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KRISLAI
Idėjos, o ne bombos. 
Teisėjo Warren’o kalba. 
63-čiasis Kongresas.
Apie tuos keturius

Brooklyno žmogžudžius.
Rašo R. MIZARA

Vyriausias Jungtiniu Vals
tijų Aukščiausio Teišąio na
rys, Earl Warren, praėjusią 
savaitę sakė kalbą Amerikos 
advokatų associacijos (Ame
rican. Bar Association) suva
žiavime Chicagoje.

Amerikinės sistemos viltys 
ir likimas glūdi, sakė jis. idė
jose, o ne hydrogen in iii bom
bų sandėliuose.

Amerikinės sistemos neiš
gelbės bombos; ją tegali išgel
bėti tik gera, žmoniška san
tvarka, užtikrinanti žmonėms 
laisvę ir gerbūvį.

Daug tiesos vyriausias teb 
sėjas Warren pasakė.

Jei Teisių Bilius bus pa
laužtas, sužlugdytas, jei bus 
leista viešpatauti makartiz- 
mui, tai visos amerikinės tra
dicijos bus paverstos niekalu 
ir čia įsivyraus fašizmas. O 
tai reikš žlugimą amerikinei 
sistemai, santvarkai, kokią 
Amerikos žmonės ligi šiol ži
nojo.

8^-čirTsis Kongresas išsi
skirstė.

Jis nedavė to, ko Amerikos 
liaudis tikėjosi. Tarp kitko:

Tafto-TIartley įstatymo ne
pataisė.

Walter-McCarran įstatymo 
neatmetė.

Taksų už pajamas žmo
nėms nesumažino,— sumažino 
tik turtingiesiems, tik kiuponų 
karpinėtojams.

O paskutinėmis dienomis, 
prieš užsidarant, šis Kongre
sas, baisiame įkarštyje, prave
dė t. v. bilių prieš komuniz
mą,—pravedė taip, kad tuo- 
mi nustebino daugybę žmonių, 
Amerikoje ir visame pasau
lyje.

Apart praplėtimo senatvės 
pensijų, 83-čiasis Kongresas 
daugiau nieko gero liaudžiai 
nedavė.

Mpgailėtiniausias dalykas 
pasirodė tame:

Liberalai, tokie kaip Hum
phrey ir Lehman, ėjo lenk
tynių su aršiausiais makartis- 
tais, gorėdami pasirodyti, kad 
jie esą geresni raiąlonbau- 
biai net ir už McCarthy!

Lapkričio mėnesį bus ren
kamas 84-tasis Kongresas.

Ar tenka aiškinti, kokios 
didelės pareigos stovi prieš 
Amerikos žmonių akis?

^Norint, kad idėjos imtų vir
šų ant hydrogeninių bombų, 
kaip minėjo vyriausias teisė
jas Warren, reikia, idant į 
Kongresą būtų išrinkti geri at
stovai,—tokie, kurie stoja už 
taiką, tokie, kurie gina Teisių 
Bilių, tokie, kurie kovoja prieš 
pragaištingą makartizmą, to
kie, kurie nuolat turėtų ome
nyje darbo žmonių interesus, 
o tai reiškia—daugumos Ame
rikos žmonių interesus.

Sirpas krečia, skaitant ži- 
apie tuos keturis jaunus 

Broįjklyno žmogžudžius, kurie 
kankino ir žudė žmones tik 
dėl to, kad “mes negalėjome 
pakęsti bomų.’’

Jie kankino ir žudė, kaip 
tas Dostojevskio Raskolnin- 
kovas, dėl smagumo, dėl “pa-

ADA, ACLU stoja prieš 
komunistu uždraudimą
Manoma, kad Eisenhoweris 
atmes protestus, nevetuos

Washingtonas.— Dvi 
liberalinės organizacijos, 
ADA ir ACLU, pasisakė 
prieš Amerikos komunis
tų partijos uždraudimą ir 
atsikreipė į prezidentą Ei
senhower!, ragindamos jį 
vetuoti Kongreso praves
tą įstatymą.

ADA (Americans for 
Democratic Action) yra 
organizacija, kuri oficia
liai nepriklauso jokiai par
tijai, bet jai priklauso ir ją 
organizavo liberalinis de
mokratų partijos sparnas 
ir kai kurie CIO ir AFL 
vadai.

(Stebėtojai nurodo, kad 
ADA išstojimas prieš ko-1 
munistų partijos uždrau
dimą yra priešingas libe
ralinių demokratų užsi
laikymui Kongrese. Li
beraliniai demokratai, kaip 
senatorius Hubert Humph
rey, Paul Douglas ir eilė 
kitų, priklauso prie ADA 
arba yra tai grupei labai 
artimi. Jie balsavo už 
komunistų uždraudimą, bet 
jų organizacija dabar tą 
žingsnį smerkia.)

ACLU (American Civil 
Liberties Union) yra įta
kinga liberalinė organiza
cija, prie kurios taipgi pri
klauso eilė Kongrese sė
dinčiu liberaliniu demo
kratų.
Komunistai Eiseinhoweriui

Pati komunistų partija 
pasiuntė telegramą "Ei- 
senhoweriui ragindama jį 
vetuoti įstatymą ir praves
ti viešą tyrinėjimą. Po te
legrama pasirašė tos par
tijos vadai Fosteris, Eli
zabeth Gurley Flynn ir 
Pettys Perry.

Prezidentas Eisenhowe
ris yra išvykęs į Denverį, 
kur jis praleis 6 savaičių 
atostogas žuvaudamas, loš
damas golfą ir atlikdamas 
dalį pareigų, kurios jam 
bus prisiųstos iš Washing- 
tono. Jo laikinoje raštinė
je vasarvietėje prie Den
verio dabar randasi Kon
greso priimtas komunistu 
uždraudimo įstatymas. Ei
senhoweris turi iki šios sa
vaitės pabaigos vetuoti ar
ba pasirašyti. Manoma 
kad jis atmes visus protes
tus ir nevetuos, pasirašys.

Helsinkis. — Amerikos 
senato užsienio • reikalu 
komisijos pirmininkas A. 
Wiley atvyko Suomijon.

žiūrėjimo, kas iš to viso išeis.”, 
Šitie keturi nėra pirmi. Pa

našių atsitikimų New • Yorke 
jau yra buvę.

O visgi negalima nepaklaus
ti policijos: kur ji buvo, kai 
Šitie keturi jauni žmogžudžiai 
užpereito pirmadienio naktį 
Williamsburge per eilę blokų 
vedė kankinamą Willardą 
Menter’į įEast upę skandinti?

Pakriko derybos dėl bendrosios 
Vakarinės Eutopos armijos
Briuselis. — Konferenci

ja apie EDC (“Europos 
Apsaugos Bendruomenę,” 
- bendrą Vakarų Europos 
armiją) čia pasibaigė ir 
dalyviai pripažino, kad 
koferencija parode visiš
ką EDC planų pakrikimą.

Francūzijos premjeras 
Mendes - France/ kuris 
atvyko su eile pagrindinių 
pataisymų prie EDC, ne
pasidavė Washington© dip
lomatiniam spaudimui, ku
ris, kaip tai pripažįstama 
pačiame Washingtone, vi
są laiką buvo daromas.

Mendes - France teigė, 
kad Francūzijos parlamen
tas be tų pataisymų jokiu 
būdu neratifikuos EDC.

Likusieji konferencijos 
dalyviai (Italija, Olandija, 
Belgija, Vakarų Vokietija 
ir Luksemburgas) paskel
bė, kad jie, padarė nusilei
dimus Mendes - France 
stoviui. Bet francūzai tei
gia, kad tie nusileidimai 
buvo ne. esminiai, o pavir
šutiniški.

Francūzų siūlomi pa
taisymai prie EDC pakei
čia visą to plano charak
terį. Vokietijos ginklavi
mas prileidžiamas, bet no
rima užtikrinti, kad vokiški 
daliniai niekad nebus įgu
lomis kituose kraštuose, 
kaip tai Francūzijoje, Bel
gijoje.

Kitas pataisymas nu
mato, kad EDC nustotų 
egzistavusi, jei nustotų eg
zistavęs NATO, Atlanto

Streikavę lakūnai susitarė 
su American Airlines firma

Washingtonas. —1,200 
American Airlines lakū
nai, kurie streikavo per ke
lias savaites, sugrįš prie 
darbo šį antradienį, jeigu 
neiškils naujų kliūčių. La
kūnų unija susitarė su 
kompanija pavesti streiko 
;šsprendimą bešališkam 
tarpininkui, kurį paskirs 
Nacionalė Tarpininkavimo 
Taryba.

. Lakūnai streikavo, nes 
iie stojo prieš vieno lakū
no vartojimą bestočiui 
skridimui iš rytinio pakraš
čio į vidurvakarinį, kaip 
tai nuo New Yorko į Los 
Angeles. Toks skridimas 
kartais ima daugiau kaip 
8 valandas ir lakūnai tei
gia, kad tai per ilgas lai
kotarpis skristi ir tas net 
sudaro didesnes galimybes 
oro nelaimėms. Jie reika
lavo, kad atsarginiai lakū
nai vyktų ir perimtų.

Tokyo. — Viesulas, kuris 
siautėjo virš Kiušu salos, 
nepasiekė I Tokyo, kaip bu
vo bijota, bet nukrypo link 
vandenyno.

Atėnai. — Graikija ir 
Bulgarija atsteigs diplo
matinius santykius*

M endes-F ran c e 
pas Churchillą

Paktas. Taipgi norėtų 
prieš pravedant EDC pla
nus dar kartą tartis su Ta
rybų Sąjunga dėl Vokieti
jos suvieninjimo. Mendes - 
France laikėsi nuomonės, 
kad jeigu Vokietija būtų 
suvienyta, visas EDC pla
nas atpultų kaip nereika
lingas.
Bendras komunikatas

Apart francūzų ir kitų 
penkių dalyvių dviejų at
skirų komunikatų, vienas 
bendras visų šešių dalyvių 
ir buvo išleistas. Jame' 
tarp kitko sakoma:

“Nežiūrint ilgų diskusijų 
apie pataisymus, kurie anot 
Francūzijos valdžios, tu
rėtų būti daromi Pary
žiaus sutartyje (origina
liame EDC plane), dalyviai 
negalėjo prieiti prie susita
rimo.”

Šis paragrafas yra lai
komas pagrindiniu, kuris 
apibūdina visą konferenci
ją: planai pakriko. Po 
to seka paragrafai, kurie 
sako, kad “pagrindiniai 
EDC plano šalių siekiai 
lieka kaip buvo tokie pa
tys”:

Tvirtinti Vakarų Eu
ropos bendradarbiavimą, 
neprileisti Vokietijos ne
utralizavimo ir tt.
Mendes - France Londone

Tuojau po Briuselio kon

Vak. Vokietijos parlamento narys 
atsistatydino ir pere j o į rytus

Bonna. — Karl Franz 
Schmit - Wittmack, Vaka
rų Vokietijos bundestago 
(parlamento) narys pali
ko savo pareigas ir nuvyko 
Rytų Vokietijon, kad, anot 
jo, darbuokis už taiką. 
Schmidt - jWittmack buvo 
paties Adenauer krikščio
nių - demokratų partijos 
parlamento frakcijos na
rys.

Jis laike svarbias parei
gas keliuose parlamenti
niuose komitetuose, ypa
tingai .-komisijoje, kuri 
svarstė Vak. Vokietijos 
g in k la v i m o klausimus. 
Manoma, kad kaip tos ko
misijos narys, jis turėjo ne
mažai informacijos apie 
karinius reikalus. Adenau-

Washingtonas. — Sena
toriaus Watkinso (Rep. 
Utah), raštinėje dirba se
kretorė vardu Lorna Wat
kins. Daugelis senatorių 
samdo sekretorėmis žmo
nas, dukteris arba artimas; 
gimines, ir tokiu būdu žy
miai padidina savo įeigas. 
Bet ant Watkinso sekreto
rės stalo buvo užrašas:

“Lorna Watkins', nei se
natoriaus žmona, nei gimi
nė...”

ferencijos iškrikimo Fran
cūzijos premjeras Mendes- 
France išskrido į Britaniją, 
kad tartis su premjeru 
Churchillu. Manoma, kad 
jie tarsis apie Francūzijos 
- Britanijos glaudesnį ko- 
operavimą vietoje EDC 
plano.

Buvo numatyta, kad tuo
jau po pasitarimo su britų 
premjeru Mendes - France 
skris į Normandijos mies
telį Bagnoles de l’Orme, 
kur atostogauja Francūzi
jos prezidentas Rene 
Coty, ir jam raportuos apie 
pasitarimus.

Paryžius. — Dauguma 
Francūzijos laikraščių sa
ko, kad Mendes - France 
neturėjo kitos išeities 
Briuselyje. Ateinantį šeš
tadienį parlamentas pra
dės svarstyti naujai susi
dariusią padėtį.

New Yurkas. — “Times” 
bendradarbis Washingtone 
Dana Adams Schmidt sa
ko, kad ryšyje su EDC pla
nų pakrikimu valstybės 
departmentas ruošiasi pa
grindiniai keisti savo pri
ėjimą prie Vakarų Euro
pos problemų. Amerikos 
diplomatiniuose sluoks
niuose viešpataujas didelis 
nusiminimas dėl plano pa
krikimo. Tai skaitoma di
džiausiu smūgiu Dulleso 
karjerai.

Koks bus naujas Wash- 
ingtono priėjimas prie Va
karų Europos, kol kas dar 
neskelbiama.

erio valdžia bijo, kad jis 
tų paslapčių neišduotų ko
munistams.

Tuo tarpu krikščiohių - 
demokratų frakcija bun- 
destage paskelbė, kad Kari 
Franz Schmidt-Wittmack 
yra išmetamas iš parla
mento kaip savo partijos 
išdavikas. Vakarų Vokie
tijos, spauda plačiai rašo 
apie šį antrą pasitraukimą 
neilgas laikas po to, kaip į 
rytus pasitraukė Vakarų 
Vokietijos viršininkas O. 
John.

Schmidto - Wittmacko 
pasitraukimas skaitomas 
smūgiu Adenaueriui ypa
tingai dėl to, kad jis bu
vo paties Adenauerio par
tijoj žmogus.

Maincas, Vokietija. — 
Amerikiečiai atidėjo kari
nius manevrus Reinlande - 
Palatinate, nes vokiečiai 
skundėsi, kad manevrai 
kliudys rugiapiūtei.

Tokyo. — Premjeras Jo- 
šida atsiprašė Japonijos 
spaudą už ankstyvesnį kal
tinimą, kad spauda vis iš
galvoja skandalus valdžio
je.

Žemė jau atimama nuo 
Guatemalos valstiečiu
.Jau oicialiai panaikino 
žemės reformos įstatymą.

Guatemalos Miestas. — 
Guatemalos valdžia oficia
liai panaikino žemės refor
mos įstatymą, kurį 1952- 
rais metais pravedė pažan
gi tuometinė krašto val
džia. Įstatymą panaiki
nus valdžia pradės nuvary
ti nuo savo ūkių šimtus 
tūkstančių valstiečių, ku
rie yra gavę žemės nuo val
džios.

Pirmiausiai valstiečiai 
bus nuvaryti nuo 800,000 
derlingų akrų ploto. Tai 
yra buvusios didžiulės ka
vos ir cukraus plantacijos, 
kurios laikinai pereis val
džios žinion, bet manoma, 
kad su laiku valdžia juos 
perduos buvusiems savi
ninkams.

: Malanas prijungė prie savo 
šalies Pietvakarinę Afriką

Pretoria. — Malano val
džia paskelbė, kad ji pri
jungs prie Pietų Afrikos 
Sąjungos Pietvakarinę 
Afriką, didelę teritoriją 
i vakarus nuo Bechuana- 

I lando, kuri prieš Pirmą 
pasaulinį karą buvo Vo
kietijos kolonija.

Po Pirmo pasaulinio ka
ro Pietvakarinė Afrika 
perėjo Tautų Lygos glo- 
bon ir perduota Pietų JVf- 
rikai adminstruoti. Dabar 
Pietvakarinė Afrika skai
tosi Jungtinių Tautų sau- 
gotinė, ir Pietų Afrika ją 
valo tik su J. T. įgaliavi- 
mu.

Malano valdžia paskelbė, 
kad tai padėčiai bus pa
darytas galas, ir, nepaisant 
Jungtinių Tautų, Pietva
karinė Afrika bus pri
jungta prie Pietų Afri
kos.

Pietvakarinėje Afriko
je gyvena 350,000 ‘ negrų ir 
50,000 europiečių. Didelė 
dalis europiečių yra vokie
čiai, ir Malanas tikisi, kad 
jie, kaipo pro-naciai, rems 
jo nacionalistų partiją.

Amerikiečiai okupuoja mūsų 
žemę, sako Kinijos partijos

Pekingas. — Visos Ki
nijos demokratinės parti
jos ir organizacijos' išlei
do bendrą pareiškimą Tai- 
vano (Formozos) reikalu. 
Kinijos partijos sako, x kad 
amerikiečiai per savo pa
ramą čiangui faktinai 
okupuoja dalį Kinijos te
ritorijos, ir Kinija todėl 
turi skaityti amerikiečius 
įsiveržėliais jos teritori
jom Pareiškimas baigiasi 
šiais žodžiais:

“Mes skelbiame visam 
pasauliui: Taivanas yra 
Kiniičhs teritorija. Kinijos 
liaudis yra pasiryžusi iš
laisvinti Taivaną.”

ORAS. — šilčiau, giedra.

pranešimai 
Paskutiniai
Roma. — Iškilmingai pa

laidotas Alside de Gasperi. 
Laidotuvėse dalyvavo pre
zidentas Finaudi, premje
ras Scelba ir aukščiausi 
dvasininkai.

Washingtonas. — Pasku
tiniai senatoriai ir atsto
vai jau apleidžia sostinę po 
to, kai Kongresas praeitą* 
savaitgalį pradėjo atosto
gas. Prieš baigdamas se
siją Kongresas patvirtino 
aukštesnes senatvės pen- • 
sijas ir aukštesnes algas 
paštininkams.

Washingtonas. — Sena
toriaus McCarthy’io tyri
nėjimo komisija paskelbė, 
kad visi 46 kaltinimai prieš 
jį bus tyrinėti.

Londonas. — Darbo Par
tija reikalauja, kad Bri
tanija kuo greičiau suteik
tu savivaldvba Kinro sa
lai. Pačiame Kinre gv- 
ventoiai demonstruoja už 
vienvbe su Graikija. Jau 
ivvko susirėmimų su poli
cija. Vienai antibritiškai 
demonstracijai vadovavo 
stačiatikiu kunigai.

Evanston, Ill. — Pasauli
nės Bažnyčios Tarybos su
važiavime pasakyta eilė 
prakalbu prieš rasine se
gregacija krikščioniškose 
bažnyčiose.

Chicago. — AFL moky
toju unijos suvažiavimas 
pasisakė prieš mokytojų 
atleidinėjimą iš darbo po
litiniais sumetimais.

Haga. — Bijoma, kad 
nukaito iš Londono į Ams
terdamą skridęs orlaivis 
su 24 keleiviais.

Rio de Janeiro. — Kariai 
patruliuoja miesto centrą. 
Sklinda gandai apie ka
riškių sukilimą prieš. Var- 
gasą.

4 žuvo traukiniui nusiritus 
nuo bėgių, 11 oro nelaimėje

Washingtonas. — Dvi 
susisiekimo nelaimės pra
eitą savaitgalį įvyko ir . jo
se kartu žuvo 15 žominų. 
Santa Fe linijos luksusinis 
traukinys “The Chief” nu
sirito nuo bėgių netoli Lo
max, Ill., pakelyje iš Chi
cago į Los-Angeles. Visi 
vagonai nuėjo nuo bėgių ir 
vienas pilnai apvirto. 4 
asmenys buvo užmušti ir 
keliolika sužeista.

Prie Mason City, Iowa, 
nukrito Braniff Airlines 
linijos keleivinis orlaivis, ) 
suduždamas į farmą. 11 
keleivių buvo užmušta, 8, 
sužeisti. Orlaivis nukris
damas taip smarkiai suda
vė žemėn, kad atšoko 500 
pėdų į orą, bet neužsidegŽ. 
Iš viso jame radosi 19 ke
leivių.

Pekingas. — Mme Sun 
Jat Sen (čiango žmonos 
sesuo) buvo išrinkta Liau
dies , Kinijos parlamento 
nare.
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Harry Bridges ir Owen Lattimore
Jau net penktu kartu vakarinių valstijų įžymusis 

jūrininkų unijos vadas Harry Bridges traukiamas teis
man. ir vėl vyriausybės yra pasimota jį nupilietinti 
ir paskui išdeportuoti iš Amerikos. Keturiais 
atvejais tos pastangos buvo atremtos teismuose. Prieš 
jį kaltinimai pasirodė nepagrįsti. Bet kadangi jis yra 
.įtakingas darbininkų vadas, ir dar pažangus vadas, tai 
jam neleidžiama ramiai gyventi ir eiti unijos vado pa
reigas be trukdymų. Nereikia nė aiškinti, kad suokal
byje prieš iį dalyvauja laivų kompanijos, kurios labai 
norėtų jūrininkų vado atsikratyti. Nors Amerikos 
įstatymai ir tradicijos neleidžia žmogų antru, trečiu ar 
ketvirtu kartu persekioti tuo pačiu kaltinimu, bet šia
me atsitikime nepaisoma nei tų įstatymų, nei tų garbin
gų tradicijų.

Prof. Owen Lattimore yra kitas žymus vyras, ku
riam taip pat neduodama ramybės. Kadangi pirmiau 
tūlus prieš jį kaltinimus teismai atmetė, tai dabar vai- | 
-tybės prokuroras iškepė prieš jį kitus kaltinimus ir ža
da persekioti. Prof. Lattimore būk melavęs, kai jis 
po priesaika pasakęs, kad jis niekuomet nebuvo komu
nistu ir niekuomet komunizmo nepropaguodavo. Tai 
skaitoma apsimelavimu* 0 už melavimą įstatymai 
žmogų skaudžiai baudžia.

Šis profesorius skaudžiai nusidėjo makartistams. 
kuomet jis, dar Trumano laikais, būdamas valstybės de- 
partmente, nepalaikė Čiango režimo. Jo nusistatymas 
nrieš Čiangą visą Kiniją atidavęs “raudoniesiems.” Už 
tai jam neatleidžiama ir šiandien, nors Lattimore jau 
seniai jokio atsakingo darbo ,valdžioje nebeturi ir jo
kios įtakos nebedaro į Amerikos užsieninę politiką.

Jaunimo brutalizavimas 
t I

, Tai, kas šiomis dienomis atsitiko Brooklyne, supur- i 
te visą visuomenę. Keturi nepilnamečiai jaunuoliai su- ; 
laikyti ir kaltinami kankiname ir užmušinėjime nekaltų 
žmonių. Jie jau prisipažino prie nužudymo dviejų žmo
nių. Manoma, kad iie turi ir daugiau aukų.

Kodėl iie visiškai nekaltus žmones kankino ir žudė? ' 
Apiplėšimo sumetimų nebuvo, nes nužudytieji nieko ; 
ru savimi neturėjo. Jaunuoliai juos kankino ir žudė ( 
tiktai dėl patenkinimo savo sadistinių jaunuoliškų jau
smų. Jiems, jie sako, gražu, smagu ir malonu žiūrėti,, 
kaip žmogus, mušamas bei deginamas, raivosi, kankina-; 
si, šaukia pagalbos.

Sužvėrėję vaikai, — štai kame dalykas. Jie subru- ; 
talizuoti. O didžiausias pavojus tame, kad ne šitie vie-■ 
ni keturi yra tokiais. Pavojus yra, kad su laiku pa- ! 
našių žiaurybės atsitikimų susilauksime daugiau. Ko- | 
dėl? Todėl, kad mūsų jaunimo brutalizavimas tebeina ; 
visu smarkumu, — juo toliau, tuo smarkiau.

Atsakomybė už tai krinta ant gyvenimo sąlygų. 
Viena, vaikai gyvena laužynuose, kur gyvenimas negali 
būti švarus ir normalus. Antra, mūsų jaunimą bruta- ■ 
lizuoja mūsų .nūdienė “kultūra” — spauda (“funny ; 
strips”), knygos ir žurnalai (“detective stories,” “mur
der stories”), krutamieji paveikslai ir televivzija. Tė
vai irgi ima dalį atsakomybės—gana didelę dalį. Pilnos 
gatvės nuo kojų iki galvos apsiginklavusių vaikų (nuo 3 
iki 10 metu). Jau net ir mergaitės “revolverius” ne
šiojasi už juostos! Kur jie tuos pabūklus gauna? Aiš-: 
ku, tėvai parūpina.

Visa tai demoralizuoja ir brutalizuoja mūsų jauni
mą. Tie keturi nepilnamečiai žvėriukai yra tiktai vaisius 
šių amžių sužvėrintos aplinkos.

Smarkios, gražios prakalbos
Šomis dienomis du žymūs vyrai pasakė labai smar

kias prakalbas. Pirmoje vietoje stovi mūsų prezidentas 
su savo prakalba Pasaulinės Bažnyčių Tarybos suvažia
vime Evanston, Ill.- Kalbėjo jis apie dvasininkų atsako
mybę. Pakartotinai jis ragino kovoti už pasaulinę taiką. 
Tatarė, kad šis skaitlingas dvasininkų suvažiavimas nu
tartų visame pasaulyje pašvęsti vieną dieną maldoms už 
taiką. Krikščioniškieji dvasininkai galėtų ir turėtų pa
sikviesti maldai talkon dvasininkus kitų bažnyčių ir ti
kybų. Susidarytų, sako prezidentas, galingas sentimen
tas už taiką.

Taiką apsaugos, užtikrins ir išlaikys ne kanuolės ir 
bombos, bet žmonių troškimas taikos, — pasakė prezi
dentas aukštai pakeltu’ balsu.

Kita nepaprasta prakalba buvo pasakyta Aukščiau
sio Teismo pirmininko Earl Warren. Jis kalbėjo Chica- 
goje Amerikos advokatų susivienijimo sueigoje. Trum
pai ir drūtai jis pasakė, kad pasaulio viltis glūdi ne bom
bose, bet idėjose. Idėjų nereikia bijoti. Idėjų negalima 
užgniaužti bei sunaikinti. - Idėjas galima nugalėti tik
tai idėjomis.

Švenčiausia tiesa.
Ko betrūksta, tai tikrovės. ' Reikia, kad visi šitie 

gražūs, taurūs sentimentai būtų paremti darbais. Rei-

Kas Ką Rašo ir Sako
BET ARGI JIE BEGALI 
BLAIVAI PAGALVOTI?

Norintiems naujo karo 
žmonėms kanadiškis Liaudies 
Balsas išdrožia .tokį patari
mą :

“Išrodo, kad tie žmonės, 
kurie taip nori karo, yra ly
gūs tiems desperatams, ku
rie patys žudosi. Jis veržte 
veržiasi prie saužudystės. O 
gal jie ant tiek mažai nusi
mano, kad to nemato.

Kurie dar gali žmoniškai 
protauti, reiktų blaivai pagal
voti. Koks gi gyvenimas bū
tų ir tuomet, jei, daleiskime, 
laimėtų kapitalizmas, bet bū
tų visur griuvėsiai, visur pilna 
atominių nuodų.

Sakysit, ką gi tuomet dary
ti, kad komunizmas taip au
ga? J tai atsakant galima 
štai ką pasakyti:

Socialia progresas eina se
niai. Jei žmonės nuo to ne
žuvo praeityje, tai nežus ir 
dabar. Kita, jei bus taika, jei 
žmonės galės eiti pirmyn de
mokratiniu keliu, nebus tokių 
staigių pasikeitimų, nebus to
kių skaudžių sukrėtimų. Tie. 
kurie nenori staigių pervers
mų, turėtų daugiausiai kovoti 
prieš karus, už demokratiją, 
už reformas. Tik tokis kelias 
gali prailginti senosios san
tvarkos gyvenimą, sušvelnin
ti social) progresą.”

r.L  — - - - - .

BALSAS,PRIEŠ ŠNIPUS 
IR PROVOKATORIUS

JžymjUsis kanadiečiu lietuviu 
veikėjas montrealietis J. Le- 
sevičius .rašo :

“Prieš porą savaičių, liepos 
mėn. 22 d., yakare atvažiuo
ja pas mane provincialės po
licijos pareigūnai ir praneša, 
kad jie turi informacijų, būk 
pas mane yra eibės priešvals
tybinės literatūros, todėl jie 
turį ją suristi ir paimti. Vė
liau paaiškėjo, kad jie to pa
ties ieškojo ir pas M. Gudą. 
Tai buvo aišku, kaip diena, 
kad šis provokacinis darbas 
(tokios informacijos policijai) 
buvo atliktas letuviškų kry
žiokų, buvusių Smetonos lai
kais fašistinių žvalgybininkų, 
hitlerinių dipukų. O kad tas 
pasitvirtintų realiu | įvykiu, 
prisiėjo palaukti ir patykoti, 
kas pirmas apsidžiaugs savo 
begėdišku darbu, nes tai jau 
paprasta įaisykle: provokato
riui liežuvis niežės pasigirti 
savo juodu darbu, jei niekas 
kitas apie tai nekalbės.

Kaip buvo manyta, taip ir 
įvyko. Ir kas, jūs manote, pir
mas pasirodė? Ogi Jonas 
Kardelis pirmas iškišo pliką 
su savo gizeliais galvą. Jis ir 
jo kryžiokiška klika apsi
džiaugė, kad “pas Lesevičių... 
ir pas M. Gudą saugumo or
ganai, kaip informuojama, 
radę . daug priešvalstybinės 
literatūros ir kitos medžiagos 
(‘N.L.,’ rugp. 4 d.). Suprask 
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kia, kad jie būtų pravedami gyvenimam
Bet ką liudija tikrovė? Ką pasako tų pačių dviejų 

įžymių vyrų praktiški darbai?
Kaip tik tą pa'čią dieną, kai prezidentas kalbėjo dva

rininkams Evanstone, jis pasiuntė'Amerikos ginkluotą 
laivyną į Tachento salas, kurios guli tik už keturiolikos 
mylių nuo Kinijos sausžemio. Admirolas Stump, taip 
pat prezidento pasiųstas, pareiškė, kad mūsų laivynas 
kitą sykį Kinijos “nebeglostys.”

Ką mes, ką mūsų į visa Amerika pasakytų, jeigu 
prie pat New Yorko ar I os Angeles, ar San Francisco 
pribūtų Kinijos karinis laivynas ir kinų admirolas to
kiais gązdinimais mus pasveikintų?

O kai Aukščiausio Teismo pirmininkas taip šauniai 
kalbėjo už idėjas ir jų galią, Kongrese praėjo bilius 
prieš idėjas ir žmonių įsitikinimus. Earl Warren ne
matė reikalo tokį senatorių ir atstovų žygį pasmerkti, 
bent jau švelniausiai pakritikuoti. Be to, jis puikiai ži
no, kad desėtkai politinių kalinių sėdi kalėjimuose už idė
jas ir įsitikinimus. Kaipo Aukščiaūsio Teismo prminin- 
kas, jis galėtų labai daug ką padaryti, kad tie žmonės bū
tų amnestuoti, arba kad tie prieš konstituciniai įstaty
mai, kaip Smith Act ir McCarran Act, kuriais pasire
miant žmonės areštuojami ir kalinami už idėjas, būtų 
prašalinti. Tačiau jis anie tai nė prisiminti neprisiminė. 
Todėl ir jojo šaunioji prakalba advokatų susivienijimui 
Chicagoje nustoja pačios svarbiausios reikšmėj.

Pliki žodžiai pigiausias tavoras. ’ žodžiai, paremti 
darbais, brangesni už auksą ir deimantą. -

žodį ‘informuojama.* Reiškia, 
išeitu, kad policija Kardelį 
informavo, ką rado pas mane 
ir pas Gudą. Absurdas. Po
licija. tĮk ieškojo tokių dalykų, 
o Kardelis ir kiti kryžiokai iš 
po ‘Nepriklausomos Lietuvos’ 
pastogės paskelbė, kad ir su
rado. Dar daugiau, Kardelis 
rašo, kad ‘buvę jie (policija) 
ir pas kitus.’ Bet neteko gir
dėti, kad būtų buvę pas 
ką nors daugiau. Pasiro
do, kryžiokai buvo apskun- 
dę ir daugiau žmonių, o 
policija, matomai, pakvaišė
liam daugiau jau netikėjo ir 
nėjo į stubą. Taigi, Kardelis 
veltui pasigyrė ir tik save iš
vilko faktų švieson.

Kardelis ir jo pastumdėliai, 
kurie su juo bendradarbiau
ja ir kurie jau seniai atsl- 
dalinę su švaria sąžine, be
protiškai meluoja apie jų 
sapnuojamą priešvalstybinę li
teratūrą i]- kitą medžiagą. 
Faktas palieka faktu. Jei po
licija pas mane ar pas Gudą 
būtų radusi priešvalstybinės 
literatūros arba kitos inkrimi
nuojančios medžiagos, tai bū
tų mus areštavusi ar teismo 
organams atidavusi. Bet nei 
vieno, nei kito nepadarė.”

NEAPKENČIA Už 
PASAKYMĄ TIESOS

Tūlas J. Vasaitis menše
vikų Naujienose giriasi tu
rįs po ranka prof. Latti
more knygą “Solution ir 1
Asia.” Ta knyga esanti 
tikrai baisi ir už ją kiek
vienas lietuvis turėtų ne
apkęsti to žymaus diplo- 1 raides, vanoja kaili 
mato.

Bet dalykas bus tame, 
kad Vasaitis, kaip ir visi 
menševikai, seniai nebesi
skaito su tiesa. Jie neap
kenčia tiesos ir neapkenčia 
visų, kurie išdrįsta tiesą

i skelbti. I
Kame prof. Lattimore nu-

sidėjimas? Vasaitis paduo- c 
da jo nuodėmę. Savo mi-!

' nėtoje knygoje profesorius ■ 
| išsireiškiąs šitaip:

“Kinijoje, kaip Pilsudskio 
I Lenkijoje, kaip Pabaltijo 
i Valstybėse ir kaip Manner- 
i heimo Suomijoje baltasis 
j teroras buvo daug bloges- 
' nis, negu raudonasis, nes 
i revoliucija žemės darbinin- 
j kų šalyje siekia nuversti 
I mažumą, o kon trr evoliucija 
siekia sulaužyti daugumos 
valią.”

Tiesa nuo pradžios iki ga- 
į lo. Nieko netenka atimti 
I nei pridėti.

Nors Vasaitis reikalauja
■ prof. Lattimore 
bet kiekvienas 
žmogus profesorių už tuos 
teisingus išsireiškimus

’ karštai pasveikins.

neapkęsti, 
susipratęs

Kas dažniausia akis gadina-7
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Bloga šviesa, menka švie
sa, prietemoj, kai prireikia 
dirbt kokį smulkų darbą, 
vargina ir silpnina bet ko
kias akis. Menka šviesa ne
gerai, bet peraštri, perdide- 
lė šviesa dar blogiau akim.

Ir šiuę atveju noriu tru
putį daugiau pasakyt. Bet 
kokia labai smarki šviesa, 
arba tokios šviesos atspin
dys bei atsimušimas, labai 
erzina pačias jautriąsias vi
dines akių plėveles — tin
klaines (retinas). Bet kam 
pasitaiko žvilgtelėt į smar
kią šviesą ir paskui tuoj už
simerkt. Užsimerkus, tau 
matosi kokia raudona dide
lė dėmė, kuri nenori taip 
greit išnykt. Labai išleng- 
vo tokia dėmė eina mažyn, 
bet ji gali ir nevisai išnykt, 
be pėdsakų, nes ji pasidaro 
dėl tinklainės pažeidimo.

Iš tikro, yra žioplių, ku
rie drįsta bet kada pažiū
rėt į saulę. Kad ir trum- 

i piausias, tik akimirkos 
žvilgterėjimas į saulę, vi
suomet gadina ir silpnina 

I akis. Saulės šviesos ultra
violetiniai spinduliai ir ra
džio (radiumo) emanacijos, 

’ atomams tolydžio besiskal- 
dant, deginte išdegina kad

LABAI TEISINGAI
Vienas Tėviškės žiburių 

į skaitytojas, po savo laišku re- 
Įdakcijai padėjęs tiktai A. J.

lozorai- 
tininkams sekančiai:

“Ar leistina XX amžiuje ir 
(ai Europos centre valdyti 
tautą visai vienam žmogui: 
9 metus — be jokio parla- 

į inento ir 5 — vien su tauti- 
l rinkų ‘seimu’ ir koks yra ti- 
| krasis vardas tokio ‘teisėto’ 
valdymo?

“ ‘Tautos vadas’ ėmėsi val
dyti Lietuvą kaip savo \1 va
rą, tautą pastatydamas kume

lėm pdėtin, pasirinkdamas tik 
: sau ištikimus padėjėjus. Jei 
jų tarpan neištikimų būtų 
pakliuvę, toks režimas būtų 
sugriuvęs kaip kortų namelis, 
kas 1934 m. vos neįvyko — 
netikėtai pasišiaušus ‘pusbro
liams’ pusininkams prie vals
tybės pyrago.

“Koks yra tikrasis vardas 
lokio valdymo bendradarbių, 
ypač augštesniųjų, be abejo, 
geriau negu1 kas kitas žino 
p. Lozoraitis, diplomatų va
das, Smetonos iškeltas į augs
ią kėdę net keliolikai metų. 
Ir koks būtų galėjęs būti jo 
likimas, jei jis būtų pamė
ginęs bent porą žodžių ‘tautos 
vadui’ prasitarti, ką reiškia 
valdyti be parlamento, kad 
tik gėdą daro prieš užsienį, 
prieš kurį lietuvių tautą at
stovauti augštuoju patikėtiniu
ir buvo ne kas kitas, o p. Lo
zoraitis ?

“Ar p. Loz. tada pasisakė 
dėl būtinų elementariškiuu- 
sių reformų, kurios ‘išmintin
gojo tautos vado’ buvo arba 
užgniaužiamos ar net veda
mos į priešingąją pusę, pav. 
sugriauta žemės .reforma, mū
sų Nepriklausomybės kovų ir 
savanorių - kūrėjų gaivintoja, 
duosniai dvarininkams pride
dant, pagal besikaitaliojan
čias ‘vado’ nuotaikas, iki 150, 
250 ha (nebe 80), o ‘kažko
dėl’ gerajam Taujėnų Radz- 
vilai 500 ha, Baisogalos Ko
marui — 750 ha.

“Demokratija gudriai nu
stumta j užpakalį, pranešus, 
kad ‘kam gi visiems rūpintis, 
jei yra vienas (vadas), kuris 
norįs — už visus rūpintis.’

“ ‘Laimėjančiai’ keliaklups
čiavusių net prieš 3 ultimatu
mus diplomatų būrelis, netu
rėtų per garsiai į būgną muš
ti savo ‘nepakenčiamus’ ga
bumus.

“Tiems, kuriems net per 9 
metus neužteko laiko, kad iš
sikovotų — atgautų Lietuvos 
pasiuntinio vietą (‘kažkodėl’ 

ir mažyčius tinklainės taš
kelius, išdžiovina ir sugadi
na tūlas tinklainės ląsteles, 
kurios jau niekad ir niekad 
nebeatauga. Kas gi pasi
daro? Ogi tinklainė jau 
nebėra ištisai lygi ir sveika. 
Tas akies veidrodis jau 
įgauna negyvų, tamsių dė
mių. Tokios dėmės ir pasi
lieka tamsios amžinai. Ir 
tokios akys jau silpniau 
mato. Ir jokie akiniai jų 
nepataiso, nepaaiškina re
gėjimo, ir jokia operacija.

Ka/ veidrodis nusišeria, 
nublunka, jis nebetikęs. 
Taip ir akys su nusišėru
siomis, apvytusiomis tin
klainėmis, pasidaro nekam 
betikę.

Mūsų civilizuotam gyve
nime beveik visur ir visuo
met pilna visokių akių er
zintojų ir gadintojų. Labai 
aštri elektrinė šviesa, bet 
koks šviesos atspindėjimas, 
nuo blizgančių, akis badan
čių automobilių, žybsinčių 
langų, žybsinčių bet kur be
riogsančių stiklų, skardi
nių, metalinių daiktų, taip
gi smarkios garsinimų 
šviesos, didžiulių žibintų bei 
švyturių šviesos, acetilino 
metalams suvirint žibintai,

laikinai suspenduotą) ypač 
reikėtų nutilti apie savo diplo
matinius ‘sugebėjimus’.”

Kaip teisingai. Nereikia 
nieko pridėti. Smetonos reži
mas buvo blogiausias, koks 
galėjo būti. Tai buvo tikrai 
gėda Lietuvai. Ir gerai, kad 
tas režimas subyrėjo. O kad 
nekurios valstybės to režimo 
likučius palaiko, tai joms pa
čioms gėda.

Toliau Tž skaitytojas sako: 
“Jei mes norime Lietuvos 

bylai pritraukti tūkstančius 
įvairių pažiūrų lietuvių, nebi
jančių net mirti už savo tau
tą, tai kažin ar bus teisinga 
ir stengtis, tuo paču laiku, 
prisiderinti prie tų keliolikos 
buv. vadistinio režimo rėks
nių, kurie staiga išvirsta di
deliais ‘demokratais,’ užmir
šę, kaip1 jie mažne per 14 me
tų, turėdami likusius 4% tau
tos balsų—likusius1 96% šok
dino per virvutę, dar ir pa
tys dėl valdžios susipešdami 
1929 ir 1934 m. vienybei pa
demonstruoti! Ir mušėsi ne 
lik lazdomis, pagaliais, pei
liais, bet ir ugnies ginklais1, 
net panaudodami kariuomenę 
bei tautos pinigais apmokamą 
kariu ink i j a.”

Ir ką gi šis Tž skaitytojas 
skaito “mes”? Be abejonės, 
VLIKą ir jo pasekėjus. Bet 
kuo geresnis M. Krupavičius 
už Lozoraitį? Ar M. Krupa
vičius nepadėjo tautininkams 
nuversti Griniaus valdžią ir 
įvesti vadištinę Smetonos val
džią? Ar jis nerėkavo sei
me, kad “šaudėme ir šaudysi
me”? Ar krikščionys demo
kratai pakėlė nors pirštą 
prieš Smetonos režimą net 
tuomet, kada Smetona slopino 
ir krikščionis demokratus?

Krupavičiai ir toki tada ne
matė tų blogumų. Ir dabar 
jie pykstasi su Lozoraičiu ne 
dėl to, kad Smetonos režimas 
jiems būtų nepatikęs, o dėl to, 
kad Lozoraitis nekooperuoja 
su jais, nenori prisiimti į di
plomatus Krupavičiaus srovės 
žmonių, dalintis loviu, iš ku
rio jis su savo draugais min
ta.

Mums dar neteko matyti 
dipukų spaudoje ginčijantis 
dėl to, kas buvo Smetonos 
valdymo laikais.

Tie tūkstančiai lietuvių, 
kurie nenori remti Lozorai
čio-Krupavičiaus vedamo^ by
los, mato gerai, *~"kas \per
paukšteliai jie yra.

(“L. B.”)

2 pual.—Laisvė (Liberty)-Antrad., Rugp. (Atig.) 24, 1954

jau neminint tų pragarinių 
atominių bombų ir pačios 
saules, — visi šitie šviesu
liai gadina ir jaudiną akis, 
gadina jų tinklain^w. Ir 

^ilgainiui tinklainės, kaip ir 
tie nublukę veidrodžiai, ne
beįstengia dorai atmušt 
žiūrimųjų daiktų, žmogus 
pradeda eit žabalyn, aklyn.

Ultravioletines lempos, 
radžio spinduliai, Rentgeno 
spinduliai irgi labai gadina 
akis. Visokie atominiai ty
rinėjimai, darbai atomo la
boratorijose ir atombombų 
gamyklose neigiamai veikia 
akių tinklaines, nežiūrint 
visokių apsisaugojimų, vi
sokių koštuvų ir pritemdy
to jų.

Vasaros metu labai mums 
akis gadina perdidelis sau
lės atspindis — nuo van
dens, nuo smėlio, nuo sti
klinių bei skardinių daiktų, 
nuo tų visur esančių auto
mobilių, o žiemą nuo ’snie
go. Automobilių vairuoto
jams nuo tų šviesų pąfeips- 
niui silpsta akys. Tiesa, 
tamsūs akiniai truputį pa
deda pajūrių lankytojams. 
Bet jie turi būt labai tam
sūs, beveik juodi, nors ir 
per tokius akinius pereina 
smarkieji ultravioletiniai 
spinduliai.

Apie akių apsaugą—kitą 
kartą.

Pieck sugrįžo Vokietijon.
Berlynas. — Vokietijos 

(Rytų) prezidentas Wil
helm Pieck sugrįžo iš So
vietų Sąjungos, kur jis per 
dviejus mėnesius gydėsi 
sanatorijoje.

Malanas laimėjo rinkimus,— 
bet tik baltieji balsavo...

I
Pretoria (Pietų Arrika). 

i — Malano nacionalistinė 
! partija lajmėjo provlhci- 
jnius rinkimus Cape srity- 
’ j e, Tranšvaale ir kitur pro- 
■ vincijoje, sustiprindamas 
savo deputatų skaičių sri- 

! čiu seimeliuose.
Kaip paprastai Pietų Af

rikoje, balsavimuose daly- 
į vavo tik baltieji, kurie su
daro apie vieną aštuntadalį 

1 krašto gyventojų. Negrai, 
indusai ir maišyti, kurie 

i sudaro krašto gyventojų 
; absoliutę daugumą, neturi 
I balsavimo teisių.

ŠYPSENOS
Tas telefonas

“Kas galit pasakyti, kas 
atsitinka, kuomet žmogaus 
kūnas paskandinamas į Van
denį?” klausia mokytoja.7

“Telefonas suskamba,” at
jovė studentė.

Atsargi bobutė
Senutė, ilgai žiūrėjusi j 

\aistininką, tarė:
“Tamsta tur būt esate pil

nai kvalifikuotas vaistinin
kas.”

“Taip, madam,” atsako pa
tenkintas vaistininkas.

“Ar praėjote visas egzami- 
nacijas ?”

“Taip.”
“Ar niekad nenunuodyjote 

nieko per klaidą?”
“Niekad.”
“Na, tai prašau1 duoti man 

penkių centų vertės lasų nuo 
kosulio.”

Jis apgcrilestavo
“Jums nesant namie bu

vo atėjęs žmogus, kuris sa
kė, kad jis norįs iškaršti 
jums kailį,” tarnas pranpšįė 
savo šeimininkui.

“O ką tu jam sakei Tepa
klausė šeimininkas.

“Sakiau, kad labai gaila, 
kad šeimininko nėra.”



CHICAGOS ŽINIOS
Netekome širdingos drauges

(įmnta nedėkinga ir mirtis 
beširdė. štai N)S pora mėne
sių prabėgo kai Viktorija Pe- 
trutienė pergyveno skaudžias 
valandas, palaidojo savo 
brangų gyvenimo draugą Jur
gį.

Likusi našlė ir jau sulauku
si gero pluošto metelių, Vikto
rija iki pat paskutinių dienų 
rūpinosi papuošimu vyro kapo 
ir planavo koki paminklų jam 
pastatyti, pasitardama su vie
natiniu sūnum Jonu, marčia 
Ona, kaip ir sesutėmis Barbo
ra ir Sofija. Nesulaukė įvyk- 
dymo planų...

Viktorija mirė. Susikaupus 
prie jos karsto rodosi lyg ir 
girdi ją sakant: “žinokitės da
bar. Aš dariau kiek galėjau 
ii mano vargai ir rūpesčiai 
jau baigti.”

Taip brangioji Viktorija, 
tavo ^gyvenimo kelias užbaig
tas. Ilsėkis ramiai paveldėtos 
Tėvynes šaltoje žemelėje!

R. Š.

LMS Festivalio reikalais
Liepos 26 dieną Mildos sa

lėje įvyko bendras LMS cen
tro ir 1-mos apskrities komi
tetų posėdis, kuriame plačiai 
apkalbėta būsimo festivalio 
reikalai.

Išklausius valdybų raportus 
paaiškėjo, jog prie festivalio 
gana smarkiai rengiasi rytie

čiai menininkai—2-ra ir 3-čia 
apskritys. Iš ten jau gauti už
tikrinimai, kad j LMS suva
žiavimą prisius' skaitlingą de
legaciją ir programos pildyto
ji) : chorų, solistų, muzikantų 
ir tt.

Vienas LMS 1-mos apskri
ties komiteto narys, Ignas La
pinskas, nusiskundė, jog dėl 
senatvės nebegalis taip akty
viai dirbti liaudies meno dar
bą, kaip pirmiau. Tad phase j j 
paliuosuoti iš nekuriu pareigų. 
O kad Įrodyti, jog jis atsida
vęs liaudies menui visa šir- 
džia, paaukojo festivalio rei
kalams $10.

J. Stulgaitis neseniai lankė
si Detroite. Iš ten parvežė gan 
optimistišką raportą: Detroi
to meinninkai subruzdo. Jie 
jau pareikalavo skirti jiem 
daug laiko festivalyje pildy
mui program o.

A. Petronis ir Kriščiūnas 
pažadėjo atlankyti Rockfor- 
(ią, DeKalb ir kitas arti mes- 

i nes kolonijas festivalio reika- 
Į lais, pakalbinti meno mėgė- 
| ius duoti sveikinimus Į festiva
lio programos knygą ir tt.

Tais pat reikalais J. Stul
gaitis ir J. Bendokaitis žadėjo 
atlankyti Waukegan, Kenosha 
ir kitas apylinkes.

Alice Jonikienė puikiai vei
kė moterų rankdarbių paro
dos komisijoje. Bet dabar kri
tiškai susirgus jos dukrelei

! Idai, išvyko i Kaliforniją ir 
nežinia kaip greitai galės 
grįžti. Jos; vietoje veikti su 
rankdarbių komisija įpareigo
tas Justas Misevičius.

Nutarta dar kartą atsišauk
ti Į progresyves organizacijas, 
biznierius, profesionalus ir vi
sus; liaudies meno mėgėjus 
prisidėti prie LMS festivalio 
prisiunčiant savo sveikinimus 
ar skelbimus Į programos kny
gą. Visais festivalio reikalais 
adresuokite:

Lithuanian Fine Arts 
League

3116 S. Halsted St.
Chicago 8, Ill.

Širdukas

San Francisco, Cal.
Federalinis teisėjas Hamlin 

patvarkė, kad Harry Brid
ges vėl turi eiti teisman. Val
džia nori atimti iš jo pilietines 
popieras ir išdeportuoti į Aus
traliją. Tai penktu kartu Brid
ges bus persekiojamas teisme.

Californijos Independent 
Progresive Party pirmininku 
išrinktas žymus veikėjas ne
gras Horace V. Alexander. Jis 
toje vietoje tarnaus dvejus 

i metus. Progresyvių partija 
smarkiai ruošiasi rinkimams. 
Jeigu ji nori oficiališkai pasi
likti ant baloti, tai rinkimuose 
jos kandidatai turi gauti ma

giausia 150,000 balsų.
Koresp.

Lietuvos Sūnus-»Išeivis
-R^o SUSNINKŲ JURGIS:---- - .

Los Angeles, Cal.
Įdomūs įspūdžiai iš Rytų 
Vokietijos; pasikalbėjimas 

su grįžusiu iš Europos;
kiti dalykai

Jonas buvo nuvažiavęs ap
lankyti savo seserį, kuri gyve
na Rytų Vokietijoje. Jis buvo 
Italijoj ir Francūzijoj.

žingeidu buvo, kaip ’ jam 
atrodė ten visa tvarka. Pradė
jau klausti, kaip jo sesuo gy
vena? Atsako, gerai. Turi’ma
žą ūkį, kuriame užsiaugina 
užtektinai maisto.

—Kaip mes čia skaitom laik
raščiuose, — sakau jam,—tai 
rodosi, visi ten badu miršta.

—Netiesa, — sako Jonas, 
—žinai, rusai už dyką nieko 
neduoda, nes jie patys bied- 
ni. Rusai sako, mes nepradė- 
jom karą, jūs mus užpuolėte, 
tai dabar dirbkim visi, kad 
visą tą atitaisyti ir gyvento
jai ant jų nepyksta. Visi sten
giasi pasidaryti gyvenimą ir 
dabar visko užtenka, o tik 
sviesto dar trūksta.

—O kaip Berlynas atrodo, 
palyginant su Amerikos ir Ru
sijos zonomis, — klausiu Jono.

—Amerika tą dalį Berlyno 
valdo, kurioj prieš karą gy
veno turčių klasė. Ten nėra 
dirbtuvių, tai žinoma, niekas 
ten nė bombų nemetė ant to
kių vietų ir atrodo gražu. Gi 
rusai valdo tą dalį miesto, kur 
buvo visos dirbtuvės ir tirš
tai darbininkų apgyventa. Tai 
ten viskas buvo išbombarduo- 
ta, išdraskyta, tai ir dabar ten 
yra griuvėsių—aiškina Jonas.

—Amerikos zonoj yra visko 
privežta iš Amerikos, bet dau
gelis žmonių negali pirkti, nes

kė, kad tai Ottawos proble
ma. Ir žinok, kad nori, kas 
dabar atsakingas už bedarbių 
reikalus.

Progresyvė Darbo Partija 
siūlo jam šaukti konferenciją 
Toronte, kviečiant premjerus 
St. Laurentą ir Frostą atsi
lankyti. Prie to, kviesti par
lamentų vietinius narius, sam
dytojų atstovus.

Abejotina, kad jis imtųsi 
šių priemonių, nors jos yra 
vienintelis kelias suradimui 
išeities.

Kanados farmeriai žiūri j 
ateitį labai pesimistiškai. Ka
nados kviečių sandėliuose yra 
virš 500,000,000 kviečių iš 
praėjusių metų, o prie to pri
sideda šių metų derlius.

Kviečiu kaina gali nupulti 
iki $1.55 už bušelį.

Kanadietis

(Tąsa)
Vėliau jis pats pradėjo knygutes ir 

brošiūras pirkti. O jį labiausiai įdoma
vo kaip tik tie skaitymai, kuriuos kuni
gai bažnyčiose per pamokslus bjauriau
siai iškeikdavo, kuriuos skaityti savo 
parapijonams uždrausdavo. Daug kartų 
jis girdėjo kunigų įspėjimą, kad jie “ne
duos išrišimo tiems, kurie skaito bedie- 
višjįis laikraščius ir knygas,” bet Jurgis 
jau buvo bent kiek prasikrapštęs akis ir 
kunigėlių jau ne taip klausė.

Jis elgėsi kaip tik priešingai, priešin
gai tam, ką įsakinėjo kunigai, kuriems, 
rodos, tik palyginamai taip neilgai atgal 
jis tikėjo: jis metė skaitęs katalikiškus 
laikraščius ir pradėjo skaityti “Kelei
vį,” kurį kunigai titulavo kaip “cicili- 
kų” laikraštį, ir kuris tuo laiku ištikrų- 
jų dar buvo socialistinis laikraštis.

Vėliau draugai jį prikalbino prisira
šyti prie Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos, kurios nariu jis 
tapo. Jis pradėjo skaityti tos draugijos 
išleistą literatūrą, klausytis jos rengia
mų paskaitų ir prakalbų.

Neužteko jam skaityti ką draugija 
išleisdavo, nes Jurgis jau buvo pasida
ręs nepasotinamu skaitytoju, ir jis pri- 
sipirkinėjo kitas knygas ir leidinius.

Pasauliai prieš jį ryškėjo, platėjo jo 
akiračiai. Pradėjo matyti Jurgis, kad 
yra du pasauliai, griežtai priešingi vie
nas kitam. Vienoje pusėje darbo žmo
nės, paprastoji liaudis, su savo kilniais 
troškimais, su savo įgimta dora ir nuo
širdumu, kitoje pusėje,— spaudė jai, be- 
širdjjjai apgaudinėtojai...

Tąrp pirmų knygų, kurios papuolė j 
Jurgio rankas, buvo Dr. Jono Kaškiau- 
čiaus “Pasaulio stebuklai”, kuria išleido 
ALDLD. ši knyga, aiškinanti kaip pa
žinti aplinkinį pasaulį ir kaip pasaulis 
tvarkosi, Jurgiui galutinai atidarė akis. 
Perskaitė ją Jurgis vieną kartą, antrą 
ir pagaliau jam buvo aišku kaip diena: 
ne geriausias dievulis' viską padirbo, su
tvarkė, bet pats žmogus. Suprato jis ir 
tai, kodėl mintys apie viršgamtiškas jė
gas, apie dievišką tvėrėją palaikomos su 
tokiu įnirtimu tų, kurie nori, kad liau
dis r-esišviesti/r nesuprastų tiesos.

Gerai išstudijavo Jurgis knygą, gerai 
perėjo ją savo iš Suvalkijos atsivežtu 
atkaklumu ir pasiryžimu. Studijavo jis 
ją ir galvelėje kilo tikra revoliucija...

Tai buvo galutinas Jurgio atsisveiki--* 
nhnas su bažnyčia ir dvasiškais tėve
lius. Nelengva tai buvo daryti jaunuo- 
lipįjl^uris tik keli metai prieš tai Su- 
valRijos kaime kunigo kiekvieną žodi 
ėmė už šventą tiesą, kurio visoj-e galvo
senoje bažnyčia metė savo neištrinamus 
šešėlius. Nelengva tai buvo jausminiai, 
bet tiesus Jurgio protas jam sakė, kad

po sutonais slepiasi kas tai labiau žemiš
ko,— nešvari politika.

Vėliau Jurgis tvėrėsi skaityti tos pa
čios draugijos ir to paties autoriaus kitą 
didelę knygą, pavadintą “Darbininkų 
Sveikata.” Ir vėl nauji akiračiai atsi
vėrė prieš jį, nes jis per ją aiškino ir 
ryškiau pažino patį save, pažino savo 
kūną, pažino, kokia jautri ir komplikuo
ta mašina yra žmogaus kūnas, kaip at
sargiai reikia tą mašiną traktuoti.

Religiniams burtams pranykus iš Jur
gio galvosenos, jam pasidarė lyg leng
viau, laisviau, ramiau. Jis jautė, lyg 
rūkai ir dūmai, kurie jį supo, būtų prasi
skleidę ir prieš jį dabar tęsėsi krištolo 
skaidrumo permatomas oras... Nekama
vo jo niekas, nevaržė jo sąžinės. Ir jis 
turėjo sau pripažinti, kad patenkintas 
ir atsikratęs tų visokių erzinančių prie
volių, kurias žmogui užmeta dogmatiš
kas tikėjimas: nereikėjo jam po sunkios 
darbo dienos klauptis ant kelių ant kie
tos ąslos ir atgailauti už nuodėmes, kaip 
tai įsakė kunigėlis per išpažintį, nerei
kėjo kartoti beprasmingus maldos žode
lius.

Laipsniškai iš jo vaizduotės nyko tas 
iš vaikystės atsineštas vaizdas apie bar
zduota seni, kuris sėdi dausose ir tvarko 
pasaulį. To vaizdo vietą užėmė supra
timas.

Skaitė Jurgis Gorkio raštus, ir to did
žio rusų rašytojo atsiminimai, “Mano 
universitetai” virpino jautrią stygą Jur
gio širdyje. Jis jautė, kad ir jo perei
tas sunkus darbo žmonių vaiko kelias 
yra savotiški universitetai, jis jautė, 
kad ką jis išmoko ir ką supranta, turi 
perduoti savo broliams ir sesutėms.

Tam buvo vienas kelias: spausdintas 
žodis. Ir per jį Jurgis pasiryžo'į žmo
nes kalbėti.

‘ VILtas SKYRIUS
Jurgis Dirba Mainose

Išeiviai vyko į Ameriką iš Lietuvos su 
skirtingomis mintimis. Vieni manė: 
aukso kalnus ras, padirbės kelius metus, 
prisipils kišenes ir gyvens laimingai. 
Kiti manė: uždirbs kelius šimtus dole
rių ir grįš į seną tėvynę, pirks molio 
kalną, įsitaisys šiokį tokį lizdelį ir tą 
molį minkys, kad išmaitinus šeimynėlę. 
Kiti buvo nusitarę likti naujoje šalyje, 
joje duonos ir druskos pakankamai tu
rėti. Prie pastarųjų priklausė ir Jur
gis. :

Jurgis nusimanė, kad Lietuvon grįžti 
jis negalės, nes ten jo laukia žiauri caro 
valdžios bausmė už pabėgimą nuo ka
rinės tarnybos. Tad, atvykęš į Ameriką 
Jurgis iš pat pradžios pradėjo jausti, 
kad tai bus jo antroji tėvynė, jo nuola
tinė gyvenamoji vieta.

(Bus daugiau)

neturi pinigų. Rusų zonoje 
greičiau išperka, nes visi dir
ba ir turi pinigų,—sake Jonas.

Nei vieną sykį Jonas nepei
kė nei valdžios, nei rusų, o 
ant galo pridėjo, kad viskas, 
ką jis sakė, yra tiesa, nes jis 
esąs geras katalikas ir jis nei 
kuomet nemeluoja.

Kas link Italijos ir Franci- 
jos, Jonas sakė, kad rytų Vo
kietijoje prie rusų žmones 
daug geriau pavalgę ir apsi
rėdę negu tose šalyse.

Svečiai iš Chicagos
Mus šiemet aplankė keletas 

chieagiečių: Stalioraičiai, Yu- 
riai buvę pirmiau, o dabar vėl 
susitikome d-gę Zixienę. Visi 
šaunūs, puikūs žmonės. Mes 
norėtum, kad jie čia apsigy
ventų, nes kurie apsigyvena 
—džiaugiasi, kad padarė per
mainą.

Draugas V. Pozer įsitaisė 
švarią plaukų kirpyklą ant So. 
Normandie ir 106th. gatvių. 
Jis yra geras barberys, artis
tiškai plaukus kerpa ir atrodo, 
taip koks profesorius su baltu 
plosčium, per petį guzikais šo
ne susegtam.

J. Dementis, kai turtingas, 
tai nusipirko gražų palivarką 
ir šildosi sau ant saules nie
ko nedirbdamas.

Žodis apie kitus
Susirgo dr. Alma Damušas. 

Ji išvežta ligoninėn. Linkime 
jums, Alma, greičiausiai pa
sveikti. Mums nesmagu susi
rinkti parke be jūsų.

Jonas švedas važiavo į Bos
toną pasimatyti su savo senais 
pažįstamais. Jį ištiko nelaimė 
su automobilium. Sunkiai su
žeistas jis ir moteris; .sūnus 
lengviau. Apgailestaujame 
švedų nelaimę.

Pas mus šimet vasara pusė
tinai šilta ir dažnai esti virš 
90 laipsnių šilumos vidurdienį, 
tai nepaprasta, bet naktys pu
sėtinai vėsios ir mes miegam 
lengvai apsikloję.

Senas Losangelietis

BINGHAMTON, N. Y.
I Šauni “p£rė”

Rugpiūčio 14 d. Johnson Ci
ty, N.Y., įvyko “parė” J. ir A. 
Kireiliams jų 35 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties pami
nėjimui. Rengėjais buvo Pau
lina Jasilionienė, J. ir M. Sa
dauskai, J. ir M. Kazlauskai, 
J. ir N. Stroliai. Jie sukvietė 
daug svečių ir viešnių. Daly
vavo jų artimieji ir jubiliejatų 
giminės. Buvo giminių ir iš 
New Jersey, New Yorko ir 
Scrantono.

Man teko susipažinti ir pa
sikalbėti su svečiais ir vieš
niomis iš toliau atvažiavusiais, 
būtent: sir Mr. ir Mrs. Stoč- 
kais, Mr. ir Mrs. Ostapukais, 
Mr. ir Mrs. Lepševičiais ir 
su Mr. ir Mrs. Varkamanais. 
Visi svetingi ir malonūs žmo
nės.

Mus visus parės rengėjai ir 
pagelbininkai privaišino viso
kiais valgiais ir gėrimais. Ju- 
biliejatai gavo gražių dovanų.

Svočia buvo JesilionienėA o 
svotu Stasys Vaneikis. Mes vi
si turėjome “good -time.y 
Taipgi ir Laisvės fondo nepar- 
miršome. Geri patri jotai su

siėjome pagal išgalę $22. Var
dai tilps Laisvės fondo skyriu
je. Pasiųs aukų rinkėja M. 
Kazlauskienė. Jai biskį pagel
bėjo J.K. Navalinskienė.

Dėkoju rengėjams ir visoms 
gaspadinėms-gaspadoriams už 
vaišes, o J. ir A. Kireiliams 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Josephine

Ligonis
V. Čekanauskas ir vėl iš

vežtas į Wilson Memorial li
goninę, Johnson City, N. Y. 
Kalbėjausi su jo žmona. Ji sa
kė man, kad jam reikės daryti 
operaciją, gal rugpiūčio 17 d. 
Jis buvo sugrįžęs iš ligonines 
po 16 parų ir jautėsi biskelį 
geriau; Bet ir vėl pasidarė 
jam blogiau ir skausmai atsi
naujino. Per tai gydytojas vėl 
pasiuntė ligoninėn.

linkiu jums, drauge, pilnai 
pasveikti.

J. K. Navalinskai

bėgyje trijų-keturių savaičių 
dirbo ir vargo; gyveno po at
viru dangumi, nakvojo susi- 
kimšę daržinėse, tvartuose, 
vištininkuose ir tiesiog po me
džiais. Vienok stebuklų ne
surado, — kaip tuščiomis ki
šenėmis į čia atvyko, taip 
tuščiomis iš čia kitur išvyko. 
Daugelis, buvo girdėti, su nu
siminimu pareiškė: daugiau į 
čia neatvažiuosime.

Įvairūs krautuvininkai išsi
žioję laukė vyšnių skynimo 
sezono. Kada atsidarė tas 
lauktasis sezonas, tuojau kai- v
nos ant maisto ir kitų daik
tų pašoko aukštyn: kiaušiniai 
nuo 35c iki 55c tuzinui, avi
žinių kruopų - miltų 5 svarų 
maišelis — nuo 39c iki 49c.; 
konservuota žuvis 6 ancų 
skrobutė — nikeliu brangiau, 
mėsa taip pat. pakilo. Net 
vietiniai žmonės, ypač darbi
ninkai, pradėjo garsiau mur
mėti dėl visko pabrangimo.

šių metų nuosavybių tak
sai pakelti ant pusės. Vie
nok darbininkų įplaukos už 
darbą nei kiek nepakilo, dar 
kai kur sumažintos. Smulkūs 
ūkininkai nepatenkinti esa
mąja padėtimi. Gal todėl ir 
farmerių unija rengia pikniką 
rugpiūčio 20 d. (gal 29 d.?— 
Red.) ant “Fair Grounds” ir 
pasikvietė Michigano guber
natorių Williamsa kalbėti, o 
pastarasis, kaip žinoma, yra 
demokratas, tai gal kiek re- 
publikonų administracijai už- 
pipirins. žiūrėsime.

Hartietis

New Haven, Conn.
ĮVAIRIOS ŽINIOS

LLD 32 kuopa laikė susi
rinkimą rugpiūčio 17 d. Na
rių susirinko mažai. Bet jie 
padarė gerus nutarimus kuo
pos naudai. Taipgi apkalbė
ta Laisvės vpjaus reikalai. Iš
rinktas vajminkąs, kuris pa
sižadėjo gerai pasidarbuoti. 
J uomi yra Jonas Petkus. 
Good luck, John.

Gauta žinia, kad įvyks tre
čiosios apskrities konferenci
ja. Kuopa išrinko net ketu
ris delegatus.

Sirginėja B. Medley ir Eva 
Rudman. Abudu randasi sa
vo namuose. Tikime, kad mū
sų ligoniai pasveiks pirma, 
negu pradėsime rudens paren
gimus.

Turime dar kelis LLD kuo
pos narius, kurie tebėra ne- 
pasimokėję narinių duoklių 
už šiuos metus. Tuo tarpu 
naujos knygos jau laukiame. 
Ar nebūtų gerai tuojau pasi- 
mokėti ii* gauti draugijos iš
leistą'’literatūrą ?

Vaikėzai įsilaužė į žydų si
nagogą ir padarė daug iška
bos, išvartydami rakandus, 
kai kuriuos sulaužydami. Juk 
ten nebuvo žydų vaikai.

Policija pagauna labai daug 
vaikų, kurių vardai nebūna 
viešai skelbiami. Bet jau ir 
tėvams būna labai karšta po-

JOHNSON CITY, N. Y. licfjos stotyje.

Automobilių vairuotojams 
patarimas: Kurie važinėjate 
po Connecticut valstiją, veng- 
kite kitą mašiną lenkti iš de
šinės pusės. Už tokį lenkimą 
vairuotojai yra baudžiami.

J. S. K.

Toronto, Canada
NIEKAS NESIRŪPINA

Toronto miesto naujas ma
joras ponas Saunders krapš
to galvą ir nežino, ką daryti. 
Jis kreipėsi bedarbių reikalu 
į Ottawa, o ten gavo atsaky
mą, kad bedarbiai, yra provin
cijos atsakomybė. Kada krei
pėsi J Frosto valdžią, ši atsa

Hart, Mick
PO AUDROS

Liepos mėnuo, vasara karš
ta, vyšnių prinokinimas šiais 
metais užsitęsė ilgiau apie 
porą savaičių; jų skynimas 
prasidėjo apie liepos 19-tą d. 
ir tęsėsi iki rugpiūčio 5-tos d.

Gal nedaugelis tikėjosi to
kio didelio skaičiaus migruo
jančių darbininkų čia priplū- 
dimo iš kitų valstijų, ypač iš 
pietinių ir net vakarinių, kaip 
Kalifornija. Mat, šiais ekono
minio nepastovumo laikais 
daug darbininkų randasi be
darbių armijoje, todėl kai ku
rių buvo manyta, kad bedar
biai neturės ištekliaus važiuo
ti už tūkstančių mylių nuo 
savo gyvenimo vietos ieškoti 
darbo, ieškoti savo šeimoms 
kąsnio duonos. O vienok 
įvyko kitaip. Šioje vaisių so
dų srities apylinkėje, ]yg ko
kia audra, užplūdo tūkstan
čiai vyrų, moterų su vaikais 
ir naujagimiais kūdikiais ir

Augustinas Zmitra
I

Rugpjūčio-August 21 d. suė- 
I jo ketveri metai kai mirė (Aug. 
' 21, 1950) mūsų mylimas tėve- 
I lis, sulaukęs 75 metų amžiaus.

Liekame nuliūdime jo dvi 
dukterys, Viktorija Zmitraitė- 
Milerienė, gyvenanti Columbia, 
N. J.( ir Bronė Zmitraitė. Jo 
garbingi mokinimai kaipo mū
sų mylimo tėvo pasiliks mūsų 
mintyse amžinai.

Worcester, Mass.
L.D.S. 57 kuopos metinis piknikas 

lugpiūčio-Aug. 29 d., bus 
Olympia Parke, pradžia 1-mą vai. 
diena.

Visi žinome, kad ten yra visokių 
geriausių valgių ganėtinai, bet susi
vienijimo piknike specialiai gamin
tų ’ valgių, šiltų ir skanių. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti j šj gražų 
pikniką.

L.D.S. 57 kp. Koresp.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

MATTHEW A.;
BUYUS ;
(BUYAUSKAS) «

LAIDOTUVIŲ J
DIREKTORIUS 1

426 Lafayette St. I
Newark, 5, N. .J. <

MArket 2-5172 «

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiūnas
Jo gražiai .įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R. D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai

Dinners

Short Orders

Sandwiches

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Kainos tikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

Puikiausias praleidimas weekend. Kainos už kambarius:
Day Week

One Room - two double bods ----- $7.00 $30.00
One Room - one double bed, one single bed - $5.50 $27,50
One Room - double bed -.........................$4.00 $22.00

Rašykite ar telefonuokite del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

3 psi.—Laisvė (Liberty)-Antrad., Rugp. (Aug.) 24, 1954



Vyruką nužudyto as
mens kūną atrado upėj

Brooklyno policija rugp. 
19-tą ištraukė iš upės kūną to 
vyriškio, kurį riaumojantieji 
“žudytojai smagumui” nužu
dė rugpiūčio 3-čios vakarą.

Nužudytasis atpažintas kaip 
Willard Menter, 31 metų, dvie
jų mažamečių vaikų tėvas. Jis 
gyvenęs pas broli, 131 Lewis 
Ave. Dirbo netoliese esančioje 
Paper Bag Co. šapoje 101 
Grand St. Paskiausia jis ten 
buvęs matytas gyvas rugp. 
23-čios popietį. Gauja jį atra
do Washington parkutyje tą 
vakarą.

Vyrukai buvo atvežti pama
tyti kūną. Juos atvežė taksi- 
ku, po vieną, kiekvieną prira
kintą prie detektyvo. Pama
čius nužudytojo asmens kūną, 
vyrukų drąsa ir mandrumas 
pranyko.

Kosi o was, tariamasis to 
riaumojimo komandierius, gal 
dėl pamatymo lavono, gal dėl 
baimės pasėkų, o gal ir iš pa
sibjaurėjimo savo darbu su
sirgo, atsitraukus nuo lavono 
grįžtant į parką, pradėjo vem
ti.

Mittmanas, kuris iš pradžių 
po arešto gyrėsi, kad kumš- 
čiavimas jam teikė smagumo, 
pamatęs kūną, pradėjo verkti.

Liebermanas ir Trachten- 
bergas taip pat veik ašaro
dami užbaigė šį pamatymą 
savo aukos.

Sakoma, kad Liebermanas 
buvęs pirmiausias prisipažinti, 
Po to, kai matęs Monterio 
kankinimą asmuo pašaukė po
liciją, policistai rado parku
tyje tik Koslowa su Mittma- 
nu. Iš karto policija paskaičiu- 
si raportavusio asmens rapor
tą persakytu. Manyta, kad gal 
koks girtas tik paerzina. Ta
čiau suimtuosius paklausinėjo. 
Iš jų sužinojo, kad grupėje ra
dosi Liebermanas su Trach- 
tenbergeriu. Kai tuos du suo
mė jų namuose, pradėjo tar
dyti. Liebermanas pravirko ir 
pasakęs:

“Noriu pasakyti visą tiesą.' 
Aš jau pakankamai gėdos už
traukiau savo šeimai. Noriu tą 
išmesti iš savo minties. Mes 
ūžmušėme žmogų ir įmotėm jį 
į upę.”

Pomirtinis skrodimas nusta
tė, kad Monteris buvo užmuš
tas, bet kad jis mirė ne nuo 
Žaizdų, mirė nuo uždusimo 
vandenyje.

Užmuštas gelbstint kitą

Kitas mirusysis, Ulriksonas, 
43 metų, kuris buvo primuš
tas rugpjūčio 6-tą, miręs gel
bėdamas kitą. Apie tai prabi
lo jo išgelbėtasis John Perritt, 
54 metų.

Perritt buvęs tos gaujos už
pultas ir pradėtas mušti. Tuo 
tarpu1 atėjęs Ulrichsonas ir 
bandęs jį apginti. Tada gau
ja metėsi ant Ulrichsono. Bū
damas girtas ir primuštas, 
Perritt nusvirduliavęs ir lig 
šiol nežinojęs kas tas gerada
ris jo apgynėjas buvo ir kas 
su juo atsitiko. Tik paskaitęs 
laikraštyje apie suimtųjų pri
sipažinimus pasisiūlė pateikti 
savo žinias.

Ulrichsonas nebuvęs bedar
bis nei benamis. Jis buvęs 
aukštumose darbo ekspertas- 
steeplejack, gaudavęs $75 už 
dienos darbą.

Gaują savitarpiniame 
kare vienas pašautas

Bronxe pašautas ir pavojin
gai sukeistas Michael Ciccolel- 
la, 17 metų. Pašovimas įvykęs 
laike lietaus, jam su draugu 
stovint Į tuščios krautuvės 
tarpduryje, slepiantis nuo lie
taus.

Spėjama, kad šovimas bu
vo pasėka toje srityje įvyku
sių! vienos gaujos su kita muš
tynių diena anksčiau. Toje 
gaujoje' iš kurios šovėjas bi> 
yo atbėgęs, buvę apie 10 jau- 
namečių vyrukų, bet jie tuo
jau išbėgiojo. Policijai pribu
vus, nei vieno ten nesirado.

Įkalinimas neišriša 
blogumą problemos

Jau keli teisėjai yra pasa
kę, kad masiniai gaudymai 
žmonių, tikslu sugautų minio
je atrasti vieną blogą, padė
ties nepataiso, bet blogina. 
Taip pat sako, kad brukimai 
už menkus prasižengimus į 
kalėjimą nieko nepataiso.

Paskiausia tokį pareškimą 
paskelbė pataisoms komisio- 
nierius Anna M. Kross. Jinai 
savo raporte skaitmenimis pa
rodė, kad daugėjimas prasi
kaltimų nėra vien New Yorko, 
bet visašališkoji problema.

Ji nesutiko su tais, kurie sa
ko, būk prasikaltimai daugėja 
dėl per mažų bausmių, ką 
daugelis vadina glostymu pra
sikaltusių. Ji sakė:

“Areštavimu jų ir sumetimu 
į kalėjimus problemos neišri- 
šime. Klaidinga yra manyti, 
būk įkalinimu jaunimo apsau
goma kaimynija. Iki šio laiko 
mūsų kalėjimai kaip tik paga
mino daugiau ir pagerintų kri
minalistų. Jeigu mes galėtu
me vykdyti tikrą pataisų dar
bą prieš galimybes gaminti 
kriminalistus , mes gal sustab
dytame tą bangą.”

Komisijonierė Kross kalba 
iš patyrimo. Jinai ilgus metus 
išbuvo teisėja, kur geriausia 
girdima ir matoma tos sąly
gos, iš kurių ateina kandida
tai į teismus ir kalėjimus.

Ji dėl to reikalavo daugiau 
paskyrų pagerinti pataisų vie
toves, gauti joms pagerintų 
reikmenų. Sako, reikia suda
ryti sąlygas, kad paimti patai
soms ištikro galėtų pasitaisyti.

MIRĖ
Sekmadienio ryte pasimirė 

George Detkovičius, 83 metų 
almžiaus. Pašarvotas Serafino 
šermenyje, 146-02 Liberty 
Avė. O bus palaidotas trečia
dienį, 10 vai. ryto.

New Yorko Viešoji Biblio
teka prašys miestinės budžeto 
komisijos paskirti $3,500,000 
bibliotekos veiksmams.

Iš tų $750,000 reikalaujami 
įkūrimui naujo skyriaus West 
Park projekte.

Svarstomi planai Washing
ton Market perkelti iš miesto 
žemutinės dalies į Bronx.

Dveji taksai 1 diena
, Newyorkiečiai dabar turės 
viena diena dvejus iškaščius. 
Antraip vertus, viena diena 
atliks dvejus rūpesčius. Dabar 
ir visašališkieji taksai turės 
būti sumokami ne vėliau ba
landžio 15-tos, kaip kad ir 
šios valstijos. Lig šiol federa- 
liai taksai turėdavo būti su
mokami iki kovo 15-tos.

Laiškus paleidęs 
upėje plaukti

Areštuotas Gilgo Beach laiš
kų išnešiotojas Joseph J. Mi- 
chalovic, 31 m. Jam paduotų 
išnešioti laiškų pundas atras
tas plaukiojant ČeverykamS 
dėželėje už 28 mylių nuo tos 
vietos.

Patikrinus laiškus, nustaty
ta, kad juos bandė palaidoti 
ne vagystės sumetimais, tik 
pasiliuosuoti nuo darbo, nes 
tūluose tų laiškų rado ir pi
nigų.

Brooklyne suimti 4 jauna- 
mečiai vyrukai. Kaltina, kad 
jie apsiginklavę sodės tuščio
mis bonkomis zylioję po Pros
pect parko apylinkę apiplė- 
šinėti. Jie iš dviejų vyrų atė
mę 70 centų. Vienas vyrukų 
yra 15, du po 16, vienas 18 
metų.

AIDO CHORO PIKNIKAS JAU ŠI 
SEKMADIENI, RUGPIŪČ10 29-TA

Kur Aidas, ten dainos ir i bus dėl to, kad greta pikniko 
linksmybė. Tai dėl to tikrina- pripuola aidiečių mylimos/mo- 
me, jog Aido Choro piknikas i kytojos gimtadienis.
ši sekmadieni bus vienu links- i Aido Choro didelis busas *■ ‘ j
miausių. čia susirinks dabar- (45 sėdyniųį) išvažiuos iš 
tiniai aidiečiai. Į Aido pramo- Brooklyno nuo Piliečių Klubo

i gas visuomet skaitlingai at- 1 vai., nuo Liberty Auditori- 
vyksta buvusie ji aidiečiai ir j jos 1:30. Kaina (round trip) 
jų prieteliai. Į $1.50.

Aido piknike Kasmočių so- i Aidas prašo visus nelaukti 
delyje (o jei lietus, tada sale- ' paskutines dienosi įsigyti bu- 
je), 9 Steamboat Rd., Great so bilietą. Užbaigę pripildyti 
Neck, visi taps dainininkais, j bosą, mobilizuos privatinius 
Aido Choro mokytojos Mil-I auto. Daugelis Aido prietelių 
dred Stehsler toks jau yra i turi auto ir visuomet noriai 
nusistatymas, kad visi gali 1 patarnauja chorui. Bet jų tal- 
dainuoti. | kos negali prašyti kol dar yra
Aidiečiai prašo priminti, kad , buse tuščių vietų.

lygiai gerų bus valgių ir gė- I Aidas kviečia visus ir pra
simų, karštų ir šaltų — vis- šo .jūsų širdingos talkos anks
to, kas reikalinga gerame ti pripildyti busą.
piknike. Juo daugiau čia visko ! A-ė

Dewey turėtą 
būti kandidatu

Kongresmanas Franklin D. 
Roosevelt, Jr., sako, jog gu
bernatorius Dewey turėtų 

i kandidatuoti iš naujo šiuose 
rinkimuose. Jis turėtų tuomi 
pasinaudoti apginti savo val
dymo Albany.je rekordą, taip 
pat apginti ir Wasbingtono 
dabartinės valdžios rekordą.

Rooseveltas sake, jog De
wey yra daug atsakingas ir 
už. tai, kas dedasi Washington 
ne. Jis tai sakė rugp. 19-tą, 
kalbėdamas demokratų klu
bui Hotel Warwick, New 
Yorke.

New Yorko politikos stebė
tojai tikrina, kad jaunasis 
Rooseveltas būtų išrinktas šios 
valstijos gubernatorių, jeigu 
tiktai demokratai jį pastatys 
kandidatu. Rooseveltas rodo 
pasiryžimą tuo kandidatu bū
ti. Tačiau reakcingasis tos 
partijos sparnas, kuris bijosi 
ip Rooseveltų vardo, sakoma, 
planuoja statyti kitus kandi
datus.

New Yorke jauna pora su
sikivirčijo ant gatvės. Bot kai 
į jų barnį įsikišo policija, jie 
abu atsisukę prieš policiją. 
Juos abu sulaikė . po $1,000 
kaucija.

Ne wyork ietė Mrs. Paul 
Gomberg, 65 metų, iššoko iš 
savo buto 10-me aukšte 101 
W. 55th St. Ji nukrito ant 
krautuvės lango priedangos 
rėmų, o nuo ten ant praeinan
čios Lillian Schwartz, jai nu
brozdino koją.

Televizijos imtuvų gaminto
jai per pusmetį išleido į krau
tuves netoli 3 milijonus setų. 
Tačiau išleista 250,000 setų 
mažiau, negu pernai tuo laiku.

i
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VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR&GRILL
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. 

Telephone: E Vergreen 4-8174

«gg«——Basa; -Į—mi I illlfllWIll Ifl'B—agaaaEa—PKCBW NEW YORK NEW YORK

i Auto nelaimėje 
i nuvožė galvos odą

Bronx gyventojas Julius Dc 
Leva, 42 metų, tapo užvažiuo
tas automobiliaus. Auto nudū
mė nesustojęs. Tačiau kas 
nors nelaimę matė, pašaukė 
sužeistajam pagalbą ir rapor
tavo policijai automobilių.

Pagal gautas informacijas, 
policija atsekė pas automobi
lių firmos! viršininką Edward 
C. Cronin, 60 m., 1959 Odeli 
St., Bronx. Ant apdužusios 
windshield rado prikibusį ga
balą odos, nuplėštos sužeis
tajam nuo galvos . Rastą mie
gant Croniną areštavo. Tyri
mas nustatė, kad jis buvo gir
tas. Bus1 teisiamas.

“Pagal įstatymus”

Paliegusi Mrs. Betty Bog
dan nubausta pasimokėti už 
24 parkinimo tikietus $120, 
nors ji parodė, kad ji mašiną 
vartoja važiuoti į darbą ir 
kad iš mašinos ji negali bile 
kur išlipti. Ji taip pat negali 
bile kur išlipusi pasiekti dar
bą, nes negali vaikščioti. Ji
nai “vaikšto” tiktai su rateli
ne kėde.

Nuteistasis kaip prekiauto
jas merginomis Mickey Jelke 
ruošiasi į lakūnus ir lėktuvų 
biznį. Apeliacinis teismas jo 
bylą panaikino būk dėl to, 
kad teisėjas spaudos atstovų 
neleido teisman.

šešiolikos metų amžiaus 
jaunavedė Wurtzbergeriene iš. 
imta iš kalėjimo po $1,000 

Į kaucija. Gavimui bondso, jos 
motina užstatė namus.

New York Transit Authori
ty mitinge įvyko pasidalini
mas klausimu samdyti ar ne
samdyti daugiau policijos va
ži notes linijoms.

Siūlo atidėti statybą 
kelią ligoniniu

Ligoninių ko.misijonicriuš 
MacLean. pasiūlė atidėti kelių 
ligoninių ar senosioms priedų 
statybą. Sako, kad statyboms 
numatytose vietose ligoninėse 
dar randasi neužimtų lovų.

Galingas katinas
Yonkerse katinas užšoko 

ant galingo elektros laido ir 
krito negyvas. Tarsi apgailau
dami drąsaus katino, 4,780 
namų aptamsėjo, apylinkėję 
visos lempos užgeso. Taipgi 
užgesino 1,160 lempų gatvėse. 
Užtruko arti valandą laiko iki 
šviesas atsteige.

Sakoma, katinas miręs “iš 
meilės,” vydamasis katę, kuri 
laimingai peršoko laidą.

Louise Fųerer, 37 metų, 
rasta pasismaugusi drabu
žiams džiauti virve, permesta 
virš kambario durų, kurį ji
nai turėjo pas gimines.

Demokratų lyderiai kalba, 
kad newyorkieciams esą gali
mybių kongresiniuose rinki
muose lapkričio 2-rą laimėti 5 
naujas vietas, kurias dabar 
turi republikonai.

Automotive News rašo, kad 
per savaitę rugp. 16-23 buvo 
numatyta padaryti 115,300 
keleivinių auto ir sunkveži
mių, tačiau tai būtų 40,000 
mažiau, negu pernai metų tą 
pat savaitę.

PARDAVIMAI
DINING ROOM SET 

DUNCAN PHYFE 
6 Kėdės — Stalas 

Bufetas ir Indam šėpa 
$325 Už Viską 

Telefonuokite Savininkui: 
Tel. IN. 3-1438 

' (163-169)
“““—m—am—— 

FLUSHING 
Rezidencinėje Auburndale 

NAUJI $23,490
2—ŠEIMŲ MŪRINIAI NAMAI 
20 minučių iki Manh. su L. I. ge
ležinkelio traukiniu. Du po 4’6 
rūmų apartmentai, 2 atskiri ga- 
radžiai. Model: 191st St. ir Cro- 
cheron Ave. Tel. FL. 9-9518. 
KELRODIS: Grand Central Park
way iki Francis Lewis Blvd. (J 
šiaurius) iki Crocheron Avė., 5 
blokai j šiaurius nuo Blvd..

(163-164)

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

I M ■ ■—I1 ,

A TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis ,
< IV——■ H I
.  ......... • ““"'I • 11,1 1 ■ ■■■ I- !..!■•.................... I ■ II 1 ........... . " ' "

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
MAX PEIST, Ph. G.

Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-45288

HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKE 35—55 METŲ

Namų darbui, atskiras kambarys, 
guolis vietoje, .šeima su 3 vaikais.

Šaukite:
Great Neck 2-8486

.(161-164)

NAMŲ DARBININKE
Guolis vietoje, atskiras kambarys, 
mylinti vaikus. Turi būti pasitikima.

ES. 7-6042 — 9 A. M.—6 P. M.
FR. 4-2856 — 6 P. M. —8 P. M. •»

(161-167)

NAMŲ DARBININKE
Mylinti vaikus. Atskiras kamba

rys. Visi namams įrengimai. Arti
mame priemiestyje. Pirm.—Antrad. 
9 A. M.—4 P. M. MA. 4-3372. Penk- 
tadienį-šeštadienj, ištisą dieną — 
BE. 3-3156.

(158-164)

ABELNAI NAMŲ DARBININKE

Paprastas valgių gaminimas, guolis 
vietoje, gražūs namai, Shore Road 
apartmentas. Puikiausia Alga.

Tel. TErrace 6-3033
(162-164)

OPERATORES

Patyrusios Prie Suknelių
Darbas nuo kavalkų, gera mokestis

280 Merrick Rd., Lynbrook
Tel. LY. 9-4450

(162-168)

OPERATORES
Patyrusios prie padarymo visą suk
nelę, vertės nuo $10.75 iki $12.75. 
Unijinė šapa, nedidelė šapa. Puikios 
darbo sąlygos.

MAX LANDAU DRESS 
370 VV. 25th St., N. Y.

13-tos lubos.
(163-166)

NAMŲ DARBININKE—VIRĖJA
Pilnam namų aptarnavimui, 2 suau
gę, 2 vaikai (7 ir 11 metų), j Pui
kiausia mokestis, malonūs namai, 
puiki šeima. Kreipkitės:

/ Tel. ST. 4-1614
(163-169)

CORSETIERE
Patyrusi Corset iere

Gera Alga 
Linksmos Darbo Sąlygos 

Netelefonuokite
FAY’S

45-13 Greenpoint, Sunnyside
(163-166)

STENOGRAFISTE-KNYGVEDE
1 Mergina Ofise

Vai.— 9 A. M.—5 P. M. Maspetho 
apylinkėj.

Skambinkite bile laiku 
HE. 8-2964

(163-165)

MALE and FEMALE^

SLAUGĖS—R.N.’s
Laisniuotos ir Praktiškos 

Vyrai ar Moterys 
Generalinėj Ligoninėj—215 lovų. 

Veiklus Operacijų Dept. 
Kreipkitės: Director of Nursing 

Service
THE STATEN ISLAND HOSPITAL 

Gibraltar 7-6000
(160-166)

OPERATORIAI

Patyrę ant Singer Mašinos 
Gera mokestis, nuolatinis darbas. 

HOLLY FROCKS
571 Carroll St., Brooklyn 

(4th Ave. lokalu iki Union St. stot.) 
(163-169)

PORA VIDURAMŽIŲ
Dirbti ant farmos Cpnn. valstijoje. 
Galėtų būti ir su vaikais. Vyras 
daržininkystei, moteriškė lengvam 
namų darbui savaitgaliais. Kreip
kitės:

MR. PAUL PORZELT
709 Park Ave., New York City 

Tel. DI. 9-0777 dienomis
Vakarais BU. 8-8685

- (164-166)

“Gal vėl užmiršo”
Brooklynietis taksikų vai

ruotojas Fritz Morris išėjo iš 
policijos stoties abejodamas, 
ar verta būti teisingu. Jis ten 
buvo nuėjęs atiduoti užuomar
šos ponios Scheer paliktus jo 
taksike $20,000 vertės bran- 
gumynų. Bet ponia sutartu 
laiku neatvyko, o jis dėl to su
gaišo dieną iš darbo.

Gaisragesiai prašė miesto 
valdžios pasJ<irtL’$900,000 įei- 
gijimui pagerintų naujų įran
kių ir pataisoms stočių.

Policija suėmė 4 Queens 
vyrukukus, įtartus apiplėšinė
jime daktarų. Trys yra po 19 
metų, vienas 20 m.

4 psl.—-Laisve (Liberty)- Antrad., Rugp. (Aug.) 24; 1954

REAL ESTATE

ST. ALBANS, L. t1 v
8 kambarių, puikiausiose sąlygose. 

Lengvai gali būti perdirbta j ‘2 šei
mų namą. Gražiai apaugta žaliumy- 
nais, insulated, ištaisytas attic, 3 
miegrūmiai, didelis, .šviesus skiepas, 
garo šiluma, privatinis ištaisytas 
užpakalinis kiemas, hedges; didelis 
vienas garadžius, patogu prie visko. 
Kaip laukai. $16,500. 40x100.
LA. 8-6182.

(161-167)

FLUSHING. 1 šeimos, detached, 
80x100. 2 karam garadžius. Gražiai 
apaugta žaliumynais. Brass plumb
ing, automatiškai .Šildomas, išimtinai 
gerai budavotas. Nužeminta iki $19,- 
500, greitam pardavimui. Savinin
kas: 38-27 191st St. Tel. IN. 3-4122 

(161-167)

BRONXVILLE — 
EASTCHESTER APYLINKE

5 Charles Place. Naujas Split level,
6 dideli rūmai, 2 maudynės, centra- 
linis koridorius, patogu j mokyklą 
ir parkways — Upper 20’s. Telefo
nuokite savininkui:

NE. 6-4078
(158-164)

CEDAR ST. f 
(Evergreen—Myrtle Avės.)

2 šeimų, ištaisytas skiepas, Aliejus, 

visa transportacija, naujas šaldytu
vas. Prašo $11,000.

Šaukite: GL. 5-9035 Vakarais.
(158-164)

FLUSHING
Moderniškas attached, mūrinis na
mas. 1 šeimos, 5 metų senumo, Flu- 
shinge—Bayside srityje, 5 rūmų, že
mi apšildymo kaštai, su ekstra įren
gimais. Mažiau 5 minučių ėjimas 
iki L. I. geležinkelio. 22 minutės į 
New Yorka.

$11,500 ------ FL. 7-9117
(161-167)

BRIGHTON BEACH, 
/ BROOKLYN, N. Y.

85* First Walk
Rooming House, pilnai išfornišiuota 
3—4—6 rūmai išfornišiuoti, moder
niniai, puikiausiose sąlygose, šaldy
tuvas, arti visų krautuvių, patogu 
dėl visko. Labai pageidaujami na
mai su puikiausia biznio proga. Pra
šo $25,000. Tel. DE. 2-2049.

(162-168)

CLINTON CORNERS, N. Y.
1 mailė į vakarus nuo Taconic Park
way, pertaisyti Colonial namai. 5 
miegrūmiai, maudynė, dideli gyveni
mo ir valgymui rūmai šu ugniaviete, 
knotty pine ištaisymas. 2 priediniai 
namai, 2 miegrūmiai, 54 |&krai že
mės, Taipgi cinder block, 'Vlenjb auk
što oudinkas su cementiniais įragrin- 
dais ištisai. Randasi ant 250’ nuo na
mo ant hardtop road. Karšto oro ir 
išvietės patogumai. Rašykite: Box 
174, Clinton Corners, N. Y., ar šau
kite: Clinton Corners 5016 del dau
giau smulkmenų. Parduosime paski
rai. (162-164)

PORT RICHMOND, S. I.
1278 Forest Ave. 4 rūmai, moder
ninis namas, naujai išdekoruotaS 
apartmentas, garadžius, $90 į mėne
sį. Labai pageidaujamas apartmen
tas ir puiki vieta su puikiausia 
transportacija, arti buso 6 ir buso 
107, ant kampo. Ąžuolinės grindys, 
dideli ir saulėti rūmai.

Šaukite bile laiku:
Tel. GL 7-2101

(163-169)

4 ŠEIMŲ MOKINIS, BROOKLYN
Užimtinas 4 rūmų Apartmentas

Arlington Sekcija. 95 Wyona St. 
Modemiškas, aliejum Šildomas, 

arti visko, nebrangus.
Tel. HY. 8-2610

(164-168)

FLATBUSH '
Vienos šeimos, 9 rūmų, garadžius, 
veranda, patio, šingeliuotas, brass, 
insulated, visi komfortai grožio ir 
pageidavimo namams. Visiškai de
tached, 5 miegrūmiai, keletas mau
dynių, furnace, yra fan, naujas alie
jaus įvedimas. Gali būt ištf*A<oruo- 
tas sulig keno skonio. LabaY priei
namai, labai gera transportacija, re- 
zidencijinė vieta. Geras šapinimo 
distriktas, 40x100.

Tel. GE. 4-6076
(164-166)

BROOKLYN
1 šeimos limestone, 10 rūmų namas. 
Rezidencijinis, gerose sąlygosee, pui
kiausia transportacija, arti visko, 
arti Prospect Park. Galimas užimti 
į 60 dienų, automatiškas gas heat. 
Prašo $18,000.

z Tel. HY. 9-1989
(164-1166)

Newyorkiete Marie Braggs 
tapo nubausta pasimokėti $50 
už bereikalingą iššaukimą 
gaisragesių, nors ji teisinosi, 
kad buvusi įsigandusi dėl pa
vogimo nuo jos piniginės. Ti
kėjusi tuo būdu greit prisi
šaukti pagalbos.

New Yorko department's 
krautuvės per atostogų mėne
sį iki rugp. 15-tos turė^isios 
apie 2 procentus daugiau par
davimų negu pernai per to 
pat laikotarpio mėnesį.




