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KRISLAI
Sudėtingas gyvenimas.
“Kedena.”

IcV. Kapsukas.
' Z. Angarietis.

Rašo R. Mizara

Didmiesčio žmonių gyve
nimas — labai sudėtingas 
gyvenimas. Įvyko koks nors 
atsitiktinas dalykas, ne
laimė, na, ir dėl to turi nu
kentėti šimtai tūkstančių 
gyventojų.

Y patingai sudėtingas 
žmonių gyvenimas tokiame 
mieste, kaip New Yorkas, 
kur važiuotos sistema labai 
susinarpliojusi.

Didesnėji New Yorko 
žmonių pusė kasdien Į dar- 

4. bą ir iš darbo namo vyksta 
/požeminiais traukiniais.

Štai, įvyko didžiulis gais
ras. Dėl jo buvo užlietos 
vandeniu kai* kurios pože
minių geležinkelių stotys; 
kitos stotys, stovėjusios ar
ti gaisro apimtos vietos, ta
po apgriautos.

Na, ir šimtai tūkstančiu7 v

• žmonių ant rytojaus atsi
dūrė kebliausioje padėty
je: jiems nebuvo galima 
darbavietes pasiekti laiku. 
Kiek dėl to žmonių turėjo 
nesmagumų!

4 — •—
H Naujienos pasiryžo “pa
kedenti” Zigmą Angarietį- 

. Aleksą. Netenka nė saky
ti, kad tas laikraštis “gri- 
gaitiškų pipirų” tam žmo
gui nesigaili: Angarietį jis 
visaip žemina.

Žinoma, tai jo biznis.
Gretindamas Angarietį 

su V. Kapsuku - Mickevi
čium, P. Grigaitis suranda, 

z kad Mickevičius “buvo gu
dresnis ir šiek tiek dau
giau už Aleksą apsiskai
tęs?’ Dėl to, girdi, Kapsu
kas “dažniausia paimdavo 
viršų” prieš Angarietį.

Na, o nelabai seniai Ke
leivy tūlas J. K. (kuris, ma- 
'tyt, kada nors yra buvęs

K. partijoj) rašė:
“Tiek savo bendru išsi

lavinimu, tiek partinių ži
nių turėjimu, Zigmas Alek- 

1 sa visa galva pranešė Vin
cą Kapsuką ..”

Matot, kaip social-demo- 
kratai nesusitaria! Vienam 
“mokytesniu” atrodė V. 
Kapsukas, kitam — Z. An- 

.garietis. «

Man gi atrodo, kad tiek 
V. Kapsukas, tiek. Z. An
garietis—abudu—buvo pla
čios erudicijos vyrai. An- 
rietis mėgo daugiau stu
dijuoti istoriją, praeitį — 
jig parašė didžiulį veikalą 
iš, Lietuvos darbininkų ju
dėjimo istorijos.

V. Kapsukas mėgo dau- 
Sgįau studijuoti literatūrą; 

-is pats davė lietuvių gro
žinei literatūrai keletą pui

kių apsakymų. Kapsuko 
veikalas — “Caro kalėj i- 

s muos” — yra daugiau gro
žinės literatūros žanro kū
rinys. Kapsukas pateikda
vo įdomių literatūros kri
tikos straipsnių.

(Tąsa 3-Čiam puslj

Vokietijos vienybė
negalima neužvedus

tiesioginiu derybų
Tarybų Sąjunga ir Rytų Vokietija 
pasirašė naują sutartį,—pabrėžė, 
kad mažins laikomas karo Įgulas

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos premjeras Bulganinas 
ir Demokratinės (Rytų) 
Vokietijos respublikos 
premjeras Otto Grotewohl 
pasirašė naują sutartį tarp 
tų dviejų šalių. Sutartyje 
pažymima, kad Vokietijos 
vienybė nėra galima, kol 
Vakarų Vokietija ir jos są
jungininkai nepri pažįsta 
Rytų Vokietijos. Vienybė 
bus galima, pabrėžta susi
tarime, tik per tiesiogines 
derybas tarp Bonnos ir Ry
tų Vokietijos.

(Kaip yra žinoma, Vaka
rų Vokietija dabar yra pa
sirengusi derėtis dėl Vo
kietijos vienybės su Tarybų 
Sąjunga, bet ' ne su Rytų 
Vokietijos valdžia, kurios 
nepripažįsta.)

Susitarime ’ taipgi sako
ma, kad Tarybų Sąjunga 
sumažina Rytų Vokietijai 
reikalavimus apmokėti ka
rinių įgulų išlaikymą. Iki 
šiol Rytų Vokietija mokėjo 
Sovietams kasmet 1,600,- 
000,000 markių tarybinėms 
jėgoms šalyje palaikyti. 
Dabar ji turės mokėti tik 
800,000,000 markiu. Tas su- 
mažinimas žymiai paleng
vins R. Vokietijos ekonomi
nę padėtį.

‘Bendrame komunikate 
TSRS ir Rytų Vokietija 
taipgi atsikreipė i Ameri
ką, Britaniją ir Francūzi- 
ją su raginimu mažinti sa

Lenkų teisingumo organai veda 
323 suimtų riaušininkų tardymą

Varšuva. — Lenkijos ge
neralinis prokuroras Mari
anas Rybickis paskelbė, kad 
baigiamas suimtųjų Pozna-' 
nės riaušininkų tardymas. 
Iš viso tardyti 323 suimti 
asmenys. 64 jų kaltinami 
ne kaip tiesioginiai riaušių 
dalyviai, o kaip nusikaltė
liai, kurie pasinaudojo riau
šėmis ir apiplėšinėjo krau
tuves ir privatinius butus.

Prokuroras Rybickis taip
gi paskelbė, kad riaušėse 
žuvo ne 38 asmenys, o 53. 
Manoma, kad skaičius paki
lo, kai keliolika sužeistų 
vėliau mirė ligoninėse. Apie

Viena. — Nepatvirtintos 
žinios Austrijos spaudoje 
sako, kad Poznanėje suim
tų tarpe randasi septyni 
katalikų kunigai. Buvo su
imta dar 13 kunigų, sako 
spauda, bet tie buvo pa
leisti.

Varšuva. — Čia atvyko 
trijų Amerikos žydų rabinų 
delegacija.

vo okupacines karines pa
jėgas Vakarų Vokietijoje.

Po sutarties pasirašymo 
Kremliuje įvyko iškilmin
gas banketas. Ten Chruš
čiovas pasakė prakalbą, ku
rioje jis pabrėžė socialisti
nio pasaulio vis stiprėjan
čia galią. Jis sakė, kad ka
pitalistinio pasaulio viltys 
sulaikyti socializmo žengi
mą pirmyn bergždžios. Jis 
pabrėžė, kad kalba ne kaip 
valdžios’narys (jis yra na
riu Aukščiausios tarybos 
prezidiume), o kaip K. P. 
sekretorius.

Tarybų Sąjunga pardavinės 
Izraeliui daugiau žibalo

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga ir Izraelis pasirašė su
tartį, pagal kurią Tarybų 
Sąjunga pardavinės dau
giau naftos-žibalo, negu 
praeityje. Per metus Izra
elis pirks Sovietuose naftos 
už $20,000,000. Iki šiol pirk
davo tik $7,000,000 vertės.

Perkamasis kiekis suda
rys apie 40% viso Izraelio 
suvartojamo žibalo. Jis bus 
pristatomas tarybiniais lai
vais į Haifa arba pačių iz
raeliečių laivais.

Jeruzalė. — Jordano at
stovai grįžo į paliaubų ko
misiją, kurią apleido pro
testuodami prieš pro-izrae- 
lietišką neutralio nario už
silaikymą.

300 buvo sužeista, sakė ge
neralinis prokuroras.

Taipgi pranešama, kad 
susirenka Lenkijos Darbi
ninkų (PPR, komunistų) 
centro komitetas, kad svars
tyti Poznanės įvykių reikš
mę. Buvo pranešta, kad į 
komiteto posėdį pakviestas 
dalyvauti Wladyslawas Go
mulka, nors jis dabar ne
priklauso komitetui ir net 
nėra partijos narys. Gomul
ka 1949-ais metais buvo pa
šalintas iŠ partijos kaip ti- 
toistas ir įkalintas. Anks
čiau jis buvo partijos gene
ralinis sekretorius.

Pekinas. — Apsirgo Mme. 
Sun Jat-sen, garsi Kinijos 
tautinio atgimimo patriar
cho Sun Jat-seno našlė. Ji 
dėl ligos turėjo atidėti pla
nuotą kelionę Indonezijon.

Oslo. — Buvęs Jungtinių 
Tautų sekretorius. Trygve 
Lie minėjo, savo 60-ą gim
tadienį. ■; . ,

Nehru. Tito ir
Nasser tariasi
Belgradas., — Į Jugosla

viją atvyko Indijos premje
ras Nehru ir jis Brioni sa
loje pradėjo pasitarimus su 
Titu ir Egipto premjeru 
Nasseriu. Šie trys yra 
skaitomi svarbiausiais pa
saulio neutralizmo vadais. 
Tito skaitomas komunistu, 
Nehru pro-socialistu, Nas- 
seris anti - imperialistiniu 
buržuaziniu nacionalistu,— 
bet juos tris jungia tam ti
kra platforma — veikimas 
už šalto karo švelninimą ir 
kitos pastangos, kurios da
bar žinomos kaip neutra- 
lizmas.

Jugoslavija Nehru sutiko 
iškilmingai ir spauda pa
brėžė, kad tai žymiausias 
svečias, kuris bet kada ap
silankė toje šalyje.

Pasitarimai lies visą eilę 
svarbių klausimų, tarp jų 
anti - kolonialę kovą, padė
tį Artimuose Rytuose, ka
rą Šiaurės Afrikoje, nusi
ginklavimą ir t. t.
Tarėsi su francūzais

Pakelyje į Jugoslaviją 
Nehru buvo sustojęs ir

Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio
Parris Island, S. C.—Pra

sidėjo marinų seržanto Ma
tthew C. McKeon o byla. 
Jis/kaltinamas, kad pražu
dė šesius marinus, įsaky
damas visai marinų naujo
kų kuopai žygiuoti nakties 
metu per pelkes. Jie pa
skendo.

McKeono advokatas Em
ile Zola Bermanas stengia
si įrodyti, kai McKeonas 
darė tik tą, ką darė ir kiti 
seržantai instruktoriai. Jis 
kreipėsi per radiją-televizi- 
ją į dabar jau civiliniame 
gyvenime esančius eksma- 
rinus, kad jie. liudytų, jog 
tokie baudžiamieji 'maršai 
pelkėse buvo įprastas da
lykas. Šimtai jau atsiliepė.

Bermanas sako, kad Mc

Conan tas atsiprašė vokiečiu už 
Amerikos kareiviu elgesį; suėmė 
kelis kareivius už, chuliganizmą

Bonna. — Amerikos am
basadorius. Vakarų Vokie
tijoje James B. Conantas 
apsilankė pas užsienio rei
kalų ministrą von B renta
no ir atsiprašė jo už ame
rikiečių kareivių elgesį. 
Per paskutines kelias sa
vaites Vakarų Vokietijoje, 
ypatingai Bavarijoje, buvo 
daug chuliganiškų okupaci
nių amerikiečių kareivių 
aktų-y civilinių žmonių už
puolimų, apiplėšimų ir jau
nų " merginų išniekinimų. 
Karinė amerikiečių policija 

Prancūzijoje, kult jis tu
rėjo ilgus pasikalbėjimus su 
Molletu ir užsienio reikalų 
ministru Pineau. Jų pasi
kalbėjimų tema — karas 
Šiaurės Afrikoje. Prancū
zijos valdžios galvos, kaip 
matyti, informavo Nehru, 
kokiomis sąlygomis jie tar- 
tųsi su Alžyro nacionalis
tais ir kokias nuolaidas jie 
yra pasirengę daryti.
4. Jugoslavijoje \ Nehru ga
lės tą informaciją perduoti 
ne tik Egipto Nasseriui, 
kuris turi nemenką įtaką 
arabiškoje Šiaurės Afriko
je, bet ir pačių alžyriečių 
Tautinio išsilaisvinimo ko
miteto nariams, kurie tam, 
tikslui per Kairą atvyko 
Jugoslavijon.

Sakoma, kad Nehru ne
norėtų būti tiesioginiu tar
pininku Alžyro kare, bet 
jis nori naudoti savo įtaką 
taikingai išeičiai.

Nehru-Tito-Nasserio pa
sitarimuose bus paliestas ir 
Kipro klausimas. Visi trys 
remia kipriečių kovą prieš 
britų okupaciją.

Keonas teisiamas už. daly
ką, už ką kalta aukšta ma
rinų, vadovybė, kuri tokius 
dalykus prileido arba įsa
kinėjo.

Londonas. — Darbiečių 
frakcija parlamente pasiū
lė, Jkad Britanija nustotų 
krovusi atomines vandeni
lines bombas. Konservato
rių valdžia pasiūlymą at
metė.

New Yorkas.—-Apie 200,- 
000 geležinkeliečių, anglia
kasių ir sunkvežimių vai
ruotojų jau atleista iš dar
bo sąryšyje su plieno strei
ku. Pats streikas eina kaip 
ėjęs — derybos irgi eina 
(Pittsburghe), bet be re
zultatų.

suėmė kelioliką nusikaltė
lių kareivių, bet vokiečiai 
sako, kad toli nepakanka
ma.

Tuo tarpu . Bavarijos 
Landtagas (seimelis) pa
tvirtino vietinės valdžios 
nutarimą naudoti valstijos 
“riaušių policiją,” kad su
valdyti girtus okupacijos 
kareivius. Sakoma, kad vo
kiečių policija, kuri iki šiol 
neturėjo teisės suiminėti 
amerikiečius' karius, nuo 
dabar pradės tai daryti.

Senatas nubalsavo
svarbias pakaitas
socialine saugume

Negailiu jautieji gautu pensiją 
turėdami 50 nietii. o moterims 
senatvės pensijas duotu 62 mėty

Washingtonas. — Sena
tas nubalsavo tam tikras 
pakaitas, socialinio saugu
mo (Social Security) įsta
tymuose, kurios turi nema
žai svarbos senesnio am
žiaus žmonėms. Tos pakai
tos pravestos vyriausiai de
mokratų inciatyva. Eisen- 
howerio administracija 
toms pakaitoms priešinosi.

Viena pakaita yra,kad ne
galai! j an tie j i darbininkai, 
tai yra žmonės, kurie nete
ko sugebėjimo dirbti, pra
dės gauti pinigais pensiją 
sulaukę 50 metų amžiaus.

Pakistanas remia Turkiją 
Kipro konflikto klausime

Ankara.— Pakistano pre
zidentas Iskander Mirza, 
kurįs dabar lankosi Turki
joje, pasakė kalbą parla
mente. Jis užtikrino tur
kus, kad Pakistanas nere
mia graikų reikalavimų, 
kad Kipro sala būtų pri
skirta prie Graikijos. Ki
pras, sakė Pakistano prezi
dentas ' yra Turkijos žemė.

Kaip yra žinoma, Kipras 
geografiniai žymiai arti
mesnis Turkijai, negu Grai
kijai, bet gyventojų tauti
ne sudėtimi yra graikiškas. 
Turkija ir Pakistanas abu 
yra musulmoniški kraštai. 
Turkija stengiasi gauti ir 
kitų musulmoniškų kraštų 
paramą Kipro klausime, bet 
kai kurie, kaip tai Egiptas, 
labiau simpatizuoja Kipro 
graikams, kurie kovoja 
prieš britišką okupaciją, 
negu turkams, kurie britus 
remia.

Italijos komunistai priima TSRS 
komunistę aiškinimą apie Staliną

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos sekretoria
tas vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kurioje sako,( kad 
sutinka su Tarybų Sąjun
gos komunistų aiškinimu 
apie J. Stalino laikų klai
das ir iškraipymus. Kaip 
yra žinoma, Italijos komu
nistų vadas Togliatti para
šė ilgą straipsnį, kuriame 
jis statė klausimus tarybi
niams komunistams apie 
Chruščiovo kalbą. Togliat
ti, panašiai kaip Prancūzi
jos ir eilės kitų kraštų ko
munistai, sutiko su Stalino 
klaidų pasmerkimu, bet sa

Hollywood. — Žinomas 
dainininkas Frank Sinatra 
pasižadėjo dainuoti Demo
kratų partijos nacionalinė
je konvencijoje, kuri įvyks 
Chicagoje rugpiūčio mėne
sį.

Aųtra pakaita yra, kad mo
terys senatvės pensijas gaus 
ne sulaukusios 65 metų am
žiaus, o tik 62.

Dabar bilius eina į ben
drą senato - atstovų buto 
komisiją, kur bus išdirbtas 
kompromisas. Manoma, 
kad tas kompromisas bus 
artimesnis senato versijai.

Bet dar yra galimybė, 
kad prezidentas vetuos tą 
įstatymą, sako kai kurie 
stebėtojai.

Negalavimo kompensaci
jos planas, jeigu pravestas, 
įeitų galion 1951-ų metų 
pradžioje. Apskaičiuojama, 
kad yra apie 250,000 asme
nų virš 50 metų, amžiaus, 
kurie po tokiu socialinio 
saugumo įstatymu gautų 
pensijas.

Diplomato žudikas Kowerda 
atvyko apsigyventi čionai

New Yorkas. — Iš Pary
žiaus orlaiviu čia atskrido 
Borisas Kowerda, žmogus, 
kuris prisipažino, kad 19- 
27-ais metais nušovė tary
binį ambasadorių Lenkijo
je. Kowerda kaip žudikas 
negalėjo būti įleistas šion 
šalin po dabartiniais įsta
tymais, bet Francis E. 
Walterio pasiūlymu Kong
resas pravedė specialų bi- 
lių, kad tą atentatorių 
įleisti.

Kowerda karo metu gy
veno nacinėje Vokietijoje.'

Maskva. — Čia atskrido 
žinomas Amerikos teatro 
impresario Billy Rose.

kė, kad reikia nuodugnes
nio aiškinimo, kodėl tos 
klaidos išsivystė, kodėl tas 
buvo prileista ir kokia bu
vo kitu vadu rolė.

TSRS K. P. centro komi
tetas paskui išleido pareiš
kimą, kuriame davė atsa
kymus į dąlį iškeltų klausi-, 
mę. Dabar Italijos komu
nistai sako, kad jie su tuo 
aiškinimu sutinka. Pana
šius pareiškimus jau pada
rė ir Prancūzijos, Belgijos, 
Austrijos, Britanijos bei 
eilės kitų šalių komunistų 
partijos.

Londonas. — Britanijos 
karalienė Elizabeta sekan
čiais metais apsilankys In
dijoje.

ORAS NEW YORKE 
Giedra ir šilčiau
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LENKŲ LAIKRAŠČIO ATVIRAS 
LAIŠKAS PREZ. EISENHOWERIUI

■ SAVAITRAŠTIS “GLOS LUDOWY” (š m. birželio 
30. d. laidoje') išspausdino savo skiltyse atvirą laišką pre
zidentui Eisenhoweriui,

Kam, kuriuo tikslu?.
Tikslas toks: federalinės vyriausybės organai De

troite siekiasi šį savaitraštį persekioti. Jie, paskundus. 
senatoriui Eastlandui, ryžtasi apkaltinti “Glos Ludowy” 
leidėjus už tai, kad jie nesiregistravo kaip “svetimos 
valstybės agentai.”

Diksikratai, pasiremdami kaž kokio šnipo “duome
nimis,” sako, kad “Glos Ludowy” imąs “instrukcijas iš 
Varšuvos. O jeigu jis tai darąs, tuomet jį reikia “pa
kedenti.”

“Glos Ludowy” redakcinis personalas sako prezi
dentui Eisenhoweriui, kad šis mojimasis yra nieks dau
giau, kaip puolimas sveturgimių pažangiosios spaudos, 
kad tai siekimasis užčiaupti burną tiems, kurie ryžtin
gai skelbia, kad tarp Amerikos ir Lenkijos Demokrati
nės Respublikos butu draugiškas sugyvenimas, kad tarp 
šitų valstybių būtų taikus sugyvenimas.

“Glos Ludowy” išeidinėja jau per 33 metus. Jis 
visuomet stovėjo progresyvėje pusėje; jis tokiu yra ir, 
dabar.

Prieš kiek laiko tame pačiame Detroite federaliniai 
organai puolė rumunu kalba leidžiamą savaitraštį—puo
lė dėl to paties.

Mes manome, tai yra blogas dalykas. Toks laik
raštis, kaip “Glos Ludowy,” yra vienintelis tarp lenkų 
amerikiečių. Jį pasmaugus, lenkai reakcininkai, ku
rie dabar ši laikraštį, taip skundžia, galėtų laisvai išnau
doti lenkiškai kalbančiąja visuomenę ir nebūtų, kas taria 
prieš tai viešą žodį.

O KUR VYTAUTAS?
NEW YORKO Central Parke yra Jogailos statula. 

Ji čia- buvo pastatyta po 1938 metų Tarptautinės Paro
dos, į kurią lenkai buvo atvežę iš Krokuvos.

Jogaila su iškeltu rankoje kardu sėdi ant žirgo ir 
tai primena tą galybę, kurią kadaise Lenkija ir Lietuva 
sudarė prieš teutonus.

Aną dieną prie Jogailos susirinko keletas desętkų 
lenkiškų ekstra-patriotų (nacionalistų) paminėti 546 me
tų sukaktį nuo Žalgirio mūšio, kuriame vokiškiems kry
žiokams buvo aplaužyti ragai, kuriame kryžiuočių or
dinas buvo sumuštas

Tame istoriniame mūšyje dalyvavo lietuviai, lenkai, 
čekai, baltarusiai ir rusai, Galimas daiktas, kad dau
gumą sudarė lenkai ir lietuviai. Bet tai buvo graži tal
ka,* sudaužiusi teutonų galybę.

To mūšio, to didžiojo susirėmimo aprašytojai, isto
rikai sako, kad ten didžiulę rolę, puolant kryžiuočius, 
vaidino didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Jis pa
rodė drąsos ir sumanumo. Na, o Jogaila, apsuptas dva
siškių, sakoma, daugiausia laiko praleido besimelsda
mas, poteriaudamas, prašant Dievo, kad jis padėtų.

Bet siti dienų lenkiški patriotai-nacionalistai, susi
rinkę aplink Jogailą Central Parke, pamiršo, kad buvo 
toks žmogus, kaip Vytautas. Visą nuopelną už sumuši
mą kryžiuočių jie atidavė lenkams ir Jogailai (kuris, 
beje, buvo lietuvis—Vytauto pusbrolis).

Nacionalistai, mums atrodo, visi yra durni, bet len
kiški nacionalistai bene bus patys dumiausi. Jie kraipo 
istorinius faktus, jie plepa niekalus. Jie nesiskaito su 
gyvenimo tikrove, praeita ir dabartine.

Ir ką gi jie mano tuo pasiekti? '
- ---------------------------------------------------------------------------)----------------------- *—\

NIEKO GERO, NIEKO NAUJO
MES ATIDŽIAI stebėjome tautininkų ir menše- 

vjkų spaudoje žinias apie tai, kas įvyko šio mėnesio 
pradžioje Detroite.

Kaip žinia, ten buvo šaukti net trys seimai tą pa
čią savaitę: Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, ALT San
daros, na, ir mirštančios Tėvynės Mylėtojų Draugystės. 

\ Bet tų žinių teko su žiburiu ieškoti. Pasirodo, kad 
tie seimai buvo menkutėliai. Didžiausias, žinoma, buvo 
SLA, bet ir jis buvo negyvas. A

Sandara parašė tuo klausimu ęditorialą, kuris ši
tokią sutrauką padaro:

“Žinoma, trumpuose seimų posėdžiuose, kur reika
linga atlikti daug įvairių formalumų, daug ko nenu
veiksi ir visų problemų neišriši. Tačiau panašiose su
eigose gimsta naujų minčių, užsimezga tvirtesnis ben
dradarbiavimas ir ryžtingumas.”

Tai ir viskas. Kokios tos. “naujos mintys,” laik
raštis nepasako. Bet viskas rodo, kad tie seimai nepa
darė jokio didesnio žingsnio organizacijoms tvirtinti. 
Visos jos mažėja narių skaičiumi ir, atrodo, mažės, nors 
sąlygos, joms augti geros. Dalykas yra toks: vadovams 
tų organizacijų rūpi ne jas auklėti, o kas kita:'Vilkas 
ir “diplomatinė šefijada.”

KAS KA RAŠO IR SAKO
L PRŪSEIKA APIE 

MŪSŲ SPAUDOS 
BĖDAS

vienas Vil- 
savo dien- 
su ilgoku

Kaip jap esame ne kartą 
pastebėję, mūsų dienraš
čių (apie kitų tautinių 
grupių pažangiąją spaudą 
čia nekalbėsime),1 Laisvės 
ir Vilnies, medžiaginė būk
lė vis sunkėja. To fakto, jei 
kas ir norėtų, negalėtų pa? 
slėpti. Bet jo slėpti nieks, 
žinoma, nenori.

L. Prūseika, 
nies redaktorių 
rašty išstojo
straipsniu (žiūr. Vilnį iš 
liepos 14 d.) apie ekonomi
nes bėdas, su kuriomis ten
ka šiandien Vilniai susitik
ti.

Straipsnio auto’rius atvi
rai ir f nuoširdžiai, kreipiasi 
į skaitytoją, nežiūrint, 
kur jis begyventų, ragin
damas jį daryti ką nors 
spaudai sutvirtinti-

L. Prūseikos straipsnis 
prasideda taip:

“Jei visu griežtumu būtų 
pastatytas klausimas - gy
venti ar' mirti, mes entu
ziastiškai nubalsuotume • 
Turime gyventi, nors mū
sų amžiaus vidurkis 60-70 
metų-

“Bet mes negalim visi, iki 
vieno, susirinkti vienoj vie
toj. Todėl męs turime ir 
galime atsišaukti į atskiras 
grupes, į kuopas 
dualius žmones, 
vai me, kad toks 
mas negali būti

ir indivi-

atsišauki- 
dramatiš- 

kas. Reikia tyliau kalbėti, 
reikia kantriau aiškinti ko
dėl su kiekvienais naujais 
metais Vilnies būklė daro
si sunkesnė. Iš vienos pusės 
žilas plaukas, mūsų seno
sios gentkartės mažėjimas, 
iš kitos pusės reakcininkų 
tiesioginės atakos, ar paša- 
lingi puolimai iš užnugario. 

“Kiekvienas lengvai gali 
suprasti, kad prenuiūera- 
tos toli gražu nepadengi'a 
dienraščio leidimo išlaidas. 
Su skelbimais
kiškai spaudai taip pat 
labai sunku, nes 
ruoja ar boikotuoja. Aišku 
savaime, kad be auku: ne
galime apsieiti. Tokioj jau 
padėtyj yra ir “Laisyė” ir 
visų1 kitų tautų progresy
viai laikraščiai. Jei kokia 
dešimts metų atgal užteko 
penkių ar šešių tūkstančių 
dolerių, tai dabar aukomis 
turime sukolektuoti iki 
tuoniolikos tūkstančiu 
lerių.

“Bet juk mūsiškių
tūkstantis su kaupu, o sim- 
patikų mes taip pat turime. 
Beveik visi jie žino, kad 
žmonės, kurie dirba mūsų 
Įstaigoj ir sudaro jos re
dakcijos, ofiso ir spaustu
vės personalą, gauna nedi
deles algas ir kad mes tau
pome, kiek tik pajėgiame. 
Bet kada už popierį, . už 

už mašinų taisymą
ateina viš didesnės bilos, 
mūsų galvosūkiai dauge
riopai padidėja. Kada iš 
ryto aš ateinu “Vilnįn” sa
vo darbą dirbti, tai instink
tyviai susergu keista ’ner
vų liga ir klausiu: Kas va
kar mirė, kas šiąnakt mi
re? •

“O kiek mūsų skaitytojų 
mirė per metus!”

Pesimistams

darbinin-

ją igno-

as- 
do-

yra

“Jeigu atskiras žmogus 
nori gyventi kuo ilgiausiai, 
jeigu bile žmogus iki pasku
tinio atdūsio rūpinasi savo- 
reikalais, savo šeima, savo 
namais, savo palikimu, tai 
kaip su organizacija, kaip 
su laikraščiu, kuris mums vi
siems priklauso? Ar laik
raštis turėtų mirti pirmiau 
negu mes mirsime? Ar 
mums, tūkstančiui žmonių, 
yra sunkiau užtikrinti nu
matomą savo laikraščio at
eitį, negu individualiam 
asmeniui apsirūpinti sa
vais būtinais reikalais?

“Didelė mūsų draugų di
džiuma supranta tą gyvy
binį reikalą ir, apsirūpinę 
savim ir namiškiais, labai 
nuoširdžiai *neša laikraščio 
palaikymo naštą- Daugelį 
mūsų draugų nereikia nei 
kalbint, nereikia agituot- 
Jie patys supranta savo vi
suomenišką pareigą, nes 
per metų metus, per ištisus 
dešimtmečius, jie išsiauklė- 
jo ir sustiprėjo savo įsitiki
nimuose, kad savoji spauda 
mums kaip oras, mums po
litinis ir kultūrinis mais
tas, kad geras laikraštis 
yra mūsą namu draugas, 
o ne tik mokytojas ar orga
nizatorius.

“Prieš 15-20 metų nete
ko girdėti, kad kas nors 
paaukojo laikraščio reika
lams šimtinę. Dabar tokių 
dovanų nemažai gauname. 
Dabar nekuriu draugų au
kos pasidarė stambesnės 
aukos. / • .

“Ką tas reiškia? Metais, 
amžiumi senyn, o duosnu- 
mu — jaunyn! Tame ir yra 
jaunystės eleksyras.”
Ką davė mūsų dienraščiai 
' skaitytojams?

L. Prūseika primena . ir 
tai, ką per ilgus metus sa
vo gyvenimo mūsų spauda 
suteikė ' savo skaitytojams. 
Jo žodžiais:

“Manau, kad kiekvienas, 
mūsų spaudos mylėtojas 
sutiks su manim, jeigu aš 
priminsiu didžiumos mū
siškių istoriją, kiek tai lie
čia santykius su spauda.

paštą,

t Straipsnio autorius nuro
do, jog kai kurie mūsų ge
ri veikėjai “palinko’ prie 
pesimizmo.” Jie sampro
tauja taip: neužilgo mirsi
me mes, mirs ir mūsų laik
raščiai. , 1

Tokiems Prūseika atsa
ko1. .

/

straipsnio-atsišaukimo pos
mus, dėsnius , ir argumen
tus. Tikiuosi, jog jūs sutik
sit su manim ir parodysite 
dar daugiau širdingumo 
“Vilniai” jos pasiryžime 
sukelti $10,000 greičiausiu 
galimu laiku.

“Tarkime drąsiai ir ryž
tingai : Mes nesusvyruosi
me savo priesaikoj išlaikyti 
“Vilnį”!

“Taip, “Vilniai,” kaip ir 
‘Laisvei” priklauso didelis 
kreditas už tai, kad kapita
listinė spauda nenuplovė 
mūsų smegenų jėgą. Mes 
matom geriau ir 
tam sveikiau kas 
dasi pasauly.”

Tai. teisingai 
pasakyta! Taip
kėjai turėtų galvoti, 
turėtų aiškinti kitiems lie
tuviams darbininkams, kai 
prie jų kreipiasi ieškodami 
laikraščiui paramos.
Tai ne išmaldos prašymas

L. Prūseika, patyręs, se
nas mūsų spaudos vetera
nas ir ilgametis tai spau
dai medžiaginės paramos 
ieškotojas pas žmones. Jis 
štai ką tuo reikalu sako:

“Kaip prieiti prie tų žmo
nių, kurie gyvena nuošaliai

supran- 
dabar de-

ir gražiai 
mūsų vei- 

taip

kite: kiek politinių ir kul
tūrinių gėrybių, ar net ii* 
kasęlieniškų žinių-žinelių 
laikraščių skaitymas davė 
skaitytojams per metų me
tus, per dešimtmečius. Per 
savo spaudą mes draugavo
me su savo idėjos žmonė
mis. Savo spaudos sparnais 
mes lėkėme į tolimiausius 
pasaulio kraštus, kad pa
tirti kaip ten žmonės gyve
na ir kovoja. Savo spaudos 
bangohiis mes plaukėm į sū
kurius tarptautinės ir na
minės politikos ir išmokom 
atskirt melą nuo teisybės- 
Kiekvieną mielą dieną mes 
sėmėmės žinių kas naujo, 
kaip plaka gyvenimo pul
sas mūsų lietuviškose kolo
nijose, mūsų draugijose,, 
klubuose, choruose, mūsų 
jaunime- Iš savo spaudos 
mes patiriame apie naują 
gyvenimą Lietuvoj: Mūsų 
spauda ir mus pačius neuž
miršta, pranešdama apie 
svarbesnius musų gyveni
mo įvykius. Jei, kartais, 
mes ii* supykstame ant sa
vo laikraščio dėl vienokios 
ar kitokios klaidos, tai pyk
tį greit užgesina bendras 
darbas ir visuomeniški rei
kalai.

' “Jei galima būtų sudėti 
ant sVarstyklių tas idėjines 
gėrybes, kokias “Vilnis,” 
“Laisve” ir “Liaudies Bal
sas” davė savo skaitytojam 
per metų metus, tai susida
rytų milžiniškas lobynas.’

“Įsigilinkįt, draugai ir 
šiuos manodraugėsį JI į

ir kuriuos labai retai ma
tome? Jei didesnė pusė 
spaudos mylėtojų aukauja 
daug ir aukauja sulyg sa
vo išgalėm, tai yra nema
žas skaičius žmonių, kurie 
kaip tai pabėga nuo atsa
komybės. Reikia juos ma
tyt ir širdingai, draugiškai 
išsikalbėti.

“Niekad nereikia “kau
lyti,” nusižeminti, lyg iš
maldos prašytum. Reikia 
gražiai ir įtikinančiai įro
dyt kodėl kiekvienas pro
gresyviai protaujantis žmo
gus privalo remti spaudą.

“Jei žmogus tikrai bied- 
nas, mums brangus ir jo 
doleris. Bet didelė mūsiškių 
didžiuma gali ir privalo į- 
.sisąmonint, jog spaudos rė
mimas turi būti paremtas 
tuo supratimu, kad tai vie
na iš pačių svarbiausių mū
sų užduočių. Mes juk remia
me artymiausią draugą, 
mes remiame mūsų pačią 
sukurtą' laisvės žibintuvą.

“Jokiu būdu neapleiskime 
ir tų jaunesnio amžiaus lie
tuvių, kurie gimė ir išsi- 
auklėjo šioj šaly.”

Visa tai yra šventa tie
sa, tik reikia, kad ta tiesa 
mūsų visi skaitytojai įsisą
monintų ir pagal ją veiktų.

Laisvoji Sakykla
Šių metų birželio 21 dieną, 

“Laisvėj“ tilpo Pregreso raši
nys po antgalviu : “Unijų 
Skirtingumas“.

Drg. Pregresas tankiai pa
sirodo su savo rašiniais Įvai
riais dalykais, bet šiuo kartu 
jis pasimojo kirst rimbu bar
berių unijai ir barberiams už 
“išnaudojimą“ b i e d n u o m e n ės. 
Ir sako:

I

“Aš jau seniai norėjau žo
dį tarti apie barberių uniją, 
bet vis laikiau dantimis lūpą 
prikandęs.“

Gerai, kad Pregresas taip 
ilgai lauikė. Bet dar būt buvę 
geriau, jei Pregresas, belauk
damas, būtų plačiau pasižval
gęs ir susipažinęs ne tik su 
barberių unija, bet ir kitomis 
amatininku unijomis, o tada 
jau visas lygiai kartu pa
smerkęs.

Pregresas remiasi kokio_ten 
vieno barberio pasakojimais, 
(o gal tik pasigyrimais) ir 
tuomi remdamasis jau su- 
skaitliuoja net kiek barberys 
uždirba Į valandą. Na ir pa
gal tą Pregreso išskaitliavimą 
išeina, kad barberiai daug 
uždirba, beširdiškai apiplėš- 
dami biednuomenę. Vienok, 
Pregresas darydamas savas 
išvadas ir smerkdamas barbe
rių uniją visai pamiršta, o 
gal net nežino, kad barberių 
yra' dvi unijos: Master Bar
ber unija ir Journeymen uni
ja.

Barberiai, didelių kirpyklų 
savininkai, kurie turi kirpyk
las su 8, 10, 12 krėslų, už
dirba daug, bet ne savomis 
rankomis, ir tokių nedaug yra 
—tik didmiesčiuose. Bet kaip 
yra su samdytais barberiais 
(journeymen) ? Ar ir pasta
rieji taip daug uždirba? Jei 
brolis Pregresas gerai būtų 
pasiteiravęs, tai būtų suradęs' 
daug tokių samdinių barberių, 
ką pasitenkina su. 45 dol. už 
šešių dienų ir po 10 vai. 
dieną savaitiniu uždarbiu, 
tai toksai uždarbis tikrai

i 
Ar 

yra 
apiplėšimas biednuomenės ?
Pregresas būtų suradęs, kad 
daugelis samdytų barberių 
dirba pagal komišiną 75 nuoš. 
nuo dolerio, ir tik jour
neyman ų unijai už išsikovoji- 
mą tokios skalės. Taipjau bū
tų suradęs, kad dar ir šian
dien didžiuma barberių dirba 
po 10 vai. j dieną ir po še
šias dienas savaitėj ; būtų, su
radęs ir kad barberiai pra- 
smakso kirpykloj po 2-3 va
landas Į dieną be darbo, be
laukdami kostumerių. O dar 
prie to, Pregresas būtų sura
dęs, kad mažuose miesteliuo
se didžiuma barberių dirba 
pavieniais ir neuždirba taip

Worcester, Mass. ,
LDS 12-jam Seimui atsibuvus b

LDS 12-jo Seimo svarstymų* 
eigą manau aprašys ir kitų * 
miestų, kai kurie delegatai. 
(Jau aprašė Korespondentas^ 
—Red.). Aš čia noriu pažy- ’ 
mėti tik abelnai, kad šis Sei
mas buvo gyvas, draugiškas, 
linksmai svetingas. Oras pa
sitaikė labai puikus, nei per
daug šiltas nei šaltas; per vi
sas keturias dienas saulėta. 
Sekmadienį priešseiminis pik
nikas buvo didelis ir kiekvie
nas džiaugėsi Parko gražumu 
ir patogumais; visi taip kal
bėjo ir linksminosi. Daug de
legatų jau buvo atvykusių iŠ 
tolimų šalies miestų ir gau
siai apylinkės svečių.

Kaip 5 vai po pietų pradė
ta programa. Laisvės Chorai, 
vadovybėje Wilma . Hollis vjh 
Hartford, Conn., labai gra
žiai, harmoningai padainavo 
rodos daugiau kaip 7 dainas; 
kiekviena buvo palydėta gau
siais aplodismentais. Delega
tas J. žebrys iš Cleveland, 
Ohio, net pasiprašė išreikšti 
didelį dėkingumą Hartfordo 
choriečiams. LDS prez. J. 
Gasiūnas pasakė trumpą 
reikšmingą kalbą kas link 
LDS. Tuo ir baigėsi programa.

Liepos 10 d šeiminis kon
certas 
bngas 
šimtų, 
graži,
muzika, 
Aido Choras, vadovybėje J~ u 
no Dirvelio, < 
Dirvelienė ir Jonas Sabaliaus
kas; J. Krasnickas iš Cleve
land, Ohio, savo dainavimu 
solo iššaukė publikoje audrin
gus aplodismentus, taip pat 
F. Balevičius piano solo, J. 
Kižytė, suprano, pirmą syk 
gražiai pasirodė.

Pasibaigus koncertui, dele- 
gatai-svečiai daug komplimen
tų ir pagyrimų teikė taip 
puikiam koncertui, jo pildy- 
to.iams. Koncertui pirminin
kavo M. ■ Sukackienė. Atida
rydama koncertą, atitinkamą 
kalbą pasakė Įspūdingai.

Trečiadieni, liepos 11 
Seimas užsibaigė kaip 1 
dieną.
banketas buvo 
vai po pietų, 
vės delegatų, 

pasiliko dalyvauti 
.ietinių irgi neraa- 

nepaisant, kad

labai daug, kaip kad I\ su- 
skaitliavo. Kad tokie kirpyklų 
(one-chair shop) savininkai 
tik uždirba sau pragyvenimą, 
kaip kad daugelis ir kitokių 
amatininkų (self employed), 
ir ačiū tam, kad jie irgi pri
guli prie journeymanų unijos, 
tai tik per uniją išsilaiko nuo 
pjaustymosi vieni kitiems ger
klių (throat cutting) kompeti
cijos. O kad koks tenais vie
nas barberys pasigyrė Progre
sui dideliu uždarbiu, tai dar 
nereiškia, kad jau visi barbe- 
riai semiasi pinigus su šiūpe
lių.

Ir jeigu jau barberių unija 
suorganizuota tik ’ išnaudoji
mui darbininkų (biednuome- 
nės), tai kaip yra su plume- 
rių, karpenterių, pentorių, 
elektrikierių iv kitomis amati- 
nėmis unijomis? Ar plumeris, 
prisukęs kraną turtingo name, 
ar biednioko bakūžėj, neima 
tą pačią mokestį už valandą ? 
Ar karpentarys, Įkalęs vynį 
į turčiaus sieną, ar biedncT 
lūšnelę, ne tą patį daro? Ar 
gydytojai, . dentistai ir visokie 
kiti profesonalai ir amatinin
kai kitaip daro? Tai kodėl 
drg. Pregresas mate rei 
pasmerkti barberius ir jų 
ją, o ne ir visus kitus?

Baigdamas savo raštą, 
gresas sako:

“Aš, šitai rašydamas, 
ra i žinau, kad lietuviai 
bėriai šiuo rašiniu labai 
žeis. Bet aš nepaisau, 
kas parašyta, tai tiesa“.

Jeigu jau tai tiesa, tai dau
giau nėra ką ir kalbėti, ir 
daugiau nė nemanau užimti 
laikrašty vietą. Ir aš, kaipo vie
nas 
rių, 
tą, 
tik
naiviškumo.

Barberys

uni-

Pre-

ge
ba r-

isi-

iš. tų “turtingųjų“ barbe- 
perskaitęs Pregreso raš- 

nei Diskeli nesupykau, 
gardžiai pasijuokiau

o

buvo netaip jau skait- 
publika — apie pora 
Programa buvo tikrai 
žavinga dainomis ir 

kurią atliko vietinis* 
adovybėje Jo^' 
duetistai

Redakcijos Atsakymai
Montrealio Mužikui. — lt. 

šarmaitis rašė, kad Angarie- 
tis mirė 1940-ais metais gegu
žės 22 dieną. Taigi Laisvėje 
tilpusiuo.se straipsniuose apie 
ji nebuvo jokiu kontradikcijų, 
kaip jūs rašote.

Vakariečiui. — Deportavi
mas iš šiauries valstijų Į pie
tines negrų, kurie iš ten pa
bėgo, yra blogas dalykas, to
dėl mes visuomet pasisakome 
prieš tai. Atsiminkime, 
pietinėse valstijose, kur 
rauja segregacija, negrai 
turi tokių teisių, kokias 
baltieji.

jog 
vy
ne- 

turi

A
O kadangi šeiminis 

rengiamas 6 
kaipo išleistu- 
tai veik visi

LDS I-mos Ap-
G. Jusius 
ir perstatė

bankete; 
žai atsilankė, 
darbo diena.

Pasivalgius 
skrities pirm,
paprašė ramumo 
pirmininkaut prakalbėlių /pro
gramai LDS daktarą - kvotėją 
Dr. Joną Repšį iš Bckton, 
Mass. Jis iššaukė nemažą 
Skaičių delegatų - veikėjų iš 
skirtingų miestų ką nors pa
sakyti. Veik visi kalbėjusieji 
išreiškė didelį pasitenkinimą 
šiuo seimu, šia puikia vieta, 
Olympia Parku, ir puikiu /pri
ėmimu ir gera tvarka. 
rengėjai pagamino kasdieną 
pietus pačioje parko virtuvė
je, ir kas norėjo gavo pusry-s 
čius ir vakarienę. Tam pasi-\ 
darbavo šios ypatos: H. Ži
linskiene, J. Jusienė (per vi
sas 1 ištisas dienas dirbo), E. 
Kanapkienė, A. Vosilienė, 
Sabaliauskiene, M.šupienienė, 
M. žalimienė, M. Mickienė, 
Avsiejienė, V. Žitkus, K. Ko- 
sulis, P. šašas; J. Raulušai- 
tis (kukorius), J .Lukas, J. 
Senkus ir D. G.‘ Jusius (gas- 
padprius), J. JeskeviČius (au
to tvarkytojas).

Užbaigus prakalbėles, bu
vo Įteikta pasveikinimas pia
nistui F. Balevičiui, nes jo 
gimtadienis buvo tą dieną, ir 
dovanėlė nuo Aido Choro. 
Banketas baigėsi visų skam
biu dainavimu, vedant J. Sa
baliauskui ir J. Krasniclpfev 
pianu palydint F. BaleviČiŲjjf

Jau po 9 vai. svečiai skir
iesi atsiveikindami vieni *ki* 
tus, reikšdami noro dar susi
tikti sekančiame 13-jame Sei
me už dviejų metų, kuris t>us 
Pittsburgh, Pa.
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tilpusiuo.se


Guy de Maupassant

Ponios Telje namai
augalota, pilna, rieboka, 
putni mergina, tikra laukų 
dukra, nuo kurios veido 
niekad neišnykdavo šlakai

Ten eidavo kas vakaras, 
apie vienuoliktą valandą, 
stačiai kaip į kavinę.

Jų susirinkdavo šešetas 
ar septynetas, vis tie patys, 
ne kokie padaužos, o gar-

* bingi žmonės, prekybinin
kai, miesto jaunimas; jie 
gurkšnodavo savo šartrezą, 
truputį pakibindami mergi
nas arba rimtai šnekučiuo
davos su madam, kurią visi 
laikė pagarboj.

Paskui, prieš vidurnaktį, 
skirstydavosi namo. Jauni
mas kartais pasilikdavo.

Namas buvo mažas, šei- 
Jtf’myniškas, geltonai dažytas
* ir stovėjo kertėje vienos 

gatvės, už švento Stepono 
bažnyčios; pro langus buvo 
matyti uostas su daugybe 
laivų, kuriuos iškrovinėjo, 
didelė sūri bala, vadinama 
Užutakiu, o už jos Panelės 
švenčiausios prieplauka su j 
sena, papilkavusia koply
čia.

Madam, kilusi iš geros
• kaimiečių šeimos Ero de

partamente, vertėsi šia pro
fesija lygiai taip pat, kaip 
kad ji būtų vertusis modis
tės ar baltinių siuvėjos ama
tu. Normandijos kaimuo-

’ A se prostitucijos nelaiko gė- 
W da, ir čia jai nerodo tos pa-, 

niekos, kuri taip įsišakni
jusi miestuose. Sodietis sa
ko: “Tai pelningas ama
tas”— ir siunčia savo duk
terį laikyti viešųjų namų, 
tartum ją siųstų vadovauti 
mergaičių pensionatui.

Šie namai, pagaliau, pa
veldėjimo keliu jiems teko 
iš vieno seno dėdės, buvu
sio jų savininko. Ponai 
Tilje, kadaise turėję vieš
butį palei Iveto, tuojau jį 
likvidavo, laikydami Feka-

* no biznį jiems pelningesnių, 
ir vieną gražų rytą atvyko 
perimti į savo rankas na
mų, kurie merdėjo, netekę 
^šeimininkų.

i Tai buvo šaunūs žmonės, 
ir juos veikiai pamilo ne 
tik įstaigos personalas, bet 
ir kaimynai.

» Ponas po dviejų metų mi
rė nuo apopleksijos smū
gio. Jo naujoji profesija

• leido jam gyventi tingi
niaujant ir dykinėjau t, jis 
baisiai nutuko, ir sveikatos 
perteklius jį užsmaugė.

Nuo to laiko, kai ponia 
i tapo našlė, ją atakavo nuo

latiniai šių namų lankyto
jai, bet veltui: ji garsėjo 
kaip griežtai dorovinga 

i moteris, ir net josios mer- 
<8. ginos nieko įtartino nepa

stebėjo.
Ji buvo -aukšta, apkūni, 

malonaus būdo. Jos veidas, 
išblyškęs tamsumoj šio am
žinai uždaro būsto, blizgė
jo, lyg tirštai nulakuotas. 
Skystos garbanos pridėti
nių sufrizuotų plaukų supo 
jos kaktą ir teikė jai kiek 
jaunatvišką povyzą, nesi
derinančią su jos pilnumu. 
Visuomet linksma ir atvira, 
ji mėgo pajuokauti, bet 
niekados galutinai nepra- 
rasdavo santūrumo, .-kurio 
dar nebuvo joj nuslopinus 
naujoji profesija. Stačio- 

f kiški žodžiai'ją visada šiek 
tiek užgaudavo, o kada 

r koks neišauklėtas berniūkš- 
| ; tis pavadindavo jos veda- 

mą įstaigą tikruoju vardu, 
J ji užsidegdavo apmaudu ir 

pasipiktinimu. Trumpai ta
riant, ji buvo švelnios sielos 
ir, nors apsiėjo su savo 
merginomis draugiškai, bet 
tolydžio sakydavo, kad ji ii’ 
jos — “ne vienos tešlos.”

Kartais, vidury savaitės,
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ir kurios nutriušę, šviesūs, 
bespalviai-plaukai buvo pa
našūs i nušukuotus linus ir 
vos dengė jos kaušą.

Rafaelė, kilusi iš Marse
lio, pajūrio uostų šlavėdra, 
vaidino visiems tokios rū
šies namams būtiną gražio
sios žydes rolę. Jis buvo lie
sa, išsikišusiais, visada nu
dažytais žandais; jos juodi, 
jaučio smegenimis patepti 
plaukai garbanėlėmis raitė
si ant smilkinių. Jos akys 
būtų gražios, jeigu deši
niosios nebūtų gadinęs gie- 
dravalkis. Jos kuprota no
sis, rodosi, žiūrėjo Į jos 
plačią burną, kur du nauji 
viršutiniai dantys ryškiai 
skyrėsi nuo apatinių, ilgai
niui patamsėjusių, lyg seno 
medžio, gabalas.

Roza-Kumęlė, tikras mė
sos kamuoliukas, tarytum, 
vienas tik pilvas ant mažų 
kojyčių, nuo ryto ligi vaka
ro dainuodavo gvergždžian- 
čiu balsu riebias arba sen
timentalias dainuškas, pa
sakodavo nesibaigiančias, 
"niekam neįdomias istorijas 
ir nustodavo šnekėti tik ta
da, kai imdavo valgyti, o 
valgyti liaudavosi tik tada, 
kai imdavo šnekėti; judri 
it voveris, ji nuolat suki
nėjosi, nepaisant jos storu
mo ir kojų trumpumo. Jos 
juokas, tikra spiegiamų 
klyksmų srovė, be paliovos 
ir jpe jokios priežasties 
skambėjo tai šen, tai ten, 
kambary, ant aukšto, smuk
lėj, visur.

Dvi apatinio aukšto mo
terys: Luiza, praminta Viš
tyte, ir Flora, praminta 
Siūbuokle, todėl kad ji kiek' 
šlubčiojo, viena — visuo
met apsirengusi “Laisve” 
su trispalviu diržu,'antra— 
fantastišku ispanės kostiu
mu su variniais - cechinais, 
kurie sulig kiekvienu 
nelygiu jos žingsniu šoki
nėdavo ruduose plaukuose, 
—atrodė lyg virėjos, apsi
rengusios karnavalui. Jos, 
tipingos smuklės tarnaitės, 
kaip ii* kiekvieną prasčiokė 
moteris, uoste buvo pra
mintos “dviem Pompom.”

Tarp šių penkių moterų 
viešpatavo pavyzdinga tai
ka, bet ją retai kada su
drumsdavo: tokia protinga 
ir taktiška buvo . laikysena 
jų šeimininkės, kuri niekad 
neprarasdavo geros nuotai
kos.

Šie namai, vieninteliai 
miesčiuky, uoliai buvo lan
komi. šeimininkė sugebėjo 
suteikti jiems prideramą 
toną, ji buvo tokia maloni, 
tokia meili visiems; jos ge
ra širdis buvo taip žinoma, 
kad ją gaubė tam tikra pa
garba. Nuolatiniai lanky
tojai stengdavosi įsiteikti 
jai, džiūgaudavo, kada ji 
parodydavo jiems kokio 
ypatingesnio palankumo; o 
dieną, susitikę kur nors su 
reikalais, jie sakydavo kits 
kitam: “Vakare pasimaty
sim ten, kur paprastai,” ta
rytum sakytų: “Popiet su
sitiksim kavinėj, gerai?”

žodžiu, Telje namai bu
vo smagiausia užeiga, ir re
tai ko nors trūkdavo šiuo
se kasdieniuose pobūviuose.

Bet štai vieną vakarą, 
gegužės pabaigoj, ponas 
Pulenas, miško pirklys ir 
buvęs meras, atvykęs pir
mutinis, rado duris užra
kintas. Žibintėlis už pinu
čių nebedegė. Namai atro
dė lyfe išmirę, jokio gar
so iš jų nebuvo girdėti. Jis 
pasibeldė, iš pradžių tyliai, 
paskui smarkiau; niekas 
neatsiliepė. Tada jis iš lė

su aanmi savo įgulos ji iš
važiuodavo samdyta karie
ta į užmiestį, ir ten jos 
siausdavo žolėje, ties upe
liu, tekančiu per Valmono 
girias. Jos atrodydavo tuo
met lyg ištrūkusios į laisvę 
mokinės: pašėlusiai gainio
davęs viena kitą, žaisdavo, 
kaip maži vaikai, džiūgau
davo lyg kaliniai, apsvai
ginti tyro oro. Susėdusios 
ant vejos, užkandžiaudavo 
sau dešrą, užsigerdamos si
dru, ir vakarop grįždavo') 
namo, jausdamos malonų 
nuovargį, saldų švelnumą; 
ir karietoj jos bučiuodavo 
madam, lyg gerą motiną, 
romią ir atlaidžią.
Namas turėjo du įėjimus. 

Kertėje vakarais atsidary
davo lyg ir kokia, slapta 
smuklė,, kur rinkdavos pras
čiokai ir jūreiviai. Šios rū
šies klijentūrą aptarnauda
vo dvi merginos, specialiai 
tam pritaikytos. Tededa
mos' tarno Frederiko, žemo 
ūgio bebarzdžio blondino, 
tvirto, kaip jautis, jos pa
davinėjo puodukus vyno ii' 
bokalus alaus ant siūbuo
jančių marmurinių staliukų 
ir, apsikabinusios gėrovus 
už kaklo, atsisėsdavo jiems 
ant; kelių, tuo būdu versda
mos juos kiek galint dau
giau išgerti. Kitos trys 
merginos (jų tebuvo pen
kios) sudarė lyg kokią aris
tokratiją ir buvo skirtos 
antrojo aukšto svečiams, 
neskaitant tų atvejų, kada 
jų prireikdavo apačioj, o 
antras aukštas būdavo tuš
čias.

“Jupiterio salonas,” kur 
rinkdavos pasiturint i e j i, 
buvo išmuštas mėlynais 
tapetais ir papuoštas dide
liu paveikslu, vaizduojančiu 
Ledą, tysančią po gulbe. 
Čion reikėdavo lipti tiesiog 
iš gatvės įvijais laiptais, 
kurių gale buvo siauros, ne
labai gražios durys: viršuj 
jų kiaurą naktį degdavo už 
tinklelio mažutis žibintas,' 
panašus į tuos, kuriuos dar 
užžiebia vienam kitam 
mieste ties kojomis mado
nų, įstatytų į sienų nišes.

Drėgnas ir senas namas 
šiek tiek kvepėjo pelėsiais. 
Kartais koridoriuj padvelk
davo odekolonu, o pro apa
čioj pravertas duris, lyg 
griausmas aidėdami po visą 
būstą, prasiverždavo pras
čiokiški šūkalojimai žmo
nių, besilinksminančių pir
mame aukšte, ir tai vers
davo nerimauti ir raukytis 
antrojo aukšto ponus.

Madam btįvo draugiška 
su savo klijentais ir niekad 
neišeidavo iš salono, domė
damasi miesto naujienomis, 
kurias ji patirdavo iš sve
čių. Jos rimtas pašneke
sys įnešdavo įvairumų į 
tuščią anų trijų motetų 
plepėjimą; jis būdavo lyg 
koks poilsis po nešvankaus 
juokavimo šių pilvotų mies
telėnų, kurie kas vakaras 
leisdavo sau padoriai ir 
kukliai palėbauti: išgerti 
stikliuką likerio “linksmų
jų” moterų kompanijoj?

Trys antrojo aukšto da
mos vadinosi: Fernanda, 
Rafaelė ii' Roza - Kumele.. 
Žmonių sąstatas buvo ne
didelis, todėl jis buvo pa; 
rinktas taip, kad kiekviena 
mergina būtų lyg koks tam 
tikro moteriško tipo pavyz
dys ir kad kiekvienas lan
kytojas galėtų rasti čia 
bent apytikrį savo idealo 
įkūnijimą.

Fernanda vaidino “gra
žiąją blondinę.” Tai buvo 

gal ii', priėjęs turgaus aikš
tę, susitiko poną Duverą, 
laivininką, kurs ėjo ta pa
čia linkme, ir kur anas grį
žo. Jiedu abu tenai nuėjo, 
bet irgi veltui. Staiga, vi
sai i šalia' jų, pasigirdo bai
sus triukšmas ir, apėję ap
link namą, jie pamatė būrį 
anglų ir prancūzų jūreivių, 
daužančių kumščiais į su
vertas smuklės langines..

Abudu miestelėnai tuč
tuojau spruko į šalį bijo
dami apkalbų. Bet silpnas 
“tss” juos sustabdė. Tai bu
vo ponas Turnevo, žuvies 
sūdytojas, kurs juos paži
no ir pašaukė. Jų praneš
ta naujiena poną Tuęnevo 
didžiai nuliūdino, juo la
biau, kad jis, žmogus vedęs, 
šeimos tėvas, .laikomas 
griežtoje priežiūroje, čia 
lankydavosi tiktai šeštadie
niais, “securitatis causa” 
(atsargumo dėliai), kaip jis 
sakydavo, duodamas ' tuo 
suprasti apie tam tikras 
periodiškai taikomas sani
tarinės policijos priemones, 
apie kurias jam buvo slap
čia pranešęs jo draugas, 
daktaras Bordas. Tai buvo 
kaip tik jo vakaras, ir tuo 
būdu jis turėjo laukti dar 
ištisą savaitę.

Trys vyriškiai, apsukę 
didelį vingį, pasiekė kran
tinę, kelyje susitiko jauną
jį poną Filypą, bankinin
ko sūnų, taipogi nuolatinį 
lankytoją, ir poną Pempe- 
są, mokesčių rinkėją. Visi 
drauge jie vėl grįžo Žydų 
gatve atgal paskutinį sykį 
išbandyti laimės. Bet įsiu
tę jūreiviai buvo apgulę 
namą, mėtė į jį akmenimis, 
staugė visa gerkle, ir pen
ketas antrojo aukšto kli- 

i jentų ko greičiau spruko 
! atgal ir ėmė klajoti gatvė
mis.

Jie susitiko dar poną Diu
piui, draudimo agentą, pas
kiau poną Vasą, komerci
nio teismo narį. Prasidėjo 
ilgos vaikštynės. Pirmiau
sia jie užklydo į molą. Ten, 
susėdę visi pagrečiui ant 
granitinio aptvaro, jie žiū- 

; rėjo į vilnijančias marias. 
Ant bangų skiauturių, bo- 
luodamos tamsumoje, skai
driai švysčiojo putos, geso 
vos tik pasirodžiusios, ir 
monotoniškas šniokštimas 
jūrų, besidaužančių į uolas, 
aidėjo nakties tyloje, pagal 
visą pakrantę, Ten jie sė
dėjo nuliūdę kiek laiko, ir 
pagaliau ponas Turnevo pa
reiškė :

—Čia nesmagu.
—Iš tikro nesmagu, — 

pritarė Pempesas- Ir jie iš 
lėto pasuko atgal į miestą. 
Nužygiavę gatve Sū-le-Bua, 
kuri traukiasi viršum pa
krantės, jie perėjo mediniu 
tiltu per Užutąkį, aplenkė 
geležinkelį ir vėl atsidūrė 
rinkoje, kur netikėtai kilo 
ginčas tarp mokesčių rinkė
jo, pono Peąipeso, ir žu
vies sūdytojo, pono Turne
vo, dėl kažkokio valgomo 
grybo, kurį vienas iš jų 
tvirtino radęs užmiesty.

Kadangi nuobodulys gim
do susierzinimą, tai nuo 
žodžių, gal, jie būtų perėję 
prie veiksmų, jeigu nebūtų 
įsikišę kiti. Ponas Pempe
sas įširdęs pasišalino. Bet 
tuojau kilo naujas vaidas 
tarp buvusio mero, pono 
Puleno, ir draudimo agen
to,, pono Diupiui, dėl mo
kesčių rinkėjo algos ir tų 
pašalinių pajamų, kurių jis 
galįs turėti. Iš abiejų pu
sių pylėsi įžeidžiamos pa
stabos, kai staiga prapliu
po laukinių klyksmų banga, 
ir būrys jūreivių, kuriems 
nusibodo tuščiai laukti ties 
aklinai uždarytu namu, 
siūbtelėjio į aikštę. Susiki
bę už rankų, .poromis, jieto nužingsniavo gatve at-

Tuoj pradėsime spausdin
ti V. Mykolaičio-Putino r o 
maną “SUKILĖLIAI.” 
. — k,,,—. ...         
ėjo ilga virtine ir padūku
siai šūkavo.

Taikių miestelėnų kompa
nija pasitraukė tarpuvar- 
tėn, ir staugianti gauja nu- 
gūžėjo vienuolyno link. Dar 
ilgai buvo girdėti klegesys, 
kaskart vis silpnėjąs, lyg 
tolstanti perkūnija; paskui 
vėl užstojo tyla.

' Ponas Pulenas ir ponas 
Diupiui, perpykę vienas ant 
kito, išsiskyrė jr nuėjo kiek
vienas savo keliu, neatsi
sveikinę. Keturi kiti vėl 
leidos klajoti ir nejučiomis 
vėl atsidūrė ties Telje na
mais. Jie vis tebebuvo už
dari, nebylūs, neįeinami. 
Kažkoks ramaus būdo, bet 
atkaklus girtuoklis stukse
no pamažu į smuklės lan- 
ginę, o protarpiais pusbalsiu 
šaukdavo tarną Frederiką. 
Matydamas, kad niekas jam 
neatsiliepia, jis nutarė at
sisėsti ant laiptelių, ties.du
rimis, ir laukti, kas bus to
liau.

Mūsų miestelėnai jau bu
vo beeiną šalin, kai triukš
mingas būrys jūrininkų vėl 
pasirodė gale gatvės. Pran
cūzų jūrininkai b 1 i o v ė 
“Marsalietę,” o anglų — 
“Rule Britannia.” Visi ben- 
rromis jėgomis užgulė sie
nas. Po to ši laukinių gau
ja pasuko vėl į uostą, kur 
užvirė kova tarp dviejų 
tautybių jūrininkų. Mušty
nėse vienam anglui sulaužė 
ranką, o vienam prancūzui 
sukruvino nosį.

Girtuoklis vis dar tebesė
dėjo ties durimis ir dabar 
verkė, kaip verkia tik gir
tuokliai arba nuskriausti 
vaikai.

Pagaliau mūsų miestelė
nai išsiskirstė.

Pamažu sudrumstą mies
telį vėl apgaubė rimtis. 
Retkarčiais tai šen, tai ten 
kildavo balsų klegesys, bet 
greitai nutildavo tolumoje.

Vienas tik žmogus vis 
dar tebeklajojo gatvėmis— 
tai ponas Turnevo, žuvų sū
dytojas, — giliai nuliūdęs, 
kad teks laukti kito šešta
dienio. Jis vis dar kažin ko 
tikėjosi, pats negalėdamas 
suprasti, piktindamasis., 
kaip tai policija nei iš šio 
nei iš to leidžia uždaryti 
visuomenei naudingą įstai
gą, laikomą jos apsaugoj ir 
priežiūroj.

Jis dar sykį čion sugrįžo 
ir, atidžiai apžiūrinėdamas 
sienas, ieškodamas uždary
mo priežasties, staiga pa
stebėjo pastogėj prilipdytą 
kažkokį skelbimą. Skubiai 
užsidegęs, vaškinį degtuką, 
jis perskaitė šiuos žodžius, 
pabrėžtus stambia, nelygia 
rašysena: “Uždaryta dėlei 
pirmosios komunijos.”

Tada jis pasišalino, su
pratęs, kad viltis, žuvusi.

Girtuoklis jau miegojo, 
išsitiesęs visu savo ūgiu 
prie nesvetingo slenksčio.

Rytojaus dieną visi nuo
latiniai lankytojai vienas 
po kito surado progą perei
ti ta gatve, dėl padorumo 
nešdamiesi po pažastim po
pieriaus, ir kiekvienas jų, 
prabėgoms metęs žvilgsnį į 
slėpiningą pranešimą, skai
tė žodžius “Uždaryta dėlei 
pirmosios komunijos.”

(Bus daugiau)

Valstijos prokuroras už išlai
kymą Sedition Įstatymo

Ohio valstijos" generalis pro
kuroras darbuojasi sušilęs už 
palaikymą sedition Įstatymo, 
kurį Aukščiausias Teismas, iš
teisindamas Steve Nelson’ą, 
panaikino—panaikino ir visus 
panašius įstatymus valstijose.

Su lyg Pennsylvanijos sedi
tion įstatymu, komunistu vadas 
Steve Nelson buvo, nuteistas 
20 metii kalėjimo. Bet Nelson 
gynėsi, iki jo byla pasiekė 
J. V. Aukščiausią* Teismą.

Tai dabar Mr. O’Neill, vie
toje kad sutikti su Aukščiau
sio Teismo nuosprendžiu, de
da visas pastangas pertaisyti 
buvusi Devine-Bauer sedition 
įstatymą, kad apeiti Aukš
čiausio Teismo nuosprendį.

Kas buvo tie maištininkai, 
prieš kuriuos Ohio ne-ameri- 
kinės veiklos komisija naudo
jo tą priešmaištinį įstatymą? 
Ai‘ jie kėlė maištą prieš Ame
rikos valdžią? Anaiptol ne. 
Tas įstatymas buvo naudoja- 

i mas daugumoje prieš apdai
resnius unijistus, kurie simpa
tizavo darbininkams, kuomet 
jię atsidurdavo nepakenčia
mose darbo sąlygose, ir pata
rė, kaip veikti prieš tas nebe
pakeliamas sąlygas ir tam pa
našiai. .Bosai, sužinoję apie 
tai, pranešė ne-amerikines 
veiklos komisijai, kad jų ša- 

i poje atsirado komunistų, ku
rie kursto darbininkus prieš 
Šapoje esamas sąlygas, arba 
kad jie kursto darbininkus 
reikalauti pakėlimo algų ir 
priduoda komisijai tų “komu
nistų” sąrašus. O komisija nu
stato tame mieste dieną ir vie
ta ir išsiuntinėja įskųstiesiems 
teismiškus pakvietimus, kad 
ateitų ir pasiduotų ištyrinėji
mui. Ant paskirtos dienos at
važiavo ne-amerikinės veiklos 
komisija ir po vadovybe tos 
komisijos advokato Sydney

■ isaacs prasideda apklausinėji- 
i mas. O pirmučiausias klausi
mas būdavo: ar tu> esi komu
nistas? Jeigu užklaustasis at
sakys ne, komisija pastatys 
samdytą melagių, kuris pa
liudys “matęs jį komunistų su
sirinkime” ar panašiai ir bus 
nubaustas už sakymą 'neteisy
bes. O tie, kurie, pasiremda
mi Penktuoju Teisių Biliaus 
punktu, neatsakinėjo į pana
šius klausimus, buvo baudžia
mi už paniekinimą komisijos 
ir per tuos 4 metus tos ne- 
amerikinės komisijos siautėji
mą 23 iš tų apdairesnių uni- 
jistų tapo nubausti nuo $500 
iki $5,000 piniginės bausmės

! ir kalėjimu ir jų bylos dar 
| tebelaukia nuosprendžio aukš- 
j tesniuose teismuose. O šimtai 

iš pakviestųjų tyrinėjimui ne
teko darbų.

i Pik.nik as buvo pasekmingas

Clevelande ir apylinkėje 
į randasi daug lietuvių, kurie 
| gerai įvertina Lietuvių LiteVa^ 
tūros Draugiją, ir prie P1^ 
gos jie pasistengia šią apsvie- 
tos draugiją paremti. Tiesa, 
svečių nebuvo taip daufo, gal 
dėl tos priežasties, kad valdiš
kas oro biuras iš ryto paskel
bė, kad bus lietinga diena. 
Bet tie, kurie atvažiavo, bu
vo malonūs, draugiški ir duo-

Jungtinės Tautos. — In
dijos atstovas V. K. Kriš
na Menonas sakė, kad, In
dija negali būti paperkama 
ekonomine pagalba. ‘ Visa 
ekonominė pagalba, iš kur 
ji neateitų, turėtų-būti 
teikiama * per Jungtines 
Tautas, sakė jis. . .

Cleveland, Ohio
snūs; pasistengė paremti 
Draugiją su lyg savo geriau
sios išgalės ir visi išbuvo iki 
vėlaus vakaro. Tik tiek turė
jome nesmagumo, kad suži
nojome, kad mūsų muzikan
tas apsirgo, ir turėjome pasi
tenkinti gramafonu, kurį 
draugė Yanulis mums paskoli
no.

Nekurie atvažiuodami ne
pamiršo atsivešti ir dovanė
lių: draugė, Skleris — pyra
gą ir didelį sūrį, Onutė Wil
liams — gražių savo rankdar
bių, Mariutė Nikas—3 striu- 
delius su aguonomis ir vai
siais, draugė Valen — sūrį, 
Verutė Mockaitis — pyragą, 
Onutė Rūbas — lašinių šmotą 
ir Simans — vyno ir $1. Pik
niko komisija nuoširdžiai dė
koja visiems: už dovanas, sve
čiams už atsilankymą ir gra
žią paramą ir visiems pikniko 
aptarnautojams už jų atsida
vusį darbą iki vėlaus vakaro.

Negalima praleisti nepažy
mėjus, kad turėjome progos 
susitikti malonų ir tolimą sve
tį, buvusį ilgametį clevelan- 
diet.į ir dabar jau apie 9 me
tai gyvenantį Los Angeles, 
Calif. — draugą B. Metelį. Jis 
buvo atskridęs į Clevelandą 
atlankyt savo gimines, ir drau
gus, kurių jis čia turi gana 
daug, o piknikas draugui Me
teliui buvo geriausia proga 
juos pamatyti. Draugas Mete
lis neseniai buvęs paralyžiaus 
paliestas, bet dabar atrodo 
gražiai, sveikas ir sakosi esąs 
pilnai pasitenkinęs Californi- 
jos oru ir visomis ten esančio
mis aplinkybėmis.

J. N. S.

Krislai
(Tąsa, iš pirmo pusi.) <

Lietuvos darbininkų ju
dėjimą < abudu jiedu gerai 
pažino ir apie jį parašė ge
ru istoriniu veikalu. C- 4. v.

•

Charkteriuose, būduose 
tarp abiejų Vjuodviejų buvo 
skirtumu.

V. Kapsukas — visuomet 
malonus, draugiškas net ir 
tiems, kurie, jo nuomonė, 
klysta; jis apgalvotai ir tė
viškai bandydavo padėti 
jaunesniesiems. Klausyda
mas jo kritikos - pastabų, 
daromų gyvu žodžiu, žmo
gus jautėsi, kad jis nori 
jam padėti/Skaitydamas jo 
kritiką, pateiktų raštu, 
skaitytojas! jautė joje jo 
sielą — net jei rašto tu
rinys buvo griežtas. V. 
Kapsukas buvo ne tik revo
liucionierius, o ir didis hu
manistas.

Kitoks buvo Z. Angarie- 
tis. Jis mažai kada nusi
šypsodavo. Jis kaikada, 
mažai pagalvojęs (dažnai 
žiauriai), puldavo kiekvie
ną, kuris, jo nuomone, yra 
pakrypęs “į neteisingą po
ziciją.” Jo straipsniuose 
skaitytojas neretai /jautė 
stačiokiškumą, persakymą, 
stoką švelnumo žodžiuose 
ir tone.

AVALON, N. J. PUIKI PROGA
Puiki Vieta Atostogoms bei Poilsiui 

Kambarys 2 asmenim $29, 4 asmenim $30 f.

Valgis vienam asmeniui $2.00 į dieną. Jau
niems pusė kainos. Jei kurie nori patys ga

mintis valgį, turi privilegijas, yra visi 
patogumai tam reikalui.

Liepoj ir Rugsėjo mėnesiais kainos nupigintos
Čia yra gera vieta nevien atostogom, bet ir visados gyventi. 
Ypatingai pensionicriams ir šiaip- senesnio amžiaus įmonėms. 
Nuolat gyvenantiems kambarių kabia nuo $20 iki $30 į mė
nesį. Antrašas:

J. A. Bekampis, 147 13th St.
Avalon, N. J, Tel. Avalon 7-5983



Bethlehem, Pa.
Alfonsas F. Zavis, U.R.G.S., 

gegužės mėn. pradžioje at
siųstas iš Georgia valstijos į 
Pa., gavęs atostogų, pasiėmė 
iš valstijinės ligoninės motiną, 
Adelę F. Zavis, ir išsivežė į 
New Yorko byčius. Jis labai 
myli savo motiną.

Tą pačią dieną, išleidęs sū
nų,' grįžęs, skaitau Laisvėje iš 
Eastono korespondenciją, kad 
mirė K. Yudickas. Ak, kaip

Į gaila!
Kazį Yudicką pažinojau nuo 

I 1930 metų. Keletą kartų jis 
savo mašina mane parvežė iš 
Eastono (po pikniko) į Beth- 
lehemą.

Na, reikia važiuoti į gero 
draugo laidotuves. Kalbinu J. 
Stasevičių. Jis sako: dirbu 
ant geležinkelio iki 2 P. M., 
tai nesuspėsiu. Užsukau pas 
Povilą Pranevičių — šis irgi 
nesuspėja.

Pribuvęs laidotuvių koply
čiom Katinis Funeral Home, 
2101 Northampton St., Eas
ton, Pa., radau pilną koply
čią žmonių. Kazys Yudickas 
guli kaip gyvas gražiame gra
be ir daug gražių kvietkų. Di
delis gale kojų kvietkas Kati- 
nio. •

Reikia atiduot kreditas 
draugei šlapikienei ir josios 
dukrai Evelyn Farion, taipgi 
laidotuvių direktoriui Katiniui 
už tokį gražų numirėliui pa
tarnavimą. Be jokių prietarų, 
be kryžių, žinau, kad velionis 
buvo laisvas, netikėjo bur
tams, skaitė Laisvę, prigulė
jo LDL Draugijai, L.D. Susi
vienijimui, ir Piliečių Klubui.

Atsisveikinimo kalbą pasa
kė JM. Griciūnienė iš Summit, 
N. J., koplyčioj ir ant kapų.

Kapas gražiai apklotas ir 
apdengtas..

.Mielas Kaži Yudecki, ilsė
kis amžinai. Aš ir tik svečias 
ant šios žemės planetos. Ma
nau, kas gal daugiau iš velio- 
nies gyvenimo parašys.

F. Zavis
, į i ■  .

Pittsburgh, Pa.
Iš kelionės i LDS 12-tą« 
Seimą Worcestery

Iš Pittsburgho į Seimą va
žiavo keturi delegatai, o vie
nas iš Wilmerding, Pa. A. Da- 
nėnas ir aš važiavome’ kartu. 
Pasiekę Worcester}, paėmė
me taksį ir jis nuvežė mus į 
Olympia parką. Buvo anks
tus rytas. Radome ten tuos 
žmones, kurie ten gyvena, tai 
davė mums vietą apsiprausi
mui ir persirengimui. Tuomet 
mes pasirodėme, kaip delega
tai

Mums besidairant, atva- 
' žiuoja Viso Seimo rengimo ko

misijos pirmininkas Jusius. 
Taipgi ir gaspadinės, kurios 
pradėjo gaminti valgius. Na, 
tai ir mes gavome pusryčius.

Apžiūrėjome Olympia par
ką. Worcesterieciai verti pa
garbos už gerą darbą, už to 
parko įsigijimą ir užlaikymą. 
Jie pačiame mieste turi gražų 
klubą ir didelę svetainę, kur 
gali sutilpti daug žmonių. Or
ganizacija, kuri tai užlaiko, 
turi kuo pasididžiuoti. ,

Pagaliau atvažiavo ir Hart
fordo busas, pilnas choristų 
ir svečių.

Pikniko programos metu 
pirmininkas Jusius pakvietė 

- Laisvės Chorą sudainuoti. Jis 
dainavo keletą dainų labai 

kgražiai. Po to LDS preziden- 
Was Gasiūnas sakė kalbą.
^'Piknikas buvo žingeidus.

. \Klausantis Laisvės Choro 
dafpų, prisiminė, kad ir mes 
kadaise turėjome Pittsburghe 
Chorą, kuriam vadovavo E. 
Gasiūnienė. Kai Gasiūnai iš- 
čia išvažiavo, tai ir mūsų- cho
ras subyrėjo.

Antradienį, vakare, buvo 
surengtas gražus koncertas. 
Worcesteriečių Aido Choras, 
vadovaujamas J. Dirvelio, la
bai gerai dainavo, taipgi dai
nininkai - duetistai J. Saba
liauskas ir O. Dirveliėnė — 
puikiai dainavo.

Dabar klausimas pittsbur- 

4 puti, Labvi (Liberty) K et virt ad., Liepos (July) 19, 1956

ghiečiams: kuo mes galėsime 
pasirodyti, kaip priimsime de
legatus, kada po dviejų metų 
pas mus bus LDS Seimas ? Ar 
galėsime taip pasirodyti kaip 
worcesterieciai ?

Turime apie tai galvoti, 
nors dar yra nemaža laiko.

• S. Orda

So. Brooklyn, N. Y.
Alice Tamm Serga

Trečiadienį, liepos 11 d., 
Alice Tamm, gyvenanti po 
adresu 438 60th St., išvyko 
ligoninėn dėl patikrinimo svei
katos. Jau nuo’praeitos žie
mos jinai prastai jautėsi, ko
sulys be perstojimo kankino.

Randasi Memorial' Hospital 
68th St., tai;p 1st Ave. ir York 
Ave., New York, room 302

Lankymo vai. kasdien nuo 
1 iki 3, popiet ir nuo 6:30 
iki Š vai. vakarais.

Linkiu Alice pilnai pasveik
ti' o nariai organizacijų, kur 
ji priklauso, ir kiti draugai 
aplankykite sergančią drau
gę. Rep.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lenkijos išsilaisvinimo 
sukakties minėjimas

šeštadienį, liepos 21 d., New 
Yorke yra ruošiamas paminė
jimas Lenkijos išsilaisvinimo. 
Tuo laiku sukaks lygiai dvyli
ka metų, kai Raudonosios 
Armijos pagalba Lenkija ta
po išlaisvinta iš hitlerininkų 
jungo. Paminėjimas įvyks Po
lonia Club, 219 Second Ave., 
prie 14-tos gatves. Bus žy
mūs kalbėtojai. Įžanga ne
mokama

PAKEITĖ SALOS VARDĄ
Kongreso nutarimu, Bed- 

loes Island, ant kurios randa
si Laisvės statula New Yorko 
uoste, nuo dabar vadinsis 
“Liberty Island’’.

ŽYDAI SKUNDŽIA 
SOVIETUS

Taip vadinamas Jewish La
bor komitetas prašo Lodge, 
Amerikos vyriausią Jungtinė
se Tautose delegatą, pakelti 
skundą prieš Sovietų Sąjungą 
dėl ten tariamo “anti-semitiz- 
mo”. Komitetas sako atsto
vaująs 500,000 organizuotų 
darbininkų.

Skelbiama, kad FBI ir po
licija dar vis bando surasti 
pėdsakus Weinbergeriu kūdi
kio pagrobėjo arba pagrobė
jų, bet kol kas vis vien be 
rezultatų.

Majoras Wagner is sako, 
kad daug biznių per paskuti
nius metus išsikėlė iš New 
Yorko, bet dar daugiau- nau
jų įsteigta arba atkelta iš ki
tur.

13 metų Brooklyne berniu
kas Bobby Fisher dalyvaus 
Amerikos šachmatų (chess) 
lošimo konkurse, kuris įvyks 
Oklahoma City’je. Jis bus vie
nas 200 geriausių Amerikos 
šachmatininkų.

Evangelistas Ėilly Graham, 
kuris dabar New yor)<e, sa
ko, kad komunizmas toli ne
sulaikytas, „ bet eina pirmyn 
visame pasaulyje. Vienintelis 
būdas jį sulaikyti, tai “grįžti 
prie Dievo”.

Kongresmano Powellio sek
retorė Hattie Freeman Dod
son kalėjime, kur ji atsėdės 
septynių mėnesių terminą. Ji 
buvo kaltinama išsisukinėjime 
iš taksų mokėjimo. 
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PAIEŠKOJIMAS
Paieškau savo brolio Adomo Ya- 

naviczio. Jis ilgą laiką gyveno 
Brooklyn, N. Y. Dabar nežinau 
kur gyvena. Jeigu gyvas, prašau 
jo atsiliepti, arba kaš žinote apie 
jj, meldžiu man pranešti, už ką bū
siu nuoširdžiai dėkingas. Alex Ya- 
naviczius, 827 Hollins St., Balti
more, Md. (137-139)

NewYorto^/^8g^^2lnloi
New Yorko 

spaudoje
I. R. T. neveiks reguliariai 
gal per kokias 3 savaites

“Daily Workeris” sako, kad 
gaisrininkai staiga tampa di
deliais didvyriais spaudos 
akyse,' kuomet jie pasižymi 
pavojingo gaisro užgesinime, 
kaip tai buvo praeitą savait
galį. Bet kuomet tie patys 
gaisrininkai per apskritus me
tus prašo ii* reikalauja, kad 
jiems būtų bent kiek pakeltos 
algos, ta pati spauda ne tik 
nepadeda jiems pritarimu, bet 
dargi sako, kad gaisrininkų 
unija neteisi.

Pirmos klasės gaisrininkas 
dabar gauna $5,31-5 į metus. 
Tai nedaug, imant domėn, 
prie kokio pavojingo darbo 
jie dirba. Gaisrininkų asosia- 
cija, kuri priklauso prie AFL- 
CIO, reikalauja $7,000 į me
tus algos.

Po didžiojo Wanemakerio 
gaisro, kuriame 18 gaisrinin
kų pateko sužeisti į ligonines, j 
visi laikraščiai rašė apie did
vyriškus gaisrininkus ir ant 
kiek mes visi jiems skolingi. 
Bet tegul po mėnesio kito 
gaisrininkų unija pareikalau
ja aukštesnių algų, ir tie did
vyriai komercinės spaudos 
akyse pasidarys gobšūs sava
naudžiai.

Keli laikraščiai atspausdino 
se n t i m e n ta 1 i š k u s editor i a lūs, 
kuriuose jie atsisveikina su 
Wanemakerio pastatu. Jie 
primena, kad dar praeitame 
šimtmetyje Wanemakeris bu
vo didžiausia' departmentinė 
krautuvė šioje šalyje, turinti, 
savo senas tradicijas, kad jo
je Kalėdų metu vaikai klau
sydavosi vargonų koncertų, 
kad Wanemaker New Yorke 
turi tokią pat reikšmę, kaip 
Cooper Union, kur Lincolnas 
pasakė kalbą, kaip Carnegie 
Hall, kaip senoji Grace baž
nyčia netoliese. . .

“Ir dabar Wanemaker pra
nyko, bet nebus pamiršta”, 
sakė “Daily Mirror’’.

TEATRUOSE
Labai galimas dalykas, kad 

tarybinis filmas “1905” (Gor
kio “Motina”), kuris rodomas 
New Cameo teatre, ten bus 
rodytas daugiau, negu vieną 
savaitę. Daugelis žmonių, ku
rie tą filmą mate, taip buvo 
jo paveikti, kad planuoja jį 
matyti sekančiu kartu. Geros 
recenzijos ne tik kairiojoje 
spaudoje, bet ir komercinėje, 
ypatingai “Timese”, sutraukia 
ir publiką, kuri paprastai ne
mato tarybinių filmų.

* * *
5th Ave., Cinema (5th ir 

12th St.) pradėjo rodyti seną 
filmą “Citizen Kane”. Tai fil
mas, kuriame vyriausią rolę 
lošia Orson Wells ir kuriame 
satyrizuojamas Hearstas.

* * *
Plaza teątras (58 St. prie 

Madison) pradėjo rodyti 
francūzų komediją “Fruits of 
Summer” (“Vasaros vaisiai”).

HELP WANTED—FEMALE

Pirmos Klasės 
STENOGRAFISTfi

Kuri Moka Sekretorystę 
Reikalavimai:

Trumpraštį—90 žodžius j minutę. 
Ant mašnėlės—60 žodžio j minutę. 

40 valandą savaitė.
APDRAUDOS

* Apmokame atostogas už 24 
dirbančias dienas.

* 8 apmokamos šventės 
per metus.

* Duosningos sirgimo atostogos; 
atsistatymo planas; ligoninės 
ir apdraudos programa.

Skambinkite: MR. C. E.’DREW 
COLUMBUS 1-1278

SANDIA 
CORPORATION

♦ • (lokalinis ofisas)
Western Electric Kompanijos prie- 

dinis skyrius, kuriame išvysto ir 
tyrinėja nuclear gfnklus.

Albuquerque, New Mexloc.

' (134-40)

Transporto Autoritetas (T. t 
A) skelbia, kad gali imti ar-j 
t i trijų savaičių,, iki IRT sub- 
vių traukiniai pradės veikti 
reguliariai. Tai vis dėl van
dens užliejimo ir kitų žalų, 
kurios susidarė pogrindyje, kai 
netoliese buvo gesinamas Wa
nemaker gaisras.

Pirmadienį, antradienį ir 
trečiadienį apie pu.sė milijo
no newyorkiečių, kurie pa
prastai vartoja IRT trauki
nius susisiekimui' tarp Brook
lyn!) ir Manhattano, vartojo 
kitas linijas, autobusus, auto
mobilius ir t. t. Buvo didelio 
susikimšimo ir nepatogumo, 
bet laipsniškai pradėta prie 
padėties priprasti.

Vienas TA pareigūnas net 
sakė:

“Kada IRT linija bus patai
syta, daugelis keleivių gal 
bus pripratę apsieiti ir be 
jos”.
Ar reikėjo tiek vandens?

Dabar spauda pradeda sta
tyti klausimus, ar reikėjo iš

Lietuvių vaikų pažeminimas 
ir išniekinimas

Vietiniame Pranciškonų 
Darbininke. (liepos 13 d.) 
skaitau porą pranešimų apie 
“vilkiukų stovyklą”. Ji esan
ti įsteigta kur tai Connecticut 
valstijoje, So. Woodstook. Iš 
pranešimų ’ sužinome, kad 
“vilkiukais” yra vadinami lie
tuvių katalikų vaikai. Matyt, 
kad ne- kas kitas, kaip kuni
gai in davatkos šitaip biauriai 
lietuvių tėvų vaikus pravar
ei žioja.

Lietuviai vilkus labai gerai 
pažįsta. Tai žiaurūs ir pikti 
laukiniai sutvėrimai. Ne tik 
dabartinė valdžia, bet caris- 
tinė ir smetoninė valdžios leis
davo juos be jokio varžymo 
visuomet medžioti, šaudyti,

Waldorf Astorijos kelneris 
kaltinamas $11,781 
suktybėje

Vyriausias didžiojo ištai- 
kingo viešbučio Waldorf - As
torijos kelneris (veiteris) Ar
thur Hagedorn traukiamas at
sakomybėn. Valdžia sako, 
kad jis nemokėjo $11,781 tak
sais. Taksų departmentas 
tvirtina, kad Hagerdonas mo
kėjo taksus už maždaug $36,- 
000 į metus, bet faktinai už
dirbdavo arti $60,000. Jis tiek 
uždirbo nemenkais arbatpini
giais, tipsais, kuriuos turtin
gieji Waldorf-Astorijos sve
čiai duoda vyriausiam patar
nautojui.

Hagerdonas buvo policijos 
suimtas, bet greit paleistas po 
$5,000 kaucija. Tą jis už
mokėjo grynais pinigais.i

DOLPHIN
Deep Sea. Open Boat. 7:30 A.M. 

Daily
McKINLEY’S DOCK

Island Park Vicinity. Accom
modates up to 40 people. CAPT. 
CHAS. HASTAVA. GE. 1-4805 
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:: 426 Lafayette St- ■ 
Newark 5, N. J.
MArlnt 2-5172

lieti tiek vandens gaisro už
gesinimui. Ugniagesių depart- 
mento vadovybė sako, »kad 
naudota tik tiek, kiek reikė
jo, bet kai kurie laikraštinin
kai įtaria, kad gaisrininkų 
kompanijų vadovai protar
piais naudojo ir nereikalingus 
kiekius vandens, galingas 
švirkštos, kad sudaryti “dra
matiškesni” vaizdą televizijos 
fotografams.
Rizikavo 12 gyvybių

Wanamakerio gaisro suval
dymo vedėjas Arthur J. Mas
sett sako, kad vienu metu jis 
rizikavo 12 gaisrininkų gyvy
bes. Buvo pavojus, kad visas 
pastatas gali sugriūti, bet 
taipgi buvo aišku, kad nege
sinant iš vidaus, gaisras taps 
toks galingas, kad gali nu
siaubti didelę Manhattano da
lį. Tad, jis pasiuntė 12 gais
rininkų į degančio pastato vi
dų, nors žinojo, kad jų gy
vasčiai gresi^u didelis pavojus. 
Laimei pastatio šienos nesu
griuvo.

kaip žmonių, gyvulių ir žvė- 
rų priešus.

*
Kaip sveiko proto padorus 

lietuvis norėtų, kad jo vaikus 
kas nors pravardžiotų vilkiu
kais, man nesuprantama. Ne
jaugi katalikai tėvai nebeturi 
nė tiek valios, jog galėtų už
protestuoti priėš kunigų ir 
davatkų tokį nežmonišką jų 
vaikų išniekinimą? Nejaugi 
katalikai tėvai nori, kad jų 
vaikai būtų išauginti į vilkus 
—tuos piktus draskūnus?

Reikia suprasti, kad minė
toje “vilkiukų stovykloje’’ lie
tuvių katalikų vaikai bus vil
kiškai traktuojami ir lavina
mi. S.

K. Naktinį laidos 
liepos 20-os rytą

Kazys Naktinis bus laido
jamas šio penktadienio rytą. 
Pašarvotas Aromiskio koply
čioje., 423 Metropolitan Avė., 
Brooklyne.

Liko žmona Petronėlė, dūk- 
te Adelė ir sūnus Albertas.

Reiškiame užuojautą liūde
sio ištiktai šeimai.

Atidarytas Vasarnamis •/
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNĖS PRIE PAT NAMO

VIOLET’S
Kainos nebrangios. Tuojau užsisakykite kambarius 

arba apartmentus vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.
Telefonas 5-2338

ĮSIGYKITE lietuvių kalbos žodyną
Nors kartą susilaukėme savo kalboje žodyną. Išleistas Lietuvoje. Didele 
knyga, stipriais apdarais. Tai naudingiausias dalykas turėti savo na
muose, ypač tiems, kurie rašo spaudai ir kitais reikalais.

Kaina $5.50. Persiuntimą Apmokame
Prašome kartu su užsakymu prisiųsti ir pinigus

Gaunamas Laisves Knygyne, 110-12 Atlantic Are., Richmond Hill, N. Y.

Mirė M. P. Davidsonas, 
La Guardios rėmėjas

Turėdamas 76 metus am
žiaus mirė Maurice P. David
son, žymus New Yorko poli
tikas, kuris vienu metu įstei
gė taip vadinamą City Fusion 
partiją, kuri padėjo išrinkti 
velionį Fiorello La Guardia 
miesto majoru.

Davidsonas laikė visokias 
valdiškas vietas per ilgą metų 
eilę ir lošė gan svarbią rolę 
New Yorko politikoje. Per 
paskutinius kelerius metus jis 
dėl ligos ir senatvės politiko
je mažai dalyvavo.

BELLEVUE REFORMOS
Majoras Wagneris paskelbė, 

kad tam tikros reformos bus 
pravestos Bellevue ligoninėje. 
Proto ligoniai ten nebus ilgai 
laikomi, kaip dabar. Dabar 
taip yra, kad tokie ligoniai 
kartais praleidžia ilgus mėne
sius “po observacija” Belle
vue palatose, kur jie laikomi 
susikimšusiose ir netinkamose 
sąlygose. Nuo dabar tokie li
goniai, tuojau, po konstanta- 
vimo, kad jie protiniai nesvei
ki, bus perkelti. į valstijos 
protines ligonines, kurios ran
dasi užmiestyje.

HELP WANTED-MALE

Furniture Finisher. Experienced 
man to take over’ shop. Also help
er. With driver’s license. With 
furniture finishing exp. preferred. 
B & A Furniture, 430 E. 10th St., 
N. Y. C. CA. 8-2890.

(137-143)

Prie pataisymų vyras. Pilnai me
chaniškai patyręs. 5 dienos, 40 vai. 
savaite. Alga . $63.60. Kreipkitės 
pas Chief Engineer, Fifth Ave. 
Hotel, 24 Fifth Ave., prie 9-tos 
gatvės.

(136-142)

TAXI VAIRUOTOJAI

Dieniniai ir Naktiniai Šiftai. Vai
ruoti 1956 Plymouth-powerflight.

ESSEX MAINTENANCE CORP.
1350 Inwood Ave., Bronx

JErome 6-9000
(136-142)

CARPENTERS

A-l men, shop and outside. 
Steady work.
CA. 6-7663.

(139-145)

Medžio Išpiaustinėtojas. Su pa
tyrimu prie modelių. Gerai įsteigta 
kompanija, šiaurėse, New York. 
Nuolat. Gera alga. Skambinkite. 
MU. 9-0970 ar rašykite,: Box J-17, 
Room 830, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(139-145)

OCEAN VIEW
GUEST HOME

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

Namų darbininkė—virėja. Patyru
si, nuosavas kambarys, gera alga, 
visi įtaisymai. Puiki proga nuola
tiniam darbui draugiškuose namuo
se Great Neck. HU. 2-7423.

(139-142)

Business Opportunity

$400 f Mėnesį, liuoslaikiais.
Pripildyti mašinas riešutais ir iš- 
kolektuoti pinigus; High Grade Nut 
Viachine. Nereikia nieko parduoti. 
Kvalifikuoti šiam darbui, reikalinga 
mašina, paliudijimai, $640 pinigais. 
Galite 6 vai. į savaitę praleisti biz
niui, jūsų nuošimtis nuo sukolek- 
tuotų pinigų bus $400 į mėnesį. 
Yra progų perimti darbą pilnam 
laikui. Įeiga didinas pagal pelną. 
Dėl pasitarimų rašykite: QUEEN 
DISTRIBUTING CO., 251 W. 42nd 
St., New York 36, N. Y. Praneš
kite savo telefoną aplikacijoj.

(121-123)

Ideališka porai. Groscrnė-Deli- 
katessen. Parduodame su nuostoliu 
iš priežasties ligos. Pilnai įtaisyta. 
619 E. J] th St., New York, N. Y. 

I

Canal 8-1080
(138-141)

Ideal for family. Grocery & butch
er store. Corner. Doing $1000 wkly. 
Cheap rent, lease. Completely eq
uipped, can be built up. Reason for 
sale-other bus. pressing. Buy from 
owner. 104 Nevins St., Brooklyn. 
MA. 4-2069.

(135-141)

Ireal for Family. Grocery. Beer. 
6 rm. hse, 2 baths, 2 garages, pro
perty. Store & stock $15,000. Est. 
30 yrs. Equipped, refrig., ice cream, 
Hse has kit., liv. rm, 3 bdrms. 
See to appreciate. Buy direct from 
owner. BA. 3-1024. (133-139)

Beauty Salon—Sacrifice. Being 
sold at price of equipment only. 
Leaving City. Buy from owner 
$1250.

JE. 6-3201.
(137-143)

REAL ESTATE

Hicksville,— Cape Cod. 2 bdrms, 
liv. rm., kit., bath, expansion attic 
with dormer. Full basement, blinds, 
garage, aluminum comb, windows 
& doors. Near Plainview shopping 
center, schools, churches. Call 9 A. 
M. to 9 P. M. ED. 3-3483.

(138-144)

Levittown. Namas su 4 miegr.jlį 
vonios, didelė virtuvė ir kiti dideli 
reikalingi kambariai. Didelis Šaldy
tuvas, porčiai su sartdėlio kambariu. 
Daugelis ekstra dalykų, tinkamų 
namuose. Už kampio maudymosi 
prūdai, krautuvės, mokyklos, baž
nyčios. LE. 9-3720.

(138-144)
-------------------------------------------------

Jeigu darytojas. 3 šeimos, lega- 
liška. 6, 7, 4 rūmų apartmentai. 
2, 3, 2 miegrūmiai apartmente. 4 
mašinų garadžius, 2 atviri porčiai. 
Po vonią apartmente. Ištaisytas 
skiepas, aliejinis pečius, garas. Daug 
įeigin'ių nuosavybių. Parduoda sa
vininkas. UL. 1-6907.

(139-145)

Massapequa. 3 bdr, center hall, 
ranch, 80x100, 14 x26 liv.-din., cat- 
in kitchen. Full basement, oil, hot 
water. Beautifully landscaped plot, 
hse finished in -cedar shingles, field
stone. notty pine’ cab. in kitchen. 
Owner PY. 9-8760. PY. 8-6503.

(139-145)

Baldwin. Naujas split level, 3 
miegrūmiai, salionas, vakarieniauti 
rūmas, virtuvėlė, 2 vonios, gara
džius. Utility kamb. Viskas iš- 
pleisteriuota, viskas iš cedro šinge- 
liuota. 60 x 100. Latvis budavoto- 
jas. $14,750. Galima gauti $12,000 
mortg. Baldwin 3-3475. į 

(139-145)

GARSIOJI VIEŠNIA
Į New Yorką pribuvo įžy

mioji filmų aktorka Joan 
Crawford. Jos misija: savo 
atsilankymu gerai išgarsinti 
filmą “Autumn Leaves”, ku
riame ji vaidina žvaigždės ro
lėje. Ją atsiuntė judžių firma 
“Columbia”.




