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Mūsų suvažiavimas.
George Meteski —

Jurgis Miliauskas.

! Tarybų Sąjunga įspėjo kitas
šalis prieš atomiškas bazės

Sveikinimai suvažiavimui Vėliausios

Geras katalikas.
Ar jis sveikas protiškai?

Rašo R. Mizara

Metinis laisviečių suvažia
vimas, o po jo — puikus ban
ketas įvyks šį sekmadienį, 
įausto 27 d.

Prašome visus akcininkus, 
cUriems tik sąlygos leidžia, 
lalyvauti. 
7 *

Be’ to kviečiame visus gerus 
čmones atvykti į banketą.

Iki pasimajtymo!

Jei Jurgis Meteskis-Mi- 
iauskas iš tikrųjų buvo galvo-j 
ięs savo paties gamintomis!

Maskva.—-Tarybų Sąjun
gos oficiali žinių agentūra 
Tass išleido pareiškimą, 
kuriame kiti kraštai įspė
jami prieš leidimą Ameri
kai ten steigti atomines 
bazes. Tass sako, kad Va
karų Europa, Iranas, Oki
nawa ir Japonija pirmoje 
eilėje minimi kaip tokios 
bazės. Tarybinė žinių agen
tūra sako, kad prezidentas 
Eisenhoweris ir Amerikos 
valdžia teigia, jog tos ba
zės yra apgynimo tikslams, 
bet pasaulio viešoji 
monė tam netiki.

Tame pareiškime 
kitko sakoma:

“Negalima nematyti, kad reiškimu

nuo-

tarp

tas žingsnis siekia atkreip
ti svarbiausią keršto akci
ją nuo Amerikos, jeigu re
akciniai Amerikos sluoks
niai pradėtų atominį karą 
ir tuomi pastatytų Britani
jos, Francūzijos, Vakarų 
Vokietijos, Italijos, Turki
jos, Irano, Japonijos ir ki
tu kraštu žmones atominės 
akcijos pavojuje.”

Tarybinė žinių agentūra 
tuomi lyg įspėja tų kraštų 
gyevntojus, kad jie rasis 
atominio karo tiesioginia
me pavoju 1 e, jeigu jų val
džios leis Amerikai ten sta
tyti karines bazes.

Lygiagrečiai su Tass pa- 
Pravda” atspaus-

Binghamton, N. Y.
John ir Katie Vaičekaus

kai rašo, kadangi nearti 
gyvena ir negali dalyvauti 

“Pravda” sako, kadrAmeri-! suvažiavime, tai nors min- 
kos Pentagonas turi planus, i 
kurie sukelia rūpestį visa
me pasaulyje, o tie planai 
yra skaitlingų atominių ba
zių steigimas užsienyje.

“Pravda” sako, kad Jung
tinėse Tautose Amerikos 
delegatas Lodge sako sal
džiausias kalbas, bet Pen
tagonas kalba visai kitokiu 
balsu. “Pravda” sako, kad 
savo kariniams planams 
amerikiečiai stengiasi nau
doti Bagdado I pakto kraš
tus, kas dar aiškiau įrodo, 
kad Bagdado paktas, turi 
agresingą charakterį.

dino atskirą ^traipsnį, ku
ris gvildena tą pačią temą. U'

~ • - • I timis dalyvaus — prisiuntė
$5 pasveikinti dalininkus ir 
Laisvės B-vės suvažiavimą.

Brooklyn, N. Y.
Walter ir Helen Keršu- 

liai; taip pat sveikina Lais
vės B-vės suvažiavimą. 
Kartu su jais sveikina ir jų 
geri artimi draugai, gyve
nanti toliau nuo New Yor- 
ko — tai yra A. J.,—viso 
gauta $15.

sveikatos Laisvės redakto
riams ir visam Laisvės per
sonalui. Valdyba.

Pasaulio

is savo tikslą pasiekė.
Pasigarsinti juk galima ir' 

dogais darbais, ir Jurgis Mi- 
iauskas tai padarė.

Net ji* New York Times Me- 
eskio-Miliausko p a v e ikslą 
dėjo savo pirmajame pusla-

‘Trybuna Ludu’ Kinai sveikina Lenkijos rinkimų 
apie darbininkų rezultatus, sako, kad tai didele

pergale pasauliniam socializmui
»y. Ęe to šis laikraštis, kurio 
jegaUma vadinti sensacijų 
raudytoju, prirašė apie “did- 
yrį” Miliauską net tris pus- 
apiuAl c

Sensacija, aišku, didelė. Tik 
>agalvokime: per metų eilę 
až kas gamino bombas ir jas 
įėjo į viešąsias vietas, kad 
ksploduotų.

Per metų eilę policija ieš- 
.ojo to, kuris tas bombas ga
dino ir kuris mokėjo jas pa
loti taip, kad padedant nieks 
o nesugautų, f v

Ir štai, galima sakyti pats 
ūirg-is Miliauskas, savo
;ais newyorkiskiam dienraš- 
:iui “Journal American”, pa
lu oda ieškotojams siūlo ga- 
ą, tarytum sakydamas: suim- 
:itc mane, gana jums sielotis 
nanęs ieškant.

laiš-

Ir kur policija Jurgį suran- 
la?

Ne didžiajame New Yorke, 
• Waterburio miesto rajone, 
’adinamame Brooklynu, lūš- 
iynų distrikte, kur gyvena 
laug lietuviu! <•

Ar gi tai nėra sensacija?!
Ir dar kokia!
Jurgis Meteskis - Miliaus

kas geras katalikas, veik 
■ as sekmadienį lankąs bažny
čią, linksmas, su 
'erai sugyvenąs, 
losi nenusikaltęs.

Bet garadžiuje,
irie namo, kur jis su dviem 
tavo seserim gyveno, Jurgis 
urėjo dirbtuvėlę: pasimeldęs, 
iis gamino bombas, 
daugeliui žmonių žalos 
re, daugelį sužeidė!

Varšuva. — Lenkijos ko
munistų (PPR) organas 
“Trybuna Ludu” sako, kad 
bus pradėta platesnė kova 
už didesnę darbininkų tary
bų rolę. “Trybuna Ludu” 
sako, kad daugelyje vietų 
seni biurokratiniai fabrikų 
direktoriai dar vis negali 
prisitaikinti prie naujo ke
lio, kuris duoda autoritetą 
fabrikuose pačioms tary
boms. Yra ir vietų, kur į 
tas tarybas su abejonėmis 
žiūri ir partijos organiza
cijos, kuriose senos politi
kos elementai vyrauja.

“O visgi,” sako tas komu
nistų organas, “tarybos 
taps ta pagrindinė jėga, ku
ris neš tolyn socializmo vė
liavą. Tarybos yra tas or
ganas, kuriame ir partiniai 
ir nepartiniai darininkai 
kaip lygūs su lygiais pasi
keičia nuomonėmis, ap
svarsto savo reikalus, pri
eina išvadų. Mes turime 
siekti, kad tarybų prieša
kyje stovėtu partijos žmo
nės, bet siekti įtikinimu 
ne įsakymais.”

o

kaim ynais 
niekam ro-

esančiame

NEPAMIRŠKITE
Mažiau negu savaitė like 

nepiliečiams registruotis — 
iki vasario pirmos dienos 
Registravimo blankas gali
ma gauti pašto įstaigose. 
Už nesiregistravimą nepi- 
liečiai gali gauti griežtas 
bausmes.

kurios 
pada-

'raus, sunku pasakyti. Viena* 
aišku: “pasiutęs bombininkas” 
Jaugiau bombų nedirbs ir jo
mis žmonių neterorizuos.

Tai ir gerai!
f Ar normalaus proto 

?us galėjo tai daryti?
"į-

negalėjo!
Juugis, taigi, patalpintas į 

ligoninę ir specialistai tiria jo 
prot^.

Creorge Meteski - Miliaus
kas, mano nuomone, yra gud
rus durnius.

•Ką jis už šią didelę reklamą 
— per radiją ir spaudą —

zmo-

tai:
nu-

Reikėtų, tačiau, ištirti ir 
Kaip Jurgi Miliauską 
skriaudė New Yorko Consoli
dated Edison kompanija, ku
riai jis yra dirbęs?

Ar šios kompanijos vadovai 
iš tikrųjų nepestūmėjo Jurgio 
į beprotybę, privedusią gaminti 
bombas ir jomis žmones terori
zuoti ?

Pekinas. — Liaudies Ki
nijos oficiali žinių agentū
ra Hhinhua sako, kad visa 
Kinija su| pasitenkinimu 
priėmė Lenkijos seimo rin
kimų rezultatus. Kinijos 
spauda plačiai apie tuos 
rinkimus rašo. Hhinhua 
sako, kad rinkimų rezulta
tai vra, didelė pergalė pa
sauliniam socializmui.

Pekino žurnalas “Naujoji 
Kinija” sako, kad beveik 
niekad praeityje kinai ne
sekė tokiu susidomėjimu 
kokios nors Europos šalies 
rinkimų. Visa Kinijos liau
dis, sako tas žurnalas, lin
ki tolimesnių laimėjimų 
Lenkijos darbo žmonėms ir

jų vadovei — PPR (Ko
munistų) partijai.

Varšuva.—Katalikai rin
kimų rezultatus skaito ir 
savo laimėjimu, nors kuk
liu. Seime sėdės 15 depu
tatų, kurie save skaito pro
gresyviais katalikais, tai 
yra, tikinčiais katalikais, 
kurie pasiryžę ' bendradar
biauti su liaudies valdžia. 
Tarp išrinktų katalikų ran
dasi Krakuvos profesorius 
Stanislawas Stoma. Kata
likai didžiuojasi tuo, kad 
jie gavo Krakuvoje dau
giau balsų negu ten kandi
datavęs prezidentas komu
nistas CyrankeviČius. Cy- 
rankevičius taipgi išrink
tas.

Easton, Pa.
Mes, eastoniečiai Laisvės 

skaitytojai ir simpatikai, 
sveikiname Laisvės šėrinin- 
ku suvažiavima. Čia ran
date čeki sumoje $50. Auko
ja: L. Tilwick, $15; po $5: 
F. Malkaitis, P. Švelnikas. 
V. Danielius, J. Fąrmeris 
Žilagalvis, Wit. Tilwick; pc 
82; E. Eastonietė, Marytė'

Tilwick.

Pittsburgh, Pa.
Laisvės vajininkai svei

kina suvažiavimą, linki da
lyviams geros kloties nuta
rimuose. Pasirašo: J. Ma
žeika, J. Purtikas, Pitts
burgh o apylinkės vajinin
kai.

Saudi - Arabijos karalius Saudas
€

Washingtonas. — Šian
dien laivu Constitution iš 
Neapolio, Italijos, atplaukia 
Saudi-Araijos karalius Sau
das. Su juo atvyksta du jo 
jauni sūnūs ir apie 60 pa
lydovų, tarp jų koks tuzi
nas asmeniškų draugų, keli 
virėjai, kirpėjas ir net du 
valgio ragautojai! Saudi- 
arabišku papročiu ragauto
jai paragauja kiekvieną ka
kaliui teikiamą valgį, kad 
'is nebūtų nunuodytas...

Saudas atvyksta prez. 
Eisenhowerio pakvie s t a s. 
lis viešės Washingtone ke
bas dienas ir kalbėsis su 
Eisenhoweriu. Valstybės

departmentas atvirai sako, 
kad Saudo kvietimas yra 
bandymas pritraukti Saudi- 
Arabiją arčiau prie Ameri
kos. Kaip dabar yra, Sau- 
di-Arabija stovi kur nors 
pusiaukelėje tarp blokų. Iš 
vienos pusės didžiausią da
lį karaliaus Saudo biudžeto 
sudaro įeigos iš Amerikos 
eksploatuojamų žibalo šal
tinių ir Arabijoje randasi 
amerikiečių karinė aviaci
jos bazė, bet iš kitos pusės 
Arabija paskutiniu laiku 
vis labiau artinasi prie 
anti-imperialistinio Egipto- 
Sirijos bloko, kuris drau
gingas Sovietams.

Deli. — Čou En-lajus at
vyko Indijon, kur jis daly
vaus krašto nepriklausomy
bės minėjime.

Monaco. — Sąryšyje su 
karalaitės gimimų, mažiu
kėje Monaco valstybėlėje 
paskelbta vienos savaitės 
tautinė šventė.

Vatikanas. — Daktarai 
egzaminavo 82 metų am
žiaus popiežių ir surado, 
kad jo sveikatos stovis gan 
geras. Dveji metai "atgal 
popiežius radosi beveik 
mirties patale.

Deli. — Maršalas Žuko
vas atskrido Indijon, kad 
dalyvauti Indijos nepri
klausomybės šventėje.

Belgradas.—Kinijos par
lamento delegacija, vado
vai! lama Peng Čeno, lanko
si Jugoslavijoje. Iškilmin
gas delegacijos priėmimas 
įvyko parlamente.

Shelter Island, N. Y.
Sveikinu Laisvės šėrinin- 

kų suvažiavimą ir linkiu, 
kad nutartumėt išlaikyti 
mūsų mylimą Laisvę dien
raščiu. Čia randate čeki i 
sumoje $5. Draugiškai, 
Joseph Jackim.

Baltimore, Md.
LLD 25 kp. nariai ir val

dyba sveikina Laisvės šeri-• 
ninku suvažiavimą su $10. į 
Turime vilties, I 
žiavimas sutvirtins Laisvės 
gyvavimą dar ant daug mė
tų. Taipgi linkime geros

naujienos
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris savo 
ekonominiame raporte Kon
gresui pakartojo mintį, kad 
Šaliai gresia infliacija. Jis 
vėl sakė, kad reikia stabi
lizuoti kainas ir algas, bet 
raporte labiausiai akcenta
vo mintį, kad nereikia kel
ti algų. Jis sakė, kad al
gos pakilo labiau negu pro
dukcija.

Jungtines Tautos. — Pa
gal Jungtiniu Tautų gene
ralinės asamblėjos reikala
vimą izraeliečiai ketvirta
dienio vidunaktį turėjo pa

rsitraukti iš Gazos srities ir 
kiną Laisvės B-vės dalinin- Akabos sąsiaurio. Bet ta 
kų suvažiavimą:. R. ir H.'valanda atėjo ir praėjo, o 
Merkiai, $5; F. ir P. Wa- izraeliečiu karinės jėgos 
lant, $3; L. ir E. Tureikiai,1 ten liko. Vietoie nasiH’auk- 
82; uo $1: J. Stasiukaitis, ti, izraeliečiai patiekė Jnng- 
B. Kavalchuk, 
P. Baranauskas, ir “Drau- 
gas.” Viso $15.

San Francisco, Calif.
Siunčiame geriausius lin

kėjimus laisviečių suvažia
vimui, kad Laisvė stipriai 
laikytųsi. Aukos: LLD 153 
kp., $10; V. U. Burdai, $5; 
po $3: B. V. Sutkai, J. Kaz
lauskas; po $2: Baltrus, 
Vytautas, Marie, J. M. Al- 
vinai; po $1.50: Tilda, XX; 
no $1: Adomas, Senbernis, 
Visų Draugas. Viso $35. 
Draugiškai, J. K. Alvinas.

Philadelphia, Pa.
P. Walant prisiuntė ko

respondenciją ir primena, 
kad* sekanti draugai svei-

P. Puodis, t tinėms Tautoms s^vo siūlv- 
jie nori garantiiu. kad 

i Egiptas nenaudos Gazos 
I srities kaip bazės ni”eš 

Askiri asmenys sveikina:, juos, ir tam tikslui iie no- 
a T\/r u Qazoie liktu iii “pi-

$15.00 viPnė noliciia.” kas reikštu, 
kad sritis liktu jų okupuo- 

10.00 ta. 
I

5 go Birmingham, Ala. — Poli
cija suėmė vietinių rasistu

5 00 va(^a Asa Garteri. kuris 
ĮKKK susirinkime šovė ir 
sužeidė du žmones. Iš Chat- 
tanooca (Tenn.) nra^esa- 
ma, kad rasistai ten iš
sprogdino bomba prie Ga
len Lehmano'namo, kadan
gi jiš planavo namą par
duoti negrui.

Kairas. — Egiptas sako, 
kad izraeliečiu atsisakymas 
paklausyti Jungtiniu Tautų 
ir apleisti Gazos sritį suke
lia naują rinča krizę. E- 
giptas gal sulaikys Suezo 
kanalo valymo darbus, iki 
izraeliečiai sutiks apleisti 
Gaza.

Anna Miswick
Yonkers, N. Y.

Antanas J. Orlen,
Webster, N. Y.

A. Purvinis,
Bridgeport, Conn.

J. Mockaitis,
Bridgeport, Conn.

E. Drobus,
Stevensville, Mich. 2.00

J. Butnaris,
Bridgeport, Conn.

J. Liminskas.
Detroit, Mich.

Frank Zavis,
Bethlehem, Pa.

2.00

1.00

1.00

$518. 
Viso

Iš anksčiau gauta 
Dabar suplaukė $176. 
gauta sveikinimų $694.

Aišku, kad per suvažiavi
mą suplauks daugiau svei- 

' kinimų, ir jie bus paskelbti 
.„.j 'laikraštyj. Ačiuojamc virš- 
_ t ...-....-J minėtiems prieteliams už 

i puikią paramą dienraščiui.
Laisves Administracija

Indija nenori Jungtinių Tautų 
prižiūrimo plebiscito Kašmire
Jungtinės Tautos. — In

dijos delegatas Krišna Me- 
nonas pareiškė Saugumo 
Taryboje, kad Indija nesu
tiks pravesti Kašmiro sri
tyje plebiscitą po Jungtinių 
Tautų priežiūra. Tokio 
plebiscito, kaip žinoma, pa
geidauja Pakistanas. Kaš- 
miras yra Indijos provinci
ja, kurioje musulmonai su
daro daugumą. Pakistanas 
teigia, kad kaip musulmo
niškas, Kašmiras turėtų 
nriklausvti Pakistanui. Bet 
Indija teigia, kad kašmirie- 
čiai patenkinti būti Indijos 
dalimi ir plebiscito 
kia.

Pakistano užsienio 
lu ministras Khan
ispėjo, kad jeigu nebus ple
biscito, Kašmire prasidės 
pilietinis karas. Jis ragino,

kad ^Indija ištrauktų savo 
karines jėgas iš Kašmiro. 
Menonas atsakė, kad jeigu 
Kašmire prasidės pilietinis 
karas, tai bus Pakistano 
kaltė.

Praga. — Čekoslovakijos 
ir Francūzijos Komunistų 
partijos išleido bendrą pa
reiškimą. Francūzų dele
gacija tam tikslui lankės’ 
čia. Pareiškime 
m as Jugoslavijos
nistų nukrypimas, ir Lenki
jos komunistų reVizioniz- 
mas.

smerkia- 
komu-

nerei-

reika-
Noon

Kairas. — Jugoslavams 
tarpininkaujant, izraelie
čiai pradėjo grąžinti 5,000 
egiptiečių karo belaisivų, o 
egiptiečiai grąžins keturis 
suimtus izraeliečius.

Darbo unijų 
kovos lauke

— Ala- 
tarybos

Kenosha, Wise. — 5,000 
darbininkų streikuoja Ame
rican Motors automobilių 
fabrikuose. Streikas prasi
dėjo, kai kompanija bandė 
keisti kai kuriuos kontrak
to punktus savo naudai.

Birmingham. Ala. 
bamos AFL-CIO
pirmininkas Carl Griffin 
sako, kad rasistai bandė 
suskaldyti Pietų uniias, bet 
tas jiems nepasisekė. >

Detroitas. — UAW (au- 
to-darbininkų unija) sako, 
kad pritartų kongresiniam 
tyrinėjimui apie raketierius 
unijose, jeigu tas tyrinėji
mas būtu nukreiptas tik 
prieš sukčius, tai yra. jei
gu nesiektų šmeižti unijas 
bendrai.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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MŪSŲ SUVAŽIAVIMAS
NUO PAT TO LAIKO, nuo 1914 metų, kai Laisvę pra

dėjo leisti kooperatyvas, kas metai įvyksta kooperatyvo 
(bendrovės) akcininkų suvažiavimai.

Per keletą metų tie suvažiavimai įvykdavo du kai tu 
per metus, bet vėliau buvo nusitarta laikyti juos kartą 
per metus.

Kaip ten bebūtų, jau per daugiau kaip 40 metų bend
rovės akcininkai suvyksta į savo metinius suvažiavimus, 
kuriuose esti aptariami mūsų laikraščio leidimo reikalai.

Ir kiekvieneriu metu suvažiavime akcininkai suranda 
daug ką svarstyti, daug apie ką kalbėti, pasidalinti min
timis dėl to, kad laikraštis būtų tobulesnis, kad jis bū
tų geresnis, kad jis gražiai gyvuotų.

Kiekvienas akcininku suvažiavimas vienokiu ar ki
tokiu būdu prisidėjo prie Laisvės gerinimo.

() problemų dėl laikraščio leidimo mes visuomet turė
jome, turime ir turėsime.
. Galima sakyti, kad tos problemos su kiekvienomis me
tais, su kiekvienu akcininkų suvažiavimu vis darosi keb
lesnės, sunkesnės mums išspręsti.

IMKIME ŠIEMETINĮ Laisvės kooperatyvo akcininkų 
suvažiavimą, kuris įvyks sekmadienį, sausio 27 dieną.

Ar skaitytojai mano, kad mes jame neturėsime spręs
ti svarbiu klausimų?

Žinoma, turėsime!
Retėjant mūsų pirmosios amerikiečių lietuvių kartos 

eilėms, darosi vis sunkiau gyvuoti mūsų spaudai ir orga
nizacijoms. Retėja mūsų skaitytojų gretos, mūsų laik
raščio bendradarių ir veikėjų skaičius. To pamiršti, prieš 
tai užsimerkti negalime, nors kiekvienas norėtume tai 
nematyti, tai pamiršti.

Ši bėda paliečia ne tik mus, o ir kitas tautines grupes 
Amerikoje. .

Antai, pažangieji ukrainiečiai, ilgai leidę savo dien
raštį, vienintelį dienraštį Jungt. Valstijose, su šių metų 
pradžia pakeitė jį savaitraščiu.

Suomiai, kurie kadaise turėjo tris dienraščius, šian
dien tepasilika tik su vienu.

Žydų dienraštis “Freiheit” šiuo metu veda vajų už 
tai, kad sukeltų $200,000 dienraščiui šiemet išlaikyti.

Rusų “Russkij Golos, kuriam šiemet sukanka 40 me
tų, paskelbė vajų už sukėlimą $30,000.

Pažangieji žydai ir rusai, atsiminkime, teturi tik po 
vieną dienraštį.

Mes, lietuviai, išlaikome dar du dienraščiu — “Laisvę” 
ir “Vilnį”. Tai padarome! ne stebuklu, o labai didelėmis 
pastangomis — todėl, kad dar turime daug gerų patri- 
jotų, kurie nuoširdžiai ir uoliai prisideda prie abiejų 
dienraščių išlaikymo!

Savaime suprantama, kad mes savo spaudą; palaikome 
del to, kad darbo žmones jos įnori, kad jie darbuojasi, 
kad jvie tam aukojasi.

____ •

RETĖJIMAS MŪSŲ eilių, tačiau, dar nesudaro mums 
ūmaus pavojaus. Mes dar turime žmonių, turime skai
tytojų, turime rėmėjų.

Šiuo metu gal būt. didesnį pavojų mūsų spaudai suda
ro — stoka pralavintų jėgų, stoka technikų, personalų 
silpnumas.

O tai, galimas daiktas^ pareina iiš to, kad per ilgus 
metus, sakysime, lietuviai zeceriai-linotypininkai, reika
lingi nemažo išsilavinimo ir įgudimo darbe, mažai pas 
mus buvo apmokami, todėl jaunesnieji pasitraukė iš
eidami dirbti į angliškąsias spaustuves. Mūsų spaustuvė
se pasiliko tik labiausiai pasiaukoję savo spaudai dar
buotojai.

Pavojų sudaro ir visko pabrangimas, kilimas kainų 
popieriui ir spaustuvės reikalams.

Viskam brangstant, sunkėja laikraščio išleidimas. 
Prenumeratos gi mes. negalime padidinti tiek, kiek rei
kiamieji laikraščiui išleisti dalykai ištraukia iš mūsų 
pakilusiomis kainomis.

TOKIOS YRA MŪSŲ šiandieninės bėdos ir rūpesčiai. 
Mes jų nuo skaitytojų neslepiame; pasakome viską, ką, 
mūsų nuomone, turėtume pasakyti.

Ir šį 'straipsnį parašėme diena prieš. suvažiavimą 
anksčiau, kad mūsų kooperatyvo akcininkai, perskaitę, 
galėtų kiek tiek susipažinti su mūsų problemomis.

Esame įsitikinę, jog suvažiavusieji akcininkai, apsvar
stę visus reikalus, susijusius su lai’kraščio išleidimu, su
ras būdus, suras priemones dienraščiui sutvirtinti ir pa
laikyti.

Mes, kurie stovime prie dienraščio leidimo, esame pa
siryžę dirbti, kiek leidžia jėgos, kad jį sutvirtinti, kad 
jis gyvuotų, kaip gyvavo.

Prašome iš kiekvieno skaitytojo, iš kiekvieno priete- 
liausto paties: tvirtinti savo spaudą. Prašome talkos!

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 25, 1957

Astuoni britų ekspedici
jos Antarktikoje nariai 
priklauso labai keistam klu
bui, kuris vadinasi “Pat 
the Whale” (“Paplekšnok 
Banginį”). Prie to klubo 
gali priklausyti tiktai tie 
asmenys, kurie kada nors 
paplekšnojo per nasrus 
d i y ž u o t a m b a n gi n i u i.

Toks beatodairiškas el
gesys su jūros milžinu var
gu jums pasirodys nekalta 
išdaiga. Vargu ar kas drįs 
paplaukti prie pat bangi
nio. Bet norint istoti i 
klubą “Paplekšnok Bangi
nį”, visiškai nebūtina pa
sinerti i šalta vandeni. Ir 
nereikia toli vaikščioti, no
rint rasti banginių. Jie la
bai dažnai iškyla nedidelių 
properšų paviršių užšalu
siame kronprinco Gustavo 
sąsiauryje, kuris skiria 
Roso sala nuo Grahemo že
mės.

Banginiai —sąsiaurio be
laisviai. Iš visko atrodo, 
kad juos apgavo oro numa
tymas: sąsiauris užšalo 
anksčiau, negu jie spėjo 
prasmukti į atvirą jūra. 
Dabar jie priversti gvventi 
poledini gyvenimą. Laiks 
nuo laiko jie iškyla apsirū
pinti oro atsarga. Tnla ir 
įgyvendina savo ketinimus 
klubo “Paplekšnok Bangi
ni” nariai, t

Kaip keliauja Saudas . ..
Šio mėnesio 30 d. Wash- 

intonan atvyksta Saudi-A- 
rabijos karalius Saudas, 
vienas paskutinių absoliu
tiškų vienvaldžių-monarchų 
pasaulyje. Iš Neapolio. I- 
talijos, kur Saudas buvo 
sustojęs pakelyje, štai kas
pranešama apie Saudo ke
liavimo būdą:

Nors karalius Saudas tu
ri keturias pilnateises žmo
nas ir keliadešimt “kara
liškų sugulovių”, su juomi 
nekeliauja jokia moteris — 
visi jo palydovai yra vyrai. 
Jis turi 40 sūnų Arabijoje. 
Du jų atvyksta su juomi. 
Palydovu ir patarnautojų 
jis turi 60. Jų tarpe randasi 
keturi “ragautojai”, kurie 
ragauja kiekvieną valgį, 
kuris duodamas karaliui 
kad užtikrinti, jog juose 
nėra nuodų. Laive “Consti
tution”, kuriuomi karalius 
Saudas plaukia Amerikon, 
jis ir jo palydovai turi 22 
pirmos klasės dideles kabi
nas. Neapolyje jie buvo 
sustoję didžiuliame Bay 
Front viešbutyje ir per tą 
laiką joks kitas svečias ne
galėjo viešbutyje gyventi.

Saudo keturi ragauto
jai ragaus ir visą maistą, 
kuris karaliui bus patiekia
mas Baltajame Name. . .

Stebės Dirbtiną mėnulį
Šių metų pabaigoje dirb

tinas satelitas, kitaip va
dinamas ir dirbtinu mėnu
liu, bus paleistas iš Ame
rikos. Tai bus 20 colių dia
metre kamuolys, apvilktas 
žibančiu magnetizmu. Jis 
s vers 22 su puse svaro ir 
keliaus aplink žemę 18,000 
mylių pen valandą greičiu. 
Tikimasi, kad jis iškils į 
500 mylių aukštį, kur men
kas žemės traukimas ji į- 
galins. ilgai keliauti aplink 
žemę, — bet kaip ilgai, 
mokslininkai dar nežino — 
gali būti, kad tik kelias sa
vaites, gali būti, kad apva
lius metus.

Per tą laiką, kai dirbti
nas satelitas keliaus aplink]

| Kaip
Karališkoji 

konominiais

žemę, jame esantieji in
strumentai rekorduos viso
kius mokslininkus įdomau
jančius dalykus ir radijo 
bangų pagalba informacija 
bus pagauta žemėje. Ku- 
met satelitas nustos skrai
dyti aplink žemę ir krįs 
žemyn, pavojaus nebus, kad 
jis gali pridaryti žalos, kur 
nors: panašiai, kaip mete
oras, taip šis satelitas ne
paprastai įkars krisdamas 
per tankesnį žemutinių 
sluoksnių orą ir subyrės.

Apart radijo bangų, sate
litas bus sekamas ir akimis 
bei teleskopais. Nors jis 
skris dideliame aukštyje ir 
vra palyginamai mažas, jis 
bus matomas ir nuoga aki
mi, nes jo žibėjimas atspin
dės ore. Jau yra susitarta 
su 40 astronominiu stočių, 4, A 7
kurios stebės tą satelitą, 
kai jis skris virš mūsų ša
lies. Dar neturime pakan
kamai stebėtojų virš pietva
karinės šalies dalies. O 
kasi ink kitų šalių, tai ste
bėtojų organizavimas dar 
nepradėtas.

RADIOFIKUOJAMI
KOLŪKIAI
Pasvalys. — S kolūčkiečių 

buitį, vis plačiau Įeina radijas. 
Neseniai radiofikuoti “Pava
sario” ir “Raudonosios žvaigž
dės” kolūkiai, mašinų-trakto- 
riu stotis.

“Kiemenų” žemes ūkio ar
telė nusipirko ir Įsirengė nuo
sava radijo mazgą.

šiuo . metu rajono ryšinin
kai, padedami kolūkiečių, dir
ba “Pažangos” kolūkyje. Lai
dai tiesiami Į kolūkiečių na
mus, klubą, skaityklą. Netru
kus radijo taškai pradės veik
ti. Tai bus tryliktas radiofi
kuotas rajono kolūkis.

(Royal Commission on E- 
gonomic Prospects) paskel
bė savo raportą. Savo ra
porte komisija piešia skais
čią ateitį Kanadoje.

Su 1980 metais Kanado
je būsią 26,650,000 gyvento
ju. Dabar yra 15,500,000.

i
Ant ūkių darbo valandų 

skaičius į savaitę sumažė- 
siąs nuo 55.3 iki 43.75. Fab
rikuose — nuo 41.3 iki 34.3 
valandų į savaitę.

Darbininkų . procentas 
sumažėsiąs 2 procentais, o 
moterų padidėsiąs 4 proc.

Šalies pajamos pakilsian
čios maždaug tris kartus 
iki $76,000,000,000 per me
tus.

Vidutiniškai kanadiečių 
pajamos dėl asmeniškų rei
kalų padidėsiančios dviem 
trečdaliais.

Agrikultūros gaminiai 
nupulsiu nuo 13 iki 6 proc. 
šalies ekonomijoje.

Gamtinių šaltinių, kaip 
kasyklų, aliejaus, dujų, e- 

I lektros, gamyba pakils nuo 
10 proc. iki 15 šalies ekono
mijoje.

Antrinės industrijos ga
myba pakils nuo 20 iki 25 
procentų šalies ekonomijoj.

Procentas visu darbinin
ku žemės ūkyie nupuls nuo 
15 procentų iki 7.

Gyenstojų miestuose da
bar yra 62 procentai visų 
Kanados, gyventojų o 1980 

! metais bus 80 proc. visų 
I Kanados gyventojų.
i Tokius tai ir kitus pasi- 
i keitimus numato minėtoji 
komisija.

Tarp savo rekomendaci
jų, ii duoda sekančias:

1. Sudaryti nacionalį e- 
nergijos autoritetą, kuris 
reguliuotų aliejaus, dujų, 
hidro-elektros ir kitos pajė
gos šaltinius.

2. Drąsinti eksportą hi-

auga Kanada
Komisija E-1 dro-elektros jėgos tam tik- 
Prospektais rose aplinkybėse.

3. Kontroliuoti kviečiu 
perviršių nustatant metines 
kvotas farmeriams.

4. Palaikyti esamus tari
fus, bet dažnai juos peržiū
rėti ir suderinti su reikalu.

5. Sudaryti mineralų ir 
metalų eksporto kontrolės 
sistemą įsteigiant federa- 
lius leidimus eksportui.

6. Duoti paramą ryti
nėms arba Atlanto provin
cijoms.

7. Sudaryti platų ir siste- 
matų planą dėl išnaudojimo 
žemės.

8. Sudaryti ilgalaikį imi
gracijos planą.

9. Greičiau nurašyti dėl 
taksavimo pastatų ir įran
kių vertę, pakeisti nuverti
nimo įrengimų metodą alie
jaus ir dujų industrijose.

10. Drąsinti užsieninės 
kontrolės sumažinimą in
dustrijoje, imtis žvgių iš
vengimui svetimos kontro
lės bankų ir gyvybės, ap- 
draudos kompanijų.

11. Vyriausybes turi mo
kėti taksus už pastatus, 
kurie randasi savivaldybių 
teritorijoje.

taip? Gal ir padarytu. jei ga
lėtų pasiėmę i maišą išsinešti, 
čia majoras D’Alesandro sako:

“Iii mv opinion those sizali 
businessmen, like the home
owner and the homo buyer, are 
entitled to the relief which no*v 
has been provided by the low
er tax rate...” Teisingai pasa
kyta 'ir gerai padaryta.

>:< o *

Labai keista žiūrėti į tokius 
elementus, kurie tiki į fašistinę, 
propagandą. Jie apgailestauja 
vengru sukilėliu pralaimėjimą. 
Jie sako, būk vengrų sukilėliai 
buvo beginkliai, todėl jie pra
laimėjo. Tai neišmanėlių pasa
ka. Fašistai buvo pilnai gink
luoti ir jų vaikai buvo apgink
luoti. Čia paduodu tik vteną 
pavyzdi, kurį laikratis “Stin” 
paduoda, kad 13 metų vaikas 
atvažiavo į Baltimorę (vengrų, 
sukilėlių sūnus), kuris sakė, 
kad jis apleido 8-tą “grade” 
mokykloje ir stojo į revoliucio
nierių eiles. Jam buvo įteikta 
“machine gun,” įtupdyta į “ba
by carriage,” su kuria jis šau
dė į praeinančius gatve sovie
tinius karius. Tai kam dar de
juoti, kad buvo “beginkliai”? 
Jie buvo vakarinių valstybių 
mandrai apginkluoti, bet jų 
ginklai subyrėjo. Taip i r ^rei
kėjo.

Brockton, Mass..
>

Ieško Wasliin 
žuvusių kai

Trys jauni vyrai daro at- 
kasinėjimus nenaudojamos 
dažų (kvarbos) dirbtuvės 
rūsyje, ieškodami liekanų 
256 pulkininko Smalwood 
karių, kurie žuvo mūšyje 
Long Islande saloje. Atka
sėjai į tris dienas atkasė 
tris sklyles, bet nieko nera
do.

Projektas yra vienas iš 
nacionalinių parkų patar
navimu. Dr. Pranas Bar
nes, istorikas, prižiūri pro
jektą, kad nustačius isto
rinę vietą.

Atkasinėjimo darbą dir
ba Robertas Suggs iš 
Greenwich, Conn., 25 metų 
išmokslintas Columbijos U- 
niversiteto studentas ir pa
ra darbininkų, būtent M. 
McGovan ir (Stanley Me- 
shak.

Vedimą darbo aprūpina 
James A. Kelly, deputatas 
klerkas iš Kings apskrities, 
ofeialis Brooklyno istori
kas. Ponas Kelly yra istori
jos instruktorius St. Fran
cis kolegijoje Brooklyne, 
kuris atsivedė tuziną.stu
dentų, kad jie matytų at
kasinėjimo darbą.

Atkasinėjimas eina nuo 
pirmadienio ryto, tai yra, 
nuo 14 dienos sausio, skiepe 
buvusio Raudono Velnio 
dažų kompanijos ant Tre
čios Avė., ir Aštuntos gat
vės Brooklyne. Ta dalis 
miesto buvo sena Van 
Brunt Farma, kur rugpiū- 
čio 27-tą dieną, 1776 m. į- 
vyko mūšys Long Islande.

Penktoji rota iš Marylan- 
do liuosnorių, vadovybėje

gtono armijos 
•eiviij kaulų
pulkininko Smallwood, ata
kavo britus heseniečius-vo- 
kiečius, kad išvengus apsu
pimo ir davus progą Geo
rge Washingtonui išgelbėti 
savo spėkas.

Mažiausiai 256 marylan- 
diečiai žuvo, aiškina ponas 
Kelly, ir visus britai palai
dojo 15-koje ilgų apkasų. 
Ta vieta dabar randasi tar
pe 7-tos ir 8-tos gatvių, ir 
nuo Trečios Avė. linijos 120 
pėdų į rytus.

Palaidojimo apkasai dar 
buvo matomi 1905 metais, 
kuomet Henry Wildhack 
užcementavo juos, pasida
rydamas anglims supilti 
kiemą.

Petras Bacenet, gyve
nantis 427 Trečios Avė., sa
vo kieme rado kaulus ir 
dalis akmeninių antkapių, 
bet jis nieko nepaisyda
mas numetė šalin. Tai bu
vo pora metų atgal.

Ponas Kelly turi vilties 
perkalbėti parkų viršinin
kus, kad ta vieta būtų pa
daryta nacionaliniu monu
mentu, paminklu, jei bus 
surasta revoliucionierių 
liekanos.

Visgi čia yra keista is
torija. 1905 metais matė ka
rių palaidojimo apkasus, 
užcementavo juos, vėliau 
anglimis apvertė jr pastatė 
žuvusiems už nepriklauso
mybę nuo Anglijos, kovoto
jams patriotišką paminklą. 
Sarmata visai tautai. . .

Gal Kelly vadovybėje bus 
pataisytas tas kapų nepai
symas.

J. N.

12. Varžyti planus dėl i- 
rigacijos, kad išvengus 
grūdų perviršiaus.

13. Federalį ūkio produk
tų kainų palaikymą turi 
tvarkyti atskiras organas.

14. Motoristai turi mokė
ti daugiau padengimui ke
liu ir gatvių išlaidu.

15. Universitetu profeso
rių algos turi būti žymiai 
padidintos.

Komisija siūlo e;le kitų 
pasiūlymų, bet viršuje pa
tiekti yra patys svariausi.

Vienu žodžiu sakant, ko
misija numato Kanados 
augimą, bet tuom pat sy
kiu ji siūlo ir eilę priemo
nėj tam augimui kontro
liuoti. Ypač svarbus pasiū
lymas ryšium su užsienio 
kapitalo skverbimusi. Ko
misija nori, kad būtų kont
rolė, kuri neleistu patekti

Sausio 19 d. turėjom drau*- 
gišką vakarą Lietuvių Tautiš
ko Namo kambariuose. Suren
gė LLD 6 k p. komitetas. Ro
dos buvo gerai garsinta, bet 
dalyvių buvo mažai.

Mūsų darbščios šeimininkes 
padarė gerus užkandžius 
senvičių, arbatos, pyragų, sū
ri. Gavo ir po vieną “Four Ro
ses”. Turėjom ir svečią Anta
ną Bimbą. Po užkandžių, jis 
pasakė kalba šių dienų klau- 
simu. Priminė ir apie Laisves 
padėtį. Be jokios agitacijos 
dalyviai sudėjo $120.

Mūsų ligoniai
Kazimiera Valungevičienė 

sunkiai susirgo gerklės užde
gimu. Randasi Goddord Hos-, 
pitaly* gyvena 27 Mainland 
Ave.

Mūsų piešėjas John Ston
kus turėjo sunkią operaciją, 
Brockton Hospitaly. Atrodo, 
gerai pavyko. Gyvena 26 Bel- 
leviu Avė.

j svetimų rankas bankams, 
apdraudos kompanijoms ir 
industrijai.

Ontarijos vyriausybė ke
tinanti padidinti paramą 
dėl universitetu. Esą numa
toma skirti iki $3,000,000 
daugiau, negu pernai.

Ontarijoj yra 7 universi
tetai. Pernai jiems nrovin- 
cija davė arti $16,500,000.

Kandietis

Baltimore, Md.
INDUSTRIALISTAI 
APSKUNDĖ MIESTĄ

Miesto majoras D'Alesandro, 
Jr., pareikalavo, kad industri
al ista i mokėtų taksus ant ju 
mašinerijos ir “inventoriaus.”
Iki šiol industrijos tokių taksu 
nemokėjo, buvo paliuosuoti, bet 
miestas patvarkė, kad turi mo
kėt. Tai industrial istai pa
traukė miestą į teismą, žemes
nis teismas palaikė miesto nu
tarimą. Bet industrialistąms 
tas nepatiko, ir jie apeliavo į 
aukštesnį teismą. Tai dar ne
žinoma, kaip viskas užsibaigs.

Bet tiek žinom, kad taksų 
šiemet yra mažiau negu per
nai buvo. Praėjusiais metais 
mokėjom taksų $3.14 už “ase- 
suotą” $100, o šiemetyjau mo
kėsim tik $2.88 už $100. O 
jeigu miestas nebūtų uždėjęs 
taksų ant industrialistų, tai 
šiemet būtume turėję mokėti 
taksų ant gyvenamųjų namų 
$3.34 už “asesuotą” $100. Ne
atsižvelgiant į tai, kad taksai pa
lengvinti, nekurie apgailestauja 
industrialistų, kad juos apsun
kino naujais taksais, kurie iki 
šiol buvo laisvi. Girdi, industri- 
alistai gali pasiimti savo nuo
savybę ir išsivežti į kitus mies
tus ai’ į kitas valstijas. Ar

Adolfas Gureskis serga na
muose, 19 Vine Sit. Jį prižiūri 
io žmona ir jų motina, S. Raš
tikienė. I

Albert Vasaris, jo žmona ir1 
jos motina M. žaliukienė va- . 
sario 2 vakacijoms išvažiuoja 
į Floridą.

Linkėtina laimingos kelio
nės! Geo. Shimaitis

Easton, Pa^
Nors nemaniau šiemet tu- * rėt atostogų, bet turėdamas 

gerą draugą, sumanėm va
žiuot į sautus pamatyt, kaip 
šautai švenčia Kalėdas ir 
Naujus Metus. Bet mažas 
skirtumas. Nors Kalėdas ir ’ 
biskį mažiau puošia negu šiau
rėj, bet Naujus Metus Miami 
pasitinka su didelėmis iSkil-
mėmis ir puikiais paradais.

Na, vis viena Florida atos
togoms puikus kraštas, o la
biausiai žiemos laike. Oras 
pastovus, kas vieną dieną per 
8 savaites saulutė. Nei rūkų, 
nei lietaus. Išvažiavom, pa- , 
gauti šalčio, bot grįžom1 be ; 
šalčio.

Drg. Ma Įkaitis moka pa juo- t 
kauti. Jis man sako, jeigu, aš • 
mirsiu, pašauk J. Katinį, o jei j 
tu, ta i aš tau.

Turėdami Ištiko aplankėm | 
keletą buvusių eastoniečių, ’ 
c‘rgg. V. Stankus ir mano but | 
vusius parapijonus S. Meiso- į 
mis, C. Degutį ir J. Paukštai- | 
čius. Jie visi puikiai gyvena ir 
visi sveiki. Draugai Stankai 
pavažinėjo po svarbesnes%vie- 
tas, draugų Meisonų d^ktė 
Aldona taipgi pavežiojo. Ir 
visi pavaišino. Labai ačiū pž 
viską.

Padariau klaidą. Drg. Stan
kus patarė dar pasililcti, o 
mes parvažiavom į baisius Šal
čius. Tai klaida. UT*:



CLEVELAND© ŽINIOS J visus Lietuvių Literatūros ! ŽINIOS IS LIETUVOS
Trtwnpai iš LLD 15 Apskrities 

• Komiteto susirinkimo

Susirinkome 6 komiteto na- I r riai, 2 negalėjo ateiti dėl kitų 
save svarbių pareigų. Susirin
kusieji nuodugniai aptarė bė
gamus apskrities reikalus ir 
prisirengimą prie šių metų 
darbuotės. Iš svarbesnių savo 
pareigų, nutarė kviesti apskri
ties metinę konferenciją ba
landžio 7 d. ii* patiekti gerus 
pietus konferencijos delega
tams ii' svečiams. Todėl mūsų 
apskrities kuopos privalo iš 
anksto prisirengti su gerais 
su many m as k o n f ere ne i j ai.

Kitas irgi padarytas geras 
nutarimas, — bendrai su ap
skrities kuopomis surengti 
pikniką apšvietus naudai, nuo 
kurio visas pelnas eis į LLD 
knygų leidimo fondą.

Alkaną papenėk, 
nuoga pridenk

Method istų pastorius Dr. 
Charles C. Weber, iš Wash- 
ingtono. kuris esąs per metų 

i eilę dirbęs prie darbininkiško 
judėjimo, sakydamas pamoks
ią Rockport methodistų baž- 
Įr.yčjoje, Cleveland© priemies
tyje? Rocky River, savo pa
mokslą rišo su darbo žmonių 
ekonomine p a d ėtimi. Dr. 
Wėfyber faktais Įrodinėjo, kad 
i pie 35 milijonai Amerikos 
žmonių negauna pakankamai 
ieigti už savo darbą, kad galė
tų pilnai privalgyti ir tinka
mai apsirengti; Įų šeimos gy
vena pusbadžiai ir pusnuo
giai. Dr. Webber sako, kad 
darbdavio nesirūpinimas ap
mokėti savo darbininkams, 
kad jie ir jų šeimos būtų so
čiai pavalgę ir tinkamai apsi
rengę, neatitinka Kristaus Įša
ldymui : “Alkaną papenėk ir 
nuogą pridenk”. Dr Webber 
sakė,* kad Amerikoje 1955 
metais buvo 35 milijonai dar
bininkų Šeimų, kurios gyveno 
pusbadžiai ir pusnuogiai dėl 
savo* menkų uždarbių. O 15 
milijonų iš tarpo jų turėjo 
mažiau $1,000 metinių jeigu. 
Toliau Dr. Webber sakė, kad 
Sovietai su savo išvystyta 
technika ir programa pajėgia 
kelti darbininkų pragyvenimą 
iki aukščiausio laipsnio.

Mes čia Ohio valstijoje tu
rime 250,000 darbininkų, ku
rie gauna mažiau negu* 50 
centų Į valandą. Taip mažai 
apmokami darbai randasi: 
laundrėse, drapanų valymo 
Įstaigose, h oteliu ose, restaura- 
nuose, krautuvėse, plaukų da- 
binimo Įstaigose ir panašiose. 
Ohio valstijoje buvo įstaty
mas, kad darbininkui mokėtų 
nemažiau 5.5 centų, bet darb
davių organizacija dėl mažo 
techninio trūkumo tame Įsta
tyme, privertė Ohio aukščiau
sią teismą panaikinti tą Įsta- 
tynvą.

Mūsų serganti draugai

Petro Nemuros daktaras sur- 
manė antrai operacijai per
keltu jį Į St. Lukas ligoninę, 
nes ten esą geresni įrengimai 
dėl darymo tokių komplikuotų 
operacijų, kokią reikės daryti 
draSgui Numurai. ' Bet dabar 
toje ligoninėje nesiranda vie
tos, nėra tuščios lovos ir todėl 
draugui Nemurai prisieis pa
laukti iki atsiras vieta. Šiaip 
Petras geroje sveikatoje, jau
čiasi neblogai, tik be kitos 
operacijos nėra būdo pilnai 
pasveikti.

Jurgutis Palton net mane 
pasišaukė telefonu ir sakės, 
kad išpalengvo galįs pats vie
nas pasikelti nuo lovos ir atsi
gulti, tik jo buvusi nulaužta 
koja dar labai skaudanti ir 
ypatingai nekurtomis nakti
mis visai neduoda miegoti. 
Jam daktaras sakęs, kad dar 
ims laiko iki jo koja pilnai su- 
gys ir paliaus skaudėjus).

Draugas Palton sakėsi esąs 
labui dėkingas savo draugams 
ir draugėms, kurie jam sutei
kė tiek daug užuojautos: at- 
lankymu, laiškais, dovanomis 
ir ^tokiais būdais, bet dar 
negalįs susikaupti tiek pajė
gų, kad galėtų viešai padėka- 

pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., sausio (Jan,) 25, 1957

voti visiems, bet jis pasižada 
tą atlikti vėliau.

Onutė Williams, visiems ži
noma kaip apdovano.toja 
draugijų su savo gražiais 
rankdarbiais ii' prikepėja ska
nėstų draugijų pažmoniams, 
jau nukentėjo dvi skaudžias 
operacijas. Po pirmos opera
cijos buvo greitai pradėjusi 
pasveikti ir , manė neužilgo 
grįžti Į namus, bet per nega
nėtiną ligoninės priežiūrą, o- 
peracijos žaizda altsidarė, pa- 
si leido kraujaplūdis, prisiėjo 
operaciją panaujinti ir per 
kelis kartus duoti kraujo, ir 
tik taip Onutė išliko gyva. Bet 
po antros operacijos Onutė 
sakosi nesijaučianti taip ge
rai, kaip po pirmos jautėsi. 
Draugė Williams jau grįžo Į 
namus.

Bet čia dar nevisos draugų 
Williamu namuose nelaimės. 
Draugas Petras Williams, dar 
prieš Onutės išvažiavimą Į li
goninę, turėjo nelaimę šapoje, 
kur sutrynė kojos pirštus. Bet 
šapos daktarai su tvarstė pirš
tus, pritaikė autuvą ir Petras 
vėl pradėjo dirbti. Tik po kiek 
laiko jam keliant sunkų gele
žies kavalką perdaug ištempė 
pečio raiščių kremzles ir 
draugui Williams prisieisią ei 
ti ant operacijos, nors jis ir 
dabar dar dirba, bet be ope
racijos negalės apsieiti. At
lankykime, laiko gavę, drau
gus Williamus, palinkėdami 
greito ir visuotino pasveikimo 
ir kad daugiau tokių nelaimių 
neatsitiktų.

Mirė Julijos Werner marti
Draugės Werner sūnaus 

žmona Rožė mirė nuo dakta
rams dar nepatirtos ligos. Ji 
iš lėto pradėjo netekti kalbos 
iki visai nustojo kalbėjusi, 
taipgi išpalengvo dalinai su
paralyžiavo ir jos kūną. Nu
vežė Į Cleveland Clinic ligoni
nę, kurioje randasi Įvairių 
specialybių daktarų, bet jie 
negalėjo atspėti, kokia buvo 
priežastis jos apsirgimo, o ne
žinodami priežasties, negalėjo 
daryti operacijos. Taip ir ne
mirė, sulaukusi • tik 33 metu.

J. N. S.

Waterbury, Conn.
Tai ir vėl mes, waterburie- 

čiai, netekome vieno buvusio 
per daugelį metų Laisvės skai
tytojo, kuris sausio 10 d. mirė, 
sulaukęs 71 metų, tai Justino 
Plungio. Jis buvo gimęs ir au
gęs Lietuvoj, į šią šalį atvykęs 
1905 metais, per 39 metu's gy
venęs ant ūkio kaip ūkininkas 
ir kartu pardavinėjo pieną. Pa
liko keturias dukteris, 4 anū
kus ir vieną brolį Waterbury.

Man kartą teko būti pas jį 
Laisvės reikalais, ir jis man pa
sakė: “Be reikalo draugas pas 
mane važiuojate. Aš žinau, kad 
jūs laikas brangus, kaip ir ma
no. Aš visada stengiuosi ir 
mėginsiu laikytis iki galėsiu.” 
Sakė, “aš pilnai įvertinu laik
raščio sunkią padėtį; darbinin
kiškiems laikraščiams sunku 
verstis vien iš prenumeratų, o 
riebiai apmokami! skelbimų jie 
negali gauti.“ Jisai dar pridū
rė: “Mano supratimu, kuris 
skaito Laisvę arba Vilnį, kož- 
nas turėtų pasirūpinti ilaiku už
simokėti už prenumeratą ir do- 
lerį-kitą pridėti aukų, nelau
kiant iki kas ateis paraginti. 
Važinėjimas kainuoja pinigų, 
nežiūrint kaip važiuosi — savo 
karu ar busu, vis kainuoja. 
Jei ir pėsčias eitum, tai batus 
nuplėšk” Tai velionio žodžiai.

Būtų labai gražu, kad visi 
skaitytojai taip padarytų, kaip 
galvojo Justinas Plnngis.

Ilsėkis, Justinai, Amerikos 
žemelėj amžinai ir ramiai.

Reporteris

Vilnius. — Valstybinio V. 
Kapsuko vardo universiteto 
Gamtos mokslų fakltete įvy
ko mokslinė konferencija stu
dentų praktikos darbams ap
tarti.

Konferencijoje apsvarstyti 
studentų praktikos darbų me
todikos klausimai.

Prisiminimas

JONAS GUTAUSKAS
šių metų sausio 18x1. suėjo dveji metai, kai 

mirė mano mylimas vyras. Prisimena jį 
žmona ir sesuo.

Marijona Gutauskienė, žmona 
Karolina Zlotkienė, sesuo

—Brockton, Mass.

Fithchburg, Mass.
APIE DRAUGYSTĖS 

LIKVIDAVIMĄ
Kai kam gali būti įdomu ži

noti apie Lietuviu Jaunuome
nės Pašelpinę Draugystę, kuri 
susitvėrė 1913 metų kovo 16 d.

Dar daug yra tų, kurie pri
gulėjo prie LJPD, o vėliau ap
leido miestą ir Draugystę ir 
apsigyveno kitur. Esu tikras, 
kad ne vienas jų skaito Laisvę 
bei Vilnį (nes tos pakraipos 
jie buvo).

Tvėrėjai buvo Juozas Muraš
ka ir Jonas J. Jakaitis

Pirmoji valdyba: pirminin
kas Liudvikas Vitkauskas, už
rašų sekretorius Jonas J. Ja
kaitis, fin. sekretorius Francis-^ 
kus Stankus, iždininkas Juozas 
Muraška, 'iždo globėjai J. Pa
tašius ir T. Strazdas:

Nario mėnesinis mokestis 
buvo 50 centų.

Buvo nutarta LJP Draugystę 
laikyti ant laisvų pamatų, pri
imant narius be skirtumo (ly
ties ir tikėjimo.

Išimtas čarteris ir Draugys
tė inkorporuota Massachussetts 
valstijoj gruodžio 27, 1915 m.

Iki 1915 metų gruodžio 31 d. 
turėjome ižde $126.37 ir na
rių 45, iš kurių 41 vyras ir 4 
moterys. Pirmutinė buvo Ona 
šlubonis, vėliau Magdalena 
Tamkiūtė. dabartinė Žemaitie
nė, 3-čia Paulna Gronkytė, da
bartinė Sadauskienė, 4-ta Bar
bora šimkiūtė, dabartinė Jakai
tienė. Tais laikais moterims su 
vyrais priklausyti prie vienos 
draugystės Fitchburge buvo 
naujiena.

Rengėm šokius ir prakalbas, 
kalbėtojus kvietėm iš Keleivio 
štabo. Per 5 metus laiko iš
augom iki 110 narių.

Laike pirmojo pasaulinio ka
ro daugelis 'išvažinėjo į kitus 
miestus ir ten apsigyveno, ap
leisdami Draugystę. Ir taip 
Draugystė pradėjo eiti nartų 
skaičiumi žemyn. Iki sulaukė 
43 metų, mirė 15 nartų, beliko 
30 narių—Vyrų 13, moterų 17, 
ir visi seni, jauniausias apie 
40 metų amžiaus, o seniausias 
77 metų. 1956 metų gegužės 
mėnesį jau buvo 11 pensijonie- 
rių.

Kitokios išeities nebuvo, kaip 
tik Draugystę likviduoti.

Taigi 1956 metų kovo 4 d. 
susirinkime George Murnik 
duoda sumanymą, kad kadangi 
Draugystei gyvuoti jau neįma
noma, tai reikia ją likviduoti. 
Pritarta ir nutarta. Likusį tur
tą pasidalinti sulyg tuo, kas 
kiek metų prie Draugystės pri
klausė.

Išrinkta komisija: George 
Murnik, Vincas J. Pshalgaus- 
kas, Kostantas Prakopas ir 
John A. Samulėnas.

Draugystė mokėjo nariui li
goje pašalpos po $5 į savaitę 
per 13 savaičių ir po $2.50 į 
savaitę per kitas 13 savaičių. 
Pomirtinės mokėjo $100 ir už 
karietą, kuri nabaįšninką veža, 
$18. Viso $118. (Taip konsti
tucijoj pažymėta.)

Aukojo Laisvei ir Lietuvos 
pagalbai. Prasidėjus antrajam 
pasauliniam karui, pirko U. S. 
Defense Bond už $1,110, vėliau 
.pinigai grįžo su nuošimčiu.

Pirmą ligonį turėjom A. :Z. 
1914 m. vas. 1 d.; paskutinį li
gonį turėjom Josefiną W. 1956 
m. birželio 3 d.

Per daugelį metų knygas ve
džiau, tai paduosiu skaičius 
smulkmeniškai, nes tikiu, kad 
dar yra gyvų, kurte priklausė 
prie LJPD ir apleido, tai gal 
jiems bus žingeidi! pasiskaityti, 
kaip Draugystė augo, nuseno ir 
mirė.

Per tuos 43 metus ir 2 mė

nesius Draugystei narinių mo
kesčių buvo sumokėta $10,550.- 
50.

IŠMOKĖJIMAI:
Ligoje pašaipa $5,011.76
Pomirtinės ______ 1,662.00

Viso $6,672.76
Liko 3876.74

Nuošimčių užaugo
per 43 metus 846.49

1956 m. birželio 3 d.
banke buvo 4,723.23

Kad suskaityti, kiek nartų 
sirgo ir reikėjo išmokėti ligoje 
pašalpą, tai per daug darbo, 
ir atrodo, kad nėra reikalo. 
Bet pomirtinė išmokėta 15 na
rtų—5 moterims 'ir 10 vyrų.

Pirmutinė moteris mirė Ona 
Glodinienė, 1915 m.; paskuti
nė moteris mirė Marijona Kir
šienė (Tarnuiionienė) 1954 m. 
kovo 4 d.

Iš vyrų pirmas mirė Anta
nas šimanauskas, 1.920 m. vas. 
3 d.; paskutinis mirė Jonas 
Ramu n is, 1953 m. gruodžio 
20 d.

Mykolas Povilaitis (Powell) 
mirė Floridoj, 1956 m. liepos 
21. d. Kadangi Draugystė buvo 
užsidarius 1956 m. liepos 3 d., 
tai ji davė 6 grabnešius taip, 
kaip ir praeityje įnirusiems 
palaidoti. (Povilaitis buvo par
vežtas j Fitchburgą ir čia pa
laidotas.)

1956 m. birželio 3 d.
banke buvo ___  $4,723.23

Laike likvidavimo
turėjome išlaidų viso 194.50

Liko $4,528.73
Draugystė nariams 

išdalino po $4.88 
už priklausymo 
metus vięo_ $4,528.64

Pas 'iždininką ant
rankų lieka___  $0,000.09

Iš pirmutinių tvėrėjų yra 
žinomi dar tebegyveną, bet 
prie Draugystės nepriklauso, 
Jonas J. Jakaitis, Westboro, 
Mass.; Juoz. Muraška, Temple
ton, Mass. O kiti nėra žinomi.

Paskutinis komitetas (kiti 
vadina “graboriajs”) buvo: 
pirmininkas Augustas Waite- 
kus, pirm, pagelbininkas Kos
tantas Prakopas, užr. sekreto
rius Vincas J. Pshalgauskas, 
finansų sekretorius John A. 
Samulėnas, iždininkas George 
Murnik, iždo globėjai Alek 
PitkeVič ir Mary Yakštas.-

Kada organizavome viršminė- 
tą draugystę, buvo kitokie lai
kai. Ėjome stuba nuo stubo.s, 
kalbėjome, agitavome, kvietė
me Į prakalbas.

Bet dabar, kai nutarėme 
Draugystę likviduoti, tai susi
darė daugiau kliūčių, negu ją 
organizuojant.

1956 kovo 4 d. nutarėm Drau
gystę likviduoti. Pirmiausia 
reikėjo pranešti Massachusetts 
valstijos apdraudos departmen- 
tu'i. Iš ten duoda patvarkymą, 
kaip pradėti ir kaip užbaigti 
(arba kaip veikti).

Pirmiausia mums trūksta 
kalbos, o svarbiausia raštas; 
tuoj reikia rašyti laiškus i 
State House, reikia gramatiką 
žinoti, kurtos mums trūksta. 
Gaunam patvarkymą.
- Pirmiausia reikalauja pri
duoti piniginę sąskaitą, kiek ir 
kur pinigų yra ir tt.; kiek iš
laidų turėsime laike likvidavi
mo. Vėliau gaunam laišką iš 
clepartmento. Reikalauja, kad 
prisiųstum kopiją nutarimų, 
kaip buvo pradėta kalbėti ap'ie 
likvidavimą, kaip šauktas susi
rinkimas likvidavimo klausimu, 
kiek dalyvavo ir kiek balsavo 
už ir kiek prieš, 'ir tt.

Reikia pagarsinti į vietinį

Draugijos narius
Draugės ir Draugai!

Centro Komitetas prašo 
jūs įsitėmyti sekamus da
lykus ir darbuotis jų pra- 
vedimui gyveniman:

Naujų narių gavimas
Visos kuopos ir visi na

riai privalom rimtai susi
rūpinti gavimu naujų narių 
į mūsų kultūros-apšvietos 
organizaciją. Atsiminkime, 
kad jeigu mes kiekvienoje 
kuopoje neteksime tik po 
vieną ar du narius, pasida
rys milžiniškas organizaci
jai nuostolis. O jeigu mes į 
kiekvieną kuopą įrašysime 
po vieną kitą narį, tai mes 
smarkiai paaugsime. Atsi
minkime, kad yra daug 
lietuvių, kurie kadaise pri
klausė prie LLD, bet dėl 
vienokios ar kitokios prie
žasties iš jos išsibraukė. 
Stengkimės juos laimėti at
gal į savo organizaciją. Tai 
galima padaryti, tiktai rei
kia pasidarbuoti.

Duoklių reikalas. Mū
sų konstitucija reikalau
ja, kad duoklės būtų su
mokėtos. iki liepos 1 d. Tą 
gali atlikti kiekvienas ir 
kiekviena, nes į šešis mėne
sius galima sumokėti Drau
gijai taip mažą metinę 
duoklę.

Literatūros platinimas 
yra apverktinai apleistas. 
Reikia iš naujo ją pradėti 
platinti kiekviename paren
gime, kiekvienoje sueigoje.

Todėl prašome visas kuo
pas ir pavienius narius tal
kon. Kur negyventum—Ka
lifornijoj ar Floridoj, tu tu
ri draugų ir pažįstamų. 
Eidamas i koki sambūri, vi- 
sada apsiginkluok litera
tūra, Draugijos išleistomis 
knygomis, žurnalu “Švie
sa.” Taipgi neturime pa
miršti ką tik išėjusio iš 
spaudos Vilnies kalendo
riaus, kuriame yra gana 
rimtų ir nenuobodžių pa
siskaitymų. Todėl stokime 
be jokio atidėliojimo į dar
bą!

Labai svarbus reikalas 
Centrą paremti finansiškai. 
Kiekviena kuopa ir pavie
niai nariai turėtų pasi
stengti paaukoti arba su
kelti finansinės paramos 
mūsų Draugijos knygų ir 
žurnalo leidimo programai.

Ruošdami parengimus bei 
skirdami auką įvairiems 
reikalams, turėkite mintyje 
savo Draugijos Centrą, jos 
finansinius reikalus.

šiemet bus Centro komi
teto rinkimai. Mūsų |Drau
gija visada rūpinasi Ame
rikos liaudies demokrati
niais reikalais. Mes ir šiuo
se rinkimuose turime dėti 
pastangų, kad būtų išrinkti 
tokie Draugijos pareigūnai, 
kurie rūpinasi Amerikos 
lietuvių liaudies gerove ir 
pasaulinės taikos reikalais.

Pasitikime, kad draugės 
ir draugai pritaikysite 
šiuos nurodymus jūsų ko
lonijai pagal lietuvių skai
čių ir jūsų galimybę..

laikraštį 3 sykius 20 dienų lai
kotarpy ir laukti 30 dienų pirm 
negu galėsime pinigus išdalinti.

Toliau, reikia susižinoti su 
vietiniu banku, kur Draugystės 
pinigai yra laikomi. Draugys
tės sekretorius surašo narių 
vardus ir pavardes 'ir po kiek 
pinigų pripuola, ir tt. Bankas 
išrašo kiekvienam nariui čekį 
po kiek yra pažymėta ir pri
duoda Draugystės iždininkui, 
o šis išdalina čekius nariams. 
Po to: surašyti visų Draugys
tės narių vardus ir pavardes ir 
antrašus ir po kiek pinigų ga
vo ir priduoti apdraudos de
partmental.

V. J, PshalgausJcas-

Stokite į darbą gavimui 
naujų narių!

Mokėkite į laiką duokles. 
Nedejuokite senatve, nes 
turime dirbti.

LLD Centro Komitetas

Lawrence, Mass.
Mūsų žinios

Burlington Industries. Ine., 
kurtos vėlesniais laikais,, kaip 
ir Pacific Mill dirbtuvės, pa
teko Burlington© kompanijos 
kontrolėn, verkia, kad pelno 

,nepadaro ir dėl to darbinin
kams algų pakelti negali. Na, 
( savo 14 viršininkų ši kompa
nija išmokėjo algomis $188,- 
300,000. Tik vienas preziden
tas Ruhm gauna $130,000 al
gos.

Bosai verčia darbininkus 
dirbti kaip kokius mulus, pa
tys prisipila kišenes pinigų, 
na, o tuomet uždaro dirbtuves 
ir darbininkus palieka be dar
bo. Yra Lawrence darbininkų, 
sunkiai išdirbusių po keletą 
dešimtų metų, o šiandien jie 
vaikščioja be darbo. Kai nu
eina Į kokią dirbtuvę darbo 
ieškoti, bosas paklausia am
žiaus. Jei esi 40-50 metų—eik 
šalin, tu jau nereikalingas!'

•
Sniegas miestui jau kaina

vo $100,000. O kur dar pabai
ga ? Atrodo, kad šiemet gam
ta miestą nubaus. Pinigų jis 
neturi. Yra daug bedarbių, 
kuriuos miestas turi šelpti.

•
Negrų taftos šeima su pen

kiais mažais vaikais, g.yvenan- 
ti Lowell gatvėje, gaisrui ki
lus, vos išsigelbėjo nuo sude
gimo.

•
Mirė: Viktoras Stusenskis, 

Petras Razumauskas, Jonas 
Vaikšnoris. Visi jau seni žmo
nės. Užuojauta giminėms, o 
rn irusiems — lengvai ilsėtis!

S. Penkauskas

SO. BOSTONO APYLINKĖJE
Gavome pranešimą nuo> Geo. Shimaičio, 

Brockton, Mass., kad jis planuoja dalyvauti 
Laisvės B-vės suvažiavime šį sekmadienį. Jis 
rašo sekamai:

“Aš planuoju būti Laisvės šėrininkų suva
žiavime sausio 27 d. Geležinkeliu kompanijos 
savaitgaliais tikietai nupiginti. Iš Bostono į 
New Yorką ir atgal galima suvažinėti už $8.95, 
tai yra penktadienio ir šeštadienio naktimis. 
Traukinys išeina 12:30 A. M. nuo South Station, 
Bostone, grįžta sekmadienio naktį 12:45 A. M., 
nuo Grand Central Station, N. Y.

Bostono apylinkės žmonės^ norinti važiuoti 
į Laisvės suvažiavimą, pasinaudokite proga. 
Draugiškai, G. Shimaitis.”

Ė]

Laisves Bendroves Dalininkę!
Suvažiavimas ir Banketas

Sekantį sekmadienį, Sausio-Jan. 27-tą, įvyksta 
Laisvės bendrovės dalininkų suvažiavimas, pra
sidės 10-tą vai. ryto. Po suvažiavimo vakare 
bus banketas.

Suvažiavimas ir banketas bus laikomi Liberty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Vakarienė bus duodama 6-tą valan
da vakare.

Laike banketo bus graži daintt programa, kurią 
duos Aidsietyno kvartetas, vadovaujamas Mild
red Stensler. Jie yra gerai prisirengę šiam po- 
kiliui:

Kviečiame visus į banketą ir prašome išanksto 
įsigyti banketo bilietą. Šiame bankete dalyvaus 
daug svečių iš kitų miestų. Pasimatykite'ir pa- , 
si linksminkite kartu su jais.

KNYGOS APIE LIETUVIU 
LIAUDIES MENĄ

Lietuvos Valstybinė groži
nės lįteratūros leidykla pradė
jo leisti seriją knygų-albumų 
“Lietuvių liaudies menas”. Iš
ėjo iš spaudos pirmoji knyga 
“Medžio dirbiniai”. Joje pa
teikta 570 medžio dirbinių — 
verpsčių, verpsčių mentelių, 
prieverpsčių, šaudyklių, kul
tuvių, kočėlų, rankšluostinių, 
liaudies meistrų išrožinėtų 
nacionaliniais raštais, iliust
racijų.

Knygoje išspausdintas P. 
Galaunės Įvadas. Pabaigoje 
duodami nurodymai, iš ko
kios vietovės paimti dirbinių 
pavyzdžiai. Knyga išleista 6 
tūkstančių egzempliorių tira
žu. Artimiausiu metu knyga 
pasirodys respublikos knygy
nuose.

Apie lietuvių liaudies me
džio dirbinius numatoma iš
leisti dar dvi knygas. Į jas 
Įeis dubenų, samčių, šaukštų, 
spaustukų riešutams, žibintų, 
sietynų, tabokinių, pypkių, 
klumpių, Įvairių dėžučių, va
žių, kamanų, liaudies muzi
kos instrumentų ir kitų dirbi
nių pavyzdžių iliustracijos ir 
aprašymai.

Paruošta spaudai antroji 
knyga iš serijos “Lietuvių 
liaudies menas”. Joje pateik
tos lovatiesių, kilimų, takų 
iliustracijos. Ruošiami spau
dai leidiniai apie lietuvių (tau
tinius audinius ir drabužius. 
Atskiros “Lietuvio liaudies 
meno” knygos bus paskirtos 
liaudies skulptūrai, kerami
kai ir architektūrai.

PHILADELPHIA, PA.

HELP WANTED—FEMALE

Tvarkytoja. Tuoj reikalinga. Pui
ki proga tai, kuri turi žinojimą 
apie visas dalis vaikų marškinių. 
Mokanti operuoti visokias mašinas. 
Taipgi Operatorių, prie vaikų marš
kinių, kelnių, kalnierių prisiuvėjos. 
Alga pagal žinojimą ir patyrimą. 
BENJ. DION SHIRT CO., S. W. 
kamp. 3rd ir Cumberland, 2-ros lu
bos. G A. 6-6101.

(18-20)

Rengėjai
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Tarp Dėtuvių Laisves bankete dainuos Teatruose

Brooklyn ietis J. Dobrow, 
girdėt, pardavė savo namų ir 
apdraudos a g e n t ū r ą ant 
Grand ir Lorimer Sts.

Kuo jis dabar užsiims, ne
žinia.

* • *

Mr. ir Mrs. Sinkus atosto
gavo Floridoje. Jie svečiavosi 
pas buvusius maspethiečius 
Pakalniškius.

Pas Pakalniškius šiuo tarpu 
didelis sąjūdis. Jų vienturtė 
duktė Audra Francine išeina 
už vyro. Santuoka įvyks vasa- 
i io 23 d.

Visa šeima šiuo tarpu jau
čiasi ramesnė, linksmesnė, ne
gu per ilgoką laiką praeityje. 
Priežastis: Antanina Zablac- 
kienė pergyveno sėkminga 
kataraktų operaciją ir gerai 
sveiksta. Tai operacijai ruo
šiantis visa šeima rūpinosi.

Brooklynieččiai linkime Za- 
blackienei visuotinės sveika
tos ir dar ilgų metų. O jos 
anūkei linkim linksmų vestu
vių ir šeimyninės laimės. 

* * *
Lietuvos “vaduotojas” ‘ J. 

Landskoronskis skundž’asi 
m galėjęs sudaryti VLIK© 
vykdomosios tarybos, nes ne
galėjo su kitais “vaduotojais” 
susitarti.

Dabar jis nusivylęs pabėgo 
į Paryžių. O taip jis norėjo 
būti vyriausiu visų “laisvinto
ji!’’ vadu. 

♦ ♦ *
Meteskio - Miliausko prisi

pažinimas dėjus namų darbo 
bombas New Yorke, dabai 
tarp lietuvių sukėlė visokių 
kalbų.

Jeigu jau gražiais darbais 
lietuvių vardas Amerikoje ne
išgarsėjo, tūli sako, tai nors 
šitokiais darbais lietuvis 
“bombininkas” mūsų mažytę 
tautą pagarsina.

Tokio garsinimo. aišku, 
mes nenorime.

Rep.

Trafiko nelaimėj trys žuvo

Van Wyck Expressway su
simušė net trys automobiliai. 
Trys žmonės ant vietos už
mušti. trys sunkiai sužeisti.

Susirinkimas
LLD 1-os kuopos svarbus 

susirinkimas įvyks sausio 25, 
7:30 vakaro, Auditorijoj. Pra
šome narius dalyvauti. Pradė
kime metus geru susirinkimu.

Sekr.

SXWPJX0’ RADIO CITY MUSIC HALL
JENNIFER JONES • JOHN GEILGUD 

BILL TRAVERS • VIRGINIA McKENNA m 

“THE BARRETTS OF WIMP0LE STREET” 
in CinemoScop* and METROCOLOR • An M-G-M Pidura 

md SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

ŽINIŲ ŽINELES APIE

Filmininko GEORGE KLIMO Veiklą

FILMININKAS GEORGE KLIMAS 
160 Forbell St., Brooklyn, N. Y. Tel. MI. 7-3174

kvartetas ir mes dainuosim
Linksmiausiu dainų 

me dienraščio Laisvės banke- 
j te šį sekmadienį. Gražiau
sia programos dalis bus Aid- 
sietyno kvartetas. Jis susi- 
mokino šiai pramogai links- 

i mai skambančias dainas.I
šį kvartetą sudaro Mildred 

Stensler, Ona Stelmo kaitė, 
Tadas Kaškiaučius ir Jonas 

. Grybas.
i Klausiau Grybo, kaip kvar
tetas yra šiai pramogai pa- 
jsirengęs. “Geriausiai,” jis at
sakė. “Kvartetas dainuos taip 

i smarkiai, kad net visas Kul
tūros namas skambės.’’

Mildred Stensler. tačiau, tuo

Spira] Binding kompanijos
darbininkės rodė pavyzdį

Kaip jau buvo pranešta, 
Spiral Binding Company dar
bininkės pravedė sėdėjimo 
streiką, kuris jonus atsiekė 
nemenką laimėjimą. Nors tai 
maža dirbtuvė, kur dirba tik 
• 10 žmonių, jos sėdėjimo strei
ku parodė pavyzdį kitoms pa
našioms dirbtuvėms. * • •• •

Spirai kompanijoje cl.rban- Pl’ieS PaSlSlUię SeglTgaCl j U IV
privatiniuose NY butuosečios darbininkės daugumoje i 

yra puertorikietės ir negrės. ■ 
Jos uždirba nuo $1.05 iki 
$1.35 valandai. Dabartiniu! 
laiku tai yra labai žemos ai-j 
gos, iš kurių pragyventi be- ! 
veik neįmanoma. Vienok, ;
nors kompanija maža, savi-i 
pinkams ji neša daug pelno. 
Kaip išsireiškė streikierės1

“Mūsų bosai atostogauja* • j
Europoje ir Floridoje, o mesi 
liet negalime nuvažiuoti į Go-i 
nev Islandą...”• * į

Bile koks streikas būtų iŠ- : 
judinęs reikalą, bet sėdėjimo į 
streikas, kaip atrodo, buvo 
geriausia priemonė. Papras
tas streikas su pikietais gal 
būtų įgalinęs Spirai kompa
niją bandyti gauti streiklau- 
žes, bet sėdėjimo streikas tam 
pakirto kelią. Bosai nesitikė
jo tokių kovos priemonių ųš 
negrių ir puertorikiečių, ku
rių dalis net nekalba angliš- 
, *• ikai.

Bet faktai yra faktai—štai 
prieš jų akis radosi dirbtuvė, 
kurioje moterys darbininkės 
sėdėjo, pasiryžusius jos neap
leisti, nebent jos būtų išmestos 

[jėga. Tą daryti kompanija 
pabijojo. Algos dabar pake-

Klimas važiuoja Floridon, 
bet ne vienas. Su juo va
žiuoja apie šimtas meninin
kų 'iš Chicagos ir New Yor
ko. Jie ten aplankys daug 
lietuvių, vaidins operetes, 
dainuos, šoks lietuviškus 
šokius. J New Yorką su
grįš apie pradžią Kovo- 
March mėnesio.

Sugrįžę jie turės maršru
tą po Naujosios Anglijos 
lietuvių kolonijas. O vėliau, 
ateinančią vasarą, Klimas 
gamins naują veikalą 
‘KATRIUTĖS GINTARAI’ 
Tam reikalui jis jau tu
ri suorganizavęs geriausius 
Brooklyno artistus.

išgirsi-• nepasitenkins. Kaip 
■jinai suorganizuoja

visada, 
ir visa «

publiką dainuoti. Na, tai ir 
dainuosime, kiek tik galėsi
me. Tai mūsų 1 iškilminga 
pramoga, tai kodėl visiems
nepadainuoti. kodėl visiems 
ne pasilinksminti ?

Sausio 27 d. vakare visi 
šauniai pasilinksminsime. Tik 
nereikia niekam pamiršti šia
me bankete dalyvauti.

Šėrininkai turi susirinkti 
apie 10 vai. ryto į savo įstai
gos 1 suvažiavimą. Banketas 
prasidės 6 vai. vakaro. Pa
simatysime sekmadienį.

Šėrininkas

pilamos. Spiral Binding kom- 
i panijos darbininkės dabar tu
ri naują pasitikėjimą savo 

I bendromis jėgomis. O pavyz- 
i (lys duotas ir kitoms dirbtu- 
Į veins, kokių New Yorke yra 
į daugybė. D.

New Yorko valstijos asam
blėjoje Brooklyn© demokratas 
Bertram L. Baker ir valstijos 
senate republlikonas iš Auburn 
George L. Metcalf patiekė rezo
liucijas prieš rasinę segregaci
ją ne tik viešuose namų pro
jektuose, bet ir privatiniuose.

Kaip dabar .yra, tai mies
tams ir valstijai priklausan
čiuose apartmentiniuose na
muose uždrausta diskriminuoti 
pagal rases, bet privatiniai sa
vininkai gali nuomoti arba ne
nuomoti pagal savo išmanymą.

Nauji siūlymai yra, kad an
ti - diskriminaciniai įstatymai 
liestų ir privatinius apartmen- 
tinius namus ir projektus, ku
rie priklauso apartment inėms 
firmoms. Tiktai 2 butų na
mų savininkai liks įstatymų 
neliesti.

Tie siūlymai turi ir guber
natoriaus Harriman© pritari
mą. Manoma, kad asamblėjoje 
ir senate apie juos vystysis 
smarki kova.

Jeigu šie siūlymai laimėtų ir 
pavirstų įstatymais, tai būtų 
žymus smūgis rasistinei segre
gacijai New Yorko mieste. Pri
vatiniai butų projektai, kurie 
dabar daugelyje atsitikimų 
“grynai balti”, turėtų atidaly
ti savo duris negrams ir puer- 
torikiečiams. žinoma, projektų 
valdybos galėtų visaip išsisuki
nėti, nuduoti, kad nenuomoja 
negrui arba puertorikiečiui bu
to ne dėl jo rasės, o kitais .su
metimais, teigti, kad butas jau 
“užimtas” ir t- t.

Bet tai visvien, manoma, bū
tų žymus žingsnis prieš segre-

ALIEJINIAI PEČIAI
Bendrai dirbame su aliejaus 

pristatytojais nuo 1879. Nerei
kia rankpinigių. Pirnias mokes
tis j 60 dienų.

HAWLEY FUEL CORP. 
214-45 42nd Ave., Bayside, N. Y.

Bayside 9-2200 

(14-23)

GERIAUSIA DOVANA SAVO KŪDIKIUI
TAI TAUPYMO SĄSKAITA

Apdraus jūsų vaikų ateitį, duos jiems priklausančias pri
vilegijas—mokslą, užtikrinimą, ateičiai kaipo užaugusiems 
vyrams ir moterims. Tegul jie kaupia rytojaus vaisius. 
Tatipiniai apdrausti iki $10,000 su Federal Savings & Loan 
Insurance Corp.

TOMPKINSVILLE FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASS’N

136 Bay St. *GI. 7-0644-0645.

Paris teatras Manhattan© 
rodo francūzišką filmą “Mes 
visi žudikai (“We Are Ali 
Murderers”). Pažangus kri
tikas D. Platt mano, kad tas 
filmas pajėgingas, aukšto me
ninio lygio, veltas matymo.

Antradienio vakare apie 
e,00 stebėtojų Ethel Barry
more teatre laukė scenos už
dangos pakilimo, kad pama
tyti veikalą “Waiting for 
Godot.” Bet publika laukė 
Godoto pusvalandį, valandą 
ir daugiau, ir nesulaukė. Pa
galiau teatro vedėjas pasiro
dė ir paskelbė, kad veikalas 
negali būti tą vakarą suvai
dintas, nes įvyko ginčas su 
scenos technikų unija. Unija 
reikalavo, kad penki darbi
ninkai sutvarkytų scenerijas, o 
teatras pasamdė tik tris. . .

Visi RKO teatrai dabar ro
do linksmą jumoristinį inuzi- 
kinį filmą “Bundle of Joy.” 
Vaidina jauna porelė Eddie 
Fisher ir Debbie Reynolds. 

• • • • • •
Brook lyno Fox teatras ro

do “Giant,” kuris pripažintas 
kaip vienas geriausių naujų 
f i Įmik 

gaciją, kas su laiku vestų ir 
prie mokyklų segregacijos su
griuvimo, nes tik baigus segre
gaciją pagal apylinkes, gali bū
ti pilnai baigta segregacija ir 
mokyklose.
P OKS IN I~N K AS~ UŽMUŠT AS

Bronxe gyvenąs Frankie 
Palermo, pasižymėjęs boksi
ninkas, sutiko netikėtą mirtį. 
Kivirčiuose' vienas paleido į 
jį mirtiną' šūvį.

Wagneris fašistinės 
Ispanijos medalį jau 
priėmė; protestuojama

Miesto majoras Wagneris 
abejojo ir dvejojo, bet paskui 
nutarė nepaklausyti unijų, li
beralų ir pažangiečių protes
tų —. jis priėmė medalį, kurį 
jam įteikė fašistinės Ispanijos 
valdžia.

Miesto CIO taryba sako, 
kad Wagneris tokiu būdu 
“tiesiog veidan rėžė organi
zuotam darbininkų judėji
mui”. Privatiškai unijų vadai 
sako, kad Wagneriui tas bus 
priminta, kuomet jis vėl kan
didatuos į kokį nors postą.

Prieš Franco medalio priė- 
fnimą Wagneriui protestavo 
eilė unijų, puertorikiečių gru
pių, ispanų tremtinių organi
zacijų ir t. t.
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New Yorko 
spaudoje

Per dvi-tris dienas visa 
New York© spauda pašventė 
ilgus puslapius Meteskiui-Mi- 
liauskui, taip v a d inamam 
“pamišusi am b ©m b ar d u o to - 
jui”. Kad (taip darė labiau 
sensaciniai laikraščiai neste
bėtina, bet pažymėtina, kad 
taip darė net “Times”.

Jeigu tas dalykas būtų atsi
tikęs keletas metų atgal, “Ti
mes” tą visą žinią būtų su
glaudęs į vieną skiltį viduji
niuose puslapiuose. Bet pas
kutiniais laikais “Times” de
da pastangas tapti labiau po
puliariu ir tam tikslui labiau 
naudoja sensacijas. Pasėkoje 
bombininko suėmimas tame 
laikraštyje atsispindėjo vy
raujančioje žinioje pirmame 
-puslapyje, priedams dar du 
puslapiai sui paveikslais.

Plačiausiai, žinoma, apie 
visą sensaciją rašė “Journal 
American”, laikraštis, kuriam 
Meteskis rašinėjo tuos savo 
laiškus. Pažvelgus į to laik
raščio puslapius antradienį 
ir trečiadienį, atrodė, kad be
veik nieko kito neįvyksta pa
saulyje.

Tarp kitko spauda padavė 
Meteskio- pasakojimą, kaip 
vieną kartą jis beveik tapo 
sugautas. Jis tada padėjo 
bombą Radio City Music Hali 
teatre. Jis tik buvo pradėjęs 
apleisti teatrą, kai bomba 
sprogo. Kiek išsigandęs, Me- 
tesky pradėjo bėgti. Ten pat 
atsiskubiiięs teaįtro vedėjas jį 
sulaikė, pagriebė už rankų. 
“Aš maniau, kad jau galas,” 
sakė Metesky. Bet teatro ve
dėjas ne tą turėjo omenyje. 
Jis tik sakė:

“Aš labai apgailestauju šį 
triukšmą... Atleiskite, pone, 
nesibaiminkite....”

Miesto taryba vėl 
atidėjo Quinn bylą

Miesto taryba vėl atidėjo sa
vo nario Hugh Quinn bylą, šis 
Queens demokratas tapo džiū- 
rčs apkaltintas suktybėse, bet 
taryba delsia reikalauti jo pa
šalinimo, o dabar darosi aišku 
ir kodėl: kovo mėnesį 12 dieną 
Quinn u i sukaks 55 metai am
žiaus. Pagal įstatymą jis turi 
teisę tada po rezignacijos gauti 
metinę $3,000 pensiją. Atrodo, 
kad Quinno draugai, miesto ta
rybos nariai, tos datos laukia, 
kad jų kolega, neprarastų tos 
gan reikšmingos pensijos....

MILIJONIERKA PALIKO 
SAVO VYRUI DOLERĮ 
N. Y. gyventoja Esther Im- 

parato mirdama visą savo tur
tą, apie pusantro milijono do
lerių, pasikyrė labdaringoms 
įstaigoms, o savo vyrui — do
lerį. Vyras dabar teisme kon- 
testuoja jos paskyrimą.

Vaikutis išgelbėjo šeimą
Clifton, N. J., taip atsitiko. 

Nakties laiku šešerių metų 
vaikas Robert Cooke miego
damas iškrito iš lovos. Kai 
bildesys išbudino motiną, pil
nas namas buvo gazų, prisi
rinkusių iš sugedusio pečiaus, 
nuo kurių vos neužtroško visa 
šeima.

_469 MILIJONAI NEW 
YORKO KELIAMS

• Gub Harriman paskelbė, 
kad ‘ iš federalių ir valstijos 
fondų bus paskirta $469,000,- 
000 New Yorko miesto terito
rijoje keliams vesiti ir taisyti, 
kad auto susikimšimus suma
žinti.

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

Didelis Atidarymas. ŠEŠT., SAU
SIO 12 d. čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex- 
hibicijas. Geras sveikas sportas 
jauniems ir seniems. 7:80 iki 
10.30 v. v. No Pinnd. Sešt., 
sekmd. ir šventd. nuo 2 iki 5 v.v.

ROLLERAMA
24th Ave. & 86th St.—ES. 2-9173

(9-15)

HELP WANTED MALE BUSINESS OPPORTUNITIES

Prižiūrėjimui Vyras. Prižiūrint 
mašinšapes, reikia važiuoti iš N. Y. 
į North Bergen, N. J. Su patyri
mu. Torch ir Electric Welding 
Boiler Repairs, šaukite Mr. Heinz, 
WO. 2-1165.

(16-18)

HELP WANTED—FEMALE

Reikalingos Slaugės. N. Y., R.N. 
11 v. v’, iki 7 v. ryto. Taipgi lais- 
niuotų praktiškų slaugių.
QUEENS VILLAGE SANATORIUM 

218-15 103rd Ave.,
Queens Village, L. I. Hollis 5-2355

(18-20)

NAMŲ PRIŽICRftTOJA
Du be motinos vaikučiai, 5 ir 9 

m. amžiaus. Guolis vietoje. Gera 
šeima, puiki apylinkė.

DE. 9-0196
SH. 8-7020

ABELNAS DARBAS
Slaugės

Registruotos ir Praktiškos
Prie visų pakaitų. Valymo slaugės 

operavimo rūme. 3 iki 11 v. v.— 
11 v. v. iki 7 v. ryto pakaitos. Li
berališkos asmeniškos sąlygos. Al
ga pagal patyrimą ir mokslą. Mrs. 
Talboth.

MANHASSET MEDICAL 
CENTER H OS PIT AI.

1551 Northern Blvd.—MA. 7-4000
(12-18)

PUIKI PROGA!

Tinkamai Namų Prižiūrėtojai
25-45 metų amžiaus. Nuosavas 

kambaiys, guolis vietoje. Nuolati
nis apskritų metų darbas. Žiemą 
New Yorke, vasarą priemiestyje, 
laukuose. Vėliausi paliudijimai. Ge
ra alga. Mokanti kalbėti angliškai. 
Skambinkite dėl pasimatymo.

FI. 7-8711.
(15-21)

Raštinės darbininkė. Mokanti 
ant mašinėlės, padaryti sąskaitas, 
taipgi biskį knygvedystės. Geros 
nuolatinės darbo sąlygos. 5 dienų 
savaitė, pasimatymai tiktai po 2 
v. dieną. Long Island Collision Serv
ice, Mr. Seidel. 96-14 Northern 
Blvd., Corona, L. L (15-21)

AUTOS

DODGE 1956. 4 durys, pilnai iš
taisytas. Autorizuotas Dodge par
davėjas parduoda už prieinamą kai
ną. Tai puikūs pirkinys! Peržiū
rėkite, persitikrinkite. Mes pade
monstruosime. DODGE MOTORS, 
klauskite Marty. IN. 9-2504. 155
Empire Blvd., B’klyn, N. Y. (17-19)

Kreipkitės pas autorizuotą Mer
cury-Lincoln pardavėją. Jūs būsite 
apsaugoti kas liečia mašinos stovį 
i c kainą. Paskutiniai išpardavimai 
1956 Lincoln ir Mercury mašinų. 
Labai žemai (naujos mašinos).

MEZEY MOTORS
1229—-2nd Ave., N.Y.C. TE. 8-2700

(14-23)

30,000 galionų vandens 
tankas nusirito^

Nuo namo 337 W. 27 Šit., 
stogo nusirito 30,000 galionų 
tankas. Vanduo pasiliejo visu 
smarkumu. Viena praeivė mo
teris sužeista.

PRANEŠIMAS
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Namo B-vės metinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, sausio 
27 d., Laisvės Choro salėje, 157 
Hungerford St. Pradžia 2 vai. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti, ne
pamirškite pranešti ir kitiems na
riams, kurie nepastebės, ar neži
nos, kad reikia dalyvauti. Valdyba.

(17-18)

Pajieškojimai
PAIEŠKOJIMAI

Paieškau savo draugo Jono Bla
žio. Kilęs iš Alvytų parapijos, Pa- 
tunkiškių kaimo. Neseniai gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo sesers 
Agotos, iš Vilkaviškio. Nori suži
noti, kur jis randasi. Iš Lietuvos 
Jonas išvažiavo i Argentiną 1927 m. 
Mažai rašė saviškiams, žadėjo greitu 
laiku atvykti į J. Valstijas, į Bal
timore, pas tetą Siaurutienę. Nuo 
to laiko nieks nieko nuo jo ne
girdėjo. Jei kas girdėjo arba žino 
apie Joną Blažį, malonėkite man 
pranešti, už ką būsiu dėkingas. 
M. Bradauskas, 6731 Memorial Ave., 
Detroit 28, Mich. (17-20)

Paieškau savo seserų. Elzbietos 
Yesinskaitės, po vyi’U Męškienė, ir 
Stanislovos Wagmener. Paeina iš 
Šiaulių miesto. Jos pačios arba 
kas kitas, kuris žino apie jas, man 
pranešti, būsiu dėkinga. ' Mrs. Bro
nislava Waitkevičienė, 288 Wallace 
St., New Haven, Conn. (17-19)

CARLTON 
Grožio Saliomis 

1109 Lexington Ave., N. Y. C. 
(77-78th Sts.) 

Ateiname ir į namus. Linda. & 
Gerry Arde, props. RH. 4-9807.

4 pusi. Laisve (Liberty) Penktad., sausio (Jan.) 25, 1957

Television Pataisymo Sapa. P/l- 
verstinai parduodamą. įsteigtas- biz
nis. Vienintelė šapa šioj didžiojapy- 
linkėj. Geras lease, prieinama ren- 
da. Puiki proga geram \yrui prie 
pataisymų. Privatiškas savininkes. 
IV. 1-7187 — 1-0454, L. I.

(18-27)

Mėsinyčia. Gerame A-l stovyje, 
su visais įtaisymais. Gera apylin
kė, mažos išlaidos. Žema kaina, 
geras lease. Privatiškas savinin
kas parduoda už žemą kainą $2,000. 
Jūs galite perbudavoti j geresnį biz
nį. Astoria. L. I. RA. 9-7442.

(16-22)

Ice-Cream Parlor, įskaitant ir pa
statą, įsteigta 31 m. 4 rūmų apart- 
mentas. Gerai įdirbtas biznis. Pri
vatiškas savininkas. Nepraleiskite 
šios progos. Uždara pirmadieniais. 
LV 9-9892. šaukite nuo 11 iki 11 v.

(16-22)

Luncheonette-Fountain, Maspeth 
L. I. Modemiškai. Privatinis sa
vininkas. Turime greitai parduoti 
Prieinama renda, geras lease. Pil
nai ištaisyta. Ideališka porai, da
lininkams. Parduodame už $2,200. 
Persitikrinkite. DE. 5-1814.

(15-21)

Dairy Queen—Ice Cream Drive In. 
PrisiruoŠkite dabar, sezonas prasi
dės neužilgo. Gaukite tinkamas pe
las. Mūsų reputacija žinoma ge
rais produktais. SH. 8-4141, B’klyn. 
ORiole 6-2641. Nassau.

(15-2|)

Mėsinyčia, grosernė ir delikatessen 
kartu, su 4 rūmų apartmentu, garu 
šildomi (jeigu norėsite rūmų); 
kampinė krautuvė, arti mokyklos. 7 
metų lease. Renda prieinama. Geros 
įeigos. Ideališka porai, dalininkams 
ar pavieniam. YOnkers 8-0904.

(13-19)

RESTAURANTS

E. QUARTUCCIO S 
RESTAURANT

Tarnaujame Long Island'ui virš 
35 metų. Geriausi itališki pizza ir 
NeopoHtiški valgiai. Viską gamina
me ant vietos. Kainos prieinamos. 
Naminė atmosfera. 101-13 <01st 
Avė,. Ozone Park, L. I. VI. 6-9856.

(13-19)

ANTUN’S t
Geriausi vynai ir likeriai. Kas

dien pietūs ir vakarienė. Mes pri- 
siruošę patarnauti vestuvėms, ban
ketams, pietums, šokiams ir tt. Ga
lime patarnauti nuo 10 iki 500 žmo
nių. 96-48 Springfield Blvd., Queenm 
Village, L. I. Q. Village, L. I. R 
R. Station. Ho. 8-4780. (13-19)

MISC. ADS

WELLWORTH OIL CO. Geriau
sios rūšies šildymo aliejaus; prista
tome aliejaus automatiškam pečiui, 
sutvarkome kontraktus ir pertaisy
mus. Mūsų geras patmavimas. 
Mr. Sammartano, GL. 6-6900.

Pagražinkite savo namus su alu- 
miniais langais ir durimis. Apsau
goja jūsų namus nuo visokio lietaus, 
vėtrų ir tt. Mes taipgi turime 
Venetian blinds, gražiai išdekoruo- 
tus langams uždangalus. Visas dar
bas garantuotas. žemos kairfos. 
Įsteigta 1929. Tūkstančiai paten
kintų kostumerių. Duosime 10% 
nuolaidos su šiuo skelbimu.

RICHMOND HILL 4 
AWNING & SHADE CO.

116-05 Liberty Ave. 
Richmond HU, L. I. 

VI. 8-4940-4941
(17-26)

Mes garantuojame pataisymus. 
Visokių rūšių AUTO RADIO 
DRIVE IN. Eksperfiškai pertaiso
me, žemos kainos. įvažiuokite su 
mašina pas mus. Greitas, paten
kinantis darbas.

A A A A ASSOCIATED AUTO 
RADIO SERVICE INC.

78-18 Northern Blvd., Jackson Hts., 
L. I. HA, 9-8138

(17-26)

Piano Sale. Krautuvės speciali 
kaina $349, SK. Nauji ir vartoti. 
Consoles, Spinets, Grands. Paprasti 
Uprights $175 ir aukščiau.
SAFREN, 2nd Avė., kamp. 3rd St. 
Ketv. iki 9; šešt., sekmd. ištisą dieną.

GR. 5-6677

MARIO CATERERS. Bufeto pa
tarnavimas. Skanumynų (hours 
d’ouevres), visokių saladų ir įvai
rių mėsų. Gražiai išdekoruojame 
stalus pokiliams, vestuvėms, ir tt. 
Pristatome patarnautojus ir prie 
baro vyrus. Mes užtikriname sėk
mingą pokilį jums. 108-20 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. VI. 9- 
2258. (16-19)

AUTO INSURANCE * 
------------------------------------------ L—

TRACE BROTHERS. Apdrauda 
jums, jūsų šeimai ir bizniui. Taipgi 
Compulsory Auto apdrauda, pasku
tinė data sausio 31 d. Greitas pal 
tarnavimas. WAYNE C. TRACE, 
HAROLD B. TRACE, 66-47 Grand 
Ave., Maspeth, L. I. Newtown 9- 
2420—2421. (16-22)




