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KRISLAI
A. Žmuidzinavičius. 
2,000 paveikslą! . . .
Prieš apie 45-ius metus.
K. Čiurlionis.
Mūsų meno šventė.

Rašo R. Mizara

Jungtinėse Taniose įvyko Pirmi J. T. daliniai
aštrios diskusijos.—k i n u

/ kV

priėmimą ir vėl atidėjo
jau Suezo srityje 

Mokslo lenktynės

Keturi Azijos premjerai 
pasmerkė britų- francūzų 

agresiją Artini. Rytuose

Šių metų 
d. Vilniuje 
atžymėta

80

be- 
ta-

spalio mėnesio 31 
buvo iškilmingai 

dailininko-tapytojo
Antano Žmuidzinavičiaus
metų amžiaus sukaktis.

A. Žmuidzinavičius yra
ne pats seniausias Lietuvos 
pytojas-peizažistas.

Per 55-ius metus jis “nuta
pė daugiau kaip 2,000 paveik
slų ir dalyvavo 150 parodų”.

Tai gausiausias Lietuvos dai
lininkas !

Sulaukęs 80 metų amžiaus, 
A. Žmuidzinavičius nesitrau- 

iš savo numylėto darbo. 
' z ffar kuria naujus kūrinius, jis, 

be to, dėsto piešimą Kauno 
Politechnikos instituto staty
bos fakulteto studentams.

Minint šią garbingą A. 
Žmuidzinavičiaus sukakti, Vil
niuje buvo suruošta jo darbų 
paroda, kuri vėliau buvo per
kelta i Kauną.

A. Žmuidzinavičius — rea
listas.

“Aš visą savo gyvenimą pe- 
Šiausi su modernistais, jie ne- 

v kentė mano realizmo”, sakė 
dailininkas “Tiesos” korespon
dentui.

4. Jis rašo savo atsiminimus,

Komisijoje klausimas 
atidėtas vieneriems 
metams 8 balsais prieš 5

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių Tautų dienotvarkės - 
programos komisijoje įvyko 
labai aštrios diskusijos 
Liaudies Kinijos priėmimo 
klausimu. Indija patiekė 
pasiūlymą, kad Kinijos pri
ėmimo klausimas būtų 
įtrauktas Generalinės asam
blėjos dienotvarkėm Ame
rikos delegatas' Lodge siū
lė, kad klausimas būtų ati
dėtas dar vieneriems me
tams, lygiai kaip jis pasiū
lė praeitais metais.

Įvyko smarkios diskusi
jos, kuris pasiūlymas turė
tų būti pirmiausia balsuo
jamas. Indijos, Tarybų Są
jungos Jr kelių kitų šalių 
delegatai komisijoje, kurią 
sudaro 14 kraštų, teigė, kad 

[Indijos siūlymas, kaip tei- 
Igiamas, turėtų būti balsuo
jamas pirmiausiai. Bet

Po balsavimo Indijos de
legatas sakė, kad Kinijos 
priėmimo klausimas v i s 
vien bus keltas Generalinė
je Asamblėjoje. Kad priim
ti naują šalį, Asamblėjoje 
turi balsuoti bent du treč
daliai. Praeitais metais A- 
samblėja priėmė nutarimą 
atidėti Kinijos klausimą 42 
balsais prieš 12. šiais me
tais, jeigu prieitų prie bal
savimo, daugiau jėgų pasi
sakytų už priėmimą, bet a- 
bejoįama, ar jos galėtų su
daryti du trečdaliu.
Komisija priėmė nutarimą 

uždėti ant dienotvarkės 
Kipro klausimą, Alžyro 
klausimą ir eilę kitų. Alžy
ro k 1 a u simas įtrauktas, 
nors Francūzija protesta
vo. Praeitais metais Fran
cūzija visai apleido posėdį, 
kai buvo nutarta diskusuoti 
Alžyro klausimą. Šiuo kar
tu francūzai buvo nuolai- 
desni.j

Indijos, Indonezijos, 
Burmos, Ceilono vadai 
Baigė savo pašnekesius

Deli. — Indijos premje
ras Nehru, Indonezijos ' 
premjeras Sastroamidjoįo,! n ., .. 
Burmos premjeras U Ba Br.1!?nila 
Swe ir Ceilono premjeras 
Bandaranaike baigė trijų 
dienų pasitarimus. Į pasita
rimus buvo kviestas ir Pa
kistano premjeras, bet jis 
atsisakė atvykti.

Keturi Azijos svarbių ša
lių premjerai išleido pareiš
kimą, kuriame aštriai 
smerkia Britanijos, Fran- 
cūzijos ir Izraelio agresiją 
prieš egiptiečius. Išleistas 
komunikatas naudoja labai 
stiprius išsireiškimus prieš

tos iš Vengrijos. Bet jie ne
smerkia Tarybų Sąjungos, 
kaip agresorės.

Nehru, . Sastroamidjojo, 
j Ba Swe ir Bandaranaike 
1 pažymėjo, kad, kaip atrodo, 

" t ir Francūzija 
grįžta prie senų kolonialių 
papročių, kad bando atgai
vinti seną imperialistinę 
sistemą, kurioje didžiosios 
Vakarų Jėgos manipuliuoja 
Azijos - Afrikos kraštus. 
Keturi Azijos premjerai 
įspėjo britus ir francūzus, 
kad tie laikai praėjo, kad 
praeities sugrąžinti nega
lima.

tasir Kinijos jau atvyko į 
šalis. Egipto ir Sirijos val
džios sako, kad jos dar ne
prašė tų savanorių atvyk
ti, nors šimtai. tūkstančių 
tokiu yra 
ambasadose 
Pekine.

Bet tokie 
vyks, sakė Kairo 
jeigu agresoriai- 
savo pasitraukimą iš'Egip
to teritorijos.'

Jungtnių Tautų genera
linis sekretorius Ham- 
marskjoldas tuo tarpu iš
skrido Egiptan. Jis buvo 
atidėjęs kelionę Egiptan, 
tikėdamasis pirma aplan
kyti Vengriją, bet iš tos 

dus, kad tūkstančiai sava-! kelionės tuo tarpu nieko f ""^3,,7^7771 
nonų is Tarybų Sąjungos neisejo. >iie Daklausvtu Jungtiniu

Kairas.— Pirmieji Jung
tinių Tautų kariniai dali
niai jau SuezcĮ srityje. Du 
Šveicarijos transportiniai 
orlaiviai su keliais šimtais 
danų ir norvegų kareivių 
nusileido Ismailos srityje 
ir pradėjo steigti savo sto
vyklą. Orlaiviai tuojaui iš
skrido atgal, kad atvežti 
daugiau kareivių, kurie 
laukia prie Neapolio Itali
joje.

Ismaila yra vietovė maž
daug Suezo centre. Ten da
bar randasi egiptiečių ir 
francūzų frontas, v

Tuo tarpu Egipto ir Si
rijos valdžios paneigė gan-

užsiregistravę
Maskvoje ir

s'avanoriai at
radėjas, 

ilgai dels . V .

25 britai žuvo Egipte
Londonas.— Valdžia skel

bia, kad tik 25 britai iki 
šiol žuvo kariniuose veiks
muose Suezo srityje. Apie 
150 kareivių sužeista. 
Prancūzai dar nepaskelbė, 
kiek jų kareivių žuvo.

jie paklausytų Jungtinių 
Tautų nutarimo ir ištrauk
tų savo okupacines jėgas iš 
Egipto teritorijos.

Keturi premjerai taipgi 
apsistojo prie Vengrijos 
klausimo ir tuo klausimu 
pasisakė savo rezoliucijoje. 
Jie sako, kad Tarybų Są
jungos karinės jėgos turėtų 
kuo greičiau ;būti ištrauk

Lenkijos valdžios 
vadovai MaskvojeLodge siūlymo balsavimas 

laimėjo. Balsavime kraštai 
taip išsirikiavo:

Už Kinijos klausimo ati
dėjimą (tai yra, nepriėmi
mą) balsavo Amerika, Bri- I . w. ._ 11 • ‘
Į į L4 j A K X J

ir Domininkų respublika. 
Už klausimo svarstymą 
(kas faktinai reiškia už 
priėmimą) Tarybų Sąjun
ga, Čekoslovakija, Indija, 
Egiptas ir Danija. Viena 
komisijos narė, Al Salvado
ras, susilaikė nuo balsavi
mo.

Washingtonas. — Claire 
Boothę Luce rezignuos kaip 
Amerikos ambasadorė Ro
moje.

Mariuose bus apibūdintas neĮtanija, čianginė delegacija 
t/k jo paties nueitas kelias, Peru, Turkija, Pakistanas
bet ir Čiurlionio, Rimšos, Kal
poko ir kitu jo amžininku kū- 

. • ryba.

Vėliausios
Pasaulio

man 
žmuidzinavi- 
Lietuvos sos-

metus mudu

į Vilnių.
vyko Lietuvių 
kurią p as ir y- 

ir pamatyti.

Rašant ši u oš žodžius, 
prisimena su A. 
čium susitikimas 
tinėje.

Prieš apie 45
su R. židžiūnu (jau miręs) 
nusibaladojome

Tuomet ten 
dailės paroda, 
žome aplankyti

Kai pasiekėme parodos vie
tą, prie durų sėdėjo panelė, 
ir ji pasakė:

—Įėjimas—50 kapeikų as
meniui.

—Mes neturime tiek pinigų.
—Iš kur jūs?

A —Iš Merkinės.
7 —Aa, Dzūkijos vaikai! Jei
gu taip, tai galite įeiti nemo
kamai.

Amerika stotų 
griežtai prieš 
T.S. savanorius

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris spau
dos konferencijoje pareiš- 

! kė, kad Amerika griežtai 
stotų prieš tarybinių sava
norių siuntimą Egiptan. 
Tas pats liečia, sakė jis, ir 
Kinijos arba kitų komu- 

Viduje radome A. žmuidzi- nistinių kraštų savanorius, 
navičių. Nežinau, 
jis kreipė į mudu 
dėmesio: 
po 'salę i 
kūriniu, 
stojo ir ;

Buvo
jo paties gamtos peizažų: tai 
pušelė nuo Marcinkonių apy
linkės, tai vaizdas iš čia arba 
iš ten.

Pats dailininkas yra kilęs iš 
Dzūkijos, rodosi, nuo Seirijų, 

žinoma, dailininkas manęs 
nebeatmena, bet aš jį labai 
gerai atmenu. Ir šia proga 
nuoširdžiai linkiu jam dar il- 
g|i, ilgai gyventi ir kurti! 
J Beje, Dzūkija davė Lietu
vai ir kitą žymų dailininką: 
Konstantiną Čiurlionį, kilusį iš 
Varėnos. Deja, ankstyva mir
tis neleido jam sukurti tiek, 
kiek sukūrė jubiliatas A. 
Žmuidzinavičius

kodėl, bet 
didžiulio 

: vedžiojo jis mudu 
ir veik ties kiekvienu 
kabančiu sienoje, su- 

aiškino jo prasmę, 
ten išstatyta nemaža

Eisenhoweris tą nuomo
nę išreiškė spaudos konfe
rencijoje. Jis sakė, kad A- 
merika bandytų pastoti ke
lią tiems [savanoriams per 
Jungtines Tautas, tai yra, 
bandytų išgauti iš Jungti
nių Tautų uždraudimą.

Apie pasitarimus su Bri
tanijos ir Francu zijos 
premjerais Eisenhoweris 
sakė, kad jie įvyks, bet dar 
nežinia kada. Kaip tai žino
ma, Edenas ir Mollet buvo 
planavę atvykti šion ,šalin 
dar šią savaitę, bet Wash- 
ingtonas jiems pataręs ke
lionę atidėti.

Jungt, Tautos.—čia at
vyko Izraelio užsienio rei
kalų ministrė Goldą Meir.

karną sekmadienį Liberty Au
ditorijoje, Richmond Hill, N. 

apie. Y., įvyks metinis Laisvės kon-Kalbant apie dailę, ;
nveną, nepamirškime, kad se- j certas, metinė meno šventė!

naujienos
Jungtines Tautos. — čia 

pripažįstama, kad dar ne- 
susitarįa nei su Egiptu iš 
vienos pusės., nei su britais- 
francūzais iš kitos, kokios 
bus Jungtinių Tautų polici
nės jėgos pareigos Suezo 
sl’ityje. Bet tos jėgos sku-' 
binamos ten, sako J. T. 
sekretoriatas, kad užbėgti 
Sovietams už akių, kad ne
prileisti, jog savanoriai 
pradėtų vykti Egiptan.

Budapeštas. — Premje
ras Janos Kadar pareiškė, 
kad jis nesiderės daugiau 
su ekš-premjeru Nagy, kol 
tas lieka prieglaudoje Ju
goslavijos ambasadoje. Ka
dar sakė, kad Nagy netu
ri pamato ieškoti prieglau
dos svetimos šalies atstovy
bėje.

Pekinas. — Kinijos radi
jas sako, kad Kinija pilnai 
pritaria Sovietų veiksmams 
Vengrijoje.

Oslo, Norvegija. — Nor
vegijos Komunistų partijos 
vadovai atvirai kritikavo 
Vengrijos ir Tarybų Sąjun
gos komunistines partijas 
dėl įvykių Vengrijoje.

Maskva. — P r e m j e ras 
Bulgąninas ir? K. JP. sekre
torius Chruščiovas bei kiti 
Tarybų 'Sąjungos vadai ge
ležinkelio stotyje sutiko 
Lenkijos PPR sekretorių 
Gomulką, buvusį sekretorių 
Ochabą, premjerą Cyranke- 
vičių, valstybės tarybos pir
mininką Zawadskį ir eilę 
kitų Lenkijos vadovų. Gele
žinkelio stotis buvo išpuoš
ta Tarybų Sąjungos ir Len
kijos vėliavomis. Pasikeista 
sveikinimo kalbomis. Len
kus sutiko garbės sargyba 
dar anksčiau, kuomet jų 
specialus traukinys perrie-

dėjo Lenkijos - Biėlorusijos 
vubežių. i ■ t

Iš Lenkijos pranešama, 
kad visa šalis su dideliu su
sidomėjimu laukia, kaip ir 
apie ką bus susitarta Mask
voje. Manoma, kad Gomul
ka, Cyrankevičius ir Ochą- 
bas liks Maskvoje tik diena 
kitą, bet žemesni ekspertai 
pasiliks tolimesnėms dery
boms.

Varšuvoje buvo sureng
tas banketas grupei aukštų 
tarybinių karininkų, kurie 
tarnavo kaip patarėjai prie 
Lenkijos karinių pajėgų. 
Jie dabar išvyksta namo, 
Tarybų Sąjungom

Darbo unijų 
kovos lauke

Cincinnati, Ohio. — Sep
tyni vaikai ir viena suaugu
si ‘ motėris, 26 metų am
žiaus, čionai sudegė, kai 
pereitą pirmadienį iškilo - 
gaisras trijų aukštų pasta- 

tte.

Vengrijos valdžia 
pažadėjo rinkimus

Budapeštas. — Premjero 
Kadaro valdžia * pažadėjo, 
kad, padėčiai nusistovėjus, 
šalyje bus pravesti s laisvi 
visuotini slapti rinkimai. 
Rinkimuose galės dalyvau
ti, sakė Kadaras, įvairios 
partijos, bet ne tokios, ku
rios stoja už kapitalizmo 
atsteigimą — kitaip sakant, 
tik partijos, kurios pagrin
diniai stoja už socialistinę 
liaudies demokratijos san
tvarką. Kaip žinia, pats 
Kadaras vadovauja Socia
listinei darbininkų partijai, 
kurion įeina komunistai ir 
kai kurie kairūs socialde
mokratai.

Budapešte tuo tarpu pra
sidėjo griuvėsių valymas, 
kur apardyti arba sudegin
ti pastatai. Beveik visos 
mokyklos jau veikia. Prasi
dėjo gausesnis maisto pri
statymas į krautuves.

Mieste jau įvyko visa eilė 
politinių mitingų. Viena-

Londonas.—“Daily Work- 
eris” sako, kad trys unijų 
vadai, Leslie Cannon, Jack 
Grahl ir Leo Keely, išstojo ____ _______ „ t.
iš Komunistų partijos, ka- me intelektualų mitinge 
dangi nesutinka su partijos priimta rezoliucija, 
nusistatymu Vengrijos Nagy būtų grąžintas val- 
klausimu.

k a d

džion kartu šu Kadaru.

Wallace, Idaho. — Minė- 
Mill nepriklausoma pažan
gi unija pasirašė trijų me
tų sutartį su vietinėmis me
talo kasyklomis Idaho vals
tijoje. Kontraktas apima 
1,000 darbininkų. Darbinin
kai laimėjo 10 centų į va
landą algos pakėlimą.

New Yorkas. — Amalga
mated siuvėjų unija išleido 
lapelius ispanų kalboje apie 
uniją, jos programą ir sie
kius. Lapeliai taikomi puer- 
torikiečiams.

New Yorkas. — Ketvir- gali statyti kandidatų 
tadienio 'rytą atrodė, kad į konstitucinės asamblėjos 
streikas uoste gali kilti į rinkimus. Taipgi pravesta 
penktadienį. ILA atstovai 
sakė, kad savininkai laikos

Nicosia, Kipro sala. — 
Kipro patriotai užpuolė ant 
britu kariuomenės sunkve
žimio, gabenančio karius, ir 
užmušė vieną kareivį, o su
žeidė keturis.

Argentina imas
žingsnių pries 
jos Kompartiją

Buenos Aires. — Reakci
nė Argentinos valdžia ėmė
si naujų žingsnių prieš 
K o m u n i s tų partiją. Pa
skelbta, kad komunistai ne-

. Vengrijos radijas panei
gė užsienyje skleidžiamus 
gandus, kad suimamas jau
nimas i r deportuojamaš 
Tarybų Sąjungon. Vienoje, 
A u s t r i j os sostinėje, - pa- užsispyrę, nepildo pagrindi- 
skleisti gandai, kad z ištisi njų unijos reikalavimų, 
traukiniai su deportuoja
mais riedą į rytus.''Vengri
jos radijas sakė, kad nieko 
panašaus nėra,, kad , jeigu 
kas bus baudžiamas, tai pa
čioje Vengrijoje.. Radijas 
taipgi ragino visus, kurie 
pabėgo Austrijon arba ki
tur į vakarus, grįžti į Ven- 
griją- ' v

JmuaZč.-rvIzraelio gene
ralinio . štabo viršininkas 
Mošė Daįanas pripažino, 
kad jeigu ne britų-francū- 
zų užpuolimas ant Egipto, 
izraeliečiams būtų ėmę il
giau užkariauti S i n o j ų . 
Bet jis tvirtino, kad jie bū
tų tą vis vien padarę.

VIETOS BE DARBO
Jungtinių Tautų sekretorius 

Hammarskjold paskyrė norve- 
gijietį Gundersen ir columbi- 
jietį Dr. Llehras į komisiją 
stebėjimui padėties Vengrijo
je. Deja, kadangi Vengrijos 
valdžia tokių stebėtojų nepa
geidauja, tai šitie vyrai turi 
vietas, bet neturi darbo. Jie 
sėdi New Yorke.

Sao Paulo. — Brazilijon 
atvyko Amerikos unijų va
dai Meany ir Dubinskis.

Deli. — Nehru minėjo 
vo 67-ą gimtadienį.

sa-

Washing tonas. — Atsto
vų buto ne amerikinis ko
mitetas kamantinėjo daili
ninką Hugo Gellertą. Gel- 
lertas atsisakė kalbėti apie 
savo politinius įsitikinimus.

Alžyras— Per šią savaitę 
Alžyro nacionalistai nukovė 
30 francūzų.

daug areštų.
Oficiališkai apie areštus 

nieko nesakoma. Spaudai 
uždrausta juos minėti, bet 
yra žinoma, kad suimta 
šimtai asmenų. Manoma, 
kad Aramburu valdžia ren
giasi visai uždrausti Ko
munistų partiją, kuri buvo 
gavusi kiek daugiau laisvės 
po Perono nuvertimo.

Buenos Aires ir kituose 
Argentinos miestuose anti- 
komunistai surengė dideles 
demonstracijas neva solida
rumui su vengrų sukilė
liais, bet faktinai tos de
monstracijos suderintos su 
valdžios žingsniais prieš 
vietinę Komunistų partiją.

, Bushnell, Fla.—Trys ra
sistai, kurie pagrobė negrą 
Jesse Woods ir jį plakė bei 
kankino, paleisti po lengva 
$2,500 kaucija.

ORAS NEW YORKE 
Apsiniaukę, šilčiau
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GERAS TEISMO SPRENDIMAS
PAGALIAU Aukščiausia? Teismas tarė sava žodį 

ir dėl segregacijos važiuotėje.
Teismas tarė, kad Alabamos. valstijos įstatymai, 

reikalaują, idant negras negalėtų sėdėti) greta baltojo 
buse ar gatvekary% yra nekoristituciniai.

Per ilgus metus pietinių valstijų negrai negali nau
dotis lygiomis teisėmis su baltaisiais Viešojoje važiuotėje. 
Gatvekariuose bei busuose jie turi sėdėti buso užpaka
ly jiems paliktame kampely, bet nevalia sėstis ten, kur 
baltieji sėdi, nors visos sėdėjimi vietos ten gali 'būti 
tuščios!

Prieš vienuolika mėnesių Montgomery miesto’(Aki
namoj) negrai gyventojai paskelbė boikotą busų savinin
kams: jie atsisakė juose važiuoti tol, kol bus'palaikyta 
segregacija. '

Dėl to buvo iškilęs didelis skandalas. Streikuotojų' 
vadovus rasistai buvo suėmė ir baudę. Jų byla pasiekė 
federalini teismą, kuris sakė, kad segregacija yra ne- 
konstitucinė. Tuomet Alabamos valdininkai kreipėsi į 
šalies Aukščiausią Teismą. Na, ir pastarasis, praėjusį 
antradienį, užgvrė žemesniojo teismo nuosprendį.

Tai didelis laimėjimas tų, kurie kovoja prieš segre
gaciją.

Privalome suprasti, kad šis Aukščiausio Teismo 
sprendimas liečia ne tik Alabama

ĮVAIRUMAI
J

Senovės kiniečiu laikrodžiai
Pirmieji bandymai ma- 

I tuoti laiką ir jį žymėti yra 
i glaudžiai sutapę su saule ir 
• šešėliu, krentančiu nuoVfe v • M • wen • šešėliu, krentančiu nuoW lllftlOUS daiktų- Daugelį tūkstančių 

m & * Įmetu prieš mūsų erą seno-karalystėje
Jeigu būtų galima pada-1 netrukus šis vanduo, kurį 

ryti Vilniaus požeminių I jėgainės iš savo katilų dos- 
sluoksnių skersinį piūvį, tai niai pila į upę, jau bėgs po-
mes išvystume kažką pana
šaus į 
riausio 
vamzdž 
Vaikščii 
niniais 
kartais 
kokia 
mūsų k 
gų ir ši 
labiau, 7 | ---- Į * —

jame, kad šioje požeminėje 
karalystėje toli gražu ne 
viskas amžina, kad pasikei
timų čia: nemažiau, kaip 
žemės paviršiuje, kad ne 
tik viršuje, bet ir po žeme 
vykdomos naujos statybos, 
gal tik | kitokios savo pobū
džiu. Vilniaus! J požeminis 
ūkis turi net ir j savo, jei

žemio magistralėmis. Dau7 
gelyje Vilniaus gatvių—Ta
rybinės Armijos, Montvilos; 
Sierakauskio, Sodų — gali
ma išvysti didžiulius į že
mę sudedamus vamzdžius: 
tiesiamos pirmosios Vil
niaus termofikacijos lini-

organizmą — įvai- 
stdrio arterijos — 
ai, kabeliai, laidai... 

odami lygiais beto-
šaligatviais, mes

ir neįsivaizduojame, 
sudėtinga yra po 
ojomis požeminių ei- jos. Jų ilgis sieks keliasde- 
ulinių sistema. Tuo 
vargu ar pergalvo-1

Sąsiuvinys
Sąsiuvinys... Šis žodis^' 

atsirado tada, kai apie po
pierių niekas dar nežinojo. 
Senovėje žmonės rašė ant 
molinių plokštelių. Vėliau 
Egipte išmoko raštams me
džiagą gaminti iš papiruso 
— augalo, primenančio 
švendres, o kitose šalyse 
rašymui būdavo naudoja
mas pergamentas, gamina
mas iš gyvulių odos. Nors 
Kinijoje popierius buvo iš
rastas prieš 2,000 metų, ta
čiau Europoje jis pradėtas 
gaminti tik XII amžiuje.

Visus svarbius įvykius se
novės Romoje pranešdavo 
specialūs šaukliai, kviesda
mi žmones susirinkti prie 
“albumų.” Ir žmonės eida
vo į aikštę, kur ant bak 
tos pastato sienos skaityda|P 
vo vyriausybės pranešimus. 
(Pats žodis “album,” išvers- 
iš lotynų kalbos, reiškia 
“baltą”). Vėliau albumu 
ėmė vadinti išvaškuotą len
telę, kurias romėnai varto
davo užrašams.

Tačiau senoji Roma dar 
nežinojo, kas tai yra pieš
tukas. Jo vietoje romėnai 
naudojo stilą — medinę ar
ba kaulinę lazdelę. Smailuo
ju lazdelės galu jie rašyda
vo, o bukuoju nu trindavo 
užrašus. XI amž. lazdelės 
vietoje atsiranda švininis 
pieštukas. Pirmasis grafi-J. 
tinio pieštuko, įdėto į barf/L 
buką, aprašymas sutinka
mas tik 1565-ais metais 
Toks pieštukas buvo 
trapus ir brangiai kai
navo. Po 230 metų pran
cūzų dailininkui Žakui Kon- 
te, sumaišius grafito milte- 

i liūs su moliu, pasisekė su
neš su tuberkulinu, tai bū- i mažinti grafito trapumą, 
tų palaipsniui galima ir vi- ■ 
sai išnaikint džiovos para
zitus, išnaikint ir apsikrėti- 
mus šita liga.

liau patenka į žemiausiai 
stovintį indą. Pastarasis 
aprūpintas plūdų mojančia 
matuokle, žyminčia van
dens lygį. Atitinkamai van
dens kiekio patekimui į 
apatinį indą, matuoklė pa
kildavo į tam tikrą aukštį.
Kasdien iš ryto, pradedant 

dienos laikotarpio pirmąją 
dienos valandą, vandens 
laikrodžio sargas iškeldavo 
vėliavą, ant kurios buvo iš
rašytas einamasis laikotar
pis — Ke. •

Vandens laikrodžių pa
vyzdžiu vėliau imta gailin
ti smėlio laikrodžiai, kurie 
ir šiandien vartojami trum
pų laikotarpių matavimui.

Kinija taip pat yra pir
mųjų pasaulyje laikrodžių- 
žadintuvų tėvynė. Pirmie
ji laikrodžiai-žadintuvai bu
vo ugnies laikrodžiai. Pa
gamindavo atitinkamo ilgio 
indą, savo forma panašų j 
laivą, jį meniškai išpuošda
vo ir jo.dugnan įdėdavo il
gą skalelę. t Užvedant tokį 
laikrodį-žadintuvą, skalelę 
padegdavo. Ant žadintuvo 
indo' kraštų tam tikruose 
tarpuose būdavo daromos 
įpiovos, ant kurių pakabin
davo siūlus. Siūlo galuose 
buvo pritvirtinami metali
niai rutulėliai, kurie, siūlui 
perdegus, krisdavo ant me
talinio padėklo, sukeldami 
garsą, prižadinantį miegan
tį asmenį.

L. Vidmantas

i
i

s
i

vės kultūringos tautos — 
kiniečiai, egiptiečiai, asirie- 
čiai - babiloniečiai, indai ir 
kiti pastebėjo, kad šešėlio 
kryptis ir ilgis kinta pri
klausomai nuo įvairių| die
nos laikotarpių. Senovės 
kiniečių buityje saulės laik
rodžiai buvo labai populia
rūs. Laikui bėgant saulės 
laikrodžiai plačiai paplito 
Kinijos kaimyninėse šalyse 
ir Europoje.

Daugiau kaip 600 metų 
prieš mūsų erą Kinijoje bu
vo pagaminti pirmieji van
dens laikrodžiai. Kiniečiai 
parą skirstė į dvyliką lai
kotarpių, vadinamų kinie- 
tiškai Ke. 2,700 metų prieš 
mūsų erą kiniečiai minėtus 
paros laikotarpius Ke dalino 

į 100 minučių, o minutes į 
100 trumpesnių laikotarpių, 
maždaug atitinkančių mū
sų sekundes. Senovės kinie
čių sekundė atitiko pen
kiems pulso dūžiams.

Kantone yra užsilikęs se
novės kiniečių vandens laik
rodis, susidedąs iš 4 cilin
drinių indų, sustatytų ant 
laiptų. Į pirmąjį ant aukš
čiausio laipto pastatytą in
dą, įpilamas vanduo, kuris 
palaipsniui, pertekėdamas 
iš vieno indo į kitą, paga7

r:.

šimt kilometrų. Tūkstan
čiai vilniečių butų gaus 
vamzdžiais karštą vandenį, 
o tuo pačiu — ir šulumą. /

Vilniaus požeminėje ka
ralystėje mes galime išvys
ti plonus 90-100 milimetro, 
skersmens vamzdžius. Jais 
nebėga nei šiltas, nei šal
tas vanduo. Tai — miesto 
telefono linijos, kurias ry- 

i pat vadina 
kanalizacija”—mat, vamz

džiai, kuriais nutiesti kabe- 
iant liai, sudaro savotiškus po- 
liniją žemio kanalus. Per .arti- 

jakrantėję, btivo su- miausius keletą metų — lai
kas. tiksliai dar nenustaty- 

telefonu skaičius Vil- 
mas: Vilnius jau XVII am*- niuje padidės dvigubai. Jau

ūkis turi net iri savo, v. . . ...• r™ , sminkai taiptaip galima issneiksti, isto-
rinių pa

štai
naują 
Neries 
rasti i

minklų.
neseniai, t i c 
vandentiekio

radinys
yamzdžiai.
i nebe pir- tas

, o ir kitas pietines žiuje tūrėjo
---------- i .... tiekį, tiesa, ----

Ingi šiol segregacija važiuotėje tebegalioia visoje šiuolaikinio. Dabartine Vin- 
eilėje valstijų, pav.: Arkansas, Florida, Georgia, Louisi- gįų gatve, kuri yra kalvo-

tiekį tiesa
savo vanden- 
skirtingą nuo

*

t

I

t..

V

ana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas ir kitose. 
Jos turi savo įstatymus, kuriais neprileidžia negrams 
naudotis Ivgiomis teisėmis važiuotėje su baltaisiais. Ką 
gi jos dabar darys? Ar ir jos lauks, kol kiekvieną iš jų 
Aukščiausias Teismas turės versti panaikinti segregaci
jos įstatymus? .
dėl kiekvienos iš ių sprendimą?

toje vietovėje, seniau bėgo. 
sraunus šaltinis. | Nuo čia 
link Vilnelės, o taip pat ir 
kitomis kryptimis buvo nu
tiestas medinis vandentię-

Ar reikės Aukščiausiam Teismui daryti pps> panaudojant išpuvusius
•**'-'*- ’ 'v JT | v j CIL UCl v

Tuojau po to. kai Aukščiausias Teismas šį sprendi-Į stuobrius.
arba iš vidaus išdegintus

mą naskelbė, Georgia, Mississippi ir kitų valstijų par
eigūnai pasakė, kad jie palaikys savo ribose važiuotėje 
segregaciją, kaip palaikė.

Alabamos valstijos viršininkai sako, kad jie nesi- 
skaitys su šiuo Aukščiausio Teismo sprendimu!

Ką darys mūsų šalies federalinė vyriausybė?
Tenka pasveikinti šį Aukščiausio Teismo sprendi

mą. Tikėkime, kad jis bus įgyvendintas, kad nuo, Ame
rikos kūno bus numesta toji baisi, negarbinga segrega- 
cinė dėmė.

Tiesa, 1954 metais tas pats Aukščiausias Teismas 
nutarė, kad būtų panaikinta segregacija mokyklose, bet 
ji dar vis nėra panaikinta—tik kai kur ji pradėta nai
kinti. Galimas daiktas, jog j Alabamos rasistai bandys 
kiek galėdami delsti, atsisakyti naikinti segregaciją. Bet darbuotoj; 
anksčiau ar vėliau jie turės tai padaryti! kameipmi

ų ir tekėjo 
Tad : da- 
vanden-

“PATRIJOTAI!”
PRIEŠ KIEK LAIKO International Longshoremen’s 

Association (laivakrovių) unijos nariai New Yorke at
sisakė iškrauti iš laivo kai kuriuos Lenkijos siuntinius.

Tarp kitų siuntinių, buvo kai kurie būtinai reika
lingi dalykai Lenkijos delegacijai Jungtinėse Tautose.

Įsimaišė į tai mūsų valstybės department© pareigū
nai ir jiems pavyko įprašyti laivakrovius, kad jie'iš
krautų Lenkijos delegacijoj Jungtinėse Tautose daik
tus. Jie visgi paklausė, iškrovė.

Bet jie atsisakė iškrauti iš laivo Tarybų Sąjungos 
siunčiamus, amerikiečių biznierių užpirktus, brangius 
kailius moteriškiems kautams.

Šie laivakroviai pagrasino, kad jie ir ateityje atsi
sakys iš laivų iškrauti tarybines prekės, taipgi isJ so
cialistinių šalių.

•Netenka čia sakyti, kad tokiais “patrijotąis” pa
sirodo ne eiliniai unijos nariai. Tai tam tikrų viršii 
ninku darbeliai, ir jie, žinoma, nėra geri nei mūsų kraš
tui, neigi socialistiniams.

Daily Workerio kolumnistas George Morris, rašy
damas apie tai, priminė vieną nesmagij tiems “patrijo- 

/' * tams” dalyką iš praeities.
Kadaise tos pačios unijos, kurią tuomet vąldė “ka

ralius” Joe Ryan, nariai buvo atsisakę iškrauti tarybi
nes prekes, tarybinius kailius, prisiųstus Amerikos biz
nieriams, kurie juos buvo iižpirkę.

Tuomet laivas su tais kailiais nuplaukė į Port Eli
zabeth, N. J. Iš ten unijos “vadovai” paskambino biz
nieriui Butmanųi, kad jis galįs tas prekes gauti, laiva
kroviai jas iš laivo iškraus, jei Butmanas sumokės jiems,- 
{'vadovams,” $50,000! |

i Butmanas, nuvykęs pasj “vadovus,” tarėsi, derėjosi. 
Pagaliau buvo sutikta, kad jie leis laivakroviam iškrau- 

, ti kailius, jei Butmanas jiems sumokės $25,000 kyšio, 
f Biznierius sutiko. Kailiai buvo iškrauti. “Streikas” už

sibaigė.
Visas tas “patrijotiškas biznis” buvo iškeltas viešu

mon, kai 1952 m. New Yovko specialus komitetas kri-

r

dabar tiesiamos naujos te
lefono linijos, į požemi su
leidžiami didesnio pajėgu
mo kabeliai. Numatyta 
tiesti tokius kabelius, prie 
kurių bus galima iš karto 
prijungti ligi 500 telefono i 
aparatų...

G r,ei tu 
gatvių, pakelių bei aikščių 
ir tokios “puošmęnos,” kaip 
elektros ■ I • v • '
i požemi. į s]Og-a> sianktas bei ka-

Požemines statybos apim-į taras (“šaltis”), o tik pasė-

!vos į Leningradą tiesiamas | Persausas, peršiltas oras 
nU()iatai erzina nosų ir 
gerklės plėves ir iššaukia 
gleivus bei skreplius.

Laikyk langą bent kiek 
pravirą, o naktį ir plačiau 
atidarytą. Apsiklok arba 
apsirišk galvą minkštu rū
beliu arba skarele tai gal
vai nebus šalta, bet lai tau 
oras bus grynas, vėsus, net 
ir šaltokas. Gerai tau bus ir 
nosim ir gerklei ir visam 
organizmui. Sūrus vanduo 
gerai gerklei gargaliuot, 
keletą kartų kasdien.

Skrepliavimą padaugi
na dar ir netikęs* maistas, 
sukliurę viduriai, netikusi 
nuotaika, liaukų apsilpi- 
mąi, bet už visą labiausiai’ 
— peršilti kambariai, per
sausas oras.

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. KiaškiauČius, M. D.

laiku išnyks iš Skreplių gerklėj ar vir
šum gomurio, ypač žiemos

puuoutęuuo atsiranda kad ir vi-
laidai. Jie nusileis | žmogui Taišaltinio vanduo.

bartinis Vilniaus
tiekis turi savo pirmtaką,
vieną seniausių mūsų šaly-j tis augs ir toliau. IšDaša- '-ka persauso kambarių oro.
je- i ■

Bet ir dabartinis vanden
tiekis pębe tas, koks jis bu- 

dešimt-dvidešimtevo pri 
metu, 
vander 
nutiestos naujos linijos, 
įrengiami požeminiai maz
gai, kuriuos vandentiekio 
darbuotojai vadina “darbo 
_____ mis”: mat, į šiuos

siurbimo stotys, 
linijos,

savotiškus šulinius subėga 
kelios
kos, jas čia patogu tikrinti, 
reguliuoti.

Rekonstruojamas ir .mies
to kanalizacijos t i n k 1 a s. 
Tiesa,

vandentiekio atša-

rašydami apie tai, 
mes rizikuojame sukelti 
skaity 
apie 
strukc 
prieš 10 metų, o ties Neri
mi miesto ribose 
kabo lentelės: 
draudžiama.” J 
numatyta įrengti, galingus 
kanalizacijos filtrus, kad į 
upę nutekėtų švarus, van
duo, bet, matyti, miesto tė
vai nesimaudo Neryje, tad 
rėkonštrukcija vyksta vėžio 
tempais. ‘.Šį klausimą reikė
tų išspręsti artimiausiais 
metais.

:ojo šypseną: juk 
kanalizacijos rekon- 
iją buvo kalbėta jau

vis dar 
“Maudytis 
a u seniai

vienas ilgiausių šalyje du
jotiekių. Viena šio dujo
tiekio ’šaka užsuks ir į Lie
tuvos sostinę, o čia išsi
sklaidys mažesnėmis ir vi
sai mažomis arterijomis į 
vilniečių butus. Tuomet na
mų šeimininkės pasidarys 
savotiškais dispečeriais: 
sukinėdamos įvairius kra- 
nus-kranelius jos turės šil
to ir šalto vandens, dujas 
maisto paruošimui... Ir, be 
abejojimo, jos pirmosios 
tars padėkos žodį kukliems 
miesto požeminės karalys
tės darbuotojams, kurie su
dėtingomis sąlygomis tiesia 
naujas linijas, tvarko vis 
labiau įvairejantį ūkį, už
klotą nuo žmogaus akių 
storu žemės sluoksniu.

S. Vintmubas 
E. Spygliniu

KANADIŠKIAI
JUNGT. VALSTIJOSE!

Liaudies Balsas rašo : Į'
“Statistiniai daviniai ro

do, kad 1,000,000 Kanadoj 
gimusių asmenų dabar gy
vena Jungtinėse Valstijose.

“Tas rodo, kad emigruo
ja iš Kanados daugiau Ka- 

Dvkjose vietose į Nerį j nadoj gimusių, negu ^tei- 
i karštas vanduo., Tuo 
ai išsimaudyti paten- 
anks.tyvą pavasarį ir

su beg
mėgėj
kinti:
vėlyva rddenį upės vanduo 
šalia elektrinių šiltas. Bet

I

V1U.

“Kanadoj gimusių emi
gracija į Jungtines Valsti
jas, smarkiai padidėjo pa
staraisiais metais”

minalybėms tyrinėti apklausinėje laivakrovius ir But- 
manąj

pasirodo, kad ne patrijotizmu vadovaudamiesi' 
jos “veikėjai” tai darė, o doleriu. Doleris, kyšiai buvo 
jų siekimas. ,

Nejaugi ir dabar ILA vadovai bei veikėjai prddės 
naudoti tokją taktiką?

Ar nereikėtų ją tuojau pašalinti?

um-

Džiovai patikrint tuber
kulinas geriau už X (rent
geno) spindulius. Juk kar
ves veterinarai tikrina ne 
su ta pragarinių spindulių 
mašina, o su tuberkulinu, 
jau nuo senų laikų. Žmogui 
patikrint visai mažai terei
kia įšvirkšt po oda tuber
kulino, ir tau pasirodys re-: 
akcija, atoveikis. Jeigu tu 
turi pačią pradžią džiovos; 
tai X spinduliai nieko tikro 
neparodys, o tuberkulinas 
— taip. Ir kaip tik tada, 
pačioj pradinėj džiovos sta
dijoj, galės tave išgydyt 
atitinkami vaistai, antibio
tikai, — būtent, kolei džio
vos bakterijos tebėra dar 
kraujo skysčiuose, tebėra 
šviežios ir jautrios, neįsi- 
bingėję ir neįsigražę giliai 
į sugedusių plaučių audi
nius. Tuomet jau pervėlu.

Ar nereikėtų 
laivakrovių uniją apvalyti nuo, dolerinių patrijotų? ! lių, gydytojai tyrinėtų žmo

f

Veido olų sloga — “sinu
sitis” patyrę gydytojai iš
gydo su aukšto dažnumo 
bangomis — “high fre
quency w a v e s ”, “ultra 
sound treatment”. Su aukš
to dažnumo elektra pasise
ka apgesyt plėvių įsisenėju
sį uždegimą, sumažint jų 
sutinimą. Tada lengviau 
darosi kvėpuot, lengviau 
atslūgsta, prasiski-edžia ir 
išeina skrepliai ir sunornia- 
lėja kvėpavimo takų plėvės.

Plaučių vėžys nesiduoda 
išgydomas, nebent tu jį su
čiuptum pat jo pradžioj. 
Jei plaučių vėžys bent kiek 
užleistas, suvėluotas, tai ir 
pabaiga. Nedaro skirtumo, 
kaip tu ji begydytum, pa
sveikt galimybių tau nebė
ra, nors tu ir švitintum 
k r ū t i n ę dideliausiomis 
rentgeno spindulių dozė- 
mis.Taip tvirtina prityrę 
radiologai. Mesk, brolau, tą 
nelabąjį rūkymą, tai bent 
ramesnis ir saugesnis būsi.' 
Plaučių džiova skinte skina 
rūkytojus.

Smarkus peršalimas šir
dies tau nepagadins, nesu- 
šaldys. Toks stiprus yra 
širdies raumuo. Žmonės 
miršta nuo didelio nusišal- 
dymo, ne dėl širdies sutri
kimo, bet dėl kraujo apyta
kos sutrikimo, dar ir dėl 
kvėpavimo sistemos nusil
pimo. Vadinas, širdies au
diniai nesušąla, bet sušąla 
galūnių (kojų, rankų) ma
žyčiai kraujo indai, ir tatai 
palaipsniui priveikia ir 
bendrą kraujotaką ir kvė
pavimą.

i

Metalines plunksnas, pa
našias į dabartines, 1826 m. 
sugalvojo Mazonas. Jos la
bai greitai išstūmė žąsies 
plunksnas, kuriomis žmo
nės naudojosi beveik l,QQp 
metu. 7

A

Baltimore, Md.
DAR VIENA MALDŲ 
DIENA ATSIRADO

čia gubernatorius McKeldin 
padarė proklamaciją, kad 
lapkričio 25 diena bus “Ven
grijos diena”! Gubernatorius 
savo proklamacijoj dalinai sa
ko: “I respectfully request 
t ji at recognition of Hungary’s 
brave struggle be given 
thi'ough prayers and sermons 
in our churches. . .”

Tai jau aišku, kad 
instigatoriai ir ginklų

Vakarų 
davikai 
V engri- 

jos liaudiškai valdžiai, tai 
buržuaziniai elementai šau
kiasi dievo pagalbos. Mūsw 
gubernatorius galvoja gal ši
taip.: “Pulkim ant kelių visi 
krikščionys, šaukdami dieve 
tavo malonės”.

Baltimore \ Ohio, Pennsyl- t 
vanijos ir, Western Maryland 
geležinkelio kompanijų darbi
ninkai ir visų Amerikos gele
žinkelių kompanijų darbinin
kų 11-kos “none operating
unions” gavo pakelti 24c. j 
valandą? Tik, žinoma, ne ant 
syk. Nuo lapkričio 1-os die
nos šių metų bus pakelta 10c., 
iiuo lapkričio 1-os d. kitų me
tų — 7c. ir nuo lapkričio 1-os 
d. 1958-ų metų — 7 centai.

žinoma, algų pakėlimas la
bai mažytis, bet visgi pakel
ta. Na, ir kiti palengvinimai, 
kai]) tai dirbtuvėse sąlygos, . 
ir t.t. Na, kaip su tais, kurie,' 
balsavo prieš streiką! % 
“Shame on you.”

Jakarta. — Darul 
musulmoniški rea k c i n i a i 
partizanai sustiprino veiks
mus prieš valdžios jėgas./

-

t

I

■į

1

I

i

w

■ 
i
i

Islam'

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penkt., Lapkričio (Nov.) 16, 1956

r ...i



PITTSTON, PA.

. Klemensas Matulionis
Palaidojus velionį Matulionį, aš reiškiu gilią 

užuojautą jo žmonai Marei ir sūnams. Seserei 
K. Remeitienei, jos šeimai, ir kitiems artimiems 
draugams.

—A n tanas Verbyla

OI

Chicago' 111
jo gimtadienio proga

L.L.D. 1-mos Apskrities 
įeigūnai konfidencialiu būdu 
sutelkė kuklų būrelį (apie 20 
^menų) praėjusį šeštadienį, 
lapkričio 10 d. ir A. ir S. J. 
Jokubkų namuose įvyko poki- 
liukas. Celebrantui buvo su
dainuota “Happy Birthday“ ir 
vėliau prasidėjo vaišės ir lin
kėjimai ir įteikimas draugui 
Prūseikai gražių dovanėlių,jų 
tarpe L. Prūseikos portretas, 
kurį nupiešė menininkas Fr. 
Mockapetris.

Apart čikagiecių veikėjų te
ko matyti ir svečių atvykusių 
iš kitų valstijų. Buvus chica-

pa-

bininku randasi ir Waterbury.
Negalima sakyti, kad da

bar nedarbas, beįt ir ne ger- 
laikis. Kaip išsikalbi su dar
bininkais yra nusiskundimų. 
Ypatingai auginantiems šei
mas dirbant pusę laiko nėra 
lengva pragyventi, bet paly
ginus 20 metų atgal ir dabar
tį. tai darbininko gyvenimas! 
dabar daug kartų geresnis.

Už tą gerovę mes turime 
tarti padėkos žodį tiems, ku
rie kovojo už tą viską ir daug 
turėjo nukentėti. Ir reikia 
pamiršti, jog ir šiandien 
reikalinga kovoti, kad tą 

ikyti, kadangi yra 
darbininkų

kad tuos dalykus, kas 
vra geriau darbinin- 
nub jų atimfi.

romi visokie 
žy mai, 
tiktai
Hams,

ne
yra 
vis- 
da- 

var-

L.

Rengia Dienraštis įvyks Sekmadienį

Lapk ovember

liacine, Wis. Draugų J< 
kų erdvinguose ir patog 
kambariuose svečiai ir 
nios nepaprastai gerai nusitei-j 

~'^kę leido smagiai laiką. Be kla-j 
w>ki/S akordinės muzikos 
skambėjo ir pačiu pokilio da-1 • * • I•lyvių dainelės. Gimtadienio į 
celebrantas is netyčių jautėsi 
tokiu kukliu, kad laike pra- 
kalbėlių jis darė pastabas: 
“Kam daryti išimtis? Reikia 
visus ir eilinius darbuotojus 
lygiai gerbti ir įvertinti dir
bančius visuomeninius dar
bus”.

Ana dieną patėmijau te lė
lį pie kovą už moterų 

j VĮ lygias teises su vyrais daly- 
j' j vauti politikoje. Pradžia bu

lve 1848-ais metais ir tesėsi i
•’ daug metų iki tapo pripažm- 
, tos teisės moterims balsuoti. 
! Kaip matėsi iš paveikslo, mo- 
I terys turėjo daug nesmagumų 
praleisti. Net turėjo susipykti 
su savo šeimyna. Buvo daug 
pajuokiamos per vyrus. O 
šiandien atrodo gerai, kad jos 
balsuoja.

(niekados
Čionai

niekas

Atrodo, kad kitaip 
nė 
tik

nebuvo.

neatėjo.
Vilkaviškis

> kovų
Bet L. Prūseikai Literatūros 

Draugijos darbuotojai išimtį 
padarė, nuo jų išsireiškimo, 
kad, viena, Prūse i ka buvo Šios 1 
draugijos inciatorius ir v ■ 

<0 metų sutvėrė draugiją an- MEtų SUKAKTIS 
tfft, nariai liko apdovanoti ,io , 
ką tik parašyta knyga “At 
minimai ir Dabartis”. Tai 
kur šuniukas buvo pa kast 
su jo gimtadienio įvykiu.

Svečias

Elizabeth, N. J
Pl les Į LIETUVIŲ KLUBO

Puikiai pasisekė 
“Vilnies” koncertas

progra- 
nors 
nesi- 
buvo

kaip 
taip

“Vilnies” koncertas įvykęs 
sekmadienį visapusiai pasise
kė. Publikos prisirinko pilnu
tėlis Mildos tealtras: 
ma buvo labai įvairi ir
buvo gan ilga, publikoje 
matė nuobodumo, nes 
skoningai priruošta.

Programai užsibaigus 
apatinė salė su bufietu,
ir viršuje klubas užsipildė sve
čiais, kurie ilgai vaišinosi,

šnekučiavosi smagiai nusitei- 
Tkę. Buvo svečių iš Rocfordo, 
iš Kenosha ir kitų Wisconsino 
miestu, ir net iš Floridos.

Plačiau apie koncertą 
rašys korespondentas.

pa-

Waterbury, Conn.
Dabartis ir praeitis

Praeitą savaitę teko paste
bėti vietinėje spaudoje trum
pai paminėta apie darbo pa
dėtį Connecticut miestuose. 
Randasi nedirbančių. Yra at- 
leiptų ir už kiek laiko vėl pa
šaukiami prie darbo. Nedirb
dami gauna nedarbo apdrau
dę ir taip žmonės pragyvena, 
nesimato tiek daug bėdų, kiek 
Jodavo pirm įvedimo nedarbo 

-^apdraiidos. Bęt laikraštis sa- 
kad jau randasi suvirš 

10,000, kurių yra pasibaigusi 
bedarbio pašalpa. Tai ne vi
sai mažas skaičius tokioje ma
žoje valstijoje. Ir jeigu tuos 
žmones nepašauks į darbą, tai 
gali būti ir negerai.

Suprantama, kad tokių dar-

I Į

Lietuvių Darbininkų Progre- 
viškas Klubas susiorganiza

vo 1916-ų metų spalio mėnesį, j 
Klubo tikslas: užlaikyti dar- 

j bminkams susirinkti kamba- 
j 'us; tarpusavyje lavintis ; mo- 
I kibtis teatro - vaidybos, dai- 
■ nų ; palaikyti chorą.

Klubo vardu, jo pastan
gomis, buvo suorganizuotas 
Audros Choras, Bangos Cho
ras, Stygų orkestras. Daug' 
veikalų susimokyta ir pastaty
ta. L.D.P. Klubasxejo progre
so keliu. Turėdavo įvairių lai
kraščių narių ir užeivių pasi
skaitymui.

'Pirmasis komitetas: pirmi
ninkas Petras Poškus, proto
kolų sekretorius Vaclovas še
rdis, finansų sekretorius V y-, 
tautas Damašaitis. Nariai ak
tyvistai: S. Liutkus, S. Bistra- 
jus, Jonas Plungis, Antanas 
Makutėnas (jab miręs), Pet
ras Morkūnas (miręs), F. Au
gulis (miręs); iš moterų Bro
nė Bočkiūtė—Makutėnienė.

žinoma, buvo ir daugiau, 
visus'negalima čia suminėti, 
kadangi, kai L.D.P. Klubas 
organizavosi, jo pirmame su
sirinkime buvo 31-nas narys.

Ant čarterio yra pasirašę1 
Petras Poškus, Vaclovas šere- 
lis (miręs), Vytautas Dama- 
šaitis, Mykolas Urbonas (Lie
tuvoj), Jonas Sabeckis, Marti
nas Budreckis (miręs), Jonas 
Sabanskas.

A/tžymėjimui L.D.P. Klubo 
40 metų sukakties yra rengia
mas iškilmingas banketas. Jis 
jvyks lapkričio 25-ą dieną, 5 
vai. vakare, Klubo patalpoj, 
408 Court St. Visos ir visi 
esate kviečiami dalyvauti šia
me svarbiame bankete. Būsi
te maloniai priimti.

Klubietis

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.
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Suzanna Kazokyte
Sopranas

Nancy ■oinan Dorothy Yu.den 
Pianiste-kompozitore

Jerry Mikužis
Sopranas

Ona Dirveliene
Sopranas

Frank Bale virius
’ Koncerto akompanistas

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

r e*
Jonas Sabaliauskas

Tenoras
Augustinas Iešmantą

Baritonas

AUDITORIUMi mrDTv1U. t I
Ii _ i jj ■ •

11O-M Atlaniie wonier Richmond Hill, N. Y

Programoje Dalvauja Žymūs talentai

Jerry Mikužis ir Nancy Roman
Dainuos duetus, akompanuojant Dorothy Yuden.

* I
Augustinas Iešmantą r? i !

Baritonas, solistas, brooklyniet s

' Jerry Mikužis .
Sopranas, solistė iš|Chi<įagos

Jai akompanuos Yud m

i Frank BaleviČius 
Skambins Piano Solus

Pradžia 3:30 Vai. Popiet

J. Sabaliauskas iri. O. Dirveliene
Iš Worcester, Mass., dainuos solus ir duetus

Suzana Kązokvte
Kontralto, solistė, brooklynietė

Vietinis Aido Choras
Vadovaujamas Mildred Stensler

Ukrainų Šokikų Grupe



Cleveland, Ohio
Lapkričio 1-ą dieną tųrejo- 

ihe gražią sueigą. Visi links
mai, draugiškai laiką leidom. 
Šeimininkės priruošė skanius' 
pietus. Visi sočiai pasivaišino. 
Nekurie ir dovanėlių gavo — 
vienos atneša,

draugiškai laiką leidom, 
linkės priruošė skanius'

kitos gauna.
draugų, kurie 
parengimus, čia 
draugai Palta- 
jau buvo rašy-

Poros gerų 
visados lanko 
nesirado. Tai 
navičiai. Kaip
ta apie Jurgučio skaudžią ne
laimę, prie tos prisidėjo dar1 
skaudesnė, ;
sunkiai apsirgo plaučių užde- ■ 
girnų. Buvo duotas jam dirb
tinis kvėpavimas. Dabar jau 
biskutį geriau jaučiasi.
draugė A. Palton taipgi buvo 1 
sunegalavusi, labai nuvargusi 
nuo važinėjimo pas Jurgutį 
nuo spalio 14 d. į ligonbutį, ’

Jų namų adre
sas yra 12001 Oakview Ave., 
zone 8.

Huron Road.
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Metinė L.D.S. Trečios 
Apskrities konferencija

šį sekmadienį, 18-tą dieną 
lapkričio, 10-tą vai. ryte, Kul
tūriniam Centre, 110-12 At
lantic Ave., Richmond Hill, N.

“Praleisiu gyvenimų 
ant jūrų krantelio”

lf
Argi? Taip gąlvojo dauge

lis pajūrio mylėtojų, gyvenan
čių Rockaways. Bėt daugeliui, 
ne taip išeis. Ten’ žada nu-!

NEW YORK
HELP WANTED MALE

'lew
MACHINE DESIGNER

Puikus darbas didele raštine, 
mašinų fabrike Stamforde. šis dar
bas yra Tobulinimas Enginierystės 
Sekcijoje; reikalingas geras braižy
tojas, kuris turi bent. 3 metų paty
rimą šiame darbe. Alga nenustaty
ta.

Kreipkitės ar rašykite — viską 
palaikysime slaptybėje.
MR.

Keliy tūkstančiu 
balsy skirtumas

Oficialia patikrinimas
Yorko miesto 17-ojo kongre
sinio distrikto balsų patvirti
no, kad republikonas Couklert 
tebepasilieka atstovauti tą 

į distriktą. Jis gavo 65,036 bal
sus, jo oponentas demokratų 
ir liberalų partijų kandidatas 
Akers — 65,967.

• M

Kur nors tarp tų balsav
135,003 piliečių turėjo Ijktis 
nebalsavusiais bent 3,069 
liečiai, kurie butu galėję 
daryti laimėtoju darbinink 
prielankesnį Akersą.

Kviečia pietauti 
Auditorijoje

Liberty Auditorijos vedėjas 
Valteris Brazauskas ir direk- 
oriai kviečia Laisvės koncer- 
o svečius atvykti pietauti Au- 
itorijos resftaurane. Pagamins 

•’erų lietuviškų valgių ir 
įasiruošę juos paduoti 
ankstyvo priešpiečio.

Atvykusieji pietauti 
langiau, progų susitikti 
ius iš kitų miestų. O svečių 

iŠ toliau Laisvės koncerte vi- 
■uomet būna gausu, taip bus 
ir šiemet.

Ąukš- 
per- 
Mo-

Atsisakė peržiūrėti 
valdininko byla

Jungtinių Valstijų
čiausias teismas atsisakė 
žiūrėti buvusio va 
i an bylą.

Moranas buvo 
pask irtinis
misijohieriaus

d in i n ko
F. M. BUCKHOLD, PERSON

NEL DEPT.
PITNEY BOWES. INC.

FIRESIDE 8- 2621 
STAMFORD, CONN.

(223-229)

y ori o 
gaisrijgesybos ko

to j u. 
1955

O’Dw u siuY., įvyks New Yorko ir New I griauti plotą lūšnynų ir pasta-Į 
Jersey L.D.S. kuopų sąskridys, i tyUi $$33,566,985 projektą.! 

Gražų projektą.
Tų gražių projektų patro

nas M<>ses sako, jog ten bus 
apartmentai 2,107 šeimoms. 
Įrengs gražias krautuves, žais- 
mavietes. Iš tų 1,290 šeimų 
turės ir auto pasistatymui vie-j 
los. Bet... tas pats patro
nas sako, kad :

Iš ten gyvenančių apskritus 
metus 1,763' šeimų apie 260 
turės teisę atsikraustyti Į tuos' 
gražius projektus, kur rendos 
bus $38 už vieną kambarį. 
Kitos ten gyvenančios šeimos 
turės susirasti bufą kitur.

Sudiev jūrele, sudiev žalio
ji!...

spalio^ 25-ą dieną ]<onferGncjja> Kuopų delega- 
. ; tai prašomi būti ir būti laiku. 

Nepamirškite gerų sumanymų 
" ] dėlei ateities veiklos.

1 atl I Delegatai, kurie dalyvavo 
L.D.S. 12-tame seime, gaus 
dalį kelionės lėšų iš Apskri
ties. Padarykime šią konfe
renciją viena iš gerųjų.

Apskrities Valdyba

avaduo
Jis'buvo kaltinam|as ir 
metais nuteistas kaip nesjumo- 
kėjęs visašališkąjai vai 

ji Įtarė 
is gavi 
kad

i

CI' bus
nuo

Draugę V. Mockaitienę at
lankė gražus būrelis draugių 
spalio 25-ą dieną. Susirinko 
virš 20 asmenų. Mockaitienė 
gražiai sveiksta po 2-ų mėne
sių sunkios ligos.

Taipgi ir d. F. Turauskienė 
atlankyta spalio 29-ą dieną. 
Ji taip pat gražiai sveiksta po 
3-ų mėnesių sunkios ligos. Pas 
ją irgi -tas pats skaičius susi
rinko. Nuvykome atlankyti ir 
palinkėti geros sveikatos toms 
draugėms. •

O. Dulskienė nesveikuoja 
jau ilgas laikas. Drg. Masilio- 
nienė turi širdies ligą, gali 
-būti išvežta į ligoninę.

Slučinskas sunkiai serga. K. 
Skupas labai nusiskundė blo
ga sveikata. Gyvena 1014 E. 
74th St.

Draugai ir draugės, kam 
laikas pavėlina, malonėkite 
atlankyti ligonius, nes jie la
bai laukia.

Visiems 
greitai

Tarp Lietuvių
Ilgus metus buvusi veikli 

lietuvių organizacijų dalyve 
Mary Kulikienė vis dar nepa- 1 . < j ėgi a nugalėti pastaruoju me
tu ją sunkiai prislėgusio artri
to. O jinai pasiilgsta draugų 
ir įstaigų.

Moterų Klubo draugiškos 
pramogos dieną ji su vyru ir 
pora draugių-draugų mašino
je atvyko prie Lietuvių Kultū
rinio Centro. Jeigu ne laiptai, 
pasiramščiodama, draugų pri- 
gelbstima, ji būtų atėjusi. Ne
galėdama Ateiti, ji jautriai 
pasakė:
—Norėjau vėl pamatyti nors 

to brangaus mano širdžiai na-, 
mo sienas, bent tą malonų,' metais, 
gražų gėlyną.

Taip lietuvių liaudies patri- 
jo.tai žiūri į savo įstaigas.

ligoniams 
susveikti.

linkiu

d. V. Kastaras, 
Tapo palaidotas

Mirė 
ninkas. 
lio 31-ą dieną.

Mirė d. V. židžiūnas. 
laidotas spalio 25-ą dieną.

Likusioms šeimoms reiškiu 
užuojautą.

ūki- 
spa-

Pa-

Komunistų vadovai 
atsišaukia dėl talkos

Kalbant apie gėlyną, atro-1 ^0CĮj j 
do, jog jis supranta, kad 
dienraščio Laisvės koncertas 
šiemet atidėtas savaite vėliau, 
įvyks. Saulė jau seniai nebe- 
atlanko gėlyno, jos spindu
lius jam užstoja namo mūrai.

J. T. pasveikino 
19 naujų narių

Jungtinės Tautos.—Jung
tinių Tautų Generalinė as
amblėja formaliai pasveiki
no 19 naujų narių. Tai val
stybės, kurių priėmimas 
buvo nutartas dar praeitais 

, bet kurios dabar 
j pirmu kartu dalyvauja re- 
į guliųrinėje Asamblėjos se
ksi jo jb., Jos yra Į Albanija, 
! Austrija; Bulgarija, Kam- 

ja, Ceilonas, ■ Suomija, 
Vengrija, Italija, Airija, 
Jordanas, Laos, Libija, Ma
rokas, Nepalas, Portugali
ja ,ir Ispanija.

Kiekvienos šių šalių at-
iaurūs vėjai ne kartą blaš- stovas trumpai atsakė į. pa-

sveikinimą, kurį padarė A-kč ir šaltis krėtė. Vienok ke- !
Ii žiedai dar stiepiasi pažiū-, samtylėjos pirmininkas Wa- 
rMi, ar jau ateina mieli sve

teliai, nori juos pasveikinti.
Gal dar sulauks?

nas.
i Japonija, Liaudies Kini
ja ir Mongolija yra Račia
vusios 'prašymus būti pri
imtom į Jungtln-as Tautas.

Įrengimų na
tai pgi daro

Charles Alex, karpenteris 
(stalius), įsikūrė naujoje vie
toje, 309 Union Ave., Brook
lyn©, beveik priešais Lituani- 
ca aikštelę. Alex atlieka vi-

, .. . isokius medžio
New Yoik. - Jungtinių niuose darbus, ___

Valstijų Komunistų parti- .praktiškus baldus. Ten pat tu
jos vadovai — Fosteris, ri ir parduoda kai kuriuos jau 
Dennis, Davis iu Gates — vartotus baldus.
atsišaukia į savo skaityto- —■—

džiaugiasi, kad
1 sugrįžo 

įpora labai gerų choriečių ir 
kad taip pat geras aidietis 
Juozas Kovas sveiksta. Linki 
greit sustiprėti. Laukia sugrįžt 
jtant į chorą.

Praėjusioje praktikoje, ai- 
diečiai sudainavo posmelį 
liūdnos melodijos užuojautai 
savo nario Charles Yuknio, 
nuo kurio mirtis atėmė myli
mąją.

Chore mokytoja ir valdyba 
prašo visus aidiečius būti šio
je paskutinėje pirm Laisvės 
koncerto praktikoje lapkričio 
16-os vakarą. Turės įdomią 
pamoką.

jus, kad jie padėtų sukelti i Aidiečiai 
$50,000 fondą Daily Worke- pastaruoju laiku vėl 
riui leisti.

Dienraštis Daily Worker 
yra didelėje finansinėje i[ 
krizėje. Jei .nebus sukelta 
reikalinga suma ir tuojau, 
jis gali sustoti ėjęs.

Trumpame atsisukime į 
bkaitytojus, sakoma: 

, “Rimti skirtumai šian-1 
dien yra debatuojami tarp 
komunistų ir kitų kairiųjų 
žmonių mūsų šalyje. Nežiū
rint šių skirtumų, Daily 
Worker ir savaitraštis The 
Worker yra labai svarbūs 
kairiajam judėjimui.”

Mary Vaironis 
73-ų metų amžiaus. 
247 Elsie Ave., Merrick,*, L. I. 
Mirė lapkričio 14-ą dieną, 
Meadow Brooks ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas Bellmore 
Funeral Home, 2100 Bellmore 
Ave.] Bellmore, L. I.

Laidotuvės įvyks lapkr. 17-ą 
dieną, 9!3,0 v. ryto iš Cure of 
Ars bažnyčios' į St. Charles 
kapiąes, Farmingdale, L. I.

Velionė paliko nuliūdime 3 
sūnuš, Paul, John ir Peter, ir 
dukterį Mrs. Julia Purfield. 
Šią liūdną žinią telefonu pra
nešė velionės dūkte, Julia Pur- 
field.

(Wiener),
Gyveno

su-
Šmugelis su ateiviais

New Yorke policija jau 
Smė du vyrus ir kaltina juos
priklausyme prie grupės, kuri 
varo nelegališką šmugelį su 
ateiviais. Jie paruošia doku- 

, mentus nelegališkam įvažiavi
mui iš Europos ir' Pietų Ame
rikos. Už tai, žinoma, šmu- 
gelninkai savo aukas labai ge
rai aplupa.

Suimtaisiais yra newyorkie- 
tis Bernardo GarciA ir bayo- 
nietis Solomon Buchband.

Brooklyniečiai labai laukia 
chicagiečių jaunų menininkių. 
Dabartinę kompozitorę ir 
chorvedę Dorothy Yuden ir 
Nancy Roman jie buvo girdė- 
ję-matę, kai jos tebebuvo mer
giščiomis. , Matė jų pradinius 
bandymus išeiti į menininkes. 
Gi kartą čia girdėtoji' Jerry 
Mikužis paliko mums ilgesin
gą laukimą vėl jos dainas gir
dėti.

Tos jaunos menininkės at
skris dalyvauti Laisvės kon
certo programoje.

pi- 
pa

arus PLOKŠČIO METALO fabriko dar
bininkai, mechaniški pagelbininkai, 
besiplečianti" firma. Gera alga, pa
šalpos, nuolatinis darbas. Puiki vie
ta dirbti. Kreipkitės asmeniškai 
arba telefonuokite: Associated 
Manufacturers, 5 Skillman Ave., 
Roselyn, L. L, RO. 3-0221.

(222-228)

turi
sve-džiai

] jog 
įėjęs 
yšius

$131,307 taksu.I 7 V
dideles pajamas j1
iš kyšininkystes,
rinkęs aukštesniesiems už sa-

k
(

TEATRUOSE
to tu I 
ž taiu

as .ii i iutei- 
ir pa-

ve poliltikiėriams, dėl 
pajamų neraportavęs ir 
taksų nemokėjęs.

Valstijinis teisrr
sė kalėti dvejus rietus 
simoketi $22,500.

Pirm to Moranas buv(| nu
teistas kaltinimu, 
stinai išgavinėjo ' 
lam turėjęs suoka 
su o k a) b i n i n k ų neišdavė.
jau buvo įkalintas, 
teismas už taksus.

kad jis 
< y.ši us, 
ilbį ir

kai

I ver- 
I kad 
įsavo 
į Jis 
ątė j o

Norvegijos berniukų 
New Yorkechoras jau

Antradienį į N 
pribuvo skaitlinga; 
Berniukų Choras, 
nas kitas berniuk 
pėje jau yra
metų. Dauguma 
nesu i

ew Yorką 
'c gijos

Gal tii{ vie
ns toje 

sulaukęs
gru- 

15-os 
jau- 

Jie čia atviyko mąršru- 
tuoti su koncertais. Pirmįas jų
koncertas Įvyks New Yorke 
Cąrnegie Hali lapkričio 21 d. 
Paskui pasileis į«gastrok|s po 
kitus miestus Jungtinių Vals
tijų ir Kanados, 
berniukų choras 
visame pasaulyje.

Sakomą, šis 
garsiausias

POLICIJOS “APSAUGA
lentas feakoPolicijos departr 

kad jis turi paskyręs 72 |poli 
cistus saugojimui 
jungos Jungtinėse 
!egacijos patalpų 
Avė., Manhattan, 
dienomis vengrai 
• iniai pabėgėliai s

dė-

MOTINOS NEBEPASITIKI 
BUŠŲ VAIRUOTOJAFS

Hickville, Long Island, mo
linos nebepasitiki mokyklų 
busųj vairuotojais. Jos dabar , 
vienų vaikų nepaleidžia. Kiek-1 
viename buse randasi mažiau
sia viena motina.

VAI
Bi 

vaikus, 
j e. /

KAI VAGILIŲ ROLĖJE 
onkse policija sulaikė 5

Jie kaltinami vagystė- 
Jie Van Courtland parke 

vogė modelinius lėktuvus. Saz-
komą, kad tiems berniukams 
vogti padėjo ir mergaitės.

f

1 
nėra.

praeiviams pavojingiau 
ten, kur yra šviesos

Jūs manote, kad daug dau
giau nelaimių atsitinka tuose 
kersgatviuose, kuriuose nesi- 
anda trafiko šviesų. Bet taip 

Yra kaip tik priešingai.
Taip raportavo Trafiko de- 
partmentas.

Kodėl taip atsitinka? Taip 
atsitinka todėl, kad žmonės 
būna mažiau atsargesni priė- 
ę prie kampo ir pamatę švie- 

Jie eina skersai gatvę 
kada į akis žėri

audona šviesa. Dar skubina- 
i, dar beveik 1 bėgti bėga! 
tezultatas: automobilius už- 
ekia ir tokius “smarkuolius“ 
partrenkia.

j
as.

net ir tada,
i

Negali išrinkt džiūres
Laikraštininko Riesel sužei

dimo byloje teismas turi bė
dos su išrinkimu džiūrės. Di
delė dauguma pakviestų kan
didatų sako, kad jie jau tu
ri aiškią nuomonę apie kaltu
mą Dio ir kitų, kurie yra su
kišti su išdeginimu Riesel’ui 
tkių. Todėl jie negali patekti 
džiūre. Per dvi dienas neiš

mirtas hė vienas džiūrimanas.i
Tarybų Są- 
Tautosę d e-.' 
680 
Mat, š 

ir kiti, 
ustiprin 

i e ga c i j os p i k i eta v im ą.

Park 
jomis 

?ašis- 
) de-

Miestas vėl pasamdė 108 
moteris prižiurovais trafiko 
lies mokyklomis. Viso dabar 
turi 1,118 sargų. Tarpe nau
jai pasamdytųjų 51 yra broo- 
klynietė.

Baltimor McL, Vakarienė
25-ta KuopaRengia

Įvyks šeštadienį

Lapkričio 17
Workmen’s Hall

2507 E. Mac ison Street 
lene 6 ival. v

November

Vakar
Bi'let-6 kaind $2.5d

ak., vėliau šiokiai
. Taksai sykiu.

Kviečia Komitetas

■i

Autorizuotas Atstovas DelAu to vizuotas j

KOPI^ER
Red Ash —

S COKE
White Ash
9-0520

AL CO., INC. .
Newton

WINFIELD OO
69th St., Woodiiide 77, L. I., N. Y.47-1

>4

NEW! PAIN RELIEVER
4 in L Oil for Burns

“The Opposite Sex” pr 
tas rodyti Capitol teatre lap
kričio 15-ą' dieną.

Tai yra muzikališka sėkmė 
parašyto 
. Ofigi- 
moterys, 
ir vyrai, 
praranda

Clare Booth Luce i 
veikalo “The Women”, 
nale tevaidino vien 
vienok filme išstoja 
tuo būdu veikalas 
dalį nepaprastumo.

Vaidina June Allyson, Joan 
Collins, Dolores Gray, Ann 
Miller, Sam Levene, Jim Bac
kus ir ’daugelis kilų gerų cha
rakterio aktorių.

Iškaštinga šio filmo produk
cija—nuostabios scenos, puoš
nūs kostiumai, prabanginiai 
namai.
Vaizduoja gyvenimus ir mei

les taip vadinamųjų dykinė
jančių turtuolių ponių pelnin
gų pajamų šeimose.

Filmas tinka lengvai pra
leisti vakarą, nes spalva ir 
muzika gera. Bet, glaustai 
pasakius, filmą neteikia “min
tims maisto“.

i
“Lust for Life“, draminis 

filmas, vaizduojantis olandų 
dailininko Van Gogh varganą 
gyvenimą, teberodomas New 
Yorke Plaza teatre.' Vertas 
pamatyti. Atrodo, jog matai 
mūsų šalies . daugumos daili
ninkų, menininkų gyvenimą.

I.Š NEW YORKO APLINK 
VISĄ PASAULI

Darwin Anniversary Com
mittee , organizuoja kelionę 
aplinkui pasaulį. Mat, prieš 
125-ius metus Charles Darwin 
atliko ilgą kelionę ir joje pri
sirinko medžiagos mokslui 
apie evoliuciją. Dabar, ątžy- 
mėjimui tos kelionės 125 
tų sukakties, komitetas
pačiais keliais plauks aplinkui 
pasaulį.

me
tais

Rose Smalley, 55-ių metų, 
tarnaitė, užsimušė iškritusi ar 
iššokusi iš buto trečiame auk
šte 983 Park Ave., kur ji tar
navo.

PAMOJIMAI
Paieškau pusbrolių Edvardo, Jo

no ir Vladislavo Juzoriių. Girdė
jau, gyvena Chicago, Ill. Malonė
kite atsiliepti, arba kas žinote kur 
gyvena, praneškite man. Turiu 
svarbų reikalą. . Antanas Staniulis, 
Box 33, Hampton, N. J.

(217-226)

AKIŲ GYDYTOJAS 
DR. TORRES

Pritaiko akinius, išdirba aki
nius, taiso akinius. Ekspertiškai 
ištyrinėja akis, ir tt. Dėl pasima
tymo ir sudarymo prieinamos kai
nos (patikrinkite) kreipkitės nuo 
9:80 v. r. iki 8 v. v.
212 E. 106th St. (tarp 2 ir 3 Avs.)

REAL ESTATE

Morris Park Section—Bronx, N. v. 
Mūrinis namas, du 4 rūmų apart- 
mentai. Dabar yra tuščias vienas 3 
rūmu apt. 2 karam garadžius; alie
jaus šiluma. Privatiškas sav. Priei
nama kaina. Ateikite persitikrinti.

TA. 9-1722.
(221-227)

Oceanside, L. I. Patrauklios 5 
m. senumo Cape Cod stubos, galima 
padidinti 
skiepas, 
svečiams.
2 miegrūmiai, puikioj kaimynystėj. 
Privatinis sav. $16,950. RO.6-5523.

(220-226)

attic, pusiau ištaisytas 
Galima pernakvoti ekstra 

Dideli skrynuoti porčiai,

AUTOMOTIVE

At ydai Body ir Fender vyrams! 
Black Hawk Porto jėgos, 4 pumpos, 
4 rams. Nėra vamzdžių ar prietai
sų. A-l stovyje, kaip nauji. $40 uč 
setą. Neparduodame atskirai. 
kras bargenas. GI. 2-8942. 10 A'.^t 
—7 P M.

DUMP TRUCK

(221-227)

A-l gerame mechaniškame sto
vyje. Neseniai visas pertaisytas. 
Pardavimo ar išnuomavimo kaina 
labai prieinama. Ateikite peržiū
rėti ir persitikrinti.

RA. 1-4391 — Astoria, L. I.
(220-226)

PARDAVIMUI
Dust Arrester. Model 81 Torit. 

Taip kaip naujas, parduoda privati
nė ištaiga. A-l stovyje. Po in
spekcijos, sutiksite su kaina. Per
sitikrinkite.

GREENBUT CO.
469 Broadway, N.Y.C. CA. 6-406’^

HELP WANTED FEMALE

Merginos prie Counter. Interesin
gas darbas ant Staten Island Ferry, 
puikus pasivažinėjimas laivu. Darbas 
daliai laiko ar savaitgaliais. Ištisą 
dieną šešt.-sekm. Kreipkitės: Slip 
No. 5, N. Y. Side. Office of Stew
art’s Ferry Food Service.

(220-226)

BUSINESS OPPORTUNITIES

SANDWICH SHOP—Dabar speciali
zuojasi su hero sandvvičiais, bet ga
li būti pakeista j bet koki kitą 
maistu aptarnavimą. 3 rūmai iž už
pakalio, geras lysas. Parduodama 
su nuolaida iš priežasties savininko 
nesveikatos, privatiška nuosavybė, 
geras pirkinys porai, partneriams ar 
šiaip asmeniui. Kreipkitės asmeniš
kai, 460 Brook Ave. Šaukit CYpress 
2-1105, Bronx, N. V.

(223-229)

Restauracija-Tavern, kombinuotai. 
Gerai įsteigtas biznis. Labai ge/^r 
je vietoje. Ideališka partneriam® 
Reikia pamatyt, kad įvertinti.

DeCourcy, GI. 7-2506 
Staten Island.

(223-229)

BOATS

Wheeler, 40 footer, lounge, ship 
to shore phone, twin 115 h. p. 
Crowns, monel galley, head, davit 
and dinghy, sleeps 6; forward and 
aft cockpits, a splendid buy at $9,- 

Į 500. Can be seen anytime at Rays, 
| 503 City Island, Bronx, N. Y. OL. 

5-4154. Offered by private owner. 
(223-229)N. Y. C. — SA. 2-7589

MATTHEW i 
' BUYUS

j •<BOTA™

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

•O6**oe*

:: 426 Lafayette S
Newark 5, N. J.
MArket 2-S172
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Banfield Skiff, 25 ft., 11 inches. 
115 h. p. Shelter cabin, head, offered 
by private owner at a price you 
will best appreciate. After inspec
tion, an outstanding buy at $1,750. 
Convince yourself. Boat can be seen 
in Oceanside, L. L, fot appt, call 
RO. 4-7712. Rockville Center, L. I.

(223-229)

,,
4 in 1

lietuviškai.

R. F. D. 1, Rt<
Laityft (Liberty) Penkt., Lapkričio (Nov.) 16, 1956

aiškus
GREEN

ką tyrinėjant, J. W. Thomsonas 
jsliškai sudarė iŠ keturių nenuo- 

Taigi, Gaspadines, Virė-

BRAND CO.
No. Franklin, Conn.

. Wagner theater
110 Wyckoff Avo., (arti DeKalb) 

Ridgewood. HEgeman 3-2613
ir apsideginate, mažai ar 

nekentėkite skausmo. Tuo- 
in 1 Oi) for Burns.
geležimi arba ugnimi,

Oil For Burns. Pilnai 
ustabdys skausmą ir rona 

Oil For Burns buteliukas

ilgą la 
ir mok

aliejų gyduolę.
ja Dirbtuvių Darbininkai, kurie tik dir-

Pei 
surado 
dingų 
jai, ar
bate prie ugnies 
daug, 
jau pa 

karštu

tai daug iau 
rsitraukite 4 
vandei.iu,

4 ir 1
Lapkr. 16 — Lapkr. 23 

Pirmą syk Brooklyne 
Linksma Spalvuota Filma„ 

“HER 1ST RENDEZVOUS 
Taipgi 

“EVENING FOLLOWING 
THE OPERA” 

lr 
Vėliausios Vokiškos Filmos

/
Keliuose Brooklyn© d ištruk

tuose perskaičiuojami balsai, 
nes kandidatai sako, kad yra 
neaiškumai, kuris iš tikro lai
mėjo rinkimus.

New Yorke Lincoln skvero 
srities gyventojai (tebekovoja 
prieš 175-ių milijonų projek
tą, kuris apie 7,000 šeimų at
imtų butą ir keliems šimtams 
asmenų bizni.

OSS

Apsideginus 
tuojau skubiai 
garantuojame, 
pradės savaime 

kainuoja 97 
P. S. Galite

kad tuojau s' 
gyti.

centai.
rašyti

dARDEN
. 32, DE]P. LS.

Brooklyne vieno 5-ių auk: 
apartmentinio 'namo 3 gyver 
tojos pasiskundė teisėjui, kad 
nuo spalio 1-os dienos negavo 
šilumos. I teismą atėjo namo 
prižiurovas. Teisėjas Solomon 
atsisakė prižiūrovą teisti, pa
reikalavo; kad ateitų pats sa- 

: vminkas.




