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KRISLAI
* Pasimatysime sekmadienj.

Ir garsūs tie lietuviai!
Nepaprastas leidinys.
Baisi provokacija.
Pasidalinimas. ,

Rašo A. Bimba
ĮUL- J -J- SJ.1 JI J !. ■■■■"■■ -"T? - '■! ' "J! - _______ 3

Šis sekmadienis laisviečiams 
bus didelė, svarbi diena. Įvyks 
mūsų mėtinis ,.suvažiavimas. 
Tarsimės dienraščio Laisves

# reikalais ir ateitimi. Problemų 
>daug, uždavinių daug stovi

prieš laisviečius.
Svarbu visiems šėrininkams, 

kuriems sąlygos leidžia, suva
žiavime daluyvauti. Pasisten^- 
l.ite, nepatingėkite.

O po suvažiavimo, vakare, 
1 us metinis banketas. Į ban
ketą kviečiami visi lietuviai.
Nereikia būti šėrininku, kad 
skaniai pasivalgyti ir smagiai 
laiką praleisti.

Dar pasaulis nėra pamiršęs 
Elvis Presley, lietuvio, tapusio 
milijonieriumi iš kojų ir pilvo 
kraipymo, o štai kita staigme
na: Jurgis Miliauskas (Metes- 
Kv), irgi lietuvis, iš Waterbu- 
i io, užkariavo visus spaudos 
pirmuosius puslapius!

. Jurgį reikėtų paskaityti ne
* pakvaišusiu, bet išmintingiau

siu bombininku. Per šeišioliką 
metų jis terorizavo visą New

* Yorką ir juokus krėtė ir di
džiausios ir “gudriausios” po
licijos visame pasaulyje. Iš 
baimės daugelis newyorkicciu 
jau buvo pradėję iš proto 
kraustytis.

Tik paskutiniais laikais Jur- 
, gis Bombininkas pradėjo dur- 

navoti, kai beveik kasdien 
pradėjo švaistytis savo ranka 
tašytais gąsdinimais, čia jis iš-

* sidavė ir pakliuvo. Dabar jo 
protą tyrinėja!

Iš Lietuvos sostinės Vilniaus 
gavau didžiulio formato ne
paprastą leidinį. Gražų pa
žiūrėt, Įdomų pasiskaityt. Lei- 

į dinys kalba apie Vilniaus uni
versitetą. Paduodama univer- 

. siteto istorija.
Leidinys pilnas nuotraukų. 

f Nuotraukos pirmųjų universi
teto rektorių, garsių profeso
rių, universiteto pastatų, šių 
dienų studentu.

“Vilniaus universitetas” iš- 
♦ Ristas pernai. Jį paruošė K. 

Jablonskis, J. Jurginis, L. 
Vladimirovas ir J. Bulavas.

« Redagavo Bulavas. Daug ir 
gražaus darbo į jį įdėta.

Atsiminkime*, kad Vilniaus 
universitetas, kuris dabar va-1 
dinasi Vilniaus Valstybiniu V. 
Kapsuko vardo ' universitetu, 
buvo įsteigtas 1579 metais. 
Tai, pasak leidinio, “seniau- 

c sias universitetas Tarybų Są
jungoje”.

Ypač man džiugu ši leidinį 
matyt. Atsimenu baisų vaiz
dą Čiurlionio gatvėje. Univer
siteto pastatai buvo smarkiai 
apgriauti, apdeginti. Langai 
buvo lentomis užkalti. Tai bu
vo 1945 metų žiemą, tuojau 
po karo.

Galvojau* aš: Kiek čia dar- 
bo ir lėšų reikės šių mūrų 
pataisymui-atstatymui! Da
bar jie visi atstatyti ir dar pa- 

€ gražinti!

Atsimenu masinį susirinki
mą universiteto auditorijoje. 
Nebuvo nė colio tuščios vie
tos niekur, — tiek susirinko 
studentų ir profesorių. Nepa
miršiu studentų . ir profesorių

Senatorius J. W. Fulbright 
reikalai! j a, kad Kongresas 
tyrinėtų Dulieso politiką

Washingtonas. — Atsto
vu buto komitetas 24 bal
sais prieš 2 parėmė Eisen- 
howerio-Dulleso politiką 
Artimuose Rytuose, taip 
vadinama “Eisenhowerio 
doktriną”, bet grupė sena
torių pradėjo aštrią • kriti
ką prieš sekr. Dullesą. De
mokratinis senatorius Ful- 
brigh (iš Ark.) užsienio 
santykių komitete reikala
vo, kad Kongresas nuodug
niai ir smulkmenškai tyri
nėtų ir persvarstytų visą 
Dulieso praeities politiką 
Artimuose Rytuose. Jis 
sakė kad nėra abejonės, 
jog Dulles pridarė daug 
klaidų. Grupė kitų demo
kratinių senatorių pritarė 
tai minčiai.

Pats Dulles sėdėjo ir ty
liai klausėsi tos kritikos.

Manoma, kad demokra
tų ataka prieš Dullesą yra 
ne tik bandymas ji sumušti 
Artimųjų Rytų klausimu, 
bet, jeigu tas galima, jį iš
ėsti iš dabartinio posto.

Teisindamas paskui savo 
poziciją, Dulles vis pabrėžė, 
kad tai yra “administraci
jos ir prezidento politika”, 
o ne jo. Jis sakė, kad jeigu 
Senatas pasmerktų admi
nistracijos žingsnius Arti
muose Rytuose, tai tas bū
tų kaip ir nepasitikėjimo 
balsas prezidentui Eisen- 
howeriui.

Fulbright sakė, kad Kon
gresas neturėtų taip leng
vai dubti prezidentui teise 
spręsti, ar reikia naudoti

New Yorkas. — Du advo
katai, James C. Murray, 
kuris vienu metu buvo 
Connecticut prokuroru, ir 
Harry F. Spelmanas iš Wa- 
terburio gins Meteskį- Mi
liauską. Meteskis tuo tar
pu randasi Bellevue ligoni
nėje.

ryžjto ir entuziazmo nugalėti 
visus pokarinius sunkumus, 
užgydyti visas karo padary
tas žaizdas ir žygiuoti pirmyn 
į naują ^socialistinį gyvenimą.

Vien tik prisiminus visa tai, 
Vilniaus universitetas iškyla 
prieš mano akis visa savo di
dybe, visa savo sena praeiti
nei ir galinga ateitimi!

Mūsų vyriausybės pažadėji
mas įvesti ir laikyti užsieniuo
se militarinėse bazėse atomi
niais ginklais ginkluotas ar
mijas supurtė visą pasaulį. 
Susirūpinusiai ir išsigandusiai 
rašo7 tarybinė spauda. Juk tos 
bazės randasi Tarybų Sąjun
gos pašonėje — Turkijoje, 
Irane, Japonijoje!

Tiesiog provokacija. Tai at
viras ruošimas atominio karo!

Francūzijos ir čekoslovaki-; 
jos komunistai išleido bendrą 
pareiškimą. Jie "kritikuoja 
lenkus ir jugoslavus.

Tas tik parodo, komunistų 
fronte pasidalinimą. Toks, pa
sidalinimas gero komunistams 
nežada. i

Amerikos karines jėgas 
Artimuose Rytuose. Kaip 
žinia, Eisenhowerio doktri
na yra, kad prezidentas tu
ri turėti teisę naudoti ka
rines jėgas Vidurryčiuose, 
jeigu mato “sovietinės ag
resijos” pavojų.

Lenkija gauna 
sveikinimus iš 
įvairiu grupių

. Varšuva. — Lenkijos 
Jungtinė darbininkų (ko
munistų) partija, kuri
trumpai vadinama PPR,
gauna daugybę sveikinimų 
telegramomis iš užsienio. 
PPR spauda sako, kad svei
kinimai atėjo iš beveik visų 
pasaulio komunistų partijų 
be polinkių skirtumo. Taip, 
pavyzdžiui, Gomulka gavo 
draugišką sveikinimą nuo 
Jugoslavijos Komunistų ly
gos, bet taipgi gavo svei
kinimą nuo Francūzijos 
Komunistų partijos, kuri 
paprastai atsineša gan kri
tiškai į naują PPR politiką. 
Sveikinimus taipgi atsiuntė 
Čekoslovakijos Komunistų 
partija. Vengrijos Socialis
tinė Darbininkų partija, 
grupė Britanijos kairių 
dąrbiečių, Burmos Komu
nistų pahtija' Izraelio Ko
munistų partija, Rumuni
jos Darbininkų partija irtt.

Jau pilnai'žinomas naujo
jo seimo sąstatas. Komu
nistai jame sudarys di
džiausią frakciją,' 52 proc. 
visų deputatų. 25 proc. tu
rės Jungtinė Valstiečių par
tija, 8 proc. Demokratų 
partija ir^apie 15 proc. ne
priklausomi kandidatai, 
tarp jų keliolika religinių 
kataliku. Visi nekomunis- 
tai deputatai yra žmonės, 
kurie buvo susidėję su ko-, 
munistais į bendrus sąrašus 
ir pritaria socializmo staty
bai, arba bent nėra prie
šingi jai..

Egiptas nenori 
JT jėgų Gazoje

, Kairas. — Prezidentas 
Nasseris pareiškė grupei 
kinų žurnalistu, kad Egip
tas priešingas Gazos srities 
internacionalizavimui —pa
dėjimui po Jungtinių Tau
tų globa. Jis sakė, kad to
kia išeitis tik vestų prie 
naujų konfliktų. Apie A- 
kabą ir kalbos negali būti, 
sakė Nasseris, nes teritori
ja prie Akabos sąsiaurio y- 
ra Sinajaus dalis, o Sina
jus yra nedalomai Egipto 
teritbrija.

Kaip žinia, izraeliečiai 
'dar laiko savo rankose Ga
zą ir Akabą, nors J. T. Ge
neralinė asamblėja jiems 
davė1 iki praeito ketvirta
dienio pasitraukti iš tų te
ritorijų.

LAISVES VAJUS DEL 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

jau Užbaigtas

Buvęs Hitlerio generolas 
vadovauja NATO Centrinės 
Europos pėstininkų jėgoms

1956 metų konlestas gavimui Laisvės naujų skai
tytojų ir atnaujinimui prenumeratų pasibaigė. Premi
jas gavo sekami vajminkai:

Punktai
1 mą dovaną—$50.00 laimėjo:
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 6576
2- rą dovaną—$40.00 laimėjo:
Hartfordo vajininkai ................  5709
3- čią dovaną—$35.00 laimėjo:
Waterburio vajininkai ................................... 5518
4- tą dovaną—$30.00 laimėjo:
S. Peinkauskas-J. Blažonis,

Lawrence-Lowell, Mass................................... 5310
5- tą dovaną—$25.00 laimėjo:
PhiladelpHiios vajininkai ............................. 5282
6- tą dovaną—$20.00 laimėjo:
P. Paserskis-A. žemaitis, Baltimore, Md......... 5073
7 tą dovaną—$15.00 laimėjo: /
Pittsburgh© vajininkai ......................................  4243
8- tą dovaną—$12.00 laimėjo:
Worcester io vajininkai ..................................... 3966

s

9- tą dovaną—$10.00 laimėjo:
Elizabeth© vajininkai ................  3807
10- tą dovaną—$5.00 laimėjo:
So. Bostono valįinihkai....................  3050

(Tąsa ant 3 puslapio)

Sveikiname Laisvės dalininkus — 
pažangios spaudos palaikytojus
Laisvės redakcija, ladnū 

nistracija ir spaustuvė svei
kina visus mūsų bendrovės 
dalininkus, kurie suvyksta 
rytoj į Laisvės suvažiavi
mą. Mes linkime suvažiavi
mui vaisingo ir konstrukty
vi ško darbo, ir raginame 
vL’iSus skaitytojus, kurie tik 
gali, dalyvauti suvažiavime 
kaip svečiai.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

Maskva. — Svarbi Čeko
slovakijos Komunistų de
legacija atvyko Maskvon. 
Jos priešakyje'Stovi Novot
ny ir Sikory. Aerodrome 
juos sutiko tarybiniai va
dai.

New Yorkas. —FBI skel
bia, kad/suėmė tris asme
nis, kurie kaltinami šni
pinėjime Tarybų Sąungos 
naudai. Jie esą J. Sobel, jo 
žmona Myra ir J. Abin.

Philadelphia. — Philadel
phia os miesto taryboje pa
tiekta rezoliucia, raginti 
prezidentą Eisenhowerį, 
<ad is vyktų į Pietus ir de
monstratyviai pasisakytų 
prieš rasinę segregaciją.

Miesto tarybos narys P. 
P. Alexander sakė, kad po 
pirmo jo išrinkimo Eisen- 
howeris sakė “Aš vyksiu 
Korėjom . .” Jis dabar turė
tų sakyti “Aš vyksiu Alaba- 
mon, aš vyksiu Georgijon, 
aš vyksiu Floridon. .

Miamų Fla. ~ AFL-CIO 
elektristų unija (IŲE) nu-

Taipgi raginame visus— 
dalininkus, skaityto uis ir 
rėmėjus, taipgi visus lietu
vius —■ dalyvauti sekmadie
nio vakare po suvažiavimo 
įvyksiančiame iškilminga
me bankete.

Plačiau apie suvažiavimą 
ir banketą rasite ketvirta
me puslapyje.

| sprendė, kad pašalins iš 
i savo tarpo kiekvieną pa- 
! reigūną, kuris naudosis 
1 penktuoju konstitucijos pa
taisymu, atsisakydamas liu
dyti tyrinėjimuose apie 
raketierius unijose. • , į ., ’

• • * * . * I ’ • t <t

KETURI. ASMENYS SU
DEGĖ NEW HAVEN, 
CONN., GAISRE

New Haven, Conn. — Ke 
turi asmenys sudegė ir virš 
30 tapo sužeisti dideliame 
gaisre, kurtis siautė keturių 
aukštų ipastate. To namo 
pirmame aukšte radosi me
talo dirbtuvė, viršutiniuose 
aukštuose siuvyklos. Pasta
tas labai) senas, statytas 
19-ame šimtmetyje, buvo 
nesaugus ir blogai prižiūri
mas. Siuvėjos geibė jos i 
per gaisrinius laiptus ir ke
lios ‘išbėgo su degančiais 
plaukais ir drabužiais. Iš 
aplink prisiėjo evakuoti ne
mažai gyventojų.

ORAS NĖW VORKE
Apsiniaukę iš ryto, gied

ra ir šalčiau popiet.

Paryžius. — NATO (Š. 
Atlanto Sutarties organi
zacijos) vyriausias' Štabas 
paskyrė savo pėstininkų jė
gų Centralinėje Europoje 
vyriausiu • komandantu ge
nerolą Hansą Speidelį, Va
karų Vokietijos naujojo

Menon pasakė 
ilgiausia kalba 
J. T. istorijoje

Jungtinės Tautos. — In
dijos delegatas Saugumo 
Taryboje Krišna Menonas 
pasakė ilgiausią kalbą 
Jungtinių Tautų istorijoje 
— jis kalbėjo per 7 vai. 
ir 48 minutes. Kalba buvo 
padalinta į dvi dalis: vieną 
dalį jis pasakė vieną dieną, 
kitą — kitą.

Kalbos tema buvo Kašmi- 
ras. Menonas stengėsi įro
dyti, kodėl Kašmire netu
rėtų įvykti plebiscitas, kaip 
to reikalauja Pakistanas. 
Anksčiau Pakistano dele
gatas Z. Khanas pasakė 6 
valandų kalbą, kurioje 
stengėsi įrodyti kaip tik 
priešingai, kodėl Kašmire 
turėtų įvykti plebiscitas.

Jungtiniu Tautų Sau
gumo taryba jau balsavo 
tuo klausimu. 10 Sausumo 
tarybos nariu pasisakė už 
plebiscitą. Tarybų Sąjun
ga , draugiškumo Indijai 
dėlei susilaikė nuo balsavi
mo.

Pakistaniečiai yra tikri, 
kad per referendumą kaš- 
miriečiai pasisakytų už 
prisidėjimą prie Pakista
no, nes jie, kaip pakistanie
čiai, yra musulmonai.

Washingtonas. — “Ame
rikos Balsas” stiprins ir 
daugins savo arabiškas ra
di io programas, kad pa
veikti prieš Kairo radiia, 
taipgi prieš Maskvos radi
jo arabiškas programas.

Čou ir Žukovas 
vieši Indijoje

Deli. — šiandien, šešta-*] 
dieni, Indija iškilmingai mi-i 
ni savo nepriklausomybės] 
dieną. Delyje įvyks didelisj 
paradas, kurį priims Neh-j 
ru ir kiti valdžios nariai. Iši
užsienio suvyko daug žy-!l)lieC
mių svečių. Žymiausieji Reiškiame giliausią už- 
švečiai atvyko iš Kinijos ir uojiautą velionio žmonai 
Tarybų Sąjungos — prem-1 Šukienei, šeimai ir visiems 
jeras Čou En-lajųs ir apgy- Į draugams.
nos reikalų ministras Žu- '< Apie Juozo mirtį tslegra^ 
kovas. I pranešė mums jo duktė

Čou En-lajų sutiko aero-įOlga Shukis-Graham.
drome Nehru, Žukovą In-. -------
dijos angynos ministras (kius laikraštininkų klausi- 
Katju. Su Žukovu atvyko! mus. Jis sakė, kad jo ke- 
dešimt aukštu karininkų, lionė žymiai padėjo gerinti
Tarybinė delegacija liks 
Indijoje 17 .dienų.

Čou En-lajųs atvyko In
dijon iš Rytų Europos. Ae- 

Wehrmachta komandantą, 
kuris buvo generolu ir Hit
lerio laikais. Jis kovojo 
Rytų fronte prieš Sovietus, 
taipgi Rommelio armijoje 
Afrikoje prieš britus. Bet 
Adenauerio valdžia teigia, 
kad Speidelis yra “anti-na- 
cis , nes 1944 metais jis 
tapo Hitlerio suimtas už 
dalvvavimą karininkų pa
sikėsinime prieš ji.

Vokiškasis generolas 
NATO aukštajame poste 
vadovaus NATO pėstininkų 
jėgoms Centralinėje Eu
ropoje. Į ias įeina Septin
toji Amerikos armija, kuri 
randasi Bavarijoje, Brita
nijos taip vadinama Reino 
armija, kuri stovi Pietva
karinėje Vokietijoje, dviem 
francūzų divizijoms, ku
rios vra Pietvakarinėje Vo
kietijoje, ir mažesniems o- 
landų, belgu ir danų dali
niams.

•Iki Hanso Speidelio nas- 
kvrimo i ta postą tu jėgų 
komandantu buvo francū- 
zas generolas Carpentie- 
ras.

Francūzijos valdžia sa
ko. kad ji nesiiaučia blo
gai. nes Sneidelis bus tik 
pėstininku jenai komandie- 
rium, o visu NATO karinių 
iėgu Centralinėje Europo
je komandantu (tai vra, 
nesti ninku, aviacijos ir tan
ku) vra francūzas genero
lą0 Valluv.

Laikraštis “Liberation” 
ir kiti kairūs laikraščiai sa
ko. kad tarnauti po buvu
siu hitleriniu generolu 
kiekvienas patriotinis fran
cūzas skaitys sau didžia 
gėda.

Nicosia. — Britai skel
bia. kad jie Troodos' kal
nuose Kipre paėmė belais- 
vėn tris svarbius EOKA 
partizanų vadus. Jie taipgi 
nušovė vieną. Ir suimtieji 
ir nušautasis, sako britai, 
buvo tokie svarbūs, kad už 
juos, gvvus ar nukautus, 
buvo siūloma po $14,000. _ •

So. Boston, Mass.
Mirė senas mūsų veikė

jas ir mylimas-^ draugas 
Juozas šūkis. Pašarvotas 
Zaletskas Funeral^TIome. 
Laidotuves įvyks šeštadie
ni, sausio 26 d., 2 valMpo- 

santykius tarp Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių 
kraštų. Jis buvo klauptas, 
ar tas liečia ir Jugoslaviją.

rodrome jis atsake į viso- “Žinoma, taip”, atsakė Čou*
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Ar matei, kai moteriškė, 
Kaip proto netekus,' sau plaukus rovė, 
Kaip vaikučiai iš baimės verkė, bliovė, 
Į andaroką mamai susikibę,
Ir suprast dar neišmoko, kas dedas: 
Kad verkia mamytė, kad guos juos 

badas ?

DEL GEO. P. METESKIO AVANTIŪRŲ
TAIP, “PAKVAIŠĘS bombininkas” George P. Me- 

tesky (Miliauskas) yra lietuvių kilmės. Tai kas? Ar 
tai pasako, kad visi lietuvių kilmės žmonės yra blogi? ’ 
Nė! Kiekvienoje tautoje yra visokių: gerų ir blogų, iš- : 
mintingų ir pakvaišusių.

Visa rodo, .kad Meteskis buvo nuskriaustas Consolid
ated Edison kompanijos,, kuriai jis kadaise dirbo, 
ar tai naujiena? Visi samdytojai : 
lėdami išnaudoti samdomuosius, darbininkus ir tarnau
tojus. Bet protingi darbo žmonės, gindami savo rei
kalus, organizuojasi į darbo unijas, kovoja,—kovoja ne 
bombomis, o kolektyviai, streikais, ir per politinius veiks
mus.

George P. Meteskiui visa tai buvo svetima. Jis pa
sirinko savo “kovos būdą.” Jis, supykęs ant Consolid
ated Edison kompanijos, pradėjo daryti “namines” bom
bas ir jas eksploduoti viešosiose vietose, kur susirenka 
daug žmonių, visiškai nekaltų: teatruose, geležinkelio 
stotyse; To pasėkoje buvo sužeista apie 16 nekaltų as
menų. Meteskio “žygis” įvarė baimės daugeliui žmonių.

Jis savo “kovą” pradėjo prieš 16 metų. Per šešioli- 
ką metų jis buvo ieškomas. Pagaliau jį surado, ir suė
mė. Bet ir jo suėmimas, pasirodė, buvo padarytas tik 
dėka tam, kad jis pats išsidavė laiškais, rašytais vienam 
New Yorko dienraščiui.

Nieks iki “pakvaišėlio bombininko” suėmimo nei 
nesusapnavo, kad “bombininkas 
lietuviškame rajone, Brooklynu vadinamame!

Šiuo kartų mus stebina vienas dalykas: kaip 
atsitiko, kad komercinė spauda nepaskelbė Meteskio 
muništu?!

Kaip ten bebūtų, “pakvaišęs bombininkas” jau 
imtas, jis bus patalpintas ten, “kur reikia,” ir visas i 
triukšmas bus baigtas.

Po rinkiriųTenkijoje
LENKIJOS SKlMO rinkimai praėjo. Juos laimėjo 

vyriausybė ir partija, kuriai vadovauja Vladislovas Go
mulka.

Didelė dauguma seimo deputatų yra Darbininkų 
(komunistų) partijos nariai, pasiūlyti Gomulkos šalinin
kų. Keletas išrinkta ir katalikų ir kitokių, nepriklau
sančių Darbininkų-komunistų partijai.

Dėl šių rinkimų buvo daug triukšmo. Buvo skelb
ta, būk didesnė pusė turinčiųjų teisę balsuoti, atsisakys 
tai daryti, būk jie boikotuos rinkimus. Buvo skelbta 
ir tai, būk balsuotojai išbrauksią iš rinkimų sąrašų ko
munistinius kandidatus, o tai reikš, kad jie balsuos už 
nekomunistus.

Nei viena šitų pranašysčių neišsipildė. Balsavo apie 
16,000,000 žmonių. Ir jie, didelė jų daugumą, balsavo 
už komunistus.

Reikia priminti ir tai, jog Lenkijos katalikų dvasi- 
. ninkija rinkimų neboikotavo. Atžagariai, ji ragino savo 

pasekėjus balsavimo dieną eiti prie urnų ir balsuoti.
Po rinkimų Gomulka ir jo šalininkai jaučiasi daug 

tvirtesni negu buvo prieš rinkimus. Jie gavo žmonių 
pasitikėjimą, žmonės jų balso paklausė ir balsavo už tai, 
kad Lenkija eitų socialistiniu keliu.

Tačiau būtų klaida manyti, kad dabar, po rinkimų, 
Lenkijoje viskas “kils kaip ant mielių.” Ne!

Su naujo seimo išrinkimu socializmo priešai nepa- 
. sinaikino. Jie tebėra. Jie darys visa, kad sukliudytų 

^iekvienam žingsniui į socializmą. Klerikalai veikiau
sia reikalaus sau daugiau teisių ir jie, jei ne viešai, 
tai slaptai kaišios kuolus į socializmo vežimo ratus.

Ar tu matei, kaip vežimas, 
Dviem mainų mulais užkinkytais, sustoj, 
Kad šeimos tėvas žuvo dujų liepsnoj,— 
Lavoną paliko,—lai vargšė žinos;
Kad darbdaviui širdies dėl to neskauda,

IENAS
Neigi jis girdi tą gilią jos raudą?
Ar matei, kaip vargšas žūva— 
Darbdavys greit kitą jo vieton randa 
Ir pelno jisai nė kiek nepraranda;
Nes vienam žuvus, greit kitas pribūva; 
Ir kai išalkę našlaičiai raudoja, 
Tai turčiaus vaikučiai sotūs bėgioja?
O, aš nekartą tai mačiau, 
Kai mainierio duoną patsai.sau pelniau 
Ir kasdien pavojuj į žemę lindau: 
Nekartą mirties nagus šaltus jaučiau. 
Bet alkis baisesnis už mirtį būva, 
Ir taip kasyklos’ daug vargšų pražūva.

Aš tai mačiau!...
I VIENUŽIS

Sveikinimai suvažiavimui
Norwood, Mass.

Mes, Laisvės skaitytojai, 
sveikiname Laisvės Bendro- sveikiname Laisvės dalinin- 
vės dalininkų suvažiavimą kų suvažiavimą ii; linkime 
su $15. Linkime, kad su
važiavimas padarytų gerus 
nutarimus dienraščiui. Au
koja: Vyrų Ansamblis, $10. 
Po $2: L. Trakimavičią, A. 
ir Olga Ząrubai, M. Užda- 
vinis. Po $1: N. Grybienė, 
ir S. Druzas. Draugiškai, 
M. Uždavinis.

t
Detroit, Mich. >

Mes, keletas pažangiečių, 
d

daug laimes. Aukoja: LLD 
52 kp., $5. J. Daukas, $2. 
Po $1: J. Babelis, J. Saka
lauskas, G. Nausėda, J. Gi- 
naitis, M. Prakevičius, V. S. 
Rusaitis, M. Andrulienė, J. 
Yakas, A. P., smulkių. Vi
so $17. Su Pagarba, J. Li- 
minskas.

Bet į ---- ■■ --
stengiasi kiek bėga-1 t1"- , UT’..hininkn. iv Sukak° l^ymiOJO lietUVll]

įžymusis lietuvių skulptorius

Hanover, Md.
Lai gyvuoja dienraštis 

Laisvė dar daug metų. Svei
kiname Laisvės B-vės dali
ninkų suvažiavimą su $10. 
J. ir O. Deltuvai.

1956 metų spalio 21 die-

skulptoriaus Petro Alek
sandravičiaus 50-sios gimi
mo metinės. Meistriškumas, 
gilus tikrovės pažinimas 
pastatė P. Aleksandravičių 
į geriausiųjų Tarybų Są
jungos skulptorių gretas. 
Dirbdamas biustų ir figūri
nių portretų žanre, jis sie
kia savo kūriniuose ;
kleisti vidinį žmogaus 

ulį, jo dvasinį grožį.
P. Aleksandravičius

mė Simno rajono Vartų 
kaime, valstiečių šeimoje. 
Jau mokslo, metais Mari
jampolės gimnazijoje pra-

» meno pa
mėgimas. Jaunuolis su į- 
kvėpimu dirbo gimnazijos

pa-

gyvena Waterbury, dėjo reišktis jo

cia
ko- dėstytojo skulptoriaus Šim- 

‘ kūno dirbtuvėje.
su"i 1927 metais P. Aleksan-

■ dravičius j
į universitetą ir beveik lygia-

LOGIŠKAI KALBANT /
? KANADIŠKIS LIAUDIES BALSAS rašo: 

r f * • <“Ne viename' didlapyje pakartotinai keliamas Su- 
ėzo kanalo klausimas. Girdi, jo reikšmė Vakarų Euro
pos šalims tokia didelė, kad negalima daleisti, kad 
Halas būtų atimtas iš tų šalių kontrolės. Girdi, su 
palu susirišus Vakarų Europos žmonių gerovė. 
” * “Galima sutikti, kad kanalo reikšmė didelė.

ka- 
ka-

Bet 
•taip į reikalą žiūrint, galima būtų pasakyti, kad Kana
dos vakarinių provincijų kviečių žemė yra gyvybinis 
plausimas tų šalių, kurioms trūksta duonos. Pati Brita
nija juk turi importuoti grūdus, nes savų neužtenka nei 
pusei žmonių, o Kanada neturi kur dėti. Jeigu, pavyz
džiui, Kanada neparduoti] savo kviečių, daugiam tektų 
gal kentėti badą.

“Yra daug svarbių vietų, kurios daug kam turi di
dėlę reikšmę. Paimkime, kad ir Kanados uranijaus ka
syklas. Amerikiečiams jos labai reikšmingos.

“Nežiūrint to, niekur niekas nekelia klausimo, kad 
Kanados kviečių laukus reiktų atimti iš Kanados ir pa
vesti tarptautinei kontrolei. O Kanados farmeriąi, 
jausdami, kad kviečių pareikalavimas auga, nesidrovi 
pakelti jų kainą. Jeigu būtų kviečių trūkumas, -tai jie 

. kainuotų tiek, kaip ir auksas.
‘JSuezp. kanalas svarbus daug kam, bet jis yra tiek

■ Miami, Fla.
Sveikiname Laisvės dali

ninkų suvažiavimą, linki
me pasekmingo ir sutarti
no apsvarstymo, kaip yra 
būtina ir svarbu mums pa
likimas Laisvės dienraščiu. 
Lai gyvuoja ilgiausių me
tų! Aukoja—Po $5: S. ir 

neišdildo- M. Meison, P. Blieka (Port- 
mą įspūdį. Savo talento ga- land, Oreg.), Floridos Sve- 

i lia jis sugebėjo ryškiai ir čias, Laisvės Mylėtojas. Po 
įtikinamai perteikti geriau- $2; J. Mileriui, J. A., ir Lai- 

kurti lietuvių tautos atsto- kinis. Miamės Svečias, $1. 
vų vidini grožį, mintis ir Viso $22. 
jausmus.

maitės, TSRS liaudies ar-'ra Sąjungos valdybos Ba
tisto K. Petrausko, TSRS' 
liaudies artisto Sipario, Ta
rybų Sąjungos Didvyrio 
Bernotėno, rašytojo Vie- 
nuolio-žukausko ir akade
miko J. Kriščiūno biustai. 
Geriausia skulptoriui pa
vyksta pavaizduoti kūry
binio darbo žmonių pa
veikslus.

1950 metais P. Aleksan
dravičius pradeda 1___
figūrinius portretus. Šioje x:' 
srityje jo pirmas kūrinys • 
buvo lietuvių liaudies rašy-Į 
tojos J. Žemaites statula, j 
Šiame kūrinyje įsikūnijo i 
senoji skulptoriaus sva
jonė, kuri gimė pas i į dar 
gimnazijoje.

1948 metais P. Aleksan
dravičius dalyvauja kon-

dovas.
Lietuvos nusipelnęs me

no veikėjas P. Aleksandra
vičius labai populiarus. Jo 
kūriniai, 
teisingu gyvenimo pavaiz
davimu

-------------- 5

i Atskiri asmenys sveiki
na: 'A

N. Y.-N. J. Ręmėjai, $25. * 
Antanas Metelionis, St.

Petersburg, Fla., $10. *
John Chelus, Fords, N. J., 

$5.
A. Mikalausky, Rock

ford, Ill., $5.
J. Dainius, Flushing, L.

I., $5.
P. Stankevičius, Hunting-

savo meniškumu

palieka

Meison.
Draugiškai, S.

T. Adomonis

Šurkis

J. Bernadys, Gardner, 
Mass., $2.

r<
Iš anksčiau gauta $694.

Dabar įplaukė $120. Viso 
gauta $814. Kiti rezultatai f 
bus paskelbti sekančiose * 
laidose, širdingai ačiū už 
pasveikinimus: •

Laisvės Administracija
i

: Maskvoje mirė buvęs amerikietis 
lietuvis Kazimieras Stasiulis

Ketvirtadienio popietis. 
Telegrama iš S. Bostono. 
Ją prisiuntė Olga Šukytė. 
Skaitau ir nenoriu tikėti: 

Juozas sukis, josios 
ievas.

Praėjusį sekmadienį juk 
Kurdamas J.|aš buvau So. Bostone, ban

kete Laisvės naudai. Ma- Į
čiau ir drg. Juozą Šukį, su 
iuomi, kaip ir paprastai, 
karštai pasisveikinau, žo- 

bio J džiu kitu pasidalinome min
kai- timis, Jis man įdavė dide- 

kurie lės formos laišką. Tai laiš-

kurse paminklams sukurti, mirė
Komisija priima jo projek

Įstojo Į Kauno ta sukurti paminklą rašyto-
• i ’11 • ' . . . . , • i. r I

grečiai pradeda 
meno mokykloje, 
kyklos dėstytojai 
ir Zikaras, bemokydami A- 
leksandravičių, padėjo jam 
savo kūryboje tvirtai stoti 
Į realizmo pozicijas.

P. Aleksandravičiaus me
nui tobulėti didelę reikšmę 
turėjo jo kelionė į Paryžių 
ir Berlyną 1937 metais ir jo 
dalyvavimas Tarptautinėje 
meno parodoje.

Jau pirmuoju savo kū
rybos laikotarpiu P. Alek
sandravičius stovėjo realiz
mo pozicijose. Apie tai įti
kinamai liudija jo geriau
sieji to meto kūriniai —ba
reljefas “Pajūryje” ir “Ber
niuko galva”. Bet kai ku
riuose dekoratyviniuose ba
reljefuose tebejaučiamas 
tam tikras skupltoriaus su
sižavėjimas formalistinė
mis formomis.

1940 metais, kai Lietu
voje buvo atkurta tarybų 
valdžia,

Šios mo-
Šklėrius

Žemaitės paminklą, jis 
daug laiko skyrė paruošia
miesiems darbams. Jis su

paprastomis 
priemonėmis

studijavo J. Žemaitės 
grali ją, jos veikalus, 
bejosi sir žmonėmis, 
asmeniškai pažinojo rašy
toją. Kurdamas paminklą, 
skulptorius pasinaudojo 
biustu, kurį jis padarė 1946 
metais. Skulptorius pavaiz
davo Juliją Žemaitę, sėdin
čią su knyga rankose. Sai
kingomis, 
plastinėmis
skulptoriui pavyksta labai, 
įtikinamai perteikti rašyto
jos paprastumą, jos gilų 
intelektiškumą ir susikali-, 
pijną.

Šiuo metu skulptorius 
baigia kurti kalbininko Jo
no Jablonskio statulą, šios 
statulos eskizas buvo eks
ponuotas .1955 metų paro
doje. Mokslininkas pavaiz
duotas sėdintis kėdėje. Jo 
kojos, skausmo sukausty-

kas Lietuvių Literatūros 
Draugijos Centrui. Jame 
randasi vardai ir duoklės 
draugijos narių, pasimokė- 
įusių už šiuos metus. Di
delis pluoštas jų. Net pa
stebėjau Juozui: tain grei
tai ir taip- anksti tiek daug 
duoklių jau surinkote!

Kaip gaila, kaip liūdna, 
Juozo nebėra gyvųjų tarpe. 
Netekome tykaus, ramaus, 
malonaus, bet labai išmin
tingo ir veiklaus draugo,

mi lH’as^.eJ?a naujas apjengfos skara, todėl 
(P. Aleksandi ayiciaus <uiy- apatinėje kompozicijos, da-
bos laikotai pis. Jis pi adė-. didelį vaidmenį vaidi- 
da studijuoti rusų n. tai y-1 na drapiravimas. Jis iš- 
bimų skulptorių kurinius. | 
Jo dėmesį patraukia šubi-j 
no darbai ir Muchinos bei 
Šadro kūriniai.

spręstas malonai plaukio
jančiame ritme, klostą žai
dimas nėatitrauka žiūrovo

, a i dėmesio nuo visos figūros.Per trumpą laiką P., A- 
leksandravičius sugebėjo į- 
savinti geriausias tarybi
nės realistinės skulptūros 
tradicijas. 1941 metais jis 
sukuria lietuvių dailinin-' 
ko-grafiko J. Kuzminsko 
biustą. Šis kūrinys pasįžy- i 
mi aukšta dailės kultūra.

Po Didžiojo tėvynės ka
ro skulptorius sukuria ke
letą lietuvių kultūros, ir 
literatūros veikėjų biustų. 
Tai — įžymiojo XIX am
žiaus lietuvių architekto 
L. Stuokos-Gucevičiaus, 
liaudies rašytojos J. Že

i Laisvės 
paverstos į

P. /Aleksandravičius turi 
didelius nuopelnus jauųų 
dailininkų kadrų parengi
mo srityje. Nuo 1941 mo
tų jis dirba Vilniaus mo
kyklos, vėliau
institutu, mokslo dalies ve
dėju. O 1953 metais jis bu
vo paskirtas Lietuvos TSR 
Valstybinio dailės instituto 
dir ek t o r i a u s p a v adų o t o j u
mokslo ir mokymo reika
lams.

. Didelį darbą P. Aleksan
dravičius atlieka Tarybinių 
dailininkų sąjungoje; jis y-

pat Egipto, kiek ir Kanados uranijaus kasyklos. Lo
giškai galvojant, kitos šalys, kurioms reikia naudotis 
kanalu, turi pirkti iš Egipto teisę naudotis tuo kanalu. 
Jeigu jis prašo daug, tai reikia derėtis.”

' • l J ‘ '• U ,

‘ /'-u , AŪ'gBįiO ■ ■■ ■
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suku buvo priimtas V. I. 
Lenino. Dirbdamas Vilniu
je ir Kaune, K. Stasiulis 
pasireiškė kaip žymus par
tinis organizatorius. «

1920 m. pabaigoje K. Sta

draugo. Jis buvo LLD 2 
kuopos ilgametis sekreto
rius — darbštus, kruopštus 
sekretorius. Juozas buvo 
veikėjas ne žodžiais, bet 
darbais. Mažai jis kalbė
davo, bet daug veikdavo ir 
giliai protaudavo. • Jam rū
pėjo Literatūros Draugija, 
jam rūpėjo Laisvė.

Kas liečia Laisvę, vienas 
draugas., minėtame pobūvy-1 
je man pasakė: Juozas Šu
kys berods bus seniausias 
laisvietis. Kai Laisvės pir
mas numeris buvo spausdi
namas, jis stovėjo prie pre
so ir laukė jį pasiimti. Ga
limas daiktas, jog taip Juo

dis buvo pirmutinis 
skaitytojas. Ir iki 

pat jo gyvybės užgesimo jis 
pasiliko nuolatiniu .skaity
toju, nuoširdžiausiu Lais
vės rėmėju.

Velionio Juozo Šukio pa
siges southbostoniečiai, pa- 
sigesime mes visi. Siunčia- 
me, jo taip pat nuoširdžiai

1956 m. gruodžio 5 d. 
■ Maskvoje po ilgos ir sun- 
i kios ligos mirė Kazimieras 
Stasiulis.

K. Stasiulis gimė 1888 m. 
sausio 8 d. Slėpsnių kaime, 
Joniškio valsčiuje, buvusio-| siulis už komunistinę veik- 
je Šiaulių apskrityje, že-' lą suimta^ ir pasodintas į * 
męs ūkio darbininko šei-• Kauno sunkiųjų darbų ka
rnoje. Būdamas šešiolikos ■ Įėjimą. Pasikeitus polįti- 

j metų jaunuoliu, K. Stasiulis niais kaliniais tarp Lietu-> 
vos ir Tarybų Rusijos, K. 
Stasiulis 1922 m. išvyko į 
Tarybų Rusiją ir čia dirbo 
daugiausia vadovaujančia
me juridinių organų darbe.

Didžiojo Tėvynės karo 
metu pulkininkas K. Sta
siulis kovojo Tarybinės Ar- . 
mijos Lietuviškojo jungiu 
nio eilėse.

Po Didžiojo Tėvynės karo 
K. Stasiulis iš Tarybines« 
Armijos eilių išėjo į atsar
gą, dirbo kurį laiką Parti
jos istorijos' institute prie 
Lietuvos KP CK moksliniu 
bendradarbiu, o nuo 1927 * 
m. buvo pensininkas.

Tarybinė vyriausybė

metų jaunuoliu, K. Stasiulis 
nuo 1904 m. įsijungė į Šiau
lių miesto moksleivių revo
liucinį judėjimą. 1905 m. 
jis aktyviai dalyvauja strei
kuose ir demonstracijose. 
Už aktyvią revoliucinę ko
vą K. Stasiulis pašalinamas 
iš Šiaulių gimnazijos1. Caro 
žandarų persekiojamas, jis 
kelis metus gyvena nelega
liai, tęsdamas revoliucinį 
darbą.

190i9 m. K. Stasiulis emi
gruoja į JAV, dirba fabri
kuose juodadariu ir daly
vauja darbininkų judėjime.

Po Vasario revoliucijos 
Rusijoje K. Stasiulis 1917 
m. birželio mėn. atvyksta į 
Smolenską ir čia su pinklu aukštai įvertino K. Stasiu- 
rankoie kovoja už Didžio- lio nuopelnus Tėvynei ir 
sios Snalio socialistinės re- apdovanojo jį Lenino ordi- 
voliucijos pergalę. nu, dviem Raudonosios Vė-

1918 m. vasario mėn. K. liav9st J ,.
Stasiulis įstoja į Komunis- Žvaigždės ordinais ir 
tų partiją ir aktyviai da- V?’
lyvauja lietuvių komunistų kietiją Didžiajame Tėvyn 
visuomeninėje veikloje! ^a]’e J11;”
Smolenske.

Įsikūrus Tarybų valdžiai 
Lietuvoje, K. Stasiulis 1919 
m. pradžioje atvyksta į Vil
nių, kur dirba revoliucinio 
tribunolo pirinininku, akty
viai kovodamas prieš kontr- „ v ,
revoliucijos jėgas. ’ buvo pašarvoti K. Stasįu-

Imperialistinių interventų | lio palaikai, susirinko ve- 
ir lietuviškosios kontrrevo-i lionies draugai ir artimieji, 
liucijos jėgoms užpuolus | Atiduoti velioniui paskuti- 
jauną Tarybų Lietuvos res
publiką, K. , Stasiulis su 
ginklu rankose, kaip kari
nis komisaras, 1919 m. ko
voja su priešais. Nuslopi
nus Tarybų valdžią Lietu
voje, K. Stasiulis kartu su 
Tarybų Lietuvos Raudono
sios Armijos' daliniais pasi-

voliucijos pergalę.
dviem Raudonosios

*

K. Staniulio laidotuve
Gruodžio *8 dieną Pa- 

maskveje įvyko K. Stasiulio 
laidotuvės. <

Udelnaja gyvenvietės 
(Maskvos-Kazanės geležin
kelio linijoje) klube, kur .

laisvietei gy venimo draugei į traukė Į Tarybų Rusiją.
žu kieno i ir šeimai giliausia 
simpatiją šioje didžio liūde
sio valandoje. O tau, Juo
zai, geras, mylimas drauge: 
tegu būna 
lies sieroji

lengva šios ša- 
žemė.

k

A.-’ Bimba. I 2 pusi. Laisve (Liberty) šeštad., caiųio (Jau.) 2$, 19BT
. - . - * . • * , 1 . ... . ' •

1920'm., partijos nutari
mu, K. Stasiulis siunčiamas 
po g r i n d in iam partiniam 
darbui j Lietuvą. K. Sta- 
siulis drauge su V. Kap-

nę pagarbą iš Lietuvos at
vyko vyriausybinė delega
cija. Pirmieji garbės sar- : 
gyboje stoja Lietuvos KP . 
CK sekretorius A. Snieč
kus, Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavadų o t o j a s < 
M. Kučinskas, generolas V 
majoras J. Bartašiūnas, * 
Lietuvos KP CK Partijos y 
istorijos instituto' direkto-> * 
rius R. Šarmaitis, Lietuvos 
Ministrų Tarybos atstovas ,

(Tąsa 8-čiam pust) f

ng



V. MYKOLAITIS-PUTINAS--------------------------

SUKILĖLIAI Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

Liūdnas prisiminimas.

r (Tąsą)
1 Taip jiems besikalbant, prisigretino 
dar dvejetas vyrų, bene nugirs ką iš 
kunigo, kuris garsėjo, kad prastus žmo
nes užtariąs.

—Tai kaip, vyrai, bus su sutartimis 
dėl žemės ir prievolių?—klausė Macke
vičius.—Survila, girdėjau, teisingas po
nas, susitarsite.

—Su ponu tai gal ir susitartume,—at
siliepė į tai senyvas gaspadorius.—Tik 
kad mes nežinom, dėl ko ir kaip tartis, 
©ėl žemės?.. Juk po teisybei ji mūsų. 
Mes už ją dešimteriopai atidirbome. Ir 
dar tokius pinigus mokėti? Nėra tei
sybės žmogui ir gana.

—Gerai sakai, tėvai,—pritarė Macke
vičius,—pas ponus ir pas valdžią pras
tas žmogus teisybės neieškok: •

—Tai ką daryti, kunige?
—Palaukite, Teisybė ateis kaip au

dra, kaip viesulas, ir nušluos visus po
nus ir valdžios urėdus kaip šapus, kaip 
dulkes nuo kelio,—staiga užsidegęs su
šuko Mackevičius.—Sakau aš jums, kas 
ant kokios žemės gyveno ar gyvena, ta- 
yo! O kas neturi, kai sukilsime, užsitar
naus ir gaus. Na, likit sveiki, vyrai!

Jis supliekė botagu arklį ir nudarėjo 
toliau. Nustebę valstiečiai lydėjo jį aki- 

*mis su viltinga nerimastim širdyse.
—Ai, kunige,—atsidusęs prabilo Dim- 

ša,—aš pritariu tamstos žodžiams, bet 
būki atsargesnis. Sklinda nuomonė, kad 
tamsta ruoši sukilimą. Bijau, kad ši
taip gali jo nesulaukti.

Mackevičius nusijuokė.
—Nebijok, ponas Dimša. Jei mane 

čiups, tai pirmiausia vyskupas. Tai bus 
ženklas, kad audra artėja. Tada žino
siu, ką daryti. Mano žmonės eis su ma
nim.

Po pusvalandžio jie pasiekė Klevus.
* Prie įėjimo į gyvenamąjį rūmą pasi

tiko juos Viktoras Survila, jau suaugęs 
vyras, tamsaus, pailgo veido, su plonais 

‘ūseliais ir nedidelėmis žandenomis. Pa
sisveikinęs, jis mandagiai prašė svečius 
i vidų. 
A. *■

• Prieškąmbary, laiptais iš viršaus ne
tikėtai pasirodė Akelaitis. Su įprastu 
įkarščiu jis puolė sveikinti atvykusiųjų:

—Kunige! Taip seniai nesimatėme! 
Ir ponas Dimša čia! Kaip aš laimingas, 
kad jūs atvažiavote! Ponas Survila pa
darė mums visiems neapsakoma džiaugs
mą, sukviesdamas kaimynus. Ponas 
Viktoras turi tiek daug mums, naujo 
pasakyti! Y
— Ir aš džiaugiuosi tamstą čia radęs,'— 

atsiliepė Mackevičius, — ypač, kad turiu
* reikąlą į tamstą.

— Apie reikalus vėliau, o dabar pra
šau į vidų, —- kvietė svečius ponas Vik
toras.

Salone, be .pačių šeimininkų, sėdėjo 
dar du svečiai — ponas šilingas iš Pa
beržės ir ponas Kudrevičius įš Sųrvįlįs- 
kių. Visi tarpusavy buvo pažįstami, tad 

T pašneksys susimezgė lengvai, ypač, kad 
ponai Surviląi mokėjo svečius užimti 
kaimyninių santykių ir sezono darbų te
momis visiems rūpėjo išgirsti iš Vikto
ro sostinės naujienas, bet jis laukė at
vykstant paskutiniųjų kviestųjų pa
nelės Jadvygos Skrosdytės ir pono Pian- 

^kos.
Pagaliau už langų sudundėjo fajeto

nas, ir ponas Viktoras išsiskubino pasi
tikti atvykusiųjų. Po valandėlės jis įly- 

.. dėjo į saloną vieną Skrodskytę.
— Ponas Pianka neatvažiavo, — pa-( 

aiškino Viktoras. — Užtruko kažkur pa
keliui. O kur, žino nebent panelė Jadvy- 

' ga. ' <«
— Nežinau, — gynėsi Skrodskytę. —

Turėjo atvykti iš Vilniaus. Matyt, pavė
lavo. Na, bet pirmiausia leiskite pasi
sveikinti.

Ji su iškėstomis rankomis puolėsi prie 
ponios Survilienės.

— Jade! Tu labai pasikeitei per tuos' 
dvejus metus, — kalbėjo, ją bučiuodama 
ponia Survilienė.

— I gerą, ar Iblogą? — juokaudama 
klausė Jadvyga.

— Žinoma, į gerą. Išgražėja!, subren- 
dai, atrodai visai savarankiška moteris.

Jadvyga nusijuokė savo trumpu, 
skambiu juoku.

— Vadinasi, pasenau! Užtat, iš tiesų, 
esu savarankiška. Tėvas manęs nenorėjo 
leisti, o aš štai ėmiau ir atvažiavau. Ar 
ne emancipacija?!«

Survilams nebuvo malonu, kad Jadvy
ga priminė tėvą, tuo tarsi darydama 
priekaištą, kam jis nebuvo kviestas kar
tu su dukteria. Bet ji, matyt, jokio prie
kaišto daryti nenorėjo ir kalbėti apie tė
vo nepakvietimą1 visai nesivaržė.

— Tėtis santykiuose su žmonėmis lai
kosi savotiškos taktikos, —• kalbėjo ji 
toliau. — Šiais laikais netinkamos, takti
kos? Aš su juo nesutariu. Prisipažinsiu, 
tarp mudviejų jau kilo labai nemalonių 
konfliktų.

Senasis Survila, norėdamas pakreipti 
pašnekesį į bendresnio pobūdžio temas, 
tarė:

— Ponas Skrodskis yra konservaty
vių pažiūrų bajoras tiek ekonominėje, 
tiek politinėje srityje. Lietuvoje yra ne
maža dvarininkų, kurie taip galvoja ir

(Tąsa 
Rochešterio vajininkai ......

Brooklyno vajininkai ........
L. Prūseika, Chięago, III. ... 
Nevvarko vajininkai ............
Harrisono vajininkai ..........
LLD Moterų kuopa,

Binghamton. N. Y. .... ... 
P. Bečis—M. Adomonis,

Great Neck, N. Y..........
L. Tilwick, Easton, Pa.........
A. Apšcgiene, Auburn, Me. 
Chester, Pa.............................
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 
Norwood© vajininkai ..........
J. Patkus, New Haven, Conn. 928 
Clevelarido vajininkai . 
Plymouth, Pa...............
Patersono vajininkai .. 
V. Ramanauskas,

Minersville, Pa......

nuo 1-mo psl.)
2228
2182
1544
1302
1300

1258

1256 
1254 
1.197 
1064 
1042 
1000

700
688
572

P. Šlekaitis, Scranton, Pa. 
Vera Smalstis, Detroit, Mich.
C. K. Ubban, Hudson, Mass. 
Mexico, Me.

V. Padgalskas ..............
Bridgeporto vajininkai ......
M. Aranuk, Detroit, Mich. 
V. Kvetkas,

Cambridge, Mass............
A. Navickas, Haverhill, Mass.
San Francisco, Calif..........
A. Valinčius, Pittston, Pa. 
Stamford, Conn....................
Cliffside Park, N. J............
A. Kuzmickas,

Girardville, Pa, ..........
Shlave, Gardner, Mass. 
Anderson, Rochester, N.Y.

M.
p.
A. P. Danhbrauskas, 

Haverhill, Mass. ..

500
498
490

479
408
383

326
316
300
280
280

162
1G0
140

Naujų prenumeratų šį sykį gauta nuo: Geo. Shi- 
maitis, Brockton, Mass., 6 ir pluoštą atnaujinimų. < M. 
Strižauskienč, Waterury, Conn., 2; taipgi pagelbėjo su 

j atnaujinimais M. ir J. Svinkūnai. Po vieną naują pre
numeratą ir atnaujinimų prisiuntė — Baltimorieciams 
pasidarbavo A. Žemaitis ir jų geras talkininkas iš Flo
ridos; A. Apšegienė, Auburn, Me.; K. Naravas, Shenan
doah, Pa.;, M. Aranuk, Detroit, Mich., ir Geo. Stasiu- 
kaitis, Cliffside Park, N. J.

Sekanti vajininkai prisiuntė atųaujinimų: Hartfor- 
■ do vajininkai; V. Vilkauskas (Nashua) dėl Lawrence’o; 
P. Walant, Philadelphia, Pa.
Pittsburgh, Pa.; D. Jusius, Worcester, 
bosetoniečiai; J. Stanio; 
čius, Newark, N. J.; L, 
vinis, Norwood, Mass 
Žilinskas, Plymouth, I 
J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.; A. 

Jiill, Mass.
I dietis, ir P. Anderson, Rochester, N. Y.

J. Mažeika-J. Portikas, 
Mass.; South- 
V, T. Kaškiau- 

Filvikas,.Easton, Pa.; M. Užda- 
; J. Žebrys, Cleveland, Ohio; V. 
'a.; C. K. Urban, Hudson, Mass.;

Navickas, Haver- 
Mvinas, San Francisco, Calif.; Stamfor-

— Deja, tai maža paguoda! — sušuko j 
Jadvyga, žybtelėjusi akimis. — Mes jau i 
noji karta, šiandien turime išpirkti savo Į 
'tėvų klaidas. Ar ne taip, ponas Vikto
rai? — klausė jo pritarimo.

— Džiaugiuosi gražiais panos Jadvy
gos pasiryžimais, — santūriai šypsoda
masis, pritarė jai jaunasis Survila.

Jis gal nė pats sau nenorėjo prisipa
žintų kad slapta laukė Skrodskytės ir 
nuo pat jos pasirodymo akylai stebėjo 
savo jaunų dienų kaimynę. Gerai moti
na sakė: Jadvyga pasikeitusi į gerą. Ir 
tai, ką apie ją girdėjo parvažiavęs ir ši
tie jos pačios žodžiai liudijo, kad netoli
mos ateities įvykiuose jųdviejų mintys, 
jausmai ir darbai nebus priešingi.

Iš eilės derėjo pasisveikinti su Macke
vičium.

— Ponas Viktorai, supažindink mane 
su kunigu, — paprašė pakuždomis.

Bet M'ackevičius tai nugirdo ir pirmas 
ištiesė jai ranką.

-r- . Juk mudu pažįstami, panele 
Skrodskytę. Aš tamstą mačiau kapinėse 
per Daubarų laidotuves. Tamsta klausei 
mano pamokslo.

Tąįp ųetikčtąi užklupta, Jadvyga ne- 
susigrįebė nė ką atsakyti. Ji beveik su 
baime pažiūrėjo jam į akis, pasiruošusi 
sutikti rūstų jo žvilgsnį, bet jo akys šį 
kartą buvo geros, jos žiūrėjo ne rūsčiui, 
bet atlaidžiai, truputį pašaipiškai.

— Esu tikras, ka<^mudviem pyktis ne
reikės, pridėjo jis, tarsi ją padrąsin
damas.

Bet trunipas Jadvygos sumišimas jau 
praėjo, ir ji atsakė garsiai, nebesivaržy
dama:

— Su jumis pyktis, kunige, reikštų iš 
anksto save pasmerkti pralaimėjimui. Aš 
to nenorėčiau.

— Na, štai ir išsikalbėjome, kaip dera 
. geriems kaimynams., — nusišypso j 6 pa

sitraukdamas Mackevičius.
(Bus daugiau) /

■■!>.! 1 UJ'I'I'I'-' 'J-l! ^I1-*■■"■-——— ................................ . . . .. ^

vos draugų, gyvenančių. Kaplanas, vienas K. Stasiu- 
Maskvoje; laidotuvėse daly- liq kovos draugų, atvykęs 
vavo įr jaunosios kartos,, į laidotuves iš Vilniaus. • 
komjaunimo atstovai. Aidi gedulo orkęstro gar-

Gedulo mitingą atidarė 
Udelnaja gyvenvietės par
tinės organizacijos sekre
torius, suteikdamas žodį M.
Kučinskui.

Šiltais žodžiais sų K. Sta
siuku atsisveikino E. Ka
cas, sėdėjęs kartu su nio 
vienoje Kauno kalėjimo ka
meroje 1921 metais,.

Erie kapo paskutinį atsi
sveikinimo žodį ’tarė <zh.

BIUDŽETO SUKĖLIMUI 1957 METAMS
J. Palskis, Scottville, N. Y............................ $10.00
Laisvės Patriotas, Waterbury, Conn............... 10.00
Petras Bokas, Terryville, Conn...................... 10.00
K. Naravas, Shenandoah, Pa............................. 5.00
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. He............................... 5.00
St. Buinauskas, Philadelphia, Pa............................5.00
Mary Matakienė, Wilmerding, Pa...........................3.00
J. Thomas, 'New Kensington, Pa. ....... ... 2.50 
F. Čižauskas, Shenandoah, Pa................................. 2.00
Anne Markūnienė, Hudson, Mass........................... 2.00
Z. Gramauskas, Easton, Pa. ............................... 1.00

Šie Miestai.
Hartford, Conn. ..
Pittsburgh, Pa. ...
So. Boston, Mass. ..
Rochester, N. Y. .
Waterbury, Conn.' .. 133.00

.. 128.00
.. 104.00

Auikemis- Stovi Sekančiai!:
$308.56

165.73
145.00
144.00

Worcester, Mass. .. 
Baltimore, Mel. ... 
Lawrence-Lowell,

Mass.
Elizabeth N. J. ...

Brockton, 
Philadelphia, Pa. ... 
Plymouth-Wilkes-

Barre, Pa. ..... 
San Francisco, Calif. 
Newark, N. J...........

Mass. ... 68.00
67.00

64.00
58.00
53.00

Sveikiname visus

JUOZAS ŽILIONIS
Mirė Sausio 28 d., 1955

Mano mylimas gyvenimo draugas, ilgu ir 
liūdna man be tavęs. Ilsėkis, manp myfįęnąs, 
šaltoj žemelėj, aš minėsiu tave iki mano mir
ties.

Marijona Zilionieue, žmona, 
Dukterys, žentai ir anūkai.

Kearny, N. J.

Detroit, Mick
LLD) 52 kuopos mitingas 

Įvyko sausio 20 d. Atsjlankė 
pusėtinas narių skaičius. 
Kuopa finansiškai stovi pui
kiai. Narių turi apie 100. 30 
narių jau pasimokėjo metines 
duokles už šiuos metus.

Moterų Klubas su LLD 52 
kuopa bendrai ruošia puikias 
vaišes, kurios įvyks vasario 3 
d. 5 vai. popiet. Įžanga, per
kant tikietą iš anksto, $1.25, 
c prie salės durų — $1.50. 
Pažangietės visuomet puikiai 
pagamina valgius, |tai paga
mins gerai ir šiuo tarpu. Ne-, 
praleiskite progos neatsilan
kę Į šį parengimą. Parengimo 

i vieta: 4097 Porter St. svetai- 
! nėję. <

Bridgeport, Conn. ... 
Chicago, Ill. ..\... 
Easton, Pa. ................
Detroit, Mich............
Stamford, Conn. ... 
Pittston, Pa.................
Binghamton, N. Y. ..
Shenandoah, Pa. ...
Great Neck, N. Y. ... 16.00
Paterson, N. J...... 15.70
New Haven, Conn. .. 12.00
Chester, Pa.
Mexico-Rumford, Me. 11.50
Minersville, Pa......11.00
Scranton, Pa......... 10.00
Girardville, Pa................7.00
Auburn, Me.......... 4.00
Haverhill, Mass..... 3.00
Hudson, Mass........3.00

trri j 1 r

Neilgai laisye naudojosi
Trys moterys sausio 22 d. 

pabėgo iš moterų reformato
ry os, Bedford Hills, N. X., 
bet neilgai laisve naudojosi, 
nes ant rytojaus buvo augau* 
tos ir atgąl atvežtos.

Vaistininku pakliuvo bėdon
Brook lynietis vaistininkas 

J. Granofsky buvo areštuotas 
pardavinėjant • vaistus savo 
automobilyje, kuomet tai da
ryti draudžia valstijiniai įsta
tymai.

J. Lirpinskąs

ATĖmĖ $.1,100
Brooklynietė 67 metų 

E. Mallinson išėmė
mo- 

reris E. Mallinson išėmė iš 
banko $1,100 ir nešėsi pas sa
vo dukterį. Tuo metu prisige
rino dvi nepažįstamos mote
rys ir pagriebusios pinigus pa
sislėpė.

PHILADELPHIA, PA. v

HELP WANTED-^FEMAME
4—j......... ,r-.,

Tvarkytoja. Tuoj reikalingą, pui
ki pro^a laj; kuri turi žipojjmii 
apie visas daljs vaikų marškinių. 
Mokanti operuoti visokias mašinąš. 
TąipgL Operatorių, prie vaikų marš
kinių, ' kelnių, ' kalnįerių prįšiuvėjd^. 

-Alga pagal žinojimą ir patyrina’.
DION SHKR^ <50-, 8- W 

ka|np> 3rd ir. Cumberland, 2-ros lu
bota G A. 6-6191. v

(18,20.)

LAIMĖJO ALGŲ PAKĖLIMĄ

N. Y. Newspaper Printing, 
Pressmen's unija pasirašė su 
darbdaviais dvejų ‘ metų kon-44.00.

40.00 traktą su algų pakėlimu $9 į
38X)0
29.00
20.00
20.00
18.00
17.00

savaitę.

MOKYKLŲ BUDŽETAS
N. Y. Board of Education 

užgynė mokyklų metinėms iš
laidoms $412,992,616.

MATTHEW A 
j BOTUS 
I/ (BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
: DIREKTORIUS

•w-w* 
: 426 Lafayette St. 
• Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

12.00

dalyvavusius vajuje ir. širdingai 
dėkojame už sėkmingai išvedimą vajaus. Prie taip sun
kių sąlygų darbui džiuginančiai gerai gauta naujų 
skaitytojų. Puikiai pasidarbuota, didelė garbė visiems 
vajininkams.

Laisves A d minis traci? a

Philadelphia, Pa
, Sausio 20 d. Įvyko LLD 10 'tai paaukojo $5 Laisvei. Gau-

............................................... ' ........... į ........ j i .... . 1 .ll" "‘"‘‘"'fe.T"

LAISVĖS SKAITYTOJAI’ 
Remkime Modemiška Lietuvišką Vaistinę 

IDEAL PHARMACY 
29 Kelly Square, Worcester^ Mess.

' ' ’ < . \ ‘ M . Z’

Per mūsų vaistinę galima siųsti . vaistus su apmokėtu muitu i 
Lietuvą ir j visus ILS.S.R. kraštus. Mes uęlaikpme visus vaistus, 
kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kaip Rimitpn, jtr^itomycin. 
validolo ir nuo reumato ąjntpuolįų, ir yąistys j 
del širdies ligų ir aukšto .krąujo spaųdų^o. Per l 
mūsų vaistinę vaistai pasiekia i I
dienų, o j Sibirą ima 22 dienas opo paštu. Visi i 
siuntėjai per mumis gauna garantiją iš rusų 
valdžios. Rašykite mums sveikatos reikalais. t—®

' VYTAUTAS SKR1NSKA REO. PHAfcM.
Ideal Pharmacy vaistines savininkas ir Notary Public

-.........  tt -i'-”-—n.i..’ 'n " ■■■y ^<l^»h*«**<M^**MAM?**<*,**>^
___ '______ A ______ 1 ._________ » ~ ........ •-.-n-r
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MASKVOJE MIRĖ 
K. STASIULIS

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
prie Sąjunginės vyriausy
bės K. Gabdankas. Juos 
pakeičia velionies draugai, 
su kuriais jis dirbo pogrin
dinį partinį darbą Vilniuje 

Jr Kaune, drauge sėdėjo už 
■ revoliucinę veiklą Kauno 
* kalėjime, su kuriais jis il
gus metus dirbo tarybinį 
darbą Smolenske, Velikije 
Lūki, Tbilisyje, Leningra
de, Vladivostoke. Greta 
pensininkų, pražilusių ko-

sai. Karstas su K. Stasiu- 
lio palaikais nuleidžiamas į 
kapą. Naują kapą papud- 
še eilė vainikų, jų tarpe 
vainikas nuo/ Lietuvos 
Aukščiausiosios T a r y b o s 
prezidiumo, Lietuvos Minis
trų Tarybos ir Lietuvos KP 
Centro Komiteto.

K. Staniulis buvo palai
dotas prie Maskvos, Ra- 
mensko rajone, netoli Udel-

»■■»  .................................  . . 1 1   ’■! T" ’■........... ... ’ "T įtL.į, W" i į SI r ■'

3 pusi. Laisvė (Liberty) šeštad., sausio (Jan.) 36, 1937
nąja stoties, Vereikos kai 
mo kapinėse/ g '(ELTA)

kuopos narių susirinkimas.
Susirinko .jų gražus 
Del ligos nepribuvus 
ninkui, susirinkimą 
profokolų raštininke, 
linkimo vedėju išrinktas J. 
Kazlauskas, kuris tvarkiai su
sirinkimą vedė. Buvo draugiš
kai apsvarstyti visi dalykai, 
pažymėti darbų dienotyarky-

ta keletas nauju skaitytojų.
Svarstytas būsimas Laisvės 

bendrovės šėrininkų suvąžia-pirmi-
atidarė j vimas, Įvyksiantis sausio 27 d. 
o susi-

Iš apskrities konferencijos 
■raportavo delegatai ir rapor- 
tas priimtas. J. Kazlauskas 
pažymėjo, jog dar nepilnas 
lies draugas Pieta buvo taip
gi delegatu ir jis turi smulkiai 
susirašęs tarimus, bet dabar 
jis serga šalčiu, tai jo rapor
tas bus pateiktas kitame susi
rinkime.

Priėjus prie spaudos va
jaus klausimo, R. Merkis ir P. 
W.alantienė pranešė, kad pa
sekmės yra nebjogos. Veik vi
si skąjtyjtojai kooperavo su 
vajinifikais. Visi pasimokėjo 

ž savo prenumeratas; vienas, 
jau nebegali įkaityti,

Tuojąu draugai gražiai atsi
liepė ir sudėjo $15 suvažiavi
mui pasveikinti. (Aukotojų 
pavardės buvo sveikintojų są- 
i aše. — Red.)

Visi reiškė linkėjimus, kad 
dienraštis Laisvė sutvirtėtų ir 
gyvuotų.

5809

Kaip minėjau, susirgo V. 
Pieta — gydosi namie.

A. Zalner sunkiai sirgo. 
Gydėsi namie su gydytojo pa
galba. Eina geryn.

Jaut seniai tebeserga A. J. 
Sįmithas. Jo adresas:
North Fairhill St. Labai gaila 
gero draugo ir veikėjo. - Jau 
ilgas laikas, kai jis nebegali 
pasikelti, mažai tegali, kalbė
ti. Strėnose atsivėrė žaizdos. 
Nuolat prižiūrimas gydytojo.

Linkiu visiems ligoniams 
greit pasveikti.

(Pranešėjas'

Vilnies
KALENDORIUS

19." Metę
Tai kūrinys, kuris būtinai reikalingas , turėti 
kiekvienam savo namuose.■ Kokią tik ihfbrma- 
ei jų jums reiktų jame rasite. * Apart;.] vajrįlj ih-z 
formacijinių dalykų yra ląbai naudingų raštą 
Įvairiais klausimais. •. , ' ‘

Knyga iš fl.28 Puslapių, Kaina 75c
.\ ' 14 L . *• .-Lv

Rūpestingai prirengė L. Jonikas

Tuojau įsigykite jį ir pąsįnąuęlokitc. 
Laisvės knygyne. Užsukantiems per 
na 80c. Mokestį gąlįfe: prięįųsti Ų 
stampomis vertės po 10c. Kartu su 
prašome prįsiųs.ti ir mokestį.’ ‘ ;

Laisy^.
110-13 Atlantic Avie.,j

Gaunamas 
paštą kai- 

F,-. S, pašto
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TARP LIETUVIU
Pirmadienio vakare Lietu

vių Kultūrinio Centro direkto
rių susirinkime buvo rapor
tuota, kad ir vėl reikėjo ne
mažos talkos kai kurioms 
svarbiems darbams.

Talka susirinko ir darbas 
buvo tinkamai atliktas. Di
rektoriams padėjo ir vienas 
ne direktorius.

Tūli direktoriai taipgi apsi
ėmė šį sekmadienį iš' ryto at
eiti ir padėti sales suvažiavi
mui ir banketui paruošti.

* * * X
B roo k 1 y n iš k č “V i enybe“

rašo apie Lenkijos rinkimus 
labai nepatenkintai. “Katali
kai ėjo išvien su Gomtilkos 
partija’’, skelbia Tysliava. To
dėl dabar bus “komunistų 
dauguma Lenkijos seime”.

O prieš linkimus rašė, kad 
komunistai neturi įtakos ma
sėse ir jie tik ginklais pasilai
ką. Dabar pripažysta, kad 
rinkimai buvo laisvi, buvo 
daugiau kandidatų pasirinki
mui, vistiek komunistai laimė
jo.

#

malė ją ir darė dešras, 
pirmą ir no paskutinį 
jie mums patarnauja,

Mačiau kaip Liberty Audi
torijos virtuvėje smarkiai 
darbavosi Stasys ir Ona Tita- 
niai. Jie piaustė ką tik atvešią 
mėsa,

Ne
sykį
skanių lietuviškų dešrų prida
ro. šį sykį jie darė dienraščio 
Laisvės banketui.

Laisvės gaspadorius Buknys 
užtikrina, kad bus įvairių ir 
skanių bankete valgių.

* * =*
Prieš pat šėrininkų suvažia

vimą smarkiai pradėjo plauk
ti sveikinimai su aukomis, 
gerai.

O tie, kurie nesuspėjo 
anksto pasveikinti, aišku, 
silankys Į šėrininkų suvažia
vimą ir savo dalį priduos.

Tikimės skaitlingo šeriniu-! 
kų atsilankymo ir gražaus su
važiavimo, taipgi banketo.

Rep. į

Turėsime Laisvės sąskridv |Po miestą pasidairius
i žurnalas “USSR” s kaip ir 
įsipilietino. Keletas mėnesių 
atgal, kuomcyt tarybinis infor
macijos žurnalas pasirodė 
New Yorko stenduose, jis bu
vo daugumoje vietų padėtas 
taip nežymiai, ne labai mato
muose kampeliuose. Matyti, 
kad kai kurie stendų savinin
kai negalėjo lengvai pripras
ti prie minties, kad jie parda
vinėja “raudoną“ žurnalą.

Bet dabai- “.USSR” geležin
kelių stočių (kaip tai Grand 
Central) ir kituose vidumies- 
čio stenduose pardavinėja
mas- žymiose-vietose,, jis išsta
tytas' prominentiškai.. Labai 
dažnai galima matyti žmones 
jį perkant ir skaitant.

Tas žurnalas, kaip žinia, 
leidžiamas tarybinės ambasa
dos ir spausdinamas čia ang
lų kalboje. Jis yra gausiai 
iliustruotas.

svečiij iš arti ir toli
lietoj, sausio 27, Liberty 

Auditorijoje turėsimo daug 
svečiu net ir iš tolimesnių 
tuvių kolonijų.

Antanas Bimba praeitą 
vaitgali buvęs Brocktone ir 
So. Boslbono, sako, kad iš Bos
tono bent penki laisvicciai ža
da čia mus aplankyti ir su 
mumis dalyvauti šėrininkų su
važiavime ir bankete. Taipgi 
•Jurgis Šimaitis, žymus mūsų 
veikėjas, atstovaus Brocktono

Visada turime svečių iš
Worcesterio. Iš Conn, valsti-

Moterys girdėjo įdomiy
žirny savo sueigoje
Pirmas ' šiemetinis Moterų 

Klubo susirinkimas įvyko sėk
mingas ir nuodarbus. Nors tą 
vakarą oras pAsitaikė tarpe 
šio sezono šalčiausių ir bau
gino giliais sniegais, mūsų na
rių susirinko graži grupė. Iš 
lankančių visus susirinkimus 
pasigedom tik vienos kitos. Ir 
tai n,e be priežasčių — jos tu
ri laukti 
mokėti 2

dvejopų vežimų ir 
fėrus. Įvertinam »mes 
atvykti tais atvejais, 
abejonių apie susi- 

į vykdymą.
narių pasimokėjo 

už šiuos metus.
vakarienės pilnutinį

kai nėra 
rinkimo 

Grupė 
mokestis 

Kūčių
raportą pateikė pirm. K. Pet
rikienė. Po žodį kitą pridėjo 
ir kai kurios kitos. Smagiai, 
sočiai ir naudingai pabuvota, 

šiltai ir net gailiai nuteikė 
mus įdomi žinelė, kad klubie- 
čių prieteliai, savanoriai žve
jai, iškiurksojo per ištisą nak
telę pajūryje tai 

Į žuvis sugaudvti. O 
svietiškas speigas. Kai 
mums žuvį žadėjo, buvo 
šališkai šilta.

— Juk negalėjome publi
kos ir jūsų suvilti tik dėl to, 
kad oras pakito, — sako jie.

Švieži žuvis buvo pagrindi- 
Margaret A d o m a i t i s*' niu patiekalu.

Adams, 65 m. amžiaus, mirė • P’hlėčkai viršijo 12 
sausio 23 d., namuose, 1 W. i Užbaigus darbą, E 
Jerome Ave., East Brent- Į č,enė ii’ O. litaniene 
wood, L. 1. Pašarvota Ambro
se E. Lowe koplyčioj, 121— 
3rd Ave., Brentwood. Po at
sisveikinimų apeigų, sausio 26 
dieną, 2 vai., laidotuvės įvyks 
Pinelawn Memorial Park ka
pinėse, Pinelawn, N. Y.

Tai

vakarienei 
toks ne-

skaičius

būrį iš 
Mano-

jos taipgi nemažas 
i a i s v i e č i ų dalyvauja.

Turėsime nemažą 
New Jersey valstijos, 
me turėti svečių iš- .
phijos ir Kaštono, o gal ir dar 
iš toliau.

Tad visi atsiminkime, kad 
vietiniams būtinai reikėtų da
lyvauti. Jeigu iš toliau suran
da būdus dalyvauti, tai vieti
niams lengviausia.

Tad paskutinį sykį prime
name vietinialms laisviečiams 
skaitlingai dalyvauti suvažia
vime ir bankete.

Šėrininkas

Newyorkieciam gresia 
didesnės buty nuomos

Gubernatorius Ilarrimanas 
vis kalbėjo, kad reikia prail
ginti bent dvejiems metams 
nuomų (rendų) kontrolę, kad 
nereikia prileisti, jog savi
ninkai perdaug apiplėštų nuo
mininkus. Tos kalbos ir planai 
skambėjo gan pažangiai, vis 
žmonių naudai....

Dabar gubernatorius - patie
kė labiau konkrečius planus. 
Jis dar vis už kontroles pratę
simą, bet jis taipgi nori leisti 
pakelti nuomas. Jo siūlymai 
pilni visokių techniškumų ir 
aplinkinių aiškinimų, susive/- 
da prie to :

Vieno ar dviejų butų savi
ninkai galėtų savo nuominin
kams pakelti nuomas ant 15 
procentų. Apartmentinių na
mų savininkai Brooklyno, 
Queenso ir Bronxe galėtų pa
kelti ant maždaug 10 pro
centu, o Manhattan e ant m a-

Užsimušė Sing Sing kalinys

Markus G. Byers, 
tas į Sing Sing kalėjimą 
10 iki 20 metų, už savo 
uos nužudymą, nušoko 
kalėjimo galerijos ir 
še.

3 vaikai po ledu

pasius
imo 

žmo
nų o

užsimu-

New 
buvo puiki 

Li
žaičius

Užšalusi Rahway upė 
Jersey valstijoje 
vieta žaisjti. Cranfordo vaik 
čiai per paskutinius
tuomi pilnai naudojosi, - 
čiuožinėjo, rogutėmis važinė
jo. Bet trys vaikučiai, 7 metų 
Phillip Harrington, 7 metų 
Martha Jackson ir 9 metų Ri
chard Jackson, kaip matyti, 
pataikė vietą, kur ledas buvo 
silpnas.

Po ilgo ieškojimo jų kūnai 
buvo atrasti po ledu.

Velione paliko nuliūdime 
vyrą Benį, sūnų Ben, Jr., duk
terį Mrs. Mary Lubinsky, 7 
anūkus ir 1 proanūką1 Brook
lyn e seserį, Mrs. Mary Ches- 
na, taipgi brolių ir seserų Lie
tuvoje.

Velionė kadaise *yra gyve
nusi Brook lyne, 380 So. 3,rd St.

TRAFIKO POLICISTAS
SUŽEISTAS

N. Y. policistas I. Kaska su
žeis)1 as tuo metu, kai jis tvar
kė prie . degančio namo traf i- 
ką. Automobilis jo koją su
žeidė. • Auto vairuotojas pa
šauktas pasiaiškinti.

CARLTON 
Grožio Salionas 

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

Ateiname ir j namus. Linda & 
Gerry Arde, props. RH. 4-9307.

Brooklyn^, Q u e e n s e ir. 
Bronxe yra šimtai tūkstančių 
šeimų, kurios gyvena vieno ar 
2-ų apaartmentų nuomuotuo- 

I sc namuose. Tai juos labiau
siai paliestų Harrimano pla
nas.

Ilarrimanas taipgi pasiūlė, 
j kad kontrolė būtų visai nuim- 

Kiti tradiciniai Į ta nuo taip vadinamų liksusi- 
‘patrovų’. 1‘nių, tai yra, labai brangių iš- 

Kasmo-į taigingų apartmentų. Bet tas 
ustabdė Į jau mažai liečia eilinius žmo

nes.
ILarrimano staigus apsisu

kimas sukėlė susirūpinimą ir 
pasipiktinimą mromuotojų or
ganizacijose ir unijose.

va-

mus dar pabūti netikėtoms 
vaišėms — Titanicnė minėjo 
neseniai praėjusį gimtadienį, 
c Kasmočienė džiaugėsi vėl 
tapusi prosenute.

Smagios žinelės apie ateitį

Marijona Kalvaitienė i r 
Katrina Petrikiene pranešę, 
kad Motiejus ir Marcelė 
'Y aksčiai šiemet mini savo ve
dybinės sukakties 45 
Ta proga, jos »rengia 
pagerbti banketą kovo

metus.
jiems
10-tą,

$1 penkių šeiniai Į dieną

Broklynieitė Mrs. II. Roddy 
pasiskundė teismui, 
vyras teduoda tik po 
lerį kasdien penkių 
šeimai užlaikyti, o

kad jos 
vieną do- 

asmenų 
'kai

bandė pasiimti daugiau, 
smarkiai apmušta.

jinai 
tapo

TRYS KATĖS — PERDAUG
Teismas nusprendė, kad 63 

metų brooklynietė Miss Kelly 
turi pašalinti iš savo kamba
rių tris kates arba pati' apleis
ti kambarius, nes . kaimynai 
skundėsi smarve. Ji gyVeha iš 
gaunamų miesto Welfare 
Dept. $31.45 į mėnesį ir jokių 
kitų jeigu neturinti, bet be ka
čių c ncnorinti gyventi.

Bla-
Pa-

Pajieškojimai
s PAIEŠKOJIMAI

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

Bal-
Nuo 
ne

žino

Nereikia nė sakyti, 
džiugiai klubietės ,tą žinią su
liko, o ypač tai, kad banke
tas nebus uždaras, kad ne 
vien tik. giminės, bet taip pat 
klubietės su savo šeimomis ir, 
visi kiti jų prieteliai kviečiami 
ateiti. Kas gi nenorėtų būti 
tos pavyzdingos lietuvių 'šei
mos pokylyje? Malonu buvo 
kvietimą gauti.

Šioje arbatėlėje taipgi teko 
nugirsti, kad brooklyniečių 
moterų grupė sveikins dien
raščio Laisvės suvažiavimą su 
$25 dovana. Geras linkėjimas.

B-tč

kaip
Miesto trokas užmušė moterį

Gecilia T a y 1 o r, eidama 
skersai gatvės, buvo parmuš- 

ita ir suvažinėta miesto sani-' 
tacijos troko.

Paieškau savo seserų. Elzbietos 
Ycsinskaitės, po vyru Meškienė, ir 
Sianislovos 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)

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

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. 
Taupinlai apdrausti iki $10,000 su Federal Savings & Loan 
Insurance Corp.

TOMPKINSVILLE FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASS’N

GI. 7-0644-0645.136 Bay St.

SWXO< RADIO CITY MUSIC HALL
JENNIFER JONES • JOHN GEILGUD 

BILL TRAVERS . VIRGINIA McKENNA in 

“THE BARRETTS OF WIMPOLE STREET” 
in CinomoScope and METROCOLOR * An M-G-M Pictur* 

and SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

11

Pasiskubinkite pasiųsti savo giminėms ir drau
gams pakietus — Dovanų Velykų šventėmis!

Jeigu norite siųsti pakietus i Tarybų Sąjungą— 
Lietuvą, Estoniją, Latviją, Ukrainą ir tt., kreipki
tės į pasitikimą firmą —

PARCELS TO RUSSIA, INC
1530 BEDFORD AVE., BROOKLYN 1G, N. Y.

Telefonai: Ingersol 7-6465 — Ingersol 7-7272

Mes esame autorizuoti ir laisniuoti INTOURIST, Maskvoj.' Pri
statymas garantuotas, muitas apmokama čia. Atdara kasdien, — 
Šeštadieniais 9-4; sekmadieniais 0-6. Klauskite mūši) pilno katalogo.

, ' ; .1 t. ' . i $ J , .

New Yorko 
spaudoje

“Times“ .turėjo editorialą 
apie George Meteskį. Tas 
laikraštis primena, kad šio 
protiniai iškrypusio žmogaus 
pasipiktinimas prieš visuome
nę prasidėjo dėl neteisėtumo, 
kurį visuomenė atliko^ prieš jį: 
jis buvo sužeistas Con Edison 
fabrike ir paskui gavo men
kai pagalbos. “Ar jis pamišęs, 
ar ne, jo darbai rodo, kaip 
galingas gali būti žmogaus 
pyktis prieš skriaudą,“ sako 
“Times“.

HELP WANTED—FEMALE RADIO & TV.
4

PUIKI PROGA!

Tinkamai Namų Prižiūrėtojai

25-45 metu amžiaus. Nuosavas 
kambarys, 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. 7-3711.

Didelės Nuolaidos. SutaupinkitO 
iki $100.. Naujos Hot-point ir Mo* 
torala Televizijos. , Pertaisytos TV 
$19.95 ir aukščiau. Naujas setas ga- ‘ 
rantuojamas vienus metus dėl pa- < 
veikslų rodymo. 90 dienų dėl dalių- 
---TV patarnavimas $2 už atėjimą.^ 
6 mėnesių garantija ant tūbų ir da
lių. BEDFORD MUSIC CO., TV 
SERVICE, 12 Bedford Ave., EV. 3- 
1590. Ant Kmokesčiij.

RESTAURANTS

irgi turėjo vedamą 
apie jį. Bet tam 
rūpi kitos mintys, 

labiausiai sensacinis

“News’’ 
straipsnį 
laikraščiui 
K a i p
New Yorko laikraštis, ‘News’ 
mėgsta daug apie tokius rei
kalus rašyki. Dabar “News” 
sako, kad platus rašymas pa
dėjo sugauti Meteskį. Esą, per 
kelioliką metų policijos komi- 
sijonicriai vis prašinėjo spau
dos kuo mažiau apie tas bom
bas r a š y ti Bet neseniai 
“News” paveikė komisijonie- 
rių Kennedy, kad jis sutiktų 
su plačiu rašymu. Tas pavei
kė Meteskio pasididžiavimą 
ir jis pradėjo leisti kaip ir 
“komunikatus“, rašinėti spau
dai laiškus — iki jis save iš
davė....

Metesky liks Bellevue 
ligoninėje dar kelias 
savaites tyrinėjimui

George 
kas, kuris 
“pamišęs 
dabar ilsisi

Metesky-Miliaus- 
prisipažino esąs 
bombard uoto jas“, 
Bellevue ligoninė

je, kur gydytojai-psichiatrai 
bando nustatyti, ar jis proti
niai sveikas.

jis pradės tiekti
Meteskį; pri-

d žiūrei.

Tuo tarpu distrikto proku
roras Koganas paskelbė, kad 
pirmadienį 
įrodymus prieš 
saikdintų teisėjų tarybai -r-

Kaltinimų prieš Me
teskį, žinomą, yra daug. Per 
16 metų jis, kaip tai jis dabar 
pats sako, dėstė bombas, ku
rios'' sprogo viešose vietose. 
Tos bombos lengviau , ar sun
kiau. sužeidė 15 asmenų. Jis 
gali būti teisiamas ..už sužei
dimus, už viešos tvarkūs ardy
mą, už nelegalų ginklų (bom
bų) gaminimą ir t. t. Iš viso 
jam gali būti duodamos baus- 
rnės, kurios būftų “daug syk 
didesnės, negu amžinas kalė
jimas“. Bet nėra įstatymo ir 
nėra kalbos apie .mirties baus
mę.

Tad Metesky, kaip mano
ma, praleis likusį gyvenimą 
kur nors už užrakintų durų. 
Tik klausimas kur: kalėjime 
ar beprotnamyje. Jo advoka
tas mano, kad tai turės būti 
beprotnamis, bet sprendžiamą 
žodį pasakys Bellevue dakta
rai. Jeigu jie jį ras pamišusiu, 
tai bylos teisme nebus, jis bus 
patalpintas į kurią nors vals
tijos psichiatrinę, ligoninę.

Con Edison raštininkė Ali
ce Kelly two tarpu gal gaus 
$26,000 arba bent dalį to. 
Tai1 ji senuose tos kompanijos 
rekorduose atpažino 
rankraštį kaip labai 
tą, kurį naudojo 
bombArduotojas“. ''

Meteskio 
panašų į 
“pamišęs

ALIEJINIAI PEČIAI

Bendrai dirbame su aliejaus 
pristatytojais nuo 1879. Nerei
kia rankpinigių. Pirmas mokęš- 
tis į 60 dienų. *

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

- •< Bayside 9-2200

(14-23)

(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. I. (15-21)

BUSINESS OPPORTUNITIES

Television Pataisymo šapa. Pri
verstinai parduodama. įsteigtas biz
nis. Vienintelė šapa šioj dįdžioj apy
linkėj. Geras lease, prieinama ren- 
da. Puiki proga geram vyrui prie 
pataisymų. Privat iškas savininkas. 
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. Privat iškas savinin
kas parduoda už žemą kainą $2,000. 
Jūs galite perbudavoti į geresnį biz
ni. 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. 
JA. 9-9892. Šaukite nuo 11 iki 11 v.

(16-22)

Luncheonette-Fountain, Maspeth 
L. I. Moderniškai. 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. 
Prisiruoškife dabar, sezonas prasi
dės neužilgo. Gaukite tinkamas vie
tas. Mūsų reputacija žinoma ge
rais produktais. SH. 8-4141, B’klyn. 
ORiolo 6-2641. Nassau.

(15-21)

Mėsinyčia, grOsernė ir dėlikatessen 
kartu, su 4 rūmų apartmentų, garu 
šildomi (jeigu norėsite liimų); 
kampinė krautuve, arti mokyklos. 7 
metų lease. Renda prieinama. Geros 
įėigos. Ideališka porai, dalininkams 
ar pavieniam. YOnkers x 8-0904.

(13-19)

Retail Lumber Yard. Pardavimui 
ar išnuomavimui. Taipgi pilnai įtai
syta woodworking krautuvė. įskai
toma pilna nuosavybė. Tai z puikus 
pirkinys. Persitikrinkite po in
spekcijos. Cedarhurst, L. I. CE. 
9-6064.

(12-15)

Valgykla, išnuomavimui. Moder
niška, vėsi vieta. Sėdynių 52. Pa
tyręs žmogus gali gerą pragyveni
mą pasidaryt- Mažos išeigos. Pui
ki proga. Nepraleiskite. New Ro
chelle 2-0180.

Restaurantas išnuomavimui. Ne
reikia nieko įnešti. Puiki vieta, 
New Yorko mieste. Pilnai ištaisyta. 
Sveikatos priežastis priverčia par
duoti prieinamai. Renda pigi, ge
ras lease. Tuoj užimama. Priva- 
tiškas savininkas. CH. 2-9978.

(19-25)

Valgykla pardavimui. $2000 į sa
vaitę. Oro vėdiriama. Renda $140. 
Daug vietos mašinom. Nori $25,000, 
pusę pinigų. Turime dar keletą ge
rų biznių pardavimui.

HAERMEIER
105-17 Jamaica. Ave. 
Richmond HUI, N. Y. 

VI. 7-5478.
(19-25)

AUTOS
1

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

Kreipkitės pas autorizuotą Mer- 
cury-Lincoln pardavėją. Jūs būsite 
apsaugoti kas liečia mašinos stovį 
ir 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)
—— ----------

AUTO INSURANCE
------ r---------------------------- —---------------------- •

TRACE BROTHERS. Apdrauda 
jums, jūsų šeimai ir bizniui. Taipgi 
Compulsory Auto apdrauda, pasku
tinė data sausio 31 d. Greitas pa
tarnavimas. ’ WAYNE C. TRACE, 
HAROLD B. TRACE, 66-47 Grand 
Ąve., Maspeth, L. T. Newtown 9« 

(16-22)

E. QUARTUCCIOS 
RESTAURANT

Tarnaujame Long Island'ui virš 
35 metų. Geriausi itališki , pizza ir 
Neopolitiški valgiai. Viską gamina* 
me ant vietos. Kdinos prieinamos. 
Namine atmosfera. 101-13 lOlst 
Avė,. Ozone Park, L. I. VI. 6-9856.

(13-199

ANTUN’S * %
Geriausi vynai ir likeriai. Kas^» 

dien pietūs ir vakarieriė. Mes pri* * 
siruošę patarnauti vestuvėms, ban
ketams, pietums, šokiams ir tt. Gai
lime patarnauti nuo 10 iki 500 žmo
nių. 96-43 Springfield Blvd., Queentv 
Village, L. I. Q. Village, L. I. R. 
R. Station. Ho. 8-4780. (13-19)

THE RED BRICK RESTAURANT
Puiki vieta, galite atsivesti visą 

šeimą. Mes turime gerus pietus už 
prieinamas kainas. Malonūs žmo-. 
nes ir puiki atmosfera. Smorgasbord. 
212 E. 53rd St., N. Y. C. Arti Irf 
dependent 3rd Ave. stoties. EL ff- 
8273.

MISC. ADS

Vietos mašinoms, žemiausios kai
nos Didžiajame New Yorke. Maši
noms $7.00. Trokams $8.00 ir 
aukščiau. Vienas iš didžiausių ma
šinoms sandėlis, East Bronx’e.

IDEAL PARKING LOT 
1441 Watson Ave., Bronx, N. Y. 

TI. 2-9794.

NEW ERA LUMBER & TRIM. 
CO., Inc. Geriausios rūšies lentų 
Ceiling tile, wallboards, teleboard, 
Celotex, Sheetrock, Mouldings ir ki
tokios medžiagos namų savininkams, 
kontraktoriams ir budavotojams. 
Kainos prieinamos. 123-24 Rockaway 
Blvd., So. Ozone Park, L. I.

Virginia 3-8999.

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

? . 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 kainos, 
įsteigta 1929. Tūkstančiai paten
kintų kostumerių. Duosime 10% 
nuolaidos su šiuo skelbimu.

RICHMOND HILL 
AWNING & SHADE CO.

116-05 Liberty Ave. ♦ 
Richmond Hil, L. I.

VI. 3-4940-4941
(17-261V

garantuojame pataisymus.
rūšių AUTO RADIO 

IN. Ekspertiškai pertaiso- 
Įvažiuokite su 

Greitais, paten-

Mes 
Visokių 
DRIVE 
me, žemos kainos,
mašina pas mus. 
kinantis darbas.

A A A A ASSOCIATED AUTO ** 
RADIO SERVICE INC.

78-18 Northern Blvd., Jackson Hts., 
L. I. HA. 9-8433

(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 jvai- ' 
rių mėsų. Gražiai išdekoruojame 
stalus pokiliams, vestuvėms, ir tt. 
Pristatome patarnautojus ir vprie 
baro vyrus. Mes užtikriname sek-i 
mingą pokili jums. 108-20 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. VI. 9- 
2258. (16-19)

NAT'S SERVICE STATION, 61491 
Metropolitan Avė., Maspeth, L. I., 
kamp. Fresh Pond Rd. Atdara 24 
valandas. Mechanikas visuomet ant 
vietos. Veltui nuplauname mašiną. . 
su kiekvienu 100 galonų geso. įsi
gykite mūsų geso kortelę. EVer- 
green 2-9181. (12-15)

Didelis Atidarymas. SĖST., SAU
SIO 12 d. Čiužinėkite Brooklyno 
naujausioj arenoj. Matykite ex- 
hibicijas. , Geras sveikas sportas 
jauniems Ir seniems. 7:30 iki 
10.80 v. v. Ne pirmd. Sešt., 
sekmd. ir šventd. nuo 2 iki S v.v.

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

Ar jūs turite bėdos su kojomis? » 
Mes esame išdirbėjai naujų arch 
molds. Galite nešioti bile bate, 
mes garantuojame. Mes pertaiso
me ir išdirbame ant vietos. įsteigta 
1912. Atsineškite šj Skelbimą.

MIRIZIO & CO.
1691 Lexington Ave., N. Y. C.' 

LE. 4-4405.
z , (19-21)1

. wtWnii
(9-15)

Ąve., Maspeth, L. L 
2420—2421.

4 push Lal«v« (Liberty) ŠeŠtad., Mulio (Jan.) 26, 1957

Aplankęs sužieduotinę 
užsimušė

Newyorkietis St. Manos 
vo automobiliu nuvyko į Ne 
vvarką aplankyti savo sužie 
duotinę Helen Thomas, 
grįždamas namo užsimušė 
cmobilio nelaimėje.

bet 
au-

&




