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KRISLAI
“Lietuviu dvasia.“ 
Kas jai svetima ?
Gyvenimo tikrovė.
Socialinės sąvokos.
Mokslas be marksizmo.

Rašo A. Bimba

Tegu šitie krislai būna šiek 
tiek skirtingesni. Pasikalbėki
me apie visiškai “naują’* su
tvėrimą, pavadintą "lietuviu 

t dvasia.’*
Apie tą mūsų "dvasią** nenu

trūksta ilgiausios litanijos lie
tuviškoje reakcinėje spaudoje.

Vienas “profesorius." pasiva
dinęs daktaru, aną dieną vie
name laikraštyje supliekė visą 
marksizmo mokslą su tos "lie
tuviu dvasios" pagalba.

Išdidžiai ir energingai jis 
pareiškė:

'‘Reikia atminti, kad mark
sizmas šalia visokia dėklu muo- 
jamu laisvių turi dar materia
listinį istorijos aiškinimą, pri
vatines nuosavybes principo 
neiąimą, klasių, karos ir kitus 
šūkius, kurie yra mūsa lietu
viu d vašiai svetimi." (Draugas, 
lapkričio 27.)

Ir pradėjau aš sušilęs ieško
ti tos keistos “lietuviu dva- 
s»'r 4.“a Kur ji guli? Kuomi 

giriasi, pa v., nuo “airiu 
d Dilios,“ “žydu dvasios," “len- 
>kV dvasios," “jankiu dvasios" 
arba kokios kitos dvasios?

Ar lietuvis gali apsieiti be 
“duonos ir druskos"? Negali. 
Taip pat ir visi kiti žmonės.

Ar lietuvis atmeta stikliuką 
snapso, arba pypkę? Yra ir 
tokių, bet yra labai Įsimylėju
sių Į tas dvi “nedorybes." Tas 
pats ir su kitais žmonėmis.

Ar lietuvių dvasiai priešinga 
'susipešti, susibarti, net ir apsi- 
kulti? Neatrodo. Ir tokių ku
ri jozų tarpe mūsų brolių labai 
dažnai pasitaiko.

Visa tai suėmus į daiktą, 
man atrodo, kad kas tik abel- 
nai žmogui yra "sava," sava 
yra ir lietuviui, atsieit, jo tai 
“dvasiai.“ Niekas nesvetima.

O dabar paimkime nagai; 
marksizmą.

Kodėl jis turėtų būti “lietu
vių dvasiai“ svetimas?

Ką gi byloja mūsų seno, pal
šo ir margo gyvenimo tikro
vė?

.Pas i sta ty kimo “ m a t e r i a 1 i s t i n j 
istorijos aiškinimą.“ Ar yra, 
ar gali šiandien būti kitas tei
singas, tikras, moksliškas isto
rijos aiškinimas? Nėra ir ne
gali būti.

Ne tik lietuvis, bet kiekvie
nas kitas apsišvietęs žmogus 
jau seniai yra atmetęs kvailą 
bažnytinį istorijos aiškinimą.

Kur tu rasi tokį savo galvos 
nepametu s j žmogų, kuris tikė
tų, kad dievas j septynias die
nas sutvėrė pasaulį, arba kad 
be dievo žinios nė plaukas nie
kam nuo galvos nenukrinta, ar
ba kad kiekvienas esame gimę 
su “pirmuoju grieku,“ arba 
kad mūsų ir mūsų gyvenimo 
neveikia mūsų medžiaginiai in
teresai?

Kodėl, pavyzdžiui, kunigas iš
kraustė darbininko parapijono 
kišenę, kad pats galėtų rojiškai 
Čia gyventi, o anam liepia rū
pintis tik tuo, kas su juo at
sitiks, kai jis kojas pakratys?

Todėl, kad tas kunigėlis tiki 
i “materialistinį istorijos aiš
kinimą.“

Arba štai klasių kovos prin
cipas. Ar jis svetimas “lietu-

(Tąsa'3-me pusi.)

POLITIKIERIAI ŠAUKIA
PAAŠTRINI TAFTO 
ĮSTATU PRIEŠ UNIJAS
Hartley smerkia streiką prieš 
N. Y. didlapius kaip “diktatūrą”

Washington. — Jau keli 
republikonai senatoriai bei 
kongresmanai rašo suma
nymus, kad Kongresas po 
naujųjų metų pastiprintu 
streiklaužiška Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą prieš darbo 
unijas ir streikus.

Atvyko Į Washingtona 
Fred A. Hartley, buvęs 
kongresmanas, vienas iš 
to Įstatymo meistrų, ir 
mobilizuoja savo draugus 
republikonus, kad paaš
trintų šį įstatymą.

Hartley su savo sėbrais 
nurodo ypač j streiką prieš 
komercinius New Yorko 
dienraščius, kaip pavyzdį, 
kodėl tas įstatymas turė
tų būti “tinkamai” pertai
sytas. Jis vadina šį strei
ką “unijine diktatūra ir 
laužymu šalies Konstitu
cijos nuostato, užginančio 
aprėžti spaudos laisvę.”

Kaip Hartley, taip ir jo 
bendrai reikalauja prikerg
ti minimam įstatymui pa
taisą, kad unijos galėtų 
būti, kai]) trustai, baudžia
mos už tokius streikus.

Hartley sako, 400 foto- 
graviruotojų turėjo teisę 
sustreikuoti prieš šešius 
didžiuosius biznio dien
raščius New Yorke, kuo
met išsibaigė graviruoto
jų unijos sutartis su leidė
jais. Bet, pasak Hartley, 
“labai prasikalto” kiti 20,- 
000 spaustuvinių darbinin
kų, kurie neina darban pro 
graviruotojų streiko pi- 
kietus. Nes dar tebėra 
veikmėje tų spaustuvinių 
darbininkų unijos sutartis 
su dienraščiais.

Hartley ir kiti republi
konai todėl pataria leidė

Valdžia planuoja 
pašalpinius darbus

Washington. — Darbo 
sekretorius James P. Mit
chell, kalbėdamas Automo
bilių Darbininkų Unijos 
konferencijoje, sakė, /jog 
Eisenhowerio valdžia pla
nuoja viešus pašalpinius 
darbus tokiam atsitiki
mui, jeigu žymiai pakilti) 
bedarbių skaičius.

Mitchell pranašavo, kad 
1954 metais darbai vis dar 
gerai eisią ir tik gal kai 
kur* sušlubuosią. Sykiu 
jis žadėjo pasistengti, kad 
būtų padidinta nedarbo 
pensija bedarbiams.

(Bedarbių skaičius au
tomobilių pramonėje šiuo 
tarpu artėja prie 150,000.)

Stuttgart, Vokietija. — 
Pabėgo amerikiečių leite
nantas G. B. Bryson su vie
na vokietuke.

jams traukti šią uniją teis
man ir reikalauti atlygini
mo už nuostolius.

(Jau 12 dienų kai strei
kas sustabdė New Yorko 
Times, World - Telegram, 
Daily News ir tris kitus 
komercinius dienraščius.)

Irano studentai 
atiminėja ginklus 
iš policijos

Teheran, Tran. — Jau an
trą dieną pagrečiui de
monstravo čionaitinio uni
versiteto studentai, šauk
dami, “šalin Angliją!”

Studentai, o kartu su 
jais daug darbininku ir 
smulkiųjų biznierių, tai]) 
pat reikalavo paleisti Mo- 
ssadeghą, buvusįjį Irano 
premjerą. Karališkųjų ge
nerolų valdžia teisia pa- 
trijotinį Mossadeghą kai]) 
“išdaviką.”

Policija vėl puolė stu
dentus gatvėse ir pačioje 
universiteto aikštėje. Stu
dentai priešinosi ir grobe 
revolverius .bei šautuvus 
iš policijos.

Pi rm ą j ą d e m o n s t r a c i j ų 
diena buvo nušauta du stu
dentai ir pavojingai pa
šautas dar vienas. Areš
tuota kelios dešimtys žmo
nių.

Generoliška cenzūra, už
gniaužė žinias apie nuken
tėjusius naujuose susidū
rimuose.

Už taksus parduoti 
sovietiniai namai L. I.

Mineola, L. I. — Apskri
ties valdininkai pardavė už 
$5,314 nesumokėtų vietinių 
taksų du sovietinius na
mus Long Islande.

Sovietų vyriausybė bu
vo pirkus tuos namus viso 
už $200,000, kaip patalpas 
savo pareigūnams bei Jun
gtinių Tautų delegatais.

Sovietų atstovai sakė, 
jie kaipo Jungt. Tautii 
delegatai turi būti laisvi 
nuo taksų.

Bet sovietiniai pareigū
nai galėtų atgauti minimus 
namus, jeigu per dvejus 
metus sumokėtų taksus ir 
pabaudas už jų užvilkimą.

Peking. — Kinija tele
grafavo Jungt. Tautoms 
protestą, kad amerikonai 
tyčia atidėlioja apklausi
nėjimą “atsisakančių” grį
žti kinų belaisvių.

Jeruzale. — Pasitraukė 
Izraelio premjeras Ben-Gu- 
rion.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS 
SVARSTO KLAUSIM/ APIE 
NEGRŲ TEISES MOKYKLOSE

Washington. — šalies 
Aukščiausias Teismas da
bar svarsto negrų apeliaci
ją, reikalaujančią negru- 
kams lygybės su baltaisiais 
viešose mokyklose. Negrų 
advokatai nurodo 14-tąją 
Konstitucijos pataisą, ku
ri reikalauja lygių visiems 
piliečiams teisių, nepaisant 
žmonių spalvos ar religi
jos.

Baltųjų advokatas John 
W. Davis, seniau buvęs de
mokratu kandidatas i J. 
Valstijų prezidentus tvirti
no, kad baltieji “turi tei
sę” išskirti negrus iš 
savo mokyklų, nežiūrint to

Adenauer priima 3-jų Didžių jų 1 
planą sueigai su Sovietais

Bonn, Vokietija. — Pre
zidentas Eisenhoweris ir 
Anglijos bei Francijos mi
nistrų pirmininkai atsiutė 
bendrąjį savo pareiškimą 
Adenaueriui, Vakarinės 
Vokietijos premjerui, kas 
liečia planuojamąją suei
gą Keturių Didžiųjų užsie
ninių ministrų — Jungti
nių Valstijų, Anglijos, So
vietų Sąjungos ir Franci
jos. Pranešama, kad Adc- 
naueris užgyrė tą pareiš
kimą, nors jam ir nepatiko 
kai kurie šio dokumento 
posmai.

Eisenhoweris susitarė su 
Anglijos ir Francijos mi

N. J. teismas uždraudė dalinti 
Biblijas viešose mokyklose

Trenton, N. J. — Aukš
čiausias New Jersey vals
tijos teismas užgynė da
linti Biblijas mokiniams 
viešose mokyklose.

Gideono biblijistų drau
gija buvo pradėjus dova
nai dalinti mokiniams kny
gas su protestantišku ver
timu Naujojo Testamento 
ir psalmėmis bei Saliamono 
patarlėmis.

Kai kurie katalikai ir 
žydai, mokinių tėvai, krei
pėsi į teismą, kad uždraus
tų tokių biblijinių knygų

Berūkant lovoj, sudegė Viesulas Vicksburge 
motina ir 4 kūdikiai pražudė 30 žmonių

Baltimore, Md. — Eve- 
lyna Weitzel’iene, rūkyda
ma cigare tą, atsigulė ir už
migo. Iš cigarete kilo 
gaisras, kuriame sudegė ji 
pati ir užtroško keturi jos 
kūdikiai nuo 3 iki 9 metų 
amžiaus.

Peking. — Kinijos val
džia smerkė Jungt. Tautų 
seimo priimtą rezoliuciją 
kaip melą, būk šiaurinė 
Korėja ar kinai kankinę 
karo belaisvius. 

i Konstitucijos punkto. Jis 
pasako jo, kad jeigu baltie- 

; ji duoda “lygiai geras” at- 
| skiras mokyklas negrų 
.'vaikams, tuom ir patenki- 
j na Konstituciją, i

Davis grasino, kad bal- 
i tieji mokiniai “patys apsi- 
j dirbtu” su negru vaikais, 
I jeigu Aukščiausias Teis- 
| mas įsakytų priimti ne- 
; grūs lygiomis su, baltaisiais 
' j mokyklas.

Septyniolika pietinių val- 
! stijų ir šalies sostinė Wash- 
I ingtonas iki šiol atmeta ne- 
j grūs nuo baltiesiems ski- 
! riamų mokyklų.

nistrų pirmininkais Ber
mudas konferencijoje pri
imti Sovietų Sąjungos pa
siūlymą — sušaukti Ketu
rių Didžiųjų sueigą Ber
lyne. Jie, tačiau, iš anksto 
stato tūlas savo t sąlygas, 
kurias Sovietų vyriausybe, 
turėtų patenkinti pirm su
eigos suruošimo. Tuometi 
sueiga įvyktų 1954 m. sau-! 
šio pradžioje.

į Teigiama, kad Amerika, i 
Anglija ir Francija šiomis; 
dienomis jau viešai pa
skelbs savo valdovų pada
rytą nutarimą Bermudus

I konferencijoje.

dalinimą. Katalikams ne
patiko protestantiškas ver
timas, o žydai priešinosi 
N a u j a j a m Te s ta men t u i.

Vyriausias valstijos tei
smas pareiškė, jog religi-i 
nių knygų skleidimas vie-; 
šose mokyklose peržengia! 
konstitucijos nuostatą, ku-; 
ris atskiria bažnyčią nuo; 
valstybės.

Vietinės valdybos jau’ 
pirmiau uždraudė dalinti 
biblijines knygas mišriose 
mokyklose Bostone, Det
roit, Akrone, Cincinnati ir 
daugelyje kitų miestų.

Vicksburg, Miss. — Su
rasta dar du lavonai žmo
nių, kuriuos čia viesulas 
pražudė. Iki šiol suskai
čiuota jau 30 žuvusiųjų. 
Dar nėra žinios apie kelis 
dingusius. Sužeista apie 
250 gyventojų.

Viesulas sugriovė apie 
1,000 namų, padarydamas 
daugiau kaip 25 milijonus 
dolerių medžiaginių nuos
tolių.

ORAS. — Nešalta ir bū- 
šią lietaus.

BAIGĖSI 3-JŲ VAKARINIU 
DIDŽIŲJŲ SUEIGA 
BERMUDOJE
Priėmė Sovietų siūlymą surengi 
Keturių Didžiųjų konferenciją

Bermuda. — Antradienį 
užsibaigė čia konferencija 
tarj) prezidento Eisenho
werio, Anglijos premjero 
Churchillo ir Francijos mi
nistro pirm. Laniel'io.

Jie priėmė Sovietų Są
jungos pasiūlymą surengti

McCarthy’o Įkvėptos 
telegramos vis dar 
zvimbia Į Washingtona

Washington. — Prezi
dentinis spaudos sekreto
rius Murray Snyder pra
nešė, kad^į Baltąjį Bumą 
suplaukė ^iu daugiau kai]) 
19,500 telegramų, kurias 
įkvėpė ragangaudiškas re- 
publikonas senatorius Joe 
McCarthy. O kas valandą 
dar atzvimbia po 270 to
kių telegramų.

Tai atsiliepimai į Mc
Carthy’o atsišaukimą per 
radijąi - televiziją, kad pi
liečiai telegramomis bei 
laiškais pareikštą! prezi
dentui, ar jie užgiriu per
šamą McCarthy’o griežtą 
politiką, ar švelnesnę Ei
senhowerio politika.

Dauguma tų telegramų, 
sakoma, kalba už McCar
thy prieš prezidentą.

(New York. — Pietuose 
po komunijos McCarthy 
sakėsi neplanuojąs kandi
datuoti į prezidentus, pri
durdamas, kad “niekas ma
nęs ir nenominuotų.” Šni
pė Bella Dodd gailestavo, 
kad daugelis republikonų 
protestantų priešinasi Mc- 
Carthy’ui kai]) katalikui.)

N. Yorko “švietėjai” kvos 
visus miesto profesorius

New York. — Joseph B. 
Cavallaro, pirm. New Yor
ko aukštesniosios apšvietos 
komisijos, ketino iškvosti 
visus keturių miestinių ko
legijų profesorius. Jiems 
statvs klausimus: — Ar 
esi Komunistų Partijos ne
rys? Ar bent kada buvai 
komunistas? Ar rėmei ko
munistinius judėjimus?

Cavallaro žada išvyti vi
sus tokius, kurie neduos 
atsakymų į klausimus, ir 
kurie buvo ar tebėra “ap- 
sikrėtę” komunistinėmis 
mintimis.

Visus juos tas “švietė
jas” iš anksto apšaukė 
“slaptais Sovietų agentais 
ir Amerikos išdavikais.”

Washington. — Aukš
čiausias Teismas nuspren
dė, kad samdytojai turi tei
sę paleidinėti “neištiki
mus” jiems darbininkus.

■ Keturių Didžiųjų užsieni- 
{ niu ministrų sueigą Ber
lyne, išstatydami kai ku-

, rias tam sąlygas iš savo
■ puses.

Nutarė, kad berlyniškė 
' sueiga, tarp kitko, spręstų 
i reikalą taikos sutarčiai 
įdaryti su Austrija ir ap
svarstytų klausimą apie 
Rytinės ir Vakarines Vo
kietijos sujungimą j vieną

1 vokiečiui valstybę.
Eisenhoweris, Churchi- ( 

! Has ir Laniel išleido ben- 
i drąi pareiškimą, kad jų 
I tikslas yra vydyti taiką 
i Europoje ir Azijoje.

Slaptos derybos
Jie slaptai tarėsi, sulai- 

; kydami bet kokius prane-* 
I Šimus korespondentams. O 
korespondentų buvo 200 iš 
Jungt. Valstijų ir įvairių 
kitu kraštu. I * ‘

FRANCIJOS PREMJE
RO LIGA “POLITINE”
Francijos premjeras La

niel iš pradžios buvo šį tą 
pasakęs saviškiams ko
respondentams apie kon- 

I ferencijos eigą. Už tai jį 
subarė Eisenhoweris ir 
Churchillas. Tuomet La
niel ir susirgo.

Manoma, jog tai žymia 
i dalim “’politinė liga.” La
jinei jautėsi paneigtus. Ei
senhoweris ir Chuichillas 
dažnai atskirai kalbėjosi 
kai]) seni draugai. Teigia- 

| ma, kad jiedu mažui dėme
sio tekreipė į Lanieiį. Ta
tai ir ]>riverte ji “susirg
ti.”

Lameliui begulint lovo
je, užsieninis Francijos 
ministras Geo. Bidaidt už
ėmė jo vietą pokalbiuose 
su Eisenhoweriu ir Chur- 

’ chillu.
Eisenhowerio spaudi-

■ mas francūzanis
Eisenhoweris darė s]>au- 

I dima francūzanis, kad už
gintų amerikinį planą, rei
kalaujantį apginkhiot pu
sę milijono vokiečių ir juos 
įtraukt j bendrą vakarų 
Europos armiją sykiu su 
francūzais ir kitais vakarų 
europiečiais prieš Sovietų 
Sąjungą.

Amerika statys japonam . 
karinį orlaivyną

New Orleans, La. — Ame
rikos oro jėgų sekretorius 
Harold E. Talbott sakė, 
kad Jungt. Valstijos pa
dės Japonijai atkurti ka
rinį orlaivyną.

Talbott kalbėjo vieti
niams Prekybos Rūmams, 
minint 12 metu sukakti nuo 
to laiko, kai japonai iš pa- ’ 
salų užpuolė amerikonus 
Perlų Uoste (1941 m. gruo-x 
džio 7 d.).
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NEGRAI PAAŠTRINS
KOVĄ UŽ. DARBUS

PRAĖJUSIĄ SAN'AITE Chicagoje Įvyko negrų dar
bininkų metinis suvažiavimas. Prieš keletą metų, kai]) 
žinia, negrai darbininkai buvo suorganizavę Nacionalę 
Negrų Darbo Tarybą, kuri veikia, kuri darbuojasi už 
tai, kad negrai būtų priimti i tas industrijas dirbti, i ku
rias ligi šiol jų nepriėmė.

Taigi ir šis suvažiavimas, kaip rašo spauda, priėmė 
atitinkamus tarimus, pagal kuriuos bus vesti veiksmai 
už tai, kad negrams būtų suteiktos lygios teisės visose 
pramonėse.

Tarp kitko suvažiavimas pažymėjo kai kurias ypa
tingas pramones, i kurias bus kreipiama specialaus dė
mesio, kad ten negrai būtų priimti darbuosna: prie ge
ležinkelių, tabokos pramonėje ir tekstilės pramonėje pie
tinėse valstijose.

Suvažiavimas pasmerkė makartizmą. Jis išrinko j 
nauja savo pirmininką. kuriuo yra Layman Walker iš 
Detroito. Suvažiavime sakė kalbą, tarp kitų, žymusis 
artistas Paul Robeson.

ĮDOMIA usi as str ei kas
, ft NEŽINOME, KADA New Yorko laikraščių foto- 

graviruotojų ir spaustuvinių darbininkų streikas baigsis, 
kada stambieji laikraščiai ir vėl galės pasirodyti, bet 
žinome vieną, būtent, kad šis streikas yra pirmas laik- 

> raštinėje pramonėje.
Niekas ir niekur nebuvo parodę tokio darbininkų 

’olidarumo, kokis dabar? rodomas New Yorke. Apie 
'20.000 darbininkų, pasidalinusių į amatines unijas, pri
klausančių ADE ir (’K) unijoms, vienu kartu atsisakė 
dirbti tol, kol samdytojai neišklausys graviruotojų rei
kalavimu.

« Na, ir šis darbininku žveis sulaikė visus stambino- 
sius laikraščius, sulaikė jų pasirodymą.

SAMDYTOJAI PRADĖJO rėkti: žiūrėkit, darbinin
kai smaugia spausdinto žodžio laisvę; jie uždarė visus 
laikraščius didžiausiame mieste pasaulyje.

Laikraščiu leidėjai, rėkdami, mano galėsią paveikti 
į platesnę visuomenę, kad toji darytų spaudimą Į darbo 
unijas ir kad šis streikas būtų baigtas.

Bet galvojančioji visuomenė šiandien supranta, ka
me dalykas. Ji pavyzdžiui gerai žino, jog ne visi dien
raščiai buvo užstreikuoti. N. Y. Herald Tribune nebuvo 
užstreikuotas. bet jis pats atsisakė rodytis. Per keletą 
dienų neišėjęs, šis laikraštis ir vėl pasirodė, bet pasirodė 
be skelbimų. Kodėl? Todėl, kad jis, laikydamasis mo
nopolistinės politikos, atsisako imti skelbimus, atsisako 
dėl to, kad ėmimas ir dėjimas laikraštin skelbimų pa
laužtų monopolistinį spaudos savininkų nusistatymą, 
santarvę.

New Yorko spaustuvių darbininkai, solidariai lai
kydamiesi bendrosiose eilėse, kovoja ne prieš spaudos 
laisvę, o už savo, kaip organizuotų darbininkų, interesus.

Keturi bekeriai
Susitarė keturi pirmei

viški vaikinai eiti i bekerių 
biznį. Vienas iš jų mokė
jo kiek duoną kepti. Rodo
si, tai buvo 1926 metais.

Turėjo jie susitaupę po 
kiek pinigų. Nusipirko 
piečiųf Scrantono mieste. 
Pasistatė bekernę. Susi- 
pirko mašinas, kokių rei
kia duonai kepti, t rokus 
duonai išvežioti. Tuomi 
užsitraukė nemažai ir sko
lų.

Kepė jie duoną gerą ir 
pristatė ją kostumieriams 
pigia kaina. Biznis jiems 
ėjo gerai per keletą metų. 

1 net keturiais trekais duo
ną išvežiodavo. Tai per ke
letą metų išsimokėjo vi- 
sas skolas ir buvo gerame 
stovyje.

Kad dar geriau biznis ei
tų, sumanė jie pasiųsti du 

• iš jų eiti Į bažnyčią mels
tis. Pabūgo, kad kartais 
k< >st u mie r i a i n e pask a i ty t ų

2 |>sl. — l ais' *" (Į’’heil \-)

“TŪKSTANTIS PO ŠIMTAI”
Tai Lietuviu Namo Bendrovės suvažiavimo šūkis
Kai]) ir praėjusiais me

tais, Lietuvių Namo B-vės 
suvažiavime buvo- diskusuo- 
ti būdai, kaip sukelti rei
kiamą sumą Bendrovės sko
loms mažinti.

Vienas suvažiavimo daly
vių prabilo maždaug seka
mai :

—Būtinai reikia imtis ki
tokio būdo skoloms mažin
ti, negu praktikuotas iki 
šiol. Praėjusiųjų metų suva
žiavimas nutarė prašyti 
šiam tikslui auku, ir nema- 
žai suvažiavimo dalyvių 
aukojo — po 5, 10, 25 dole- 
i-ius.' Bet masinio tam va- si&kusti 
jaus nepravesta. Jeigu ir 
šiame suvažiavime auku

v . . . . . . ‘ Iprašysime, tai jų duos vis 
tie patys nariai. Kitais me
tais—vėl tas pats. Vieniem 
duoti visados — kad ir po 
mažai — ir per sunku ir 
ūpo tam nėra, kai dauguma 
kitų to nedaro. Nejaugi 
negalima būtų per visas ry
tines valstijas suorganizuot 
tūkstanti žmonių — dalinin
kų ir nedalminkų, — sutin
kančių duot po $100?' Dar- 

šiol buvo 
— pinigų 

yra, tik reikia 
juos kreiptis, 
va jų š ū k i u 

po šimtą!, ir 
tik bus sumažin

tos, o ir visai likviduotos! 
Pradedant savimi, esu be
turtis, bet esu pirkęs Šerų 
už $100, dovanojęs $100 ir 
paskolinęs $1,000. Ir jeigu 
atsirastų šimtas asmenų, 
sutinkančių aukot po $1,000, 
tai ir aš savo tūkstantinę 
su d ž i a u g s m u paauko
čiau !—

Pasiūlymas — “tūkstan
tis po šimtą” — entuziastiš
kai priimtas. Ir ne vien 
pasiūlymas priimtas, o ir

Ir jeigu šio reikalo svar
ba ir suvažiavimo entuzi
azmu persiims visi Kultūri
nio Centro rėmėjai, tai se
kamas Suvažiavimas gali

jokių

Šiam didžiam vajui cen-|"į 
triniu aparatu, supranta
ma, bus Centro Valdyba. 
Bet Centro entuziastai 
lonijose turėtų sudaryt 
vo vietinius aparatus.

Kurie turite Centrui 
vę paskolų, būkite ramūs: 
jūsų pinigai ten yra taip 
saugūs, kaip ir bet kuria
me banke.

Jeigu šiandien toki na
mą ir iš tokiu medžiagų

da-

auksiniai laikai
pas žmones

P ra veskime 
tūkstantis 
skolos ne

skolų!
Kaip būtų puiku! Į su

važiavimą vyktume ne bėdų 
d.iskųsuot, bet pasiektu 
tikslu pasidžiaugt, linksmai 
pasivaišint. Iš suvažiavimo 
namo grįžtume ne su gal- 
voskaudžiais, o su malo
niais įspūdžiais!

O ar tai negalima? Žino
ma, kad galima!

Kiek iš mūs galėtume pa- 
kad po šimtinę

šiam didingam tikslui duot 
neištesėtume? Labai ma
žai. Jei bent būtų tokių, 
kurie reikalo svarbos įkai- 
nuot neįstengtų arba kurie 
to padaryti nenorėtų.

Vidutiniai išteklingo as
mens gyvenime šimtinė nei 
jo pražudys, neigi iš nelai
mės Išgelbės. O duota kil
niam tikslui ji užtikrins 
tau kitų žmonių didesnės 
vertės prietelišką atsineši- 
ma.

Natūralu, menkniekiui ir 
doleris yra per didelė su
ma išmest., Bet dideliam 
reikalui, dideliam tikslui 
pasiekti ir šimtinė yra ma
žytė suma. Nemažai yra 
tokių, kurie šimtinę uždirba 
per savaitę.

Nesuvilkime tų, kurie jau 
po daug yra davę ir jūsų 
draugiškos rankos šiam di
džiam tikslui tikisi!

Jei nepatogu savo šimti
nę duot tuojau, tai pasiųs
kite Centro Valdybai savo

tus — matvs 
ne vieni.

MOTERŲ KAMPELIS
I Katrina Petrikienė 
aplankys Chicagą

Mūsų žymioji veikėja 
trina Petrikienė buvo

Pasisekęs ciceriečiu 
moterų parengimas

Ciceros Liuosybės

f

pa

nuotų bent pusę milijono!
Su va ž ia v i ma ms ra po r ta i 

—ir šiemet ir pernai—pa
rodo, kad namas save iš
laiko.

Ko dabar reikia—tai lik
viduoti visas skolas.

Daug kas rūpinasi tuo, 
kam paskirti savo palikimą. 
Štai tiems garbinga pro
ga. — iš savo palikimų pa
skirt ir nelaukiant įteikt 
Centro Valdybai ... tik po 
vieną šimtinukę, jei nenori
te daugiau.

Kai kas kalba apie pamin
klus. Tiems taip pat pro
ga — po mažą šimtinukę 
prisidėt šiam didžiam ben
dram paminklui išlaikyt ir 
palikt. Tai būtų didingiau
sias ir pigiausias pamin
klas tik už vieną šimtinu-

Įdėkim savo vardą į gar
bės nariu saraša, kuris bus t V V z

ir ten prakalbą pasakyti. Ji 
apsiėmė tai padaryti.

Kai tik sužinojo Cleve- 
lando ir Detroito draugės, 
tai ir jos ją pasikvietė. Ji 
sutiko ir tuos du miestus 
aplankyti.

K. Petrikienė
Dabar jau nustatyta, kad 

ji kalbės Cleveland© gruo
džio 10 d., Detroite gruo-

sirinko pilnutėlė rinktinės 
publikos. Tai buvo Ciceros 
Moterų Choro metinis kon
certas. Moterys žadėjo duo
ti šaunų programą ir ne
su vylė.

Pirmiausiai perstatyta 
v i e n a v e i k s m ė komedija 
“Brangusis Pabučiavimas.”

Koncertinę dalį progra
mos pildė net keturi cho
rai—ciceriečiu Moterų Cho
ras, Roselando Aido, Eks- 
Mainierių ir LKM. Visi da
vė bent po tris dainas. Trim 
choram pianu akomjianavo 
LKM Choro direktorius 
Deffner, o pats LKM su
dainavo be akompanisto.

Gražiai sutartinai padai-< 
j navo ciceriečiu Duetas Sta- > 
nevičienė ir Dočkienė. Po
rą sunkių kavalkų ant pi
ano paskambino jauna mer
gaitė Joyce Haynes, cicerie
čiu Ainiu dukrelė, c-

Pirmininkavo choro pir- 
į mininkė C. Stanevičienė, 
i Pertraukoje trumpai kalbe- 
j jo L. Prūseika, priminda- 
! mas, kad šiuo laiku Cicerosryškioj namo vietoj išsta- • džio 11 d Draugijų svetai- į ] Chorui sukanka 10

tvtas i-a“. Dior’ lDz^..T-zx.. Qi- I
Lai šūkis 

šimtą” c
“tūkstantis po j 

skambiai ]
per visas mūsų kolonijas i 
ir lai nenutyla, iki bendras 
mūsų tikslas bus pasiektas!

Parodykime savo širdin-! 
gumą, sumeskime po šim
tinukę ir pasiruoškime se
kamame suvažiavime maty
ti namą be skolų!

S. Maksimi,skis

nų ai deja !
1 1 • •

| nėj, 4097 Porter St.
Iš Detroito ji vyks į Chi- 

cagą. Gruodžio 13 d. jai 
rengiamos prakalbos Mil
dos salėje,, kai]) 2 vai. po-

Is NETOLIMOS PRAEITIES
vajus vietoj stipriai pradė
tas.
sus šimtinėmis parėmė čia i gu tavo raštas negeras, tai

.. . jr tavo mjntyS neger0S)
i tu neturi drąsos rašyti...

Kada aš atvažiavau

Aštuoniolika savo bal-1 žmogus mislini taip: jei-

pat, o 21 pasižadėjo tai pa 
daryti vėliau. Vieni pa

kai kurie po dvi šimtines iš 
savo paskolų. Davė ir iš 
paskolų skyrė nemažai to
kių, kurie turi po 100 ir po 
200 dolerių serų, kurie jau 
yra po šimtinę dovanoję ir 
kurie yra po tūkstantinę ir 
daugiau paskolinę. Dau-

šimtines.
Tai ūpas, tai entuziaz

mas,. tai pasiryžimas tiks
lui pasiekti!

i c

Į sale Wilkes Barre, Pa., mie- 
iStelyje Parson, gyvenau sa- 
: liūne. Tai buvo proga ma- 
i tyti girtuoklių. Tie seni 
girtuokliai būdavo susenę, 
apšepę, apsileidę. O aš sto
vėdamas nuošaliai ir į juos 
žiūrėdamas 
kad tik 
Ir nesu

aš tokiu 
tokiu.

mislydavau — 
netapčiau.

saliu n e

dėdės, tai, žinoma, ne kur 
kitur nueis, kai]) į kitą sa- 
liūną, nes nemoka kito jo
kio darbo nei rašto. Kele- 
ri metai atgal matėme Lai
svėje, kad kur ten Penn- 
sylvanijoje kalnuose buvo 
sudeginta mergina sma
los bačkoje. Tai buvusi' ta 
vargšė Julė... O jos dėdė 
buvo labai religingas žmo
gus...

Greta su tuomi man 
risi priminti sekamą: 
su poetai rašo eiles 
giausia apie gamtą,
riau rašytų apie našlaičius, 
kuriuos skriaudėjai pasi
gavę išnaudoja. . Jų eilės 
akstintų prieš skriaudą ko
voti, kad našlaičiai būtų 
visur užtariami ir į dangų 
priimami.

no- 
Mū- 
dau-

juos kokiais bedieviais 
esant. O jeigu biznis ge
riau eis, tai ir pelno dau
giau visiems bus. Tad tie 
kiti du sutiko tiems dviem 
mokėti už jų maldas ir pa
stangas.

MALDOS NEGELBĖJO
Po kiek laiko biznis pra

dėjo eiti ne geriau, bet 
prasčiau. Nežinia kodėl. 
Ar kad nebuvo tokio dievo, 
kuris visų maldas išklausy
tų? Ar kad persimainė lai
kai ir užėjo depresija? Ar 
konkurentai atsirado? Biz
nis vis slinko žemyn.

Matydamas, kad tame- 
biznyje geros ateities ne
bus, vienas iš jų išsitraukė 
iš biznio ir, gavęs savo da
li, iškeliavo farmerių ke- 
liais — nusipirko farmą.

Ne po ilgo dar vienas ap
leido : net e k c s sveikatos, 
nuo širdies ligos mirė. Pa
silikę du dar bandė kepy
klą palaikyti, bet galimybių 
jau nebuvo, turėjo ją par
duoti. Po to dar vienas

mirė, taipgi širdies liga.
Trys iš jų per tą beke- 

rystės laiką apsivedė, pasa
koja man vienas iš jų. Sa
ko, suradau ir aš merginą, 
norėjau apsivesti. Bet mer
gina tikinti,, sutinka tiktai 
religiškai apsivesti. Many
damas, kad apsivedęs pada
rysiu ja laisvą, sutikau im
ti tokį šliūba, kokio jinai 
nori. Kad religišką šliūba 
gauti, reikia pirma išpažin
ti atlikti.

REIKĖJO SUGALVOTI 
GRIEKUS

i

Prie klausyklos (spavied-' 
nyčios) ėmiau sakyti kuni
gui į ausį savo “griekus”:

—Pykau ir keikiausi, kė
liau muštynes, ėjau pas mo
teris svetimoteriauti, kai
mynus apkalbėjau. — Dar 
kai ką pridėjau,

Išklausęs visų mano “grie- 
kų,” kunigas užklausė, ar 

! prižadu daugiau nebegrie- 
šyti. “Prižadu,” atsakiau. 
Tai]) prižadėjau, tai ir pil- 

• dau. Daugiau nebegriešiju 
ir nuo to laiko ausinės ne-

buvo mer- 
Ją dėdė, 

au
kautu važiuodamas i

Tame 
gina vardu Julė, 
tas pats saliunčikas, 
tru
Amerika atsivežė iš Lietu
vos 8 metų senumo. Ta 
vargšė Julė buvo kaip ko
kia vergė. Nemokėjo nė 
rašyti, nė skaityti. Dirbo 
visą stubos darbą. O už bi
le prasikaltimą ta jos dėdie
nė mušdavo. Ir su kuo? 
Ogi pokeriu, kur pečiaus 
rinkes kilnoja. O kartą 
taip kirto per petį su tuo

Trrr:-i*li*’ii , (i'HhI ži*>- !"»*’*•. •■».

Kartą teko man kalbėtis 
su nepažįstamu žmogumi,

ieškodamas mūsų kaimy- 
i nystėje ko nors jam rei- 
| kalingo, užėjo pas mus va- 
j landėlę palaukti. Aš pra- 
j dėjau kalbą apie jaunuo- 
i liūs, kad jie perdaug ulia- 
1 Ir kad abelnai žmo- 

■ girtuokliauja 
nes ■ ir už tai serga ir trumpai 

Kartą' gyvena.
kam-1 

barius rado seną laišką kur i

ko pusiau.
r J •

Julė negaudavo laiškų i voja.
; iš Lietuvos nuo motinos, Į b^s perdaug 
i nei parašyti jai galėjo, 
nemokėjo rašyti.
Julė bešvarindama

padavė kitam paskaityti tą 
laišką-. Pasirodė, kad tai 
Julės motinos laiškas. Julė 
supyko ant dėdės už tą 
laišką ir prasišalino nuo 
dėdes. Apie tą laišką tas 
patsai dėdė yra pasakojęs 
ne man. vienam, bet ir ki
tiems. Ale tie visi yra jau 
mirę.

Tas žmogus labai klausė
si mano kalbos. Net pas 
mane kilo abejonė, kad tas 
žmogus gal tik nori pri
siklausyti mano laužytos 
kalbos. Aš nutilau. Tada 
tas žmogus prabilo, 
mano tėvas taip 
Jisai yra 80 metų 
ii* dar gana tvirtas,

■ ja automobilių,
mm I John Vaivada.

šneka...
senumo 
vairuo-

Magd. V. Žebraitienė
Lapkričio 29 d. mirė chi- 

cagietė Magdalena Žebrai
tienė, sulaukusi 81 metų 
amžiaus. Palaidota gruo
džio 2 d. Lietuviu Tautiško
se kapinėse.

Magdalena buvo’- susipra
tusi, pažangi veikėja. Ji 
prigulėjo prie pažangiųjų 
lietuvių organizacijų ir jo
se pagal išgalę veikė.

Ji taipgi išaugino savo sū
nų Tex Žebraitį ir dukterį 
Mildred tokioje pat dvasio
je. Jie yra. mūsų veikimo 
pažiba.

Magdalena atvyko į šį 
kraštą iš Lietuvos apie 50 
metų atgal ir apsigyveno 
pietiniame Illinois, ištekėjo 
už Antano Žebraičio. Jiedu 
veikė tarp mainierių.

Persikėlę į Chicago jie 
tuojau įsitraukė i vietos
veikimą.

Ji dabar atsiskyrė ant vi
sados iš mūsų tarpo. Lai 
būna jai lengva šios šalies 
žemelė, o likusiai šeimai 
reiškiame širdingą užuo
jautą.

Anekdotai
Sąžiningas draugas

— Sveikink mane, Jokū
bai ; aš jau su gražuole 
Barbute susižiedavau.

— Labai man nesmagu, 
Antanai, bet , sąžiningas 
būdamas, nematdu reika
lo tave sveikinti: anąmet 
aš irgi buvau su ja susižie
davęs, bet man dar pavyko 
atsižieduoti.

Nevietoj pastatė
Vilimas (rodinėja savo 

tetai senus griuvėsius): — 
Šitie griuvėsiai tai buvęs 
kunigaikščio Vilhelmo Už
kariautojo palocius.

Vilimo teta: — Palocius, 
regimai, buvęs ne mažas, 
bet kodėl gi jis jį statė taip 
labai toli nuo geležinkelio 
stoties?

Sutaisė Kas Kitas

metų nuo susitvėrimo. Jis 
stebėjęs choristes 10 metų 
atgal ir stebįs šį vakarą— 
dabar jos atrodančios jau
nesnės ir turinčios daugiau 
energijos dirbti meno sri
tyje, negu dešimts metų at-

Ąpart spausdintos ’u 
eerto programos, svj^v (, 
dar gavo ir “magaryčnp” i 
Tai Moterų Choro pirmi-^ 
įlinkės pranešimas^ jog šią

Dorothy mini savo gimta-

sudainavo “Happy Birth
day” ir apdovanojo puikiom 
gėlėm. Tėvelis

Šeimininkėms
Spanguolių sezonas

eranberries) vartojimui yra 
daugelis būdų. Bet pamati
nis receptas yra sosas. Jį 
paduoda prie paukštienos 
arba ir kiaulienos, kaip 
apetito akstintoją.

Pamatinės proporcija yra 
tokia:

svaras uogu
2 puodukai cukraus 
puodukas vandens.

Sudėk i puodą su cukrumi 
ir vandeniu. Užvirk. Ap
denk. Virk pamažu 10 mi
nučių ar iki sutrūkinės. Nu
graibyk putas. Atšaldyk. 
Visuomet paduok šaltą.

Tiems, kurių skilvio silp
numas neleidžia rupaus 
maisto valgyti, sosą reikia 
persunkti.

Tuo pat būdu virtas uo
gas galima sukenuoti var
tojimui tais sezonais, kada 
jų nėra. Jų gaivinantis sti
prus skonis pagerina gėri
mus vasaros karščiais. Tin
ka daryti ledams, šaltai- 
nėms. Taipgi tinka pasti
printi daugelio obuolių sko
nį pajuose ir su kai kuriais 
kitais silpno skonio vai
siais.

1>
Kenavimo būdas toks pat, 

kaip ir visiems vaisiams. 
Išvirus tuojau supilti į ste
rilizuotas stiklines (jars) ir 
sandariai uždaryti. Užda
ryti taip, kad nevaikščiotų 
oras.
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nuo Plymouth ir
apylinkės lietuviu 17.00

Per J. K. Alviną
San Francisco, Cal.:
LLD 153 kp. ____  20.00
Valiojo barberys 2.50
Oaklando barberys 1.00
Ignas -------------------- L00
Tildą...........................L00
Agotėlė ir Petras 1.00
Benadas ------- .1.00
Senbernis ______ ..-,1.00
Connie ------------- - L00
Alvinai .......  L00
Marytė ____ ____ - - LOO
Karolis____ _ L00

LLD 92 kp.
per K. Yurgonw
Cicero, III. ........  5.00

LLD 37 k p.
per S. Penkauska
Lawrence, Mass. 30.00

LLD 2-ra Apskr.
per Frank Lunkus
Newark, N. .J.......... 15.00

Per K. Čiurlį, nuo Ba
yonne, N. J., lietuviu 15.00

Per K. Čiurlį, nuo Eliza-
both, N. J., lietuvių 1 1.00

A. Matulevich, W. Va. 3.00
K. J. __________
V. Marcinkevičius

. 2.00

Naugatuck, Conn.
LLD 19 kp.

LOO

per K. Matu kai tį 
Chicago, III. ----- . 10.00

J. Dannis
Flushing, N. Y.

LLD 6 kp.
10.00

per G. Shimaitį 
Montello, Mass. 5.00
ir Marushka _ 

Per L. Tilwick
. 2.00

Easton, Pa.: ------- 30.00
Aukojo: L. Tilwick 10.00
M. F. Malkovich 10.00
K. C. Strauss 5.00
V. Daniel

LLD 45 kp.
5.00

per J. Grebi i k 
St. Petersburg, Fla. 25.00

LLD 8 k p.
peF V. K vie t ką 
Cambridge, Mass. 14.00

Per M. Kazlauską,
LLD 2 kp. ir nuo
S. Bostono lietuviu 10.00 

Ohio lietuviai ūkininkai,
per Kazilionicnę 25.00

Kanados organizuoti, sąmo
ningi lietuviai, kurie turi mū
sų garbingos organizacijos 14 
kuopų, mato reikalą ateiti mū
sų organizacijai į pagalbą ko
voje prieš reakciją. Nors patys 
kanadiečiai' turi ne mažų sun
kumu su išlaikymu savo Liau
dies Balso ir kitų organizaci
nių darbų, vistik jie L. L. D. 
pagalbai šukele $149.65.

Todėl mums amerikiečiams 
turi būti dideliu pavyzdžiu ir 
prie kiekvienos progos turime 
paremti Liaudies Balso išlai
kymą.

šis aukų sąrašas yra tik tų, 
kurias aplaikėme prieš pirma 
dienią gruodžio. Tai labai gra
žus atsiliepimas i savo organi
zacijos atsišaukimą paramos 
apsigynimui, h- taipgi šios au
kos yra aukotos iš kuopų iždų 
ir atskirų ypatų savo kišenių. 
Tai yra labai gerai ir garbin
gas pareigas atlikote. Bet 
mūsų noras yra, kad k it'k vie
na L. L. D. kuopa ką nor 
rengtų, didelius parengimus 
ar mažas parinkęs, ir pelną 
skirtų apsigynimui ir spaudos 
palaikymui.

štai pavyzdys: J. K. Alvi
nas, 153 kuopos sekr., prisiun
tė aukų iš kuopos iždo ir at
skirų ypatų $33.50. Jis rašo: 
“Kuopa nutarė turėti draugiš
ką parengimą < trumpu lauku, 
ir visą pelną aukosime dėl ap
sigynimo reikalo.“

Kaip puiku būtų, jei kiek
viena kuopa ką nors veiktų, 
ką nors surengtų! Mūsų L. L. 
D. tebėra pilnoje legalėje sta
dijoje ir mes dėsime visas pa
stangas ją išlaikyti tokia kul
tūrine organizacija, kokia ji 
buvo iki šiol. L. L. D. per vi
są savo gyvavimą ir veiklą, 
per 38 metus nėra turėjusi jo
kių su Amerikos valdžia nesu- I 
si pratimų, nei lokaliai, nei na
cionalini. L. L. I), tikslas yra 
pagelbėti lietuviams darbo 
žmonėms šviestis, kultūrintis, 
kad pasiekti geresnį, laimin
gesnį rytojų, ir lai nei kokia 
tamsūnų reakcija mūsų tiks
lų nepakeis!

Visus siuntinius ir laiškus 
adresuokite L. L. D. vardu, 
arba sekretoriaus vardu, tai 
niekuomet nepasidarys susi- 
trukdymų arba nesusipratimų. 
Yra nemažai ateinančių laiš
ku ir pinigų per kitas įstaigas. 
Tas sudaro bereikalingo darbo 
anom įstaigom. Nors ir po 
vienu stogu, bet veikimas yra 
skirtingas, ir kaip kada pasi
daro tam tikrų nesusipratimų. 
Tad hera sunku užadresuoti:

L. L. D., 110-12 Atlantic 
Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

ALDLD sekr. John Grybas

So. Boston, Mass.
IŠLEISTUVIŲ VAKARAS
Gražus parengimas geram 

tikslui įvyks ateinantį šešta
dienį, gruodžio 12, 7:30 vaka
re, 318 Broadway.

šiame parengime pagerbsim 
savo gerus draugus Heleną ir 
Joną žekonius, kurie jau plas
noja sparnais skristi į pietus.

žekoniai daug darbavosi per 
vasarą mūsų piknikuose. Jie 
visuomet pirmutiniai į pikniką 
ir paskutiniai iš jo.

Draugai žekoniai, grįžę į 
saulėtą Floridą, į savo gyveni
mo palocius, ir ten nesėdi ran
kas sudėję. . Kuomet suvažiuo
ja svečiai iš šiaurūs, jie ir ten 
rengia parengimėlius, visokias 
sueigas, nepamiršdami darbi
ninkiškos spaudos ir kitų svar
biu reikalų.

Taigi, ateinantį šeštadienį tu
rėsim progą pasimatyti, pasi
kalbėti su draugais žekoniais 
ir palinkėti jiems geros kelio
nės, gero pasisekimo..

Prie to d ai' turėsim skanių

CHICAGOS ŽINIOS NEW JERSEY NAUJIENOS
O. Remeikiene
Grįžo iš Ligonines

Plačiai žinoma veikėja ir 
“Vilnies” vajaus darbuo
toja Ona Remeikienė tūlą 
laiką gulėjo St. Elizabeth 
ligoninėje, kur jai padary
ta operacija. Dabar ligonė 
jau randasi namie ir pama
ži sveiksta, nors vis dar 
tebėra po gydytojo priežiū
ra.

Būtų geistina, kad drau
gai ir draugės ligonę ap
lankytų ir suteiktų jai 
daugiau gero ūpo. Jos na
mų adresas: 233.1 North 
Campbell Ave., Chicago 47, 
111.

Linkiu Onutei greitai pa
sveikti ir vėl darbuotis 
“Vilnies” vajininkų būryje.

Kaiminka

Gramzdins Giliau i Skolas
Pagaliau mūsų “tėveliai,” 

tai yra, miesto valdininkai, 
paskelbė ateinančių metų 
biudžetą. Jis sumuša vi
sus rekordus. Miesto val
džia planuoja .1954 metais 
iškeisti $435,903,723.

Su apskaičiavimu, kiek lū
šnos administravimas mies

DETROITO ŽINIOS
DETROITIEČIAMS

Gruodžio 11 dieną vakare, 
Draugijų svetainėje, 4097 
Porter St., kalbės Katrina Pet- 
rikienė, iš New Yorko. Jinai 
yra gera kalėtoja ir žymi vi
suomenės veikėja. Detroito 
moterys ruošia jai prakalbas 
ir vaišes jos sutikimui.

Ruoškitės dalyvauti—penk
tadienio vakare, gruodžio 11.

LLD 188 kp. Svarbieji darbai

Lapkričio 8 d. LLD 188 kp. 
turėjo svarų ir gražų susirin
kimą, pirmininkaujant d'. P. 
Vidrinskienei. Išduota buvo 
geri raportai iš įvairios veik
los ir padaryta geni tarimų.

Svarbiausia, tai spaudos va
jaus reikalais gerai pasitarta, 
kad mūsų LLD 188 kp. užim
ti! vajuje savo vietą. Kalbėta, 
kad reikia. sukoncentruoti 
daugiau pastangų atsiek i mm 
didesnių laimėjimų spaudos 
platinimo darbe per sudarymą 
tam tikros kooperacijos iš 
draugių ir draugai, narių di
desnės talkos.

Susirinkime į trumpą laiką 
pasirodė graži pradžia. Tiek, 
kad nemažai yra vajininkų, 
kurie mus pralenkia, tai turė
sime už tai dabar geriau dar
buotis, kad ir daugelį kitų ga
lėtume pralenkti, nes spaudos 
skleidimui yra dirva labai pla
ti ir mažai teišdirbta. Dabai: 
visi meskimės darban!

Padaryta tarimas, kad pa
baigoje šių metų surengti ge
rą parengimą su gera vaka
riene, su įvairumais ir pasi
linksminimu. Norėta gauti 
gruodžio 5 d., bet sužinota, 
kad tą dieną rengs kiti, tai nu
kelta parengimas turėti gruo
džio 12 d. Parengimas bus 
naujoje vietoje. Pirmiau reng
davome pas d. P. Vidrinskie- 
nę, o dabar turėsime pas dd. 
Macijauskus ant Yemans St.

LLD Narys

Serga d. B. Kraptavičius

Jair prabėgo šeši mėnesiai 
laiko, kaip pradėjo jaustis 
prastai d. B. Kraptavičius ir 
turėjo pasiduoti operacijai. 
Po operacijos kiek jautėsi ge
riau, bet po kiek laiko kas to
kio susimetė į koją ir jis ma-

užkandžių. Dainuos jau seniai 
girdėtas visos publikos choras. 
Bus daug gražaus juoko ir ki
tokio smagumo, žodžiu, čia bus 
gražus pažmonys visiems. Tad 
kviečiame visus į šį gražų pa- 
rengimėlį ir užtikrinam, kad vi- 
si turėsite good time.

Rengia LLD 2-ro,s kuopos 
m o te rys. R. any ė j o s 

to, “tėvelių” bėdos nepasi
baigia. Suvedus sąskaitas, 
kiek tikimasi surinkti viso
kiais taksais, už leidimus 
(licenses) ir kitką, pasiro
do, jog dar truks 36 mili
jonų dolerių. Tokią sumą 
siūlo pasiskolinti iš bankie- 
ri.ų ir stambiųjų apdraudos 
kompanijų.

Beje, Chicagos miestas 
jau 1951 metais buvo pra
siskolinęs bank i e r i a m s 
$380,689,800. Taigi, pridė
jus naują paskolą 36 mili
jonus dolerių, skola beveik 
lyginsis metiniam mi-esto 
biudžetui. Ir, kaip atrodo, 
ji augs kas metai—augs ir 
procentai.

Kada užtraukiama dides
nės skolos, tai, kad didėjan
čias išlaidas abelnai pada
ryti kiek “malonesnėmis,” 
siūlomas ubagiškas miesto 
darbininkams algų pakėli
mas. Bet ir čia neapsieita 
be favoritizmo —kurie da
bar gauna aukštesnes al
gas, tiems siūlomas ir di
desnis pakėlimas, o mažiau
siai apmokami darbininkai 
gaus proporcion.aliai ma
žiau. Pilietis

žai galėjo pavaikščioti. Vėliau 
gydytojas pripažino, kad dar 
reikia kitą operaciją daryti. 
Tai d. K.raptavičiui į šešis mė
nesius laiko teko pergyventi 
dvi skaudžias ir rimtas opera
cijas. Dabar jis randasi savo 
namuose, 1646 Palms St. Jis 
povaliai eina geryn, tai drau
gės ir draugai, kam laikas pa
vėlina, aplankykime sergantį 
draugą, nes visi galime žino
ti, kad tokia liga-nesugalėji- 
mas ištiktųjų pabosta drg. 
Kraptvičiui. Jis visados lanky
davosi parengimuose ir dirb
davo organizacijose kiek ga
lėdavo.

Nuo savęs linkiu d. Krap- 
tavičiui kuogreičiausiai sustip
rėti.

Marytė

125,000 bedarbių Michiganc
Ne juokais Mi'chgano valsti

joj!' plečiasi nedarbas. O visi 
spėja, jog tiktai pradžia artė
jančios audros. Spėjama, kad 
po Naujų Metų atleidinėjimas 
iš automobilių fabVikų taps 
masine fenomeną.

Valstybine Employment Se
curity Commission raportuoja, 
kad šiandien Michigano val
stijoje jau randasi 125,000 
bedarbių. Be to, desėtkai tūk
stančių darbininkų tedirba da
lį laiko. Jie nskaitomi prie be
darbių.

šiandien Michigano val
stijoje yra 11,274 darbininkai 
ant tiesioginės pašalpos. Jų 
šeimos nebeturi iš ko gyventi. 
18,458 šeimos gauna pašalpos 
iš komisijos, kuri vadinasi 
“Aid to Dependent Children.” 
O ant senatvės pensijos yra 
pasidavę 82,439 žmonės.

Rep.

St Petersburg, Fla.
Piknikas

Šiuoini pranešame, jog mes 
St. Petersburgo lietuviai ran
giame puikų pikniką, kuris 
įvyks gruodžio 20 d. Todėl 
nuoširdžiai kviečiam visus ge
ros valios lietuvius, kaip senus 
gyventojus, taip ir naujai 
pribuvusius turistus dalyvauti 
šiame piknike. O mūsų pui 
kios gaspadinės prisirengę vi
sus lygiai ir mandagiai pavai
šinti skaniais valgiais ir gėri
mais.

Tad nepamirškite gruodžio 
20 d. (sekmadienio).

Piknikas įvyks Maggiore 
Lake Park, 9th St. So.

Kelrodis: Važiuokit i pietus 
9th St. So iki 38th Ave. So.

Ten po dešinei prie ežero 
bus piknikas.

Pradžia 12 vai. dieną.
Komisija

Komedija “Geriau Vėliau, 
Negu Niekad“ bus suvaidinta 
sekmadienį, gruodžio 20 d..

V. BUNKIENĖ
Monikos Tautkivnvs rolo.įe

Ukrainą svetainėje, 57 .Beacon 
St., Newark, N. J. Ją rengia 

| LDS T rečio.ji Apskritis ben
drai su Sietyno Choru. Kome

HARTFORD, CONN.
dėjo šokiai prie geros lietu-LA1SVĖS CHORO 

REIKALAIS
Laisvės Choro mėnesinia

me susirinkime draugų bu
vo kiek daugiau. Taip ir 
reikia. Šis susirinkimas ne
buvo metinis. . Aš padariau 
klaidą—rašydamas paminė
jau, kad jis bus metinis. 
Pasirodo, kad bus metinis 
susirinkimas gruodžio 17 d. 
Šiame susirinkime privalo
te visi dalyvauti, nes bus 
svarbus. Turėsime išrink
ti kitiems metams valdybą, 
boarddirektorius. Turime 
žiūrėt, kad išrinkti tinka
mus draugus tam darbui.

Yra. nutarta svetainės lu
bas ir šviesas pataisyt. Tam 
darbui išrinktas komitetas 
ir neužilgo tą darbą pradės 
dirbti.

} KITAS DALYKAS
Kadangi pasirodė, kad 

Laisvės Choro Klubo biznis 
eina gerai, tai nutarta duoti 
parę visiems Laisvės Cho
ro nariams, garbes nariams 
ir abelnai mūsų draugams. 
Bus išsigert, užsikąsi, ir 14,. 
Laisvės Choras fundi ja ta 
viską. Visiems nariams 
bus už dyką.

Tokiu būdu, kurie dar ne
priklausote prie Laisvės 
Choro, ateikite ir prisirašy
kite. Kaštuoja tik $1.20 
metams.

Kas metai choras duoda 
parę savo nariams už dy
ką. Taipgi yra nutarta, 
kad kurie dirbą ką tokio, 
dar gauna Kalėdoms dova
ną. Tai pasirodo, kad užsi
moka prie choro priklausy
ti.

Šis balius-pare bus Kū
čios vakare ,gruodžio 24 d., 
choro svetainėje.

G1RAIČ1AMS PARE
Giraičių 50 metų sukak

tuvių parė gerai pavyko. 
Žmonių buvo pilna svetai
nė ir daugiau netilpo. Ne- 
kurie žmonės net supyko. 
Bet ką padarysi. Tiesos 
pavelija tik 150 žmonių 
mūsų salėj. O galėjo būti 
daugiau. Todėl rengėjai 
pasakė, kad daugiau neleis. 
Nieko negalima padaryti. 
Nereikia pykti. Visada rei
kia pirkti tikietus iš anks
to. Tada viskas bus gerai.

Parengimas buvo labai 
geras . Valgyt ir gert buvo 
įvalias. Programa b u v o 
gana gera. Daug draugų 
pakalbėjo po žodį kitą. Dai
nininkai gražiai padainavo. 
Ypač Worcester iečiai gra
žiai dainavo. Laisvės Cho
ras 3 dainas pusėtinai ge
rai sudainavo. Choro vedė
ja Wilma Holis su John 
Kishkiunu sudainavo duetą 
pusėtinai gražiai.

. Vėliau, pavalgius, prasi- 

diją sulos pasižymėję Brook- 
lyno aktoriai. Bus ir koncer
tinė dalis programos, kurią 
išpildys Sietyno Choras va
dovybėje Mildred Stensler.

Tad Newarko ir apylinkes 
parengimu mylėtojai kviečia
mi prie skaitlingo atsilankymo 
ir smagaus vakaro praleidimo. 
Komedija gana juokinga ir 
mylinti juokus galėsite prisi
juokti iki sočiai. Nemylinti 
juokų ir tie, kurio is prityri
mo nuliūdę, pralinksmėsite. 
Atminkite, kad šioje apylinkė
je vaidinimų mažai kada Įvyk
sta. Pasinaudokite- gera pro
ga ei alyvau darni.

Kelrodis: Atvažiavę iš kitu 
kolonijų i Newarka nuo Penn, 
stoties imkite bus.i No. I ar
ba busą No. 25. Springfield 
Av*', ir važiuokite tiesiai iki 
Beacon St.

Kviečia Bendra Komisija

viškos muzikos, ir visi šoko, 
linksminosi ir alaus gavo 
gerti iki 9 vai. vakaro. Ant 
galo visi linksmi keliavo kas 
sau i namus.

MŪSŲ LIGONIAI
Šiuo tarpu yra net 4 li

goniai, kurie serga jau tū
las laikas, širvydienė ser
ga jau antras mėnuo. Buvo 
biskį ligoninėj, dabar ran
dasi namie . Jų adresas: J. 
Sirvydas, 290 Dodley Town 
Road, Bloomfield, Conn. 
Reikia važiuoti Blue Hills 
Ave.

Marijona Juškienė, 424 
Wethersfield Ave., Hart
forde, būna namie.

Povilas Padelskis būna 
West Hartforde, Conva
lescent Home. Sako, jis kai 
kada ateina į klubą.

Martinas Johnsonas būna 
St. Francis Hospital ir jau, 
sakoma, labai nusilpęs.. Jis 
gyvena 647 Broad Street, 

Hartforde.
N epam irški te a tla n ky ti

minėtus ligonius.
LLD KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
ALDLD 68 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 14 d. Šitas susi
rinkimas bus metinis . Ma
lonėkit visi nepamiršti at
silankyti, nes turėsime iš
rinkti naują valdybą atei
nantiems metams, ir gal 
galėsime nutarti kokį pa
rengimą surengti. A. K.

Montello, Mass.
Gimtadienio parė

Montello Li uosy bes Choro 
naria ir šiaip draugai sumanė 
pagerbti choro dainininkę 
Rose Merkei iutę-Stripinienę 
jos gimtadienio proga. Barė 
įvyko lapkričio 3 d. Susirinko 
draugų ir draugių į L. T. N. 
kambarį, ir ją šiltai pasveiki
no. Rožei suteikė gėlių bukie
tą ir dovanų, Visi svečiai vė
lino jai dar ilgai dainuoti ir 
linksminti publiką savo žavė- 
jančiu balsu.

Padėka

Rožė Merkeliutė-Stripinienė 
dėkavoja gaspadinėms M. 
Potsienei, K. Čereškienei, Z. 

'Yuodeikienci, P. Sinkevičienei, 
už surengimą jai tokio poky
lio. Taipgi dėkavoja visiems 
svečiams už atsilankymą į jos 
“Birthday party.”

Ta proga Rožė aukauja 
dienraščiui Laisvei $5.

K. č.

Jei Tamsta dar neprenu- 
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

:’> psl,-—Laisvė .(Lilx'i’ly)-TreČiadien., Gr”odži<»-Dnc. 9. 1958

Philadelphia, Pa. 1
___________________ _____ _ ‘

HELI’ WANTED—MALE j
UPHOLSTERERS. Must be exp. r 

Steady full time yr-round wk. Small * 
shop. Call Woodlawn 3-4481 or ap
ply in person. JACK SEGAL UP
HOLSTERING SHOP, Nicholson 
ltd. & Penn Ave., West Colling
wood Ills., N. J.

(239-242)

STORM WINDOW INSTALLER. 
For 3 track expander type window. 
Exp. only. Must have truck and 
tools. Good pay. Sub-contract basis. 
Apply in person. THRIFTY PRO
DUCTS INC., 3320 Frankford Ave.

(238-244)

MECHANICS. Must be exp. for 
truck fleet. Steady work; good 
working conditions. Report for per
sona) interview. Sec. Mr. Donahue. 
SHANAHAN-TRUCKING CO., 21st 
& Hulsenicn Sts. No phone calls.

(235-211)

HELP WANTED-FEMALE

CHOCOLATE COATERS. Full 
or part time. Must, be exp. Any 
shift. Steady work. High salary. 
Apply in person or phono. 
SLAVIC’S. 900 Fayette St., Consho
hocken, I’a. Conshohocken 6-1692. 

(236-242)

Cleveland, Ohio
K. Petrikienė kalbės gruodžio 
10 dieną

Vietos Moterų Klubas už
kvietė drg. K. Petri kienę sus
toti Clevelande, kuomet ji va
žiuos su reikalais Chicagon. 
Diena tam paskirta gruodžio 
I()-ta. Taigi', tą dieną kviečia
mos visos moterys, o kartu. ir 
vyrai ateiti į LDS Klubo sve
tainę, 9305 St. Clair Ave., 8 
vai. vakare pasiklausyti pra
kalbos, pasimatyti su taip se
niai Clevelande buvusia drau
ge. O klubietčs ruošiasi visus 
gražiai priimti ir pavaišinti.

Rengėjos

KRISLAI 4
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

vių dvasiai.“
Ar lietuviui darbininkui pa- 

tinka, kai bosas siekia jam vi- *' 
sus devynis kailius nuo nugaros 
nulupti? Nepatinka.

Kadangi jam tai nepatinka, 
tai mes randamo, kad lietuvis < 
stoja į unijas, su kitais darbi- ; 
ninkais eina į streikus, daly
vauja demonstracijose ir viso
se kovose už geresnę būklę.-

Paimkime mūsų rūbsiuvius, 
arba plieno darbininkus, arba 
angliakasius, arba automobilis
tus. Kaip šauniai ir gražiai jie 
yra atsižymėję visose tų pramo
nių darbininkų kovose už uni
jas, už algų pakėlimą, už trum
pesnes darbo valandas.

Tiktai kunigiškas balamūtas 
gali sakyti, kad klasių kova yra 
svetimas dalykas “lietuvių dva
siai.“ .

Bet, žinoma, tai juk ne kuni
gų organo rašeivoms suprasti. 
Jie nieko nenusimano apie ti
krą lietuvių dvasią.

Juk už tai, kad jie tos dva
sios nesuprato, jiems ir Lietu
vėlė išspruko iš jų rankų.

Prelatas Balkūnas gali pasi
džiaugti ir pasididžiuoti tik 
tuo, kad jis pasiklupdė prieš 
save Pijų Grigaitį, — pasenusį 
ir nuplikusį, bet neišmokusį 
marksizmą suprasti.

Pranešimas
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos priešmetinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio (Docc.) 10 
d., Laisves Choro svetainėje, 15T 
Hungerford St., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Bus rinkimas valdybos 
1954 metams. Visi nariai daly
vaukite. Kurie nedalyvaus turės 
užsimokėti pabaudų.

L S. ir D. Valdyba

Mokslinio tyrimo baze
PANEMUNĖ. — Ringaudų 

apylinkėje yra LTSR Mokslų 
akademijos Biologijos institm 
to Mokslinio tyrimo bazė.

Mokslinio tyrimo bazė ūži1 
m a didžiulį 500 hektarų terfr 
torijos plotą, čia sėkmingai 
atlieka mokslinius darbus zoo*- 
Jogai. Jie tiria paukščių mii 
graciją mūsų respub., miško 
kenkėjus ir pan.

Mokslinio tyrimo bazėje pa*- 
statyta ir įrengta zoologijos 
laboratorija, kurioje prakti§> 
kai tobulinasi Veterinarijos a»- 
kademijos studentai.



I f Petras Šolomskas 
tebėra ligoninėje

Pereitą savaitgali teko ap
lankyti ligoninėje Petrą šo- 
Jonišką. Pasirodo, kad jo ope
racija gerai pavyko ir ligonis 
greitai eina gervn..Bet dakta
ras sakė, kad jis turės po ope
racijos porą savaičių pabūti 
ligoninėje.

Jis randas Prospect Heights 
Hospital, kuris raudasi ant St. 
Johns PI. ir Washington Ave. 
(Room 208), arti Brooklyno 
Muziejaus ir Prospect Park 
Botanical (lardon. Galima pri
važiuoti IRT, B.M'I' ir Indepen
dent linijomis ir paskui netoli 
paeiti.

Lankymo valandos: nuo lo 
vai. ryto iki K vai. \akare 
kiekvieną diena.

Petro Draugas

Apvogė laisvietę
Ona Pappas, Wiliamsburgo 

gyventoja. būva apiplėšta 
gruodžio 1 d.

Kai ji buvo išėjus iš namą 
tarp 2 ir 1 vai. po pietų, plė
šikai Įsiveržė i jos namus, iš
vartė viską, išsinešė kiek 
smulkiu pinigu, du radijo se
tus, furkauti ir sūnaus elek
trini skustuvą.

Ona Pappas yra L. skai
tytoja i’r Lietuviu Moterą Ap
švietus Klubo narė.

Šią žinia telefonu pranešė 
d. Karpa, vičienė.

Aukos sveikinimui
Aukos surinktos per K. Pet- 

rikienę.
Moterą Klubo susi) in k ime 

narės sudėjo $55.
Laike Bendrovės bankieto 

aukojo po $1 : Dagis, Klimas. 
Skuodis, A. P., Helen, John. 
Bimba, Kalakauskienė. O. Če
pulis, Kreivėnienė, Baltrušai
tis, F. V„ B. B.. E. W.. V. Mi- 
kulėnas, Magdelena. Ncwjor- 
kietis, Warison, Grybas, šu- 
kaitienė. Liepa.

Mr. ir Mrs. Keršulis $2 S. 
Oriškus 5(i centu. Viso — 
$21.50.

Moterų Klubo surengtojo 
viešnią priėmimui pramogėlė
je sudėta 821.50.

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

MATTHEW A. i
BUVUS ;
(BUVAUNKAS) *

LAIDOTUVIŲ 1
DIREKTORIUS 1

426 Lafayette St. J
Newark, 5, N. J. J

MArket 2-5172 !

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, jvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kalnas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel EV. 1-4M»

NewYorko<s7Ž8g0zfe?liil(H
Liberty Auditorijoje

Gruodžio 3 d. Lietiniu Kul
tūrini Centrą aplankė Pranas 
ir Ona černevičiai iš Maspe- 
tho ir pridavė $300 sumoje 
čeki.

Pasižadėjome šėrininką su
važiavime, sako Ona černevi- 
čienė, tai norime būti pirmu
tiniais tą pažadą išpildyti.

Pranas ir Ona Įsirašė i gar
bės nariu skyrių ir kartu jos 
miręs vyras Jurgis Grabliaus- 
kas buvo Įrašytas. Tai gražus 
jam paminklas ir pavyzdys ki
tiems Kultūrinio Centro rėmė
jams.

•

Kultūrinio Centro rėmėja 
Katrina Petrikionė išvyksta 
Keliom dienom Į vidurvaka- 
rius. Aplankys Clevelandą, 
Detroitą ir Chicagą. Manau, 
ji nepraleis progos neprisimi
nusi ir apie mūsų Kultūrinio 
Centro reikalus.

Geriausio jai pasisekimo ke
lionėj!'.

•

Stasi TitanĮ gali beveik kas
dien matyti Kultūriniame 
Centro. Ligi pietą, žiūrėk, jis 
ką nors dirbinėja, kalinėja, 
laisnėja. Po piet vyksta i sa
vo užsiėmimą.

• Jo draugė Onutė taipgi tan
kiai čia lankosi ir visada gelb
sti. daugiausia valgykloje. Tai 
nepavaduojami šios Įstaigos 
rėmėjai.

Po šėrininką suvažiavimo 
Stasys prieina prie manęs ir 
sako: “žinai, iš mūsą šeimos 
bus $300. Aš skiliu šimtinę, 
mano Onutė kitą šimtinę ir jos 
sūnus žada šimtinę.“

Ar bereikia gražesnės ir pa
vyzd i n gesnės pa ra mos ?

# * *
Namo Bendrovės bankietui 

paruošė valgius O. Višniaus- 
kienė ir Krunglionė, stalus pa
ruošė E. Brazauskienė ir O.

LDS 13 KUOPOS BANKIETAS 
JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ

Visiems jau žinomas metinis 
LDS 13 kuopos bankietas tik 
už ketverto dienu. Kiekvie
nas turėtą tą dieną pasižymė
ti ir būtinai dalyvauti. Tie, ku
rie nedalyvaus, patys save nu- 
siskriaus, nes nebus gerąją 
mūsą gaspadiniu pavaišinti.

Bankietas Įvyksta šeštadie
ni, gruodžio 12 d., Liberty Au
ditorijoje. Pradžia lygiai 7 v. 
vakare. Tai labai paranku, 
nes tai vakarienės laikas.

Tad, vietoje taisyti vaka
rienę, ateikite Į Liberty Au 
ditoriją ir galėsite geriausią 
vakarienę gauti tik už $2.50. 
Tai bus keliu patrovu valgiu 
ir kitokiu prismoką. O paąk-

stinimui apetito, gaspadines 
pastaros skaniausią silkių, ko
kią labai retai k u r galima 
gaut. Mat, jos yra patyrusios; 
kur geriausias maistas, ten jos 
ir susiranda.

Nepamirškite, kad vakarie
nė prasidės lygiai 7 vai. vak. 
Geriausia iš anksto bilietus Įsi
gyti. O tie, kurie nesuspės iš 
anksto Įsigyti, lai nenusimena, 
nes jiems bus pataupyti tikie- 
tai. Ateikite ir sėskite už pa
ruoštu stalu. Bilietą pardavė 
jai ir prie stalo jus pamatys.

Ligi pasimatymo — gruo
džio 12 d.

Kuopietis

Iš klubiečiiĮ susirinkimo
Gruodžio 4 d. Įvyko Lietu

viu Amerikos Piliečiu Klubo 
priešmetinis susirinkimas sa
voje patalpoje, 280 Union 
Avė.

Kaip paprastai visada prieš
pietiniame susirinkime būna, 
abieju skyrių vaidyklos rinki
mas, tai pašalpinio ir biznio 
skyriaus. Pašalpinio skyriaus 
pirmininku išrinktas Ch. Krei
vėnas, finansų sekr. Vilčins
kas. Knygas peržiūrėti išrinkti 
J. šaltys, Baltrūnas, J. Drau
gelis. Maršalka išriuiktas V. 
Brazaitis, kepurninku Bush, 
spešeliu P. Styras.

Biznio skyriaus pirmininku

Globičienė. Prie stalą taipgi 
keletas prigelbėjo direkto
riams,

širdingai ačiū' visoms ir vi
siems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie bankieto sėk
mingumo. O jis is tikro buvo 
sėkmingas.

lie p. J G.

įslinktas Alekas Velička, fi
nansų sekr. P. Vaitukaitis. JI 
bordirektorius išrinkti A. Bal
čiūnas, J. Bernotas.

Sekretorius A. linkus Jr. 
pranešė apie klubiečiu ligo
nius. Pasirodo iš pranešimo, 
kad šiuo tarpu randasi klu
biečiu didelis skaičius ligoniu, 
Mat, žiemai artėjant visada 
padaugėja ligoniu, nes orai 
buna maišyti taip, kad ir pu
sėtinai' drūtą vyrą paguldo j 
lovą.

Klubiečiai rengiasi pasitikti 
Naujus Motus. Sekretorius J. 
Steponaitis pradėjo rūpintis 
su bilietais ir ją platinimu. 
Taipgi tam tikslui komisija iš
rinkta pagelbėti sekretoriui 
bilietus platinti ir laike ban
kieto pagelbėti. Parinkta šio: 
Ch. čerka, Bačiuška, Ch. Krei
vėnas, J. Pauliukonis, P. Ra- 
dišauskas, V. Brazaitis.

Prisiminus keletą metu at
gal, Lietuv. Amerikos Piliečių 
Klubo priešmetiniuose rinki-

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES

CLEANING & TAILORING STORE
Gera bruzdi sekcija—Bay Ridge. 

Pilnai įrengta, gerai įsigyvenę. $100 
savaitinės įeigos. Gali būti lengvai 
padidintas biznis. Savininkas par
duoda šią puikiausią biznio progą 
tik už $1,000. Šaukite savininką:

Po 6 P. M. GEdney 4-6856
(241-2’45)

CANDY—STATIONERY
Pilnai įrengtas, gera veikli sek

cija, gerai įsisteigusi. Daro gerą 
pragyvenimą. Ilgas lysas, laikoma 
atdaras 6 dienas j savaitę. Šią 
puikiausią biznio progą savininkas 
parduoda labai prieinamai. Prie
žastis pardavimo liga. Matykite sa
vininką ar šaukite:

1861 Broadway, Brooklyn 
Tel. G L. 2-9421

(241-245)

CLEANING STORE
Gera veikli sekcija., pilnai įrengta, 

daro gerą pragyvenimą. Puikiau
sia proga siuvėjui. Ronda $65 j 
mėnesį, lysas. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai. Šaukite savininką:

SHeepshead 3-2489
(241-243)

BEAUTY SAWN
Pilnai ir medoreniškai įtaisyta. 

Bruzdi vieta, arti Kings Highway 
stoties. Biznis lengvai padidinamas. 
Daroma geras biznis. Parduosime 
su nuostoliu, jeigu atsiras greitas 
pirkėjas. Šaukite savininką 7—10 
P. M.

1,0. 5-9296.
(240-246)

GROS ER N Ė—IT A LIA N
Gera bruzdi vieta, pilnai įrengta, 

daro gerą pragyvenimą. Biznis leng
vai padidinamas. šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai. Matykite ar šau
kite savininką:

1847 Eastern Parkway 
Brooklyn. Tel. 1)1. 2-6247

(240-242)
REAL ESTATE”

PARDAVIMUI AR 
IŠNUOMAVIMUI 

G REENPOINT—BROOKL Y N 
VIEŠBUTIS

193 Rūmai Ir Vieta Dėl 
DIRBTUVĖS

6,5(H) pėdųPl-inos lubos 
6,000 pėdų skiepas 

BARAS ir RESTAURANT A S 
BUDINKE

Jdėtas Naujas Oil Burner

NEW YORK
BUSINESS 

OPPORTUNITIES
GASOI.INE STATION

Pilnai įrengtas, 12,000 galionų 
per mėnesį. Gera bruzdi sekcija, 
daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas. Savininkas 
parduoda šią puikiausią biznio pro
gą labai prieinamai. Šaukite Savi
ninką:

Dienom: DA. 6-7499 
Vakarais BA. 4-8988

(236-242)

BEAUTY SALON
Gerai įsteigtas. Pilnai įrengtas, 

gera bruzdi sekcija. Daro gerą 
pragyvenimą. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai. Šaukite savininką:

Tel. RA. 8-6170
(237-243)

RESTAURANT
Pilnai įrengtas. Gera bruzdi down

town Brooklyn sekcija. Biznis be 
pertraukos. $900 savaitinių jeigu — 
lengvai padidinamas. Žema renda - 
ilgų metų lysas. Šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai, šaukite savininką:

IN. 2-3924. Rytais
(237-243)

BAR—GRILL
(REST.—PIZZERIA)

Kabareto laisniai. Gera veikli sek
cija. Pilnai įrengtas, daro gerą pra
gyvenimą. Biznis lengvai padidi
namas. Tuščias apartment as. Sa
vininkas parduoda šią puikiausią 
biznio progą labai prieinamai. Šau
kite ar matykite savininką:

281-283 Columbia St., Brooklyn 
Tel. MA. 4-9813

(238-244)

REIKALINGAS PUSININKAS
Didelei collision ir brake dirbtuvei, 

geroje veiklioje sekcijoje, įeikia 
gero pusininko. Daromas geras 
pragyvenimas dėl dviejų.

Šaukite Savininką:
Tel. ES. 2-0621

(238-244)

DRY C LEANING STORE
Puikiausia dėl siuvėjo. Gera bruz

di vieta (La Guardia Field apylin
kėje). Nėra kompeticijos—daro ge
rą pragyvenimą—biznis lengvai pa
didinamas. Šią puikiausią biznio 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai iš priežasties kitų inte
resų. Šaukite savininką:

Tel. HA. 9-7032
(239-243)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL j
32 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y. j

Telephone EVergreen 4-8174
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Rankdarbių Paroda
Laisves Bendrovės Direktorių Taryba nutarė 
ir sekančiais metais turėti rankdarbių parodą. 
Laikas nustatytas: šeštadienis ir Sekmadienis

Kovo 13 ir 14 Mareli, 1954
Kviečiame visus dailininkus paremti šią pa

rodą savo meniniais kūriniais. Taipgi kviečia
me visus meną ir apšvietą branginančius žmo
nes duoti parodai materialės paramos—-dovanų 
pinigais ir daiktais. Pelnas nuo parodos eis

Ši dviejų dienų paroda bus

KULTŪRINIAME CENTRE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

t
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muose Įvykdavo didžiausiu su
sikirtimų — daugiausia poli
tiniais sumetimais, šiandieną 
jau reikia prašyte prašyti, kad 
apsiimtų i kokią vietą. Kodėl 
taip, tai nesunku pasakyti. Vi
si tie atžagareiviai ir šiaudi
niai politikieriai, kurie vadi
nasi socialistais, nuseno ir gal
vos nukniubo žemyn, čia juos 
daugiausia nusendė ir vilties 
neteko, kad Lietuva gyvena be 
ponų. Tas pats yra ir pas 
kriaucius Brook lyne. Kadangi 
didžiuma kriaučių priklauso 
klube, tai klubiečiai pasilieka 
ramybėje ir tų politinių skan
dalų jau neįvyksta, kokie vy
ko per keletą metų.

Labai geras dalykas dau
giau rūpintis1 lietuviams orga
nizacijų ir unijų gerove. Poli
tikas varinėja valstybės gal
vos ir gal mums teks sulaukti, 
kurioji politika bus šviesesnė 
darbo žmonėms.

Tad klubiečiai, rengiamės 
pasitikti Naujus Metus Klube.

J. S.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Patraukliai įkainuotas 
1109 Manhattan Avė.

j Tel. EV. 9-6680
' , (238-244)

SELDEN, L. I.
4 Rūmą Bungalow

75x220, arti visų krautuvių. Ap- 
kainuota greitam pardavimui. $5,000. 
Mažo įnešimo tereikalinga.

Telel’onuokite:
RALPH VARRICCHIO 

111-40 Lefferts Blvd, 
South Ozone Park, L. I.

VI. 3-5445
(241-243)

Skubumas ir skubumas
National Association of Ma

nufacturers 58 metinėje kon
vencijoje, Waldorf Astoria 

1 Hotel laikytoje, buvo iškel
tas klausimas, kaip visų svar
biausias, tai paskubos sistema.

Prie dabartinių aplinkybių 
fabrikantai neturi atsilikti nuo 
progreso, direktorius John T. 
Brown aiškino. Skubumas dar
be turi būt pilnai gyvenimai) 
pravestas.

Kas fabrikantams rūpi, tai 
aukštos produktų kainos, že
mos algos ip skubumas darbe, 
žymiai sumažinant darbininkų 
skaičių. Organizuoti darbinin
kai yra jiems ant kelio prave- 
dimui jų planų. Todėl fabri
kantai nusistatę prieš unijas.

Unjjistas

CORSET STORE
Įsteigta virš 35 metų. Pilnai įreng

ta, daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda la
bai prieinamai iš priežasties’ nesvei
katos. šaukite savininką:

BE. 6-5583
Ar BE. 6-0957

(239-243)

BEAUTY SHOPS (2)
Pilnai įrengtos, gera veikli sek

cija. Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šias puikiau
sias biznio progas savininkas par
duoda labai prieinamai iš priežas
ties ligos. Šaukite savininką:

TI. 2-9710 (dienom) 
ar

KI. 2-4108 (vakarais)
(239-243)

MACHINE SHOP
Pilnai įrengta. 2,500 kt. pėdų ant 

antrų lubų. Reikalauja gero darbš
taus pusininko. Puikiausios įeigos. 
Daug gero biznio. Gera proga tin
kamam vyrui. šaukite savininką:

Tel. RA. 8-5971 arba
RA. 8-8008 po 6 P. M.

(240-246)

BAR &GRILL
Gerai įsteigtas, pilnai įrengtas 

gera veikli vieta. Daro gerą pra
gyvenimą . Biznis lengvai padidina
mas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką

Tel. AU. 3-9530
(240-244)

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

.........  ......... 1

Susirinkimas
RICHMOND HILL, N. Y.
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, gruodžio (Dec.) 
10 d„ pradžia 7:30 vai. vakare, .110- 
06 Atlantic Avė. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, nes paskutinis 
mėnuo šių metų ir visi turime už
simokėti duokles, kurie dar neuž- 
b*imokėję. Be to, bus ir kitų svar
bių dalykų aptarimui,

(240-241)

Virginia 9-612S

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2-3} 6—8 P. M.
By Appointment 87-20 8rtth Street

Except Th^ns. & Holidays WOODHAVEN, L. I.,“ N. Y.
... ------- ----' . . . . .....  r ..........

R EI KALINGA M OTERISK Ė
Priežiūrai negaliuojančios sonvvos 

moteriškės. Rūmas ir valgis pasi
rinktina. šaukite po 5:30 P. M. *

MICKENBERG
542 Willoughby Ave., Brooklyn

Tel. EV. 8-4912
(241-243)

P A R D A V ĖJ /\ K EPYKLO J
Patyrusi. Nuolatinis darbas, ge

ra mokestis, geros valandos. Daliai 
ar pilnam laikui. Linksmoss darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

BENKERT’S BAKERY
2830 Steinway St., Astoria, L. I.

(241-245)

STENOGRAIISTĖ
Puiki proga tinkamai merginai.

Nuolatinis darbas. gera mokestis, 
puikios darbo sąlygos.

šaukitef
HY 8-7000

O PER ATORĖS—M ERRC) W
Patyrusios — Rayon panties ar 

Išmokysim • - gera mokestis. Nuo
latinis darbas, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

503 Broadway. N. Y. C.
(arti Spring St., 5th floor),

(239-245)

NAMŲ DARBININft
Dirbti katalikų klebonijoje. Guo

lis vietoje. Suaugusi. Gera mo

kestis, linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

443 E. 185th St., Bronx
(236-242)

• BAKERY SALESGIRLS
Patyrusios. Gera alga. Nuolati

nis darbas. Linksmos darbo sąly
gos. Kreipkitės:

FAMOUS BAKERY
289 Schenectady Ave., Brooklyn 

Tel. PR. 3-8469
__________________________ (235-241)

HELP WANTED MALE
PORTERIS NAKTIMS

48 valandos. $62 j 'savaitę. Rei

kalingi paliudijimai. Turi kalbėti 

biskj angliškai.
šaukite Mrs. Cotter

LA. 4-4240
(241

BENDER, STEELRULE

CLICKER DIES

Puiki Proga. Nemokamai

Modikalis aprūpinimas.
Tel. SPring 7-5005

(240-243)

DRY CLEANING—TAILORING
Pilnai įrengta. Gera bruzdi sek

cija, daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
biznio progą savininkas parduoda 
labai prieinamai, šaukite ar ma
tykite savininką.

151-28 84th Ave., Flushing
Tel, IN. 3-2955 *

(237-243)

POWER BRAKE OPERATORS
Nuolatinis darbas. Gera mokestis.

Puikios darbo sąlygos. Kreipkitės:
1005 Green Ave

' Brooklyn, N. Y.
(arti Broadway)

(237-243)

HAIRSTYLIST
Patyręs. Nuolatinis darbas. Ge

ra alga. Linksmoss darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

LOR-EVE BEAUTY SAI.ON
2021 Church Ave., Brooklyn

Tel. BU. 7-2620 »
(237-243' 

________________________ ;_________ zi
MALE and FEMALE

REIKALINGI DARBININKAI
VYRAI—MOTERIŠKES

Po ilgoko laiko streiko mos atsidarėme ir priimame aplikacijas 

ant gerai apmokamų darbų.

ŠIE DARBAI YRA DUODAMI 
IŠSILAVINUSIEMS IR NELAVINTTEMS

Mes išmokysime jus dėl išlavintų darbo progų.

HAT CORPORATION OF AMERICA

Kreipkitės asmeniškai prie Dept ar Reception Desk. 

Plant 1 arba telefonuokite:

Volunteer 6- 5561

29 Osborne Ave., East Norwalk, Conn.
(241-243)
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