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Waterburietes Kristinos
Stanislovaitienės tapybos pa-

No. 242 Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL
rodą paliko mumyse gražu, 
šiltą, gttų įspūdį. Tai stebėti
nos energijos ir entuziazmo 
moteriškė, veikėja, dailininkė, 
visuomenininke.

Visgi, tačiau, norėtųsi tai 
talentingai dailininkei' vienas 
patarimėlis patiekti. Tai buvo 
pastebėta ir ant vietos. Kris
tinos kūryboje reikia daugiau 
socialinių temų, šioje parodo
je jų beveik nesimatė.

Aną vakarą iš vieno radijo 
komentatoriaus išspruko toks 
posakis: žinoma, mes skelbia
me ir pripažįstame savo nuos
toliais tik tuos lėktuvus, ku
riuos priešas nudeda savo te

ritorijoje ir gali pats patik
rinti.

Reiškia, jeigu sužeistas ar. 
pašautas mūsų lėktuvas nu
krinta Pietinėje Korėjoje, 
mes jo svietui neskelbiame.

Dabar man aiškiau pasida
rė, kadėl tie pranešimai iš 
Korėjos vis kalba apie anos 
pusės didelius nuostolius oro 
mūšiuose, o beveik nieko ne
sako apie mūsų ’ nuostolius. 
Reiškia, mūsų karo vadovybė 
tiesos nepasako.

Bet ar gerai nuo Amerikos 
žmonių paslėpti tiesą ?

Richmond Hill kuopos ren
gia didelį bankietą šį šešta
dienį Kultūriniam Centre. Vi
siems bus gera proga gerai 
pasivalgyti ir smagiai laiką 
praleisti. Geras ' parengimas, 
geram tikslui.

Gal dar kai. kam nežinoma, 
):ąd mes turime federalinį 
statymą, kuris draudžia per- 

dideles išlaidas laike'rinkimų. 
Pav., nevalia daugiau jokiai 
partijai išleisti prezidenti
niuose rinkimuose kaip tris 
milijonus dolerių. Senatorių 
renkant, nevalia išleisti dau
giau, kaip' $25,000, o repre
zentantą — $5,00'0.

Bet pernai Ohio valstijoje 
republikonai, sakoma, senato
riaus Tafto išrinkimui išleido 
penkis milijonus dolerių.

Sukti politikieriai moka į- 
statymą apeiti. Prezidenti
niuose rinkimuose kapitalisti
nės partijos išleidžia po de- 
sėtkus milijonų dolerių.

Dar ir dėl to mūsų rinki
muose darbo žmonėms sunku 
pasirodyti su savo kandida
tais. Be didelio dolerių maišo 
niekas tavo balsėj negirdi ir 
tavo kąndidato nepažįsta.

Labai nuobodu ir liūdna 
būtų komercinės spaudos lei
dėjams ir redaktoriams, jeigu 
vienas kitas komunistų lyderis 
nęnueitų svetimiems dievams 
tarnauti. Kiek jie dabar turi 
džiaugsmo iš to, kad čecho- 
slovaRijos Clementis ir Slans- 
ky atsivertė prie kapitalizmo.

Tegu džiaugiasi ir tiešijasi. 
Tuo tarpu socialistinė čecho- 
slovakija drąsiai žygiuoja tuo 
keliu, kuris veda ją į šviesią 
ir laimingą ateitį. t

Kaip pasenusiam biedno 
žmogąus šuniui sunku apsi
ginti nuo blusų, taip tam var
gšui Anglijos kapitalizmui ne
begalima atsikratyti nuo viso
kių bėdų. Dabar jį užklupo 
dar viena nelaimė. Trūksta 
mainierių, anglies per mažai 
bqprikasama, šaltuose kamba
riuose žmonėms reikės sėdėti.

Vauni anglai nenori mainie- 
riq sunkaus ir mažai apmoka
ntį darbo ir skurdaus gyveni
mo. Seni vyrai nenori gyveni
mo dienas pabaigti giliai ur
vuose.

Prieš antrąjį karą Anglija

BIZNIAI NUVOGĖ $96,- 
594,000 DARBININKŲ
SUMOKĖTŲ TAKSŲ
Demokratų vadas pelnė $68,000 
per 11 mėnesių už savo $1,000

Washington.—Taksų Biu
ras .raportavo, kad fabri
kantai ir kiti samdytojai 
New Yorke, San Francis- 
coj ir kituose miestuose per 
metus pasisavino 96 milijo
nus, 5i94 tūkstančius, dole
rių, kuriuos atskaitė iš dar
bininkų algų čekių kaip 
taiksus valdžiai, bet nepa
siuntė jai tų pinigų.

Įvairūs bizniai per metus 
nesumokėjo viso $632,363,- 
000 priklausomų valdžiai 
taksu.

DEMOKRATŲ 
PIRMININKO 

PELNAGROBYSTe

Frank E. McKinney, nau
jasis Demokratų Partijos

“Suokalbis” prieš Amerikos 
atstovą Indo-Kinoje

Saigon, Indo-Kina.— Pa
sklido gandai, kad Vietna
mo liaudininkai suokalbiau- 
ją nužudyt D o na 1 d ą F. 
Heathą, Jungtinių Valstijų 
atstovą Indo-Kinai, Franci- 
jos kolonijai.

Prancūzai pasakoja, kad 
liaudininkai jau atsiuntę 
“žmogž u d ž i ų komitetą” į 
Saigon miestą, kur yra 
Heath.

Prancūzai medžioja visus 
nužiūrimus Vietnamo liau
dininkų šalininkus.

Tankais ginkluojama 
Japonijos “policija”

Tokio, Japonija. — Va
dinama atsarginė Japonijos 
policija bus apgi n k 1 u o t a 
tankais ir priešlėktuvinėmis 
patrankomis.

Jau nuo pirmiau ta poli
cija turi minos.v a i d ž i u s , 
lengvuosius rakietinius pa
būklus ir kitus mažuosius 
ginklus. Tai iš tikrųjų yra 
armija, kurią išlavino buvu
sieji Japonijos oficieriai.

Detroit fabrikantai nusuko 
valdžiai $305,000,000

Detroit. — Tankų daliu 
fabrikantai nusuko valdžiai 
$305.000,000 per trejus me
tus. kaip subado tyrinėjan- 
čioji kongresmanų‘ komisi
ja.

Susimokinę C h r y s' 1 erio, 
Studebakerio automobilių 
fabrikantai ir sėbrai tain 
kėlė kainas, kad savo Del
nus už karinius valdžios 
įsakymus.'davarė nuo 35 iki 
400 procentų aukščiau, ne
gu vadinami vidutiniai pel
nai.

turėjo 1,200,000 mainierių, o 
dabar beturi 700,000. 

pirmininkas, prisipažino, 
kad už savo įdėtą tūkstan
tį dolerių į Empire Trak
torių kompaniją Philadel- 
phijoj jisai per 11 mėnesių 
gavo bent $68,000 gryno 
pelno.

Ta kompanija kuo pigiau
siai pirko iš valdžios “atlie
kamas” nuo karo automobi
lių ir traktorių dalis, ku
rias perdirbinėjo į “nau
jus” traktorius. Paskui 
kompanija “subankrutavo,” 
kada užtenkamai pasipelnė.

Demokratų pirmininkas 
McKinney, tačiau, sakė ko
respondentams, jog valdžia 
turi “apsivalyt nuo parazi
tu.” v

Prieštaraujanti pasaka 
apie užpuolimo pavojų 
iš Sovietų pusės

Washington. — Scripps - 
Howard laikraščiai suranda, 
kad radaro tinklais apsau
gota nuo “sovietinių atakų” 
iš oro tiktai Alaska, Kana
da ir šiaurinė Jungtinių 
Valstijų dalis. O kitur So-' 
vietų lėktuvai su atom- 
bombomis galėtų įsiveržti— 
į pietines valstijas* ir į Cen- 
tralinę bei Pietii Ameriką.

Bet “karimai Washing to
no vadai supranta, kad šiuo 
laiku negręsia joks užpuoli
mo pavojus” iš Sovietų pu
sės, rašo New Yorko World- 
Telegram, vienas iš Scripps- 
Howard laikraščių.

Egiptas žada palaipsniui 
sutraukyti diplomatijos 
santykius su Anglija

Kairo, Egiptas. — Susi
rinkęs Egipto ministrų ka
binetas planuoja sutrauky
ti diplomatijos ryšius su 
Anglija. Tai bus protestas 
dėl to, kad anglai šaudė 
egiptėnus Suezo kanalo 
ruožte ir visai sunaikino 

(vieną jų kaimą.
Bet teigiama, kad Egip

tas ne vienu sykiu sutrau
kys visus diplomatinius 
santykius su Anglija, ale 
palaipsniui, žingsnis po 
žingsnio. Tokiu būdu Egip
tas naudos laiką, kad galė
tų surasti naujus pirkikus 
bovelnai ir kitiem egipti- 
niam produktam. Iki šiol 
anglai pirkdavo daugumą 
tų, produktų.'

Teheran, Iran. — 32 sei
mo nariai, ir laikraščių re
daktoriai gamina atsišauki
mą į Jungtines Tautas, kad 
sustabdytų kruviną premje
ro Męssadegho valdžios te
rorą. Sako, valdžia užsiun
do ginkluotais, žmogžudiš-

Buvęs valdininkas Lamar Caudle j ŠIA LB IEČIAI SI ĮTINKA
slėpė taksų sukčių suokalbius

Washington. — Lamar 
Caudle, buvęs Jungtinių 
Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas, prisipažino 
kvociančiai Kongreso komi
sijai, kad jis per kelis mė
nesius žinojo apie šitokį 
taksu sukčių suokalbi, bet v o u y
netraukė juos teisman:

Gembleriai Frank Nathan 
ir Bert Nastei* reikalavo iš 
Chicagos advokato Ab. Tei- 
telbaumo pusės milijono do
lerių. Už tai žadėjo, kad 
kelį valdininkai panaikins 
bylą prieš Teitelbaumą, nu
sukusį valdžiai apie $300,-

Vėliausios Žinios
Korėja. — Šiauriniai ko

rėjiečiai davė tokį pasiūly
mą amerikonams:—Kai bus 
pasirašyta paliaubų sutar
tis, tai Šiaurinė Kobėja su
grąžins visus paimtus ne
laisvėn amerikonus ir jų 
talkininkus; už tai ameri
konai privalo sugrąžint vi
sus nelaisvėn, paimtus šiau
rinius korėjiečius ir jų ben
dradarbius kinus .

Amerikonai siūlė sugrą
žint tiktai tiek šiaurinių 
korėjiečių ir kinų belaisvių, 
kiek Šiaurinė Korėja, sugrą
žins amerikonų ir jų talki
ninkų iš nelaisvės.

New York. — Vyriškų 
drabužių fabrikantai prane
šė, jog spalio mėnesi šie
met nupuolė tų drabužių 
gaminimas žemiau, negu 
bet kada nuo 1930 metų.

Teheran. — Irano seime 
įvyko muštynės tarp prem

Kukluksai vėl bandė 
susprogdini sinagogą

--------------------- . \ X

‘ Miami, Florida.—Kukluk
sai - fašistai numetė dina
mito gabalą prie naujos si
nagogos, žydų bažnyčios. 
Dinamitas, tačiaus, atsimu
šė medin; iškrito dinamito
fiuzas,” taip jis ir nesprogo.

Tai jau trečias fašistinis 
pasimojįmas per dvi savai
tes bombarduoti žydų baž
nyčias Miami ir apylinkėje.

Karo stovis prieš 
Filipiny partizanus

Manila, Filipinai. — Pa
smarkėjo Filipinų partiza
nų (hukbal a h a p ų ) kova 
prieš valdžią? Todėl valdžia 
įvedė karinį stovį keturiose 
provincijose — Pampanga, 
Zambales, Pangasinan ir 
Bataan. Uždraudė žmo
nėms išeiti gatvėn nuo sau
lėleidžio iki saulėtekio.

Pačioje sostinės Manilos 
apylinkėje įvyks.ta partiza
nų mūšiai su kariuomene ir 
policija.

Tel Aviv, Izraelis. — Pra
deda sveikti Izraelio prezi
dentas dr. Wejzmann.

000 taksu.
Tarp tų valdininkų buvo 

Caudle, valdžios prokuro
ras byloms prieš taksų suk
čius; Charles Oliphant, bu
vęs valdžios advokatas dėl 
taksu iškolektavimo, ir kt. tz 7

Pats Caudle stabdė skun
dus teismui prieš Teitelbau- 
ma. U

Už “patarnavimus” taksų 
sukčiams jis pusiau dova
nai “nupirko” brangius kai
linius savo pačiai ir ketu
riom kitom savo “drau
gėm.” 

jero Mossadegho priešinin
ku ir šalininku. Pašaukta 
policija numalšino riaušes.

* - ,, ■  
Washington. — Praneša

ma, kad Anglija prašys 600 
milijonų dolerių paramos iš 
Jungtinių Valstijų. Tuo 
tikslu atsilankys anglų 
premjeras Church ill a s .pas 
prez. Trumaną šio mėnesio 
pabaigoj ar 1952 m. sausio 
pradžioj.

Paryžius. — Rytinės Vo
kiečių Demokratinės Res-, 
publikos atstovai išdėstė to
jaus pasiūlymus politiniam 
Jungt. Tautų seimo komite
tui :

Daryti taiką su visa Vo
kietija; pašalinti .visą sveti
mųjų armiją; suruošti de
rybas tarp vakarų Vokieti
jos ir rytinės respublikos 
dėl sus įjungimo į vieną 
valstybę ir surengti tuo 
tikslu visuotinus balsavi
mus ištisoje Vokietijoje.

Jankiai prarado 583 
lėktuvus Korėjoje

Washington. — Ameriko
nai Korėjoj iki šiol prarado 
583 lėktuvus, ir sunaikino 
viso 308 šiaurinių korėjie
čių lėktuvus, kaip paskelbė 
kariniaL vadai Washingto- 
ne.

Rusiškos šiaurinių korė
jiečių priešlėktuvinės pa
trankos daugiausia nukirto 
amerikinių lėktuvų.

Anglija spartina 
atominę gamybą

( ----J---
London.—Anglijos prem

jeras Churchillas abejoja, 
ar Amerika _ atidengs an
glams svarbiuosius atomi
nius sekretus. Churchillas 
todėl įsakė Anglijos moksli
ninkams smarkiau darbuo
tis dėl elektros jėgos išvys
tymo.

Planuojama pastatyt ato
minę krosnį, kuri gamintų 
elektros jėgą.

Pirmiau buvo skelbiama, 
kad 1951 metais Anglija jau 
pasidarys atominę bomba.

ORAS.—Giedra ir viduti
niai šalta.

TARTIS SU AMERIKONAIS
APIE BELAISVIUS
Daro jankiams nuolaidų; pakilo 
viltis dėl paliaubų jau šiemet ■

Korėja, gruod. 11.—Šiau
liuos Korėjos liaudininkai 
ir jų talkininkai kinai, pa
galinus, priėmė amerikonų 
pasiūlymą — tuojau svars - 
tyti klausimą dėl apsikeiti
mo belaisviais.' Šiuo klausi
mu tartis tapo sudaryta 
komisija.

Kita .komisija Panmun- 
džome tęsia derybas apie 
inspekciją, kuri veiktų po 
to, kai būtų pasirašyta pa
liaubų sutartis.

Šiauriniai korėjiečiai da
vė amerikonams toki pasiū
lymą:

Paliaubinė inspekcija tu
rėtų būtį sudaryta iš pen
kių neutralių šalių, nedaly-

Šiauriniai korėjiečiai 
kaltina amerikonus už 
užpuolimą Kaesongo

*
Munsan, Korėja. — Šiau

rinė Korėja kaltino ameri
konus, kad jie vėl užpuolė 
Kaesong miestą ir dar kartą 
sulaužė sutartį. Buvo susi
tarta, jog kol eis dervbos 
Panmundžome dėl paliau
bų, tai amerikonai nekliu- 
dys Kaesongo, kuris yra 
už trejeto mylių nuo Pan- 
mundžomo.

Kaesonge yra apsistoję 
derybiniai šiaurinių korė
jiečių ii’ kinų delegatai.

Pirmiau buvo pačiame 
Kaesonge vedama derybos 
dėl paliaubų, iki amerikonai 
išreikalavo perkelt derybas 
į sunaikintą Panmundžom 
kaimą, tarp karo linijų.

Iranas pardavinės žibalą 
Sovietams, jei vakariniai 
kraštai nepaskubės pirkti

Teheran, Iran. — Irano 
premjero pavaduotojas Fa- 
temi sakė, bus išsiuntinėta 
per tris arčiausias dienas 
pranešimai Anglijai" ir ki
tiems vakariniams kraš
tams, kad jie .gali per 10 se
kančių dienų pirkti pustre-
čio milijono tonų gazolino, 
kerosino ir kitų naftos pro
duktu iš Irano ! v
Abadane.

Jeigu vakariniai kraštai 
nepaskubės, tai supranta
ma, Iranas siūlys tuos pro
duktus Sovietams ir jų 
draugams'.

26 jankiai žuvo su dviem 
kariniais lėktuvais

Marseille, Franci j a.—Su
rasta lavonai 10 lakūnų, ku- 
rie žuvo, nukritus kari
niam Amerikos lėktuvui, 
skridusiam iš šiaurinės Af
rikos į Franci ją.

Lisbon, Porjugalija.—Jū-
ron nukrito didžiulis Ame-Į jo lakūnų.

vaujančių šiame kare; tad 
amerikonams būtų leista 
'įgabenti į Pietinę Korėją 
naujus kareivius, atsiunčia
mus pavadavimui tų, kurie 
grąžinami į Jungtines Vals
tijas. Bet turėtų būti už
drausta dauginti amerikonų 
ar jų talkininkų skaičių per 
paliaubinį laikotarpį.

Šiauriniai korėjiečiai da
ro nuolaidą. Wes pirmiau 
jie priešinosi naujų Ameri
kos kareivių z įgabenimui 
vieton išsiunčiamųjų ,namo.

Amerikonai iki šiol siūle, 
kad mišri jų ir šiaurinių 
korėjiečių komisija turėtų 
keliauti po visą šiaurinę ir 
Pietinę Kopėją; žiūrėti, kad 
niekur per paliaubų laiko
tarpį nebūtų stiprinamos 
karinės jėgos ir kad būtų 
sulaikyti bet kokie kariniai 
statybos darbai.

Pasklido kalbos, kad gal 
pirm naujųjų metų bus pa
sirašyta paliaubų sutartis 
su nuolaidomis iš abiejų pu
sių.

KARO VEIKSMAI
Nebuvo jokių tikrų mū

šių ištisame Korėjos fronte. 
Šiauriniai kz^ėjiečiai pada
rė tik penkias dietines žyafe 
gų atakas. Amei^konai‘jas; 
atmušė. ' ■

Amerikonai pranešk, kad 
oro kautynėse virš šiaurva
karinės Korėjos, jie, “tur
būt, sunaikino” vieną ra- 
kietinį šiauriečių lėktuvą.

šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai sako, kad atrėmė 
amerikonų atakas ir nušovė 
vieną amerikinį lėktuvą.

Valdžia pakelia rendas 
dar 17-je sričių

Washington.—Rendų kon
trolės valdyba leido pakelti
rendas dar septyniolikoje 
sričių. Septynios tokių 
sričių yra Chicagos apy
gardoj.

Vokiečių unijos streikuotų 
prieš naująjį nacizmą

Bonn, Vokietija.—Chris
tian Fette, vakarinės Vo- 

sandėliuįkietij?s D.ai.'bo UniJU Sąjun-
‘ rrnc in i m i n lznr< olzngos pirmininkas, pareiškė, 

kad visos unijos paskelbtų 
generalį streiką, jeigu na
ciai vėl mėgintų užgrobt 
valdžia. (

Naujas nacių judėjimas 
tuo tarpu platėja ir sti
prėja.  • -

London. — Anglija reika
lauja, kad Sovietų Sąjunga 
ištirtų kaltinimą', jog sovie
tiniai lėktuvai apšaudė pre
kinį anglų laivą ties Ar
changelsku.

rikos bombonešis B-29, lė
kęs iš Azorų salų. Supran
tama, kad nuskendo visi 16
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FORTŪNATAS J. BAGOČIUS
NEDAUG YRA senesnėses kartos Amerikos lietuvių, 

kurie nebūtų girdėję apie advokatą .Fortūnatą J. Bago- S Y* ieių.
/Amerikon Bagočius atvyko prieš arti 50 metų ir čia 

gyvendamas jis nuolat dalyvavo visuomeniniame lietuvių 
judėjime.

Gyvendamas Pittsburghe, jis, berods, padėjo suorga
nizuoti Aukščiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoje, su- 

j sišelpimo ir apdraudos organizaciją,’kuri vėliau įsijungė 
j į Lietuvių Darbininkų Susivienijimą.

Kai įsikūrė Lietuvių Socialistų Sąjunga, Bagočius vei
kė joje; per trumpą laiką jis buvo LSS organo Kovos 

i administratorium. Dažnai rašė Kovai.
Vėliau persikėlė gyventi South Bostonan; čia (Ke

leivio name) atidarė laivakorčių ir pinigų persiuntimo 
agentūrą, šis biznis jam leido lankyti mokyklą ir jis 
mokėsi advokato profesijos. . •

Mokyklą baigė pirmojo pasaulinio karo metu, tačiau 
advokato laisnių Massachusetts, valstijoj tuojau gauti 
negalėjo, nes buvo “per rauddhas” — socialistas. Tik po 
to, kai jis, — prieš karo pabaigą, — įstojo į Jungtinių 
Valstijų kariuomenę, karui pasibaigus, kai išstojo iš 
LSS, tegavo advokato laisnius ir atidarė South Bostone 
Savo ofisą. Per tą visą laiką Bagočius ir praktikavo ad- 
.vokato profesiją. ) ' 1

Jam esant socialistu, susiorganizavę tautininkai išme
tė jį iš SLA “ant visados,” tačiau, kai tame Susivienijime 
pąkilo kairysis sparnas, tautininkai priėmė Bagočių at- 

,»gal.į SLA ir jis ten per tūlą laiką buvo prezidentu. 
Šiais metais Bagočius ir vėl nominacijose buvo išstatęs 
savo kandidatūrą SLA prezidento vietai.

KADAISE Bagočius nemažai rašė Laisvei—daugiausiai 
laisvamany bes temomis. Rašė po visokiais slapyvar
džiais, bet skaitytojui gal bus atmintiniausias Ferdinand 
de Samogitia: (Žemaitijos Ferdinandas).

Po šiuo -slapyvardžiu jis išvertė keletą laisvamanio 
Ingersollio brošiūrų, tarp kitų: “Apie* Dievą, velnią, 
dangų ir pragarą.” Rašė jis kadaise ir Kovai, berods po 
Melchisedeko slapyvardžiu.

Prisiųsdavo jis SLA reikalais Laisvei straipsnių (po 
įvairiais slapyvardžiais) ir vėliau, kai jis buvo SLA 
prezidentu,—apie 1936-1940 metus. »

)Kaipo rašyto jas-žurnalis.tas, vienok, Bagočius nepro
gresavo. Jo rašybą visuomet buvo atsilikusi, netobula.

TAČIAU BAGOČIUS turėjo vieną didelį talentą—ora
toriaus, kalbėtojo talentą.

Gamtos apdovanotas dideliu balsu, Bagočius mokėjo 
jį išnaudoti prakalbose. Kalbėti netingėdavo ir tuo jis 
buvo plačiai žinomas, nes. nedaug buvo tokių lietuviu ko
lonijų, kur jis nebūtų kartą ar kelis sakęs kalbu.

Deja, jo prakalbos buvo seklios, paviršutiniškos—for
ma be turinio. Dažnai jis taikstydavosi prie publikos, 
principą palikdamas nuošalyj. Bet žmonės jo prakalbų 
eidavo klausytis, nes žinodavo, kad Bagočius “prikrės. 
daug džiokų.” Ir jis krėsdavo “džiokus.” O retkarčiais 
jis ryždavosi žmones “pravirkdyti” ir jam tai taipgi pa- 

L / vykdavo.
Kaip bebūtų, į Bagočiaus prakalbas susirinkdavo ka

daise nemaža žmonių ir tai eidavo naudon senajai LSS, 
kurios kuopoms jis daug prakalbų sakė.

•
, • Iš TIKRŲJŲ, Bagočius' daugiau laisvamanis, negu 

spcialistas-darbininkų veikėjas. Kalbėdamas laisvama- 
nybės temomis jis. visuomet turėdavo daugiau pasiseki
mo, negu aiškinant marksistinio socializmo principus, 
kurių jis pats nedaug tesuprato ir nesistengė suprasti.

Jis buvo geras aktorius—neretai dalyvavo įvairių sec- 
nos veikalų pastatyme, atlikdamas juose vyraujančias 

įdBKles.
- y/7 tai seniai, prieš virš 30 metų!

, p0 jjs aįSjsjęyf.g su darbininkų judėjimu, Ba
gočius pradėjo smarkiai dardėti į reakcinę pakalnę.

Jis veikė išvien su tautininkais; jis nesigailėjo šmeiž
tų gniūžčių- Tarybų Sąjungai ir komunistams.

jlK Jo prakalbos, į kurias, žmonių jau nesusirinkdavo tiek, 
. kiek seniau, būdavo paverčiamos į savotišką politinį cir- 

ž ką, kuriame jis nesirinkdavo žodžių savo oponentams 
T “vanoti.” •

Bagočius, ne oficialiai, prisidėjo ir prie SLA suskal- 
M * dymo. •

Pagaliau jis jau buvo pradėjęs skelbtis esąs, republiko- 
nu. ' • '

- Su laisvamanybe jis atsiskyrė ir patapo kaž* kokios ti
kybinės sektelės nariu ir net vadovu. Jis jau pradėjo 

. /klaidžioti misticizme!
Tiesa, kaip minėjome, Bagočius, tarp 1936-1940 metų, 

—ano, bendro fronto laikotarpiu,—parašydavo kai kada 
po slapyvardžiais Laisvei, tačiau griežtesnio pasisukimo 
į pirmesnes pozicijas jis padaryti nebepajėgė.- Baimė 
būti apšauktu raudonu, baimė “nustoti gero vardo” ne
leido jam to padaryti.

. .  .......... .......  ..... ........ .„.F...,,—,...... ...„.......................    -R,..... .

Kas Ką Rašo ir Sako
> I

NEPILIEČIAI TURĖS 
PERSIREGISTRUOTI

Dienraštis Vilnis rašo:.
imigracijos komisionierius 

A. R. MacKey praneša, kad 
visi nepiliečiai včl turės pri
duoti savo tikslius adresus ir 
kitokias informacijas Imigra
cijos ir Natūralizacijos de- 
partmentui pirmose dešimtyje 
dienų sausio mėnesio.

Visi nepiliečiai tą privalo 
padaryti kas metai tarpe 1- 
mos ir 10-tos sausio mėnesio. 
Su pirma diena sausio kiek
vienoje pašto stotyje bus iš
duodamos tam tikros blankos 
— “Form 1-53.” Užpildę tas 
blankas nepiliečiai privalo pa
siųsti sekamu adresu:

Immigration and Naturali
zation Service

Washington, D. C.
Jei tą jau esate padarę 

pradžioje šių metų, vistiek 
privalote iš naujo pasiųsti sa
vo adresą ir kitas reikalingas 
informacijas. Tas iš ateivių 
reikalaujama kiekvienais* me
tais sulyg naujuoju ateivybės 
įstatymu. Pakeitusieji gyveni
mo vietą bėgyje metų, priva
lo naują adresą priduoti vir
šuje nurodyton vieton trum
piausiu laiku, po naujo meto 
vėl tą patį pakartoti ant ofi- 
cialės formos (1-53).

Tas nepaliečia tik dvi nes
kaitlingas ateivių grupes, bū
tent: laikinai legaliai atvykę 
Amerikon ateiviai i)’ taip jau 
laikinai čia atvykę studentai, 
jei jų vizito terminas dar,nėra 
išsibaigęs.

Neprisilaikantieji šio pa
tvarkymo ateiviai nepiliečiai 
gali būti baudžiami piniginiai 
ir net kalėjimu, perspėja ko
misionierius MacKey.

'APIE KINIJĄ IR INDIJĄ
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Indija ir Kinija yra dvi di

džiausios šalys Azijoje. Indi
ja, kartu su Pakistanu, apima 

I 1,587,000 ketvirtainių mylių 
žemės ir turi 405,000,000 gy
ventojų. Kinija, kartu su For
mosa, apima 3,858,900 ketvir
tainių mylių žemės ir turi 
463,493,000 gyventojų. Taigi, 
bendrai, šios abi šalys turi 
868,495,000 gyventojų. Visa
me pasaulyje priskaitoma tru
putį daugiau, kaip pustrečio 
bilijono. Tokiu 'būdu, tos abi 
šalys sudaro vieną .trečdalį 
visų gyventojų. Abidvi nese
niai pasiliuosavo iš svetimų 
rankų. Beveik vienodai buvo 
atsilikusios industriniai ir kul- 
tūriniab

Jeigu nebūtų skirtumo jų 
santvarkose, nereiktų statyti 
klausimo, kaip jos progresuos. 
Bet jų santvarkose yra dide
lis skirtumas, Indija, pasiliuo- 
savusi iš anglų’ pilnos kontro
lės, paliko tokia pat, kaip bu
vo, kas liečia socialę tvarką. 
Buržuazija, visoki rąžos ir 
maharažos, feodalai ir Riti iš
naudotojai, britų kompanijos 
ir 1.1, tebėra tokiais pat vieš
pačiais, kas liečia krašto žmo
nių socialius santykius* Kini
joj įvyko revoliucija. Tenai 
galią paėmė darbininkai ir 
darbo valstiečiai. Tenai žemė 
dalinama bežemiams ir maža
žemiams. Fabrikai perimami 
valstybės kontrolėm Išnaudo
tojų galia griaunama iš pama
tų. t

Kokį progresą daro Indija,

-neteko patirti. Spauda rašė 
tiktai apie nesantaiką tarp 
Indijos ir Pakistano, apie di
delį badą ir skurdą. Atrodo, 
kad Indija eina pirmyn labai 
lėtai. Kinija aną dieną minėjo 
dviejų metų sukaktuves. Sąri- 
šyje su tuo buvo išduoti rapor
tai iš jos atsiekimųi per du 
metus. Pastebėtina, kad Kini
joj labai smarkiai auga ap- 
švieta. Pavyzdžiui, jau 37,- 
000,000 vaikučių mokinasi 
pradinėse mokyklose arba 55 
nuošimčiais daugiau negu 
kad mokinosi prie senos tvar
kos. Valdžia nusistačiusi pa
kelti pradinių mokyklų skai
čių iki 1,000,000 su 1957 me
tais. Tuomet 80 nuošimčių 
Kinijos vaikučių galės lankyti 
mokyklas. Tai milžiniškas už
davinys. Reikia ne tik mokyk
lų, bet ir mokytojų.

Kinija, atrodo, smarkiai ky
la ir ekonominiai.

Indijoje, kaip siautėjo bai
sus vargas, ir skurdas, taip 
ir tebesiaučia. Valstiečiu 
gyvenimas yra šiurkštus, 
nepasakius kitaip. Nehru 
vyriausybė, kadaise žadėju
si pravesti žemės reformą, 
jos nepraveda. Todėl žem
valdžiai lobsta, o žemdir
biai—skursta. Praėjusiais 
metais Indijoje badavo (ir 
daug nuo bado išmirė) mi
lijonai žmonių. Sekamais 
metais, sakoma, bus tas 
pats.

Panašiai ir miestuose: fa
brikantai - kapitalistai te- 
belobsta, o‘darbininku kla- 
sė tebeskurs.ta, kaip skur
do.

Daugybė Indijos valstie
čių ir darbininkų reikalų 
gynėjų yra apšaukti komu
nistais ir sukišti į kalėji
mus. Tačiau tai nebaido 
žmonių nuo kovos: jie or
ganizuojami Jr kovoja už 
šviesesnį,sau ir kitiems dir
bantiesiems gyvenimą.

Neužilgo Indijoje įvyks 
(pirmą kartą istorijoje) vi
suotini balsavimai — rinki
mai į krašto parlamentą. 
Manoma, kad po tų rinkimų 
Indijos vyriausybė (kokia ji 
bus) bus priversta daryti 
reformas. O jei ji tai da
ryti atsisakys, masės žmo
nių, be abejojimo, savo ko
vą labiau paaštrins.

’Roger L. Putnam, stam
bus Mass. valstijos ka
pitalistas, paskirtas eko
nominio stabilizatoriaus 
vieton. Iki aidi tas parei
gas ėjo Eric Johnston;

Karo metu jis vieną kartą buvo padaręs mostą link 
pažangiųjų lietuvių, bet vėliau jis tą savo žygį apgai
lestavo,f visaip teisindamasis tautininkams.

Berods prieš porą metų Bagočius rašė Laisvės re
dakcijai, neilgą laiškelį, išmetinėdamas mums, kodėl mes 
jį kritikuojame!
• Bagočius labai norėjo dar kartą būti išrinktu SLA 
prezidentu. Deja, jis neturėjo tokių, kurie jį nuošir
džiai ištikrųjų remtų. Net ir j© buvusieji artimi bičiuliai. 
Grigaičiai ir Ko., nuo Bagočiaus nusisuko!

Ir taip Bagočius mirė, — mirė praradęs draugus.
Jo gabumai, jo talentas, jo mokslas nieko teigiamo 

Amerikos lietuvių gyvenime neatliko, nes tai, ką jis ka
daise statė, vėliau gridve. < . : ’ • '

Darbininkų’jūdėjimūi*Bakočius'buvo miręs' j'aū. seniai, 
seniai! / ' . ’' x

MOTERŲ KAMPELIS
N. Y. šeimininkės protestuoja 
prieš aukštas kainas

Gruodžio 1-moji New 
Yorke buvo graži diena. 
Tūkstančiai žmonių išėjo į 
pajūrius ir parkus, pasi
džiaugti seniau nušalusių 
augmenų naujai leidžiamo
mis atžalomis. Dar dau
giau svietelio išėjo teškinė
ti kasdieninių ir šventiškų 
pirkinių. O neturintieji iš 
ko pirktis naujovių, ėjo 
nors pasižiūrinėti.

Tačiau čionai radosi ir 
daug tokių, kurie - nesutin
ka, kad vieni turi visko 
perdaug, o kiti neišgali net 
būtiniausių reikmenų įsigy
si. Jie nesutinka daleisti, 
kad dėl nedatekliaus jų pa
čių ar kieno kito vaikai 
alktų. Toki žmonės ištisus 
vakarus, savaites, metų me
tus praleidžia mobilizuoti 
žmones auklėti tokį pasaulį, 
kuriame nebūtų alkio.

Taip buvo ir gruodžio 1- 
mą. Organizuotos į varto
tojų tarybą moterys ir jau
nimas šimtais išėjo į gatves 
protestuoti prieš aukštas 
pieno kainas. Jos reikalavo 
sugrąžinti kvortos kainą 
iki 16 centų, kaip kad buvo 
pirm pastarųjų infliacinių 
pakėlimų.

Stebint jų maršavimus, 
klausantis balsu šaukiamų 
ir išrašytų plakatuose šū
kių galvojau, jog jeigu jos 
ir neišgaus nuolaidų, tai 
nors norintieji naujai kelti 
kainas turės ko pagalvoti 
atsiminę, kad gali kilti au
dra.

Šeimininkių vadovauja
mos protesto demonstraci
jos pasklido po visą preky
binį New Yorko centrą.

Vienas dainuojančių žmo
nių būrys patraukė šaligat
viais link didžiųjų krautu
vių centro prie 34th St. ir 
6th Avė. Ką jos dainavom 
apie bernužėlį,’meilę? Ne. 
Jos sako, kad alkanųjų mei
lė, ypač turint alkanų vai
kų būrį, meile išskrenda 
pro langą. Tad jos., seno
sios “The Old Gray Mare’’ 
dainos melodija dainavo se
kamą naujovę:

“A dollar bill don’t buy 
what it used to buy, a dol
lar ain’t a dollar anymore.”

Kitas būrys nuėjo prie 
miestinės turgavietės, 10th 
St. ir First Avė. Trumpu 
laiku jos surinko kelis šim
tus parašų ant popierinių 
pienui pilti dėželių (con
tainers). O paskui, masi
niai, numaršavo ant 14-tos 
gatvės į paštą tuos “kontei
nerius” pasiųsti majorui 
Impellitterri. Sykiu su pa
rašais jos buvo surinkusios 
ir pinigų stampoms nu
pirkti. Kelyje į paštą mo-. 
terys paskleidė daug pro
pagandos plakatais ir gy
vaisiais šūkiais.

Dar kitos grupės nuėjo 
atlankyti savo kongresma- 
nus jų namuose, reikalauti, 
kad jie nutartų tikrą kai
nų kontrolę, o ne kontro
liavimą kainų vis aukštyn 
ir aukštyn. Ir įvyko ma
sinių mitingų atvirame ore, 
po namus, vartotojų ir ren- 
dauninkų įstaigose.

Moterų veiksmams prieš 
aukštas kainas suteikė tal
kos American Labor Party 
ir kitos pažangiosios orga
nizacijos. D—tč.

Netekusi kare sūnaus motina 
vadovauja veiklai už taiką

Pagarsėjusi gražumu Il
goji Sala, pridaigstyta mili
jonierių rezidencijomis, ne
gali nuraminti,motinos, ku
riai atimta jos už vis gra
žiausias kūrinys pasaulyje 
—jos sūnus. Dėl to plačiai 
pasklido kalbos, kad viena 
netekusi Korėjoje sūnaus 
motina ten pradėjo veiklą 
už taiką ir kad “šimtai 
Nassau apskrities motinų” 
stoja, su ja.

Vietinis tos srities laik
raštis Review Star lapkri
čio 28-tos laidoje tą motinų 
sąjūdį atžymėjo didžiule 
antrašte per visą puslapį:

“Motinos buriasi už Au
kso žvaigždės motinos 
šauksmo baigti karą.”

Toji motina, Mrs. Elsie 
A. Simonson, neteko vienin
telio savo sūnaus, marinuo
se leitenanto Marshall E. 
Simonson, 26 metų. Praė
jusį mėnesį jis užsimušė 
nukritęs su lėktuvu Korėjo
je. Laikraštyje rašoma,- 
jog vaikinas/tapo užmuštas 
tiktai “po dviejų mėnesių 
praktikos su jet lėktuvais.” 
Jisai buvo praėjusiojo karo, 
veteranas, tuomet išbuvęs 
karinėje tarnyboje Pacifiko 
srityje trejus ir pusę metų.

Mrs. Simonson nusprendė 
savo skausmo nemalšinti 
ašaromis, bet veiksmu iš
gelbėti kitoms motinoms jų 
sūnus. Jinai paraše prezi
dentui Trumanui laišką, ku
riame, greta kitko, rašė:

“Niekas negalėjo mūsų 
šalimi rūpintis daugiau, 
kaip rūpinosi mano sūnus... 
Dėl ko jūs, kaipo tėvas, ne
pagalvojate apie tuos šir-

dies skausmus, kuriuos jūs 
galėtumėt padėti sustabdyti 
su malda vieton kardy...

“Einant pranešimais laik
raščiuose, jūs jau turite de
šimtąją atostogų. Nejaugi 
jūs nejaučiate pareigėlės 
tėvams ir kitiems, tenai ka
riaujančiųjų artimiesiems? 
Atsisakyk nors biskelio tų 
pasilsiu ir pastiprink veiks
mą ta linkme, kad mes visi 
susibartume bendrai už
baigti tą Amerikos jaunimo 
žudymą.”

Mrs.. Simonson sakiusi 
spaudos reporteriams, jog 
“daug motinų telefonu ir 
laiškais prašė, kad jinai ne
paliautų kovoti už teisingą 
dalyką,” už taiką. Kad des
peratiškos motinos nepa
liauja klausti: “Kam, už ką 
žūsta svetiniuose kraštuose 
mūsų vaikinai, kuomet mes 
nesame net paskelbę -karą.”

Leitenantas Simonson po 
mirties buvo pagerbtas Pa
sižymėjusio Lakūno Kry
žiumi, bet tas kryžius nei 
kiek nepalengvina širdies 
skausmų jauno savo vien
turčio sūnaus netekusiai 
motina}. Nei.

Šeimininkėms
Tūlus produktus galima 
nusipirkti anksčiau

Mūsų šalyje yra priimta 
apiplėšinėti šeimas šventė
mis. Apiplėšinėti ne revol
verio pagalba — tas būdas 
ne visiems legalus. Apiplė
šinėja legaliai u ž k ė 1 i m u 
kainų; •

Per apie savaitę pirmPadė- 
kų Dienos mėsos kainos bu
vo užkeltos nuo 5 iki 20 c. 
svarui. Net toki dalykai, 
kaip žali ir kenuo.ti vaisiai, 
sausos daržovės, kiaušiniai, fa 
buvo pabranginti. Po Šven-' 
tės vėl kainas atleido. 0 
juk kiekvienam žinoma, 
kad už savaitės po šventės 
neužaugo naujos bulvės, 
morkos, kopūstai, obuoliai, 
grūšės, nepakito vištų ūpas. 
Ir į kenus nesušoko atei
nančią vasarą užaugsiantie
ji šiaurinių valstybių vai
siai.

Daugumą produktų, iš
skyrus šviežią mėsą, pieną 
ir lapuotas daržoves, gali
ma nusipirkti gerokai iš 
anksto. Turint apydidį šal
dytuvą, net šviežią mėsą 
galima įsigyti dabar ir iš
laikyti taip gerai, kaip pas 
bučerį. Rūkytas kumpis, 
lašiniukai šiuo sezonu gali 
kaboti ilgai. Tik reikia lai
kyti sausai ir vėsiai.

Uogienos sosas prie kala
kuto ar kitos mėsos taipgi 
galima pasidaryti dabar ir 
stiklinėse laikyti nors ir ikįį 
pavasario:

Spalgenų drebučiai
Spalgenų (cranberries) 

kisielių - drebučių ar soso 
pamatinis receptas yra 
toks:

Keturi puodukai uogų.
du puodukai verda n č i o 

vandens
du puodukai cukraus.
Nuvaikąs uogas pavirk 

apie 10 minučių, iki žieve
les sutrūkinės. Supilk į 
sunktuvą ir išspausk syvus. 
Į syvus sudėk cukrų ir pa
mažu užvirk, maišydama, 
kad cukrus ištirptų. Virk 
iki lašinant nuo šaukšto vi
ralas pasidarys tęslus—apie 
5 mįnutes. • Tuojau supilk 
i sterilizuotas, stiklines (ar 
į sudrėkintą formą, jei tuo
jau vartosi). , *

Padrėkinimas formos pa^ ’ 
dės drebučius gražiai, iš- ' 
versti iš formos, kada at
šals. Bet Jei vis dar bus 
neatsiliuosavę, m o m ė ntui 
pamerk formos dugną karš- 
tan vandenin. Tas atlitio- 
suoja bile kurios rūšies dre
bučius. 1

Visuomet pirma uždek 
ant formos viršaus lėkštę, 
ant kurios nori išversti, tik
tai tuomet apversk formą, 
stipriai laikydama pri
spaustą lėkštę. Skubiai šal
dytus drebučius išverčiant 
iš formos reikia didesnio 
atsargumo dar ir dėl to, 
kad vidurys gali tebebūti 
skystas, išsilieti.

Daug šeimininkių verda 
drebučius iš nesunktų uogų. 
Tas dabar ir madoje.

t
Spalgenos su kitais vaisiais

Svaras uogų 
du puodukai smulkiai su

plaus ty tų obuolių 
du apelsinai (oranges) 
puodukas besėklių razin- 

kų.
20 uncijų kenukas anana

so (pineapple)
trys puodukai cukraus, 
puodukas vandens 
Prieskoniui deda tarkuo

tos oranžio žievės ir imbie
ro (ginger)., bet man atro
do, kad tame patiekale jau 
gana stiprių skonių ir be 
imbiero. Spręskite pačios.

Nuvalytas uogas sudėk į 
apie galiono dydžio puodą 
su visais kitais vaisiais ir 
prieskoniais. Dadėk cukrų, 
supilk vandenį ir maišyk 
iki cukrus ištirps. Virk pa
mažu iki sutirštės, apie pt#S- 
valandį. ^Supilk į sterilizuo
tas sandariai uždaromąsias
stiklines (jars). Arba
li supilti į paprastąsias sė
klines, paskui užleisti para
finą.

G-a.

2 pusi.—-Laisvė (LabertyVTrečiadien., Gruodis-Dec. 12, 1951
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Lietuvių tautos 
istorija

(Tąsa)

Kad neturtinga reformatų jaunuomenė galėtų gauti 
aukštesnį mokslą, turtingųjų reformatų buvo sudėta tam 
tikrų lėšų, iš kurių galėjo gauti pašalpos reformatų jau
nuomenė, einanti aukštesnius mokslus Karaliaučiuj ir 
Marburge, ir Anglijos miestuose Leidse ir Oksforde.

Rūpinosi mokyklomis ir katalikai. Nekalbant apie že- 
mesniąsias mokyklas, kurių buvo įsteigta ne vienoje pa
rapijoje, nurodysime, kad 1566 m. Vilniuje prie šv. Jo
no bažnyčios buvo įsteigta aukštesnė mokykla. Toje mo
kykloje dėstė Romos, Saksonijos ir Magdeburgo teises. 
Mokytojais buvo katalikų kunigai. Pragyvavus 13 metų, 
ta mokykla buvo perleista jezavitams.

Visi reformacijos pasekėjai rėmė savo mokslą šventuo
ju raštu. Todėl jiems būtinai reikalinga buvo išspaus
dinti šventąjį raštą ir paplatinti jį visuomenėje. Atsira
do reikalo steigti Lietuvoje spaustuves.

Pirmą spaustuvę Lietuvos valstybėje įsteigė Juodasis 
Radvila Brastoje 1558 m. Ten tuojau išspausdino šv. 
raštą, psalmes ir kitų tikėjimo knygų. To pat Radvilos 
dvarų prievaizdas įsteigė (1562 m.) spaustuvę Nesvižiu- 
i*e. Ta spaustuvė buvo ypačiai Socino pasekėjų rankose.
Vilniuje buvo net 8 spaustuvės. Trys jų buvo reformatų, 

•o 5 liuterių rankose. Kaai kuriose drauge su liuterių 
raštais spausdino ir katalikų knygas. Kiek vėliau buvo 
įsteigta spaustuvės Kaune, Žeimyj ir Kėdainiuose.

Visose tose spaustuvėse spausdino raštus, kurie, besi
platindami Lietuvoje, pratino žmones»-skaityti ir galvoti, 
o per tai kilo ir platinos Lietuvoje apšvietimas.

Bet čion reikia pastebėti, kad jau tuomet visose tose 
spaustuvėse spausdino raštus tiktai lenkų ir lotynų kal
bomis. Bajorija jau taip buvo susipratusi su lenkų kalba, 
kad anoji jiems visiškai atstojo prigimtąją lietuvių kai- 
bą.

Gudai irgi turėjo savo spaustuvių Vilniuje ir kituose 
miestuose. Turėjo gudai ir savo mokyklų, kuriose mokė 
lotynų, graikų, lenkų ir gudų kalbų. Tuomet nematė rei
kalo mokytis lietuvių kalbos.

Tais laikais (1599 m.), išleisdamas savo “Postilių,” 
kunigas Daukša taip skundžias dėl lietuvių kalbos panie
kinimo:

“Visi mato, — rašo jis, — kaip pati mūsų lietuvių 
liaudis, l<ad išmokus ir išsilavinus lenkų kalboj, apleido, 
paniekino ir beveik atmetė savo gimtąją kalbą.” (Liau
dim tuomet buvo vadinama tik bajorija.)

Visa tai darė įtekmė bendro valdovo, sėdinčio Kroku
voje, apsisupusio lenkais didikais. Dar didesnę įtekmę 
darė antplūdę Lietuvon lenkų kunigai, kurie su kataliky- 
oe platino ir lenkų kalbą, niekindami lietuvių, kaip se
novės, jau paniekintos stabmeldybės, kalbą. Be to, tur
tingesnieji Lietuvos bajorai mėgo leisti savo vaikus mo
kytis į garsią tuomet Jogailos įsteigtąją Krokuvos akade
miją, iš kur jie parsinešdavo prisirišimą prie lenkų kal
bos ir paniekinimą lietuvių kalbos, kuria kalbėjo tiktai 
neapšviestoji baudžiauninkų minia.

Garsesnieji reformatų veikėjai ir mokslininkai buvo 
kilę iš Lenkijos ir palaikė lenkų kalbą. Visa tai patraukė 
Lietuvos bajoriją prie lenkų kalbos ir užmarino savąją 
—■ lietuvių kalbą.

Bet ta tikėjimo kova nepaliko be įtekmės ir į lietuvių 
kalbą ir raštiją.

Pirmutiniai lietuviški rašytojai Lietuvoje buvo Liute
rio pasekėjai. Pirmieji subruzdo lietuviškai rašyti liute
rių dvasininkai Karaliaučiuje. Jau 1545 m. pasirodė ne-; 
žinomo rašytojo katekizmas, parašytas senprūsių kalba. 
Tuo laiku Karaliaučiaus universiteto mokytojas Stani
slovas Rapagelionis parašė dvi giesmi: 1) “Giesmė apie- 
bernelį Jėzų, kurią giest dienoje Kristaus užgimimo.” 
2) “Kita giesmė apie kentėjimą Pono Kristaus.” (Rapa- 
gelionis gimė Kaunijoje. Mokėsi Vilniuje Pranciškonu 
vienuolyne, paskui Krokuvoj, kur gavo teologijos baka
lauro laipsnį. Vėliau atsižadėjęs katalikybės mokėsi Vit- 
fynberge, kur jo mokytojais buvo Melanchtonas ir patsai

MONTREAL, CANADA

ruožto savi- 
Elizabeth ir 
— p arei k a- 
savo namus 
mil, dolerių.

sprendimą, 
apmokėti

dalis at- 
komisija

Gatvių platinimas išlaidingas

Kad palengvinti mašinoms 
užkimštą važiuotę, Montrealo 
miestas daugeliu atvejų plati
na gatves, šiuo laiku ruošia
masi platinti Dorchester gat
vę. Tik trumpo 
ninkai — tarp St. 
St. Hubert gatvių 
lavo iš miesto už 
ir žemę apie 1V2
Miestas siūlė $690,660. Paga
liau Kvebeko Viešųjų Darbų 
Komisija išnešė 
kad miestas turės 
jiems $987,806.

Tai čia tik maža 
lyginimo. Tuo tarpu
sprendžia ir, manoma, tuojau 
bus pranešta, kiek atlyginimo 
bus duota Dorchester gatvės 
savininkams Deliorimi.er ir 
Beaver Hall Hill ruožtuose. O 
vėliau, pradžioje kitų metų— 
Windsor-Atwater ruožte.

.—o—
Sun Life laimėjo

Sun Life Building — di
džiausias pastatas Montrealo 
mieste, — kurio savininkai, 
Apdraudos Kompanija, su 
miestu bylinėjosi per keletą 
metų už jos vertybę, kad iš
vengti aukštus taksus mokėti, 
pagaliau bylą laimėjo, kuri 
buvo atsidūrusi net Londone, 
Anglijoje.

Miestas buvo apkainavęs 
1945-46 m. $14,276,000; 1948 
-49 m. - $17,048,000; o 1951 
-52 m. - $18,620,000.

Dabar Aukščiausiojo Ang
lijos Teismo nuosprendžiu, 
šio pastato vertybė nustatyta 
$10,207,877. 

—o— 
Barbottų valymas

Kaip žinia, artinantis pro
vincialiam rinkimui, premjero 
Duplessio valdžia, tarp ko ki
to, kad pasigerinti žmonėms, 
paskelbė “vainą” barbottams 
— stambaus lošimo pinigais 
vietovėms. Tokiu atveju šios 
“įstaigos” pradėjo kilnotis iš 
vietos į vietą, kad išvengti po
licijos užpuolimų.

Distrikto 1 councillor’is * 
(aiderman) Bruno Lepine, 
kaip geras pilietis ir teisingas 
miesto pareigūnas, nuo kitų 
nugirdęs kalbas, kad jo dis- 
trikte egzistuoja tokie “skra
jojanti” barbottai, tuojau 
pranešė policijai ir paprašė, 
kad tinš-tuojau 
gauti.

Pplicija vos 
ties pasileido 
bottų” 
surado 
bottus paties Lepino namuo
se, 732 Vinet St., beismente...

Po įvykio Lepine aiškinosi, 
kad jis nežinojęs, kad jo na- 

l muose barbottais lošiama, 
nes beismentas, sako, buvo iš
nuomotas kitam, kaip butas. 

Kįiip ten nebūtų, councillor- 
savo

barbottai,
ir ✓

jie būtų su*

ieškoti. 
lošiant

sulaukusi nak- 
d arban “bar-

Kaip sykis ir
— lošiant bar-

išis Lepine “išvalė” 
distrikto barbottus.

—o—
Montreal-Lachine
telefono kaina sulyginta

Kaip žinia, ligšiol iš Mont
d-ras Martynas Liuteris. Baigęs mokslus (1544 m.) teo- i'ealo, jei kas norėjo pasišaul 
logijos daktaro laipsniu paliko tik ką įsteigto Karaliau- savo pažįstamą L-sh-.r. 
Čiaus universiteto teologijos profesorium.)

Martynas Mažvydis, Ragainės klebonas, išleido (1547? 
m.) “Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto 
ir giesmės”... 1549 m. išėjo iš spaudos jo “Giesmės.” 
Tai šventųjų giesmių rinkinys.

1561 m. pasirodė “Enchiridion,” t. y. mažasis Liute
rio katekizmas, išverstas Karaliaučiaus klebeno Vilento. 
Tas pat Vilentas 1579 m. išleido “Evangelijas nedėlių 
ir šventųjų dienose skaitomas.”

Labgavos, o vėliau Karaliaučiaus klebonas Bretkūnas 
i&leido 15B9 m. verstas iš vokiško į lietuvių kalbą “Dva
siškas giesmes,” taip pat “Kolektos arba paprastos mal
dos, per visus m^tus giedamos.” 1591 m. jis išleido “Pos- 
tilla tatai esti trumpas ir prastas išguldymas evangeli
jų...” Be to, jisai išvertė dar lietuvių kalbon “Šventąjį

' tsštą,” palikusį rankraštyje.
1600 m. Ragainės klebonas Vaišnora išleido Kara

liaučiuje “Žemčiūgą teologišką.” Toliau eina Karaliau- 
čiAus klebonas šenkštokas (išleido 1612 m. dvasiškas 
gjęsmes) ir kiti mažiau žinomi rašytojai, kurie parūpi-

& nj.lietuviams dvasiškų raštų, ypačiai Liuterio tikėjimo. 
jReformacijai- prasiplatinus, Lietuvoje prasidėjo tokis 

pfet judėjimas. Lietuvoje pradėjo rodytis raštų lietuvių 
kalba. 1600 m. Vilniuje buvo išspausdinta reformatų 
“Postilla lietuviška tatai esti išguldymas prastas evange- 
lijij ant kožnos nedėlios ir šventės per visus metus.,.” 
Versta ji iš lenkų kalbos Jokūbo Morkūno, Kristupo 
Bsdvilos tarno. 1653 m. Kėdainiuose išspaudina nežino-

> pažįstamą Lachinc 
miestelyj (ar atvirkščiai), tai 
reikėjo mokėti ekstra. Dabar, 
prapietus aptarnavimo apara
tą, ekstra mokesčiai panaikin
ta.

Su šituo patvarkymu dau
giau, negu 400,000 Montrealo 
telefonų, sujungta su 7,750 te
lefonų Lachine’je ir sudaryta 
kaipo viena lokalinė šaukimo

sritis. Tuo pačiu sykiu 
Lachine’s telefono 
pakeista. Nauji “< 
vardai ten duota, 
1” ir “NElson 5.” 

—o—
Verduno rekordinis

Pereitą savaitę 
miesto taryba 
biudžetą ateinantiems me
tams — didžiausį Verduno 
miesto istorijoj — $3,478,827. 
Už šių mėtų biudžetą dides
nis apie $175,000.

Kad padengti pakilusias iš
laidas, taryba nutarė pakelti 
vandens taksus nuo 7Į/2 Iki 8 
procentų, remiantis randos 
verte, verslo taksus nuo 81/2 
iki 10 procentų ir kaminų 
valymo taksai nuo 15 iki 
centų kiekvienam namui. 

—o—
Dažnai bažnyčioj, bet ne 
melstis

Verdunietis, Rene Clement, 
23 m. jaunuolis, buvo pastebė
tas dažnai einąs bažnyčion. 
Bet vėliau pasirodė,'kad jis 
dažnai eidavo į bažnyčią ne 
melstis, o vogti, 
tai padarydavo, 
terėlės eidamos 
jos, palikdavo
“pursus.” Jis jas dabodavo ir 
pastebėjęs paliktą pursą, at
sargiai prisitaikęs, paimdavo.

Pagautas prisipažino pada
ręs penkis pavogimus, 
St.

visi 
numeriai 

exchange” 
“MElrose

biudžetas
Verduno 

priėmė naują 
ateinantiems

— didžiausį

iš-
25

taipgi 
kaipo 

ateityje 
Publika jam

iki 
tas

Labiausia jis 
kuomet mo- 

prie komuni- 
snole savo

Cote 
Paul ir Verduno bažnyčio- 
Pursuose radęs nuo $10 
$17. Teismo liko nubaus- 
vienus metus kalėjimo.

—o—
Čia lankėsi Kielaitė-Mitkuvienė

Kuris laikas atgal čia lan
kėsi svečiuosna buvusi montre- 

alietė Nellie Kielaitė-Mitku
vienė iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Newark, N. J.

■Jinai su savo vyru ir su nau
jagimiu aplankė tėvus, seserį, 
ir brolį. Savaitę pasisvečiavę, 
grįžo atgal į namus. J.—

Newark, N. J

sek ma

Gražiai pavyko 
Operetč-Koncertas'

Gruodžio 2 dieną 
dienį, po pietų, Sietyno-Aido
chorai davė gražų koncertą ir 
suvaidino operetę “Sudrumsta 
Širdis.” Operete parašyta Jo
no Yuškos, o muzikališką da
lį sukompanavo jaunas gabus 
muzikas-kompozitorius Pra
nas Balevičius (Balwood). 
Programa turėjo prasidėti 
kaip garsinta, 3:30 vai. po 
pietų, bet užsitęsė visu pusva
landžiu vėliau. Kažin kodėl 
mes vis nepriprantartie gar
sintu laiku pradėt savo prog
ramas? Mat, laukiam publi
kos. Kada nors turėtume tai
syti šias klaidas.

Daug mano draugų klausė 
manęs, kodėl jūs nerenget 
lietuvių salėj. Paaiškinsiu vi
siems, kad chorui neleidžiama 
turėti toj salėj nei kokių pa
rengimų, apart pamokų. Ne
žiūrint, kad choras per virš 
36 metus ten turėdavo savo 
visokius parengimus, šiandien 
negauname šv. Jurgio Draugi
jos salės. Matyt, kad draugija 
padarė “gerą” progresą į at
bulą pusę, o gal ji pabūgo dy- 
pukų ir vietinio juodvarnio 
bauginimų ? Kadangi mūsų 
šio parengimo negarsino vie
tinis Stukas ant savo radijo, 
tai manėm,'kad turėsim nedi-

delį parengimą. Apsirikome 
■ Progreso žmonių,- nežiūrint, 

kad esam d naujoj vietoj, bu
vo pilna puošnioji . ukrainų 
svetainė, svečių buvo iš įvai
rių kolonijų, ir net iš Phila- 
delphijos 'buvo Merkiai ir sū
nus Al. ir S. Smitai, ir iš.Eas- 
tono Tilvikas ir kitas jo drg.

Besiruošiant prie progra
mos atidarymo, pastebėta ke
letas dypukų jau berepliojant 
ties salės durimis. Kaip greit 
gaspadorius pamatė jenos, taip 
greit pašaukė policiją, kurią 
jie pamatę taip greit išnyko, 
kad, rodėsi, jų čia nė nebuvo. 
Gaspadorius paaiškino užėjęs 
ant estrados, kad ši ukrainų 
salė gyvuoja jau 35 metai ir 
niekas čia jos nepikietavo, ir 
šie Hitlerio agentai čia dau
giau nepasirodys. Jis 
kvietė mus, lietuvius, 
kultūringus žmones, 
veikti bendrai,
labai karštai plojo.

Programa. Prasidėjo 4 vai. 
ir baigėsi 7. Vadinasi, 3 pil
nas valandas ėjo programa.

Pirmas išstojo Sietynas su 
mūsų ir Lietuvos himnais. 
Dar dainavo 3 dainas: “Ant 
kalno pušaitės,” “Kalvės 
ną” ir “Tai ne vėjai.”

Antru buvo —- jaunos aidie- 
tės gražiai pašoko keturis šo
kius (lietuviškus). Muzika 
grojo F. Kazakevičiūtė.

Trečiu buivo — jaunas sve
čias chicagietis Leo Yonikas, 
gražus, aukštas baritonas. La
bai gražiai dainavo.
Ketviram išstojime pasirodė 

— mūsų chorų mokytojos 
Mildred Stensler sūnelis Ken
neth gražiai sugrojo akordio- 
nu 'keletą muzikališkų da 
lykėlių.

Penktą dalį užpildė — Ai
do choro merginos, kur daina
vo kartu ir Yonikas. Vėliau’ 
maišytas choras dar pridėjo 
kelias liaudies daineles.

Koncertinei daliai užsibai
gus, turėta keletos minučių 
pertrauka. Po pertraukos vai
dinta seniai laukta operetė 
“Sudrumsta Širdis.” Ta ro
mantiška, melodinga operetė 
paliko gilaus 
Jersey lietuvių 
vadovavo gabi

Įdė — muzikė, Mildred Stens
ler. Ji taipgi vadovavo ir vi
sam vakarui, taipgi paaiški
no šio parengimo tikslą ir 
dainų programą, o taipgi jūjų 
reikšmę. Dainininkui Yonikui, 
chorams ir operetės dainoms 
akompanavo muzikas Pranas 
Balevičius, net sukaitęs varg
šas per ištisas tris valandas 
ilgo įtempto muzikališko dar
bo turėjo.

Varde chorų, širdinga pa
dėka publikai už atsilankymą, 
pavyzdingą tvarką ir drau
gišką menui-kultūrai suprati- 

ir pritarimą.
Choro Reporteris.

įspūdžio New 
tarpe. Choram 
jauna chorve-

mą

Detroit, Mich

MOTERŲ KAMPELIS
Ponios, jų organizacijos 
ir taksavimas

Iškilo dvi naujos “išgany
tojos” iš ponių tarpo ir įsi
kūrė sau dvi skirtingas 
naujas organizacijas, ku
rios Trumano valdžios visų 
galų sukliurimo laikotarpiu 
ateinančiais, rinkimais ban
dys įgalinti Hooverio - Taf- 
to-MacArthuro partiją, re
publikonus.

Vivien Keliems, Connecti
cut fabrikante, važinėja po 
šalį agituodama už 
Liberty Belles. O 
šioji aktorė Corinne 
fith (Mrs. George
shall), dabar turtinga Los 
Angeles realestate savinin
kė, turi savo Pro-America

savo 
buvu- 
Grif- 
Mar-

rius ir nares atsilankyti ir sa
vo draugus bei drauges atsh 
vesti. Taipgi kviečiame ir ki
tų miestų bei apylinkių lietu
vius dalyvauti.

Vakarienė susidės iš skanių 
valgių, o tikietas nebrangus, 
tik $1 asmeniui. Įžanga nemo
kama.

Lauksime visų atsilankant.
Pradžia 6 vai. vakare, 

karienė kiek vėliau.
Rengėjai.

---- O----
Gruodžio 3 d. Jonas W ei lūs, 

(buvusios O. Girnienės. vyras), 
patiko nelaimę. Bedirbdamas 
apie savo namą susižeidė ran
ką ii’ koją. Ant greitųjų likosi 
nuvežtas'. į miesto ligoninę, 
kurioje gydytojas susiuvo ir 

'apraišiojo "žaizdas.
Jonas dabar randasi savo' 

namuose, 259 Chenango St.
‘Reiškiu užuojautą, Jonui. 

Ir linkiu jam greitai pasveikti.
K. M.

va-

Chicagos Žinios

mo rašytojo parūpintą “Knyga Nobažnystės.” Yra joje 
reformatų evangelijos, giesmės, maldos ir psalmės. Tarp 
1660 ir 1665 m. Londone reformatų lėšomis buvo pra
dėta spausdinti pirmą kartą lietuvių kalba šventasis raš
tas. (Paprastai tas šv. raštas vadinamas Chilinskio var
du, nes jis buvo reformatų pasiųstas Anglijon to šv. raš
to spausdinti.) Be to buvo išleistos dar kelios dvasiškos 
knygos.

Reformacijos šalininkų pėdomis pasekė ir katalikų ku
nigija. Ir'ši suskato leisti raštus lietuvių kalba. Pirmu
tinis pradėjo rašyti lietuviškai iš katalikų žemaičių ka
nauninkas Mikalojus Daukša. 1595 metais pasirodė Vil
niuj Daukšos verstas iš lenkų kalbos “katekizmas.” 1599 
m. išvydo pasaulį jo taip pat iš lenkų kalbos versta “Pos- 
tilla Katolicka, tai esti išguldymas evangelijų kiekvienos 
nedėlios ir šventės per visus metus.”

Kiek vėliau lietuvių-raštus paėmė leisti-jeza vi tai. • 
^Daugiau bus)

ponių sąryšį.
Abi vartoja balsams ir 

simpatijoms gauti stiprią 
meškerę, kokios gali išveng
ti * tiktai pati apdairiausioji 
pilietinė žuvis. Abi ponios 
kalba prieš taksavimą. It 
tuo jos tikisi juo labiau pa
veikti į. moteris. O tai la
bai svarbu,, nes balsuotojų 
dauguma yra moterys.
Prieš kokius jos taksus?
Jos labai priešingos tak

sams, kuriuos t.arnaiteš 
samdančios ponios, taipgi 
fabrikantai dabar turi mo
kėti į socialio saugumo fon
dą, kad darbininkai gautų 
nedarbo ar senatvės ap- 
drauda. v

Jos priešingos taksavimui 
bendrai. Tačiau jos šį kar
tą gal nusirisiančios, rei
kalauja imti taksus ne nuo 
daugiau, kaip procentų 
visų pajamų. Atrodo dide
lė lygybė, ar ne? Bet dar
bo žmogui tai reikštų stt- 
taupymą kelių dolerių, o po
nų klasei—milijonų.

J os visai nesipriešina 
taksams ant pirkinių, aukš
toms kainoms, mažoms al
goms. Ponios moterys kon- 
gresmanai nesiskiria- nuo 
ponų vyrų. Nesiskirs nei 
šios, norinčios ten patekti. 
Bet savo kalbomis prieš 
taksus jos gali sustiprinti 
republikonus, kurių klau
sydamas prezidentas Tru- 
manas palaidojo .Naująją 
Dalybą. A.

To days Pattern

9261
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1 Kur valgysite kūčias?
Susitikau vieną gerą rose- 

(landietę gaspadinę; ji dažnai 
įvairiuose progresyvių organi
zacijų parengimuose, jei ne 
“fiziniai” pagelbsti gaspadi- 
nėm, tai nors savo plataus pa- 

1 tyrimo patarimais. Sako ji:
Pabaigoje šių metų sukan- 

1 ka dešimts metų, kaip Rosc- 
lande įsikūrė lietuvių kultūri
nis centras —- svetainė. Atžy- 
mėjimui to įvykio roselandie- 
tės gaspadinės rengia “Kūčių 
Vakarą” nuosavoje svetainėr 
jo — 10413 S. Michigan Ave.

Kūčios, kaip mano kalendo
rius rodo, bus gruodžio 24 
dieną, o tai* pirmadienis. Bet 
roselandietės gaspadinės ne 
“durnos”; jos apsižiūrėjo, kad 
pirmadienis darbo diena, ir 
pavargę’žmonės nenorės cele- 
bruoti net tokį svarbų įvykį, 
kaip Roselando Kultūrinio 
Namo dešimtąją sukaktį. Tai
gi jos, tai yra roselandietės 
gaspadinės Kūčias atšvęs vie
na diena anksčiau — gruodžio 
23-čios dienos vakare. Tėvelis

Priešmetinis LLD 52-ros 
I

kuopos susirinkimas
LLD 52 kp. priešmetinis 

sirinkimas įvyks sekmadienį, 
gruodžio (Dec.) 16 d., 2 vai. 
po pietų, Draugijų svetinėje, 
4097 Borter St.

Visi nariai ir narės kviečia
mi dalyvauti susirinkime. Bus bui ar chorui reikia kokių 
kuopos valdybos rinkimas stambesnių spa usdinių: 
1952 metams ir veikimo gai
rių nustatymas gerovei 
kuopos bei visos organizaci
jos 1952 metams.

Gerbiami nariai ir narės, 
prašaui jūsų, kad paliktumėte 
trumpam laikui savo asmeniš
kus reikalus, nors vieną kartą 
į metus ir dalyvautumėte susi
rinkime. Ateidami atsineškite 
gerų sumanymų, dėlei mūsų 
kuopos geresnio veikimo, taip 
ir dėlei visos organizacijos ge
rovės.

Tikiu, kad dalyvausite skai
tlingai. Sekr. S. Rusaitis.

binghHTon,n. y.

su-
rnnde 

from 1001b 
feed bag

Jei jūsų draugijai, klu-

inĮ U (&*<«*>
Pattern 9261: 14-16; me

dium 18-20. Each size lakes 1% 
yiųrds 39-inch fabric or cab be 
made from one 100-lb. feedblg.

•“" • •*’ —W ■— —— • - *• - v— ♦

konstitucijų, mokesčių kny
gelių ar kitko, — nesibaidy- 
kite, kad daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.

Pažymėkite formos numeri-s 
dydį ir sykiu su 30 centųir

siųskite: Pattern Dept., 110-12
Atlantic Ave., Richmond 
Hill 19, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
v LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

f 
j

Liūdesio valandoj kreipkitės prie tnanęš dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. . Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

Paskutinis pakvietimas į 
LDS 6 kuopos rengiamą vaka
rienę, gruodžio 15 d., kuri j- 
vyks Lietuvių žemutinėje sve
tainėje, 315 .Clinton St.

Rengėjai užprašo visus

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

na-
-.......... t ....... " ' ■?------....... ........................... .......... " " " ".........- ............ ..M..-, - .

3 gusi.—Laisvė (Liberty)-Trečiadien., Gruodis-Oec. 12, 1951
i



; Žinios iš Lietuvos PRANEŠIMAI
Lietuvos dailės institutas

. VILNIUS, X. 1 d. — Pradė
jo naujuosius' mokslo metus 
busimieji dailininkai. Ruo
šianti juos mokslo įstaiga — 
Vilniaus dailės institutas — 
šiemet pertvarkytas į Lietuvos 
TSR dailės institutą ir žymiai 
išplėstas. Taikomosios dailės 
fakultete šalia tapybos, teatro 
dekoracijos, skulptūros, gra
fikos, plakatų, knygų apipavi
dalinimo skyrių įsteigti monu- 
mentalinės dekoratyvinės ta
pybos, vitražo, monumentaii- 
nės dekoratyvinės skulptūros

1 ir dailiosios tekstilės skyriai. 
Atidarytas keramikos fakulte
tas.

J. Janonio literatūrinio 
palikimo bibliografija

VILNIUS, X. 1 d. — Lietu
vių literatūros instituto jau
nesnysis mokslinis bendradar-' 
bis O. Petrėnaitė paruošė J. 
Janonio literatūrinio palikimo 
chronologinę bibliografiją. 
Šioje bibliografinėje rodyklėje 
J. Janonio kūriniai sužymėti 
chronologine ene. Pažymėta 
taip pat, kur pirmą kartą tie 

• kūriniai išspausdinti. Rodyklė 
apima J. Janonio literatūrinio 
palikimo visus žanrus: 
ją, prozą, publicistiką, 
rant šią rodyklę, buvo 
kintos eilės J. Janonio 
nių parašymo datos.

poezi- 
Suda-

kūri-

v

“Ver-

Metinį planą iki 
Spalio šventės

‘ ŠIAULIAI, X. 3 d. — 
psto” trikotažo fabrike tarp
trikotažininkų brigadų vyks
ta gyvas lenktyniavimas už 
metinio gamybinio plano įvyk
dymą iki Didžiojo Spalio me
tinių dienos.

Socialistiniame lenktynia
vime pirmauja LTSR Aukš
čiausios Tarybos deputato Ke- 
rienės vadovaujama brigada. 
Visos brigados darbininkės 
dirba be stovinėjimų, sutaupo 
daug žaliavos, duoda tik pui
kios kokybės produkciją., Ge
ros darbo organizacijos dė
ka mezgėjų brigada iki rug
sėjo 27 dienos įvykdė mėnesi
nę gamybos užduotį, iš sutau
pytų siūlų pagamino 350 vie
netų įvairių trikotažo gami
nių. St. Vėtrys

Taikos sargyboje

KAUNAS, X. 3 d. 
torijos” konditerijos 
kolektyvas pasiekė 
laimėjimus keliant darbo na
šumą, išplečiant konditerijos 
gaminių asortimentą, gerinant 
jų kokybę ir mažinant pro
dukcijos savikainą. Fabrikas 
pagal planą turi gaminti 11 
rūšių biskvitus, o gamina net 
18 rūšių. Vien per šių metų 
8 mėnesius, sumažinęs gami
nių savikainą, įmonės kolek
tyvas sukaupė daugiau kaip 
200 tūkstančių rublių pelno.

įmonėje skiriamas didelis 
dėmesys darbininkų kvalifika
cijoms pakelti. Visi darbinin
kai mokosi įmonės stachano- 
vinėje mokykloje, kurioje su
pažindinami su naujaisiais, 
priešakiniais darbo būdais, 
jiems perteikiamas ' geriausių 
stachanovininkų patyrimas.

Našiu darbu ypač pasižymi 
konditerininkai Stasevičienė, 
Venckevičius, • Domaševičienė, 
Kirijenkova ir Stasionis. Jie 
kasdien įvykdo išdirbio nor
mą 160 procentų ir pateikia 
tik puikios kokybės gaminius. 
Stachanovinio darbo dėka į- 
monės kolektyvas su tais pa
čiais įrengimais ir su tuo pa
čiu darbininkų skaičiumi da
bar pagamina konditerijos ga
minių dvigubai daugiau, negu 
pagamindavo prieš kelis me
tus.

Miesto Tarybos prezidentas 
Rudolph Halley sako, kad jis 
balsuos prieš visokias City 
Hali svečiams priimti ir vai-, 
šėms paskyras, kurių bendra 
suma bus aukštesne $50. Per
daug visokių balių turima, iš
metinėja piliečiai.

NewYorto^^z^ZinKh
Iš Richmond Hill 
padangės

1,500

ligoninėje.’ Jo 
Aldona, savo laikais 
“Laisvės” knygvedė, 

randasi lovoje po gy- 
priežiūra.

Nors dabar randuosi 
mylių nuo Richmond 
N. Y., bet dažnai prisimenu tą 
koloniją, nes joje ilgai gyve
nau ir, jeigu taip galima išsi
reikšti, dirbau LLD 185 kuo
poj. Rašydamas vienam savo 
bičiuliui laišką užklausiau, 
kas naujo senoje mano “tėvy
nėje”. Gavau nelabai smagų 
atsakymą.

Juozas Jeskevičius, Elenos 
ir Emilijos brolis, gavo antrą 
sunkią širdies ataką. Jis pir
miau vieną turėjo ir buvo ke
lias savaites 
žmona 
buvus 
serga, 
dytojo

Tarnas Repšis, LLD 185 kp. 
narys, sunkiai sirgo, bet dabar 
jau sveiksta, o jo žmona turė
jo operaciją, dabar randasi 
namie, bet iš ligos neišsikrap- 
što.

Gorias Brunza, LLD 185 kp. 
’narys, dar man būnant R. II., 
nesveikavo, dabar esąs taip 
ligos nukamuotas, kad jau ir 
kalbėti nepajėgiąs.

P. Siaurys, LLD 185 kp. na
rys, irgi senokai serga.

Gaila, kad nelabosios ligos 
kankina mūsų draugus ir LLD 
185 kp. marius, su kuriais man 
teko veikti per daugelį metų.

Linkiu draugams nugalėti 
nelabąsias ligas ir pasveikti.

V. Paukštys.
—o—

Nejaugi man, gyvenant Mia
mi, Fla., reikia rašyti “Lais
vei” vietines žinias? V. P.

SVEČIAS Iš CHICAGOS

Praėjusio penktadienio 
vakarą aplankė Liet. Kul
tūrinį Centrą ir Laisvės 
spaustuvę drg. N. Pakalniš
kis, prieš porą metų Brook- 
lynė gyvenęs ir Laisvės 
spaustuvėj dirbęs.

Šia proga jis užsimokėjo 
už Laisvės prenumeratą ir 
paaukojo dienraščiui $3.

Drg. Pakalniškio į rytus 
atvykimo tikslas, buvo ap
lankyt sergančią seserį 
New Jersey valstijoj. V.

fabriko 
nemažus

Philadelphiečių pramoga

Smagų surprizą turėjome 
laisviečiai, nuvykę į Philadel- 
phijoje rengtą Senam Vincui 
pagerbti bankietą gruodžio 1- 
mą. Programą vykdė Lyros 
Choras, vadovaujamas Rose 
Behmer. Dainomis pasižymė
jo Frannie Pomerink, Nellie 
Zigalo ir Dorothy Mačūnas. 
Ir negalima būtų praleisti 
Eddie Pildės ir Joe Adams.

Taip pat nepaprastą šokį 
atliko choristų grupė, vado
vaujama Al Merkio.

Linkime jums
Ir dėkui jums- už labai 
draugiškumą (ypačiai 
Adams).

daug jėgų!
šilta
Joe j šiaurės Afrikoje,
/

Nukentėjusiems nuo 
Smith Akto atvirutės

Smith įstato dėlei nukentė
jusių asmenų šeimos išleido 
atvirutę, kuri gaunąma bend
roje visoms šeimoms raštinėje 
— Families of the Smith Act 
Victims, Room 643, 799 Bro
adway, New York, N. Y.

Atvirutė meniškai pagamin
ta. Kaina 15 centų. Tikimasi, 
kad tūkstančius tų atviručių 
nukentėjusiųjų prietęliai ir vi
si pražūtingojo darbininkams 
Smith įstato atšaukimo šali
ninkai išpirks šventėmis pa
sveikinti Dennis’ą ir kitus. 
Tuo patimi parems kovą už jų 
išlaisvinimą, taipgi padės 
toms įkalintųjų šeimoms, ku
rioms parama yra reikalinga.

Suinteresuoti asmenys įka
lintųjų adresus gali gauti ten 
pat, sykiu su atvirutėmis.

IEntuziastiškas įvyko jaunimo 
delegatų susitikimas

Gruodžio 7-tos vakarą, Ri
verside Plaza Hotel, New 
Yorke, įvyko masinis mitin
gas išklausyti raportą jauni
mo delegatų, dalyvavusių Pa
sauliniame Jaunimo Festivaly
je Berlyne. Jį rengė Ameriki’- 
nės Krusados Taikai jaunimo 
skyrius.

Virš trys tūkstančiai publi
kos, didelėje daugumoje jau
nimas, susirinko pasveikinti 
15 amerikonų jaunimo dele
gatų ir išgirsti jų pranešimus 
iš to festivalio ir bendrai tą,'

Masiniai pasitiko 
i sugrįžtantį iš 
Į kalėjimo vadą

Dr. Alpheus Hunton, Civili
nių Teisių Kaucijoms Fondo 
trustistas, sugrįžo iš kalėjimo 
praėjusį sekmadienį. Jisai bu
vo kalėjime Petersburg, Va., 
už tai, kad jis atsisakė ra- 
gangaudžiams pateikti vardus 
tų žmonių, kurie buvo aukoję 
ar paskolinę pinigus kaucijų 
fondui.

Parskridusį į LaGuardia sto
tį su žmona (jinai buvo nuvy
kusi vyrą pasitikti prie kalė
jimo) pasitiko apie poros šim
tų asmenų būrys, su pasauli
niai paskilbusia vadovybe. 
Tarpe kitų, buvo senelis Du- 
Bois, kurio byla prieš 
gaudžius neseniai buvo 

dainininkas Paul 
vieno Martinsville

našlė Mrs. Grayson.

ragan- 
laimė- 
Robe- 
Septy-

ta; 
son, 
nių

Masiniai pikietavo 
nacių generolą 
garbinančią filmą

prieGruodžio 8-tos vakarą 
Academy of Music teatro ant 
14th St. suvyko būriai new- 
yorkiečių pikietuoti ten rodo
mą filmą “The Desert Fox,” 
kuri garbina nacių generolą 
Rommel.

Pikietuotojus pamatę, jų 
plakatus pasiskaitę, taipgi 
girdėdami balsu šaukiamus 
šūkius, daugelis žmonių susi-' 
laikė nuo ėjimo į teatrą. Jie 
sakė, jog iš spaudos praneši
mų apie filmą jie nebuvo su
pratę, jog ta filmą yra prona- 
ciška. Komercinėje spaudoje 
tas nepasakoma.

Užtat pikietuiotojai tą pa
sakė. Susirinkę šimtai stebėto
jų fkėlė ovacijas pikietuotojų 
tokiems pareiškimams, kaip: 
“Rommel buvo nacių žiurkė, 
ne tyrlaukių lapė;” “Nepanie
kinkite kare mirusių ameriko
nų, neikite žiūrėti tos filmos;” 
“Aš kariavau prieš Rommel 

prašalinkite 
i į iš East Sides.”

Tarpe pikietuotojų radosi 
ne vienas prieš Rommel ka
riavusių veteranų. Tarpe jų 
maršavo veteranas, tuose mū
šiuose praradęs ranką.

Pikietas tęsėsi nuo 7:30 iki 
9:30. Policija areštavo du pi
kietuotojus ir vieną stebėtoją. 
Pasipiktinusi tuo areštu minia 
stebėtojų nusekė paskui juos į 
naktinį teismabutį, 100 Centre 
St., perpildė kambarį.

Areštuoti Sol Tischler, žy
mus unijistas ir ALP 
ninkas 4-me
Turner. Jiedu ginčijosi su po
licija už teisę. pikietuoti, kuo
met policija antruoju kartu, tą 
vakarą bandė prašalinti pikie
tuotojus.

pirmi-
AD, ir Mollie

Virš 7,000 subway keleivių 
ketvirtadienio rytą buvo su
trukdyti ant BMT linijų 
Brighton Beach ekspreso vie-; 
nam vagonui nušokus nuo bė
gių ties Myrtle Ave. stotimi.

st ti
kai-

ką jie matė Europoje.

Delegatai, daugumoje 
dentai, pasakė trumpas 
bas. Charles White, dailinin
kas, pateikė vyriausią delega
cijos raportą. Trumpai kalbė
jo ir daugelis žymių svečių, 
tarpe tų Paul Robesonas. Visų 
kalbos buvo kovingais ir vil
tingais pareiškimais už taiką.

Meno programoje dalyvavo 
Earl Robinson, Mort Free
man, Beatrice Williams ir ke
lios šokėjų grupės.

Komitetas dėkoja 
padėjusioms gauti 
leidimą mitingui

mitin-Išvakaryje masinio 
go taikai, sušaukto gruodžio 
11-tą, Union Square, New Yor- 
ko Darbininkų Konferencija 
Taikai pareiškė padėką vi-, 
siems, pad ėjusiems gauti tam 
mitingui leidimą. Leidimo da
vimą policija ilgai delsė.

Leidimui gauti, sako tos 
konferencijos dalyviai, padė
jo :

Unijistų iš šapų ir unijų lo
kalų pasisakymai už mitingą, 
taipgi viršininkų pareiškimai, 
telefonai, telegramos;

Taikos Tarybų 500 delega
tų užgynimas mitingo;

Daugelio taikos pageidau
jančių dvasiškių ir jų parapi
jom ų pasisakymai;

Taipgi atskirų asmenų pra
šymai leidimo;

Kai kurių New Yorko laik
raščių pareiškimai, kad pa
geidaujančioji taikos visuome
nė turi teisę tai pasisakyti 
tarpusavyje ir pasakyti ki
tiems.

Šiame paveiksle paro
domas atominis įrengi
mas dėl namo apšildymo. 
Jis pastatytas Harwell, 
Anglijoje. Anglai sako, 
kad tai pirmas atominis 
apšildymo aparatas vi
sam pasaulyje.

Pla-

Ragina geriau apmokėti 
daktarams, slaugėms

Brooklynietė Socialiam 
navimui Taryba kreipėsi į 
majorą Impellitterį ir miesti
nę Budžeto Tarybą, kad skir
tų didesnę mokestį miestinėse 
ligoninėse ir vaikų sveikatos 
stotyse dirbantiems daktaram 
ir slaugėms.

Organizacija įspėja, kad 
miestinės įstaigos ir visuome
nės sveikata statoma pavo- 
jun, nes dėl nedamokėjimo 
daugelis geriausių medikališ- 
kų talentų apleidžia miestines 
įstaigas.

New York o mieste leista 
vartoti helikopterius perveži
mui prekių ir pašto iš vienų 
lėktuvų stočių j kitas, taipgi į 
priemiesčius.

Queens vaikams 
skirta savaitė

Praėjusi savaitė Queens 
apskrityje buvo minėta kaipo 
vaikų savaite. Ji buvo paskel
bta apskrities prezidento Jo
seph F. Mafera proklamacija, 
kuri išsiuntinėta spaudai. Sa
vaitės tikslas — sukelti fondą 
išlaikymui vaikams prieglau
dos.

Prieglauda — Queens Chil
dren’s Shelter—pernai pri
glaudė 236 vaikus, kurie buvo 
apleisti ar dėl kokių kitų ne
laimių netekę tėvų globos. Jų 
ten buvimo laiku įstaigos val
gykla padavė 63,736 valgius. 
Taipgi teikė medikališką 
žiūrą.

prie-

Ir Bronxe pikietavo 
nacių garbintoją

Tą patį vakarą, kai 
Yorko East Side jaunimo 
senimo šimtai susirinko ant 
14th St. pikietuoti nacių ge
nerolą Rommel, kelios dešim
tys jaunų žmonių 
Park Plaza teatrą 
versity ir Tremont 
tai žmonių grįžo 
teatro durų, teatras 
apytuštis.

pikietavo 
prie Uni- 
Ave. šim- 
atgal nuo 

likosi

Šildo gerti Hudsono 
vandenį

Grupė inžinierių pasiūlė 
New Yorko miestui imtis van
denį iš Hudson upės. Jie sako, 
kad, išfiltravus, tas vanduo 
nebūtų blogesnis už mūsų 
gaunamą iš' “upstate” vande
nį ir atseitų pigiau.

Miestine Vandens Tiekimo 
viršenybė pasmerkė tą pasiū
lymą, kaipo “neapgalvotą 
nuosprendį,” visai priešišką 
priimtam nusistatymui.

New Yorkas tampa 
senelių miestu

padau- 
Tuo pat 

miesto 
tebuvo

605,500

Labdarybės Tarybos (priva
tinių pašalpos įstaigų centro) 
viršininkas Hilliard savo ra
porte skelbia, lead dešimtme
čiu tarp 1940-1950 metų se
nųjų žmonių skaičius 
gėjo 46 procentais, 
laikotarpiu bendrasis 
gyventojų prieauglis 
tiktai 5.6 procentai.

Mieste dabar yra 
asmenų 65 arba daugiau me
tų amžiaus.

Miesto gyventojų senėjimas 
žymus lietuviuose. Tai ryšku 
ir visur: važiuojant trauki
niais ar autobusais.

Vienkartinis, staigus masi
nis senėjimas miesto gaunasi 
iš to, kad pirmkariniais lai
kais, bėgiu apie poros dešim
tų metų, čion atvyko šimtai 
tūkstančių jaunučių žmonių, 

j Daugelis tų naujakurių likosi 
I nevedę. Kiti, kad ir vedę, te
turėjo mažas šeimas, o dar 
kiti visai neužaugino sau įpė
dinių. Iš to ir gavosi tas stai
gus miesto gyventojų nusenė- 
jimas. '

Prilygstamai, labai maža 
kas iš senųjų tereikalauja lab- 
darybių paramos, sako prane
šimas. Vieni turi šiokių tokių 
sutaupėlių ir jomis šiaip taip 
verčiasi, kiti gauna senatvės 
pensijėles.

Sugedus- elektros laidui 
Long Island gelžkelio Flat
bush Ave. stotyje devyni tos 
linijos traukiniai suvėlavo 3 
iki 18 minučių trečiadienio 
rytą.

Mobilizuos pikietus prie re- 
publikonų ir demokratų par
tijų centralinių raštinių.

Siųs delegacijas pas atski
rus assemblymanus j jų na
mus.

Prašė visuomenės žodžio 
taikos reikalui

Rengėjai masinio mitingo 
taikai šį antradienį, gruodžio 
11-tą, tuojau po darbo (tarp 
5 ir 7 vai.) Union Square, 
New Yorke, praėjusį ketvirta
dienį atsišaukė į visuomenę su 
prašymu paraginti 
departmentą tuojau 
d imą.

Komitetas nutarė
Į visuomenę po to, kai prašy
mas leidimo pradėjo eiti 
“kryžiaus kelius” — į parkų' 
departmentą, iš ten į policijos 
departmentą, iš ten į Union 
Square precinktą, iš ten atgal 
pas vyriausią policijos inspek
torių Rothengast. ♦

policijos 
duoti lei-

atsišaukti

RANDAVOJIMAI
Yra tuščias kambarys vienam as

meniui .arti visokių privažiavimų, 
bosų, Ireinų ir troleikarų. Prašom 
kreiptis: 426 So. 51h St., Brooklyn, 
N. Y. - Joseph Lugauskas.

(242-244)

Automobilių Technikos 
MOKYKLA %

Išmokomo Mechaniku 
ir Chauffeur’iii

e
Baigus mokyklą išduodame diplo
mą, padedame gauti vairutojo 
laisnius. Pamokos dienom ir va
karais. Mokykla atdara kasdien. 
Aiškinimai lietuvių ir anglų kal
bose.

Direktorius 
L. TICIINIAVIČIUS 

Metropolitan Auto School 
155 Second Ave., New York City 

Tel. GRamercy 7-8951

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto
LIKERIO, VYNO AR ALAUS

Pas Igną Sutkų visada rasi sau pažįstamų
492 Grand Street Brooklyn, N. Y

Kampas Union Avė. ir Hooper Street

<♦>

<♦>

<!>

<!>

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

<♦>

<♦>

rerivarne u pa&eimu savu *

BAR & GRILL _ __ J

<♦>

32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y
Telephone EVergreen 4-8174

<♦>
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WORCESTER, MASS.

LDS 57 kuopos metinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 13 d. gruo
džio, 7:30 vai. vakare, Lietuvių /Sve
tainėje, 29 Endicott St., Mažojoje n * 
Svetainėje. Svarbus visiem^ nariams 
dalyvauti. Bus du raportai, iš LDS 
1-mos apskrities ir Gintarų Radio 
konferencijų. — LDS 57 kp. Koresp.

(241-142)

BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kuopos Moterų Skyriaus 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 20 
d. gruodžio, pas A. Maldaikienę, 16 
Carver St., Binghamton, N. Y. Vi
sas nare prašome dalyvauti. Yra 
svarbių reikalų. Turpsime išsirinkti 
valdybą 1952 metams. — J. K. Na- 
valinskienė, Sekr. (241-242)

BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 >kuopos susirinkimas įvyks 
kolvirtadienj, 20 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 315 
Clinton St. Bus daug svarbių reika
lų. Bus išduoti raportai ir atlikta 
kili svarbūs reikalai. — J. K. Na- 
valinskienė, Sekr. (241-242)

GARSINKITĖS LAISVĖJ1

PEIST LANE
DRUGS, Inc. į

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV. 7-6283

Matthew A
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

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

Telefonas
EVergreen 4-8969

>

>

J F




