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KRISLAI
Pranciškonas susipešė su 

Naujienom.
$400,0001...
Nevvyorkiečiai 

gastroliuoja.
Ka veikia kiti? a

Rašo R. Mizara

Vienas Brooklyno praciško- 
naA, Nešlinptarnio slapyvar
džiu, susiginčijo su Naujienų 
redaktorium dėl Dievo ir gam
tos.

Nešliuptarnis teigė, jog 
gamtą Dievas sutvėrė, o Nau
jienos rašė, jog gamtos tverti 
nereikėjo, nes ji visuomet bu
vo.

Dėl to, Nešliuptarnis mano, 
jog Naujienos yra ateistinės, 
todėl—bedieviškos, “Kas Die
vo buvimą neigia, pats save 
įskaito į bedieviu eiles.'’

Nors Nešliuptarnis P. Gri
gaitį apskelbia bedieviu, ta
čiau jis dėl to nenuogąstauja, 
nes žino, kad Grigaitis buvo 
ir tebėra klerikalu sandarbi- 
ninkas.

Tarybų Sąjungą P. Grigai
tis moka plūsti ii- niekinti ge
riau už pranciškonu Nešliup- 
tarnį.

O kai dėl Dievo ir gamtos, 
ta* patariu Nešliuptarniui įsi
gyti neseniai išėjusią iš spau
dos M M. Metelionio knygą 
“Apie dievus^ir žmones.“ Jis 
ten suras nemaža faktu, į dul
kes malančiu pranciškonu 
dogmas.

Jei Nešliuptarnis yra neper- 
senas amžiumi, tai gal dar ir 
jis kada nors, pasiskaitęs ge
rų raštų, pastudijavęs, pama
tęs šviesą, iš tamsybės išsi
laisvins.

Praėjusį pirmadienį buvo 
televizuotas fantastiškas vei
kalai, daugeliui amerikiečių 
gerai žinomas “Peter Pan.”

Veikalas buvo televizuotas 
per visas Jungtines Valstijas.

Ar žinote, kiek visa tai lė- ' 
savo ?

Vienas New Yorko Timeso 
bendradarbis rašo, jog “Peter 
Pan“ pastatymas studijoje ir 
televizavimas lėšavo $400,000.

Rytoj, kovo 12 dieną, New 
Yb^ko aktorių-mėgėjų grupė 
vyks j Philadelphiją suvaidin
ti &n Andr. Skripkos komedi
ją “Prašvilpta Laimė“.

Sekmadieni, kovo 13 dieną, 
toji pati aktorių grupė tą pa
čią komediją suvaidins New- 
arke.

Vėliau ši pati grupė su ta 
pačia komedija gastroliuos 
dar keletoje miestų : Brockto- 
ne, New Havene, Worcestery 
ir Wilkes-Barre, Pa.

Gerai, kad newyorkiečiai, 
Lietuviui Liaudies Teatro ak
toriai, netingi pagastroliuoti.

Tačiau būtų daug geriau, 
jei kituose miestuose meninės 
grupės imtųsi mokytis dides
nius ar mažesnius veikalus ir 
juos suvaidintų savo kolonijo
je ir kitur.

Mums būtų smagu, jei pas 
mus iš' kitų miestų atvyktų ir 
čią^n'^tis “ką nors parodytų.“

Tuo atžvilgiu, atrodo apsi
leidę ir chicagieČiai scenos 
mėgėjai. Nieko nesigirdi, ką 
jie veikia, ką jie šiemet vaidi
na. Na, o Chicagoje norinčių-

sako, kad 
nedarbas 
vis didėja

Washingtonas. — Pačios 
valdžios pripažinimu ne
darbas šalyje vis didėja. 
Nuo sausio mėnesio iki va
sario bedarbių skaičius pa
didėjo ant 36,000. Oficialiu 
valdžios apskaičiavimu ša
lyje dabar randasi 3,383,- 
000 bedarbių. Unijos sako, 
kad ta statistika netikra, 
kad tikrovėje bedarbių yra 
daug daugiau, gal net virš 
5,000,000.

Darbai šiek tiek pagerėjo 
metalo pramonėje, sako val
džia. Bet jie- žymiai su
mažėjo statybos pramonėje. 
Toje pramonėje bedarbių i 
skaičius per mėnesį padidė
jo ant 89,000. Daugelis tų 
gavo darbo kitose pramo
nėse.

Bendrai kalbant, darbus 
turinčiųjų skaičius per mė
nesį sumažėjo ant 212,000. 
Bet iš to skaičiaus 196,000 
padėti ne į bedarbių kate
goriją, o į kategoriją “ne 
sirandančių darbo pajėgo
se,” kitaip sakant — neieš
kančiu darbo, k

Statys dar vieną didžiulį 
lėktuvnešį, 3 submarinus

Washingtonas. — Atsto
vų buto ginkluotų pajėgų 
komisija patvirtino dar vie
no didžiulio lėktuvnešio ir 
trijų atominės jėgos varo
mu submarinu statvmą. Tai 
bus penktas “super-lėktuv- 
nešis.” Be to bus pastatyta 
dar 24 visokio tipo kariniai 
laivai.

Naujasis lėktuvnešis kai
nuos $200,000,000. Kongre
sinė komisija jau yra radu
si jam ir vardą: “U. S. S. 
Congress.”

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir gan šilta.

j Kovoje už mokesčių mažinimų AFL rems i Paskutiniai
DEMOKRATAI NUSILEIDŽIA j mokesčių

Washingtonas. — Atsi-, 
mušę Į republikonų partijos 
ii- Eisenhowerio adminis
tracijos kietą pasipriešini
mą, demokratai jau pradė
jo daryti nuolaidas kovoje 
už eilinių žmonių įeigos 
mokesčiu sumažinimą. 
Anksčiau demokratai sakė, 
kad jie kovos be nusileidi
mų, kad mokesčiai būtų su
mažinti kiekvienam mokes
čių mokėtojui ir šeimynos 
nariui po $20. Dabar sena
torius Johnsonas jau pada
rė įnešima, kad sumažini
mas būtų daromas ant $20 
pačiam mokėtojui ir tik po 
$10 priklausančiam šeimy
nos nariui, išskyrus-, žmoną.

Vietoje to, kad dirbančio 
tėvo ir žmonos bei dviejų 
vaiku mokesčiai būtu suma
žinti ant $80 metams, 
bar jie būtų sumažinti 
ant $50.

Atstovų butas jau

Jie jau pasitenkina 
menkesniu mažinimu

priėmęs originališkąjį ($20 
nuo kiekvieno) planą. Bet 
senate eilė reakcinių demo-į 
kratų atsimetė nuo savo 
partijos šiuo klausimu. Se
natoriaus Lyndono Johnso
no pasiūlymas skaitomas 
kompromisu su tais reakci
niais demokratais.

Šis sumažinimas, 
ankstyvesnis atstovų 
priimtasis, paliestų
kurie uždirba mažiau negu 
$5000 į metus, kas 
—didžiulę daugumą 
kos žmonių, v

Johnsono planas
numato, kaip nenuskriausti 
iždo su eiliniu žmonių mo
kesčių sumažinimu: jis nu

tik mato, kad mokesčių “dova
nojimas” didžiosioms kom
panijoms, pravestas tik pra-

kaip 
bute 

visus,

reiškia
Ameri-

taipgi

da-

yra

Atvyks Soviety studentai
Washingtonas. — Ameri

kos valdžia nutarė duot: 
ivažiavimo vizas 13 Sovie
tų Sąjungos universitetų 
laikraščiu redaktorių. Jie 
jau praeitą vasarą padavė 
prašymus dėl Įvažiavimo, 
bet iki šiol buvo atmesti.

Juos čia atvažiuoti pa
kvietė amerikiečiai studen
tai redaktoriai, kurie lan
kėsi Tarybų Sąjungoje.

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga oficialiai atsakė į 
Amerikos protesto notą dėl 
kunigo Bissonette išsiunti
mo. Tarybų Sąjungos val
džios atsakymas trumpas, 
aiškinantis, kad Amerika 
sulaužė susitarimą apie pa
siuntinius - kunigus, neleis
dama pravoslavų metropo
litui likti šioje šalyje.

Andhros srities komunistai gavo 
30 nuošimčiu visų paduotŲ balsy

New Delhi. — Galutiniai 
Andhros srities balsavimų 
rezultatai rodo, kad komu
nistai nebuvo taip jau smar
kiai sumušti, kaip iš anksto 
sakyta. Tiesa, kad vietinia
me parlamente Kongreso 
Partija turės 146 deputa
tus, o komunistai tiktai 15. 
Bet deputatų santykis vi
sai neatitinka paduotų bal
sų santykiui. Mat, rinki
mai Andhroje nebuvo pro
porciniai. Kiekvienoje sri
tyje laimėjo partija, kuri

jų vaidinti ir turinčiųjų tam 
gabumų yra nemaža.

Mūsų prieteliai chicagieČiai 
įsisteigė ir puikią salę, Mildos 
Teatrą. Vadinasi, turi kur vai
dinti, bet nevaidina.

O gal aš klystu, gal jie ten 
ką nors didelio yra pasimoję 
atlikti, tik neskelbia per 
spaudą.

gavo daugiausia balsų ir ji 
pasiuntė savo deputatus, 
nežiūrint, kokios didelės 
nebūtų mažumos.

Parlamente Kongreso 
Partija turės apie 10 kar
tų (Jaugiau narių, negu ko
munistai, bet skaičiuojant 
balsus, komunistai gavo 
daugiau negu pusę Kongre
so Partijos balsų: Kongre
so Partija gavo 4,200,000, 
komunistai 2,600,000.

Komunistai tokiu būdu 
gavo kiek daugiau negu 
30% visų paduotų balsų, 
nemažiau, negu jie gaudavo 
rinkimuose pirmiau. Jie 
nepravedė tiek deputatų, 
nes pirmiau •dešinės parti
jos buvo suskaldytos, o 
šiuose rinkimuose jos buvo 
susispietusios vieninguose 
sąrašuose po Kongreso 
Partijos vėliava.

pranešimai
eitais metais republikonų 
kon t r oi i u o j amame K ong re- 
se, būtų atšauktas. Tas su
taupytu valdžiai kas metai 
$6,155,000,000.

Nors Johnsono planas yra 
nemenkas nusileidimas re- 
publikonams, pats Johnso
nas paskelbė, kad “dau
giau nusileidimų nebus” ir 
“dabar kova bus vesta iki 
galo.” Eisenhoweris iŠ sa
vo pusės yra pasiryžęs ne
prileisti eilinių žmonių mo
kesčių sumažinimo, nes tas 
“pakenktų valdžios iždui,” 
bet tuo pačiu nenori didin
ti mokesčių korporacijoms,
nes tas “pakenktų bizniui.” | mokesčiai'turi likti tie pa- 

_ Demokratai nurodo, kad > tys arba būti .padidinti di-

mažinimą
Washingtonas. — AFI 

prezidentas George Meany 
išleido pareiškimą, kuris 
buvo pa tiek tas visiems 
Kongreso nariams. Tame 
pareiškime Amerikos Dar
bo Federacijos vadas sako, 
kad republikoniška admi
nistracija, kuri nenori su
mažinti mažai uždirbančiu 
žmonių /mokesčius, tuo tar
pu, kai dovanoja didžiules 
mokesčių sumas k o rpo raci
joms, elgiasi prieš Ameri
kos žmonių gerbūvi.

Meany sako, kad reikėtų

eiliniu žmonių m o k e s č i u 
mažinimas irgi yra “geras 
biznis,” nes turėdami dau
giau pinigų, žmonės dau-. 
giau perka, kai žmonės dau- 
perka, pramonė geriau vei
kia ir visas ekonominis apa
ratas geriau sukasi.

Gandai apie karą Azijoje 
“dar šiomis savaitėmis”

Washingtonas. — Trečia
dienio popietiniai laikraš
čiai išėjo su dideliais ant- 
galviais, kad karas Azijoje 
yra "tiktai kelių x savaičių 
klausimas.” Tie antgalviai 
buvo paremti žiniomis iš 
Tokyo, kur aukšti Ameri
kos karininkai sakė laikraš
tininkams, kad karo Azijo
je’"; galima laukti artimiau
sioje ateityje.

Anot tų jankių karininkų 
Tokyjoje, kinai gali ir ren
giasi greitu laiku užpulti 
Čiangą, kas tuojau .įveltų 
Amerika.

Bet ketvirtadienio rytme
čio laikraščiai paneigė tą, 
ką sakė trečiadienio antgal
viai. Paneigimas atėjo iš 
štabo, kuris stovi virš To
kyo karininkų: iš Pentago
no, — karo reikalų minis
terijos. Ten paneigta, kad 
karas Azijoje yra tuojauti- 
nė galimybė. Nurodoma, 
kad kinai neturi aerodromų! 
arba kitokių bazių sausže- 
myje netoli Quemoy ir? 
Matsu, kad karinė žvalgyba 
nepraneša apie kokias noTs 
kapines koncentracijas.

Adenauerio koalicija vargaisKinija įspėjo nesulaikyti 
atplaukiančio suomių laivo j negalais liekanti sulipdyta

Pekinas. — Kinijos radi Bonna. — Vakaru Vokie- c-

t o Cll MCA UUIJ ur

džiosioms korporacijoms, o. 
sumažinti eiliniams žmo- i 
nėms, uždirbantiems ma-l 
žiau negu $5,000 į metus.

Kain yra žinoma, CIO ■ 
laikosi panašaus nusistaty
mo, nors dar aiškesnėje for-1 
moję negu AFL. CIO va
dovybė yra atsikreipusi į 

'visus savo narius ir darbo 
žmones bendrai su ragini
mu daryti spaudimą ant 
savo atstovų Kongrese, kad 
jie balsuotų už mokesčių 
mažinimą.

New Yorkas. — Teismas 
rado kaltais 10 Puerto Ri
co nacionalistų partijos vei
kėjus. Jie rasti kaltais gin-, 
kluotos revoliucijos prieš 
JAV rengime, atsakomin- 
gume už puertorikiečių pa
sikėsinimą prieš Trumano 
gyvastį ir už šaudymą, ku
rį puertorikiečiai pravedė; 
Kongrese.

Londonas. — čia rimtai 
kalbama apie tai, kad pasi
naudojant sustiprėjusią vi
dujine kova Darbo Partijo
je, valdžia gali staiga šauk
ti naujus rinkimus. Kon
servatoriai tikisi tokius rin
kimus laimėti.

Paryžius. — Rengiama 
Amerikos, Britanijos ir 
Francūzijos užsienio reika
lų ministrų konferencija.

New Y’orkas. — Aukštas 
pašto departments pareigū
nas Gregor Goff sako, kad 
tas departnlentas ieško ko
kios nors legaliskos formu
lės, kad neleisti siuntinėti 
per paštą "Daily Worker’)” 
ir kitus kairius leidinius.

Tokyo.— šiaurės Korėjos 
užsienio reikalų ministras 
Nam II pasakė, kad vienin
telis būdas pradėti vienyti

Karalaite ištekėsianti
Londonas. — Čia paplito 

gandai, kad karalaitė Mar-

Townsendo, 40 metų am
žiaus britu karinio atašė? 
Briuselyje. Margaret turi 
24 metus amžiaus. Karališ
koji šeimyna prieš tas ve
dybas, nes Townsendas yra 
“ne karališko kraujo” ir at
siskyręs nuo savo pirmos, 
žmonos.

dali, yra reikalauti iš ame
rikiečių, kad jie ištrauktų 
iš Korėjos savo okupacines 
karines jėgas.

Taipei.—Čiangininkai ro
do dideli pasipiktinimą Ede
no patarimu apleisti Matsu 
ir Quemoy salas. Formo-

būtų didžiulis smūgis nati
on a 1 i s tų pi ‘esty žu i.

Saigonas.—Pietinio Viet
namo valdžia sako, kad 600 
sukilėlių pasidavė valdžios 
jėgoms. Keliose krašto da- 

susirėmi-

Meksikos Miestas. — Or
laivis nukrito prie vakari
nio Meksikos pakraščio ir 
manoma, kad visi 25 oriai- lyse dar vyksta 
vyje buvę žmonės žuvo. mai.

jas sakoy kad, suomių lai
vas “Aruba” plaukia link 
Kinijos, veždamas iš Ru
munijos pirkta žibalą. Ki
nija sako, jog amerikiečiai 
ir čianginiai planuoja lajvą 
sulaikyti laisvuose Pacifiko 
vandenyse. “Toks aktas bū
tų paprasčiausias piratiš- 
kumas,” sako Pekino radi
jas.

“Aruba” praplaukė pro 
Suezo kanalą ir dabar ran
dasi Indijos vandenyne. 
Amerika yra oficialiai pra
nešusi Suomijai, kad ji 
“jaučia gilų susirūpinimą” 
dėl žibalo vežimo Kinijai. 
Iš to daroma išvada, kad 
amerikiečiai laivą sulaikys.

Bangkokas. — Tailande 
dabar lankosi B u r m o s 
premjeras U Nu. Jis sako, 
kad Burma neplanuoja pa
keisti savo nusistatymo,— 
ji neprisidės prie taip va
dinamo Pietrytinės Azijos 
(SEATO) pakto,

tijos “Laisvųjų Demokra
tų” partijos centralinis ko
mitetas nubalsavo likti opo
zicijoje prieš Saaro sutartį, i 
bet tuo pačiu laiku įsakė> 
savo ministrams likti kabi-, 
nete, nesulaužyti Adenaue-. 
rio koalicijos.

Laisvieji demokratai, pa
našiai kaip socialdemokra
tai, reikalauja, kad Saaras 
būtų. sugrąžintas Vokieti
jai, nors paliekant ten 
Francūzijai tam tikras eko- j 
nomines privilegijas. Ade-i 
naueris ir jo krikščionys--! 
demokratai sutinka, kad 
Saaro sritis ant visados bū
tų atskirta nuo Vokietijos 
ir “sueuropejinta.”’

Liverpool, Britanija. — 
Britų Jjatalijonas, kuris ka
riavo amerikiečių pusėje 
prieš kinus-korėjiečius, da
bar siunčiamas Kenyjon, 
kad kovoti prieš vietinius 
negrus-partizartus .

Britanijoje vėl kalbama apie 
prem. Cliurcliillo pasitraukimą

Londonas. — Premjeras 
Church ii las greitu laiku iš
vyks į Siciliją atostogoms. 
Čia kalbama, kad tos ato
stogos gali būti' pradžia jo

bent pusmetis prieš rinki
mus, kad Edenas galėtų

galutino pasitraukimo nuo 
valdžios vairo. Churchillas 
jau turi 81 metus amžiaus. 
Edenas, kuris, be abejo, bus 
jo vietininku, jau ilgas lai
kas išsižiojęs laukia prem
jero vietos.

Be to, visi sutinka, kad 
rinkimai įvyks šiais metais. 
Konservatoriai yra įsitiki
nę, kad jie dabar rinkimus 
galėtų laimėti, ypatingai 
jeigu Bevanas' tikrai būtų 
išmestas iš Darbo Partijos 
ir toje partijoje kiltų vidu
jinė suirutė.

Konservatoriai yra apsi
sprendę prašyti Churchillo 
pasitraukti iš premjero vie
tos ir ją perduoti Edenui

“parodyti, ką jis gali.” Šių 
metu tik kokie.9 mėnesiai 
liko. Jeigu rinkimai ir vyk
tų metų pabaigoje, tai 
Churchillas visvien greitai 
turėtų pasitraukti ir per
leisti Edenui vieta.

4

Gerai yra žinoma, kad 
beveik visi konservatorių 
vadai nekantriai laukia 
C h u r c h illo pasitraukimo. 
Jie laikosi nuomonės, kad 
Churchillas, praradęs klau
są, befit kiek suvaikėjęs ir 
labiau užsispyręs negu ne
gu praeityje, jau visai ne
tinka premjero vietai.

Cincinnati.—Ohio upė išsi
liejo ir apsėmė žemai gulin
čias gatves. Pridaryta daug 
nuostolio.
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UŽDRAUSTI ATOMINIUS GINKLUS!
TŪLIEMS GAL /YTRODYS, jog pasaulio taikos ša

lininkų nuolatinis reikalavimas, idant atominių ir hydro
geninių ginklų gaminimas ir naudojimas (nuolatinis mū
sų šalies valdžios pareigūnų ir spaudos grasinimas, kad 
bus naudojami) busimuosiuose karuose būtų uždraus
tas, jau pabodo, jau reikėtų pamiršti, jau gal reikėtų 
ieškoti kitokių šūkių dėl taikos išlaikymo.

Tūliems gal atrodo, kad ir mūsų laikraščio dažnus 
tuo reikalu prabilimas taipgi jau “atsibodo.”

Mes, žinoma, taip negalvojame.
Mes jaučiame ir matome, kad ir pasaulio taikos 

šalininkai, kovotojai už taikos išlaikymą taip nemano.
Mes matome, kad vis dažniau ir dažniau tuo klausi

mu pasisako ir pasaulio mokslininkai, ir pasaulinio mas
to valstybininkai—žmonės, kuriems nieks nedrįsta pri
kišti komunizmo.

Jie tai daro ne dėl noro, kad sakyti, kalbėti, protes
tuoti, o dėl to, kad atominių ir hydrogeninių bombų 
gaminimas ir jų naudojimas galėtų sunaikinti pačią 
žmoniją!

Dėl to galvojantieji žmonės dar ir dar kartą taria 
savo žodį prieš atominių ginklų gaminimą, reikalau
jant, kad jie būtų uždrausti gaminti, reikalaujant, 
jie būtų nuįstatyminti.

kad

ŠTAI, PRIEŠ KELETĄ dienų Anglijos Darbo 
tijos vadovai, su Clement Attlee priešakyje, ir vėl 
kalavo, kad Churchillo valdžia juo greičiau veiktų, 
būtų sušaukta Amerikos, Tarybų Sąjungos ir Anglijos 
vyriausiųjų valdžių pareigūnų konferencija, kurioje bū
tų nutarta uždrausti vartojimą hydrogeninių ir atomi
niu bombų.

Tik prieš keletą dienų Amerikos mokslininkų drau
gija pasisakė prieš nuolatinį atominių ginklų bandymą, 
daromą mūsų armijos vadovybės. Amerikiniai moksli
ninkai sakė, jog šitie bandymai, šitie manevrai atomi
nėmis bombomis gali užteršti orą- taip, kad jis ilgainiui 
pakenks milijonų žmonių sveikatai.

Prieš mūsų akis stovi Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademijos prezidijumo atsišaukimas, raginant, kad 
žmonės kovotų prieš atominių ginklų ir kitokių masinio 
žmonių žudymo ginklų naudojimą.

Atsišaukime sakoma: atominių ir hydrogeninių 
ginklų naudojimą uždrausti žmonija gali ir privalo.

Tarybiniai mokslininkai atsišaukia į to krašto vi
suomenę, ragindami nuoširdžiai paremti Pasaulinės Tai
kos Tarybos atsišaukimą, siūlanti uždrausti naudojimą 
atominių ir hydrogeninių bombų.

Tarybų Sąjungos mokslininkak sako, atominę ener
giją reikia naudoti ne masiniam žmonių žudymui, o 
žmonių gerbūvio pakėlimui, gyvenimo pagerinimui.

par 
rei- 
kad

Istorijos mokslas visiškai 
ir pilnutinai sugriovė mi
tus apie tariamai “dieviš
ką,” “antgamtišką” krikš
čionybės prigimtį ir įrodė, 
kad ją gyveniman iššaukė 
Romos vergovinės visuome
nės irimas. Mokslas taip 
pat visiškai paneigė bažny
čios pasakas ir legendas 
apie Kristų, kaip apie isto
rinę asmenybę — tariamą 
krikščionybės įkūrėją. Baž
nyčios vaizduojamas Kris
tus žemėje niekad negyve
no — tai mokslas visiškai 
tiksliai nustatė, besiremda
mas išlikusiais dokumen
tais, įvairiais archeologi
niais paminklais ir daiktais 
— aplamai visomis tomis I ~ 
priemonėmis, kuriomis nau
dojasi istorijos mokslas, 
aiškindamas praeitį.

Krikščionybės atsiradimo 
laikais senovės Romos im
perijoje buvo visa eilė įžy
mių mokslininkų ir rašyto
jų, kurie savo veikaluose iš
samiai aprašė savo laiko is
toriją, svarbiausius to me
to įvykius, gamtos reiški
nius ir pan. Romėnų isto
rikų Tacito Plinijaus Jau
nesniojo, Svetonijaus, filo
sofo Senekos, žinomojo 
gamtos tyrinėtojo bei rašy
tojo Plinijaus Vyresniojo, 
graikų istoriko Plutarcho. 
žydų filosofo Filono ir isto
riko Juozapo Flavijaus bei 
daugelio kitų veikalai patei
kia vertingų žinių apie to 

gamtos 
Tačiau

ŠIŲ METŲ SAUSIO 19 dieną Vienoje įvyko Pa
saulines Taikos Tarybos posėdis, kuriame buvo nutarta 
išleisti peticijas, reikalaujant uždrausti naudojimą ato
minių ir hydrogeninių ginklų.

Tos peticijos jau yra skleidžiamos visose šalyse, 
visame pasaulyje.

Apie 2,000,000 asmenų pasirašė po peticija Čecho- 
slovakijoje, apie 1,000,000 pasirašė Italijoje, apie 109,- 
000,000 jau pasirašė Kinijoje.

New York Times korespondentas Maskvoje rašo, 
jog Tarybų Sąjungoje po šia peticija pasirašys kiekvie
nas, galįs savo pavardę pasirašyti asmuo!

Šių metų gegužės mėnesio 22 d. Helsinkiuose, Suo
mijoje, įvyks pasaulinis taikos šalininkų seimas, suva
žiavimas ar kongresas, nesvarbu, kaip pavadinsime.

Iki suvažiavimo, spėjama, po ipeticija pasira
šys virš puse bilijono pasaulio žmonių!

Taigi visa tai parodo, kokiuo uolumu, kokįuo ryžtu 
taikos šalininkai darbuojasi, kad atominiai ir hydrogeni- 
niai ginklai būtų uždrausti gaminti, kad jie būtų nu- 
įstatyminti kiekvienoje šalyje..

mėto visuomenę, 
reiškinius ir pan. 
nė viename iš šių veikalu 
n e k a 1 b a m a apie Kristų, 
nors šių veikalų autoriai 
gyveno tuo laiku, kai, baž
nyčios teigimu, gyvenęs 
Kristus. Visa tai rodo, kad 
šie mokslininkai apie jokį 
Kristų nieko nėra girdėję, 
o negirdėjo dėl to, kadangi 
jo nebuvo. Vėlesniais lai
kais krikščionių bažnyčios 
veikėjai suvokė, kad tai ga
li kelti abejonių dėl Kris
taus buvimo, todėl griebėsi 
suklastojimų. Yra nusta
tyta, kad vienuoliai, perra- 
šinėdami senovės įžymiųjų 
žmonių veikalus, įrašydavo 
į juos savo “kūrybą,” taria
mus liudijimus apie Kristų, 
Buvo išaiškinta, kad tokie 
įrašai buvo padaryti Taci
to, Svetonijaus ir Juozapo* 
Flavijaus veikalų nuorašuo- 
,;e.

I

REIKŠMINGĄ PAREIŠKIMĄ tuo klausimu padare 
Tarybų Sąjungos rašytojas ir veikėjas už taikos išlai
kymą pasaulyje Uja Erenbųrgas.

Kovo 8 dieną kalbėdamas Tarybų Sąjungos Taikos 
Komiteto posėdyje, Erenbųrgas, I atsakydamas į Chur
chillo grūmojimą, pareiškė, jog užtektų dviejų ar trijų 
hydrogeninių bombų sunaikinti visoms Anglijos saloms.’

Churchillas, kaip žinia, andai minėjo parlamente, 
jog Amerika turinti daugiau hydrogeninių bombų negu 
jų turi Sovietų Sąjunga. Na, o ir Anglija gamins savo 
Jos rūšies bombas.

Erenbųrgas priminė: “Aš neskaičiau, kiek Tarybų 
Sąjunga turi tų bombų, neskaičiau, kiek jų turi Ameri
ka. Nemanau, kad jas kada nors suskaitė ir Churchil
las..; Užtenka to, kad dvi-trys tos rūšies bombos ga
lėtų nušluoti visą Angliją...”

du teologijos ir suvulgarin
tos graikų, ypač stoikų filo
sofijos. Ypač didelę įtaką 
krikščionybės susidarymiii 
turėjo idealistinis žydų fi
losofo Filono ir stoikų mo
kymas.

Krikščionybė nuo pat sa
vo egzistavimo pradžios 
plačiai panaudojo apgaulę 
ir istorinių faktų iškraipy
mus, tačiau ji turėjo pasi
sekimą ir plito, nes liaudies 
masėms tada prireikė nau
jos religijos — tokio moky
mo, kuris neviltyje ir bai
siausioje priespaudoje pa- 
skendusiems žmonėms pa
rodytų nors apgaulingą pro
švaistę, kuris keltų netikrą 
viltį į geresnį gyvenimą. 
Tokioje, būtent, būklėje bu
vo senovinės vergvaldiškos 
Romos laikotarpiu liaudies 
masės, kurios nematė išei
ties iš priespaudos. Tokio- 

• se masėse krikščionybė, ku- 
I r i teikė apgaulingą paguo
dą, labai smarkiai paplito. 
Krikščionių religija tuo bū
du buvo “išeitis, kuri vedė 
kenčiančius ir apsunkintuo
sius iš mūsų žemiškosios 
ašarų pakalnės tiesiai į am
žinąjį rojų” (Engelsas).

. Pirmykštė krikščionybė 
buvo tuo masėms artima, 
kad turėjo savyje kai ku
riuos demokratinius ele
mentus. Jos atsiradimo pra
džioje nebuvo dalinimosi į 
privilegijuotą dvasininkiją 
ir paprastus pasauliečius. 
Pirmieji krikščionys ne
kentė prievartos ir neteisy
bės pasaulio, tuometinės vi
suomeninės santvarkos, ku
ri buvo pagrįsta engimu ir 
priespauda. Masės savo pro
testą prieš nepakenčiamas 
sąlygas reiškė religine for
ma.

Brošiūros autorius paro
do, kaip krikščionybė nu
stojo savo demokratiškumo 
ir iš vergų, engiamųjų pro
testo formos virto išnaudo
tojų viešpatavimo įrankiu. 
Krikščionių bendruomenėse 
vadovaujančią padėtį užėmė 
turtingieji, kuriuos į krikš
čionybę pastūmėjo impera
toriaus valdžios visagališ
kumas ir savavaliavimas. 
Susidaręs krikščionių ben
druomenėse sluoksnis iš 
turtingųjų įnešė į krikščio
nių religiją tą socialinį tu
rinį, kuris atitiko turtingų
jų klasinius interesus. Ne
sutaikomą neapykantą ver
goviniam pasauliui visiškai 
pakėlė ideologija, skelbian
ti meile ir atlaidumą išnau
dotojams, pateisinanti soci
alinę nelygybę bei priespąu- 
,dą. Krikščionybė tapo vieš
pataujančia religija vergu- 
vinėje Romos imperijoje.

Brošiūroje pateikiama1 
medžiaga apie tai, kaip, uo
liai tarnavusi vergval
džiams, mokiusi v e r g u s 
gerbti savo ponus ir jiems? 
ištikimai tarnauti, krikš-j 
čionybė ne mažiau uoliai i 
ėmė tarnauti feodalams/ 
baudžiauninkams. Feodaliz
mo laikotarpiu krikščionių, 
bažnyčia -buvo galingiausia 
ir turtingiausia politinė or
ganizacija, kuri nekintamai 
r,ėmė išnaudotojus prieš iš
naudojamuosius, reakciją 
prieš1 pažangą. Krikščiony
bė priešiškai sutiko buržu
azijos gimimą ir buržuazi-

patavus ji greit perėjo tar
nauti naujam šeimininkui, 
padėjo ir* padeda kapitalis
tams laikyti priespaudoje 
darbo žmonių mases.

Kaip ir vergijos laikais, 
taip ir dabar krikščionybės 
principai ir jos veiklos esmė 
yra tie patys . Krikščionybė 
įtvirtina viešpataujančios ir 
pavergtosios klasių buvimą, 
pateisina engimą, ragina 
atsisakyti nuo kovos prieš 
išnaudotojus, guodžia pasa
komis apie “pomirtinę lai
mę.” Krikščionių bažnyčia, 
nepaisant jos visų mėgini
mų tai paslėpti, šiais lai
kais labiau, negu bet kada 
yra politinė organizacija, 
visomis priemonėmis re
mianti senąjį pasaulį prieš 
revoliucinių masių šturmą. 
Vatikanas yra impe.rialjsti- 
nės buržuazijos talkininkas 
kovoje prieš proletariato ir 
visų darbo žmonių ir pri
klausomųjų šalių išsivada
vimo judėjimą.

B. Vaišvila
i 1 f

Monetų gamintojai
F. Starlingas buvo įna- 

gingąs amatininkas, spe
cialistas - šaltkalvis, kuris 
gyveno Perry miestelyje, 
Iowa valstijoje. Kai šeimy
na pradėjo didėti ir jis ne
sugebėjo sudurti galą su ga
lu, Starlingtas pradėjo ga
minti naują dalyką: pusdo- 
lerinius numetus.

Iždo departmento slapto
sios tarnybos viršininkas 
U. E. Baughmanas pripa
žįsta, kad Starlingas gami
no geresnius pusdolerius, 
negu valdiškos pinigų kal
vės. Jis metalų mišinyje 
vartojo daugiau sidabro, 
negu vartoja valdiški ga-

Brošiūroje pateikiama < 
daug faktų, kurie rodo, kad 
evangelijų legendos apie 
Kristų yra išgalvotos. Pa
čios evangelijos — tai įvai
rių senovės padavimų, fan
tastinių, nebūtų dalykų rin
kinys. Šios pasakos pasi
skolintos iš įvairių senovės 
religijų—krikšč. pirmatakų. 
.Evangelijos galutinai buvo 
parašytos tik JI mųsų ei;os 
amžiuje. Jose buvo sujung
ti tikėjimai apie mirštan
čius dievus, paplitę .įvairio
se rytų tautose. Rytiečių 
legendas apie diey.us - išva
duotojus krikščionybė per- 
dirbb ii* pritaikė savo nau
jajam dievui.

Mokslas nustatė, kad ,
kr.iščionybė — tai mišinys nes-demokratines revoliuci-! 
apibendrintos rytų, ypač žy- jas, bet buržuazijai įsivieš-

VISA TAI, be kitko, rodo, kodėl'žmonės, kuriems 
rūpi išgelbėjimas pasaulio, taip darbščiai veikia, taip 
ryžtingai kovoja už nuįstatyminimą atominių ir hydro
geninių bombų.

Psichinėse ligoninėse
Amerikos protinėse ligo

ninėse randasi apie 300,000 
asmenų, kurie serga perse
kiojimo manija. Tai vis ne
sveiko proto asmenys, ku
rių liga pasireiškia tame, 
kad jie įsivaizduoja, kad kas 
tai juos nuolat persekioja.

Tokie ligoniai dažniausiai 
yra tylūs, “įsitraukę į sa
vo kiaušą.” Juos gydyti 
sunkiausią, nes jie mažai 
kalba, neatpasakoja savo 
pergyvenamų jausmų. Psi
chologams - daktarams la
bai sunku juos pasiekti, jų 
“žievę prakirsti.”

Pacientą lengviau gydyti, 
sako daktarai, kuomet jis 
sunkiai serga, kuomet jų 
vaizduotė tokia įtempta, 
kad rėkte rėkia apie perse
kiojimus. Toks ligonis elek
trinio sukrėtimo arba tam 
tikrų medikamentų pagalba 
dažnai lyg “atbūdinamas” 
iš tokios padėties, jo pro-jnėse šioje šalyje paskutiniu

daugiau poilsio ir išsimuš
ti tas kvailybes iš galvm1 
Bet X padėtis ėjo blogybę. 
Nors dienomis buvo visai 
normalus, jis naktimis klie- 
dėdavo apie “automobilių 
karavanus, kuriuose važi
nėja priešai.” Žmona pra
dėjo tartis su mechanikais, 
kad įtaisyti langus, kurie 
neįleidžia triukšmo. Bet 
buvo pervėlu: vieną naktį 
X pusnuogis išbėgo ant ke
lio, “kad sulaikyti priešus.” 
Keli automobiliai jį aplen
kė, bet jis iš naujo stojo 
kelio viduryje, iki neaty- 
dus vairuotojas jį sutarški- 
no po savo ratais.

Kaip sakėme aukščiau, li
goninėse randasi net 200,- 
000 panašių ligonių, dau
giau, negu bet kokios kitos 
protinės ligos.'

žurnalas “Time” neseniai 
I rašė, kad psichinėse ligoni-

Per ilgą laiką Starlingas j 
nebuvo sugautas, iki jis su
galvojo ir pusdolerį dar la-' 
biau “patobulino,” padary
damas kai kurias įraižas 
gilesnes.

Kuomet jis pateko teis
man, jo buvo klausta, kodėl 
taip darė. Buvo aišku, kad, 
kaipo toks specialistas, jis 
negalėjo nežinoti, kad bent 
kiek nutolsta nuo origina
lių pusdolerių formos.

Starlingas savo atsakymu 
nustebino teismą. Jis sakė:

“Tai mano kalvė ir aš ga
minau taip, kaip mlan pa
tiko.

Kitais žodžiais, Starlingas 
buvo toks menininkas gi
liai širdyje, kad noras to
bulinti ir padaryti perfek- 
tiŠką metalinį pinigą nuga
lėjo norą padaryti jį kuo 
panašesniu į originalą .

Starlingas, žinoma, buvo 
išimtis. ^Visų falšyvų pini
gų gamintojų tikslas yra 
ant kiek galima pamėgdžio
ti originalą.

Inspektorius Baughmanas 
sako, kad monetų (metali
nių pinigų) gamintojai ne
sudaro didelio pavojaus iž
do balansui. Jie, mlat, ne- i 
gali didelių sumų pagamin
ti. Tikrai pavojingi yrą 
banknotų gamintojai.

Kokius metalinius pini
gus pamėgdžiotojai - suk
čiai gamina? Daugiausia 
pusdolerius. Bet buvo atsi
tikimų, kada sugauti net 
pavienių centų gamintojai! 
Tas gali atrodyti neįtikėti
na, bet Baughmanas aiški
ną, kad Jokie sukčiai turi 
tam tikrą apskaičiavimą: 
jje žino, kad mažai kas 
įtąi’s centą esantį falšyvu 
ir todėl tokius mažus mo- 

! lietus gaminti yra daug 
saugiau. •
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Rooseyeltiene Londone
Londonas.—Mrs. E. Roo

sevelt lankosi Britanijoje.

tas išsiblaivo ir jis ilgoką 
laiką gali būti visai norma
lus.

Bet lengva forma sergan
tis persekiojimo manijos li
gonis sunkiau pasiekiamas: 
jis mažai kalba, yra paniu
ręs, savo minčių neišduoda. 
Paviršutiniškai toks ligo
nis dažniausiai kalba logiš
kai ir elgiasi kaip sveikas 
žmogus. Bet ta manija vis- 
vien pasireiškia.

Vienas daktaras pasako
ja, kad turėjo pacientą, ku
ris dienos-metu buvo visai 
sveikas, dirbo raštinėje ir 
buvo gan linksmas, pasiten
kinęs žmogus. Bet jis tu
rėjo maniją, kad kokie tai 
suokalbininkai yra sudarę 
pragarišką sąmokslą ne
leisti jam miegoti naktimis, 
o tą jie nutarė daryti “au- 

l tomobilių triukšmu.”
I Kuomet tas pacientas 
. (kurį vadinsime X) gulda- 
i vo lovon, jis tuojau pradė-

davo žmonai sakyti:
“Girdi? Girdi? Jie jau 

atvažiavo! Kurią nors nak
tį aš išeisiu ir tuos visus 
automobilius sudaužysiu...”

Faktinai tai buvo tik pa
prastai pravažiuoja n t i e j i 
automobiliai,' nes namas 
stovėjo prie vieškelio.

Žmogus nuėjo pas psichi
atrą, kuris patarė turėti

metu bandomos visai nau
jos gydymo metodos. Yra 
išrasti medikamentai, ku
rie ne tiktai laikinai nura
mina ligonius, bet juos pa
veikia ilgesniam laikui. Pa
žangesnėse ligoninėse pra
dedama vis mažiau varto
ti elektrinius sukrėtimus ir 
beveik jokie ligoniai nesu
rišami: medikamentai atlie
ka nuraminimo užduotį. ‘

Kai kuriose ligoninėse 
praeitais metais buvo pra
dėta pravesti vis daugiau 
smegenų operacijų, taip va
dinamų lobatomijų. Ligo
nių smegenų tam tikri ner
vai, gulinti kaktos srityje, 
būna pasiekiami ir atkerta
mi. Tai tie nervai, kurie 
duoda diregavimą energi
jai. Ligoniai pasidaro 
ramučiai. Bet paskui su
rasta, kad tokios operaci
jos dažnai kenksmingos, 

ramina, bet tuo pačiu lai
ku pasirodo perdau^Yamiu, 
pasidaro bejėgiu idiotu, dėl 
kurio reikia viską daryti, 
kuris neturi mažiausios ini
ciatyvos.

“Time” sako, kad medi
kai tikisi išgydyti pastoviai 
arba bent pusiau-pastoviai 
apie trečdalį dabar ligoni
nėse laikomų protinių li
gonių. M.

dažnai kenksmingos, 
pacientas, tiesa, nesi

Šis tas iš šen ir ten
Koks gaspadorius, toks...
Alva McColl yra kanadie

tė, kuri visą savo gyvenimą 
pašventė šunų psichologijos 
Jyrinėjimui. Ji sako, kad 
šunys, kaip ir žmonės, gali 
išvystyti nervuotumą, kad 
jie gali turėt neurozą, ar
ba, iš kitos pusės, įpulti į 
melancholiškumą.

Šunų lojimas yra įtemp
tų nervų požymis, sako Ai
va McColl. Faktinai šunys 
seka savo šeimininkus. Šu
va, kuris priklauso šeimy
nai, kurioje dažniausiai ra
mu, mažai loja. Bet šeimy
noje, kurioje baramasi arba 
šiaip yra daug triukšmo, 
būk tai nuo radijo, televi
zijos arba ko kito, šunys 
kad loja, tai loja.

Kitaip sakant, triukšmin
gas gaspadorius, — triukš
mingas ir šuo.
Katinukas nežinotų, jeigu...

Kalbant apie tokius, kurie 
negali' sugyventi, mes visuo
met darome palyginimus su 
kate ir pele. Daugelis ma
no, kad kačiukas gimsta su 
instinktu, kuris jį ‘verčia 
pulti ir pagavus papiauti 
pelę, kai ją pirmą kartą pa
mato. .

Bet taip nėra. Motina- 
katė turi mokinti kačiuką, 
kad pelė yra tinkamas mais
tas, kad pelę verta gaudyti.

Pavyzdžiu motina katė tu
ri pripratinti kačiuką prie 
to. Kačiukai, kurie užauga 
vieni, dažnai susidraugauja 
su pelėmis. Bet tam turi 
būti kita sąlyga: tos pelės 
irgi turi būti tokios, kurios 
nepažįsta katės, nes kitaip 
jos instinktyviai, iš patyri
mo, kačiukų šalintųsi.

O yra ir atsitikimų, kuo
met kačiukai pirmą kartą 
pamatę pelę išsigandę pasi
leidžia bėgti.
Briedžių invazija mieste
Anchorage miestas Alas- 

koje praeitą savaitę susi
laukė invazijos. Tą inva
ziją padarė ne koks priešas, 
o šimtai briedžių, didžiulių 
plačiaragių briedžių iš ap
linkinių kalvų ir miškų.

Mat, žiema šiemet Alas- 
koje labai šalta ir sniego 
prisnigo labai daug. Brie
džiai dėl gilaus sniego ne
galėjo pasiekti maisto ir 
galutinėje desperacijoje ma
siniai apspito miestą, ku
riame tikėjosi maisto rasti.

Briedžiai, pasirodę cen- 
tralinėse Anchorage gatvė
se, jas kaip ir “okupavo.” 
Autobusai ir automobiliai 
turėjo sustoti ir a žmonės 
slapstytis namuose. Gin
klus nenorėta prieš brie
džius vartoti ir laukta, iki 
jie, nieko neradę, pasišali
no, M.2 pusi.—Laisve (Liberty)-Penktad., kovo (March) 11, 1955



CHICAGOS ŽINIOS MONTREAL, CANADA
Merriam ieško stebuklų 

laimėjimui
Robert Merriam pirmiau dė

josi būsiąs antras Fiorello La 
Guardia ir apvalysiąs Chicagą.

Bet kuomet La Guardią rė
mė visi pažangieji žmonės, 
darbo unijos, Merriamo uo
liausi rėmėjai yra stambūs fa
brikantai. Net ir jo kampani
ją vesti jie pasiėmė.

^Jį taipgi remia reakcingas 
republikonu elementas, o ne 
pažangesni žmonės.

Dabar Merriam jau nekal
ba apie “La Guard i jos rolę.“ 
Jis kalba apie “perversmą 
demokratuose.“ Tai yra “kal
bėjimas per kepurę,“ kaip sa
ko amerikonai.

Teisybė, kad Richard Da
ley programa nekokia, kad 
reikia geresnės, taipgi jo kal
bos laike kampanijos niekuo 
dideliu nepasižymėjo.

Bet ar Merriam turi geres
nę programą? Ar jo kalbos 
buvo geresnės?

Nieko panašaus. Jis bando 
^tik vienu “triupu” lošti, bū

tent demokratu mašiną šu
nį imi.

Kennelly tai laikė svarbiau
siu savo argumentu, o mat 
kas atsitiko. Verkė apkabinęs 
Sachsą praėjus nominacijoms. 
“Kova prieš mašiną“ yra jau 
gerokai nudėvėtas pažadas.
Veita pažymėti, kad stipriai 

remiamas fabrikantų Merriam 
visai užmiršo, kad yra darbo 
žmonės ir tokis* dalykas, kaip 
darbo unijos. Jis apie jas ne
prisimena.

Daugelis žmonių remia Da
ley ne dėlto, kad jo progra
ma būtų labai gera, bet kad 
demokratai negalėdami laimė
ti be darbo unijų paramos, tu
ri skaitytis su jomis. Ir Ken

nelly atmestas vyriausiai dar
bo unijoms reikalaujant.

Merriam, kaip jaunas poli
tikierius, patirs, kad jis Chi- 
cagoj netoli jos ant dabartinio 
savo žirgo, kurio kojos medi
nės. Merriamo liberalizmas 
nublanko jam susidėjus su 
reakciniais republikonais.

Politikas

Mirė Jurgis Kuzmickas
Pirmą valandą penktadie

nio ryte mirė Jurgis Kuzmic
kas, Onos Remeikienės brolis. 
Gyveno jis pas seserį, 2334 
No. Campbell Avė.

Velionis buvo LDS 112 kp. 
narys ir skaitė “Vilnį“ nuo 
pat Įsikūrimo. Visuomet rėmė 
pažangiečių kultūrinį ir visuo
meninį veikimą.

Draugei Onai Remeikienei, 
tik neseniai netekusiai savo 
gyvenimo draugo, tai dideliai 
skaudus smūgis, nes brolis ir 
sesuo gyveno tikrai gražiuose 

j santykiuose.
Apart sesers, nuliūdime lie

ka sesers sūnus Vytautas Re- 
meikis, pusbrolis Ignas Dumb- 
lauskas ir jo šeima, ir daug 
draugų, ir pažystamų.

Velionis buvo pašarvotas Ri
diko šermeninėje Bridgeporte. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, 
kovo 7 d., 2-rą vai. po pietų.

Draugė

Hartford, Conn.
LDS 79 kuopa rengia žaismių pa

re 13 d. kovo, Namo Bendroves Sve
tainėje, 157 Hungerford St. Prasi
dės 2 vai. ir bus iki 9 vakaro. Kai
nuos tik $1 už valgj, o gerti nusi
pirks, kiek kas norės. Draugija 
kviečia narius ir visus lietuvius. Ši 
draugija yra pašalpinė: šelpia na
rius ligoje ir moka pomirtine, tai 
rcikailnga paremti. Visi nariai atei
kite ir savo draugus atsiveskite.

• Kviečia komitetas 1

JONAS BILIŪNAS

Laimės žiburys
(Pasaka)

Ant aukšto stataus kalno pasirodė 
stebuklingas žiburys. Žibėjo jis, kaip 
žvaigždė, apsiaustas šviesiu aukso rai
džių ratu. Pamatę žmonės ėjo prie kal
no, stebėjos į žiburį, bet, negalėdami ant 
to kalno užlipti, negalėjo išskaityti auk
so raidžių. Pagaliau atsirado jaunikai
tis, kuris susirinkusiai miniai perskai
tė: “Žmonių Laimė”. Pasklido apie tai. 
garsas po visą apylinkę: visur tik apie 
tai tekalbėjo. Bet niekas negalėjo gerai 
suprasti ir kitiems išaiškinti, ką tie žo
džiai reiškia. Ištisas dienas ir naktis 
budėjo žmonių minios prie to kalno, vie
nos nueidamos, kitos ateidamos, ir lau
kė naujo, dar didesnio stebuklo ar išaiš
kinimo senojo...

0 žiburys ne tik negeso, bet vis la
biau žibėjo, aukso raidės vis labiau bliz
gėjo...

Ir atėjo prie tų žmonių vieną naktį ži
las senelis ir paklausė juos:

— Ko jūs čia susirinkote ir laukiate?
Atsakė minia:
— Štai pasirodė ant kalno žiburys su

nuostabiu parašu, kurio mes nesupran- 
tame.

' — Aš jums išaiškinsiu, — atsakė se-
^nelis: — šitas žiburys — tat jūsų lai

mė ; tas, kuris užlips ant to kalno ir pri
silies tą žiburį, visus žmones padarys 
laimingus...

Nudžiugo minia ir sujudo, kaip jūra. 
Nors kalnas buvo aukštas ir status, bet 
pilnos džiaugsmo žmonių akys žiūrėjo į 
jo viršūnę, kaip į saulę, ir daugelis jau 
rengėsi lipti.

— Palaukit, aš da nepabaigiau!— Ne 
taip lengva, kaip jūs manot, to kalno 
viršūnė prieiti; tuos, kurie lips, baidys 
iš visų pusių bjauriausios šmėklos, rė
kaus ir kauks įvairiausiais balsais, 
šauks juos atgal. Ir tie, kurie išsigąs 
jų, atsigręžę pažiūrės žemyn ar iš neat
sargumo paslydės jų koja, — tuojau pa
virs akmeniu. Net ir tie, kurie užlips 
ilgainiui ant kalno ir palytės stebuklin
gąjį žiburį, vienu akies mirksniu pavirs 
akmeniu ir tik savo mirtimi padarys ki
tus laimingais... Bet paliestas žiburys 

'ji skyrės į nesuskaitomą daugybę žiburė- 
~Xiy, nukris nuo kaipo žemyn, išsisklai

dys po jūsų namus ’ir pirkias, įeis į jūsų 
protą ir širdis, — ir tada būsite laimin
gi...

Taip pasak,ęs, senelis pranyko.

r

K

*

Nuliūdo minia, tuos žodžius išgirdu
si: atsiduso, kaip vienas žmogus, ir že
mai palenkė savo galvas. Jų akyse bu
vo nebe džiaugsmas, bet nusivylimas; 
nebesiartino jie dabar į kalną, bet nuo 
jo pradėjo tolintis... Niekas savo gyvy
bės nenorėjo aukoti. Ir ne tik savo gy
vybės nenorėjo aukoti: ir kitus nuo to 
atkalbinėjo. Tėvai gailėjo savo vaikų, 
merginos — savo jaunikaičių, vaikinai 
— savo mylimųjų, seserys — brolių: 
vieni saugojo kitus, drebėjo dėl vienas 
kito.

Bet atsirado drąsuolių. Nedaug tokių 
tebuvo, tačiau jų skaičius vis augo. Sū
nus ir dukterys slapta nuo visų bėgo iš 
tėvų namų, labai retai jų telaiminami, 
dažnai keikiami ir visados apverkiami: 
įsimylėjusieji jaunikaičiai ir merginos 
skyrėsi, vieni kitiems iškalbinėdami, — 
ir tik reti kurie teėjo stipriai sunėrę 
rankas... O ėjo šitie visi drąsuoliai prie 
kalno aukotų savo gyvybės už žmonių 
laimę, užmiršdami patys save, savo my
limuosius...

Sunkus buvo jų kelias. Kalnas buvo 
toks status ir slidus, kad gana buvo ma
žiausio neatsargumo, ir nelaimingieji 
slydo žemyn ir virto akmenimis. O viso
kios šmėklos, tarsi pragaro dvasios, lak
stė aplinkui baisiausiais nebūtais žvėri
mis, gąsdino iš visų pusių, kaukė vil
kais, čypė gyvatėmis, lojo šunimis. Nuo 
įvairių balsų ir baisybių sukos drąsuo
lių galvos, vargo kūnas, ir nusilpę jie 
krito žemyn, pavirsdami akmenimis.

Bet žuvusiųjų vieton ėjo ir ėjo naujos 
drąsuolhj minios ir lipo ant kalno. Visą 
kalno apačią apsiaubė aukšta akmenų 
siena: tai buvo žuvusiųjų kūnai.

Gyventojai tolinosi dabar nuo to kai- ' 
no, kaip nuo baisiausios ligos ar maro. 
O tie, kuriems pražuvo tenai, brangūs 
žmonės — tėvams vaikai, merginoms 
jaunikaičiai, vaikinams jų mylimosios, 
— draskydamies ant savo galvų plaukus 
ir liedami ąšaras, keikė tą žiburį, skęs- r 
darni nelaimėse... Kalnas pavirto bai- ‘ 
šiaušia nelaimių ir prakeikimo vieta.

Bet nesuturėjo tat naujų drąsuolių 
minių nuo aukų ir pasišventimo. Žuvu
siųjų draugų dvasia gimdė jų širdyse 
neapsakomą stebuklingą galią: jie ėjo 
ant to kalno neužsileisdami paskui vie
nas kitą.

(Bus daugiau) i

Daugiau bedarbių, 
negu skaitline rodo

Šią žiemą nedarbo klausi
mas pasirodė daug aktua
lesnis, palyginus su pereitų 
metų šiuo laikotarpiu, net 
jeigu imant ir oficiales val
džios skaitlines. Pradžioje 
šių metų kovo mėnesį 
Montreale yra užsiregistra
vusių bedarbių d r a u d o s 
įstaigose 52,000 vyrų ir 16,- 
000 moterų. Pereitais me
tais šiuo laiku buvo užsi
registravusių bedarbių 46,- 
500 vyrų ir 14,000 moterų. 
Tai oficialios valdžios skait
linės ir liečia tik tuos be
darbius, kurie turi teisę 
gauti bedarbių apdraudą.

Bet pažiūrėkime, ką sako 
neoficialios skaitlinės. Pa
vyzdžiui, labdaringųjų or
ganizacijų pareigūnai sti
priai paneigia oficialias val
džios skaitlines, ir jie sako, 
kad šiemet bedarbė labiau 
sukrėtė žmonių gyvenimą, 
negu kada nors pirmiau po 
antrojo pasaulinio k a r o . 
Šios organizacijos vadovau
jasi tuo, kad prie jų krei
pėsi veik dubeltavai dau
giau žmonių šią žiemą dėl 
pašalpos, negu pereitą žie
ma.

Visi mano, kad šioji kri
tiška bedarbių padėtis tu
rėtų iššaukti federalės ir 
provinciates valdžių susirū
pinimą. Deja, šios valdžios 
tik debatuoja, viena nuo ki
tos mėto kaip bolę, o nieko 
rimto nedaro. Jei kada ką 
darys, tai darys tik tada, 
kada plačioji žmonių mase 

padarys atitinkamą spaudi
mą į šias valdžias.
Transportacijos priemonės 

sumažintos
Gatvekarių ir autobusų 

vairuotojai ir konduktoriai 
reikalauja pakėliiūo algų ir 
sutrumpinimo darbo valan
dų. Montrealo Trąnsporta- 
eijos Komisija tam prieši
nasi. Sako, nėra pinigų. 
Klausimas pavestas spręsti 
betarpei (arbitration) ko
misijai. Transportacijos Ko
misija argumentuoja, kad 
tokių unijos reikalavimų 
negalinti išpildyti dėl to, 
kad, pav., pradžioje 1951 
m. Komisija turėjusi ant 
gatvių 884 gatvėkarius, 433 
autobusus ir 79 elektra va
romus autobusus — viso 
1,396 transportacijos prie
mones. O šiais metais Ko
misija turinti ant kelių tik 
732 gatvėkariu, bet už tai 
682 autobusu ir 101 elektri
nį autobusą. Tas, sako, rei- i 
kalauja daugiau darbo va- į 
landų ir daugiau lėšų. Pa- ■ 
vyzdžiui, per pirmus 10 
mėnesių pereitų metų Ko
misija turėjusi pajamų $27,- 
291,702.63, o išlaidų 4 $27,-i 
461,679.62. Deficitas $169,- 
976.99. !

Tačiau unija visvien ma
no, kad gatvėkariu ir auto
busų vairuotojai turėtų j 
dirbti tokias pat ilgio va-1 
landas ir gauti užmokestį, 
kokį gauna staliai ir kiti 
specialistai. Koks bus arbi- 
tracijos sprendi mas, dar 
nežinia.

Paliuosuotas žmoginis 
keltuvas

j

J. P. Leblenk, 26 metu i ' . -i
amžiaus, su kitu jauname-1 
čiu jaunuoliu buvo bevogę 
automobilio ratus. Bet vie
toje policijos suareštuoti ir 
paskui po užstatu paleisti— 
policijos laimei, kadangi 
pirmasis sveria 387 svarus 
ir kalėjimo drabužiai jam 
buvo per maži.

Teisme Leblenk prisipaži
no prie kaltės, bet sakė, 
“aš nevogiau ratų, tik pli
komis rankomis pakėlęs au
tomobilį palaikiau, o mano 
bendradarbis nuėmė ra
tus.” Tą pripažino ir ma
čiusieji liudininkai. Todėl 
teisėjas jį tik pavadino 
“žmoginiu keltuvu” (human 
jack) ir paliuosavo nuo 
kaltės, bet įsakė susirasti 
darbą, o ne kiloti automo
bilius. Kitas jaunuolis ati
duotas Social Welfare teis
mui.
Buvo atvažiavę svečiuose
Harry Mitkus su žmona 

(Nellie Kielaite) ir dviem 
dukrelėm pereitą savaitga
lį buvo atvažiavę pas jos 
tėvus pasisvečiuoti. Taipgi 
su jais jų kaimynai atvažia
vo pasižvalgyti po Montre- 
alą. Visi iš New Jersey, 
JAV.
Vis tai lietuviškas paprotys 

. D. L. K. Vytauto Nepri- 
gulmingo Klubo nariai, 
ypač Juozai, didžiuojasi, 
kad Klubas, prisilaikyda
mas lietuviškų papročių, 
kiekvieneriais metais su
rengia Juozapinių balių. 
Kaip žinia, Lietuvoje Jjio- 
zapinių atlaidai būdavo ap
vaikščiojami kovo 19 dieną. 
Taip ir šiemet Klubas savo 
patalpose, sakoma, rengia 
šaunų Juozapinių balių, ki
tą šeštadienį, kovo mėn. 19 
d., vakare.

Serga
Annie Martell susirgo ir 

turėjo operaciją Royal Vic
toria ligoninėje.,

Pranas Dauderis darbe 
susižeidė koją ir paguldy
tas Royal Victoria ligoninė

je. Taipgi toje pat ligo
ninėje gydosi Charles Je- 
siūnas.

Yra susirgę: Alfonsas Ta
mašauskas, Jonas Gargą- 
sas, Ona Kirkuvienė, Do
micėlė Janušienė ir Mečis
lovas Kontautas, o nelai
mei — ir jo žmona Elena 
Kontautienė, paslydusi ant 
ledo, išsilaužė ranką, šie 
visi ligoniai gydosi namie.

Taip pat Regina Jurk- 
šienė nesijaučia gerai ir 
lankosi pas gydytoją ištyri
mui savo sveikatos. J.

DETROIT, MICH.
Serga Elzbieta Chipley
Sunkiai susirgo d. E. Chi

pley, palaidojus savo brolį 
Antaną Kazakevičių, kurį 
patiko netikėta mirtis nu
vykus į Pennsy 1 v a n i j o s 
valstiją. Jis buvo parvež
tas į Detroitą palaidot.

Draugė Chipley labai su
sirūpino apie brolio mirtį ir 
teko kreiptis prie gydyto
jo. Jai teks pagulėti ne- 
kurį laiką lovoje.. Ji nese
niai pradėjo daly vau t su 
mumis, bet jau gražiai pa
rėmė mūsų organizacijas ir 
spaudą.

Būtų labai malonu mums! 
visiems matyt tave, drau-1 
ge, mūsų organizacijų su- | 
sirinkimuose ir būti mūsų 
organizacijų nare, labiau
siai Detroito Moterų Pa
žangos Klube.

Aš nuo savęs ir nuo kitų 
moterų klubo narių ir drau
gių vėlinu tau, drauge, kuo 
greičiausiai susveikt ir stot 
į mūsų organizacijas. Man 
išsikėlus iŠ Detroito gyvent, 
užimkit mano vietą.

Marytė

Montello, Mass.
Praėjo metai ir niekas ne

pažymėjo, kad prieš metus 
laiko pas mus mirė vienas 
žymus veikėjas Stanley Ba
ronas. Jis mirė 1954 metų 
sausio 1 d., mirė po ilgos ir 
sunkios ligos.

Stanley Baronas buvo 
Laisvės korespo n d e n t a s, 
bendradarbis, literatas, me
nininkas. Kadaise jis reži
suodavo veikalus ir pats 
juose infdavo roles. Per 
metų eilę buvo Liet. Tau
tiško Namo bendrovės fi
nansų raštininkas, taipgi 
Lit. Draugijos 7 apskrities 
sekretorius. Mokė jis mus 
lietuvių kalbos ir rašybos, 
nes pats buvo gerai pramo
kytas. Jis yra baigęs va
karinę (Brocktono) High 
School. Gaila netekus Sta
sio Barono!

Vasario 11, 12 ir 13 die
nomis Bostono Universiteto 
Teatre buvo vaidinta ope
retė “Sir John in Love.” 
Operetę vaidino 32 asme
nys — dainininkai-aktoriai. 
Tarp jų buvo ir žymi mū
sų dainininkė Aldona Wal
len. Ji atliko Mistress Ford 
rolę.

Lietuviai, miatę operetės 
vaidinimą, sako, kad ji bu
vo labai gerai suvaidinta. 
Žinoma, lietuvių akys buvo 
daugiausia nukreiptos į Al
doną. Visi pripažino, kad 
ji puikiai savo rolę atliko. 
Tenka pridurti, kad artistai 
turėjo daug darbo ir jėgų 
įdėti operetės susimokyme.

G. Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Philadelphia progresuoja, šj šeš

tadienį, kovo 12 d., ten brooklynie-- 
čiai suvaidins komediją “prašvilpta 
Laimė”, o balandžio 23 d. ten įvyku 
šaunus koncertas, pagarbai seno 
veikėjo, Jono Rainio. Abu parengi- 
niąi bus salėje 414 Green St.

Visi philadelphiečiai yra prašomi 
dalyvauti šiuose parengimuose. Į- 
žanga tik $1.00, taksai įskaityti.

Brooklynietis kolegijos stu
dentas Lester Hirsch laimėjo 
negražiausio studento kontes- 
tą, nors jis yra vienu gražiau
sių. Jis to atsiekė mokėjimu 
palaikyti savo veidą negra
žiausiu iki nutraukė paveiks
lą.

WORCESTER. MASS.✓
Pranešimas Worcesterio ir Apylinkės 
Visuomenei—Dainos Meno Mylėtojams 
Apie Įvykstantį Aido Choro Koncertą.•

Gerbiamieji! Nors ir švelni, lengvutė buvo besi
baigianti žiema, vistiek visi esame smagiai nusiteikia 
matydami ją besibaigiančią. Džugu yra matyti grįž
tantį gražųjį pavasarį, kuris atneša tiek daug grožio•
šiemet, kaip ir praeityje, Aido Choras rengia .savo 
pavasarinį koncertą. Įvyks sekmadienį, kovo-March 

27 d., 2-rą valandą popiet, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St.

Visas Choras, jo solistai, grupės ir jo mokytojas Jo
nas Dirvelių rūpestingai rengiasi šauniam atsireko- 
nien davimu i į vykstančiame koncerte. Muzikas Dirve- 
lis sumokino daug naujų dainų, kuriom aidiečiai pa
linksmins dainos meno mylėtojus ir visus pasveikins 
grįžtančiu pavasariu. •
Kviečiame visus dalyvauti šiame Aido Choro koncerte. 
Programoje, apart Worcester iečių, dar dalyvaus ir my
limoji solistė Aldona Wallen iš Montello ir bus dau
giau svečių talentų.

Rengėjai
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Gubernatorius Harrimanas 
paskyrė Ira J. Palestin nariu 
Valstijinės taksų komisijos še- 
šeriems metams. Metinė alga 
yra $16,400. Komisijos advo
katu paskirtas brooklynietis 
A. Lionel Levy, su $7,200 
algos.
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palaidotas 
K a re c k as. 

jauniausis.

V as. 2 o d. tapo 
draugas Antanas 
Velionis gal būt 
Ji? buvo tik 58 metų amžiaus, 
kai nelemta mirtis išskyrė iš 
Ryv’ūjų tarpo.

liūdime savo moterį, auginti
nius vaikus, seną motušę, bro
lį, švogerį ir daug pažystamų

Buvęs valdininkas 
patarė saugoti 
rendų įstatymą

Barney Rosenstein, buvęs

io\u rendų (OPA) New Yor
ko miestui, įspėjo rendaunin- 
kus saugoti rendų įstatymą.

Drau

am-

draugų.
Antanas Kareckas jaunas 

atvažiavo iš Lietuvos ir visą 
laiką gyveno šiame miešti'. Se
niau, kuomet čionai veikimas 
progresyvių lietuvių buvo di
delis. tai Antanas visuomet 
dalyvavo: chore, vaidinimo ir 
Lt. Taipgi priklausė prie Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų
gijos ir karts nuo karto daly
vaudavo jos valdyboje ir ki
tuose pasitarnavimuose. Pri
gulėjo prie šv; Jurgio ir kitų 
draugijų.

Laidotuvės d. Karecko bu
vo puošnios. Daug gėlių vaini
kų buvo pripirkta, kurie puo
šė jo karstą. Daug pažystami) 
ir draugų prisirinko, kurie jį 
palydėjo į kapus 
žinai.

Kelios draugiškos pastabos
Gal būtų neprošalį čionai su

stot ir pamąstyt ir pamąsčius 
pažymėti kelis malate k liūs 
sam-yšyje su laisvąjį, 
laidotuvėmis.

Kada laisvas žmogus nu
miršta, matomai, visi draugai 
laisvieji rūpestingai ruošiasi, 
kaip mirusiam draugui atiduo
ti paskutini patarnavimą.

Draugai perka gėles, vaini
kus, kiti bendrai kolektuoja 
dėl gėlių, o velionio šeima, tai 
stengiasi nu pirkti kuobran- 
giausį karstą. Viskas su ruoši a
ma puošimui, 
nėra vedėjo, kuris galėtų pa
daryti tvarką laidotuvių eise
nai.

Didelėje nelaimėje ir nuliū
dimo velionio moteris ar vy
ras nežino prie ko kreiptis, 
ir tankiausiai pasisamdė ko
kį kunigužį a)- minister), kuris 
nieko absoliutiškai nesistengia 
dažinoti apie velionio praeities 
gyvenimą. Bet tarsi lyg tyčia, 
tas pasamdytas pryčeris būtų 
atvedimui laisvamanio “prie 
dvasios šventos.” Susigrud tį
siem graboriaus kambaryje, 
kad pliekia, lai pliekia “pry
čeris” laisvamaniams iš bibli
jos įvairias nesąmones.

Graborius lietuvis katalikas, 
koplyčia šalimai lietuvių baž
nyčios ir skersai gatvę klebo
nas. Dėlto graborius turi būt 
labai atsargus, kad neužgavus 
lietuvius katalikus, nes jų yra 
daugiau negu laisvųjų.

Pirmiau būdavo neišnešdavo 
karstą iš koplyčios, o žmonės 
lauke sustoję laukia iki kars
tą įdeda į lavonvežimį. O 
bar susirinkusieji turi 
miau 
paskiau išneša 
niekas nematytų. Ir pagaliau 
lydi pašaliniais 
turn, kad sarmata — mat, lie
tuvį po pietų laidoja.

Kitą dalykėlį, tai reikėtų 
pastebėti Lietuvių Laisvės Ka
pinių valdybai, kurios parei
ga, kad viskas tvarkoj būtų. 
Lietuvių Laisvės Kapinės yra 
įsteigtos sausio 19, 1917 me
tais, ir vardas kapinių yra: 
Lithuanian Freedom Cemeta- 
ty Association. Bet kada lais
vas žmogus numiršta, tai vie
tos laikraščiuos, matomai, dėl 
kokių nors išrokavimų, grabo
rius lietuvis aplenkia žodį 
“Freedom,” o tik skelbia, kad 
bus laidojama ‘‘Lithuanian 
Cemetary.”

Grandrapietiš

bu išlaikyti kontrolės įstaty
mą visai valstijai.

Būdamas valdiniu prižiūro
vu Mr. Rosenstein turėjo pro
gos matyti, kiek kompanijų 
pasamdyti advokatai gali gau

bti namų savininkėms kompa
nijoms visokių nuolaidų ir prie 
■ stiprių įstatymų. Jis žino, kiek 
'daugiau kompanijos įsigalėtų 
:netekus kontrolės įstatymo. 
Jis patarė neatsidėti ant mies
tiniu įstatymų, sakydamas, 
kad miestas neturi galios iš
leisti jokio reikšmingo įstaty
mo be valstijos valdžios įga
linimo. Norintieji apsaugoti 
rendų įstatymą privalo veikti 
į Valstijos Seimelį, veikti sku
biai ir stipriai.

;moniu

Bet svarbiausia

susirinkusieji 
susėsti į karus ir 

karstą,

da- 
p ir
ti k 

kad

keliais, tar

Trijų auto susidūrime prie 
Liberty Avė. ir Elton St. vie
nas vairuotojas tapo taip 
spaustas, kad "jo sužalotą 
ją ir šlaunį paliuosavo tik 
pusvalandžio.

su
ke
li ž

New Yorke susidūręs su po
licijos auto taksiko vairuoto
jas Charles Petty tapo areš
tuotas. Sako, kad jis vairavo 
būdamas girtas.

uviy Atletų Klubas 
turės puikų bankietą
šeštadienį, kovo (March) 19 

d., Lietuvių Atletų Klubas duos 
puikų bankietą savo kamba
riuose, 168 Marcy Ave. šis 
ban kietas rengiamas proga pa
minėti Billy Welton 10 metų 
darbavimąsL kaipo klubo ma- 
nadžeris. Jau 10 meti) kaip B. 
Welton pavyzdingai veda klu
bo biznio reikalus, todėl klubas 
ir mato reikalą surengti 
kietą kaipo pagerbimą 
manadžerio.

Mitingas apgynimui 
savo namą

Brooklyno Bay Ridge srities 
gyventojai įkūrė Save Bay 
Ridge Komitetą. Per jį dės pa
stangas apsaugoti tą sritį ir 
nąmus nuo Williamsburgo 
Eridge Plaza likimo. Jie pro
testuoja prieš dabartinius pla
nus statyti tiltą (Narrows’ 
Bridge) per susmaugą. Tiltas 
jungtų Brooklyną su Staten 
Island ir su tuo pavendeniu 
išvestu ekspresiniu automobi
liams keliu1.

Suprantama, kad jeigu tas 
įvyktų pagal dabartinį planą, 
plotų plotai rezidencinės sri
ties būtų paversti prie tilto 
privažiavimui ir į Expressway 
įsisukime kelių raizgynu. 
Tūkstančiai šeimų netektų na
mų. Už tą menką atmokestį, 
kokį gautų, gal tik už dešim
tų mylių užmiestyje beišgalė
tų susirasti sau privatinį na
melį ar kad ir panašų apart- 
mentą. Turėtų likusį savo gy
venimą nešti miestan važinė
jimo fėro iškaštį ir eikvoti va
landas kelionei.

Protestui prieš planą šau
kia masinį mitingą kovo 25-tą, 
High School patalpoje.

Panašioje padėtyje yra at
sidūrę apie 800 namelių savi
ninkai Queens apskrityje, 
B e o c h h u rst-B ay s i d e sr i ty j e,
kur planuoja statyti Throggs 
Neck tiltą. Keliai užvažiavi
mui ant tilto būtų įjungiami į 
Horace Harding Expressway.

ban-
savo

kinKam tik teko būti šio 
bo pirmesniuose kankintuose, 
visi buvo pilniausiai patenkin
ti. Valgių ir gėrimų niekad ne- 
stokavo,— taip bus ir šį kartą. 
Tik patartina bankieto tikietus 
įsigyti nors trimis dienomis iš- 
anksto, kad rengėjai žinotų,

pripirkti.
Tikintus galite gauti 

arba pas klubiečius.
klubo

aršiai

apalpusios sukniubo 
mašinų ar krito ant

kitų darbininkų, dar

Dujos susargdino 
apie 60 darbininkų

Nesuuodžiamos, bet
nuodingos carbon monoxide 
dujos pripildė sportinių dra
bužių siuvyklą New Yorko, 
580 Broadway, antrame aukš
te. Dvidešimt darbininkų, 
daugiausia moterų, nuvežė j 
ligoninę. Reikėjo pagalbos 
nuo pridusimo, taipgi užsiga
vimo, kai 
prie savo 
grindų.

Apie 40
nebuvo dujų visiškai paveikti. 
Suteikus pirmąją pagalbą, jie 
galėjo parvykti namo.

Nelaimė buvo taip staigi, 
kad išsigandęs darbininkas iš
bėgo į gatvę šaukdamas: “Jos 
krinta, kaip musės.” Tai iš
girdo pora pravažiuojančių 
policistų. Jie įbėgo, greit ati
darinėjo langus, pradėjo dirb
tinąjį kvėpavimą; užkomanda- 
vo tą pagalbą teikti ir kitus, 
kurie dar nebuvo susirgę.

Sako, kad nelaimė kilo iš 
naujo, bet neveikiančio ar ne
mokamo vartoti boilerio, tu
rinčio gaminti garą prosijimo 
mašinoms.

SAMDĘS Už $1 SAVAITEI
Frederick Kraus, 58 m., Sta

ten Islande esančios pabėgu
siems įstaigos įnamis užvedė 
prieš miestą bylą. Reikalauja 
atmokėti $400 už darbą. Sa
ko, kad Dr. Ferdinand Piaz
za jį statė dirbti jo privatinį 
darbą, bet davė tik po $1 sa
vaitei ir po du valgius per 
dieną.

Seimelyje pradėjo 
svarstyti budžetą

New Yorko Valstijos Seime
lyje kovo 8-tą pradėtas ir ta 
pačia diena užbaigtas svarsty
mas ateinantiems metams vals
tijos budžeto. Seimelį val
dančioji. dauguma, republiko
nai, nubalsavo budžetą ne vi
sai tokį, kokio pageidavo gu
bernatorius Harrimanas.

Gubernatorius norėjo 
kelti korporacijų taksus puse 
procento — nuo dabar moka
mų 5 iki 6-•procentų. Tais 
ir kitais tikėtais gauti nuo 
korporacijų taksais buvo pla
nuota sukelti 17 suvirs milijo
nų dolerių. Yra ir daugiau pa
našių vietų. Dabar jo 
(racijai teks apsieiti 
planuotų visuomenei 
vimo pagerinimų.

Visa vietinio budžeto suma 
yra arti pusantro bilijono 
lerių ($1,345,000,000).

pa-

adminis- 
be tūlų 

patam a-

do-

sau

Rendu svarstymui 
viešas posėdis

New Yorko mieste bizniškų 
patalpų rendoms svarstyti vie
šas posėdis įvyks kovo 18-tą, 
10 ryto, Bar Association Buil
ding. 42 W. 44th St. Tačiau 
norinčios tame posėdyje pro
gos pasisakyti organizacijos 
ar asmenys privalo iš anksto 
užsiregistruoti Albanyje, Sei
melio 
nėję.

Kaltina policistę kaip 
skundėją kitos

Madnumas įtardinėti
nepatinkamą asmenį vienokio 
ar kitokio laipsnio raudonu, 
pradėjo negražiai atsiliepti 
net valdžios departjnentams.

Paskiausiomis dienomis New 
Yorko policijos departmental 
išsiaiškino, kad viena policis- 
tė rašė prieš moterų policis- 
čių skyriaus viršininkę slaptą 
laišką. Jame moterų biuro di
rektorę Theresa Melchione 
skunde, būk ji esanti artima 
Marcantonijaus prietelka. Bet 
faktai rodė, jog tai buvo ne
tiesa. Rankraščių ekspertai su
sekė skundėją jr ji turės 
k in tis.

ai š-
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TAI

daugumos lyderio rasti

BENT BUVO BALIUS

Brooklynietis Morris Schnei
der, 90 m., šiomis, dienomis 
apsivedė. Jo nuotaka (ketvir
toji jo žmona) Anna Zarzin 
yra 75 metų.

Naujavedys visą savo gyve
nimą užsiėmęs prekyba, iš ku
rios oficialiai pasitraukė prieš 
35 m. Tačiau neoficialiai ir 
dabar pardavinėja kiaušinius, 
“kad turėtų kuo užsiimti.” 
Skaito, dirba be akinių. Turi 
11 vaikų, 30 anūkų ir 24 pro- 
anūkus.

Bomba gelžkelio stotyje
Pennsylvania stoties pože

miniame ruožte dešimtukinė- 
je bagažams šėpelėje eksplo- 
davo naminė bomba. Netoli
mame L1RR laukiamajame 
kambaryje buvusius trenks
mas išgązdino, bet nieko nesu
žeidė. Pasitaikęs praeiviu 
gaisragesys ir kitas keleivis 
tuojau užgesino kitoje šėpelė-, 
je užsidegusių popierių krūvą.

Bomba padegta laikrodiniu 
mechanizmu. Jair antru kartu 
toje vietoji ištiko panaši eks
plozija. Priežastis nei kalti
ninkai kol kas neišaiškinti.

ŽODIS IŠ ST. PETERSBURGO
St. Masytė, J. Vilkelis, Mi

kas Detroitietis, A. M. Mete- 
lionisi ir V. Valukas (iš Scran
ton, Pa.) rašo R. Mizarai iš 
St. Petersburg, Florkla, pra
nešdami, kad jie visi ton “tu
ri daug fonių.”

Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Brooklynietis Manson, 
m., užsimušė auto nelaimėje 
prie Teaneck, N. J. Kitos ma
šinos vairuotojas John A. Vail, 
68 m., irgi brooklynietis, pa
vojingai sužeistas.

Lietūs praėjusį sekmadienį 
sustabdė 61 išskridusius iš 
New Yorko stočių orlaivius.. 
Taipgi, atskrendantieji iš ki
tur tūli lėktuvai turėjo nusi
leisti Newarke.

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

r

CIO ragina Seimelio 
republikonus gerinti 
įstatymus

CIO unijų visoje valstijoje 
ir New Yorko mieste vadovy
bė lankėsi Albanyje. Jie kal
bėjosi su valstijos administra
cijos, su abiejų partijų, su 
abiejų Seimelio frakcijų va- 

1 dais. Reikalavo leisti Seimeliui 
tuojau svarstyti visuomenei 
svarbius bilius, kuriuos delsia 
paslėptus stalčiuose republi- 
konų kontroliuojamos komisi
jos.

Tarpe pirmiausių, kuriuos 
unijistai ragino svarstyti, yra 
pagerinimai nedarbo apdrau- 
dos. Tą buvo pažadėję veik 
visi demokratai kandidatai Į 
Seimelį. Tą patį buvo žadėję 
ir daugelis republikonų, kada 
piliečiai Seimelį rinko.

■ Unijistų 
svartyti biliai 
biui davinį iki 
išlaikytiniams 
pailgintų 
skaičių,
būtinų išdirbti savaičių, taip
gi apdraustų ir mažiausių įs
taigėlių darbininkus.

reikalaujamieji 
pakeltų bedar- 
$36 savaitei, jo 
duotų po $4,

mokamų savaičių 
nutrumpintų skaičių

Nušovęs brolį netyčia
Brooklynietis Salvatore Te- 

sora, 21 m., sulaikytas be kau
cijos iki tardymo. Tačiau jį 
leido į nušauto brolio laido
tuves. Louis Tesora, 19 m., ta
po nušautas kovo 5-tą, palai
dotas 8-tą, po iškilmingų apei
gų Šv. Trejybės (katalikų) 
bažnyčioje.

Vyrukas verkdamas tikri
na, kad jis su broliu žaismin
gai į vienas kitą taikę. Tačiau 
tas neįtikino policijos, kad su
augę vyrai, galėtų 
tu šautuvu. — ar 
šautuvu — taikyti 
didelės meilės.

nepatikrin- 
bent kokiu

i brolį iš

Aido Choras
Vienų tiktai moterų pamo

ka įvyks šį penktadienį, kovo 
11-tą. Prasidės 7:30. Visos 
aidietės ir žadančios įstoti 
prašomos ateiti, nes pradėsi
me mokytis naują operetišką 
aktą, kurį statysime laike 
Festivalio gegužės mėnesį.

Vyrai (kurie nedalyvauja 
šiame akte) prašomi visi at
vykti į praktikas kitą savaitę, 
kovo 18-tą, 8 vai. Pamokos 
visuomet būna’Liberty Audi
torijos muzikos kambaryje.

Valdyba

Šiuo tarpu turime susirgu
sius du labai gerus, veiklius ir 
sąmoningus darbininkiško ju
dėjimo rėmėjus. Trečiadienį 
juodu' aplankiau.

Pirmiausia sustojau pas Pe
trą Gustaitį, kuris gyvena 
Woodhavene ant 85th St. 
Džiugu, kad mūsų Petras gra
žiai sveiksta. Kaip jau buvo 
pranešta, jam buvo į strėnas 
įsimetęs labai aštrus skaudė
jimas. Dabar skausmai pa
laipsniui praeina ir ligonis jau 
atrodo kelyje į pilną susveiki- 
mą.

Rimtesnėje padėtyje randa
si Petro PoškaiČio sveikata. 
Jis randasi Kings County ligo
ninėje, Building D, Ward 12. 
Man tik ten įėjus, pasirodė ir 
Julius Kalvaitis, taip pat ligo
nį aplankyti. Paskui atėjo ir 
jo brolis Poškaitis.

Petrą radome .kietai mie
gantį. Slaugė pavėlino jį išbu
dinti. Taip ir padarėme. Ligo
nis visus gerai ir greitai paži
no, Jis randasi pilnoje sąmo
nėje. Tiktai beveik negalima 
susikalbėti, nes labai iš lėto 
tegali kalbėti. Visas kairysis 
jo šonas suparalyžuotas. Deši
nysis pilnoje tvarkoje, šiaip 
atrodo neišdžiūvęs, neišsisė- 
męs, nors jau pora savaičių 
ten lovoje pritrenktas guli. 
Džiugu, kad Petro PoškaiČio 
sveikata eina geryn. Taip 
mums pasakojo slaugė-nursė. 
Ji sakė, kad per tūlą laiką li
gonį reikėjo maitinti per gys
las. Dabar jau gali valgyti per 
burną. Tai parodo aiškų pa
linkimą gerojon pusėn. O kas 
liečia kalbą, tai, sako, tokiuo
se atsitikimuose, kalba vėliau
sia sugrįžta normalion padė
tim

Girdėjome, kad Petro duk
terys yra lėktuvu atskridusios 
iš Californijos tėvą aplankyti. 
Apie jų| tėvo susirgimo joms 
pranešė jų dėdė.

Visi mes linkime abiems 
šįems geriems draugams grei
tai ir pilnai susveikti.

PRIPAŽINO PERĖMIMĄ 
TELEFONAIS POKALBIU

Policijos komisijonierius 
Adams paskelbė, kad vien tik
tai pernai buvo nelegaliai leis
ta periminėti pokalbius 1,081 
telefonu. Neskelbiama, kiek 
tokių periminėtų buvo pirm 
jo tapimo policijos viršininku. 
Taip pat niekas nežino, kiek 
buvo nelegalių periminėjimų, 
tai yra tų, kuriems leidimo 
niekas neprašė, klausėsi slap
tai.
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BROOKLYNAS

CHINCHILLAS
Dailios rūšies—$300 porai ir auk

štyn. Pirma matykite mus 
N.C.B.A. nariai. Nemokamai 

pristatymas orlaiviu!! 
Rašykite ar kreipkitės: 
ANDES CHINCHILLA, 

Paramus, N. J.
Arba Room 880, 11 W. 42nd 

N. Y. C.
st.

HELP WANTED—FEMALE

DĖMESIO! T'

Slaugės paliuosavimo pareigonA 
su ar be New York valstijos license, 
Long Island Nursing Home.

Pradžiai $200 į Mėnesi
Šaukite LE. 9-2870

(43-49)

MALE and FEMALE

HEATHCOTE
EMPLOYMENT AGENCY

Poros ar pavieniai. Virėjai, tar
naitės, namų darbininkai. Pilnam 
laikui ar daliai laiko. Patyrė ir be 
patyrimo. Guolis vietoje ar kitur. 
Greitai pristatome j darbą visus.

SC. 8-6160

NAMO APŽICRĖTOJAS—APSKRI
TIEMS METAMS (Bungalow Colo
ny), Abelnai mokantys pataisymus, 
sunkiai dirbantys, sveikas ir stip
rūs. Vedęs arba pa vienys (tik be 
vaikų). Blaivas, biskį padirbt prie 
sodo darbo. Turi turėti gerus pa
liudijimus. Rašykite angliškai: — 
Albert Mishkin, 80-15 Main Street, 
Jamaica, N. Y.

(49-55)

HELP WANTED-MALE

MEN. 22-54. Mechanically in
clined. Int. in perm, job and mo^ 
money now. Jobs with real opp. 
created by incr. volume introduc
tion. We are leading mfrs, in the 
electrical Industry and offer renu
meration on percentage 
Car essential. WH. 9-7781. 
M. Ask for Harry or Loo.

REAL ESTATE

sharing.
10-4 P.

(44-50)

DĖMESIO, HANDYMEN! 
PARKWAY GARDENS

5 rūmų bungalow ir dalinai baigtas 
attic room. 4,0x15 plotas. Moderni
nė virtuvė, tile maudynė. Nuo sienos 
iki sienai divonai, aliejaus šiluma. 
Park wood, MI. 2-4612

(48-50)

889 ESSEX ST., BROOKLYN

2 šeimų, 5 rūmų, tuščias, automat i- 
»

nis centrinis šildymas, švari kaimy
nystė, puikiausiose sąlygose. $9,500. 

POWELL
76 Beaver St, N. Y. C. BO. 9-156(1

/ 49-50)

DĖMESIUI DIDELĖS ŠEIMOS!
Parduoda savininkas, Neptune Park, 
New Rochelle. 3 aukštų 9 rūmų na
mas, 3 miegrūmiai, 4 vonios,' foyck. 
dideli priešakiniai porčiai, ma* 
porčiii iš užpakalio. Ant didelio lo
to. 2 karam garadžius. Ar(il_para- 
pijinės mokyklos ir bažnyčios. 
$24,000. Pamatymas pagal sutartį.

Tel. NE. 6-5918
(49-52)

DĖMESIUI!
PARDUODA SAVININKAS, TUO
JAU UžIMTINAS. 6 rūmų namas 
(prisideda 2 ištaisyti rūmai skiepe), 
miegrūmiai. Puikiausiose sąlygose, 
arti mokyklų, bažnyčių ir transpor- 
tacijos. Greitam pardavimui $14,800. 
Pamatymas pagal sutarti Kreipki
tės tik rimtai norinti pirkti.

Tel. BE. 7-6809
(49-55)

HOMEFIELD —labai dailus. 7 me
tai kai statytas, Old Colonial, ug
niavietė, 2 miegrūmiai, didelis gara- 
džius, aluminum storm langai ir 
screens. Arti, visko. $16,500.

PETEER ODOMIROK
299 Saw Mill River Rd., 

Tel. YO. 8-2468
(49-52

For Rent

ir 
APYLINKĖ

Norime iš anksto pranešti visuomenei 
apie svarbų dalykų, kuris įvyks

MATTHEW A. 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

IŠNUOMAVIMAI
5 kambariai, visi šviesūs. Apšil

domi ir karštas vanduo. Turite tu
rėti nuosavą šaldytuvą. Pageidauja
mi ramūs, viduramžiai žmonės. Dėl 
daugiau informacijų prašome kreipę 
tis telefonu: APplcgate 7-4154

(48-ŠO)

FOR SALE

Balandžio
April, 3 P. M.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PARDAVIMAI
Parsiduoda dining rūmio ir bed 

rūmio setai abu pilni setai). Ma
hogany apdirbimo, labai gerose są
lygose, kaina gana žema, nes greit 
norime parduoti. Prašome kreiptis 
po 5-tos valandos vakarais: 114-48 
118th St„ Ozone Park, N. Y. Tel., 
MI. 1-0748

Tai bus šaunus koncertas su labai gerais 
užkandžiais palinksminimui ir pavaišini
mui Brooklyno ir apylinkes apšvietos bran
ginto jų, dienraščio Laisves rėmėjų.

o

į

Liberty Auditorium 
110-06 Atlantic Avenue 

Richmo'nd Hill, N. Y.

Šis pokilis bus be įžangos — nemokamai. 
Prašome atydžiai įsitčmyti dienų ir kvie
čiame dalyvauti šiame maloniame pokylyje.

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 241172

TONY’S
-TO-DATE ,

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Gerai Patyręs Barbens

M

(48-49)

Newyorkietes suėmė 
kaip vagilkas

Floridoje areštuotos trys 
newyorkietes ponios (dvi iš 
Brooklyno), visos jau arti 60 
metų. Policijos raportas sako, 
kad jas suėmė jau turint virš 
$1,000 vertės grobio iš sukne
lių krautuvių. Jos įsinešdavu- 
sios maišelius po suknelėmis, 
išsinešdavusios pripiį&Tus^ 
Galop taip įsidrąsino, kad Iš
tuštinusios maišelius į stovin
tį auto, grįždavo ton pačion 
krautuvėj daugiau imti.

4 pusi. Laisva (Liberty) Penktad., kovo (March) )1, 1955




