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“Suimtais tapo Karkliniu 
valsčiuje ir dabar sėdi Kalva
rijoje Taboriškiu dvaro kal
vis, Juozas Stalioraitis ir ūki
ninkaitis Antanas $ m u 1 k š- 
tys...”
* Tai ištrauka iš -korespon
dencijos, tilpusios Lietuvos 
socialdemokratu partijos laik
rašty “Darbininkų Balse” 
*jJK)6 metais, ėjusiame Londo
ne.

Antanas Šmulkštys - Smi
tas, šiuos žodžius rašant, mie
ga amžinu miegu Philadel- 
phijoje, kur jis ilgai gyveno, 
veikė ir mirė.

A. Smito - Šmulkščio1 palai
kai bus palaidoti trečiadienį, 
kai laikraštis su šiais žodžiais 
bus prese.

Taip, Antanas S m i t a s- 
šmulkštys buvo žymus veikė
jas, ištikimas darbininkų kla
sės sūnus, ilgametis Laisvės 
bendradarbis ir vajininkas, 
taurus, malonus, draugiškas 
smogus!

Jis buvo apie 70 metų am
žiaus. Per pastaruosius kele- 
rjs metus labai sunkiai sirgo, 
nevaldė rankų, o prieš pat 
mirtį beveik negalėjo ir kal
bėti.

Kalvarijos kalėjime, rodosi, 
jis kai kurį laiką sėdėjo kartu 
su Zigmu Angariečiu-Aleksa.

Išėjęs iš kalėjimo, Antanas 
išvyko į Argentiną. Gyvenda
mas Buenos Airės mieste, sa
vo veikla, pavyzdingu visuo
meniniu darbu jis Įrašė savo 
vardą j tos šalies lietuvių isto
riją.

Dar ir šiandien kai kurie 
seni argentiniečiai, rašydami 
man, gražiai prisimena Anta-
ną Šmulkštį - Smitą.

* Atvykęs Į JAV, A. Smitas- 
Šmulkštys, apsigyvenęs Phila- 
delphi.joj, nesuklysiu pasakęs, 
per kai kurį laiką buvo darbš
čiausias lietuvių darbininkų 
eilėse veikėjas. Kol buvo svei
kas, aukojo jis pažangiajam 
judėjimui ir spaudos tvirtini
mui kiekvieną laisvą nuo kas
dieniško darbo minutę.

Ilgiausia tau, Antanai, at- 
. mintis! O Julijai Šmitienei, 

sTinui Viktorui, broliui, gimi
nėms ir draugams liūdesio va
landoje — nuoširdi užuojauta' 
nuo mūs visų !
'i --- ;_

Man rodosi, šių metų lais- 
viečių suvažiavimas xbuvo vie
nas iš brandžiausių.

Kalbu apie suvažiavimo da
lyvių diskusijas dėl laikraščio 

. turinio. Visi diskusantai lietė 
svarbius klausimus, menknie
kių neminėjo.

Tai parodė mūsų žmonių 
subrendimą.

Jeigu kai kurie iš mūs ir bu
vo kiek tiek palinkę į pesimiz
mą dėl mūsų spaudos ateities, 

•tai suvykę ilgamečiai Laisvės 
vajininkai pesimizmo dulkes 
išblaškė:
,, Dėl blogo oro negalėjo at
vykti mūsų gerieji žmonės iš 
Worcesterio, iš Hartfordo, iš 

ėATew Ilaveno, iš Bridgeporto, 
iš Philadelphijos. Tačiau iš 
Massachusetts valstijos, kur 
Laisvė gimė, delegacija buvo 
gera.

Net Fordas norėtų plačiau 
prekiauti su socialistiniu 
pasauliu, įskaitant Kiniją

San Francisco. — Henry 
Fordas (Antrasis), dabar
tinis Fordo automobilių 
imperijos savininkas ir 
kompanijos prezidentas,
kalbėjo čia automobilių 
pardavėjų suvažiavime.
5,000 delegatų didelei nuos
tabai Fordas didelę dalį 
savo kalbos pašventė min
čiai, kad Amerika turėtų 
plačiau prekiauti su socia
listiniais kraštais. įskai
tant Liaudies Kiniją. For
das tą reikalavimą teisino 
savotišku aiškinimu. Jis 
sakė, kad neparduodami 
automobilių ir kitų sunkio
sios industrijos gaminių 

' socialistiniams kraštams, 
; mes tvirtiname Tarybų Są- 
! jungos hegemoniją. Socia-

Socialdemokrate Kethly nori 
būti pripažinta kaip vengrą 
atstove Jungtinėse Tautose

Jungtinės Tautos. — J. 
Tautų komisijai Vengrijos 
reikalams liudijo Anna 
Kethley, vengrė socialde
mokrate, buvusios Nagy’o 
valdžios narė. Nors ji nesi
rado Vengrijoje spalio įvy
kių metu, Nagy ją pakvietė 
tapti kabineto nare. Ji ta
da buvo Vienoje, Austrijoj, 
ir nespėjo grįžti, kad per
imti postą.

Dabar Kethly teigia, kad 
ji yra vienintelė teisėta 
Vengrijos atstovė ir tik ji 
galėtų Vengriją atstovauti 
Jungtinėse Tautose. Ka

Jugoslavai smerkia 
Izraelio agresiją
Belgradas. — Jugoslavi

jos spauda, kuri iki nese
niai atsinešė draugiškai į 
Izraelio socialdemokratinę 
valdžią, dabar pradėjo ją 
griežčiau smerkti. “Bor- 
ba” neseniai sakė, kad Iz-; 
raelis su savo agresingumu 
tęsia “hitlerines tradicijas” 
ir tampa “Artimųjų Rytų 
Vokietija”.

Washingtonas. - Ąpgy- 
nos sekretorius. Wilsonas 
sakė, kad jis nejaučia rei
kalo teisintis (ir atsiprašyti 
Nacionalinės Gvardijos, nes 
ką jis sakė apie Gvardiją, 
yra teisybė. Wilsonas sakė, 
kad Nacionalinė Gvardija 
yra tiktai užuovėja, kurio
je sau vietos randa sliake- 
riai, nenorį tarnauti tikro
se karinėse pajėgose pilnu 
laiku. 4

—Tai kas, kad mirtis kerta 
daug mūsų žmonių! Mes, ku
rie gyvename, privalome su
telkti savo jėgas, na, ir Lais
vę išlaikysime dienraščiu!...

Tokia buvo nuotaika mūsų 
darbuotojų, kurie buvo suva
žiavime.

Tai sveika, garbinga nuo
taika !

i listiniai kraštai, ypatingai 
• Kinija, sakė jis, dabar per- 
, kasi tokius gaminius beveik 
i išimtinai iš Tarybų Sąjun
gos, o tas reiškia, kad ta
rybinė hegemonija, virše
nybė yra tvirtinama.

Jis sakė, kad mes turė
tume plačiau prekiauti su 
Rytii Vokietija, Vengriją, 
Lenkija ir Liaudies Kinija.

Delegatai, kurie anksčiau-, 
klausėsi visos eilės griež
tai anti-komunistinių kal
bų, Fordo kalbą priėmė su 
tam tikra nuostaba, bet pa
lankiai. Daugumos suva
žiavimo dalyvių komenta
ras buvo:

“Fordas nori biznio, ir 
jis prekiautų ir su pačiu 
Antikristu. . .”

daro valdžia, ji sako, yra 
tik marionetė tarybinės ar
mijos rankose. Kadaras, 
kaip žinia, kaip ir dabartie 
nis vidaus reikalų minis-1 
tras Marosanas, irgi buvo 
Nagy’o kabineto nariais, 
bet pradėjo nuo jo atsimes
ti, kai Nagy darė perdide- 
les nuolaidas reakcijai ir 
leido vystytis baltajam te-j 
rorui. i

Anna Kethly buvo išklau
syta. bet stebėtojai yra tik
ri, kad J. T. nesiims akci
jos, kad patenkinti jos 
prašymą. !

Kinai išleistų 
10 amerikiečių ■

Deli. — Indijos radijas! 
sako, kad Čou En-lajus, Ki
nijos premjeras, kuris da
bar yra Indijoje, spaudos 
korespondentams kalbėjo 
apie Kinijoje laikomus .a- 
merikiečius. Jis sakė, kad 
Kinija išleistų 10 ten kalėji
me laikomų amerikiečių, 
jeigu Amerika išleistų 33 
kinus, kurie deda pastan
gas grįžtįi (Kipįjoii,’ bet- jie 
neišleidžiami.

Čou savo pareiškimą pa
darė Katmandu mieste, Ne
palo valstybėje. Dabar jis 
vėl Indijoje, Kalkutoje. Po 
kelių dienų grįš Kinijon.

—.---------------u 
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Jakarta. — Indonezijos 
Komunistų partijos pirmi
ninkas Aiditas pasisakė a- 
pie Prezid. Sukamo planą 
partijų atžvilgiu. Sukamo 
siūlo, kad visos Indonezijos 
partijos būtų sulietos į vie
ną nacionalinę partiją. Ai
ditas sakė, kad jeigu tas 
reiškia vieningas naciona
listinis frontas, tai komu
nistai • .sutinka, bet jeigu 
tas reiškia visų partijų eli
minavimą, tai jie sutikti 
negali.

Vėliausios žinios

Iš viso pasaulio 
i ; 1 • . , ' , '

New Yorkas. — Jau pri
saikdinti teisėjai, jury, ku
rie įteis tris asmenis, kurie 
suimti “kaip tarybiniai šni
pai.”

Washingtonas. — Neu- 
bergeris iš Oregono Senate, 
Kelly iš Pennsylvanijos At
stovu Lute, ir eilė kitų de
mokratiniu senatorių ir 
kongresmanų pradėjo pla
čią akciją, kad išsirūpinti 
daugiau fondų mokyklų 
statybai. Šie demokratai 
sako, kad Eisenhowerio 
administracija apgailėtinai 
paneigia mokyklų statybą.

San Francisco. — Vaka
rinio pakraščio jūrininkų 
unija, savo vadovu išrinko 
Pau| Hafi vietoje šią'sa
vaitę mirusio Harry Lun- 
denbergo.

Alžyras. — Generalinis 
streikas Alžyre baigiasi, 
bet jis davė gerą pamoką 
francūzams, sako naciona
listai. Streikas buvo toks

Saudo apsilankymas 
sukėlė ir ginčus...

New Yorkas. — Saudi- 
Arabijos karaliaus Saudo 
apsilankymas Amerikoje 
sukėlė visokius ginčus ir 
keblumus, ypatingai New 
Yorko mieste, kurio majo
rą Wagneris atsisakė duoti 
Arabijos karaliui oficiališ- 
ką priėmimą.' Bet Saudas 
buvo iškilmingai priiftitas 
Jungtinėse Tautose, kur jis 
pasakė kalbą Generalinėje 
asamblėjoje. Tik Francū- 
zijos ir Izraelio delegatai 
boikotavo posėdį.

Saudas sakė Jungtinėms 
Tautoms, kad laikai, kuo
met jėga sprendė pasaulio 
klausimus, yra praeities 
dalykas.

Trečiadienį Saudas su 
visais savo palydovais išvy
ko Washingtonan, kur jį 
priima prezidentas.

Tito gal neatvyks Amerikon, 
įspėja i Jingosląvijos “Borba’’

. Belgradas. — Jugoslavi
jos komunistų •1 organas 
“Borba” sako, kad prezi
dentas Tito neatvyks Ame
rikon, jeigu jo’ vizitas ne
bus priimtas su pilna pa
garba. “Borba” sako, kad 
reakciniai rateliai Ameri
koje stengiasi sugadinti Ti
to vizitą.

Kaip žinią, grupė kon- 
gręsmanų ir senatorių da
ro žingsnius, kad Tito ne
būtų priimtas. Valstybės 
departmente yra gimęs 
planas, kad Tito pabūtų 
šioje šalyje tiktai tris die
nas per Velykas, kuomet 
Kongresas randasi atosto
gose. Tada nereikėtų kvies
ti Tito adresuoti Kongre
są, kaip tai daroma su kie

visuotinas, kad jis parodė 
francūzams, kokia vienin
ga yra visa arabiška visuo
menė. Streikui -baigiantis 
francūzų kariai ir policija 
pradėjo jėga varyti darb- 
ninkus į fabrikus, surinkda
mi būrius gatvėse. įstum- 
dami į sunkvežimius ir 
paskui su šautuvų buožė
mis varydami į fabrikus. 
Bet jie negalėjo priversti 
jų dirbti.

• Saigonas. — Pietų Viet
namo Saigono uoste strei
kuoja 3,000 krovikų.

Washingtonas. — Ameri
kos žvalgyba yra gavusi 
žinių, kad Egipto prezi
dento Nasser io įsakymu 
sušaudytas eks-preziden- 
tas gen. Naguibas, kuris 
keleri metai atgal kartu 
su Nasseriu nuvertė kara
lių Farouką. Esą, Naguibas 
konspiravo su britais ir 
francūzais, sako šie nepat
virtinti gandai.

Iš Washingtono praneša
ma, kad Valstybės depart
mentas yra didžiai nepasi
tenkinęs New Yorko mies
to galvos užsilaikymu. Nors 
Saudas iš anksto buvo į- 
spėtąs, kad New Yorke 
jis negali tikėtis labai 
draugiško priėmimo. Wag
nerio ‘ toks atviras ir sta
čiokiškas užpuolimas ant 
Saudo pridarė Amerikos 
diplomatijai daug žalos, 
sako atsakingi Valstybės 
departmento pareigūnai.

Socialistų partijos va
das Norman Thomas sakė, 
kad Amerikai didelė gėda, 
kad mūsų prezidentas pri
ima absoliutišką monar
ch ą-vienvaldį, kuris yra 
vergijos palaikytojas. Kaip 
žinia, Saudi-Arabi joje dar 
tebegyvuoja legali vergija.

tais svetimų vąlsybių, va
dovais,. kurie lankosi Ame
rikoje.

“Borbos” straipsnis
Washingtone suprastas
kaip įspėjimas — Tito gal
neatsilankys, bet tas dar
netikra.

Maskva. — Čekoslovaki
ja ir Tarybų ‘ Sąjunga pa
sirašė artimo ekonominio ir 
ideologinio bendradarbia
vimo sutartį. Kremliuje 
po to 'įvyko iškilmingas 
banketas.

Jungtinės Tautos. — Ka
nada remia Amerikos pla
ną, kad Jungtinių Tautų 
jėgos turėtų okupuoti Gazą 
ir Akabą.

Tarybų Sąjunga reikalauja, 
kad izraeliečiai pabaigt ų 
savo agresiją prieš Egiptą

Jungtinės Tautos. — Ta
rybų Sąjungos užsienio 
reikalų vice-ministras Kuz- 
niecovas pareiškė Genera
linėje asamblėjoje, kad iz- 
raeiliečiai turėtų pabaigti 
savo agresiją prieš Egip
tą, kad jis turėtų besąly
giniai ir be atidėliojimo iš
traukti savo karines jėgas 
iš Gazos srities ir iš Aka- 
bos sąsiaurio srities.

Jis sakė, kad Izraelis ne
turi jokios teisės statyti 
reikalavimus, (skelbti sąly
gas. Bet koks nusileidimas 
izraeliečių reikalavimams, 
sakė jis, būtų kaip ir pre
mija už agresiją.

Kuzniecovas taipgi pa
smerkė Amerikos patiektą 
planą, kad Gazoje ir Aka- 
boje Jungtinių Tautų jė
gos užimtų pozicijas. Jis 
sakė, kad tas siūlymas yra

Pietų Afrikos valdžia rengiasi 
jėga laužyti autobusų boikotą

1 .< ’ 1 J . 4 } s

Johanesburgas. — Ne tik 
Alabamos Montgomery ar
ba Floridoje negrai, boi
kotuoją segreguotus auto
busus, bet ir Pietų Afri
kos. ' Johanesburge 40,000 
negrų, kurie gyvena prie
miesčiuose, jau ketvirtą sa
vaitę boikotuoja miesto 
autobusus. Kai kuriems jų 
tenka kas rytą ir popietį ei
ti pėstiems nuo 5 iki 9 my
lių į darbą, bet jie tą vis- 
vien daro.

Strijdomo vyriausybė 
yra labai susirūpinusi dėl

SF dienraštis 
-savaitraštis

San Francisco. — Vaka
rų pakraščio pažangus 
kairiečių • dienraštis “Peop
le’s World” tapo savaitraš
čiu. Jis egzistavo dienraš
čiu per 19 metų. Paskuti
niu laiku laikraštis vedė 
desperatišką kampaniją, 
kad sukelti pakankamai 
pinigų išsilaikymui, bet fi
nansinei negalatiihai nu
galėjo. 1 ' • ’

Redakcija paskelbė, kaęl 
“People’s World” paver
čiamas savaitraščiu ne iš 
isitikinmo, kad tai geriau,' 
bet iš bėdos. Bus bandyta 
prie pirmos galimybės, sa
ko redakcija, sugįžti prie 
dienraščio.

Maskva. — “Pravda” ve
damajame straipsnyje ra
gina visus komunistus būti 
budresniais ideologiniame 
lauke, labiau kovoti prieš 
anti-komunistinius elemen
tus, kurie naudojasi sun
kumais ir varo savo propa
gandą. “Pravda” sako, kad 
anti-komunistiniai elemen
tai labiausiai* aktyvūs stu
dentijos tarpe.

tiktai bandymas atnaujin
ti kolonializmo režimus ei
lėje vietovių Artimuose 
Rytuose. Jis sakė, kad A- 
merika ' dabar bando nau
dotis britų-francūzų agre
sijos nepasisekimu ir pati, 
po Jungtinių Tautų prie
danga, užimti pozicijas 
Artimuose Rytuose.

Kaip žinia, izraeliečiai 
pasirengę pasitenkinti J. 
Tautu jėgomis tose srityse, 
nors jie norėtų ten palaiky
ti savo civilinę administra
ciją ir “civilinę policiją”,, 
tai yra, armiją, kuri būtų 
vadinama policija.

Egiptas, iš kitos pusės, 
stoja už savo teisę atgauti 
visą teritoriją, kurią agre
soriai užgriebė. Egiptą' re
mia visas Aijos-Afrikos 
anti-kolonialis blokas.

to boikoto. Visų pirma jai 
tas neša daug nuostolio,’ 
nes autobusų linijos pri
klauso valdžiai. Antra, val
džia bijo, kad boikotas 
Johanesbūrge gali tarnau
ti ir kitų miestų negrams 
pavyzdžiu ir panašūs boi
kotai gali vystytis kitur.

Tad, valdžia planuoja 
jėga tuos boikotus laužyti. 
Negrai, kurie eina pėsti į 
darbą, bus suimti kaip “ša
ligatvių kimšintoiai”. Poli
cija juos sodins jėga i au
tobusus ir areštuos, jeigu 
jie atsisakys mokėti.

Dublinas. — Airijos teis
mas nuteisė po tris mene
sius kalėjime penkis jau
nus vyrus, kurie veiklūs 
nelegalioje Airijos res- 
publikiečių armijoje, IRA. 
Ta armija kovo i a prieš bri
tus Šiaurės'Airijoje, bet ir 
nepriklausomoje Airijos 
dalyje, kur ji turi slaptas 
bazes, ji nelegali. Ją sudaro 
kraštutiniai nacionalistai. 
Airijos valdžia irgi stoja už 
britų pašalinimą iš Šiaurės 
Airijos valdžia irgi stoja už 
IRA partizaninėmis ir te
roro metodimis.

Washingtonas. — Valsty
bės departmentas atsisakė 
komentuoti apie New Yor- 
ko miesto Wagnerio atsisa
kymą priimti karalių Sau
dą kaip oficialų svečią.

Los Angeles. — Iš Tary
bų Sąjungos grįžęs Uni
ted Press korespondentas 
Henrv Shaniro čia' sakė, 
kad jis įsitikinęs, iocr Ta-' 
rybų Sąjunga pageidauja 
taikos.

ORAS NEW YORKE
Apsiniaukę, protarpiais 

Gali būt lietaus arba sniego
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LAISVES REIKALAIS
Rezoliucija

Visai neseniai mūsų spau
doje baigėsi ilgokai užsitę
susi polemika dėl vieno eilė
raščių leidinio, kur buvo 
pasisakyta už ir prieš.. Au
torius užsigavo kritikuoja
mas ir prirašė polemikos 
daugiau, nei buvo kriti
kos prieš leidinį. Kaikurie 
leidinio apologistai pradėjo 
net naiviai išmėtinėti kriti
kams, kad šie vietoj kriti
kavę kieno nors darbą, pa
tys parašytų geresnį; kad 

i kas nors girioje paklydęs 
| suras kelią greičiau, nei 
tas, kuris nėra ten klaidžio- 
•i?s!

i Nereikia būti šokėju, kad 
I įvertinus baletą, dąininin-

Priimta Laisvės Bendroves šėriiunkų suvaž, sausio 27 ku, kad supratus gerą dai- 
! . i r « • * navimą, ar poetu, kad at-

Šislaisvės.Bendrovės,šėrininkų suvažiavimas su dide- skirtum menišką eilėraštį 
liu pasitenkinimu išklausė pranešimus, administracijos, į nuo rimuoto trafareto. Kai 
redakcijos ir direktorių tarybos. Džiugu buvo išgirsti,1 dėl girios, tai pažįstąs geo- 
kad mums pavyko dar vienerius metus išlaikyti dien- grafiją, žinąs girios kryptį 
raštį — ne tik išlaikyti, bet dar visokeriopai sustiprinti.. ir turįs gerą kompasą — 
O tai atsitiko todėl, kad Amerikos pažangieji lietuviai1 visuomet suras teisingą 
dar tvirčiau suglaudė savo nors jau gerokai praretėju
sias gretas aplink savo darbininkišką spaudą ir dar 
nuoširdžiau ir daugiau aukojosi tos spaudos1 išlaikymui. 
Tai ryškiausiai įrodė mūsų dienraščio abudu vajai — 
vasarinis ir rudeninis. Nors, tiesa, vasariniame vajuje 
pasibrėžtojo tikslo pilnutinai nepasiekėme, bet sukėlėme 
arti trylikos tūkstančių dolerių. Tai vis tiek reikia skai
tyti labai, labai pavykusiu vajumi. Mūsų vajai gerai pa
vyko todėl, kad tiek mūsų valininkai, tiek šiaip veikėjai 
ir dienraščio patriotai nuoširdžiai, atsidavusiai ir ener
gingai darbavosi.

........ jkaip Bielinskis ir kiti! Tas 
Todėl, šia proga, suvažiavimas išreiškia didžiausią pa-! pats Rartojasi ir mūsų die

nose. Kasnors parašo kny
gą ir paskelbia: ‘"Na, drau
gai. dabar kritikuokite”!

na v imą
eilėraštį

kelią greičiau., negu tas, ku
ris be jokių kvalifikacijų

Reikia pripažinti faktą

kūrinį ne dėl to, kad jis 
yra meniškai tobulas, tech
niškai išbaigtas, idėjiniai 
aktualus, bet dėl to, kad au
torius yra “senas darbuoto
jas” ar “nusipelnęs veikė
jas”! Toks “veikėjo pager
bimas’ gali patikti nelavin
tam tūlo- skaitytojo skoniui, 
bet literatūrai jis yra ža
lingas ir nenešąs garbės jo 
leidėjams.

Neseniai baigiau skaityti 
žinomo rusų tarybinio rašy
tojo A. Fadiejevo knygą 
“Literatūra ir Gyvenimas.” 
Daug ten pamokančios me
džiagos! Kritikos atžvilgiu 
ten randame pasakyta:

""Mūsų kritika, spauda, 
didieji politiniai laikraščiai 
turį labjau domėtis meni
nės kokybės klausimais.

Auburn, Me.
Sveikinu Laisvės B-vės 

dalininkų suvažiavimą ir 
visus spaudos rėmėjus, va- 
jininkus ir darbuotojus. 
Gaila, kad per toli nuo jūsų 
gyvenu, tad negaliu bendrai 
dalyvauti. Tai nors prisi
dedu su dovana $20, ir tuo- 
mi jaučiuos kad esu su ju
mis. Draugiškai, A. Apše- 
giene.

Brooklyn, N. Y.
Esu prispaustas žiaurios 

ligos i]’ negaliu su jumis 
dalyvauti laisviečių suva
žiavime. Prisiunčiu $5 ir 
linkiu mūsų laisvutei. ge
riausių pasisekimų iš gilu
mos širdies. S. B.

Lowell, Mass.
Sveikiname suvažiavimą, 

linkėdami geriausių pasek
mių, pravesti gerus tari
mus Laisvės naudai, Lai 
mūsų brangus dienraštis il
gai gyvuoja. Taipgi linki
me ir visam personalui ge
ros sveikatos ir gerų pa
sekmių. Aukų — Po $5: J. 
Blažionis, A. Stravinskas, 
LLD 44 kp. Po $2: J. Dau
girda, A. Drazdauskas, 
Laisvietis, S. Alexa, Ch. A. 
Po $1: R. Chulada, J. Zup- 
kauskas, J. Palubinskas, D. 
Mozol, P. Krivec. Viso $30. 
J. Blažionis.

dėti prie Laisvės dalininkų 
suvažiavimo sekamai: Po 
$5: LDS 125 kp., LLD 37 
kp., W. Chulada, lowellie* 
tis. Po $2: B. Chulada, J. 
Zinkus. Po $1: S* Penkaus- t 
kas., Ig. Chulada, A. Kava
liauskas, J. Rudis, V. Kra* 
likauskas, P. Lipsevičius, J. 
Milvidas, F. Zula, J. Slaivis. 
M. Balevičius, 50c., ir J. 
Mikulis, 25c. Viso $28.75. 1 
S. Penkauskas, sekr.

Lawrence-Haverhill,
Ig. Chulada ir J. 

pasidarbavo surinkti 
žiavimui $24.50. Aukojo— 
Po $5: Aug. Kazlauskas> 
Stanley Benkus. Antanas 
Žilionis, $2. Po $1: W. C. 
Platukas, J. Saulėnas, J* 
Masevičiųs, J. Stančikas, A. 
Navickas, Ad. Večkis, A. 
Rameika, P. Milius, S. Yuš- 
ka, F. Kodis, M. Skrodis, J. 
Šiupetris, T. Tartoms. Ch. 
Kezila, 50c.

Mass.
Rudis
suva-

ALDLD 3-čia Apskritis 
sveikina' Laisvės suvažiavi
mą ir linki gražaus pasi
sekimo, ir dar ilgą gyvavi
mą. čia randate $25. Pa
sirašo valdyba—Jonas Gry
bas, pirm.; Geo. Wareson, 
sekr., ir Frank Bunkus, ižd.

Worcester, Mass.
Telegrama. Širdingai svei

kiname suvažiavimą su do
vana $121.50. Čekis, eina 
paštu. LLD 11 kp. ir Lais
vės patriotai.

rinių vien tik už gerą idė
ją’ arba "revoliucinę temą,’ 
kaip tai dažnai buvo įpras
ta iki šiol. Reikia būtinai 
reikalauti augštos meninės 
kokybės, tikrojo meistriš
kumo, nes mes esame įpar
eigoti auklėti meninį liau- 

Požiūris, kadkad kritikai nėra populia- jįes skonį _______ ?
; taip jau buvo liaudžiai meninis skonis šu

tai]) yra ir dabar, teiktas nuo amžių arba for-
• 1 • 1 • 1 1 • • • €

rūs žmonės;
seniau, i
Tik atsiminkime, kiek kibi
ru nešvaraus vandens bu- 

v

jmiųjų rusų kritikų, tokių 
. ta • 1 • - - .... -

muojasi liaudyje savaime, 
gaivališkai, — yra neteisin
gas, tai oportunizmo atmai
na. Greta gerų 'knygų pas 
mus leidžiama nemaža ir 
blogų, o kartais jos tiesiog 
nemeniškos... Savo valstybi
nėse parodose greta puikių 

tapybos pavyz-

dėką visiems vajininkams ir visiems lai.sviečiams, kurie 
darby ar aukomis prisidėjo prie vajų pasisekimo. Be jū
sų to pasiaukojančio darbo ir labai didelių pastangų 
Laisvės išlaikymas dienraščiu būtų buvęs neįmanomas.

Taip pat norime, ta pačia proga, išreikšti nuoširdžią į . •. #

padėką Laisvės korespondentams ir bendradarbiams. Be,c‘rau^? tuoj uzsigauna ir giriame juos didžiojoje 
jūsų nuolatinės kooperacijos mūsų Laisvė nebūtų tokia, P^rejskia, J-yk^ 
kokia jinai yra. Būtų gerai, kad ateityie mes susilauktu-

gai, ctaoar miiKUOKite • i tarybinės tapybos pavyz- 
tįk kritika nėraĮj^įų išstatoma nemaža blo- 

i bičiuliškas liaupsinimas, “yĮgtg nemoksliškų paveikslų
V i ir giriame juos didžiojoje 

. z y cia nesal?ti! tarybinėje spaudoje už "re- 
objektyvi^ kritika, bet nie-1 vcliucinę temą,’ kai tuo tar

me dar daugiau korespondencijų iš visu lietuvišku kolo-.1<ininias- į pu tie paveikslai dažnai ne-
Kaikas menką meno at- vykusia kompozicija, spal- 
L...... -—j bando ginti vll skurdumu, nemokėjimu

todėl, kad tai esanti "darbi- reįkįant piešti ir tapv- 

etc. anatomijos, perspektyvos ir 
Neteisiu-1 

gai, liberaliai vertindami 
blogą kokybę, ines nejučio-

Iri

Detroit, Mich.
Telegrama. Detroiters 

share- 
w i t h

congratulate Laisvės 
holders convention 
pennies. Donations 
Vincent Žabui.

niių po plačiąją Ameriką.
Suvažiavimas pilnai užgiria Laisvės iki šiol vestą li

niją. Jos nuolatinė•'kovrf’už išlaikymą taikos, už Ameri
koje demokratinių teisių ir civilinių laisvių plėtimą, už 
gerinimą Amerikos darbo žmonių ekonominės - būklės 
ir t. t. padaro Laisvę ištikimu ir nuosaikiu liaudies laik
raščiu. Mes pasitikime, ‘kad ir ateityje Laisvė žygiuos 
tuo pačiu ryžtingu darbininkišku keliu. To mes pageidau
jame, to mes trokštame. Laisvė yra darbo liaudies orga
nizatorius ir švietėjas, ir tokia ji privalo pasilikti.

Suvažiavime mums buvo raportuota apie susidariusius 
didelius techinkinius sunkumus'. Mes tik galime raginti 
mūsų bendrovės Direktorių tarybą dėti visas pastangas 
tuos sunkumus nugalėti.

Mes, čia susirinkę šėrininkai, trokštame, kad Laisvė 
ir toliau eitų dienraščiu, kaip ėjo iki šiol. Mums atrodo, 
kad iš finansinės pusės mes dar išgalėtume dienraštį 
palaikyti. Tačiau1 paliekame direktoriams, visą reikalą 
rimtai apsvarsčius, padaryti išvadas, kokios jiems, pasi
rodys galimos ir praktiškos. Jeigu pasirodytų, kad kito
kios išeities nebeliko, direktorius įgaliname laikraščio 
leidimą suretinti.

Iš administracijos raporto pasirodė, kad praėjusiais 
metais gražus laisviečių būrys buvo Prietelių Kubo na
riais, pasimokėdami po $25 duoklę. Tai buvo labai didelė 
dienraščio išlaikymui parama. Suvažiavimas karštai svei- 

žkiną tuos laisviečius ir nuoširdžiai prašo juos ir šiemet 
. būti savo dienraščio Pūsteliais. Taip pat mes žinome, 
>. kad yra dar šimtai laisviečių, kui/ie be didelio apsunki- 
. nkno savęs ekonominiai galėtų įstoti į Prietelių Klubą. 
’ Visus prašome tai.padaryti — tapti Laisvės PrfetMiais 
..1957 metais; !

žvilgiu rasini
u--/, 
ninkiška* lema,” kad tai 
""revoliucinė mintis,

, spal-

ti, nepažinimu z m d gaus

Bet užmirštąjna, jog vienos spaiVų dėsnių...

Essex, Conn.
Gerbiamieji: Šiame Lais

vės B-vės dalininkų suva
žiavime sveikinu tuos žmo
nes kurie tverdami 
spaustuvę, parinko 
gražų vardą ""Laisvė, 
vardas tinka visados, nie
kad nepasens, bet kuo se
nesnis tuo gražesnis. Lai 
.gyvuoja Laisvė, lai gyvuoja 
ios rėmėjai, lai gyvuoja 
liaudies rašė jai. Čia randa
te $10. Muzikos mylėtojas, 
Joseph Alexaitis.

šia ■
i- i

Great Neck, N. Y.
Sveikiname Laisvės šėri- 

ninkų suvažiavimą ir linki
me, kad suvažiavimas pa
darytų gerus tarimus, kad 
Laisvutė gąlėtų dar ilgai 

I vuoti ir tarnauti lietuvių 
visuomenei. Čia randate ir 
aukų, viso $30. N. S. Or
ganizacija $10. Po $5: A. 
Bečienė, P. Beeis. Po $2: 
F. Klaston, A. Simokaitis, 
O. Lukaųskienė. Po $1: M. 
Adomonis, J. Kupčinskas, 
S. Sm aid j as ir J. Laužai- 

: tienė. Su pagarba, P. Be-

Iš anksčiau paskelbta 
$814. Dabar įplaukė $801.70. 
Viso gauta $1615.70. Tai 
dar neviskas. Bus paskelb; 
ta aukos nuo atskirų asme
nų. Šį sykį didelis ačiū ’ 
viršminėtiems prieteliams 
už paramą, ir tiems kurię* 
pasidarbavo šiame reikale.

Laisvės Administraciją.

eis.

Suvažiavimas taipgi yra tos nuomonės, jog norėdami 
Laisvę toliau pataikyti dienraščiu, ’mes ir šiemet turėsi- 

" me pravesti specialų finansinį vajų. Mes siūlome, kad 
. tokio vajaus tkslas būtų. $10,000. Kaip praeityje, vajus 
i; turėtų prasidėti ir tęstis trejetą mėnesių. Vajaus smulk

menas paliekame direktoriams ir administracijai.
Dabartinėse sąlygose Laisvės išlaikymas dienraščiu 

yra didelis Amerikos lietuvių pažangiosios visuomenės 
- politinis laimėjimas. Tad suglauskime savo eiįes. Pasi- 

^—-j^yžkime užpildyti vietas tų laisviečių, -kurie mirties tapo 
išskirti iš mūsų gretų. Tęskim jų prakilnų darbą. Nepasi
duokime pesimizmui. Dar mes turime nemažai gerų dar- 

.. bininkiškų jėgų. Dar kartą parodykime darbo žmonių 
' t priešams, jog jų piktosios viltys matyti mus, pažangie

čius, pavargusiais ir suklupusiais, neišsipildė iki šiol ir 
neišsipildys ateityje.

I * S '

' Tegu gyvuoja dienraštis Laisvė!I • <*
Y č Tegu gyvuoja Amerikos lietuvių pažangioji 

menė!
visuo-

Rezoliuoijų Komisija

2 pp*k Ląuvė (Liberty) Ketvirtad., sausio (Jan.) 31, 1957

tik minties nepakanka. Kad 
tokį rašinį būtų galima va
dinti meno kūriniu, reikia 
ir menisko tos minties ap
dirbimo beį pateikimo! Su
rimuotą plakatinį trafaretą 
juk negalima vadinti meno 
kūriniu, jeigu jis tokiu nė
ra.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie aktualumo sąvoką, 
kurią dažnai bando m a 
įsprausti į labai siaurus rė
mus. Šituo klausimu gana 
ryškiai pasisako savo ilgo
kame straipsnyje Vilniuje 
einančio savaitraščio “Lite- 

1 ra turą ir Menas” redakci
ja (1956 m. nr. 43). Ten vi
sai' teisingai pasakyta, jog:

""Dažnai pas mus būdavo 
neteisingai supra n t a m a s 
aktualumas, teigiant, kad, 
esą, aktualus yra tik tas 
kūrinys, kuriame vaizduo
jama nūdienė gyvenimo ti
krovė; Tuo tarpu net ir 
mūsų literatūros patyrimas 
rodo žymiai platesnį, anaip
tol neschematišką ir nesiau- 
rą .požiūri į aktualumo są
voką... ' Kartais klaidingai 
suprasto aktualumo prie
danga net h gi būdavo nebo- 
jama stambių meniškumo 

>’ trūkumų, kurių pasitaiky
davo atskiruose veikaluose. 
Mūsų literatūros aktualu
mas ir kovingumas reiškia
si ne temos pavadinimu, o 
propaguojamųjų idėjų gilu- 
m p. ir įtaigiu, menišku, tas 
idėjas perteikiančiu vaizdu. 
Net ir aktualiausios prob
lemos, išspręstos meniniu
požiūriu neįspūdingai ir ba- lt M a • 1 1 •I naftai, — negali padaryti 

i kūrinio 'aktualiu.”
Ši pastaba ypačiai 

kytina mūsų grožinės 
ratūros kūrėjams, ar 
pretendentams į’ juos!

Kartais; pas mus nueina
ma dar toliau: leidžiama

■ ,/ .. i ; t'. / - ■

tai- 
lite- 
bent

mis skiepijame blogą skoni, kišenės 
“Metas su tuo baigti. Tai, r~ 2"

kad žmonės rašo revoliuci-i £rtIPČ norėjo 
jokio liepė pridėti

“Metas su tuo baigti. Tai,

ne tema, nesudaro 
nuopelno, tai n a t u r alų. 
Vien tik už tai girti never
ta.

Richmond Hill, N. Y.
""Lapkaus” aktorių iš gast

rolių atlikę pinigai, $25. Jo
nas Valentis, atidavė savo 
dali išlaidų, kurias iš savo 

išmokėjo, kaip tai, 
už grimus ir tt. O kai jam 

grąžinti, jis 
prie Laisvės 

sveikinimo, $10. Viso 
yra $35.00.

CVffside Park, N. J.
( Sveikiname Laisvės B-vės 

suvažiavimą. G. Stasiukai- 
tis, $10. K. Derinčius, $2. 
J. Bakūnas, $1. J. Ališaus
kas, 50c. Viso $13.50.

Karolina Zlot-
čia

Seniai verta pareika
lauti iš žmonių tikro, elide-Į 
lio darbo, pilnaverčio meno,

Pa'įiersoin, N. J.
lio darbo, pilnaverčio meno, i Mes, patersoniečiai, 
o ne paskubos padarinio, ne i vės skaitytojai ir simpati- 
padirbinio (podielka), 
surogato... Reikia pakelti 
mūsų kritikos vaidmenį ir

Lais-

ne kai sveikiname Laisvės fi
ves dalininkų suvažiavimą 
ir linkime, kad šis suvažia- 

reikšmę,• nes nėra geresnių vimas išdirbtų atatinkamus 
priemonių meno planus išlaikyti Laisvę dien-būdų ir 

plėtotei veikti, kaip kad 
kritikos priemonė.- Todėl 
reikia liautis visūoliniai 
koneveikus kritiką, o tai 
plačiai paplitę meno dar
buotojų tarpe. Kol mes ne
išmoksime gerbti kritikos 
darbo, kaip ir kiekvieno ki
to darbo, tol nepajėgsime, 
pagerinti ir pačios kritikos 
kokybės... , j

u

raščiu ateinančius metus, 
taipgi su sveikinimu, idėji
niai prisidedam pagal išga
lę finansiškai. Aukoja — 
po $10: Vargo Bitė, Buvęs 
Passaic’ietis, Ex - paterson- 

Passaic’ietė, 
V. Švedas,

ietis. Po $5: 
Patersonietis.
$3. Po $2: J. Augutis, F.
T., P. Sakat. Po $1: Vilka-

, viskis, J. Matačiūnas. Viso
* * " • I 7Reikia skiepyti savikri- $51.00. Draugiškai, J. Bim-. 

tikos pamėgimą meno dar- ba.
buotojams. Kai taip visuo^ 
tiniai koneveikiama kriti
ka — tai dabar būdinga—, 
pasireiškia ne tik pačios 
kritikos trūkumai, bet ir 
tai, kad meno darbuotojų

plitusi iš viso kritikos ne
apykanta... Metas socialis
tines visuomenės meno dar
buotojams išmesti individu
alizmo likučius iš savo tar
po. Ir pirmiausia metas 
nebijoti kritikos ir savikri
tikos, be kurių neįmanomas 
j oks j u dė j i m a s’ i priekį.

“Reikia mokytis! Šitą 
frazę mes kartojame tūks
tantį kartų, bet mokomės 
vis dar' nuostabiai mažai... 
Reikia mąkytis, kritikai 
mokytis.”

. Kaikas sako, būk kritika 
pradedantį rašytoją atgrą-

Elizabeth, N. J. •
Sveikiname Laisvės šėri- 

ninkų suvažiavimą ir lin
kime geriausių pasekmių, 
kad galėtų išsilaikyti dien
raščiu ir ant toliau.raščiu ir ant toliau. Au
koja — LDP Klubas, $10. 
Po $5: K. Čiurlis, Ch. Ya- 
nusis, K. Pociūnas, B. Ma- 
kutėnienė, ,A. Skairius. Po 
$2: P. Poškus, Antanas. Vi
so $39. K. Čiurlis.

sina nuo tolesnio darbo. Jei 
jau toks naujokas užsiga
vęs kritika meta plunksną, 
tai nuostolis mažas: jei jis 
narciziškai saugo tik savo 
“ego,”
mokytis nenori 
niekad geras 
nebus!

jei jis rašo prastai, o 
, — tai jis 
rašytojas ir

4. P. Klevas

Brockton, Mass.
Sveikiname Laisvės B-vės 

suvažiavimą. A. J. Skir- 
montai $25. Po $10: A. K. 
Barčiai, M. Gutauskie, K. 
Kalvelienė
kienė. Po $5: John Grigas, 
F. K. Čereškai, J, A. Kukai
čiai, George Shimaitis, Pa
saulietis, J. K. Sireikiai, K. 
Ustupas, J. Vaitaitis, Carl 
Wallen. 
Po $2:
Chestnut, A. P. Orintai, V. 
Sinkevičia, J. Sastavickas, 
P. Klimas, N. Walen. Po 
$1;: M. Benevičienė, E. 
Kaulakienė, H. Rindzevičie- 
nė, T. Kaminskienė, J. Sti- 
gienė, M. Žaliukienė. Nuo 
parengimo $13.35. Po $5: 
Liuosybės Choras, A. Wen- 
slow, Moterų Apšvietus 
Kliubas, S. Pakalnis. Viso 
$167.45. Geo. Shimaitis.

J. L. Smith, $3.
K. Beniulis, O.

Chicago, IU.
Laisvės B-vės Dalininkų 

Suvažiavimui — brangūs 
i draugai! Siunčiu didelį glė
bį linkėjimų nuo Laisvės 
mylėtojų Chieagoje. Visi jie 
sveikina laisviečius ir linki, 
kad jūsų suvažiavimas bū
tų pasekmingas. Su sveiki
nimais, siunčiame ir auką 
sumoje $201.00. Galėjom 
surinkti ir daugiau, bet čia 
mes turime begalės savo 
reikalų. Gaila, kad niekas 
iš Chicagos negalės' da
lyvauti jūsų suvažiavime. 
Mat, mes čia esame įsitiki
nę, kad jūs pajėgsite išlai
kyti savo stipriuose ranko
se mylimą dienraštį. Tegy
vuoja “Laisvė”! Tegyvuoja 
progresyvių lietuvių solide^ 
rūmas. Gyvuokite! Drau
giškai, L. Prūseika.

Cleveland, Ohio
Įkaitinti 8 Cleveiando žmonės

Sausįo 23 d. federalė grand 
(i žiūre išnešė apkaltinimą 
prieš Clevelande gyvenančius 
ir Čia buvusius žmones.

Prirengimui apkaltinimo 
buvo atsiusti iš Washington© 
teisingumo departmento, J^V- 
generalio prokuroro asisten
tas ir galva subversyvio komi
teto, William F. Tomkins, sy 
trimis tos specialybės advokar 
tais. Tai buvęs pirmas toks 
Įvykis mūsų šalies istorijoje.

Tarpe įkaitintų randasi 
Marie Reed Haug 42 metų, 
sugabi unijų vadas iv jos vy
ras Fred Haug. Kitas — bio
logijos profesorius Hyman 
Lumer, buvęs pirmininkas bio
logijos department© Finn Ko
legijoje ir mokytojavęs West- 
wen Reserve Universitete. Ne- 
kurie iš įkaitintų jau nebegy
veno Clevelande, — James 
West ir Sam Reed įgyvena 
Chieagoje, o Andrew Remes 
gyvena Brooklyne. *

Unija pasiryžo ginti 
Marie Reed Haug

AFL-CIO mašinistų (JAM) 
lokalas 2155 išsiuntinėjo savo 
nariams 1,500 laiškų, po ktf- 
riais pasirašė visi lokalo vir
šininkai, ragindami teikti visą 
galimą paramą apgynimui 
savo atsidavusio vado Marie 
Haug, neatsižvelgiant, kad 
AFL-C1O prezidentas George 
Meany protestavo prieš priė
mimą Marie Haug į Intėrhą- 
tional Association of Machin
ists, kada UE lokalas 735 įsi
jungė i tą uniją. Nors prieš 
susijungimą tų dviejų unijų 
buvo susiderėta, kad UE loka
las turi būti priimtas su visais 
jo viršininkais, bet AFL-CIO 
biurokratai išbraukė Marie 
Haug iš unijos. Bet 1AM loka
las turi teisę pasisamdyti sau 
ekonominį patarėją, kurio pa
reigas. eina Marie Haug, nors 
ji ir nėra unijos narė, nes kito 
tokio atsidavusio toms parei
gom nesitiki surasti.

Kaltinama už veiklumą
JAM lokalo 2155 viršininkų 

atsišaukime į narius, tarpe ki
to, sako-: “Mes manome, yra 
svarbu jums žinoti tuos fak
tus, i kad Marie Haug yra už- . 
pulta tik vien už jos besaumy- 
Hšką atsidavimą veikti už uni
jos narių gerovę, ir būtų be
gėdyste neduoti pilnos purųi- 
mos jos apgynimui, kuomet ji 
tapo užpulta”.

Likusius 7 prisieis apgindr 
kitiems darbo žmonėms. Kau
cijos paskirtos po 
kiekvienam.

$10,000

pnsi

Lawrence-Lowell, Mass,
125 kp. ir 37 kp. susi 

rinkimuose, nutartą

t
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v. MYKOLAITIS-PUTINAS
Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

So. Boston., Mass
»>

' (Tąsa)
' — Buvo ir yra nemaža tokių ponų, ku
ine ciesoriui peticijas rašė, kad visiems 
baudžiauninkams duotų laisvę be žemės, 
— pridėjo ponas Kudrevičius.

— Teisybė, — patvirtino Survila, — 
buvo tokių. Bet aš jiems nepritariu.

— Nei aš, — pritarė Kudrevičius.
— Nei aš, — pakartojo šilingas.
Ponas Survila paaiškino nepritarimo 

priežastį:
• — Aš jau nekalbėsiu apie teisingumo, 
humaniškumo, moralės principus. Ne, 
mūsų pačių, dvarininkų, interesai, sta
liai saugumas reikalauja, kad valstie
čiai turėtų žemės. Kitaip, jie mus ištaš
kytų, kad mes nė savo kaulų nesurink
tume.

— Taip, ponas Survila, — sušuko Mac
kevičius. — Valstiečiams reikia atiduoti 
žemę, kurią jie dirba! Ir atiduoti dova- 

• nai, be jokių išpirkimų ir prievolių. Bau
džiauninkai už ią jau atidirbo su kaupu!

Bet Survila, ramiai Šypsodamasis, 
rėmė:

—Dvarininkai su tuo nesutiks. Ir 
nesutiksiu.

— Ir aš, — pabrėžė Kudrevičius.
' — Ir aš, — kaiu aidas pakartojo Šilin-

vieno iš tų tikslų pasiekimo būtina sąly
ga — imperatoriaus valdžios nuverti-, 
mas. Šitai mus jungia. Tiesą pasakius, 
aš netikiu, kad sukilimas šiuo metu tą 
tikslą pasiektų. Del to aš ir ir nekurstau. 
Bet gyvenimas rieda taip, kad sukilimas, 
griečiausiai, išsiverš , net ir prieš mūsų 
norą. Ką gi? . . Tada aš savo patriotinę 
pareigą atliksiu ir sukilimą remsiu.

— Ir aš, — pritarė Kudrevičius.
— Ir aš, — prisijungė Šilingas.
— Bet tamstos netikite, kad valstietis 

.savo visuomenini agrarinį tikslą pasiek
tų?

— Netikime, — prisipažino Survila. 
— Jei sukilimą ruošia ir jam vadovaus 
bajorija, geriausiu atveju jis pasieks

at-

gas.
Mackevičius kaukštelėjo krumpliais į 

,stalą.
’ — Jei ponai taip galvojate, tai valstie
čių pritarimo jokiems savo sumanymams 
nelaukite. A

Kudravičiui tokia išvada buvo netikė-

— Jei taip, — kandžiai tarė Mackevi
čius, — būtų geriau, jei jūs, bajorai, į 
sukilimą visai nesikištumėte. Sukilimą 
gali laimėti tik valstietis. Jei jis sukilime 
pasieks pergalę, tai savo tikslą pasieks. 
Jei pralaimės, tai viskas kol kas nueis 
velniop. O bajorija ne tik nepasieks jo
kio politinio tikslo, bet bus taip sunaikin
ta, kad jau vargu ar galės kada vaidinti 
svarbesnį vaidmenį politiniame Lietu
vos gyvenime.

Sukilimo tema pakrypęs pašnekesys 
Mackevičių pradėjo jaudinti. Tardamas 
paskutinius žodžius, jis pakilo iš savo 
vietos ir perėjo porą kartų per kambarį. 
O ponas Survila, tęsdamas ginčą, atsi-

— Žinau tai, kunige. Aš esu paskirtas 
taikos tarpininku tarp valstiečių ir dva
rininkų sudarant išperkamuosius raštus. 
Eidamas šias pareigas, aš pažinau abiejų 
pusių santykius. Ir aš turiu pasakyti, 
mano ponai, kad mes riedame į tokią 
būklę, kada valstiečiai ir dvarininkai 
darosi nebesu taikomi priedai. Aš sakau 
nebešilta’komi, nes priešai jie buvo visą 
laiką. Kovoj, kuri jau tęsiasi ne nuo va
kar, laimės galų gale valstietis, nes jo 
vardas — milijonas. Ciesoriaus paskelb-' 
ta reforma tą valstiečių \ laimėjimą, o 
mūsų pražūti kuriam laikui tik atitolina, 
bet ne pašalina. ,

— Dėl to ta reforma mums ir naudin
ga, — padarė išvadą Survila.

— Vadinasi, ponai prieš sukilimą? — 
paklausė Mackevičius.

Survila tik skėstelėjo rankas:
— Sukilimas, matai, kunige, gali eiti 

keliomis kryptimis ir siekti keleriopų 
tikslų. Jūs su valstiečiais sieksite visuo
meninių ir agrariniu, bajorai — politi- 
rTių, kurie vėl gali būti Įvairūs. Bet kiek-

— Pralaimėjimo atveju sunaikinimas, 
be abejo, būtų didelis. Ir ne vien bajori
jos, bet ir liaudies.

— Liaudies pralaimėjimas būtų laiki
nas, nes liaudies sunaikinti negalima. 
Anksčiau ar vėliau ji laimės — sušu
ko Mackevičius.

— Liaudis, kunige, jau ir dabar ken
čia, — įsiterpė Akelaitis. — Ne tik ken
čia, bet ir pralaimi, priešindamasi ba
jorams — varininkams. Pavyzdžių netoli 
ieškojus, Štai, kad ir Bagynų valstiečių 
kivirčas su Skrodskiu. Valstiečiai nu
kentėjo skaudžiai, nelaimėjo nieko, o jų 
atsparumas, pasiryžimas kovoti, prie
šintis palaužtas ilgam laikui. Sukilimo 
atveju jie laikysis pasyviai.

Mackevičius nustebęs pažvelgė į Ake- 
laitj.

— Tamsta nepažįsti savo liaudies, po
nas. Akelę vičiau, nors ir esi iš jos kilęs — 
priekaištingai tarė kunigas. Ir vaikščio
damas po Survilos salioną, ėmė karštai 
kalbėti apie liaudį, kreipdamasis ne vien 
j Akelaitį, ne vien į ten esančius, bet, tar
tum, ir į liaudies jėga abejojančius:

, (Bus daugiau)

MIRĖ JUOZAS ŠŪKIS
šeštadienį, 26 d- sausio 

antrą valandą dieną tapo 
palaidotas taurus lietuvis, 
draugas Juozas šūkis. 71 
metų amžiaus. Palaidotas 
Vilties kalnelio kapuose. '

Paliko liūdesyje žmoną, 
dukterį Olgą, žentą, seserį, 
gyvenančią Illinois valsti
joje, ir daug draugų. Ir vi
sa tai bylojo prie jo grabo 
gausumas gražių gelių vai
nikų šermeninėje, taipgi 
dalyvių daugumas laidotu
vėse. Lydėjo virš 50 au
tomobilių. Deja; lydintieji 
buvo aikštėse ir skersgatvč- 
se išskirstyti, “sukapoti” ir 
todėl j kapus pribuvo .10-15 
minučių vėliau. Daug skun
dėsi, kad graborius nepa
teikė kokių nors žymių 
kad, va, čia ne šiaip tik va
žiuojame, o mirusį lydini.

Juozo mirtis sobostonie-( 
čiams, ypač LLD 2 kuopai, i 
didelis smūgis, it pamato ■ 
kertinis akmuo būtų išvers-1 1
tas. Per eilę metų jis buvo isu ’ 
kuopos finansų raštininkas. | 
Ir iš tu įtariu, kurie nelan- 
ke susirinkimų, išrinkdavo 
duokles, o jiems gražon . v. knygas išnešiodavo į jų bu-pa uz VC1 b 
tus.Juozui visuomet paka-1 
ko laiko rūpintis organiza-j 
cijų reikalais ir lankyti jų1 
susirinkimus- 
buvo užimtas 
dažymu namų

oro, negu vidaus butų. Ir. 
žiemą neleido laiko veltui.

Trečiadienį, sausio 23 
d., apie 8 vai. ryto, išėjęs 
iš namu. Gal rengėsi kam 
nors taisyti butą, ar šiaip 
ką dirbti su savo įrankiais, 
kurie buvo sudėti garažiu- 
je- Ir iš ten jau nebesugrį
žo. Apie 10 vai. vakare ra
do tik šaltą kūną. Širdies 
smūgis pakirto Juozo gyvy
be, it vėlyvame rudenyje 
šalna lapelį.

Gy ven damas, J uozas
daug gero padarė ir man 
ir kitiems. Ir už tai jis pel
nė vos tik mažą šiaip žeme
lės sklypeli. Čia akmuo pri
spaudęs paguos.

Juozai, ilsėkis amžinai!

Vasarą vis 
taisymu ir

' dažniau iš:

DĖMESIO LLD 2 KP- 
NARIAMS

Aš kreipiuos į jus visus 
ir*prašau jūsų visų susi- 

! rinkti ketvirtadienį, vasa
rio 7 d. 8 vai. vakare, 318 
Broadway. Juk su Juozo 
_kio mirtimi mes neteko- 

| me labai daug. Kuopa turi 
I gyvuoti ir bujoti. Tą spra
gą žiauri mirtis padarė, tu-1 
rim kaip nors ir kuo nors!

Čia pas mus 1 
dar yra gerų ir gajų clrau-j 
gų. Yra reikalas prisidėti 

i visiems, kiekvienam, ir j 
1 kuopa gyvuos. (

M. Kazlauskas,

MONTREAL, CANADA
pakėlimą algų

Apie 65,000 statybos darbi-' 
ninku Montrealo ribose, pasi
rašydami naują darbo sutartį i vų 
su samdytojais, gauna pakeli

> mą algų po 20 c
[Sutartis liečia virš
į tybbs' kontraktorių Montreale ! vmė iš .

25 mylių pločio
10 c.

| Detektyvų agentūra priversta 
atmokėti kiijentui

Viena europiete imigrantė
kreipėsi i privatišką detekty- į 

agentūrą — Reliable De- ;
■ teetive Bureau — kad jai pa-Į 

i valandą. į dėtų surasti jos sužieduotinį.' 
5,000 sta-1 Vienas iš agentūros narių pa

jos pinigus, bet sužie
duotinio nerado ir veikiausiai 

į valau- jo ir neieškojo. Imigrantė pa- 
darbininkams Į traukė agentūrą į teisiną.

agen-1 
tūros viršininkas teisinosi, kad

apylinkę

1 d., 1958 m.

ii-
Su lyg sutarties, 
dą bus pakelta

i nuo balandžio 1 d. ir tiek pat Nors teisme detektyvų 
i n u o balandžio
i Tačiau sulyg naujos sutarties, jis nieko nežinąs, kad jo dar- 
iš vienuolikos religinių šventa
dienių, kuriomis, 
darbininkai dirba, gauna du-
beltavai mokėti, keturi šven
tadieniai atimama, būtent, Vi
sų šventų, Nekalto Prasidėji- 
jimo, Trijų Karalių ir šeštinių 

j dienos.

bininkas paėmęs
jei statybos1 pinigus, teisėjas visvien

Lawrence. Mass
ĮVAIRIOS NAUJIENOS

Bėgo nuo vilko, užbėgo 
meškos. Taip atsitiko 

su Mass. valstijos pilie
čiais. Balsavo už demokra
tą į gubernatorius, už Mr. 
Furcalo, ir jį išrinko. Prieš 
rinkimus Furcalo prižadė
jo numušti taksus, o dąbar 
siūlo taksus pagelti 3 pro
centais, įvedant “sales taks- 
sus”. Nori sukelti $130,- 
000,000 taksais. Bijojome 

. -republikonų, bet pasirodo, 
kad ir demokratai ne geres
ni. Pats Mr. Furcalo bir
želio mėn. 1956 m. prieš 

4rinkimus kalbėjo demokra
tų konvencijoj Worcesteryj 
visiems delegatams, kad jis 
taksus numuš, ir į demo- 
'kratų platformą buvo tas 
įrašyta. Kaip greitai pa
miršo savo pažadus! Taip 
meluodamas ponas Furcalo 
ilgai nebus gubernatoriu
mi, nes piliečiai atsimins.

Duck Mill Co., 104 metų 
amžiaus, parduota. Pirkė
jai iš įvairių miestų. Da
bar operuos nauja kompa- 
nija. Stebėtis reikia iš jau
nuolių. Kaip tik tėvai nu
miršta, jie biznio negali iš
laikyti. Tai jau nebe pir
mas toks atsitikimas.

Draugai Žulai susilau
kė anūko. Dukrelei Almidai 
garnys atnešė sūnelį. Tė
vai labai linksmus sulaukę 
anūko. Dabar, sako, draugė 
Dvareckienė, F. Žulo uošvę, 
daugiausia bovinasi > su a- 
nūkės vaikuciu. j

kalbėdavome. Sakydavo:
Draugai, dirbkime dėl ap- 
švietos ii* dėl visuomenės la-* 
bo.

Drg. Petras Tamašaus
kas niekados neieškojo gar
bės- Sakydavo: Jeigu aš 
dirbu, tai ne del garbės, ale 
dėl visuomenės. Dirbo iki 
paskutinės susirgimo die
nos. Per kokius metus bu- ’ 
vo sustojęs laikraštį skai- i 
tyti, nes daktaras patarė 
neskaityti. Pernai apie vi
durvasarį pasidarė geriau, tarti.'

Su nauju pakėlimu, staty
bos industrijoje darbininkų 
algoms sieks, nuo $1.40 į valan
dą paprastiems darbininkams 
iki $2.20 lavintiems darbinin
kams.

Darbininkus a t s t ovauja 
“Montreal Building .Trades 
Council (CLC)” ir “Montreal 
Building Trades Syndicates 

Abi, tačiau, 
derybas 

abi kartu
su-

unijos.
1 unijos vedė bendrai 
'su samdytojais ir 
pasirašė kolektyvę darbo

susirinkimo
d., Chas Ūkelio
3634 Lituanica

Chicago, ID.
Iš Eks-Mainierių Draugiško 

Klubo

Sausio 18 
svetainėje,
Avė., įvyko Lieltuvių Eks-MaB 
n i orių Draugiško Klubo meti
nis susirinkimas, kuriame da
lyvavo skaitlingas būrys na
rių. 

I

Trumpai suglaudus ir per
bėgus visų metų klubo dar
buotę paaiškėjo, kad Eks- 
Mainierių Klubas yra gerame 
stovyje, kaip nariais, taip fi
nansais.

Po susirinkimo Įvyko pare-

pasivaišinimas. Klubo narės 
pagamįno skanių užkandžių, 
taipgi būvą alučio ir stipres
nių užsigėrimų. .

P. Peivjs groja lietuviškus, 
šokius- ir dalyviai laiką ptajei- 
do linksmai,, smagiai. Manau/ 
kad klubo korespondęūtas šį. 
metinį susirinkimą ir p arę 
plačiau aprašys.

DIPUKĄ UžMUAt
Automobilistas pervažiavo 

ir užmušė lenkų dipuką S. 
Ozimek, gyvenantį Elizabeth,

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi, 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais. 

'• ’ l v . , * .

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais, 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žyjniąusių Lietuvos patriotą. Pąra&B 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvieną# Įi«ta» 
vis. Parašė Prof. Pakarklis,5 puslapių &20, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00. - ’

Žmogus ir Mašina
Iv.

Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J* J. KaŠkiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
' i * ’ * ’7 1 »•*

Amerikos lietuvių tautinio įr kultūrinio atgimimo laiku 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerh. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00.

Sausio 23 d, 9 vai. ryto 
pasipylė juodi dūmai kokių 

. , 50 pėdų aukščio. Manau, 
gal kas nors su bombomis 

>atvažiavo. Pasirodo, kad 
Balta Rubber kompanijoje 

*buvo kilęs gaisras. Sulėkę 
gaisragesiai gaisrą užgesi- 

*no. Sužeidimų nebuvo.

Lawrence

Rašydamas žinias, gavau 
pranešimą, kad mirė drau
gas Petras Tamašauskas. 
Mirė sausio 24 d. ryte.

Drg. , Tamašauskas ilgai 
sirgo, kelis metus negalėjo 
išeiti iš stubos. Liga buvo 
nežinoma. Kankinosi pats 
ir privargino žmoną, 
turėjo jį prižiūrėti. 
Petras Tamašauskas
jaunų dienų buvo progre- 
syvis ir LaiŠvės skaitytojas, 
taipgi nuo 24 metų buvo 
Laisvės va j įninkąs, su .ma
nimi kartu gerai darbavosi, 
užrašinėdamas Laisvę. 
Taip pat paprašydavo ir 
aukti dėl progresyviškų

seniausia I laikraščių. Visados pasi-

kuri 
Drg.’ 
nuo

iš merginos 
pri- 

pažino agentūrą atsakominga I 
ir priteisė merginai atmokėti 
$1,043;

Priteisė, kad miestas 
atmokėtų

Mrš. J. McClitock, 70 metų 
amžiaus, našlė, eidama sker
sai gatvės, užkabino koja gat
vėje buvusią didelę skylę, 
puolė ir sunkiai susižeidė. 
Nors teisėjas pripažino kalta 
senelę, kad jinai neatsargiai] 
ėjo per gatvę, bet kartu pri- ’ 
pažino ir miesto kaltę, kad j 
bėgyje 24 valandų skylės ne
užtaisė, todėl jos reikalavimą 
iši miesto padengimui nuosto
lių $3,066, pusiau patenkino, 
priteisė jai $1,533. J.—

Kelias į Laimę
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 
TIK $1.00. '' ' :

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būtį 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio Įcalboję. jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose.
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond HiU 19, N. Y.

liXi
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tai ir vėl ėmėsi skaityti. 
Sužinoję draugai Maple 
parke sumetė po kelis cen
tus ir jam Laisvę užraše 
ant metų ir pusės. Kai ku
rie žmonės nunešdavo jam 
Keleivį, bet jis nenorėdavo 
Keleivį nė į rankas imti.

Drg. Petras Tamašaus
kas buvo palaidotas sausio 
26 d. Gaila, kad negalėjau 
dalyvauti laidotuvėse, nes 
buvau išvažiavęs New Yor- 
kan į Laisvės šėrinink'ų 
suvažiavimą. Velionis pa
liko dideliame nuliūdime 
žmoną, posūnį ir anūkus. 
Didelė užuojauta šeimynai 
ir giminėms. O Petrui Ta
mašauskui amžinai ilsėtią. 
Mielas drauge, ilsėkis am
žinai, nebereikės daugiau 
kankintis.

S. Penkaaskas

3 pusi. Laisve (Liberty) Ketvirtad., sausio.(Jan.) 31, 1957 •
. r \ ‘ . : ' 5 . ‘ ' j .1

Užrašykite Laisvę 
giminėms* į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinga.

Mokytojai .nutarė 
nerezignuoti

Angliškai kalbančių katali
ku mokyklų mokytojai per 
kokį laiką vedė pokalbius iv 
buvo priėję išvados ateinančią 
vasarą masiniai rezignuoti iš 
mokytojų profesijos dėl to, 
kad jų algos labai žemos ir 
jie negali, -gauti patenkinimp 
iš Katalikiškų Mokyklų Komi
sijos. Tačiau pereitą savaitę 
Mokytojų federacijos susirin
kime nutarė n.ęrezignuoti. Jie 
tokio tarimo priėjo vadovau
damiesi tuo, kad vaikučiai ka
talikiškose anglų mokyklose 
neturi nukentėti vien už tai, 
kad valdžios autoritetai netu
ri susidomėjimo jaunimo ap- 
š vi eta. 4 • •

Jie taipgi nutarė instruk
tuoti savo advokatus, kad jie 
imtųsi-teisminių žygių prieš 
Kvebeko Darb Santykių Ko
misiją, kuri anglų katalikų 
mokytoją .federacijai išdavė 
vieną bendrą čartei’į su kita 
organizacija, atstovaujančia 
francūziškąi kalbanč ius mok y 
tojus/

n Miawcat’jKOM* wk
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Tuojau įsigykite jįir pąsihaųdbkite. GaųtiAmąs 
Laisvės knygyne, Užsišak’aiiUėnišrpei’pHH 
na 80c. Mokestį galite prisiųąti U. S. pašto 
stampomis vertes po lQc. Kartu su užsakymais 
prašome prisiųsti ir mokestį. * 4

Laisvės
11042 Atlantic Avt, Rktaiwi HU|į 1$, N. Y.
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by top medical authorities"

V ,A.
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• The miracle vine from the 
Dominican Republic!

• The controversial product the 
whole world is talking aboutl

• Acclaimed by those who knowl 
Easy to use — p single supply 
(vino) will last for months.
» Send chock, money order, 
—or order C.O.D. ( $15. per vine)

B Popa Polo Importers, (ne.
į 3308 West Foster, Oept. I.-I
“ Chicago, Illinois
į Picose ruth Pon
■315 eoch.
| LJ I om enclosing V , _
| U S.nd C 0.0 (Plus C O D (horpes) 
lNome_
I Address
£ City___ Sialo

t

Tai kūrinys, kuris būtinai' reįkaHhg^ ? 
kiekvienam savo namūdse. Kokiu tik ihfpęma-

■ ą .» ; ‘ , į s ’ .«**<*<

cijų jums reiktų jame rasite. . Apart įvairiu in* 
formacijinių-dajykų yra lobai naudingų raštty 
įvairiais klausimais. . ' .

* 1 . ) • 
, ’ ’ , *, z*.

Knyga iš (tl28 Puslapių, Kaina 75c
Rūpestingai prirengė L. Jonikas



Haverhill, Mass.
Sausio 21 d. mire Walter 

A. Chaplik, 77 metų amžiaus. 
Gyveno King St., Groveland, 
Mass. Seniau yra gyvenęs Ha
verhill, Mass.

Paliko moteri tris sunns, 
Victor, John ir Frank, taipgi 
dvi dukteris — Mrs. Mar v 
Hill ir Helen Chaplik, .kuri 
gyvena pas tėvus; paliko bro
lį Adomą, kuris irgi kartu gy
vena ir seserį Mrs. Rose Wes
sel, Portland, Me. Paliko ir 
daugiau giminiu.. Palaidotas 
sausio 24 d.

Gruodžio 26 d. mirė Jonas 
Walukevich apie 75 metu am
žiaus. Gyveno 605 River St. 
Paliko moteri, sūnų Joną Jr., 
dukterį 'Mrs .Genevieve Rei
man, seserį Mrs. Marcela Ne
dzinskas. Palaidotas 1956 m. 
gruodžio 28 d.

Gruodžio 27 d. mirė Juozas 
Ziminski, 61 metu amžiaus, 
gyv. Eudora St. Amerikoje iš
gyveno 49 metus. Paliko mo
terį Margaret, dukterį Mrs 
Alice Kowalefski ii- brolį 
Joną. Palaidotas 1956 m. 
gruodžio 31 d.

Visi palaidoti St. Patrick’s 
kapinėse.

Lai būna jiems lengva juo
da žemelė, o likusiems — 
užuojauta.'

Sausio 11 d. jam 479 mote
rys, sulaukusios 62 metu am
žiaus, padavė prašymą dėl 
gavimo senatvės pensijos.

1956 m. gruodžio 21 d. ko
respondencijoje iš Haverhill 
Įvyko klaida1 ton pažymėta 
“Paplauskas”, o turėjo būti 
Paulauskas.

Senis

Cleveland, Ohio
NUOŠIRDI PADĖKA

širdingai dėkoju visiems ma
no draugams ir draugėms, ku
rie man suteikė tiek daug ma-1 
lonios užuojautos. , atnešdami 
dovanų, gėlių ir šimtus laišku
čių.

Mano nelaimės vietoje p ir- į 
miltinę pagalbą suteikė drau
gai : J. žebrys ir Jonas Stripei- 
ka, atsargiai parveždami į na-į 
mus.

Draugams Alonutei ir An-' 
driui Salen už gausias dova-; 
nas, atneštas į ligoninę ir Į! 
namus, draugams F. Šklėriams ; 
taipgi už dovanas, atneštas į ' 
ligoninę ir j namus, Onutei . 
Williams, kuri atlankė mane' 
su dovanomis ir gėlėmis. Drau-, 
gams Meteliams už atsiųstas ■ 
dovanas iš Los Angeles. Julytei 
Werner, T. Hart, d. Botyrius,, 
draugams Aimanams už dova
nas, draugėms M. Plaush ir A J 
Hantz už gėles, Mrs. Olga Slap-' 
nik už dideli vazoną žydinčių i 
gėlių.

Už malonius laiškučius nuo' 
draugų ir dradgitj iš kitų mies
tų ■ Milie ir. Edvard Kruger iš 
Venezuelos (Pietų Amerikos), 
Šivinsko ir Katis iš Detroito, 
nuo Pauline Yasilionis ir Na
valinsko iš Binghamton, Alvi- 
nai iš San Francisco, Agnes 
Tuloe iš Wilkes-Barres, A. 
Dočkus ii- Lapinskui iš Los An
geles.

Visiems celevelandieč'iams už 
malonius laiškučius, kurių ga
vau apie šimtą. LLD 15-tos 
apskrities komitetui už malonų 
užuojautos laiškutį. Visiems, 
o ypatingai Onutei Williams ir 
Katriutei Gardis, kurie teikė 
užuojautos ir pagalbos mano 
žmonai, kuri buvo labai suvar
gusi ir net apsirgusi manimi 
besirūpindama. Taipgi ir mūsų 
korespondentams: Rodgers ir 
J. N. Simans, ir dienraščiams 
Laisvei ir Vilniai už talpinimą 
aprašymų, kas davė progą su
žinoti mano draugams apie ma
no nelaimę, gyvenantiems ki
tuose miestuose.

Dar kartą dėkoju visiems, 
nepamiršiu niekad.

Su širdingais linkėjimais vi
siems gefriausios sveikatos ir 
ilgo amžiaus.

Jurfjis Palton

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito.

TARP LIETUVIU
Jau keliuose pirmiau įvy

kusiuose Laisvės šėrininkų su
važiavimuose, gerai atsimenu, 
atsirasdavo tokių, kurie kel
davo klausimą apie Laisvės 
pavertimą savaitraščiu.’ Jie 

i argumentuodavo, kad jau atė- 
ijo laikas Laisvės spausdinimą 
■ suretinti.

šiame suvažiavime, tačiau, 
tokių nei vieno nebesirado. 

j Pas visus buvo vienas ir tas 
i pats nusistatymas: dėti visas 
j galimybes, kad Laisvė i 
1 lian išeidinėtu dienraščiu.

to

tai,Nemažai kalbėta apie 
kaip Laisvės turinys padaryti 
įvairesniu. Vietiniams šėrinin- 
kams, žinoma, daugiausia rū
pėjo vietinių, žinių puslapis. 
Keli nusiskundė, kad Laisvė 
nepilnai nušviečia Didžiojo 
New Yorko lietuvių gyvenimą.

Iš redakcijos pusės yra de
damos pastangos. Bet viena 
redakcija, 
respondentų pagalbos, 
tai pasiekti. Tad ir 
žiavime 
sų šios 

be reporterių-ko- 
negali 

buvo suPa
prašyta vi- 

šėrininkų, 
pagelbėtų : 

gyvenimo

raginta ir
apylinkės
redakcijai
iš lietuvių
taipgi skubiausias ži- 

ar asmeniškai

rašytų
žineles, 
nias telefonu 
pranešdinėtų.

Laukiame 1 a išviečių dau
giau pagalbos.

Rodosi, visai neseniai Juozą 
Šukį ir jo šeimą vedžiojau po 
Kultūrinį Centrą. Ši įstaigą 
jam patiko. Ir jis ją prie pro
gos paremdavo.

šiandien dar vieno kultūri
ninko - visuomenininko nete
kome. *

Kitas įžymus veikėjas, An
tanas Smitas, jau palaidotas. 
Nors jis gyveno Philadelphi- 

bet mums newyorkie- 
jis buvo labai arti- 

Tankiai pirmiau, kai 
jis čia at vyk

joje, 
čia m s
m as.
sveikata leido,
davo į suvažiavimus, į konfe-
i uncijas, į parengimus..

Dabar ir šio veikėjo savo
larpė nebeturime. Kaip gaila!

Sekantis ,mūšų parengimas 
Lūs šeštadienio vakare, vasa
rio 9, Liberty Auditorijoje.

Tai bus kugelio ir kitokių 
skanėsių vakarienė. Rbngia 
LLD 18.5 kuopa. Kviečia 
sus

i ą 
vi-18.5 kuopa, 

ir visas dalyvauji.

SERGA
Brusokų nesimatė

Stasys Brusokas ir jo žmo
na niekad nepraleisdavo ne
dalyvavę Laisvės parengimuo
se. Bet šiame- parengime jie 
negalėjo dalyvauti.

Kiek žinoma, Stasį Bruso- 
ką smarkiai kamuoja nesvei
kata. Turi skau-smus viduriuo
se ir tų skausmų nepajėgia 
ųugalėti. Taipgi ir jo kojos 
yra, silpnos. Todėl iš stubos 
niekur neišeina. Jo žmona 
nuolatos jį prižiūri..

Stasys skundžiasi, kad la
bai nuobodu. Norėtų su drau
gais susieiti ir pasikalbėti, 
greičiau laikas praeina.

Brusokų gyvenvietė: 
Doscher St., Brooklyn, N.

tai

PRANEŠIMAI

Žinios iš Lietuvos
Kaip tai pasirodė per dis

kusijas, žinios iš Lietuvos 
Laisvėje yra svarbi problema, 
kuri rūpi skaitytojams. R. 
žara sutiko su delegatais, 
žinių tiekime iš Lietuvos 
daug ko, ką galima būtų
syti. Jis saįtė, kad žinios būtų 
gyvesnės, geriau apdirbtos, 
jeigu galėtų būti suredaguo
tos. Bet mes jas Semiamės iš 
Lietuvos spaudos ir taipgi iŠ 
tenykščių raštų, o kas atrodo

Mi- 
kad 
yra

pirmadieni, vasario- 
Taut. Namo kamba- 
7 vai. vakare. Visi 
dalyvauti susirinki-

BROCKTON, MASS.
L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 
Feb. 4th, Liet, 
riuose, pradžia 
nariai prašomi 
me. Čia išgirsite raportą iš Laisvės 
bendrovės dalininkų suvažiavimo. 
Taipgi galėsite pasimokėti metines 
duokles.

Geo. Shimaitis, 
Fin. Sckr.

(21-22)

VILNIES 
kreiptis

L. Tilvi-

EASTON, PA.

Kurie norite įsigyti 
KALENDORIŲ, prašome 
pas V. Danielių arba pas 
ką, 34 N. 7th St., Ęaston, Pa.

Puiki knyga su daugeliu įvairių 
informacijų ir įvairių raštų. Kaina 
75 centai. y. (22-23)

Dalininku suvažiavimo 
diskusijos ir išvados

Vakar šioje vietoje 
aprašyta, kokios diskusijos 
v y k o daliniu k ų su važiavime, 
ką sakė suvažiavimo dalyviai. 
Po diskusijų R. Mizara redak
cijos vardu padarė išvadas, 
atsakė į kai kuriuos iškeltus 
klausimus ir smulkmeniškai 
aiškino, su kokiomis proble
momis tenka susidurti reda
guojant Itikraštį.

Jis visų pirma nurodė, kad 
redakcija visuomet gali 'pasi
mokinti iš diskusijų apie 'laik
raščio turinį, iš pastabų, kriti
kos arba teigiamo Įvertinimo 
— tai yra tiesa kalbant apie 
kiekvieną pažagaus judėjimo 
veikėją, tai yra dar labiau 
tiesa apie pažangaus laikraš
čio redaktorių. Tamprūs ry
šiai su skaitytojais, žinojimas, 
ką jie galvoja apie laikraščio 
turinį, labai būtini.

‘ Skubotas darbas....

tu- 
pa-

Tam tikra dalimi nedatek- 
l-ai ir silpnybes laikraščio tu
rinyje beveik neišvengiami, 
sakė R. Mizara, nes laikraš
tis leidžiamas su mažu perso
nalu, visi redakcijos nariai 
ri dirbti skubotai, neturi 
Rankamai laiko goriau 
dirbti savo medžiagą, jau 
kalbant apie pirmarankį 
farmavimąsi stebint.

nc- 
in- 

išvažiuo- 
ir pa

tenka laikrašiin ir ilgoki nuo
bodesni raštai, nes ima dau
giau laiko trumpinti, perraši
nėti, surinkti daugiau smul
kiu rastų.

Visi skaitytojai, kurie susi
rūpinę dėl to- fakto, galėtų 
geriausiai laikraščiui padėti, 
jeigu, patys rašinėtų — būk 
tai korespondencijas, būk tai 
trumpas nuomones straipsne
lių pavidale, būk tai laiškus—- 
kuo daugiau bendradarbiui, 
tuomi laikraštis įdomesnis.

Ideologinės diskusijos

de-Redaktorius mano, kad 
legatai, kurie sakė, kad po as- 

iškėlimo 
pasirodė 
kritikos

buvo beveik
Bet tai nebu- 

k laidos, nes

mens kulto klaidų 
1 a i k r ašty j štai ga
perdaug k ra š t u t i n i ų 
nuomonių, turi pagrindą savo
kritikai. Bet mes nesame vie
ninteli, sakė jis. Iškeltieji fak
tai sukrėtė visą darbininkišką 
judėjimą, tam tikras nepilnas 
orientavimasis 
neišvengiamas, 
vo vienintelės 
klaidas darė ir tie, kurie sten
gėsi nežiūrėti faktams į akis, 
ir laikėsi įsikibę seno, 
kė, kad laikas, kaip 
sias gydytojas, dabar 
išlygina, juos perstato 
nėję perspektyvoje ir 
si galime labiau pagrindiniais 
klausimais sutikti.

geriau- 
faktus 

ryš k es
mes vi-

/“xte/ radio city music hall
į. JOHN WAYNE • DAN DAILEY • MAUREEN O'HARA 

’. s Starring in METROCOLOR in

. “THE WINGS OF EAGLES”
“• „ Co-Starring WARD BOtyD

An M-G-M Picture
x. and SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

Jūs sutaupysitex pinigų šimtais dabar, jeigu pirksite naują 1957 
Dodge pas PIEBES MOTORS! Ir mes nekalbame niekų, tikėkite! 
Nuo dabar ir iki kovo 1 mes turime parduoti daugelį naujų 1957 
Dodge mašinų, ir kad.atlikti šį nusistatymą, kiekvienas naujas 1957 
Dodge bus parduodamas už labai prieinamą kainą. Ateikite ir pa
matykite, kiek galėsite sutaupyki ant naujo 1957 Dodge.

FIEBES MOTORS—DODGE PLYMOUTH
155 Grove St. Atdara vakarais. — White Plains 9-8787

♦***4"M‘*^**+*****+***********4’*******4"M’******«"M>*<l-»«

buvo Į įdomu ten, vietoje, nevisuo-
met įdomu čia.

Kaslink kai kurių šėrinin- 
ku kelto kaltinimo, kad žinios 
iš Lietuvos perdaug palankios, 
pabrėžiančios tik gerąją pusę, 
redaktorius sakė, kad laikraš
tis dažnai primena skaityto
jams, kad gyvenimas Lietuvo
je dar turi daug sunkenybių, 
kad nereikia jį vaizduoti kaip 
rojišką. _ , .

Jis iš kitos pusės įspėjo at
sinešti su didesniu abejingu
mu į priešų gandus, nes paty
lamas parodė, kad tie gandai 
dažnai iš piršto išlaužti. Jis 
taipgi sakė, kad klaidinga 
spręsti vien tik pagal vieną 
kitą laišką — klaidingą jaus
ti, kad ten viskas puikiausio
jo tvarkoje, jeigu gaunamas 
linksmas laiškas, arba jausti, 
kad viskas bloga, jeigu gau
namas niūrus. Lietuvoje stato
mas naujas gyvenimas, yra vi
sokių problemų, visokie asrne- 

'nys susiduria su visokiomis 
padėtimis ir-tas neišvengiama. 
Reikia prieš savo akis 
bendrą vaizdą.

Redakcijos išvados 
nuoširdžios ir atviros, 
rinkai jautė, kad viskas! prieš 
juos atskleidžiama atvirai ir 
pilnai. Dalininkai, kiek teko 
girdėti iš pastabų, išsinešė 
įspūdį, kad laikraštis randasi 
patikimose kompetentiškose 
lankose, bet kad vieno trūks
ta — daugiau tų rankų. O tą 
atitaisyti galime tik visi bend
romis jėgomis. — dabartiniai 
laikraščio vedėjai, darbuoto
jai, direktoriai, dalininkai, va
jui n kai ir platieji skaitytojų 
sluoksniai. R. B.

laikyti

buvo

Ieško žmonos turto
G. Imparato dabar randasi 

veteranų ligoninėje dalinai 
paralyžiuotas ir su silpna šir
dimi. Jis per teismą reikalau
ja panaikinti mirusios žmonos 
testamentą, kuriame ji paliko 
jam. tik $1, ,o pusantro milijo
no dolerių paskyrė labdarin
goms įstaigoms.

BEDARBIS NUSIŠOVĘS
Baltimore & Ohio geležin

kelio sargas W. Ryan liudija, 
kad Robert Ponton pas jį 
šęs revolverio nusišauti, 
manęs, kad Ponton juokus 
čia ir padavęs revolverį, 
riuo Ponton ir nusišovęs. Pon
ton buvo per keleris metus be
darbis ir nusivylęs gyvenimu.

pra- 
Jie 

kre
ku-

Sugautas moters užmušėjas

William Rini, savo automo
biliu pervažiavęs 
Mrs. Wilma Stein, 
bėgti ir pasislėpti, 
jos buvo suimtas 
dystėje kaltinamas.

ir užmušęs 
bandė pa- 
bet polici

n' žmogžu-

ALIEJINIAI PEČIAI

Bendrai dirbame su aliejaus 
pristatytojais nuo 1379. Nerei
kia rarikpinigiųl Pirmas mokes
tis į 60 dienų. e

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

Bayside 9-2200

(14-23)

KttM

Mes dainavome.

Praeitą sekmadienį, kuomet 

kaip 
mus, 
keli

dalininkų suvažiavimas, 
tai jau buvo rašyta pas 
šaligatvyje valkinėjosi 
apgailėtini tipai — dipai, ku
rie atė.io atlikti savo .mizerną 
žygį: pikietuoti apšvietos po
būvį.

Buvo nepaprastai biaurus 
oras, bet tie du ar trys žmo
geliai radosi, atrodė, gan ge
roje nuotaikoje. Jų kojos gal 
bent kiek svyravo (jie visuo
met ateina • pasisėmę skystos 
“drąsos”), bet jie šiuo kartu 
šaukė, šaipėsi, rodė kiek ener
gijos. Tarp senų, iškabų, z tai 
yra, tų pačių, kurias naudoja 
per ketverius-penkerius ar 
daugiau metų, šiuo kartu, ro
dosi, matėsi ir viena nauja 
(progresas!).

Vienok, temstant jų nuotai
kos pradėjo slūgti. Nepadėjo 
jų nuotaiką palaikyti ir-fak
tas, kad du policininkai, kurie 
ten pat šalo ne dėl savo kal
tės, nekantriai laukė, iki “did
vyriai” pikietai pasitrauks.

Pagaliau, banketui įpusė
jus, pikietai jau šliaužinėjo 
visai paniurę. Juos aptaškė 
šalia greit pravažiuoją auto
mobiliai, juos su nuostaba ir 
nesupratimo žvilgsniais ap
žiūrėjo praeinantieji ameri
kiečiai, į juos ne su didele 
meile žiūrėjo ir policininkai, 
kurie verčiau būtų sėdėję sa
vo šiltoje stotyje. •

Kuomet, ankščiau1 šaukę, o 
vėliau nutilę, tipai 
“evakuoti” Kultūros 
šaligatvį, juos, rodos, 
iš salės sklysta “Kai aš turė
jau kaime mergelę” garsai. 
Tai dalininkai ir banketo da
lyviai linksmai dainavo po 
vaisingos suvažiavimo dienos.

M.

Centro 
lydėjo

o

Jau rūpinasi gėlynu
žemelė dar po sniegu, 

Marga reta praėjusį sekmadie
nį jau; prisiminė LKC gėly
ną—jo prižiūrėtojui įsiūlė $2.

•šia proga tenka dar pri- 
ourt, kad praėjusios vasaros 
pabaigoj Wm. S k o d i s davė 
penkinę, o rudenį Wm. Kūli
kas—$3.

Dėkui visiems!
Praėjusį rudenį nupirkta 

viena rožė, pora lelijų, tuzi
nas 'tulpių, pora tuzinų kroku- 
sų ir bijūnams; bonemealo.

Na, tai lauksime pavasario.

z . Gėlininkas

PARDAVIMAI
Parduodame Lotą, 50x100. Arti 

vandenio, privatiškas 
Nesveikumas priverčia ] 
Puikus pirkinys už $2,500. 
pamatyti; pirmutinis, kuris 
$2,500, bus savininku.

Ossining 2-2965.

savininkas.
parduoti.

Ateikite
pasiūlys

(21-27)

BOE SUN CHINESE-AMERICAN
Puiki vieta atsivesti visą šeimą. 
Specialiai išsinešimui lėkštes mais
to, 
te

Prieinamos kainos. Išbandyki- 
mųs, persitikrinkite.

1560 Central Avė.
Arti Tuckahoe R<1.

Yonkers, N. Y. WO. 1-4707
(20-22)

AUTO APDRAUDA iiMATTHEWAji

6
Lengvus Išmokėjimai
Greitas apdraudimas

RAYMOND H. PALUCH 
103 West 42nd Street 

NEWi YORK 36, N. Y.

BRyant 9-3398
Naktinis Tek Lo. 7-9232

sausio (Jan.) 31, 1957
i

HELP WANTED MALE BUSINESS OPPORTUNITIES

Assembler, instrument. 1st Class. 
Photographic arid light mechanical 
experience on experimental type 
work. Over time, benefits. Steady 
work. VANGUARD INSTRUMENT, 
184 Casper St., Valley Stream, L. I. 
VA. 5-2218.

(22-28)

ĄUTOS

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

TRUCKS

dauge-
Pcr- 

A. M.

TRUCKS-FORD 1950 —l'/z TONO, 
atdaru viršum. Parduoda privatus 
savininkas, puikus pirkinys, A-l 
mechaniškarhe stovyje. Per 
lį metų pirkėjas pasinaudos, 
sitikrinkite patys, šaukite 9 
iki 4 P. M. UN. 8-7785

(20-26)

John Wayne and Maureen 
O'Hara play the Navy coiiple of 
"The Wingsof Eagles," M-G-M's 
spectacular drama telling the 
story of Frank (Spig) Wead, one 
of the Navy's great nyodern 
heroes. Dan Dailey co-stars in 
the picture, directed by four
time Academy Award-uinner 
John Ford.

Šis naujas filmas pradėtas 
rodyti Radio Cfty Music Hall, 
6th Ave. ir 50th St., New Yor
ke.

999 , UŽ STREIKĄ, 
, 1 PRIEŠ

N. Y. miesto 80 departmen- 
t.ų darbininkai turėjo susirin
kimą, kua'iame 999 balsavo už 
streiko skelbimą, 
prieš. Jeigu nebus 
administracija susitarta, tai 
apie vasario ‘14.d. bus strei
kas paskelbtas.

tik viehas
su miesto

PAMOJIMAI
Paieško seselė savo trijif brolių, 

Petro, Povilo ir Juozo Falkausl^ų. 
Paeina iš Šatiriinkų kaimo, Krosnos 
valsčiaus, Kapsuko Apskr; (buv. 
^lariampolė). Jie patys ar kas ži
note apie juos, kreipkitės pas ma
ne, būsiu dėkinga. Viktorįa Benda- 
ravičienė, 714 Jefferson Ave., Cam
den. 4/ N. J.

Aš, Juoas Garląuskas, paieškau 
savo brolio Vinco Garlausko. Tū
rių svarbų reikalą. Jis iš Kauno, 
Šiaulių apskr. Girdėjau kad dabar 
gyvena Connecticut valstijoj. Pra
šau jo paties, arba kas žinote apie 
jį, kreiptis prie'manęs, j Ačiū. Juo
zas' Garląuskas; 373 George Rd., 
Cliffside Park, N. J. (22-26) 

, y. ■ i ------ ----------

Ieškome \ Aleksandro Grinkevičiaus, 
kilęs iš Lietuvos^ Sedos vals., Kul- 
žėnų kaimo. Jis pirmiau gyveno 
New Yorke. Ieško jo brolio Felikso 
Grinkevičiaus duktė, Valė Grinkeyi- 
čiutė, dabar gyvenanti Plungės mie
ste, Reikoop ląjung 9, Lietuvoje. 
Prašome jo' atsiliepti, arba kas ži
note ką apie Aleksandrą Grinkevi
čių, malonėkite pranešti pas Joseph 
PlusČIauską, 161-82 84th Rd., Ja
maica, N. Y.

(21-23)

BUYUS
(BUYAUSKAS)

/ LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

Gcsolino Stotis. Du šulinys.^. 
14,000 galionų i mėnesį. Prie vieš
kelio. Su įtaisymais ir sandėliu,* 
puikus pirkinys už $3,500. Daug 
darbų. Turite pamatyt, kad įver
tint. Geras pragyvenimas partne
riams ar atskiriems asmenims. L. I. 
Baldwin 8-9805. (22-28)*

Service and Storage Garage. Pri
vatiškas savininkas. Esame privers
ti parduoti. Geras pragyvenimas 
partneriams ar atskiriems asme
nims. Daug darbų. Kreipkitės pas 
Charley, 82»€6 18th Avė., B'klyn,
N. Y. BE. 6-9678.

(21-27)

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 perbūdavo!! į geresnį biz
nį. Astoria. L. L 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. 
Prisiruoškite dabar, sezonas prasi
dės neužilgo. Gaukite tinkamas vie-r 
tas. Mūsų reputacija žinoma ge
rais produktais. SH. 8-4141, B’klyn, 
ORiole 6-2641. Nassau.

(15-21)

Valgykla, Išnuomavimui. ^- Moder
niška, vesi vieta. -Sėdynių 52. Pa
tyręs žmogus gali gerą pragyveni
mu pasidaryt. Mažos išeigos. Pui- 
l£i 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 pankavimui. $2000 į sa-* 
vaitę. Oro vėdinama. Renda $140. 
Daug vietos mašinom. Nori $25,000,^ 
pusę pinigų. Turime dar keletą ge
rų biznių pardavimui.

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

VI. 7-5478.
(19-25)

MISC. ADS

Pagražinkite savo namus su ato
miniais langais ir durimis. Apsau
goja jūsų namus nuo visokio lietaus, 
vėtrų ir tt. Mes taipgi turipi| 
Venetian blinds, gražiai išdekoruo- 
tus langams uždangalus. Visas xiar- 
bas garantuotas. žemos kainos, 
įsteigta 1929. Tūkstančiai paten- , 
kintų koktumerių., Duosime 10% 
nuolaidos su $iuo skelbimu.

RICHMOND HILL
' AWNING & SHADE CO. 

116-05 Liberty Ave. 
Richmond Hil, L. I.
- VI. 3-4940-4941

(17-26)

Mes garantuojame pataisymus
Visokių rūšių AUTO RADIO 
DRIVE IN. Ekspertiškai 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. 9-8483

(17-26)

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.

AUTO INSURANCE

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

Automobilio F. S-l apdraudos 
certifikatas būtinai reikalingas 
pristatyti imant 1957 auto plates. 
Mes jums gausime ir pristatysime 
tuojau. Compulsory Automobile li
ability insurance gali būti išmokėta 
pagal mėnesinį planą ‘ jums važinė
jant . Nereikia Co-makers ar užti
krinimo būdų.

AARON RIEZ >
1044 E. Tremont Ave., Bronx-, N. Y. 4 

WY. 1-0410 7
z(^9-2ė)

Sekretorei paliko $50,000
.» Harry Fowler mirdamas 
paliko savo sekretorei Floren
ce Dowd $50,000.




