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KRISLAI
Mūsų koncertas.
Pusgalviai šliužai.
Kiti parengimai.
Liaudies Balso vajus.

Rašo R. Mizara

Kalbant apie šių metų Lais
vės metinį koncertą, galima 
pasakyti tiek: jis buvo visais 
atžvilgiais sėkmingas.

Meninė programa buvo liau
diška, kiekvienam supranta
ma ir mėgiama.

Mūsų publika labai pamilo 
čikagietes viešnias menininkes 
—Jerry Mikužis, Nancy Ro
man ir Daratėlę Yuden,— o 
joms patiko newyorkieciai.

—Jei norėsite, mes atvyk- 
sime ir sekamais metais į jū
sų koncertą, — sakė viešnios, 
atsisveikindamos.

žinoma, kad norėsime!

Mūsų Aido Choras taipgi 
“parodė, ką jis gali”! Nuopel
nas priklauso mokytojai Mil
dred Stensler ir choriečiams.

Gerus numerius davė Suzan
na Kazokytė, worcesteriskis 
dzūkas Jonas Sabaliauskas ir 
mūsų Augustas Iešmantą.

Pianistas Pranas Balevičius 
meistriškai atliko keletą nu
merių (Rachmaninovo, Mo- 
zarito ir vieną savo kūrinį).

Puiku, puiku!

' Keletas pusgalvių gatvėje 
ties auditorijos durimis šliau
žiojo ir bandė kenkti tiems, 
kurie eina į svetainę.

Prisimena didžiojo
poeto Byrono žodžiai:

“Jeigu esama žmonių, 
Vadinasi, šliužų taip pat 

netrūksta^
Nors kojomis jie vaikščioja 

dažnai . . .”

anglų

Čia verta paminėti, kokie 
svarbūs mūsų kultūriniame 
fronte parengimai įvyks seka
mą savaitgalį:

Lapkričio 24-ą dieną Rich
mond Hill, N. Y., bus didelis 
metinis Lietuvių Namo Bend
rovės akcininkų suvažiavimas. 
> Po jo — geras banketas.

Sekmadienį Lietuvių Liau
dies Teatro aktorių trupė vyks 
į Hartford, Conn., ir ten su
vaidins komediją “Lapkus”.

Tą pačią dieną Detroite 
Chicagos aktoriai suvaidins 
komediją “Prašvilpta laimė”.

Chicagiečius aktorius pati
ko nelaimė: mirė šarkiūnas, 
kuris “Prašvilptoj laimėj” vai
dino vyriausią rolę. Tą rolę 
dabar vaidins pats režisierius 
Juozas Nedvaras, talentingas 
sceninio meno veikėjas.

Tą pačią dieną Chicagoje 
LKM choras duos koncertą.

Kaip matote, mūsų žmonės 
visgi juda, veikia. Geriausių 
jiems sėkmių!

•TMį’

Z Už savaitės, gruodžio 1-ą 
dieną, Lietuvių Liaudies Tea- 
'tro aktoriai vyks į Philadel- 
phiją su komedija “Lapkus”.
' Philadelphiečiai raginami 

darbuotis, . kad parengimas 
būtų didelis ir geras!

D. HAMMARKSJOLDAS RAGINO AGRESORIUS TRAUKTIS
Montgomery’!) rasistai dar 
v i s atsisako vvkdvt teismo
nutarimą apie segregaciją

Montgomery miesto komi
sija paskelbė, kad apeliuos, 
prašys Aukščiausiojo teis
mo persvarstyti rasinės se
gregacijos autobusuose by
lą. Kaip žinia, Aukščiausias 
teismas lapkričio 12 išnešė 
sprendimą, kad keleivių se- 
gregavimas pagal rases au
tobusuose yra nelegalus.

Kaip žinia, Montgomery- 
je jau beveik metai, kaip 
vedamas negrų boikotas 
prieš segregaciją autobu
suose.

Vietiniai rasistai, betgi, 
yra pasiryžę palaikyti se
gregaciją. Jie tuo tarpu 
darbuojasi bandydami su
daryti taisykles, kurios pa
laikytų segregaciją, nors 
formaliai nelaužytų teismo 
nutarimo. Jie palaikys se
gregaciją, tai yra privers

negrus sėdėti autobusuose' 
atskirai nuo baltų, nors au
tobusuose nebus užrašų 
“negrams” ir “baltiems”. 
Kaip jie tai padarys, neži
nia. Bet vietinių negrų at
stovas pareiškė:

“Visas rasistų pastangos 
bergždžios. Jie kalba apie 
savo autobusus, bet tie au
tobusai garažuose, jie ne- 
rieda gatvėmis, nes mes jų 
nenaudojame. Boikotas tę
siamas ir bus**tęsiamas tol, 
kol mums bus užtikrinta, 
kad galime važiuoti bet ko
kiose sėdynėse visuose au
tobusuose. • A u k š čiausias 
teismas savo nutarimu 
mums padėjo, bet mūsų, boi
kotas, kaip matyti, turės 
tęstis, iki tas nutarimas bus 
vykdomas gyvenime. Mes 
pasitikime savo jėgomis. 
-------- r-............... .............— r—-— 

“Humanite” kritikuoja Lenkijos, 
Jugoslavijos ir Italijos K. P.

Paryžius. — Francūzijos 
Komunistų partijos organe 
“l’Humanite” vienas parti
jos vadų, Guyot, aštrokai 
kritikavo Lenkijos ir Jugo
slavijos komunistus. Jis 
taipgi užkabino Italijos ko
munistus.

“l’Humanite” sako, kad 
Lenkijos ir Jugoslavijos ko
munistai daro klaidą, abe
jodami apie intervencijos 
reikalingumą Vengrijoje. 
Kaip žinia, Lenkijos ir Ju
goslavijos komunistai sakė, 
kad antroji tarybinė inter
vencija buvo reikalinga, 
nors tragiška, bet pirmoji, 
kuomet Gero paprašė ta
rybinių jėgų padėti suval
dyti demonstracijas, buvo 
didelė klaida.

“l’Humanite” sako, kad 
ir Italijos komunistėj vado
vybė nerodo pakankamai 
“ryžtingumo” šiuo klausi
mu.

Lenkijos Komunistų par
tijos (PPR) organas “Try-

buna Ludu” savo ruožtu 
neseniai kritikavo Prancū
zijos komunistų vadovybę, 
ypatingai Thorezą, kaip 
užkietėjusią ir nemokančią 
pasimokinti iš gyvenimo.

Bostono Smitho akto aukų 
bylos sprendimą atidėjo

Bostonas. — Federalinis 
teisėjas Bailey Aldrich ati
dėjo septynių Bostono ir

Sveturgimiy gynimo komitetas 
prisirengia prie suvažiavimo, 
kuris įvyks gruodžio 8 dieną

Jis klausia britų, franeuzų 
izraeliečių: kada, pagaliau, 
jūs apleisite Egipto žemę?

Budapeštas. — Vengrijos 
radijas sako, kad Budapeš
te prasidėjo polio epidemi
ja. Taipgi yra pavojaus, 
kad gali prasidėti šiltinės 
epidemija, sako Budapešto 
radijas.

viai taipgi veikia.
Be kitko, Toronto aktoriai 

mokosi dramą “Mūsų gyveni
mo žaizdos” ir ją žada pasta
tyti dar šiemet.

Beje, mūsų žmonės privalo 
nepamiršti, kad kanadiškis 
Liaudies Balsas šiuo metu ve
da vajų naujiems skaityto
jams gauti ir reikiamai pinigų 
sumai sukelti.

Padėkime jiems, kiek gali- 
Kanados progresyviai lietu- me!

New Yorkas. — Svetur- 
gimių gynimo komitetas 
(American Committee for 
Protection of Foreign 
Born) skelbia,’ kad smar
kiai rengiamasi prie 22-o 
metinio suvažiavimo. Tas 
suvažiavimas įvyks gruo
džio mėnesio 8 ir 9 dieno
mis Los Angelėse, Alexan
dria viešbutyje. Tikimas 
keleto šimtų delegatų.

Po specialiu atsišaukimu 
kviečiant į suvažiavimą pa
sirašė kunigas Kenneth 
Ripley Forbes, vyskupas 
Athur W Moulton ir profe
sorė Louise Pettibone 
Smith.

■ Suvažiavimas ; svarstys 
sekamus klausimus:

Walter - MCČarrano 
statymo atmetimą;

Imigracijos įstatymų ra
sistinių dalių panaikinimo;

Naturalizuotų Ameri
kos piliečių pilietybės ata- 
kavimo sulaikymo;

Ne - piliečių persekiojimo 
sulaikymo.

Sveturgimių gynimo kon
ferencija dabar išsiuntinėjo 
tūkstančiams organiza c i- 
jų atsikreipi mą, kuriame 
ragina prisidėti finansiniai 
prie šios svarbios
rencijos surengimo, taipgi 
rinkti delegatus;

I-

konfe-

Vokieti j os socialdemokratai 
tikisi laimėti rinkimuose,— 
užmegs santykius su Pekingu
Tokyo. — čia kaip Japo- elementų koalicija,* kuri

nijos Socialistų partijos stoja prieš bet kokias soci-
svečias dabar lankosi Va- ” - -----' °--1 -ljn
karų Vokietijos Socialde
mokratų partijos pirminin
kas Erikas Olenhaueris. 

| Jis taipgi apsilankys Indo
nezijoje ir Burmoje.

Olenhaueris sakė- spaudos 
atstovams, ' 
abejonių, jog 
kratai ateinančiais metais 
laimės parlamentinius rin
kimus Vakarų Vokietijoje 
ir sudarys Bonnos valdžią. 
Jis sakė, kad tai bus di
džiulė pakaita Vokietijos 
vidujiniame gyvenime, nes

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekretorius Dag 
Hammarskjoldas atsikrei
pė į britus, francūzus ir iz
raeliečius, klausdamas jų, 
kada jie apleis Egipto teri
toriją, kurioje randasi kaip 
įsiveržėliai. J i s priminė 
toms trims šalims, kad Ge
neralinė asamblėja beveik 
vienbalsiai pasmerkė jų žy
gį kaip agresiiją.

Hammarskjoldas
toms trims šalims sekamus 
klausimus:

1. Kokiu laipsniu jau pra
vestas pasitraukimas?

2. Kokie planai daromi 
pasitraukimui?

3. Paduokite priežastis, 
kodėl neklauyta, arba ma- 
Tautų priimtų rezoliucijų? i

4. išdėstykite kokia jūsų ' Washing!

statė

Britanijos ir Francūzijos 
atstovai tuojau apsilankė 
pas Hammarskjoldą ir jam 
įteikė protestą. Jie sakė, 
kad tie klausimai yra kaip 
ir ultimatumas, kuris juos 
pastato į nemalonią padėtį. 
Hammarskjoldas atsakė, 
kad jeigu jie nemalonioje 
padėtyje, juos Į tą įvelė jų . 
pačių agresija ir vienintelis 
būdas išsinarplioti iš 
nemalonios padėties, 
baigti agresiją.

Iš Egipto tuo tarpu
nešama, kad Jungtinių 
Tautų policinės jėgos jau 
pilnai įsisteigė Port Saide. 
Bet kokia ten jų role, dar 
neaišku, nes britai dar lai
ko uostą ir miestą.

tos 
yra

pra-

nuomonė apie tai, ant kiek |ka įleisianti 10,000 pabėgė- 
rezoliucijos pildytos. Uių iš Vengrijos.
i Į..------------------- '■ ■> ■ --------------Į-------------- ---- -------- ’

‘Borba’ atsake ‘Pravdai,’ ragino« ‘ ; -' C?

pirma cituoti, paskui diskusuoti
ris, statys socializmą, nors 1 ■ ■

kuri

alines* reformas; Socialde
mokratai, sakė Olenhaue-

negalės jo įvesti tuojau. Belgradas. — Jugoslav!- straipsnį, kuriame Tito aš- 
Olenhaueris taipgi išsi- jos Komunistų lygos orga- triai kritikuotas už maišy- 

reiškė apie užsienio politi- n as “'
sakė, Rė TSRS K. P. o r g a n u i

kad jis neturi i kad socialdemokratinė Vak. “Pravdai.” Kaip žinia,
j socialdemo-j Vokietijos valdžia palaikys “Pravda” atspausdino Tass

Belgradas. — Jugoslav!- straipsnį, kuriame Tito aš-

kos klausimus. Jis
Borba” plačiau atsa- mąsi kitų šalių reikaluose. 

“Pravda” taip reagavo į Ti
to kalbą, kuria jis pasakė 
Puloje apie įvykius Ven
grijoje ir kitur Rytų Euro
poje.

“Borba” primeta “Prav- 
dai,” kad tarybinis organas 
užpuolė Tito, bet necitavo 
nei vieno sakinio iš jo kal
bos. Tarybiniai skaityto
jai nežino, ką Tito pasakė, 
sako “Borba,” nes “Prav
da,” kaip matyti, nenori, 
kad žmonės žinotų. “Bor
ba” ragina “Pravdą” per
spausdinti Tito kalbą ir 
prideda,- kad jeigu ta kalba 
iš tikrųjų būtų tokia klai
dinga ir žalinga, “Pravda’ 
galėtų cituoti klaidingas 
vietas ir nurodyti žmo
nėms. Skaitytojai tada pa
tys galėtų spręsti. Bet 
“Pravda” to nedaro, sako 
“Borba,” nes nori disku- 
suoti be citavimo,, kitaip 
sakant—tuščiai pulti.

normalius diploma t i n i u s*_______________________
santykius su Tarybų Są-i . . _ ,v v.
junga, taipgi užmegs dipio- Sovietai liepė išvažiuoti

“Times” atstovui Maskvoj
Maskva. — Tarybų Są

jungos valdžia įsakė New 
Yorko “Times” korespon
dentui Maskvoje W e 11 ė s 
H a n g e n u i apleisti šalį. 
Prieš jį keliamas kaltini
mas, kad jis fotografavo 
neleistinas karines instalia- 

i ei jas.
i (“Times” New Yorke sa
ito, kad Hangenas fotogra
favo Dniepro užtvankas, 
kurios skaitę.mos kariniais 
objektais, bet jis tam gavęs 
leidimą nuo tenykštės po
licijos, į • “Tįmes” prideda, 
kad,turi kitą korespondentą 
Maskvoje* Williamą J. Jor- 
ideną.) . . >

matinius santykius su « 
Liaudies Kinijai Kaip ži
nia, Adenauerio valdžia pa
laiko normalius, nors šaltus 
ir įtemptus, santykius suapylinkės komunistų bylos nuo karo galo iki šios die- 

prendimą. Tie komunis- nos Vak. Vokietiją valdė Sovietais, bet neturi santy-sprendimą. 1 le Komunis- nos v an.
tai teisiami po Smitho ak- klerikalų ir kitų dešinių kių su Kinija/ 
tu. Teisėjas atidėjo bylą, 
nes nori laukti, kokį spren-| 
dimą išneš Aukščiausias 
teismas panašioje Califor- 
nijos Smitho akto aukų by
loje.

Apkaltintieji Bostono kal
niečiai yra Micha-el A. Rus
so, Otis A. Hood, Sidney S. 
Lipshires, Ann Burlak 
Timpson, Ed. E. Strong, 
Daniel Boone Schrimer . ir 
Geoffrey W, White.

Paryžius. — Keli francū- 
zų lakūnai pripažino, kad 
jie padėjo izraeliečiams 
bombarduoti egiptiečius Si- 
nojuje dar prieš tai, kaip 
britai - francūzai užalaka
vo Egiptą. Francūzai lakū
nai skraidė francūziškuose 
orlaiviuose ii\dėvėjo fran- 
cūzų uniformas, tik ženklai

r-
Sudarytas komitetas 
egiptiečių paramai

Grupe veikėjui kurie įdo
maujasi Artimųjų Rytų reika
lais, sudarė specialų komite
tą, kuris rinks pagalbą Egip
to žmonėms. Tai bus pagalba 
civiliams Egipto, gyventojams,

Pasauline 
olimpiada 
atidaryta

Melbourne, Australija. — 
Ketvirtadienį čia atsidarė 
pasauline sporto olimpiada, kurie nukentėjo įiuo invazijos 

jį jų’krašt'ą. Konpitetąs prjiyns 
!maistą, pinigus,' medikamen
tus ir t. t.

; , Artimiausiomįs dienomis, sa
koma, komitetas paskelbs 
spaudoje, kur ir kaip galima 
tokią pagalbą teikti.

Joję dalyvauja 69 kraštai* 
Amerika ir > Tarybų Sąjun
ga čia skaitomos stipriau 
siomis šalimis ir ių koman
dos varžysis už pirmenybę. 
Ameriką atstovauja 386 
sportininkai, Sovietus 412.

BUENOS AIRES.—Ar
gentinos valdžia uždraudė 
visokį pikietavimą strei
kuose.

ant orlaivių pakeisti izrae- ] LONDONAS. — Edenas.
lietiškais.

Chicago. — Miręs turtuo
lis Marshall Field paliko 
$30,000,000 labdarybei.

kuris apsirgo ir laikinai 
pasitraukė iš pareigų, ge
rėja. Jo pareigas eina But- 
leris.

iš Lietuvos

New Yorkats. — Marilyn 
Monroe sugrįžo iš Britani
jos.

New Yorkias. — Socialis
tų partios vadas Normart 
Thomas pasiuntė Titui pro
testą prieš Džilso suėmimą.

Bibliotekoje jauniesiems

Kasdien, gausu jaunųjų 
skaitytojų, Trakų gatvėje įsi
kūrusioje Vilniaus centrinėje 
vaikų bibliotekoj,ė. Tačiau ne 
vien pasikeisti knygų čia jie 
susirenka. Skaityklos vedėjai 
J. Laibinytei vadovaujant, 
prie bibliotekos iveikia litera
tų, dramos mėgėjų, šokėjų 
būreliai; organizuojamos skai
tytojų konferencijos, 
aptarimai. Neseniai čia vietos 
saviveiklininkų 
suruoštas pionierių rytmetis.

ELTA

knygų

jėgomis buvo

Respublikos sostinei pagražinti

Daugelyje Vilniaus skverų, 
parkų bei aikščių dabar gali
ma pamatyti būrelius žmonių 
su kastuvais. Tai respublikos 
sostinės jaunimas, vykstant 
sodų mėnesiui, talkininkauja 
miesto apželdinimo darbuose. 
Puškino parke, Lenino aikštė
je ir kitose vietose jau paso
dinta apie 13,000 dekoratyvi
nių krūmų.

Skveruose, esančiuose Gele
žinkelio stoties rajone, Minsko 
plento ir Turgaus gatvės kam
pe, ties tarpmiestine autobu
sų stotimi dar pavasarį buvo

pasodintos daugiametės lie
pos. Dabar čia palei išgrįstus 
takelius nusities dekoratyvinių 
krūmų eilės.

Ąžuolais ir obelaitėmis nu
matoma apsodinti naujai tie
siamą autostradą, kuri jungs 
aerouosta su miesto centru.

Iki sodų mėnesio pabaigos 
Vilniuje dar bus' pasodinta 
apie 25,000 daugiamečių me
džių ir 15,000 krūmų.

A. Skaisgiris

ORAS NEW YORKE
Vešu, giedra
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PASAULINIUOSE SŪKURIUOSE
ŠIE ŽODŽIAI rašomi Padėkų dienos išvakarėse. 

Šių metų tradicinė amerikiečių šventė, Padėkų diena, 
bus nerami daugeliui žmonių. Neramumai jaučiami dėl 
to, kad Anglija, Francūzija ir Izraelis užpuolė Egiptą—r- 
užpuolė be jokio reikalo, užpuolė žiauriai i/ pasalingai. i

Nors mūšių paliaubos ten įvykdytos, tačiau agresoriai 
neištraukia, savo jėgų iš Egipto žemės ir gana !

Kas iš to visko išeis, nieks tikrai nežino, bet žinoma, 
jog agresorių palaikymas savo, ginkluotų jėgų Egipto 1 
žemėje nervuoja milijonus pasaulio taiką mylinčių žmo
nių.

ANTHONY EDENAS, Didžiosios Britanijos minis
trų pirmininkas, sakoma, susirgo ir pasitraukė iš savo 
pareigų ėjimo. Jis, supraskime, neatsistatydino, o tik 
pasitraukė gydytojų skatinamas. (

Tačiau kai kurie spėlioja, kad Edenas pasitraukė iš 
ministrų pirmininko pareigų visam, t. v., jis daugiau ten 
nebegrįš. Jo pareigas perėmė Butleris, kuris, sakoma, 
nesutiko su Edeno politika karo pradėjimo Egipte klau
simu. i

Mums rodosi, kad Edenas, pradėdamas karą prieš i 
Egiptą, padarė didžiausią klaidą savo politinėje karje
roje. Jis sukėlė prieš save na tik savo šalies žmones, o 
ir viso pasaulio,—žmones, kuriems rūpi taikos išlaiky
mas.

Edenui pasitraukus iš savo pareigų ėjimo, dabar, 
'mums rodosi, jo įpėdiniui būtų lengviau karaj Egipte 

v baigti. Bet klausimas, ar. taip bus padaryta.
"" 1 •1 i

FRANCuZIJOJE KYLA didesnis ir galingesnis j u-■ 
dėjimas prieš tos šalies valdžią, kuriai vadovauja soci
alistas premjeras Guy Mollet.

Įdomu tai, kad prasidėjo pačių Francūzijos Socialis
tų partijoje judėjimas prieš Molleto politiką.

Seino departmento, į kurį įeina Paryžius, eilė žy
mių socialistų partijos vadų reikalauja, kad tuojau būtų 
sušauktas specialus Francūzijos Socialistų partijos su
važiavimas, kuriame būtų iŠ naujo persvarstyta visai 
valdžios politika.

Kairesnieji socialistai sako, Molletas kadaise ža
dėjo baigti karą Alžyre, bet jo nebaigė; kasdien ir kas
dien ten yra žudomi alžyriečiai, kurie kovoja už savo 
šalies laisvę.

Francūzijos užpuolimą ant Egipto kairieji tos šalies 
socialistai vadina agresija, žiauria agresija, kuri Fran- 
cūzijai gali labai daug lėšuoti.

Įdomu tai, įtad šiandien Francūzijoje socialistų val
džią labiausiai palaiko patys dešiniausieji, reakciniai tos 
šalies sluogsniai. Ją palaiko tie sluogsniai,, kurie tebe- 
stoja už “didelę Francūziją,” kurie turi imperialistinius 
kėslus. .

Francūzijos komunistai atkakliai kovoja prieš Mol
leto valdžios politiką Alžyre ir prieš karo pradėjimą 
Egipte.

Kaip ilgai Molleto valdžia laikysis, mes nežinome. 
Bet žinome tai, kad, jei Francūzijos parlamente komu
nistai ir socialistai deputatai susivienytų, jie tuojau 
galėtų Molleto valdžią nuversti.

O gal taip ir turės padaryti, jei nenorės, kad Fran- 
cūzjia būtų įtraukta į baisesnes karines avantiūras.

“MES TAReMėS SU SAVO sovietiniais draugais 
kaip lygus su lygiu,” sakė Vladislovas Goinulka, grįžęs 
iš Maskvos pasitarimų.

Jis tai sakė Varšuvos geležinkelio stotyje, kur buvo 
susirinkusi nemaža žmonių minia delegacijai pasitikti.

Mums rodosi, kad Lenkijos respublikos delegacija, 
vadovaujama VI. Gomulkos, atliko didelius darbus Mask- 

’ voje,—darbus, naudingus Lenkijai, Tarybų Sąjungai, ir 
pasaulinei taikai.

Lenkijos ekonominė padėtis buvo gana silpna, ma
tyt, vyriausiai dėl to, kad per pokarinį laikotarpį buvo 
per daug kreipta didelio dėmesio į sunkiąją pramonę, o 

' per mažai į žmonių buities gerinimą.
Ką gi Gomulka iš Maskvos parsivežė?
Tarybų Sąjungos vyriausybė nutarė panaikinti vi- 

*' sas skolas, kurias Lenkija buvo pasiskolinusi. Iš viso 
L tų skolų buvo 2,400,000,000 rublių (amerikietiškais: 
\ $600,000,000).

Tarybų Sąjunga suteiks Lenkijai naują 700,000,000 
% rublių paskolą. Ji taipgi pažadėjo Lenkijai duoti 1,400,- 
‘ 000 tonų kviečių bargan (kreditan); Lenkija turės už 
\ juos sumokėti per dvejis metus.

Tai nemažas ekonominis-laimėjimas. Politinis: su
sitarta dėl to, kur ir kiek Tarybinės armijos dalinių bus 
nuolat palaikyta Lenkijoje. Susitarta, kad Tarybų Są-

• junga nesikiš į vidujinius Lenkijos reikalus, kad ’ abidvi 
.. šalys gyvens draugiškai, taikoje. *

“Dabar nebeliko skerspainių, kurios pastotų kelią 
draugiškumui gilinti tarp Lenkijos ir Tarybų Sąjungos,n 
sakė Gomulka.

1930-ais metais J. Stali
nas! kalbėdamas Maskvos 
universitete studentams, 
pasakė:

“Mes esam atsilikę nuo 
kai kurių pasaulio šalių 
aukštosios civilizacijos ir 
technikos moksle apie šim
tą metų.

“Tadgi, dabar mes priva-, 
lom mokytis ir mokytis: 
sparčiai, kad ne tik mes’ 
galėtum pasivyti aukštai; 
pažengusias šalis civilizaci
joje ir technikoje, bet kad 
mes jas pralenktum abel- 
nam moksle ant viso žemes 
kamuolio.”

Šiandien, pažvelgus į Ta
rybų Sąjungą, reikia stebė
tis, kad J. Stalino ragini
mai studentams Maskvos 
universitete prie mokslo jau 
davė gerų rezultatų. Šiuo 
laiku Tarybų Sąjungoje 
mokslas sklandžiai žengia 
pirmyn su dideliu tempu ir 
klestėja.

Bulganinas, kalbėdamas 
Aukščiausios Tarybos (kon
greso) posėdy, pareiškė:

“Tarybų Sąjunga jau da
bar turi virš, penkių mili
jonų įvairių mokslininkų. 
Tame skaičiuje randasi di
delė dauguma technologų, o 
1960 metais turės apie de
vynis milijonus mokslinin
kų. Ir tikimasi pralenkti 
visas šalis mokslininkų skai
čiumi, neišskiriant ir . J. 
A. V.”

Toliau Bulganinas, tęsda
mas savo prakalbą, statisti
komis priparodė, kad tik 
viename Kalinino technikos 
institute šiub laiku mokosi 
11,000 mokinių. 33-juos.e 
universitetuose mokosi virš 
pusės, milijono studentų. 
Bulganinas pastebėjo, kad 
didžiausias skaičius studen
tų mokosi inžinerijos ir 
chemijos' mokslų.

Be to, dar randasi T. S. 
180 įvairių aukšto mokslo 
institutų, kurie esą pilni 
mokiniu. Tokiu dideliu ir 
sparčiu mokslo žengimu 
Tarybų Sąjungoje Jungti
nių Amerikos Valstijų val
dančioji klasė rimtai susi
rūpino ... Komercinė spau
da pabugusi pradėjo skleis
ti propagandą, kad mūsų 
šaliai jau gręsia didelis pa
vojus! Pavojus ne nuo ato
minių ir vandenilinių bom
bų ir ne nuo raketinių 1,- 
500 mylių tolumo šaunamų
jų sviedinių, bet didžiausiu 
pavojum m u m s grasina 
nuolatinis daugėjimas 
mokslininkų skaičiaus Ta
rybų Sąjungoje, ypač inži
nierių.

Dr. James Crees, prezi
dentas didžiojo Drexelio 
technologijos instituto Phi- 
ladelphijoje, susido m ė j ę S 
Tarybų Sąjungos inžinierių 
talentais ir jų geniališkai 
nuveiktais darbais, praeito 
rugpiūčio mėnesį pats išvy
ko į Tarybų Sąjungą, kad 
savo akimis pamatyti tos 
didžiulės šalies tobulėjan
čią inžinierių techniką ir 
plačiau susipažinti su mo
kymo metodomis.

D r. Crees sugrįžęs į Phi- 
ladelphija pasakojo savo 
įgytus Tarybų Sąjungoje 
įspūdžius susirink u s i e m s 
stambiems pramoninin
kams ir mokytojams, kurių 
buvo virš du šimtai Bark
ley Kotely. Dr. Crees baig
damas savo kalbą pareiškė 
apgailestavimą, kad Tarybų 
Sąjunga ne tik pasivijo 
amerikiečius moksle, bet 
kai kuriose mokslo • šakose 

jie mus net pralenkė. Ta
rybų Sąjunga dabar iš
mokslina po du inžinierius 
prieš amerikiečių vieną.

Beraščių skaičius taip žy
miai sumažėjo, kad žemiau 
40 metų amžiaus nerasi nė 
vieno asmens, kuris nemo
kėtų rašyti ir skaityti. Tik
tai nedidelis nuošimtis se
nelių, tebegyvenančių nuo 
carizmo laiku, esą nemok- 
ŠOS.

Apie Sovietų liaudies 
mokslingumą išsireiškė •. ir 
Didžiosios Britanijos žy
mus mokslininkas daktaras 
Weiskopf, kuris lankėsi ke
letą kartų Tarybų Sąjungo
je ir gerai vartoja rusų 
kalbą. Dr. Weiskopf pasa
kojo savo įgytus Tarybų 
Sąjungoje įspūdžius buvu
siam JAV prezidentui H. 
Trumanui, kuris praeitą' 
vasarą lankėsi Londone ir 
kitose Europos šalių sosti
nėse. Weiskopf pareiškė, 
kad Sovietu liaudis savo 
mokslingumu jau pralenkė 
Didžiąją Britaniją ir kitas 
šalis. Jie žengia prie moks
lo strimagalviais...

Praeito rugsėjo mėnesį 
laike atidarymo Drexelio 
technologijos instituto Phi- 
ladelphijoje aukštas moky- 
tojas-lektorius G. Whitney 
kalbėjo savo susirinkusiems 
mokiniams: '“Mes privalom 
mokytis, ir mokytis spar
čiai ir sūgabiai. Nesiduo- 
kime Sovietų Sąjungai, kad 
ji mus pralenktų technikos, 
fizikos, matematikos ir che
mijos moksluose. Eikime į 
lenktynes sukaupę visas sa
vo jėgas, steilgkimės, kad 
mūsų šalis klestėtų moksle 
aukščiausiame laipsny ant 
visos žemės rutulio... Ra
ginkime jaunuolius, atsižy
mėjusius gabumais viduri
niuose moksluose, stoti į 
aukšto mokslo įstaigas. Bu
dėkime 'ir būkime atsargūs, 
kad neatsiliktum moksle 
užpakaly raudonųjų.”

Vice-prezidentas Nixonas, 
kalbėdamas priešrinkiminė
je republikonų kdnvencijo
je rugpiūčio 23 d.,, taip pat 
baugindamasis TS mokslo 
pažanga, bagino jaunimą 
stoti į aukštesnius mokslus, 
prižadėdamas mokiniams 
visokeriopą valdišką para
mą, kad tik išmokslinti di
desnį skaičių mokslininkų.

Plačiau pagalvojus, atro
do džiugus ir girtinas reiš
kinys, kad du pasauliniai 
milžinai stoja į mokslo lenk
tynes, nes mokslui nėra nei 
krašto, nei galo. Tik su di
dėjančiu skaičium moksli
ninkų, naujais išradimais ir 
vis tobulėjančia technika 
galima būtų pakelti darbo 
žmonių gerbūvį ant aukš
tesnio laipsnio.

Tačiau taip įtėra. Stam- 
mos egzistavimą, jie grie
biasi žiauriausių priemonių, 
busis kapitalizmas planuoja 
ką kitą. Kad norą, kiek il
gėliau pratęsti savo siste
mos egzistavimą, jie grie
bias žiauriausių priemonių. 
Su pagalba savo mokslinin
kų jie planuoja sunaikinti 
visą tai, kas buvo per šimt
mečius sukurta dai|bo žmo
nių rankomis. Ir tuo mo
mentu, desperacijos apimti, 
vakarų kapitalistai pasiry
žę suspirgta ti hidrogeninė
mis ir atominėmis bombo
mis šimtus milijonų žmo
nių. Per daugelį 'metų 
stambieji Vyall stryto mag
natai, kaip kokie oktopu- 
sai, turėjo aprėpę-apžioję 

pusę pasaulinių rinkų savp 
-monopolija. Jų inžinieriai 
statė fabrikus kitose šalyse, 
tiesė geležinkelius, gręžė 
aliejaus versmes, atidarinė
jo kasyklas ir atliko kito
kius techninius ir ekonomi
nius pramonės, darbus. Di
dieji aukso rykliai visuo
met girdavosi ir didžiavosi 
savo aukštai išvystyta tech
nika, manydami, kad tik 
jie tegali' nuveikti tokius 
didžiulius darbus; Bet atė
jo laikas, ir ūmai besikei
čiant pasauliniams įvy
kiams, ’ vakarų stambiojo 
kapitalo kinkos suvirpėjo, 
kuomet jie patyrė, kad Ta
rybų Sąjunga su savo inži
nieriais ir kitokiais moksli
ninkais į tokį trumpą laiką 
išvystė didžiąją savo in
dustriją ir nūdien gerina 
savo žmonių ekonominę 
būklę.

Tarybų Sąjunga jau tiek 
sustiprėjo techniškai ir 
ekonomiškai, ka4 jau per 
kokį laiką ji pradėjo teikti 
ekonominę ir techninę pa
galbą jai draugiško m s 
biednoms ir atsitikusiems 
šalims. Dėl to JAV kapi
talistai ir valdančiosios kla
sėse viršūnės labai nustebo 
ir susirūpino. Begalvoda
mi, kaip užkirsti kelią Tar. 
Sąjungos teikiama jai pa
galbai kitiems kraštams, jie 
sušuko per komercinę spau
dą: Kaipgi tie raudonieji 
išdrįso pakišti koją mūsų 
monopolijai ir kaišioti sa
vo nagus į mūsų interesus 
kitose šalyse ?.. Mūsų in
žinieriai sėdi sau ramiai 
namie, o socialistinių šalių 
inžinieriai darbuojasi suši
lę. Ką daryti?'. Dėl to 
karą paskelbti būtų bepro
tybė ir saužudybė. Reikia 
ieškoti kitokių priemonių 
nugalėjimui raud o n o s i o s 
kompeticijos.

Na, ir sugalvojo: vietoje 
atominio karo, nedelsiant 
reikia padvigubinti Marša
lo planą. Paspartinti tei
kiamąją militarinę ir eko
nominę paramą toms ša
lims, kurioms bus numato
ma strategišku atžvilgiu la
biausiai reikalinga. Prie to, 
steigti' atsilikusiuose kraš
tuose aukšto mokslo įstai
gas ir mokyti liaudį, kad 
amerikoniška kapitalistiška 
tvarka esanti geriausia visame 
pasauly. Nors tas ims lai
ko ir kainuos daug bilijo
nų dolerių Amerikos taksų 
mokėtojams, tačiau tikima
si su mokslu ir ekonomiška 
parama perauklėti tų šalių 
žmones, kurie jau užsikrė; 
tę socializmo idėjomis arba 
dar tik prie socializmo 
linksta.

Tik tokiu būdu galima 
būtų atitolinti nors kokiam 
laikui tą “raudonąją pavie
trę.” Tai taip rašydami 
sapnuoja komercinės spau
dos samdyti rašytojai.

Progresas

J. Usačiovo knygos 
nagrinėjimas

VILNIUS.— Tarybinių dar
buotojų kursuose mokosi iš 
įvairių respublikos vietų; atvy
kę apylinkių darbo žmonių 
deputatų tarybų pirmininkai, 
sekretoriai, rajonų vykdomų
jų komitetų skyrių vedėjai ir 
instruktoriai. Daugelis jų ak
tyviai dalyvavo kuriant naują, 
kolektyvinį gyvenimą Tarybų 
Lietuvos kaime. Kolūkių kūri
mosi laikotarpį savo romane 
“Nemunas laužia ledus” vaiz
duoja ir Jonas Ųsaeiovas.

Neseniai kursų klausytojai 
suruošė knygos “Nemunas 
laužia ledus” aptarimą. Pra
nešimą apie veikalą ir jame 
vaizduojamus įvykius padarė 
Kelenienė. Aptarime pasisakę 
darbuotojai Banevičiūtė, Pa- 
valkis, Deltuvienė ir kiti pasi- 
•dalino mintimis apie knygą.

V i Gubinas

nUfnvjp oAvų v 2 pusk—Laisvė (Liberty) — Penkt., Lapkričio (Nov.)*23, 1956

Parama dienraščiui
Geri Laisvės patriotai, ne

galėdami dalyvauti Laisvės 
koncerte, vistiek finansi
niai savo dalį įteikė Admi-| 
nistrac.ijai: Philip Kuntz' 
ir žmona $5; M. Murmo- 
kas, $5. M. Dobinis daly
vavo koncerte, bet eidamas 
namo įteikė $5, pareikšda
mas — “tai nuo M. ir O. 
Dobinių.”

Vienas geras bayonnietis 
nusiskundė, kad negalėsiąs 
gauti Laisvei naujo skaity
tojo per šį vajų, tai įteikė 
$10 dienraščio paramai.

i Kitas brooįdynietis, geras 
Laisvės patriotas, sakosi 
negalės, darbuotis vajuje, 
tai ’ jie užrašė dviem savo 
draugam Laisvę ištisiems 
metams.

Eastonietis M. Šulskis, 
pirmu kartu pamatė Lais
vės įstaigą ir įteikė dien
raščio paramai $10; S. B. 
iš Bronx, N. Y., įteikė $10 
aukų. M. Petriko nienė, 
Stamford, Conn., užsimokė
jo prenumeratą metams ir 
aukojo $1.

Viršminėtas aukas ir pre
numeratas surinko P. Buk- 
nys, koncerte.

A. Bimba irgi laike kon
certo gavo aukų sekamai’:

J. Ažius, $25.
Po $10: Antanas Purvi

nis ir Juozas Aleksaitis.
Po $5: Charles Brown, 

Jonas Kaulinis, Mrs. Čiu- 
berkienė, Mrs. Kalvaitienė 
(Higganum), D. Burba, Pe
tras Seliskas.

Anna Jasinskas, $2.
Po $1: Norwoodiskis ir 

V. Tauras.
R. Mizara įteikė Oos 

S c h 1 a v e s (brookly nietė) 
$10 auką.

S. Sasna pridavė $5 nuo 
Nellie Venta.

Gražus pasirūpinimas ap- 
švietos reikalu. Dėkojame 
visiems, kurių vardai aukš
čiau pažymėti, už gražų at- 
sinešima linkui dienraščio 
Laisvės.

Laisvės Adrfi-cija

M. Aleksandravičius 
102-jų metų senukas
Lietuvos spaudoje skai

tome, kad Pasvalio rajone 
gyvena 102 metu amžiaus 
lietuvis Mykolas Aleksan
dravičius. Jis daug daug ką 
dar atsimena — atsimena 
baudžiavos laikus; M. Alek
sandravičius pats dalyvavo 
Rusijos-Turkijos kare 1877 
metais.

Kai spaudos 'korespon
dentai paklausė senuko, ka
me glūdi jo ilgo amžiaus 
paslaptis, tai jis atsakė:

“Darbe. Aš nežinau nė 
vieno tinginio, kuris būtų 
išgyvenęs šimtą metų.

“Senukas toliau pasako
ja, kad ir dabar jis nė vie
nos dienos nebūna be darbo. 
Šimtametis, kaip jį vadina 
kolūkiečiai, dar stiprus. Šią 
vasarą jis pėsčias atėjo į 
rajoninę dainų šventę ir 
grįžo namo, padaręs 12 ki
lometrų kelią...”

Taip, Mykolas Aleksan
dravičius duoda gerą pa
moką mums visiems: jei no
rime ilgai gyventi, dirbki
me,’ veikime! , • . — , „ , , , —Į... Į.

Klaidos pataisymas
Laisves num. 221 tilpo laiš

kas iš Lietuvos rašytas J. Sma- 
lenskui į Baltimorę. Ten bu
vo per klaidą pasakyta “Smd- 
lenksui”, ‘ o turėjo būti Sma- 
lenskui.

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

Darbininkų sveikata
Galvą skauda pašėlusia 

Užeidinėja šuoliais smar
kūs migrenos antpuoliai? 
Kad tik tai tau nebūtų iš 
neapykantos, kaip tvirtina 
patyrę psichologai bei psi
chiatrai.

Iš tikro, galvos skausmas 
dažnai esti psichologinis 
reiškinys. Gal tu didžiai 
neapkenti kokio žmogaus, 
gal savo, uošvės ar šeimi
ninko ar taip ko, ir laikai 
tu tą neapykantą užslėpęs, 
užslopinęs. Bet ji pati sa
vaime neišnyksta, ji ieško 
sau kelio pasireikšt kitu 
būdu: per tavo psichiką.

Tik pakeisk savo nuotai
ką, apsisvarstyk gerai, ap
siramink, išanalizuok savo 
pojūčius, o pamatysi, kacį 
tau išnyko ir tas galvoj 
sops tas. Taip tvirtina įgu
dę psichologai, kurie klini
kose perleidžia tūkstančius 
tokių kentuolių neapkentė- 
jm

Bet kokio smarkaus są
jūdžio: pykčio, baimės, rū
pesčio, ypač neapykantos, • 
ilgai užslopinęs neišlaikysi. 
Sukaustydamas savo vidu
jinę audrą, sudarkai visą 
organizmą. Kraujospūdis 
tau kyla, širdis muša greit, 
raumenys įtempti — ir su
sidaro slėgimas į smegenų 
audinius, štai tau ir galvo- 
sk’audis. #

Toki*e susikaupę žmonoj 
paprastai nesiskundžia, laP 
ko “sukandę dantis”, vidu
jiniai įsitempę, o tai ir blo- 
ea.

Pilvo vandenligė (“dro
psy”) susidaro nuo kepenų 
arba inkstų ligos. Krauja- 
skysčių susidaro pilve bent 
kibiras ir daugiau. Ir pri
reikia laikotarpiais tokį 
skystmą išpumpuot, išleist 
per kokią skylelę bei dūde
lę. Procedūra nepatogi ir 
ligonį suvargina.

Gydytojai neseniai susa
kė patogesnį būdą tokiam 
skystimui sugert, sugert su 
gyva “kempine.” Tokią 
kempinę gydytojai paga
mina, išėmę keletą colių 
žarnos ir ją atitinkamai 
įsodinę pilvo tuštintuose. 
Šitokia žarninė kempinė į 
save sugeria ir išsklaido po 
-kūną besusidarantį skystį.

Buvo daromi tyrinėjimai 
su laboratorijų žvėreliais, 
ir rezultatai išėjo paguo
džiamai. ‘ .

Vitaminas išnyksta iŠ- 
duonos, t. y. riboflavinas, 
vitamino B dalelė, kurios 
mes gauname permažai ir 
kurią kepėjai įmaišo į balta 
duoną (“enriched bread”)A

<Nors iš pirmo duonos keT 
palas ir turėtų truputį to 
įmaišyto vitamino, tai jis 
greit išnyksta nuo šviesos, 
ypač nuo saulės. Išnyksta 
tas ‘vitaminas riboflavinas 
ir iš pieno, kai pienas pa
būna šviesoj ii’ saulėj.

Tai kas, kad duonos ke
palas esti apsuktas, apvy
niotas kokiu slidžiu popie
rium. Jei popierius perma
tomas, tai. per jį pereina 
šviesa ir naikina vitaminą. 
Jau geriau laikyk duoną ir 
pieną tamsioj vietoj, ir lai 
tau krautuvininkas vartoja 
rudą popierių ar maišiuką 
pirkiniams įdėt. Per rudą 
storą popieriui šviesa n-etaip 
daug paliečia maistą, ir žy
mesnė tuomet riboflavirtk < 
dalelė užsilieka duonoj, piė* 
ne ar kitokiam maiste. Na-! 
tūralinė duona, iš viso grū-i 
do yra visuomet geriausia/ 
tegul ji ir bus “juoda” ar 
ruda. I

Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.
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MONTREAL, CANADA

(Tąsa)
Didelio apmaudo širdy savo konku

rentei ji nejaučia, bet ji imsis visų prie
monių, kad ponas Skrodskis tos kitos į 
savo spąstus neįtrauktų. Skrodksis l 
Štai prieš ką kunkuliuoja jos širdy pa
giežos jausmas! Jam reikia vis naujų 

. aukų. Taigi gana! Tegu ji, Agota, bus 
paskutinė auka. O ta baudžiauninkė, 
rodos, Katrytė, jos vardas, kūo ji kal
ta? Gaila merginos. Jauna, graži, ma
tyt, ir nekvaila. Pranciškus sakė, kad 
ji turinti jaunikį—smarkų, gražų, gerą 
vyrą. Vai, kad ir jai neatsitiktų taip, 
kaip praeitą rudeni tai smarkuolei Ievu
tei! Ir Agota pasiryžta paimti tą gel
tonkasę merginą į savo globą, kad ji. iš
neštų iš šito liūno savo jaunystę į švie

sesnį, gražesnį gyvenimą. Agota žino, 
f kaip ją išgelbėti. Parvažiuos panelė, ta

da ji pradės veikti.
Dienos darbas baigėsi, bet ryt bus tę

siamas. Palikę savo įrankius, žmonės 
telkiasi kuopelėmis, gretinasi prie arti
mesniųjų — jauni su jaunesniaisiais, se
nesnieji su senesniaisiais, kad būtų su 
kuo pasišnekėti, o jauniems ir pajuokau
ti, pasistumdyti, padainuoti.

Išleisdama Katrytę, Agota ją guodžia 
ir drąsinai »

—Nesisielok, mergele. Nuo savo da
lies nepabėgsi. Nebijok — nepražūsi. 
Yra gerų žmonių ir dvare. Bet ir pati 
būk atsargi. Nebūk ištižėlė. Ginkis ne 
ašaromis, o rankomis.

Šitie padriki paguodos žodžiai ir pa
tarimai Katrytę kartu ir drąsina ir bau- 

*^gina. Ji dabar čia pat akivaizdžiai ma
to, kas jos laukia šituose rūmuose.

Išėjus į kelią, ji pasivijo jaunimo bū- 
rįK Buvo čia Balsių Vincas su Gene, 
Stasių Marcė, jaunoji Noreikienė ir dar 
keletas merginti ir vaikinų iš Šilėnų, 
Juodbalių ir Karkliškių kaimų. Nors 
pavargę, bet ėio garsiai šūkaudami, juo
kaudami. Vakaras buvo tylus, gražus 
ir šiltas. Nėmažiausias vėjelis nejudino 
palinkusių pakelės beržų viršūnių. Va
karuose liepsnojo saulėlydžio žaros, o iš 

j . priešingos pusės pro kalvą kilo didelis, 
raudonas, tarsi padūmavęs mėnulio 
skritulys. Kažkuris vaikinas, pasižiūrė- 
jęs į tą tekantį mėnulį, pusbalsiu užniū- 

*Mpiavo:
• Saulė nusileido, 

Mėnuo patekėjo, 
TPikto pono žmonės 
Namo ėjo.

Kitas pusiau dainuodamas, pusiau sa
kydamas, vaipėsi ir tęsė:

Tijūnas—perkūnas, 
Urėdas:—šėtonas, 
Ir patsai ponulis— 
Tas pats velnias.

Čia Stasio Marcė, atgalia ranka pasi- 
• kasiusi nugarą, nes per dieną besilanks- 

tant jai vėl ėmė peršėti dar neseniai ran
dais užsitraukusios žaizdos nuo Rubiko 

* rykščių, grasindama kumščiais, dirbti- 
, • nai storu balsu baugino:

Aš tą poną 
Malte malčiau, 
O tą kotą 
Grūste grūsčiau,— 
Per sietą kaulelius 
Išsijočiau,

- Vėtrelė pelenėlius 
Išnešiotų!

O Jankauskų Kazys ėmė visaip krai
pytis, raivytis, pasikišo po, pažascia kas
tuvą, lyg kokį ramentą ir, pamėgdžioda
mas raišą, elgetiškai užtraukė:

Kai aš ėjau per kalnelį, 
Susitikau tijūnėlį. 
Man tijūnas nė žodelio: 
Pasiėmė kuoką, 
Pamuše kojelę, 
Subyrėjo kauleliai.

Taip jie ėjo vis daugiau visokių
nuškų prisimindami, kiti čia pat nuo sa
vęs kokį posmą prasimanydami, vieni ki
tus erzindami, tyčiodamiesi, vieni kitus 
neva sudrausdami, ponais, tijūnais, vai
tais ir kotais gąsdindami, o iš tiesų dar 
labiau į tokias išdaigas skatindamiesi.

Pro tuos juokus ir pokštus į tą ramų, 
šiltą gegužės vakarą liejosi per ilgus am
žius susikaupęs sielvartas ir apmaudas, 
kantriai kęstas paniekinimas ir ilgai 
slapta susenęs geismas išsivaduoti iš to
kios buities, vėtrele. sukilti, tamsiąją 
naktužėlę išblaškyti, skaisčiai tekančią 
saulelę pasitikti. *

Dainuškoms ir visokioms išdaigoms 
pagaliau įkyrėjus, ėjo kurį laiką aprimę,

dai-

susimąstę . Vakarų žaros pasistūmėjo į 
žiemių kampą, ir dangaus pakrašty at
siradę debesėliai dabar plieskė kaip, ug
niakure įpūstos žarijos. Rytuose per du 
žmogaus ūgius pakilęs mėnuo sumažėjo, 
išblanko ir pašviesėjo. Slėniais slinko 
naktis.

Staiga Balsių Vincas loštelėjo atgal, 
kilstelėjo galvą, atsikvėpė ir skardžiu 
balsu užtraukė:

Aukštas dvaras, žali .bromai— 
Ten bajorai uliavojo.

Ir visas jaunimas sutartinai pastvė-
re:

Ten bajorai uliavojo, 
Mūs seselę paviliojo.

Katrytė tą dainą mokėjo ir ne vieną 
kartą pati dainuodavo. Tai kodėl dabar 
nuo tos dainos taip skaudžiai susispau
dė širdis? Ir kiekvienas tolimesnis pos
mas kaip peiliu varstė krūtinę. Išveš 
tą seselę už jūrelių, už marelių, kur ji 
nebegirdės nei dūsaujančio tėvelio, nei 
verkiančios močiutės, nei žaidžiančių 
brolelių, nei dainuojančių seselių.

Tik girdėsi, sesele, •
Jūres-marias ūžaujančias,— 
Jūres-marias ūžaujančias 
Ir nendreles siūbuojančias.

dainos pabaiga taip vaizdingai irO 
graudžiai jai sakė, kas jos laukia pas 
tuos uliavojančius bajorus:

Aukštais kalnais bevaikščiosi, 
Juodas uogas berankiosi. 
Aukšti kalnai—didi vargai, 
Juodos uogos—ašarėlės.

Ponas Skrodskis sėdėjo savo rūmų te
rasoje, rūkė pypkę ir gardžiavosi tuo 
puikiu gegužės mėnesienos vakaru. Nuo
stabioj prieblandos tyloj svajingai sken
dėjo rūmas, sodas, parkas ir pats ponas 
Skrodskis grimzdo į malonų svaigulį. 
Tik einančių iš darbo chlopų šūkavimai 
ardė iš tolo tą palaimingą vakaro ra
mybę.

Bet štai suskambo daina—lygiai, pla
čiai, banguojanti; liūdna ir darni. Po
nas Skrodskis įsiklauso — ir kažkodėl 
mėlynakės, geltonkasės merginos pa
veikslas kaip gyvas stoja jo akyse. Ar 
ir jos balsas skambėjo toj nuostabioj 
dainoj? Vis dėlto ir tamsioje tų mužikų 
masėje suspindi štai kokių grožio ir me
no krislų!

Kilniai nusiteikęs ponas Skrodskis 
stebi melsva srovele vakaro! vėsoj vin
guriuojančius savo pypkės dūmus.

. XX 1 ’
Praėjus savaitei laiko po darbų dvare, 

atjojo pas Kedulius vaitas Kurbauskas 
ii; pyanešė, kad ponas įsakė pristatyti 
Katrę į rūmus, nes panelė jau po kelių 
dienų parvažiuosianti. Pranešdamas 
Skrodskio įsakymą, vaitas tarėsi darąs 
Keduliams malonę.

—Žiūrėk, Keduli, — kalbėjo jis deši
ne įsirėmęs į šoną, — kokia laimė tave 
ištinka! Jei duktė mokės ponui įtikti, 
lažas ir prievolės tau perpus sumažės, o 
ir sutartis dėl išsipirkimo nebus sunki. 
Na, mergele, ruoškis! Ryt rytą pasiro
dyk dvare ponui Pšemickiui.

Kiekvienas vaito žodis kaip peilis vars
tė Katrytės širdį. Ji veltui žvalgėsi į 
motiną ir tėvą. , Motina dūsavo ir ska
relės kampu vogčiomis ašarą braukė, o 
tėvas piktai varstė akimis, įspėdamas, 
kad jokio prieštaravimo nei dukteriai, 
nei motinai neleis.

—Gerai, pona$ vaite, — išleisdamas 
Kurbauską ir žemai jam lenkdamasis, 
lemeno Kedulis,—ryt. rytą aš pats: pri
statysiu ją ponui prievaizdui..

Vengdamas senės aimanavimų ir duk
ters priekaištų, jis išėjo į kalvę ištrupė
jusias kirvio ašmenis užmesti.

Eidamas jis galvojo apie visą šį Vei
kalą. Jam negaila dukters, nes jį masi
na jos uždarbis ir pono malonė. Tačiau 
jis bijo Mackevičiaus. Pagaliau, ką gi?.. 
Kunigas grasino jį iškeiksiąs ii: nepri- 
imsiąs į šventą vietą, jei jis susidės su 
žandarais ir policija, įduos tuos palaidū
nus. Tiek jau to!.. Su policija jis ne
susidės ir tų palaidūnų neskųs, bet pono 
jis turi klausyti. Juk jis baudžiaunin
kas. Ponas reikalauja, kad Katrė dirb
tų dvare,, tai kaip jis gali priešintis? 
Kunigas'turi tai suprasti. Nusiraminęs,< 
Kedulis jau be baimes mąsto apie ryto
jaus dieną; kada reikės vežti dukterį j 
pono rūmus.

(Bus daugiau)

Atmetė. tok j siūlymą 
pakėlimui algų

Didžioji orlaivių gamybos 
Įmonė, Canadair, kuri samdo 
apie 6,000 darbininkų, pasiū
lo darbininkams pakelti algas 
9%, kas išeitų nuo 12-os iki 
17-os centų Į valandą. Bet 
darbininkai tokį samdytojų 
siūlymą atmetė. Jie reikalau
ja pakelti po 25-is centus į 
valandą tiesioginiai. Jię taip
gi reikalauja pridėti dar du 
apmokamus šventadienius; 
dvi savaites atostogų, išdirbus 
vienus metus, vieltoj iki da
bar, trijų savaičių ątos-l 
togų po 10 metų, vietoje 15 
metų; unijos šapos ir pagerin
tos skundų procedūros.

Samdytojai veik visus šiuos 
darbininkų reikalavimus at
meta. Darbininkai, unijos na
riai, lodei Įgalioja savo va
dus šauktis valdžios tarpinin
ko.

Darbininkus atstovauja In
ternational Association of Ma
chinists unija.
Siekia sudraskyti uniją

Kvebeko Plumbinimo ir šil
dymo Kontraktorių Korpora
cija kreipėsi į Kvebeko Darbo 
Santykių Komisiją, kad atim
tų čarterį iš unijos — Inter- 

of Plumbers 
Local 144 

kontraktoriai 
darbininkus

Tikrumo-

Pittston, Pa
Išvažiavo atostogoms į Fla.

Juozas Urbanavičius, gavęs 
tris savaites atostogų, su žmo
na Elzbieta, išvažiavo į Mia
mi, Floridą. Juodu ten ap
lankys Juozo seserį, pasivie
šės Floridos saulėtoje apylin
kėje ir po trijų savaičių $rįš 
namo.
Sėt g a

Antanas Skrupskis nesijaur 
čia gerai, todėl,nors sakoma 
tik trumpam laikui, atsigulė į 
katos ištyrimui. Taipgi Jurgis 
Pelakauskas sunkiai susirgo 
gripu, turėjo šauktis gydyto- 

Į jo pagalbos ir mano, kad tei
kės 
tės

national Union 
and Steamfitters 
(CLC) — kuri, 
kaltina, išvedus
nelegaliai į streiką, 
je, darbininkai įtik vienai die
nai buvo pašaukti Į mitingą. 
Darbininkai, kurių priklauso 
šioje unijoje apie 2,000, rei
kalauja pakelti algas po 23c. 
Į valandą. Samdytojai sako, 
tas jau siektų iki .$2.35 į va
landą. Todėl jie siūlo tik 10c. 
Į valandą pakelti algas. Dar
bininkai atmeta šį siūlymą. Už 
tad ir vyksta toks didelis su
sikirtimas darbininkų su darb
daviais.

Šioje industrijoje yra ir ki
ta unija, katalikų sindikatų 
(National Syndicate* of Mont
real Plumbers CCCL), kuri 
apima apie 1,500 darbininkų, 
ši unija bando taikiu' būdu su
sitaikinti su samdytojais.
Pieno darbininkai reikalauja 
pakelti algas, sutrumpinti 
darbo savaitę

Dviejų didžiųjų pieno kom
panijų—Borden Company Ltd. 
ir J. J. Joubert Ltd. — apie 
800 darbininkų, reikalauja 
sutrumpinti darbo savaitę iki 
penkių dienų, vietoje kaip 
dabar, jie dirba šešias dienas 
ir pakelti algas po $2 į savai
tę ir komišion J/tC. už kvortą 
pieno už išvežiojimą. Tas, sa-, 

’ koma, pakeltų jų allgas iki 
<$71.50 už savaitę. Samdytojai 
atsisako jų šiuos 
išpildyti, todėl 
vestas išspręsti 
komisijai.

/ Darbininkus 
Transport Driver’s 
kalas 106.
Uždarė mokyklą dėl 
stokos pinigų

Hudson miestelyje, St. ' Tho
mas Aquihas
pradžios mokykla, 
mokėsi apie 350 
francūzų vaikučių 
Como ir Vaudteuil miestelių, 
pereitą savaitę buvo priversta 
užsidaryti dėl to, kad moky
klų komisija neturi pinigų ap
mokėti mokytojams algas ir 
kitoms mokyklojužlaikymo iš
laidoms. Komisija kreipėsi pir
miau ir į Kvebeko provincijos 
valdžią, ka!d suteiktų finansi
nę mokyklai pagalbą, bet pa
taikė į kurčią ausį; Visai 
nieko neatsakė. Tik dabar, 
kada uždarė mokyklą, ,tai 
provinciale valdžia pažadėjo 
$7,000.- Bet vienas mokyklos 

i pareigūnas pastebėjo, kad iš 
tos sumos reikės atmokėti mo
kytojams atsilikusias algas, 
kas paims $5,500 ir likusiais 
galėtų verstis dvi savaites, b 
po to vėl užsidarylti.

Kas sakė, kad Duplesid val
džia nesirūpina vaikučių ap- 
švieta . ..

reikalavimus 
dalykas pa- 
arbitracijos

Prisiminus Brolį

KLEMENSU MATULIONĮ
Mire Spalio 11, 1956.

liūdna netekus mylimo brolio. Išsis- 
jo iš gyvųjų tarpo paliko spragą šei- 
visame pažangiame judėjime. Pavyz-

išgulėti lovoje virš savai- 
laiko.

Detroit, Mich.
“PRAŠVILPTA LAIMĖ“

Chicagos Liaudies Teatro 
trupė detroitiečiahis suvaidins 
3-jų veiksmų komediją “Pra
švilpta Laimė”. Vaidinimas 
atsibus sekmadieni, lapkričio 
(Nov.) 25-ą dieną, Ispanų 
Unedos svetainėje (buvusioje 
lietuvių) 1920 — 25th St. ir 
Vernor Hwy. Svetainės durys 
atsidarys 3-ią valandą, popiet, 
vaidinimas prasidės 4-ą vai.

Detroitiečių kiekvieno ir 
kiekvienos pareigą per šias li
kusias kelias dienas pasidar
buoti, kad chicagiečius mūsų 
kolonija pasitiktų masiniai ir 
būtų mūsų progresyvių spau
dai gražios naudos.

Kvieslys

Baltimore, Md
Lapkričio 17-ą dieną lietus 

nesustoja, o čia rengiama ban
ketas \L.L.D. 25-os kuopos. 
Bet žmpnės nepaisė lietaus, 
susirinko gana gražus būrys 
ir buvo labai linksmas vaka
ras.

Po vakarienės, , besilinks
minant prie muzikos ir daine
lių, kaip tai kas sužinojo, kad 
iš Washingtono atvažiavusio 
draugo Joniškiečio moteries

atstovauja 
unijos lo- katos,

Tad visi sustojo ir su gim
tadienio dainele ilgai sveikino 
ir Cicilijai įteikė dovanėlę.

Onutė Deltuvienė dovanojo 
sūrį. Geri draugai nepamiršo 
ir mūsų spaudos — surinko 
$35.00.

Bet šiame parengime pasi
gedome nuolatinių mūs veikė
jų, drg. Kazimiero Juškausko 
—jis sunkiai serga širdies li
ga.

O prieš kiek laiko iš gyvų
jų tarpo išsiskyrė nuolatinė 
veikėja parengimuose brangi 
draugė Sitankęvičienė. Paga
liau ir drg. Stankevičius turė
jo apleisti Baltimorę. Taigi 
mes visi labai pasigendam šių 
mielų draugų.

Linkime K. Juškauskui svei- 
o V. Stankevičiui iš

tvermės nugalėti visus liūdnu-
mus.

Esame labai dėkingi visom 
gaspadinėm už jų sunkų dar
bą.

katalikiškoji 
kurioje 

anglų ir 
iš to ir

Saulėtekis

Iš
Liet. 
Rūta 
Itol- 
sve- 

Minėta draugija gy-
' t J

Chicago: UI.
rytiečių vakarėlio

Lapkričio 10-ą dieną
Teąįtrafliška Draugija 
No. 1 turėjo parengimą 
lywood Imi (Rudaičių) 
tainėje.
vuoja per daug metų, bet sve
čių visai nedaug tebuvo. Bet 
skaitlingas Ex-Mainierįų Cho
ras gražiai pasirodė if publi
kai patiko1 jo gražios daine
les. ,

Malonu matyti, kad Ex- 
Mainierių Choras gražiai vei
kia ir sutartinai, 
gai padainūoja.

Gyvuok galingas mainieri, 
nepa.lauže tavo tvirtą nugarą 
anglių kaimas, kada perėjai 
iš. kasyklos juodas kaip kur
mis. Buvai jaunas ir nepavar
gai ir tau nebuvo slinku. Ir 
dabar matom, kad ex - mai- 
nieriai nesnaudžia, anglies 
,• v. .rut,»f ha r.«

3 pu«L Laisvė (Liberty)« Penkt., Lapkričio (Nov.) 33, 1956

harmoTiin-

Paliko 
kyrimas 
moję ir 
dingai gyveno, ėjo pažangos keliu, rėmė organi
zuotus darbo žmones. Geismas jo buvo, kad žmo
nija būtų apsišvietus ir rytojus giedresnis. Te
gul jam būna ramu laisvose kapinėse.

Sykiu nuoširdi užuojauta brolienei Marijonai 
ir sūnums.

K. Remeitienė, se&uo

Berlin, Conn.

turi gana prisikasę, dabar 
susitvėrė Ex-Mainierių Klubą 
ir iš to draugiško klubo išdy
go ir choras. Tai matom, 
kaip vieningai veikia mainie- 
riai, ir dar tvirti! nei anglių 
dulkės nepaveikė ir dabar 
dainuoja linksmai ir kitiem 
pataria prisirašyti prie Ex-

ką ir narės žadėjo parinkti 
aukų — reikmenų.

Visus bėgamus reikalus ap
tarusios ėjome prie naujų su1- . 
manymų. Nutarėme gruodžio 
mėnesio susirinkime turėti di
deli šurum-burum su “grab 
bag”. Reiškią, atsinešime do
vanėlių, užkandžių ir turėsi-

Mainierių Klubo ir būt tvirtais me, taip sakant, Kalėdų Parę. 
lietuviais ir dainuoti linksmai.

Mainieris

Iš

Roseland’ III

Prašome visų narių tą atsimin
ti ir būtinai dalyvauti, nes 
norime gražiai, draugiškai už
baigti šiuos metus. Prie to, 
kitame susirinkime vėl apkal- 

I bėsime kokius naujus sumany- 
! mus kitiems metams. I

Lauksime visų narių daly
vaujant mūsų Kalėdų Parėję.

M.S.

MOTERŲ SUSIRINKIMO

lapkričio 12-ą d., Moterų 
Klubas turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą. Narių dalyvavo 
tik vidutiniškai — apie trisde
šimt. Į klubą Įsirašė nauja 
nare Anna P. Parada.

Skaitytas laiškas nuo Tarpt. 
Bazaro Liet. Komiteto ir pri
imtas. Laiške prašoma parink
ti aukų bazarui. Apkalbėjus 
iš klubo paaukota $5.00 ir na
rės suaukavo $11.75.

Viso susidarė $16.75. ,
1 Užrašykite Laisvę savo draugui

■ Klubas dar turi viena blan- .------------------------------------—

Reykjavikas. — Islandi
jos valdžia, sakoma, keičia 
nusistatymą, jau nereika
laus iš Amerikos, kad ji iš
trauktų savo karines pajė
gas iš tos šalies. JAV kari
nes jėgos randasi Islandijo
je po NATO sutartim.

Hartford, Conn.
LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS

VAIDINS TRIJŲ AKTŲ KOMEDIJĄ

“LAPKUS”
Sekmadienį

Lapkričio 25 November

157 Hungerford St., Hartford, Conn.

Pradžia 2-rą valandą popiet

KITAS VAIDINIMAS [VYKS ŠEŠTADIENĮ
lai

Gruodžio 1 December
• Svetainėje 1150 No. 4th St., Philadelphia, Pa.

Pradžia 7:30 Vai. Vakare

'VŽĮ

Mokslas — Literatūra — Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo

ŠLIUPTARNIAI — 652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj 
daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos dalykų ir daug 
Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. šliupo darbų dėl,lie
tuvybės, švietimo ir sąžines laisvės. Puikiuose kietuose viršeliuose, 
o kaina tik $3.00.
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI — Žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 
tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir 
draskos. Iliustruota, 316 psl., kaina $3.00.
ŠIRDIES ROMAI — romanas, kuris ir jam.Jr jai labai nuoširdžiai 

» pasako: vasarą jūs vaikščiojote tarp žalių .medžių bei žydinčių gė
lių ir džiaugėtės jų grožiu, o i’udenj, žiemą ir pavasarį vaikščiokite 
širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Ilius- < 

. ttuota, 449 psl., kaina $4.00.
SAULĖS RŪSTYBĖ — romanas, kuris kiekvienam-nai sakyte sako: 
skaitai mane, nes myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 
psl., kaina $3.00.
VISOS 4 KNYGOS SYKIU TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 

. ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. Per
siuntimo kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margerfs, 8825 S.
HalSted St, Chicago 8, UI.



NPH'Yorto^/z^/zfej'Zlnloi Melishas reikalauja iš vyskupo, 
kad tas atšauktų. jo pasmerkimą

NEW YORK
HELP WANTED MALE ©į

Iš labai gražiai pavykusio 
metinio Laisves koncerto

(Pabaiga)
t Einame^ toliau. Mūsų skait

linga publika jau gerokai 
‘įkaitinta”. Jai programa pa
tinka. Ji karštai susitinka ar
tistus. Auditorijoje atmosfera 
labai jauki.

Estradoje pasirodo mūsų 
Augustinas Iešmantą-. Jis dau-

i po kiekvieno šokio. Ilgai mes 
jų nepamiršime. Lauksime ki
tos progos juos dar kartą pa
matyti ir pasigrožėti.

Pagaliau ateina kaleina pro
gramoje mūsų visų labai ger
biamo ir mylimo įžymiojo mu
ziko, pianisto, kompozito
riaus ir malonaus dar palygin-

savo tėviškę* Ir pasakė, kad 
ji esanti laisvietė tikra to žo
džio prasme! Įsivaizduokite, 
kaip gražiai ii* giliai tas pa
veikė kupiną 'auditoriją lais- 
viečių!

Ir dar kitas .[labai gražus ir

gelį mūsų tikrai šį sykį nuste-1 Jauno žmogaus Prano Bale- 
bino. Niekados pirmiau Au- v*čiaus (Prank Balwood). Ne
gustinas taip gražiai nedaina
vo, kaip šį rozą. Vienas drau
gas man sako: Gal todėl, 
kad šį sykį jis pasirinko ir 
davė mums švelnias, jautrias 
daineles. “Tu nebarki mane”, 
“Užmiršai tėvų kapus”, arba 
“Pamylėjau vakar”, niekas 
geriau negalėjo padainuoti. 
Ypatingai, ypatingai jausmin
gai ir gražiai išėjo vidurinė 
daina. Visi pastebėjome, kad 
dainininkas irgi jaučiasi ge
rai, smagiai, užsil'aiko lais
vai, tiek balse, tiek mid avi
me jaučiamas reikalingas pa
brėžimas. Augustinas turi ne
paprastai didelį ir malonų 
balsą, ir šį sykį jis mūsų pub
likai atidengė didelius gabu
mus, kaipo dainininkas. Bent 
jau aš iš gilumos širdies lin
kiu Iešmantai toliau lavintis, 
toliau vystyti savo didžiulį ta
lentą. Mes norėsime nuo da- 
ber vis dažniau jį savo kon
certuose girdėti. Ir visa pub
lika artistą nuoširdžiai ir 
karštai po kiekvienos dainos 
pasveikino.

Negarsintu koncerto pro
gramoje punktu buvo prakal
ba, kurią palakė Laisvės re
daktorius Rojus Mizara. Sa
vo kalboje jis palietė prezi
dento Eisenhowerio laimėjimą 
antram terminui, įvykius Ven
grijoje ir britiškų, francūziš- 
kų ir izraelietiškų agresorių 
užpuolimą • ant Egipto. Tai 

'buvo rimta, įspūdinga ir gi
liai prasminga prakalba. Kaip 
tik tokios prakalbos reikėjo 
šiam momentui. Publika ją 
išklausė su dideliu atidumu ir 
susidomėjimu.

Pradžioje savo gražios pra
kalbos Rojus publiką truputį 
“pritrenkė”, jai pranešdamas, 
kad šį sykį, ir gal pirmą sy
kį daugelyje paskutinių metų, 
Laisvei nerinksime aukų! Pa
gyrė laisviečius, kad jie taip 
nuoširdžiai darbavosi ir rėmė 
savo dienraštį paskutiniame 
vajuje, jog šiuo tarpu, sako, 
džiugu pranešti, kad mūsų 
laikraštis finansiniai yra susti
prėjęs. Be to, žinome, jeigu 
vėl greitas reikalas kiltų, vi
si laisviečiai vėl supultų tal
kon savo dienraščiui.

Bet daugelis mūsų gerų 
, priedelių, matyt, buvo galvo

ję ir iš anksto pasiruošę, kaip 
ir paprastai, įteikti savo laik
raščiui dolerinių dovanų, apart 
nuoširdžių linkėjimų jam dar 
tvirtai ir ilgai gyvuoti.

- sprendžiu iš to, jog 
asmeniškai daugelis 
dienraščiui paaukojo.
te jų vardus. Visiems širdin
giausias ačiū.

Vienas iš gražiausių šio kon
certo posmų buvo Ukrainiečių 
šokikų, grupė, , diriguojama 
Frank Ilchuko. Grupė suside
da iš trijų berniukų ir trijų 

, mergaičių. Jie mus linksmino 
dviemis atvejais. Nežinau ko
dėl, vbet aš niekados negaliu 
tikrai, nuoširdžiai pamilti 
kad ir labai gerus suaugusius 
Vyrus ir moteris šokikus. Ka
žin. kaip man atrodo, kad tai 
darbas ir džiaugsmas tiktai 
jaunuolių, tiktai vaikų ir pus
vaikių. Todėl negalėjau atsi
džiaugti pamatęs gražiai ant 

1' estrądos šokant berniukus ir 
mergaites. Pamatytumėte,kaip 
puikiai jie šoka! Tos jų kojos 
tartum nė žemės nesiekia, o 
kai berniukai pašoka aukštyn, 
tai pamanai, kad gal jie ten 
ir pasiliks ore kaboti. Karš
tai ir ilgai mes jiems plojome

Aš tai 
paskui 
draugų 
Matysi-

Į kiu, jog ir Jonas ilgai atsi
mins ta šilta entuziazmą, ku- 
riuomi mes lydėįome jo kiek
vieną dainą.

Išsiilgusiai mes laukėme 
chicagietės Jerry Mikužis. Be
rods prieš porą metų ji šioje
pačioje auditorijoje beveik tai įspūdingas dalykėlis. Daratė- 
pačiai publikai dainavo. Gi-1 lei įteikiama didžiulė gyvų ge
liai ji Įstrigo mūsų atmintin. ' 
Tada sakėme, kad šią didelio 
artistinio talento maloniu ly- puola mūsų mylimosios vieš- 
rišku balsu chicagietę mes dar nios gimtadienis, 
kartą norėsime ir turėsime iš- 1 . 
girsti. Taip ir atsitiko. Ir, pa
sakysiu, Jerry ir vėl ii1 dar gal užtraukė -Ulgiąusių 
puikiau atsirekomendavo. Iri 
dainininkė nepašykštėjo savo' pažangiosios visuomenės me- 
jėgų. Tik pasirodžius estrado-. ninis .dar vienąs sambūvis nu- 
je, matyt, ji pajuto publikos slinko mūsų lietuviškojo metįo 
simpatišką nuotaiką tolimai ir istorijon, 
maloniai viešniai. Tiktai taip L—...........  ....... ---
galiu aš išaiškinti Jerry suge
bėjimą taip artistiškai atvaiz
duoti ir mums perduoti dainų 
ir muzikos giliuosius jausmus. 
Gal muzikos bei dainos žino
vai pasijuoks iš manęs ir pa-! vės koncerte! t 
sakys: kur gi kas girdėjo,!

greitai laksto, j lead daina arba muzika turėtų ; 
i: j ■ jausti gali ii- jau

čia tiktai žmogus! Bet ar ne 
faktas, kad poetas i dainą, o 
muzikos meistras j melodiją 
įdeda, tiesiog įlieja savo gi
liausius sielos jausmus? Ir ar-' 
tistė, dainininkė, lęuri pajėgia 
toje dainoje ir toje muzikoje 
atskleisti ir perduoti klauso- 
vams tuos jausmus ir poju-;.‘Faiton - Kairyte, 
čius, ji yra dainininkė tikrąja I kiy draugų Kairių 
to žodžio prasme, ir klausyto-| (J- Kairys yra senas 
jai, nors gal nesuprasdami, | tarP Brooklyn© 
persiima ir gyvena

lių puokštė ir Mildred prane
ša, kad kaip tik šiandien iš-

.Net audito
rijos pamatai šusiūbayo, kai 
visas choras įr visa publika

ll* po to jau 'šis ne]

Kaip jau buvo pranešta 
praeitą sąvaitę^ episkopalų 
protestantų vyskupas James 
P. DeWolfe griežtais žodžiais 
pasmerkė kunigą Melishą, 
Brooklyn© episkopalų šv. Tre
jybės bažnyčios kleboną.

Vyskupas smarkiai kritika
vo -kunigą, nes Melishas pa
sakė prakalbą kelios savaitės 
atgal mitinge, kurį surengė 
Amerikos - Sovietų draugin
gumo sąjunga. Tai buvo mi
tingas, kuriame minėta Spalio 
revoliucija. Tą mitingą pikie- 
/tavo vengriški ir kitokie pabė
gėliai ir apsilankiusius apme- 
tinėjo purvais.

Melishas sako, kad vysku-i 
pas jį pasmerkė net nesusipa
žinęs str jo pasakyta prakal
ba. Jam tik užteko, kad Me
lishas kalbėjo tame mitinge iš 
vienos platformas su Robeso- 
nu ir kitais pažangiečiais, kad 
prieš jį atsukti aštriausius žo
džius.

Melish dabar reikalauja, 
kąd vyskupas DeWolfe bent 
susipažintų su jo kalbos teks
tu. Jis sako, kad yra tikras, 
jog po susipažinimo su kalba 
vyskupas nematys reikalo jo 
smerkti.

Vyskupas kol kas dar neat
sakė. ;

Auto Mechanikai. Su patyrimu 
ant Chrysler išdirbinių. Nuolatinis 
darbas, tiktai išsilavinę mechanikai 
kreipkitės. Gera alga, kreipkitės 
asmeniškai ar skambinkite: Jackson 
Motor Co., 94-15 Northern Blvd., 
Jackson Ills., Queens, IL. 7-2100.

(228-231)

Gesolino stoties darbininkai (2), 
su patyrimu. Biskj prie pataisymų 
ir mokantis vesti biznį. Nenorime 
laikinų darbininkų. Turi būti pasi- . 
tikimi, geras darbas tinkamam as
meniui, sn gerom kvalifikacijom. 
Texaco, 149-34 15th Ave., White
stone, L. I. FL. 9-9369.

(228*231)

solo 
mes 
prie

dažnai mes jį girdime 
skambinant. Perdaug jau 
pripratome Praną matyti 
piano kam nors akompanuo
jant. Viena senyva, bet dar 
labai apsukri ir gyva moteriš
kė resltaurane po koncerto 
man sako: Tai pirmu sykiu 
mūsų Praną aš mačiau solo 
skambinant — pamačiau, iš
girdau ir susižavėjau. Tos jo 
rankos, tie jo pirštai ant tų 
klevišių taip ;
jog nė akimis negalima spėti' jausmus ■— 
juos pamatyti.- O tas pianas 
kartais tartum verkia, o kar
tais tartum didęlio džiaugsmo 
dainą tau* sielon, pilte pilia. 
Nesu, girdi, jokia muzikos ži
novė, bet ta Prano iš 
“išspausta” melodija 
iki ašarų pralinksmino! 
atrodo, kad dauguma 
koncerto publikos panašiai 
jautėsi. Ypatingai man patiko 
jo paties sukurtas stambus 
muzikinis kūrinys “Lithuanian 
Rhapsody”. Ir dar labai džiu
gi buvo visiems žinia1 Ten pat 
Mildred Stensler pranešė/ kad 
šio mūsų visų mylimo lietuvio Į rėjau pasakyti, 

rinktinė kuzis, 
Tai pa-Į/ge labai gabiai atlikti.

nors jau programa buvo | 
nors jau i" 

publika turėjo teisės jaustis ’ v 
gerokai pavargusi, ji ir nore-j 

kad daininin- 
Ne- ke vėl ir vėl išeitų ir dainuo- 

jog jo rinktinė pa- tų. Gerai, kad Jerry nepa- 
skūpėjo, davė mums net ke
turias dainas: “Mano sieloje 
šiandien šventė”, “Aš myliu 
tave, berneli”, “II Bacio” ir 
“Bernužėli nesvoliok”. Ir tik
tai pirmininkas ir uždanga pa
darė galą publikos plojimui ir 
reikalavimui daugiau dainuo
ti. Prie piano, nereikia nė sa
kyti, buvo mūsų grakščioji 
Daratėlė. Ir ji jautėsi labai 
gerai, kad jos draugė solistė 
taip puikiai ir sėkmingai atli
ko savo užduoti.

Dar kartą ukrainiečiams Šo
kikams mūsų koncertą sma
giai lanksčiomis kojomis ir 
jaunuoliškomis mergaičių ir 
berniukų figūromis paįvairi
nus, vėl dainavo chicagiečių 
duetas—Nancy Roman ir Jer
ry Mikužis, su Daratėlė Yu- 
den prie piano. Kadangi apie 
jas jau pirmiau pasakiau,, ką 
norėjau pasakyti, tai šio ant
ro pasirodymo nebecharakte- 
rizuosiu1. Jos ir vėl mumyse; 
paliko švelniausių ir giliausių 
įspūdžių.

Jau laikas eįti prie pabai
gos, prie paskutinio uždangos 
užsiskleidimo ant šio nepa-, 
prasto, istorinio Laisvės kon
certo. Aidiečiams atiteko"gar
be užversti paskutinį lapą. 
Pirmučiausia vėl aidle^ės mo- susideda beveik iši 
terys davė mums “Oi ne-! vidurinių mokyklų
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Išeinant iš salės vięiias drau
gas man sako: Per šias kelias 
valandas aš smarkiai pajau
nėjau. Dabar i esu į<ras, kad 
jokia mace man nepastos ke
lio dalyvauti 1957 metų Laisr

tikiu, mes visi taip 
ir tokius pat paža- 

iškilmingaj sudėjdme!
/ j Rep.

Ir taip, 
jautėmės 
dus

pirmadie- 
bet įdo- 
karjerą. 

tiktai 43

piano 
mane 
Man 

mūsų

Mire Lea Palton - Kairyte

Lapkričio 21-ą diena po il
gos ir sunkios ligos mirė Lea 

! Palton - Kairyte, bi ooklyniš-
dukrelė.

lietuvių —< 
per ta ; Griaučiuose ir kitose organiza- 

Irumpą valandėlę tais dainos Į ei jose).
ir muzikos jausmais. Tai ot 
ką aš turėjau mintyje ir no-

Ir Jerry Mi- 
man atrodo, tai pajė- 

Ir to-

Veliones kūnas pašarvotas
Shallins - Šalinsko šermenine-
je, 34-02 Jamaic 
Woodhaven, N. Y.

Avė

visai eilei įžymiu i gerokai užsitęsus ir
Pal tonai pastaru© 

!gyveno
Kada

i u metu
New Jiersey valstijoje, 
įvyks laidotuvės, šiuos 
rašant dar n

apie Taltor
e žinoma. 
-Kairytesžinią

mirtį telefonu, pranašė velio
nės švogeris Jonas Crmanas.

Laisvės 
nuoširdžią 
vyrui Joe 
draugams 
Aldai, 
nėms ii

muziko kūrybos 
bus išleista knygoje, 
darys Lietuvių Meno Sąjunga, 
padedant
muzikos mylėtojų. Lauksime! 
Reikia žinoti, kad Pranas jau 
yra sukūręs nemažai labai ver-[ jo ir reikalavo,' 
tingų muzikinių kūrinių.
abejoju,
sieks ir mūsų seną tėvynę Lie
tuvą ir ten jo melodijomis 
liaudis pasidžiaugs.

Daugelį iš mūsų, pasakysiu 
atvirai, tikrai ir labai malo
niai nustebino usterietis Jonas 
Sabaliauskas. Mes visi žinojo
me jį jau labai geru daininin
ku. Bet dažniausia jį maty
davome duete su žymiąja us- 
teriete dainininke Ona Dirve- 
liene. Mes ta Usterio duetą 
taip esame pamylėję, jog net 
ir pamiršome,' kad tiek Jonas, 
tiek Ona yra labai didelio ta
lento ir solistai. Buvo garsin
ta, kad pribus ir mus links
mins šis gal vienas iš žymiau
sių visoje < Amerikoje duetas. 
Deja, dėl bent man nežino
mos priežasties, Ona Dirvelie- 
nė nepribuvo. Nereikia nė sa
kyti, jog jos mes labai, labai 
pasigedome, mes jos laukėme 
ir tikėjomės. Aš noriu, kad 
Ona Dirvelienė žinotų, jog 
mes, laisviečiai, į ją esame 
giliai- įsimylėję ir kaipo į dai
nininkę, ir kaipo į malonų ir 
draugišką asmenį. Prašome 
kitą kartą mūsų nesuvilti.

Bet grįžkime prie Jono. Jis 
žinojo, kad jam šiame kon
certe reikės dainuoti ne tik už 
save, bet ir už jo kolegę Oną 
Dirvelienę. Neperdėsiu pasa
kęs, jog jis mūsų nesuvylė. klausk” (muzika Balevičiaus),! ypatingai merginų. 
Pirmu sykiu man teko girdėt o paskui visas choras 
Joną Sabaliauską taip gražiai moj tėvynėj

redakcija
užuojautą velionės

Palfconui,
Kairiams,

taipgi visit 
artimiesiems

reiškia

tėveliams 
sesutei 

ms gimi- 
r

Hallev karjera
V ' J

buvo neilga,- 
bet įspūdinga

Rudolph Halley, buvęs New 
Yorko miesto tarybos pirmi
ninkas, kuris mirė 
nį, turėjo trumpą, 
mią ir gan svarbią 
Jis mirė turėdamas
motus amžiaus,—amžius, kuo
met politikieriai dažniausiai 
tik pradeda savo karjeras.

Halley baigė vidurinę mo
kyklą (Townsend Harris HS) 
turėdamas tiktai 14-ką metų 
amžiaus. Turėdamas 19-ką 
metų amžiaus jis jau buvo 
Columbia universiteto žurnalo 
redaktorius. Jis baigė advo
katūros mokslą toks jaunas, 
kad turėjo laukti metus, iki 
buvo minimalio amžiaus, kad 
būti prisaikdintu advokatu.

Hįalley buvo Liberalų parti
jos žmogus. Miesto valdyboje 
jis pasižymėjo kaip nuosaikus 
konservatyvus liberalas. Jis 
vienu metu kandidatavo į 
New Yorko mieslto majorus, 
bet tuose rinkimuose gavo 
sunkų smūgį. Tai buvo 1953- 
iais metais. Demokratas Wag- 
neris tada surinko 1,021,488 
balsus ir laimėjo, Tepubliko- 
nas Riegelmanas gavo 661,- 
410 balsų, o Halley gavo tik 
468,392 balsus.

Halley mirė pirmadienio ry
tą Mount Sinai ligoninėje nuo 
trumpos, bet aštrios vidurių 
ligos.

Po miestą pasidairius
Apie keli šimtai jaunų new- 

yorkiečių prisistatė Jungtinių 
Tautų sekretoriate, prašyda
mi, kad jie būtų priimti kaip 
savanoriais į policines pajė
gas, kurios po JT globa vyks
ta Egipitan. Jiems visiems at
sakyta, kad savanoriai nepri
imami individualiai, kad tik 
šalys gali siųsti savo jungi
nius.

Langų Valy lojai. Nuolatinis dar
bas, gera alga. Privatiškai.

FRANKS WINDOW CLEANERS
319 E. 85th St., N. Y. C.

BU. 8-4631
<228-230)

Abelnas namų darbas. Hewlett,W 
L. I. Guolis vietoje. Mokanti vir-" 
ti. Nuosavas kambarys ir vonia. 
Turime daugiau darbininkų. Šau
kite: Franklin 4-4275.

(226-228)

Rytmetinė radijo programa 
“Pulse” dar tęsia ta savo ieš
kojimo konkurs. 
kur nors $1,000 ir paskui per 
kelias dienas 
laipsniškai du 
kur galėtų būti slėptuve.

Daugelis žmonių pasileidžia 
ieškoti, iki koks nors gudruo
lis iš paduotų ženklų atranda 
tikslia vieta.

Dabar “Pulse” skelbia, kad 
visi, kurie nori ieškoti pade
damos tūkstantinės, gali gau
ti. tam tikrus ženklus, kuriuos • • 1 prisegs prie krūtinės. Mat, po
licininkai sulaikė daugelį ieš
kotojų, kurie knisinėjosi par
kuose, prie paminklų ar pa
našiose vietose. Policijai pa
sirodo įtartina, ko tie tipai 
ieško. [ ■

Dabar galima bus juos (iš 
ženklų) atpažinti kaip 
“Pulse” kontestantus ....

ą: paslepiama

per programą
©darni ženklai,

GRUPĖ RAKETIER1Ų
Suareštuoti ir teisiami 

šimt vyrų Brooklyne. Jų
d e-

“Toli-
(muzika Dara-

MACHINE DESIGNER
Puikus darbas su 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 
palaikysimo slaptybėje.
MR. F. M. BUCKIIOLD, PERSON

NEL DEPT.
PITNEY BOWES. INC. 

FIRESIDE 8- 2621 
STAMFORD, CONN.

(223-229)

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

(222-228)
(225-231)

AUTOMOTIVE

1956 Step-in Trokas. Viršus iš 
aliumino. Vietos—6 pėdų. 10-%
vietos vairuotojui pagulėti. įvažiuo
ta 3200 mailių. Privatus savinin
kas. Tiktai 
JNelson Avė., 
Island. IIO. 
iki 7. v. v.

$2800.
Great 

6-1630.

Borchers, 2A 
Kills, Staten 
Nuo 7 v. r.,

(226-232)

John M. Česnius, 
tų amžiaus, mirė lapkričio 20 
dieną. Pašarvotas S 
Imsko šermeninėje, I 
maica Ave., Woodha1 
Laidos šeštadienį, 
(Nov.) 24-ą (įieną, 
ryto, Cypress i kapini

Paliko liūdesyje žmona Ona, 
duktė Emily ir žent 
Schaefer, vienas a 
brolis, 
visus draugūs ir p 
užeiti į šermenis ir palydėti.

Velionis seniau ilgus metus 
laikė filmų teatrą Williams- 
burge prie Gtįand Sp., vėliau 
saldaininę. Gyveno 89-10 107 
,Ave., Ozone Park. Buvo ma
lonus žmogus. Lankydavo 
svarbiąsias lietuvių kultūrines 
sueigas ir paremdavo.

Reiškiame užuojautą jo šei
mai ir giminėms. Į

75-ų me-

halins-ša- 
84-02 Ja
veli, N. Y. 
lapkričio 
11-a vai. 
ėse.

as Alfred 
n ūkas ir 

Liūdinti šein^a prašo 
lažįstamus

Paramount teatraš Manhat- 
ne dabar tūri publiką, kuri 

mtinai iš 
jaunuolių, 

Priežas-
tis: ten vaidinamas , filmas 
“Love Me Tender”, kuriame

ir jausmingai dainuojant. Kai lėlės Yuden). Ir štai kas nau- vyriausią ^vaidinįmo ir daina-
jis užtraukė “Laivinę”, 
“Graži čia giružė”, 
“Temsta dienelė”, tai tikrai! 
buvo ko pasiklausyti, kuo pa
sidžiaugti ir pasididžiuoti. Ne
norėjome mes jį paleisti nuo 
estrados. Ir Jonas jautėsi ge
rai ir dar kartą Išėjęs davė 
mums “Oi kas”, dainelė, ku
rią, dainininkas sakė, lygiai 
prieš trisdešimt dvejus metus 
dainavo pirmu sykių solo! Ko
kia ilga metų litanija, o mūsų 
Jonas ir atrodo kaip j’aunuo- 
lis, ir jaunuoliškai tebedai- 
nuoją! ‘Trumpai; dainininkas 
neišdildomai įsmigo į mūsų 
šauniosios publikos širdis. Ti-

arba jo ir nepaprasto buvo: chorui vimo rolę turi populiarusis
arba dainuojant labai gražią daine- dainininkas Elvis Presl'ey, da-

lę . “šienapiūtė” iš operetės 
“Kada kaimas nemiega”, jam 
dirigavo, taip gabiai ir gra- 
ciškai, viešnia chicagietė, my
limoji Daratėlė. Prieš tai, 
Mildred ją perstačiuš, Dara- 
!tėlė tarė į publiką keletą žo
džių, — gražių, malonių, jaus
mingų žodžių. Karštai padė- 
kavojo mums visiems už jų, 
chicagiečių, tokį draugišką ir 
entuziastišką pasitikimą, jų 
pastangų įkainavimą. Ji sakė: 
Kai aš atvykstu pas jumis, tai 
visuomet, kažin kaip, jaučiuo
si, • jog aš atvyksiu tarturp į

bartinis jaunosios kartos ,pa- 
mylėtinis ....

Teatruose

i ra- j 
ketas susidėjo iš pardavinėji
mo apgavingų priemonių neva 
apsaugojimui nuo gaisro, 
vieno savininko jie buvo 
kauliję $750.

Is

C. O. E. Truck, > 
Panel body. PrivaW 

Selling at a very reasonably 
You can best appreciate 

demon- 
Convince 
Maspeth, 
(226-232)

Chevrolet 1950. 
12 ft. length; 
owner, 
price. You can best 
this excellent offer after 
stration and inspection, 
yourself. DE. 5-0152. 
L. I.

BUSINESS OPPORTUNITIES

yra,Sekančiais metais, tai 
! 1957-1958 žiepios sezonas, 
Metropolitano operoje bus at
idarytas su1 Čaikovskio “Evge
ni Onegin” ši Čaikovskio ope
ra buvo statyta Metropolitane 
du kartu 1919-1920 metų se
zone ir tris kartus 1920-21 m. 
sezone. Nuo. to laiko ta ope
ra negirdėta šioje šalyje. 

I

Paprastai operos dainuoja
mos jų originalėse kalbose, 
bet Metropolitanas neturi pa
kankamai dainininkų, kurie 
dainuotų rusų kalboje. Tad, 
bus dainuojama angliškame 
vertime. Kartais rusiškos ope
ros Amerikoje dainuojamos 

j vokiečių 
dainuota

j ma”.

30 milijonų filantrofijai
Pasirodo, kad ^milijonierius 

Marshall Field mirdamas pa
liko įvairioms filantrofiškoms 
organizacijoms ir įstaigoms 
$30,000,000. Tai gal bus di
džiausias tokios rūšies paliki
mas.

Auto pataisymų šapa (6 mašinom), 
savininkas apleidžia valstiją; par
duodu už kainą, su kuria jūs sutik
site po inspekcijos, 
biznis, geroje vietoje, 
kurios neturėtumėt 
kite. 4168 Boston 
Y. FA. 4-9597.

Gerai įdirbtas
Tai proga, 

praleisti, atei- 
Rd., Bronx, N.

(228-234)

PRANEŠIMAI

I kalboje, kaip buvo | - 
Čaikovskio “Pikų da-

ELIZABETH, N. J.
Banketas, paminėti LDP Klubo 

40 m. gyvavimo. įvyks lapkr. 25 
d., 408 Court St., 5 v. v. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti, 
būsite gražiai priimti, ir linksmai 
praleisite laiką. Rengėjai.

(226-229)

Restauracija. Nauja. Privatiški 
savininkai. Parduodame su nuosto
liu. Jums patiks kai pamatysite, ge
ra vieta. Daug gyventojų. Gerai 
partneriams, porai ar pavieniams. 
Jamaica. RE. 9-9578.

(227-233)

* * *
teatras Manhattane

naują Walt
Sutton 

pradėjo rodyti 
Dispey spalvuotą gąmtos fil
mą “Secret of Life”. • Filmas 
ypatingai įdomus vaikams, sa
ko kritikai, bet ir suaugę ja
me gali rasti pakankamai įdo
mumo.

WAGNER THE
110 Wyckoff Ave., (ar

Ridgewood. HEgemi

ATER
tl DeKalb)
n 3-2613

Penkt. Lapkr. 23—TreČ. Lapkr. 28 
Dvi Didelės Pokarines Filmos

“STORM ON tHE
WESTERN FRONT”

i ir. I
“ONE DOESN’T

PLAY WITH LOVE”
Taipgi

Vėliausios-,Vokiškoj žinios

MATTHEW A 
BUYUS 
(BUYAU8KA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

*w**oę*

426 Lafayette St
Newark 5, N? J.
MArket 2-5172

PHILADELPHIA, PA. .
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 25 d., 3 v. dieną, 1150 N. 4th . 
St. Kviečiame narius pribūti laiku, 
gausite L. Prūseikos knygą. Gruo
džio 1 d., įvyks veikalas, po viršmi- 
netu adresu, bus lošėjai iš Brookly- 
no. Reikės darbininką tam vaka
rui. Tad nepamirškite dalyvauti 
susirinkime. Valdyba. (226-228)

SANDWICH SHOP—Dabar speciali-į 
zuojasi su hero sandvvičiais, bet ga-Į 
Ii būti pakeista į bet kokį 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. Y.

(223-229)

HELP WANTED—FEMALE

Auklėtoja, Nuolatinis darbas, pri
žiūrėti dvi mergaites. 3 ir 5 m. am
žiaus. Lengvas namų darbas. Taipgi 
reikalinga namų prižiūrėtojos ir vi
rėjos. Privatiškas kambarys ir vo
nia, naujas namas; i vai. nuo Penn. 
Stoties. Pasitikima darbininkė, * no
rinti nuolatinį darbą. Great Neck 
2-1997.

Restauracija-Tavern, kombinuotai. 
Gerai įsteigtas biznis. Labai gero- 
je vietoje. Ideališka partneriams. 
Reikia pamatyt, kad įvertinti.

DeCourcy, GI. 7-2506 
Staten Island.

(223-229)

BOATS

REAL ESTATE

(227-233)

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,- 
500. Can be seen anytime at Rays, 
508 City Island, Bronx, N. Y. OL. 
5-4154. Offered by private

(223-22S
W. Hempstead, $24,990, 4 miegru- 

miai, mūrinis; galima naudotis 2 šei
mom; ant pirmų lubų 5 dideli rū
mai, su gražiais stikliniais langais, 
porčius. 2-ruose rūmuose, taipgi gra
žiai ištaisyta; didelis erdvingas skie
pas. 4 oro vėdinamos sistemos, ir 
užimti. 554 Maxwell St. IV. 9-7155. 
daugelis kitų reikmenų. Galite tuoj 

(227-233)

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. I., fot appt, call 
RO. 4-7712. Rockville Center, L. I. 
' (223-229)

4 pusi, LabrB (Liberty)Penkt., Lapkričio (Nov.) 23, 1956




