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No. 26tiesa, kai aną 
kad kunigas

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00 

KOPIJA 5c

Mano buvo 
dieną sakiau, 
Krupavičius atlėks Amerikon 
lėktuvu. Jis taip ir padarė. 
O kodėl ne? Pinigų jis turi. 
Amerikiečiai aukų sudėjo.

Atlėkė Šmeižikas., 
Gyvuliai /r^-Valdžia.
Gėda ir Pažeminimas.
Irgi Gandų “Anka.”
Išsigando ir Tapo Šventuoju.

Rašo A.

Kunigas Krupavičius nebū
tų kunigu ir Lietuvos priešu, 
jeigu jis nebūtų šmeižiku. Ir 
dabar štai, vos spėjęs ' išlipti 
iš lėktuvo, jis jau bjauriai ap- 
simelavo. Jo pasakymas, kad 
Lietuvoje *net pusė kunigų iš
žudyta bei išvežta į Sibirą, 
yra juodžiausias melas/

Ką tuo melu šisf kunigas no
ri pasiekti? Jis turi du tiks
lu: Dar labiau sukurstyti dalį 
Amerikos lietuvių prieš Lietu
vą ir pasipinigauti.
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Puikiai Pavyko Laisvės 
Dienraščio Bendrovės
Dailininkų Suvažiavimas
Aukų si> Sveikinimais Gauta apie Pustrečio Tūkstančio 
Dolerių; Skaitlingas Delegatais Suvažiavimas
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LAISVĖ-—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

Laisvės Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimo Nutdrimas Atžymėt 
Dienraščio 30 Metų Sukakčiai

kad 
B ALF ieško penkių milijonų 
dolerių, o Amerikos Lietuvių 
Taryba šimto tūkstančių. Di
delės krūvos dolerių. BALF’ui 
ir Tarybai reikėjo pasikviesti 
iš Vokietijos hitlerininką ku
nigą Krupavičių, kuris susira
do prieglaudą pas Hitlerį, kai 
Hitlerio gaujos buvo išmuštos 
iš Lietuvos, kad jis padėtų iš
pumpuoti Amerikos lietuvių 
kišenes.

Reikia nepamiršti,

Mūsų vyriausybė sunkiai 
nusideda prieš Amerikos žmo
nių gerovę, taip nesirūpinda
ma gelbėti vakarinių valstijų 
gyvulius. Daugiau kaip trys 
milijonai raguočių gaišta šal
čiu ir sniegu. O po keleto 
dienų Washingtonas iškrapštė 
vos pusę milijono dolerių jų 
gelbėjimui!

Milijonai gyvulių išgaiš! 
Mažiau bus mėsos. Mėsos 
kaina turės pakilti. Nuostolis 
milžiniškas.

Trumanas suranda dvide
šimt vieną bilijoną dolerių 
ruošimui karo, o tik šimtą 
kitą tūkstančių dolerių su
krapštė gelbėjimui krašto nuo 
šios naminės katastrofos.

Dienraščio Laisvės-Bend
rovės dalininkų suvažiavL 
mas sekmadienį, sausio 30 
d., buvo entuziastingas ir 
sąlydus pasiryžimuose savo 
laikraščiui stiprinti ir dar 
plačiau jį paskleisti ameri
kinėje lietuvių visuomenėje.

Suvažiavimo dalyvių ūpas 
buvo toks pakilus, kad jis 
turės pajudinti įvairias lie
tuvių kolonijas, juo veikliau 
darbuotis šio dienraščio ge
rovei.

Suvažiavimas įvyko Kul
tūriniame Lietuvių Centre, 
Liberty Auditorium, Rich
mond Hill, N. Y.

Dalyvavo 172 šėrininkai, 
jų skaičiuje 11 nuo organi
zacijų. Taigi šis( suvažiavi
mas buvo delegatais skait- 
lingesnis, negu ' pernykš- 
cias. ( 4

Aukų su pasveikinimais 
suplaukė $2,457, įskaitant ir
tas, kurios buvo pirm suva
žiavimo atsiųstos. Stam
biausia auka tai čikagiečių 
—‘apie 400 dolerių. Ją su
važiavimui įteikė L. Prūsei- 
ka, Vilnies redaktorius, 
stis. p aąisg

Delegatų buvo iš Čikagos 
(Prūseika ir Abekienė) iš 
Pennsylvanijos, New Jer
sey, Naujosios Anglijos val
stijų ir kt.

Suvažiavimo Eiga
Suvažiavimą atidarė Lai-

bos raportą. Jis, bet kitko, 
pastebėjo gražų< redakcijos 
bendradarbiavimą su valdy
ba.

Pakalniškio rapor t a, 
vienbalsiai priimtas.

Redakcijos Raportas
Redakcijos raportą patei

kė x vyriausias redaktorius 
Rojus Mizara. Jis atžymėjo, 
kad dienraštis Laisvė susi
laukė jau 30 metų sukak
ties. O iš pradžios buvo 
skeptikų, kurie bijojo, kad 
jeigu du kartu per savaitę 
ėjusi Laisvė bus paversta 
dienraščiu, tai pritrūksią 
medžiaginių ir literatinių 
jėgų dienraščiui išlaikyti. 
Bet kadangi dienraštis Lai
svė uoliai gynė darbo žmo
nių reikalus, tai jie nuošir
džiai ją ’rėme ir užtikrino 
dienraščiui būklę. \ \

Mizara nurodė, kaip pir
mosios (Palmerio) reakci
jos metu ir kaip reakcinėse 
dabarties sąlygose Laisvė 
kovojo ir kovoja už darbo 
liaudies .ekonominius ir po
litinius reikalus. v

Išsamus Mizaros raportas 
bus ištisai išspausdintas.

Diskusijos
Po raportų sekė galininkų 

diskusijos.
Pirmininkas 

kvietė, ypač
P. Beeis 

žymiuosius 
Laisvės vajininkus, pareik
šti savo ’ nuomones ir duoti

svės Bendrovės direktorių nurodymus. Jis, pagerbda-

O lėktuvų 
Jeigu pora 

lėktuvų būtų buvę 
maisto gyvuliams 
nė 'vieno gyvulio 
ir sniego nebūtų

Ar ne geda, ar ne baisus 
apsileidimas bei nepaisymas, 
kad gyvuliams šieno pristaty
ti, valdžia pastatė viso labo 
tik 28 lėktuvus! 
turi tūkstančius, 
tūkstančių 
pasiųsta 
pristatyti, 
dėl šalčio
reikėję prarasti. Galėjo pada
ryti, bet nepadarė.

Mūsų prezidentas praneša, 
kad jau kraustosi iš Kinijos 
Amerikos militariniš persona
las. Pasirodo, kad ten būta 
pasiusta 875 generolai, admi
rolai. pulkininkai ir kiti aukš
ti karininkai organizuoti ir la-' 
vinti čiango armijas.

Tie vyrai dabar grįžta na- 
momo, paniekinti ir pažemin
ti. Apart baisios/žalos Kini
jai ir visam pasauliui, šitie 
mūsų karininkai nieko gero, 
nieko žmoniško ten per keletą 
metų nepadarė. Jų tarnavi
mas diktatoriui žemiausiai nu- 
puldė Amerikos vardą Kini
jos žmonių akjrse.

Anglu kolonijos Cameroons 
karalius Fon skundžiasi, kad 
jis yra auka tiesiog negirdė
tu gandų. Jis net iš Jungti
nių Tautų sužinojęs, kad žmo
nės kalbą, jog jis turi ir užlai
ko net šešis šimtus pačių! Tai 
esąs bjaurus prasimanymas. 
Jo didenybė teturįs viso labo 
tik vieną šimtą ir dešimt pa-

Anglijos darbiečių valdžia 
irgi supykusiai bara tuos, ku
rie šitaip negražiai apšmeižė 
jos pastumdėlį.

Vienas brooklynietis nese-
(Ttysa 5-me pusi.)

pirmininkas Antanas Bal
čiūnas, pastebėdamas, kad 
tai jau 35-tas metinis Lais
vės bendrovės suvažiavimas.

Suvažiavimo pirmininku 
išrinktas Povilas Beeis, jo 
pavaduotoju — J. Mockai- 
tis.

• Direktoriato sekretorė-iž- 
djninkė Eva Mizarienė pa
skelbė suvažiavimo dieno
tvarkę. Jos pateiktas rapor
tas iš metinės direktorių 
veiklos buvo vienbalsiai 
priimtas.

•Pirmininkas Beeis apgai
lestaudamas priminė, jog 
netikėtai mirė Jurgis Ku
raitis, direktoriato narys, 
senas Laisvės įstaigos dar
bininkas. Pirmininkui para
ginus, visi delegatai pager
bė to veiklaus laisviečio at
mintį, atsistodami vienai 
minutei.

Knygvedės Amelijos Bur
bos smulkmeningas rapor
tas vienbalsiai priimtas.

Administracijos raportą 
davė Fr. Buknys. Jis pra
nešė, jog laikraštis savaime 
turėjo nepritekliaus, bet pa
rengimai ir aukos išlygino 
tą trūkumą. Jis, tarp kitko, 
pastebėjo, kad • lietuviški 
reakcininkai liežuvavo biz
nio įstaigoms prieš Laisvę, 
kad neduotų jai skelbimų. 
Bet jie nieko nepešė.

Administracijos raportas 
vienbalsiai priimtas.

Apie paties dienraščio 
reikalus pranešė jo sekreto
rius Niek Pakalniškis ir 
perskaitė dienraščio valdy-

mas tuos vajininkus, pers
kaitė jų vardus:

K. ir R. Žukauskai, L. 
Prūseika, Wm. Patten, L. D. 
P. Klubas (Elizabeth, N. 
J.), M. Svinkūnienė, Hart
fordo vajininkai, D. G. Jus- 
sius, S. Penkauskas, P. An
derson - L. Bekis, Geo. Shi- 
maitis.

Diskusijų Dalyviai
Diskusijose kalbėjo seka

mieji dalyviai, nurodydami 
priemones medžiagin i a m 
Laisvės stiprinimui ir jos 
skaitytojų dauginimui:

Adomonis, Venckų n a s, 
Blažonis (iš Lowellio), abu
du broliai Krasnitskai (iš 
Waterburio), Petkienė, Sta
kvilevičius, Skairius, Be
kampis, Stakovas, Juozas 
Bimba, Žukauskienė, Klas- 
tovas, Antanas Balčiūnas, 
Kazlauskas, Vinikaitis, Juo
zas Stanelis, Juška, Karso- 
nas, Kulikienė, William 
Klimas (iš Branchville, "N. 
J.), Antanas Matulis, Prū
seika, kuris pasakė ir gra
žią, mūsų spaudai viltingą 
kalbą.

Vienas kitas diskusantas 
siūlė pakelti Laisvės prenu
meratos kainą. Tam nepri
tarė manadžerius P. Buk- , 
nys.'

V. Bovinas kvietė bendra
darbiauti ruošiamai meno 
parodai.

Buvo perrinkti direkto
riai, dauguma tie patys.

Vienbalsiai priimta rezo
liucija, užgirianti politinę

Meš nutariame, kad šie
met nuo šio sūvažiavimo iki 
pabaigos metų būtu praves
tas plačiausias dienraščio 
Laisvės trijų dešimtų metų 
sukakties atžymėjimas. šio 
atžymėjimo tikslas: dvasi
nis ii* medžiaginis dienraš
čio sustiprinimas.

Šios istorinės sukakties 
atžymėjimas gali turėti į- 
vairiausias formas, bet 
svarbiausios turėtų būti 
šios:

1. Visose kolonijose ruoš
ti dienraščio naudai paren
gimus. > s

2. Rinkti dienraščiui su
kakties proga sveikinimus 
ir skelbimus.

3. Išleisti dienraščio spe
cialų jubiliejinį numerį kaip 
tik tą dieną, kuomet sukak
tis įvyks.

Mes karščiausiai ragina
me ir prašome tuojau visų 
kolonijų laisviečius ir pa
žangiąsias lietuvių organi
zacijas bei organizacijų 
kuopas aktyviškai imtis 
šio svarbaus darbo. Visur 
reikia tuojau šaukti vieti
nius susirinkimus *išdirbi- 
mui vietinių atžymėjimui 
planų. Tuos vietinius planus 
reikia plačiai garsinti dien
raštyje.

Mes pasitikime, kad šis 
mūsų nutarimas bus visų 
lietuvių nuoširdžiai sutiktas 
ir priimtas.

Stalinas Sutiktų Tartis 
Su Trumanu dėl Santaikos 
Tarp Amerikos ir Sovietų

Jei Ant[lai-Amerikonai Atidėtų Atskiros Vakarų Vokietijos 
Valstybės Kūrimų, Tai Galima Butų Susitart dėl Berlyno 

%

žiuotės ir prekybos varžy
mus, kuriuos jos įvedė 
(prieš Sovietus).

4. Klausimas: Ar Jūsų 
Ekscelencija sutiktum ė t e 
sueiti į pasitarimą su pre
zidentu Trumanu tinkamoj 
abiem vietoj ir apsvarstyti 
tokios taikos padarymo ga-. 
limybę?

Stalino atsakymas: Aš 
jau pirmiau sakiau, kad 
nesipriešinu tokiai sueigai.

Būsiąs Sužalotas 
Wagnerio Įstatymas

Jankiai Įkvėpę Čiango 
“Taikos” Siūlymus

Washington. — Senato 
darbinė komisija ‘pradėjo 
svarstyti valdžios pasiūly
mą — panaikinti Tafto- 
Hartley’o įstatymą ir su
grąžinti palankų unijoms 
Wagnerio . įstatymą, bet 
pirm jo sugrąžinimo pada
ryti tūlus paįęeitimus Wag
nerio įstatyme. . i • 
. Valdžios siūlomi pakeiti
mai, neva pagerinimai, ap
rėžtų streiko teisę didžio
siose pramonėse.

Pirmiau pranešta, kad 
prez. Trumanas norėjo pa
laikyt teismų indžionkšinų 
vartojimą prieš tos rūšies 
streikus. Teigiama, kad da
bar Trumanas jau atsisakąs 
nuo indžionkšinų.

Nuverstas Paraguayans
Prezidentas Gonzalez

Asuncion, Paraguay. — 
Paties prezidento Juano 
Gonzalez ministrų kabineto 
nariai per sukilimą nuver
tė jau valdžią. Gonzalez pa-' 
bėgo į Brazilijos ambasadą.

Paraguay yra • Pietinės 
Amerikos respublika.

New Delhi,. : Indija. — 
100,000 1 žmonių dalyvavo 
minėjimuose metinės sukak
ties nu6 tautinio vado Gąn- 
dhi’o nužudymo.

aLisvės pakraipą ir jos Tu
rinį. Rezoliucija buvo, paga
minta išrinktos komisijos 
ir perskaityta1 daktaro J. 
J. Kaškiaučiaus. Jis bus iš
spausdinta Laisvėj^ ,

Vienbalsiai užgirtas A. 
feimbos pasiūlymas, paga- 
mint ir išspausdinti Laisvė
je pareiškimą dėl dienraščįo 
30 metų sukakties atzymėji- 
mo. Tas pareiškimas ir tel
pa šiame puslapyje.

Suvažiavimo maršalk o s 
buvo d. Kalvaitis ir Petras, 
Grabauskas.

(Kitą kartą paduosime 
diskusantų pasiūlymų, bran
duolį. Taip pat bus išspaus
dintas suvažiavimo protoko
las, kuriame matysite ir ki
tus vardus ir įvairias smulk
menas.) Rep

Nanking, Kinija. — 34 
žymūs kinų liberalai — pa
žangūs demokratai — pa
smerkė Čiang Kai-šeko tau
tininkų siūlymus “taikai” su 
kinu komunistais liaudiniu- v 
kais.

Masiniame * susirinkime 
Mukdene šie liberalai, va
dovaujant maršalui Li Čin- 
senui, pareiškė, jog tie ne
va taikos siūlymai yra Ame
rikos padiktuotas monas. 
Sako, kad tautininkai mėgi
na tik apgauti komunistus 
šnekomis apie taiką ir su 
Amerikos pagalba tęsti ka
rą prieš juos.

Liberalai todėl reikalauja, 
kad tautininkai pasiduotų 
tomis sąlygomis, . kurias 
jiem išstatė kinų komunistų 
Vadas Mao Tse-tung.

Andriaus Višinskio
Sveikata Taisosi

Praga, čechoslovakija.— 
Buvo išbubnyti užsieninėje 
spaudoje gandai, kad sun
kiai serga Andrius Višins
kis, Sovietų užsieninio mi
nistro pavaduotojas; ypač 
paskleista pąskalai, būk jam 
‘^galutinai suirę nervai.”

Bet pirmadienio žinios 
parodė,’ kad Višinskis sveik
sta ir išeina pasivaikščioti 
iš Karlsbado sveikatnamio.

NUKALTINTI Už KRIMI
NALINES > ŽINIAS

Baltimore. — Teismas at
rado kaltais tris radio sto
tis ir vieną žinių redakto
rių' todėl, kad jie plačiai 
skelbė žinias apie krimina
listų darbus. JMiesto įstaty
mas uždraudė plačias žinias 
apie kriminalizmą.

Nebraska valstijoje vėl 
snigo. Lėktuvai numetė 
1,000,000 svarų pašaro ap
snigtiem -ganyklose gyvu
liam ir šiek tiek; maisto ba
dau j antiem žmonėm.

Washington. — 1947 m. 
visoj šalyj 16,323,000 mote
rų dirbo u^ algą.

ORAS.—Būsią šilčiau.

Maskva.—Premjeras Sta
linas sausio 30 d. pareiškė, 
jog Sovietų Sąjunga sutik
tų svarstyti nekariavimo su
tartį su Jungtinėmis Valsti
jomis. Jisai sakė, kad nesi
priešina , tūliem siūlymam 
sueiti su prezidentu Truma
nu ir aptarti klausimą dėl 
taikos tarp šių dviejų šalių 
ir dėl laipsniško ginkluotės 
mažinimo iš abiejų pusių 
tuo pačiu laikuw

Stalinas taipgi pareiškė, 
kad jeigu trys didieji vaka
riniai talkininkai atidėtų at
skiros vakarinės Vokietijos 
valstybės kūrimą ir nuimtų 
važiuotės ir prekybos var
žymus Sovietams, tai Sovie
tų vyriausybė pašalintų su
varžymu tiems kraštams 
susisiekimų su Berlynu.

Tuos pareiškimus premje
ras Stalinas padarė, atsaky
damas raštu į amerikinio 
International News Service 
korespondento Kingsbury’o 
Smitho raštinius klausimus 
iš sausio 27 d.
Klausimai ir Atsakymai

1. Klausimas: Ar Sovietų 
Sąjungos vyriausybė sutik
tų apsvarstyti bendrą su 
Jungtinių A. Valstijų val
džia pareiškimą, ‘sakantį, 
jog abi šios valdžios neturi 
tikslo eiti karan viena prieš 
kitą?

Stalino atsakymas: Taip, 
Sovietų vyriausybė sutiktų 
apsvarsyti tokio pareiškimo 
išleidimą.

2. Klausimas: Ar Sovietų 
Sąjungos vyriausybė sutik
tų išvien su Jungtinių Val
stijų valdžia daryti tokius 
žingsnius, siekiančius įvyk
dyt šią taikos sutartį, kaip 
laipsniškas apsiginklavimo 
mažinimas?

Stalino atsakymas: Žino
ma, kad Sovietų Sąjungos 
vyriausybė galėtų bendra
darbiauti su Jungtinių A- 
merikos Valstijų valdžia 
daryme žingsnių, siekiančių 
įkūnyti tokią taikos sutartį 
ir vedančių link laipsniško 
ginkluotės mažinimo.

3. Klausimas: Jeigu Jung.
Valstijų valdžia, Didžioji 
Britanija ir Franęija sutik
tų .atidėti atskiros vakari
nės vokiečių valstybės stei
gimą, iki įvyks užsieninių 
ministrų tarybos susirinki
mas visam Vokietijos klau
simui apsvarstyti, tad ar 
Sovietu valdžia sutiktų nu
imti suvaržymus, kuriuos 
sovietinė vyriausybė uždėjo 
susisiekimams tarp Berlyno 
ir vakarinių Vokietijos 
ruožtų ? v*

Stalino atsakymas: Jeigu 
Jungtinės Valstijos, Didžio
ji Britanija ir Franci ja 
vykdytų sąlygas, pažymėtas 
trečiame klausime, tai So
vietų vyriausybė nemato jo
kios kliūties dėl važiuotės 
suvaržymų pašalinimo, su
prantant, tačiau, kad trys
minimos valstybės privalo Dar snigo Nebraskoje ir 
tuo pačiu laiku nuimti va- kitose vakarinėse valstijose.

Amerikos Valdžia 
Šaltai Atsiliepė į 
Stalino Pareiškimą

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė visai 
šaltai atsiliepė į premjero ■ 
Stalino pareiškimą, jog So
vietu Sąjunga sutiktų tartis « 
su Amerika dėl santaikos 
tarp šių dviejų valstybių.

Amerikos valstvbės de- 
partmento narys M. J. Mcr 
Dermott * sakė, jog Ameri
ka “oficialiai” negavo Sta
lino' pasiūlymo; todėl ir ne
daro jokių komentarų. ■

Taip vangiai McDermot- 
tas išreiškė mintį savo vir
šininko, valstvbės sekreto
riaus Deano Achesono.

Tuo tarpu prezidentas- , 
Trumanas tylėjo. Pirmiau 
jisai sakė, jog sutiktų pasi
kalbėt su Stalinu tiktai Wa
shingtone.

Amerikos atstovas Jungt. 
Tautoms, Warren Austin 
išsireiškė, kad Stalino pa
reiškimas “atrodo dar vie
nas žingsnis sovietiniame 
judėjime link taikos.”

Demokratas senatorius 
Tom Connally sakė:

Stalino pareiškimas yra 
“žymus įvykis tarptauti
niuose santykiuose. Ir jeigu 
jis siekia taikos, tai jį svei
kins visi tie, kurie stengia
si išlaikyti pasaulinę taiką / 
ir ryžtingai priešinasi kari
niam užpuolimui.”

Tūli kiti demokratai ir 
republikonai senatoriai ir 
kongresmanai šaltai atsilie
pė į Stalino siūlymus link 
santaikos.

. Teisėjas Medina Gavo 
Provokatorišką Laišką

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Haroldas' 
Medina sakosi gavęs “grū
mojantį laišką” dėl to, kad \ 
jis vienpusiškai veda bylą 
prieš teisiamus komunistų 
vadus.

Tai bus provokatoriaus 
laiškas, kuris stengiasi pa
dėti teismui komunistus nu
bausti.

Medina užgynė komunis
tų advokatams kvosti po-' 
nūs, iš kurių bus parinkta 
džiūrė šiai bylai.
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Protestantai Ryžtasi Kovoti
Praėjusią savaitę Washingtone įvyko konferencija or

ganizacijos, vadinamos “Protestantai ir Kiti Amerikie
čiai, Apsivieniję Kovai už palaikymą atskyrimo Bažny
čios nuo Valstybės”. Joje, be kitų, sakė kalbą metodistų 
protestantų vyskupas G. Bromley Oxman iš New Yorko.

Vyskupas Oxman yra* plačiai žinomas asmuo, — žino
mas ne tik amerikine plotme, o ir tarptautine. Jis yra 
griežtas bažnyčios nuo valstybės atskyrimo ir palaikymo 
priešas.

Amerikoje šiuo metu, aišku, bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės, tačiau klerikalai deda didžiausių pastangų 

tai užtvarai nugriauti. Protestantai dėl to kaltina visus 
katalikus. Mes manome, jie daro klaidą, taip išstodami. 
Ne visi katalikai nori, kad bažnyčia būtų “suvienyta” §u 
valstybe, kad mokyklose būtų dėstoma religija, kad vals
tybė mokėtų dvasiški jai algas, kad religija vyrautų vi
sose valdinėse įstaigose, kaip Ispanijoj, kaip Portugalijoj, 
k’aip seniau buvo Lenkijoje bei Lietuvoje. Darbininkai 
katalikai to nenori. To nori tik klerikalai, dvasiškiai po
litikieriai, kurie rūpinasi ne žmonių dūšiomis, ne jų iš
ganymu, bet politika, — dažnai bjauria.politika, pražu- i 
tinga darbo žmonėms.

Vyskupas Oxman pareiškė konferencijos dalyviams, 
jog prieš tokią klerikalų politiką protestantai ir kiti a- 
merikiečiai kovoja ir kovosią ir jie laimėsią. Vyskupas 
Oxman, beje, pasakė daug karčios teisybės: katalikų dva- 
siškija nori, kad Amerikos'mokyklos patektų ne visokių i 
tikybų-religijų, o tik katalikiškos religijos kontrolėm Į 
sakė jis. Klerikalai nori laisvės tik sau, o ne visiems.

Be kitko, protestantai, anot vyskupo Oxmano, tęs ko-; 
vą reikalaudami, kad prezidentas Trumanas atšauktų iš 
Vatikano Amerikos ambasadorių, kuris kad ir neoficia
lus, o vis tik ambasadorius. Juo šiandien yra kapitalis- j 
tas Myron C. Taylor. Jeigu/karo metu jis ten galėjo būti i 
reikalingas, tai šiandien, žinoma, nebeliko jokio reikalo i 
jam ten būti.

Kitais žodžiais, Amerikos protestantai pasiryžo tęsti ! 
kovą prieš mojimąsi stumti Ameriką į viduramžius, —: 
riiojimąsi, kurį atlieka klerikalai.

Ko Jiedu Nemato?
Savaitraštyj “New Republic” (š. m. sausio 31 d.) telpa 

du polemiški straipsniai: advokato Morris Ernst’o ir adv. 
Roger Baldwin’o. Abu advokatai yra liberalai, bet tos 
rūšies liberalai, kurie neapkenčia komunistų! Abu iš 
Amerikinių Civilinių Laisvių Sąjungos.

Dėl ko jiedu ginčijasi?
Dėl to: ar valdžia gerai daro puldama ir traukdama 

teisman 11 komunistų vadų? Ernst’as užgi’ria valdžios 
žygį, o Baldwin’as peikia, kritikuoja jį. Pirmasis džiau
giasi komunistų puolimu, antrasis — žiūri į tą puolimą 
skeptiškai, kritiškai.

Vieno, tačiau, dalyko šituodu vyrai nemato. Jie nemato, 
jie nesupranta, kad puolimas ant komunistų, jų perse
kiojimas, komunistinės partijos pogrindin pavarymas, 
nelegalizavimas yra pirmas didelis žingsnis į fašizmą!

Jiedu nemato, jog ir Hitleris, vykdydamas teroristinį 
fašistinį režimą Vokietijoje, pirmiausiai puolė komunis
tus. Visokiais provokaciniais (reichstago padegimu

draudžia 
streikuoti.

jsigynimui nuo alkio, darbi- j traukia dirbti geriausi me- 
i ninkai iškelia reikalavima 
algų pakėlimo. Samdytojai 

ir | atsisako reikalavimą išpil- 
kt.) 'žingsniais užpuolęs komunistus, pavaręs Vokietijos dyti. Jie priverčia darbinin- 

■ kus streikuoti. Bet įstaty
mai sako, kad streiko nega
li būti, nes streikas reiškia 
atmetimą arba pabaigą ko
operacijos, streikas reiškia, 
kad darbininkai kovos keliu, 
o/ ne kooperacijos, verčia 
samdytojus patenkinti jų

komunistų partiją pogrindin, Hitleris tuomet puolė so
cialdemokratus, darbo unijas ir visokias kitokias pažan
gesnes, demokratiškesnes organizacijas, žodžiu, puolė, 
kąlino ir žudė visus, kurie tik išdrįso prasitarti prieš fa
šizmą. '

Tas pats seks ir Amerikoje. To paties Wall strytas sie
kias! ir čia. Dėl to kiekvienas, kuris nori matyti demo
kratinę santvarką išsaugotą Amerikoje, privalo smerkti 
tuos, kurie puola, teisia, siekiasi kalinti komunistus. Jis 
privalo ginti komurtistjpės partijos’ legalumą.

Taip turėtų aiškinti ir aniedu advokatai, jei jie nebū
tų per daug apjakę komunistams neapykanta.

Graikijos Partizanai Siūlo Taiką.
Praėjusią savaitę Graikijos liaudies armija — partiza

nai ir vėl pasiūlė Athenų valdžiai taiką. Jų siūloma tai
kai prpgrama, be kitko, apima: (1) mūšių paliaubas, (2) 
išprašyti iš Graikijos užsienines militarines misijas, (3) 
amnestija visiems politiniams kaliniams, (4) atsteigti 
laisvę darbo, unijoms, politinėms grupėms ir tautinėms 
mažympms, (5) rinkimai naujo parlamento — rinkimai 
turį įvykti po dviejų mėnesių po pasirašymo mūšių pa
liaubų.

New Yorko “Timęso” korespondentas Athenuose pra
neša :

“Graikijos valdžia šaltai sutiko taikos siūlymus, pa
skelbtus per radiją Markos’o vadovaujamų sukilėlių...”

Aa! Pasiūlymus sutiko šaltai!
Nesistebime!
Jei Amerikos valdžia, kuri doleriu ir ginklu palaiko 

Athenų monarchistinę fašistų valdžią, įsakytų jai taiky
tis, tai ji, aišku, neimtų taikos klausimo “šaltai”, — ji I 
laikytųsi. Deja, Washingtonas nenori Graikijoje taikos.,.

O gali kada nors būti Graikijoje taip, kaip šiuo metu 
Kinijoje!... '

KAS KĄ RAŠO IR SAKO Pažangiųjų Organizacijų 
Valdybų Atydai

KOKIŲ DARBO IR KA
PITALO SANTYKIŲ 
NORI KATALIKŲ 
BAŽNYČIA?
' National Catholic Wel
fare Conference socialinės 
akcijos departmentas pa
reiškė savo nuomonę, kas 
reikėtų-daryti su Taft-Hart
ley įstatymu, prieš kurį 
taip * griežtai kovoja darbo 
unijos. Tos konferencijos 
klerikalai nenori nė kalbėti 

I apie to bjauraus įstatymo 
atšaukimą. Jie siūlo tą įsta
tymą tik pataisyti, ir patai
syti taip, kad dar mažiau 
organizuoti darbininkai tu
rėtų laisvės ginti savo tei
ses.

Draugas pateikia minėtos 
-organizacijos pasiūlymų su
trauką. Jie esą tokie:

reikalavimus.
Ką tokiam atsitikime dą-

Trumanas tuojau paskel
bia, kad darbininkai, tai 
yra, darbo unija kalta už 
sulaužymą kooperacijos tar
pe darbo ir kapitalo. Jis pa
siunčia armiją streiką su
laužyti ir priversti organi
zuotus darbininkus išpildy
ti klerikalų siūlomus patai
symus prie Taft-Hartley

2. Nustatyti i aiškią procedū
rą ginčą sprendime, kuri ska
tintu darbo - manadžmento€

kooperaciją, apibrėžiant tokią 
kooperaciją darbo įstatymuo
se ir administratyvinese regu
liacijose.

3. Sudaryti federalinį komi
tetą iš visų department!! ir 
agentų, turinčių reikalą su 
darbu ir bizniu kuris ieškotų» * 
keliu skatinti biznio - darbi'

sakysite, bet tokiam at
sitikime gal valdžia pa
skelbs samdytojus kaltais 
už sulaužymą kooperacijos? 
Bet tokių stebuklų, kad 
Amerikos valdžia, kapitalis
tų kontroliuojama, paskelb
tų samdytojus kaltais,' pasi
taiko labai retai. O kai ir

1. įvadon įdėti pareiškimą, | pasitaiko, nieko nereiškia, 
kad- vyriausybė favorizuoja J nes vis tiek valdžia nesiun- 
darbo - manadžmento keope-1 čia policijos ir armijos nu

bausti samdytojus, vis tiek 
valdžia spėką pavartoja 
prieš streikierius.

Argi pats Trumanas ši
taip nesulaužė geležinkelie
čiu ir mainierių streikus?

Taigi, toks įstatymas, ku
ris įpareigoja valdžią palai
kyti tarpe darbo i# kapita
lo kooperaciją (bendradar
biavimą) yra fašistinis ver
gijos įstatymas, taikomas 
prieš darbininkus. Kaip tik 
prieš tai kovoja darbo unD 
jos. Kaip tik dėl to prieš 
Taft-HaiTley įstatymą ir 
sukilo organizuoti darbinin-

konferencijas drauge su tokio 
biznio atstovais, kur jau per
gyventa kovojanti laikotarpį” 
ir kur tikimasi kooperacijos 
su unijomis.

kooperaciją į agrikultūrą ir 
profesijas: visas keturias gru
pes, dirbančias abipusiam ko- 
operavimui.

6. Praplėsti kooperaciją į 
specifiškas pramones,1 rajonus, 
valstybes ir į miestus. (D., 
sausio 26 d.).

Į šiuos pasiūlymus neįsi- 
; gilinus, jie atrodo gana ne- 
1 kalti. Jie kalba apie darbo- 
: manadžemento kooperaciją, 
i Bet pažiūrėkime rimčiau.

Ką gi reiškia darbo ir ’ka- 
1 pitalo kooperacija? Ką reiš
kia, kuomet bandoma ista- 

i tymais tokią kooperaciją 
Į priversti?

Trumpai ir drūtai, tai 
kad valdžia už
dą r b im inkams 

Pavyzdžiui, ap

ko-

NESISKAITO SU 
JOKIAIS FAKTAIS

Tik šiomis dienomis 
inercinės spaudos korespon
dentai iš Berlyno rašo, kad 
dėl “blokados” vakarinėje 
anglų ir amerikiečių zono
je išsivystė didžiausias ne
darbas. Todėl Berlyno dar
bininkai tūkstančiais eina ir 
gauna darbus rytinėje zono
je. Šiuo tarpu rytinėje zono
je dirbą apie 150,000 vaka
rinės zonos darbininkų. Pa
dėtis pasidarė tokia, jog, 
pasak korespondentų, Ber
lyno menševikų vadai pra
dėjo triukšmą kelti ir rei
kalauti, kad anglai ir ame
rikiečiai neleistų vokiečiams 
darbininkams eiti ' rytinėn 
zonon dirbti. Girdi, ten

1 chanikai ir nuo to skaudžiai 
nukenčia vakarinėje zonoje 
darbo jėgos.

Bet argi tas faktas ką 
nors reiškia menševikų 
Naujienoms? Visiškai nie
ko nereiškia. Jos rašo, kad 
“blokada” kaip tik “smau
gia rytinę Vokietiją.”

Skaitome:
Tačiau vakariniai sąjungi

ninkai, atsakydami i sovietų

Prezidentas Harry S. Truman (c|ešinėje)\ 
Aukščiausiojo Teismo vyriausias

ią. valdoNbolševikai/ šitos 
pasėkoje, d a-

blokadą, sustabdė prekmį 
silį^timą į rytinę Vo.lyimiją; 
k
kdntr-blokądo'
roswds sunkesnis gyvenimas 
rytnuRie Berlyno sektoriuje 
ir visoje; Vokietijos sovietų 
zonoje. Dirbtuvė^ negauna 
žaliavų, kurios pirmiau^Jrtr 
dayo gabeiiaixms-Ts^vakaru; 
negauna mašinų, ir neturi 
kur padėti savo pramonės 
gaminių. , Bolševikų išrėkia
nti etas “dviejų metų pla
nas” Vokietijai, kuriuo buvo 
tikimasi pasiekti stebuklingų 
rezultatų, dar nesąs nė pra- 

’ dėtas. Pati komunistųj spau
da sako, kad4 dirbtuvių ad
ministracijos nežino net, ką 
tas “planas” reiškia.

Kasdami duobę kitiems, 
patys Bolševikai į ją įkrito. 
G‘al būt, dėlto Maskvos pa
pūgos Europoje dabar ėmė 
kalbėti apie “taįką.” (N., 
sausio 25 d.)
Prie to tik galima pridė

ti, kad į duobę įkrito Nau
jienų redaktoriaus protas.

> Vasario - Feb. 25, 26 ir 27 dd. įvyks dienraščio Laisves 
Nazaras. Organizacijų, kurių susirinkimai įvyks vasario 
inSiesį, prašome prisiminti Laisvės bazarą ir apdovanoti 
jį sulyg savo išgalės.

^Rūpinkimės visi ir visur su parama savo dienraščiui, 
Jcad atsilaikyti prieš infliąciją. Bazaras yra gražus į- 

- plaukų šaltinis mūsų dienraščiui, kai jis remiamas pla
čiuos visuomenes. Visada gaudavpme paramos bazžirui 
iš visos plačios Amerikos, manome, kad ir šiemet nenu
sivilsime, laukdami dovanų iš visų kolonijų.

Bazaras įvyks Liberty Auditorium, 110-Q6 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Labai pageidaujame tupėti 
bazare svečių iš kitų kolonijų.,

Laisves Administracija.
■--------7-------------------------------- --------------------------------*-------------------- -------—----- ’

Lietuvos Žinios

IŠKEPĖ NAUJĄ BLOFĄ
Vengrijos vyriausybė sa

ko, kad kardinolas Mind- 
szenty ir jo kolegos prisipa
žino prie jjems daromų kal
tinimų. Ji turi jų*pareiški
mus, kaip ir kokius santy
kius jie turėjo su Amerikos 
valdžia ir kitomis užsienio 
valdžiomis.

Tai kas dabar 
tiems, kurie taip Mindszen- 
ty gynė ir garbino?

Jie turi ieškoti pasiteisi
nimo. Jie turi griebtis ble
fo?

daryti

FILHARMONIJA ' 
PRADĖJO SEZONĄ

VILNIUS, lapkr. 15 d.— 
Šiomis dienomis LTSR Valst. 

Filharmonijoje įvyko naujojo 
sezono atidarymas. Sezoną 
pradėjo du seniausieji, gar
bingi mūsų muzikinio gyveni
mo veteranai — koncerto so
listu buvo LTSR liaudies ar
tintas Kipras Petrauskas, o 
simfoninį orkestrą dirigavo 
LTSR nusipelnęs meno veikė
jas prof. M. Bukša.

Persikėlus Valst. Operos ii 
Baleto Teatrui į Vilnių, su
darytas tikrai stiprus jungti
nis simfoninio orkestro viene
tas, pajėgus tinkamai repre
zentuoti mūsų respublikos 
sostinės muzikinį gyvenimą. 
Jeigu jis ir nebuvo šiame kon
certe idealiai susigrojęs, tai 
reikia manyti, kad ateityje tai 
be abejo įvyks. Dings ir pei 
didelis varinių pučiamųjų for
savimas, kuris greičiausiai yra 
laikinas reiškinys.

Prof. M. Bukša labai retai 
tematome prie koncerto' diri-

fu patikėk tiktai paskutiniai I 
kvailiai ir davatkos

joje Romos katalikų leidžia- g-ento pulto, jis per daug už- 
mo savaitraščio “The Tab- imtas savo tiesioginėm parei- 
let”, pareiškimas, kad jisigom operoje. Tačiau užtat 
sužinojęs, jog kardinolą; jis -mus kiekvieną kartą malo- 
Mindsženty ir kitus katali-' niai nustebina: tokį kultūrin- 
kų bažnyčios pareigūnus,!^.1 ir aukštos meninės erudi- 
kurie sėdi, už grotų kaipo; cii°s ,pa’
savo šalies išdavikai, tie ■ 
Vengrijos komunistai ap-i 
durnino kokiu ten narkoti-j 
ku, vadinamu “astedron.
Šito vaisto užvąlgęs, girdi, 
žmogus nebetenka savo va
lios ir jis pats nebežino, 
ką jis kliedą. Kaip tik šituo 
vaistu Vengrijos komuiiis-i 
tai tuos aukštus dvaisinin-i 
kus ir “pavaišinę.

Betgi, .reikia pasakyti, ; ko ne filosofijos, 
kad šiuo “The Tablet” Wo-Gl,‘ melancholijos, o gyvos, 

į skaidrios gyvenimo teisybės, 
j Jis net minorinėje, kiek me- 
. lancholiškoje Dvoržako simfo
nijoje rado tiek trykštančios 
gyvybės, kad šioji praskambė
jo visai optimistiškai.

Ypač karštai susirinkusių 
klausytojų buvo sutiktas Ki
pras Petrauskas su nuošir
džiu lyrizmu padainavęs ari
jas iš “Pikų damos” ir “Kar
dinolo dukters.”

R. Dainius.

kalbose iškėlė Pavlo Korčagi- 
no ir Krasnodono' jaunagvar- 
d iečių patriotizmą, partijos 
įtaką komjaunimui, Ostrovs- 
kio ir Fadiejevo veikalų dide
lę įtaką tarybinio jaunimo 
auklėjimui.

Jaunoji skaitytoja Zaleckai- 
tė pasakė, kad “Jaunoji gvar
dija” jai padarė didelį ir ne- 
išdilomą įspūdį. Olego Koše- 
vojaus paveikslas jai tapęs 
pavyzdžiu jos tolimesniame 
gyvenime.

Narbutaitė pažymėjo, kad 
Ostrovskio’ “Kaip grūdinosi 
plienas” jai įkvėpė ryžtingu
mo kovoti su visokiomis kliū
timis. ’Gyvas Korčagino pa
vyzdys yra brangiausias mūsų 
jaunimui jo tolimesnėje kovo
je su buožijos liekanomis, dėl 
komunizmo sukūrimo. '

Kalbą pasakė ir LLKJS, Jo
niškio apskrities komiteto se
kretorius žemaitis.

★ ★ ★ 
ATIDARYTAS 
“RAŠYTOJŲ

VILNIUS, 
Lapkričio 12 
dimįno g. 9 

‘ Rašy t o j ų k n y gy n as, 
ąpĮ’ŪĮjins rašytojus, mokslo h 
meno darbuotojus bei visuo
menę, visomis grožinės, politi
nės, mokslinės, teatro bei me
no literatūros naujienomis lie
tuvių, rusų ir kitų’ broliškų 
tautu kalbomis.

Be to, knygynas stengsis 
aprūpinti rašytojus bei moks
lo ir meno darbuotojus reto
mis, antikvarinėmis knygo
mis, reikalingomis jų kūrybi-

KNYGYNAS” . 
lapkr. 15 d. — 
d. Vilniuje, Ge

ni-. atidarytas 
kuris

Ir šį kartą M. Bukša 
tiksliai^, nuosaikiais mostais, 
užtikrintai vesdamas orkestrą.

b parodė visą plačiąją skalę in- 
į terpretacijos galimybių, n u o 
Į subtiliausių niuansų iki gran
diozinio entuziazmo išryškin
damas net smulkiausias atlie
kamų kūripkj detales, 
kio temi^i’amento 
i a u n i es i e mX trūksta.

I tai kad Bukša kūriniuose ieš- I
1 ’ N . ., . - * ’ T ’

pesimizmo ^os stenduose ir spintose. Lan
kytojų patogumui įrengta sta
las ir kėdės, kur kiekvienas 
gali atsisėdęs .peržiūi'ėtj pa
geidaujamą knygą, ją paskai
tyti, susipažinti su turiniu ir

G to- njame darbe, 
net mūsų p ....

Būdinga , k)]ygy)ui tuo, kad jame nėra
j prekystalių. Knygos Jšdėsty-

Knygynas skiriasi nuo kitų

NEGIRDIMIEJI GARSAI
Skaitant amerikinę spau

dą, užtinki žodį “ultraso
nic.” Šiuo žodžiu yra' vadi
nami tokie tankūs garso 
bangų virpėjimai ore, kad 
žmogaus ausis 'tiesiogiai 
negali jų girdėti: Jie girdi
mi tik per tam tikrus ra
dio — elektroniškus prie
taisus.

Tai pirmas šio tipo knygy
nas Lietuvoje.

■ Jau pirmą dieną knygyną 
aplanke daug knygos draugų.

SKAITYTOJŲ KONFE
RENCIJA JONIŠKYJE

JONIŠKIS, lapkr.i 15 d. — 
Spalio mėn. pabaigoje Joniš
kio miesto Kultūros Namų sa
lėję1 įvyko skaitytojų konfe
rencija, apsvarsčiusi Fadieje
vo “Jaunoji gvardija” ir Os
trovskio “Kaip grūdinosi plie
nas.” Ją suruošė miesto kom
jaunimo organizacija komjau
nimo 30-tųjų metinių proga. 
Konferencijoje dalyvavo 120 
tarybinių Knygų skaitytojų. 
Konferencijos dalyvė Sauliū- 
tė pažymėjo, kad ši konfe
rencija tuo svarbi, jog skaity- 
iojai gali smulkiau išnagrinė
ti veikalo turinį, labiau su
prasti tarybinių herojų žy
gių reikšmingumą.

Apskrities kultūros-švietimo 
skyriaus vedėjas Jankauskas, 
gimnazijos mokytoja Matuze- 
vičienė ir pradedančių rašy
tojų būrelio pirmininkas Ka- 
lantauskas - Stalioraitis savo

NAUJA ORATORIJA
Kompozitorius" A.* Račiūnas 

užbaigė naują oratoriją “Ta
rybų Lietuva’’ pagal poeto V. 
keimerio tekstą. Oratorija 
skirta chorui, orkestrui ir so
listams.

KĖDAINIAI.—Krakių mies
telyje neseniai atidaryti Kul
tūros namai, 
nizuoti meno 
mos ir choro

kuriuose suorga- 
saviveiklos, dra- 

rateliai.
K. PauJaitis-

DAR VIENAS LAIKRAŠTIS 
. 194,8 m. lapkričio 1 d. išė

jo 1 N r. LKP(b) Plungės ap
skrities komiteto ir'apskrities 
vykdomojo komiteto laikraš
čio “Socialistinis kelias.” Plun
gės miestas, neseniai tapęs 
naujos apskrities centru, da
bar turės ir savo laikraštį.

Viena, Austrija. — Ven-

2 pusi.—Laiąyę (Liberty, Lith. Daily)-Ah^r., Vasario L 1949

prekybos sutartį; prekyba 
bus vedama produktų mai
nais. . i

prisiėkdipamąs prezidentu. Jį prisiekdina 
teisėjąs Fręd Vinspn (kairėje).



ADOMO MICKEVIČIAUS POEMA 
“KONRADAS VALENRODAS”

• Besiartinančią Adonio Mic
kevičiaus 150 metu gimimo 
sukaktį lietuvių literatūra pa- 
s’tinka reikšmingu laimėjimu. 
Neseniai išėjo iš spaudos Vin
co Mykolaičio-Putino naujai į 
lietuvių kalbą išversta Adomo 
Mickevičiaiis poema “Konra
das Valenrodas.’ ’

Pirmas “Konrado Valenro
do“ leidimas buvo išėjęs pe- 
trapily 1828 m. Karolio Kra- 
iaus spaustuvėje. Cenzūros 
komiteto sutikimą poemai iš- 
leisti autoriui padėjo išrūpin
ti to meto Maskvoje ir Petra
pily gyvenę pažangieji rusų 
rašytojai, su kuriais Adomas 
Mickevičius palaikė draugiš
kus santykius jau nuo pirmų
jų metų jo ištrėmimo iš Vil
niaus į Rusiją. Puškinas, Žu
kovskis. Dmitrievas, Viazems- 
kis, Bariatinskis, Kozlovas ir 
kiti su Vilniaus poeto ką tik 
parašyta istorine poema buvo 
susipažinę dar iš rankraščio 
ęriginalo ir iš pažodinio ver
timo į rusu kalba. “Konradui I 

’ r .Valenrodui“ išėjus iš spaudos,
jis dar tais pačiais metais poe
to Skalskio buvo eilėmis iš
verstas į rusų kalbą. Adomas 
Mickevičius, gyvendamas Mas
kvoje, palaikė artimus ryšius 
taip pat su “Moskovskij Vest- 
nik” žurnalo redaktorium M.
P. Pogodinu, kuris savo žur
nale spausdino poemos verti
mą, ir su “Moskovskij Tele- 
graf” žurnalo redaktorium 
Mikalojumi Polevoju, kuris 
savo žurnale įdėjo A. Micke
vičiaus rašytus straipsnius 
apie Puškino ir Dmitrievo kū? 
rybą. “Konradas Valenro
das,“ vos jam pasirodžius, be 
vertimų į rusų kalbą, buvo 
pradėta versti ir į kitas kal
bas.

Lietuvių tautos gyvenime 
Adomo Mickevičiaus kūryba 
suvaidino svarbų vaidmenį. 
Poemos vertėjas Mykolaitis- 
Putinas savo žodyje išverstą 
kūrinį šitaip vertina: “Mums, 
lietuviams, “Konradas Valen
rodas” yra ypatingai brangus 
veikalas. Pirmiausia, jo poe
tiškoj šviesoj pamatome šlo
vingą mūsų istorijos vaizdą, 
taip turtingai poeto išryškinė
tą ir suprasmintą. Tai ž:au- 
rus r^ūsų tautos kovų su kry
žiuočių ordinu paveikslas, ža
dinęs atsparumą ir naujoviš
koms ^teutonų agresijos for
moms. Adomas Mickevičius 
laikė save Lietuvos sūnum, 
mylėjo savo kraštą ir žavėjosi 
mūsų tautos praeitim. šiuos 
jausmus jis įkvėpė ir į savo 
kūrinį.“ Poeto baladės, ro
mansai, sonetai bei šiaip eilė
raščiai, bibliografų duomeni
mis, jau nuo 1836 m. buvo 
lietuvių patriotų verčiami į 
lietuvių kalbą. Kai kurie ano 
meto lietuviai inteligentai, 
Adomo Mickevičiaus genijaus 
sukurtų didingų lietuviškojo 
heroizmo vaizdų pagauti, pa
tys griebėsi plunksnos ir ėmė 
rašyti lietuviškai. Užtenka* 
čia priminti bent Antaną Ba
ranauską, kuris savo puikiam 
“Anykščių šilęliui” parašyti 
rado įkvėpimą Adomo Micke
vičiaus Lietuvą apdainuojan- 
čioj ppezijoj.

Lietuvių tautos praeities 
faktais pagrįstos Adomo Mic
kevičiaus istorinės apysakos: 
“Gražina“ ir “Konradas Va
lenrodas,“ į lietuvių kalbą bu
vo verčiamos ištisai bei ištrau
komis visos eUps XIX amž. 
antrosios pusės lietuvių poetų 
ih platinamos liaudyje sun
kiausiomis caristinės priespau
dos sąlygomis. Pirmasis lie
tuvių vertėjas,' kuris dar J1865. 
m. bandė išversti “Konradą 
Valenrodą,“ buvo Godliftuskas 
iš Skirsnemunės. Tačiau jo 
vertimas liko rankraštyje. An
tras žinomas tos poemos ver
tėjas, tai—Stanislovas Dagilis. 
Vertimą jis atliko apie 1882 
m., bet dienos šviesą jo dar-, 
bas teišvydo vos 1891 m. ir 
tai tik fragmentais, išspaus
dintais Tilžėje. Pilnas St.

Dagilio vertimas, Jakšto kiek 
ištaisytas, buvo išleistas Vil
niuje 1910 m. Trečias, Kazi
miero Bukavicčio (1886 m.) 
atliktas vertimas taip pat die
nos šviesos nepaęnatė. Dar 
yra žinomi “Konrado Valen
rodo“ fragmentai šių vertė
jų: J. šnapsčio, J. Mačio- 
Kėkšto, Vinco Kudirkos. Pa
starasis vertė heksametru gra
žiausią poemos dalį — “Vai
dilos apsakymą.“ Kai kurie 

'lietuviai (pav., Gužutis 1901
m.) bandė “Konradą Valen
rodą“ perdirbti į scenos vei
kalą, panašiai kaip italai, ku
rie iš tos poemos padarė li
bretą Amilkaro Panchielio’ 
operai “I Lituani.“ šis libre
tas 1918 m. taip pat buvo iš
verstas į lietuvių kalbą. Iš 
“Konrado Valenrodo” poemos 
“Albano daina“ suąilaukė di
džiausio skaičiaus vertėjų; ją 
vertė: Ažukalnis, Brazaitis, 
Budrys, Macijauskas, Mairo
nis ir daug kitų.

Smetoninės Lietuvos laikais 
kai kas mėgino A. Mickevičių
“pritaikyti“ mokyklos reika
lams. Jie, norėdami užtušuo
ti. savo tikslus, šalia savų 
“vertimų“ panaudojo ir “iš
taisė” senesnių vertėjų teks
tus. Tos rūšies leidinius, sie
kiančius “nulenkinti” Micke
vičių, savo laiku išnagrinėjo 
poeto kūrybos tyrinėtojas M. 
Brensztejn leidinyje “Mickie- 
\vicz odpolszczony.” Jis pa
smerkė tuos suklastojimus, 
kuriuos buvo padaręs mūsų 
tautos renegatas M. Biržiška 
Adomo Mickevičiaus kūrinių 
vertimuose.

Tačiau be ’ smetoninių Mic
kevičiaus “nulenkintojų,” iš 
priešingos pusės buvo atsira
dę ir Mickevičiaus “nulietu- 
vintojai.“ Kai kurie poniškos 
Lenkijos ir Vakarų Baltaru
sijos rašeivos varė A. Mickevi
čiaus kūrinių “nulietuvinimo“ 
kampaniją, ko pasėkoje pri
eita ligk to, kad poeto žodžiai 
buvo iškreipiami net jo gim
tojo miesto (Naugardėlio) 
leidiniuose. Pavyzdžiui, iš 
garsaus poeto posakio: “Lie
tuva, tėvyne mano, tu esi kaip 
sveikata,“ žodis “Lietuva“ iš
braukiamas, o jo vieton įsta
tomi taškai. . .

Adomo Mickevičiaus kūry
bos karikatūrinimo reiški
niams galą padarė tarybinės 
santvarkos susikūrimas mūsų 
krašte. Tik tarybinėje san
tvarkoje Adomo Mickevičiaus 
kūryba sulaukė tikrojo įverti
nimo. Dabar jo veikalai pa
sidarė vienodai brangūs ir ar
timi visoms mūsų plačiosios 
Tėvynės tautoms.

Nud pirmos “Konrado Va
lenrodo“ laidos praėjo 120 
metų I Ir, galima sakyti, tik 
dabar lietuvių tauta sulaukė 
tinkamo tos poemos vertimo. 
Vincas Mykolaitis-Putinas at
liko didelį darbą. Jau vien 
tas faktas, kad vertėjas žino
mas kaip talentingas lietuvių 
rašytojas, meninio žodžio 
meistras, gilus mokslininkas, 
literatūros istorijos specialis
tas, visapusiškai pažįsta ro
mantizmo gadynę ir Adomo 
Mickevičiaus išgyventąjį lai
kotarpį bei jo kūrybą, kurią 
jau nuo jaunų dienų puikiai 
žino iš originalo -— pakanka
mai garantuoja jo atlikto 
“Konrado Valenrodo” vertimo 
vertę. Į šį darbą jis įdėjo vi
są savo sielos turtą ir didelį 
poetinį talentą.

Apie tai, kaip vertėjas pa
žiūrėjo į verčiamojo veikalo 
meninį lygį, jis pats pasisako 
leidinio paaiškinimuose: “Po
etinė ‘Konrado Valenrodo’ iš
raiška yra tokia stipri, taip 
tirštai prisunkta poeto emoci
jų išgyvenimų, taip žybčioja 
nuolatinės minties ir vaizduo
tės sušvitėjimas, kad skaity
tojas jaučia kartu didelį este
tinį pasigėrėjimą ir protinį 
pasitenkinimą.“ Ir vertime 
Mykolaitis - Putinas stropiai 
saugojo, kad nenušalintų ir

Neišgązdinami lietaus, ir nesukurstomi vieni prieš kitus dėl narystės dviejose skir
tingose unijose, Parker Drug Cd. darbininkai, Brooklyne, vieningai išsilaikė pikieto 
linijose iki laimėjo savo reikalavimus. Vieni iš jų yra nariais Hotel & Restaurant 
Workers Lokalo Š25-to, AFL, o kiti Retail Drug Store Employes Unijos, nepriklausomos.

uet nenusilpnintų nė vieno 
autoriaus kūrybinio išgyveni
mo. Tačiau iš to dar neseka, 
kad vertėjas neturėjo sunku
mu.

Pastovūs lenkų kalbos kir
čiai, verčiant tekstą į lietuvių 
kalbą, vertėjui net ir su dide
liu poetiniu talentu sudaro 
rimtų sunkumų. Vertėjui yra 
sunkiai nugalimas ypatingai 
Mickevičiaus mėgiamas anti- 
brakchijaus vienuolikos skie
menų eiliavimas.

“Konrado Valenrodo“ poe
moje Mickevičius panaudojo 
tris eiliavimo’būdus. Neskai
tant “Alpuharo baladės” ir 
“Himno” formos lankstumo, 
likusi poemos dalis parašyta 
vienuolikos skiemenų eilėmis. 
Tik vienas tos poemos sky
rius: “Vaidilos aps'akymas,” 
sudarąs kertinį veikalo akme
nį, skirtingas—parašytas kla
sikiniu heksametru, kurio pir- 

.rnoje eilutėje autorius pavar
tojo 16, o antroje 15 skieme
nų.

Mykolaitis-Putinas pagrindi
nį dėmesį nukreipė pirmiausia 
į turinį ir į meninę vertimo 

.pll&ę. Tiems dviems pagrindi
niams uždaviniams pasiekti 
jis leido sau kai kur pakeisti 
originalo eiliavimo formą. 
Tai pastebima jau pačioje 
vertimo įžangoje.. Poemos ori
ginalas prasideda (cituoju iš 
pirmo, 1828 m. leidimo) :

Sto lat mijalo, jak Zakon
x [krzyžowy 

We krwi poganstwa pol- 
[nocnego brodzil.

Juž Prusak szyję uchylil
[w okowy, 

Lub žiemę oddal, a z duszą
> [uchodzil;

Niemiec za zbiegiem 
[rozpuscil gonitwy, 

Wiezil, mordowal, až do 
[gran i c Litwy.

Ši įžanga' Mykolaičio-Puti
no išversta ne vienuolikos, bet 
dvylikos skiemenų eilėmis :

Jau šimtmetis baigė praeit, 
[kai kryžiuotis 

Pagoniško kraujo kla/npy- 
[nėse braidė.

Jau prūsui grandiniiios 
[beliko kamuotis’,

Tad, žemę pametęs, 
[miškuos išsisklaidė

O vokietis bėglį medžiojo 
r [ir piudė, 

Lig pat Lietuvos grobė, 
[degino, žudė.

Iš šio palyginimo galima 
įsitikinti, kaip tiksliai vertime 
atiduotas originalo turinys. 
Atitinka beveik kiekvienas 
žodis. Vertėjas tą patį dvy
likos skiemenų eiliavimą, be 
įžangos, dar panaudojo “DaH 
nos iš bokšto” vertimui, tuo 
būdu įvesdamas į poemą nau
ją, autoriaus nepanaudotą, 
eiliavimo rūšį.

Iš gero vertėjo reikalauja
ma, kad jis išveistų tekstą 
palikęs visas originalo ypaty
bes : turinį, meninį lygį ir for
mą. Tokie reikalavimai griež
tėja, jei verčiamasi klasikinės 
reikšmės literatūrinis veika
las. Mykolaitis-Putinas suri

zikavo įvesti naują formą, ku
rios rezultatas labai įdomus. 
Naujos formos rėmuose vertė
jui gerai pavyko perduoti ori
ginalo tonaciją. Pridėjęs vie
ną skiemenį, Mykolaitis - Pu
tinas, be ritmo tonacijos pa
našumo, rūpestingai išsaugojo 
turinį ir rado daugiau erdvės 
tobulesniam eiliavimo sklan
dumui suderinti bei meninei 
vertimo išraiškai sustiprinti. 
Tai jaučiama ypač '“Dainoje 
iš bokšto.”

Ten, kur vertėjas pasiryžo 
palikti autoriaus eiliavimo bū
dą, vertimo lygis, bent pra
džioje. aiškiai susilpnėja. 
Ypač tas susilpnėjimas mato
mas pirmoje ‘/Išrinkimo” pa
straipoje. Skaitytoją kiek su
stabdo netikėtas ir Mickevi
čiui svetimas ritmo sušlubavi-
mas:

Į sostinę, štai komtūrai jau 
[skuba, 

Kapituloj jie renkas nuo 
, [pat ryto

Ir viešpaties pagarbinę ten 
[vardą, 

Nutars, kurio papuoš 
[didysis kryžius rūbą,

Kiuriam pavesti didįjį
[reiks kardą.

Turiu čia galvoje šio posmo 
priešpaskutinę trylikos skie
menų eilutę, z Reikia tačiau 
pripažinti, kad vertime ne
daug tokių ritmą silpninančių

BuVęs Jungtiniu Valstijų Air 
Force pilotas Martin J. Monti 
tapo nuteistas 25 metus kalėti 
ir nubaustas pasimoketi $10,- 
000 už išdavyste savo šalies 
naciams karo laiku. Jis pąbe- 
go iš mūsiškes armijos /ir tar
navo Hitleriui už ji sakyda
mas kalbas per radiją. Monti 
teisinosi taip daręs dėl to, kad 
nekentęs komunistų. O mūsų 
Naujosios Dalybos valdžią^ su 
prezidentu Rooseveltu prieša
kyje, kaip atmename visi, ko
mercines spaudos tuomet z bu- 
v o vadinama ♦ komunistine. 
Spaudą tos valdžios neglostė, 
kaip dąbar glosto Trumano 

valdžią.

vietų. Vertėjas daugiau sun
kumų yra turėjęs poemos pra
džioje. Toliau ir tos detalės 
nugalimos su vis didėjančiu 
laimėjimu originalo formos 
naudai. Kiek dėmesio Myko
laitis skyrė ritmui, matyti taip 
pat iš kirčių, kuriais sukir
čiuoti sudėtingesnių išsireiški
mų žodžiai (Palyg. “Puota”).

Poetinio meno lygio ir su
derintų vaizdų ekspresijos' at
žvilgiu, be “Vaidilos dainos,”, 
labiausiai išsiskiria “Alpuha
ro baladė.” Ji pagauna skai
tytoją nepaprastu savo for
mos lengvumu. Jeigu Myko- 
laičiui-Putinui palyginti silp
nai nusisekė Albano daina 
apie Viliją-Nėrį, tai “Alpuha
ro baladę“ galima laikyti 
aukščiausiu vertėjo atsiekimu :

Džiaugias ispanas pilį
. [užgrobęs, 

Mindo lavonus ir krau
ti U, 

Pasidalinęs vergėm ir
[lobiais, 

Liedamas vyną, puotauja.
Nemažiau dėmesio vertas 

“Vaidilos apsakymas,“ kuria
me autorius nuostabiai pa
vaizdavo lietuvių liaudies 
vaidmenį ir jos balso reikšmę 
kruvinose grumtynėse dėl tau
tos laisvės. Šio apsakymo, 
kaip pagrindinės veikalo da
lies, heksametrinė forma ver
tėjo paįvairinta lietuviškais 
archaizmais, kurie galingai 
veikia į skaitytojo vaizduotę ir 
sukelia didelį estetinį pasigė
rėjimą.

“Konrado Valenrodo“ ver
timas atliktas kruopščiai. 
Aukšti vertėjo atsiekimai, jo 
sugebėjimas meistriškai val
dyti lietuviškojo žodžio meną 
jaučiami iš kiekvieno poemos 
puslapio. Kai kuriose vieto
se meninį vertimo išraiška 
taip stipri, sustokia jėga už
valdo skaitytoją, kad lietu
viškų žodžių sąskambiuose 
Adomo Mickevičiaus veikalą 
junti dar didingesnį, dar bran
gesnį.

Knygos gale, šalia auto
riaus įžangos žodžio bei kai 
kurių paaiškinimų, vertėjas 
taip pat davė savo žodį, čia, 
tarp kitų būtinų smulkmenų, 
iškelti faktai apie Adomo 
Mickevičiaus domėjimąsi lie
tuvių liaudies papročiais, o 
taip pat apie tai, kad auto
rius aukštai vertino K. Done
laičio “Metus,”■> kuriuos paži
nojo iš Rėzos leidimo.

Mykolaitis-Putinas savo at
liktu. darbu padarė svarbų 
įnašą į lietuvių literatūrą, ši 
knyga — gražus Adomo Mic
kevičiaus gimimo l50 metų su
kakties atžymėjimas. Tik iš 
šios knygos lietuvių liaudis 
pagaliau sulaukė galimybę 
pažinti Mickevičių tokį, koks 
jis iš tikrųjų buvo.

Vladas Abramavičius.

Washington. — Naciona- 
lio republikonų komiteto 
suvažiavime vaidijasi senie
ji republikonai su neva pa
žangesniais dėl vadovybės.

Skriaudos, Gerbiamieji, 
Skriaudos!

* \

(Feljetonas)

Seniai, seniai nesimatę, du 
gryno amerikoniško kraujo 
bičiuliai kažin kaip tai. ne
tikėtai susitiko linksmų ir 
liūdnų sielų užeigoj.

Sveikas, Franai!”
“Hello, Poli Ką gersi?“
Tokioj linksmoj nuotaikoj 

besivaišinant ir gana draugiš
kai besikalbant, Franas pra
dėjo nusiskųsti savo nelaimin
gu gyvenimu su žmona:

—žinai, mano žmona tai 
tikras diktatorius. Na, tik tu 
pamislyk, ką *aš turiu pergy
venti. Parėjęs iš darbo tuo
jau darbinius drabužius nusi
renk ir pakabink tokiam ma
žam kambarėlyj, kojas nusi
auk ir batus taipgi padėk tam 
tikroj vietoj. Apsirenk šva
riais drabužiais, apsiauk ko
jas kambario šliurėmis. Nusi
plauk rankas prieš valgį. Var
tok tik tau paskirtą abrūsą. 
Svečių abrūso nei nedasilytėk. 
Kas rytas ne tik veidą pranok, 
bet barzdą skųsk. O žinai, 
plaukai . ant kūno ir ant 
galvos žmogui" — tai n e 
tik šilumą teikia, bet ir 
viską gražiai padengia. O 
aš tai net ir ant savo plaukų 
valios neturiu. Jei tik kiek 
apšepę, tai tuojau eik pas 
barberį nusikirpti, ba panašus 
jau į aviną, kurio kalėdinė 
vilna nekirpta. Barberys kirp
damas irgi grasina, kad dau
giau neatne.ščiau jam tokios 
galvos, nuo kurios kerpant 
plaukus iš žirklių kibirkštys 
sklaidosi į visas šalis. Parėjus 
iš barbernės, žinoma, apžiū
rinėdama, ar gerai apdabin- 
tas, patėmija kaklą. Tada ji 
kad jau riktelėja garsiai: 
“Tavo kaklas panašus į rainį 
katiną, eik greičiau ne tik 
kaklą, bet ir pats visas nu
siprausk.” Na, o su gera 
gniūžte tabako už lūpos 
kramtymui visai nei nepasi
rodyk namuose, ba tas visiš
kai uždrausta.

Pusryčius ir vakarienę turi 
valgyti visada- paskirtu laiku. 
Pietus tai bosas užkomanduo- 
ja .kada valgypti. žodžiu sa
kant, visas mano gyvenimas 
po nuolatine komanda. Tai 
ne gyvenimas, bet kankynė, 
lyg dūšios-pakuta užz griekus 
.čysčiuje.

O ji pati, brolyti mano, tai 
visados, išsipusčius, išsipuca- 
vus, dailiai pasipuošus, pasi
dabinus. Plaukai jos suraity
ti, gražiai sušukuoti, lūpos 
raudonai dažytos, veidai pu
druoti. Aukštomis kurkomis 
bateliai, lekeriųoti rankų na
geliai. Ji visados gatava, vi
sad pasirengus lig koks armi
jos komandierius. Pas ją lai
ko iki valios, nes ji daugiau
sia kalbasi 'telefonu. Auto
mobiliu važinėja veik kasdien, 
vis tai su visokiais visuome
niniais reikalais. Jei kada 
ir neišvažiuoja, tai sakosi < 
esanti pavargusi. Jei kada ir 
buvo kiek romanso, tai dabar 
ne tik romantiškumas, bet ir 
užuojauta ir draugiškumas iš
nyko, lyg pernykštis sniegas. 
Bet tai tik dėl manęs taip. O 
su visokiais savo ten drau
gais tai pilna kalbos, gausy
bė grakštumo ir juokų. O man 
tai tik sako: “Franai, kur 
uždarbio pinigai ? Ar visus 
pridavei iki paskutinio cento ? 
Ar nuplovei ir nupališavai 
automobilį? Ar pripylei gaso
line? Ar atnešei anglių iš 
skiepo pečiui pakurti ? Ar su
plovei indus ir tinkamai sudė
liojai, sutvarkei virtuvę? Dėl 
alaus uzbonėlio, tai iš dievo 
baltą kumelę greičiau išprašy
si negu iš jos pinigų gausi.

Dievulėli mano, nesuprantu, 
kaip aš ir iškenčiu tą viską? 
Ir kaip aš pajėgiu tiek daug 
darbų nudirbti ir dar gyvas 
būti?

Povilas:
—Pas mane gi visai kas ki
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ta. Pas mane tai vyriška 
tvarka, taip ir turi būti. Iš 
ryto maniškė geru pusvalan
džiu atsikelia anksčiau, gami
na pusryčius man ir vaikams, 
taipgi prirengia maistą pie
tums išsinešti visiems (nes ji 
irgi išeina 5 dienas į savaitę 
dirbti). Jei oras šaltas, tai 
mano ir vaikų kojines pašil
do pečiuje, kad būtų malo
niau apsiauti. Jei batų ar 
pirštinių nesurandu, tai ji turi 
kuo veikiausiai suieškoti ir 
man priduoti. Vakare parė
jęs iš darbo nusiaunu kojas, 
batus, kojines, darbinius -dra
bužius, viską palieku ant grin
dų, ji turi juos padėti į tin
kamą vietą. Persirengęs ' į 
švarius drabužius, sėduos į 
minkštą krėslu ir paliepiu at
nešti laikraščius. Pakol ji pa
gamina vakarienę, tai aš per
žiūriu žinias, perskaitau poli
tinius straipsnius, o jei dar 
tuo sykiu jaučiuos trokštantis 
gerti, tai paprašau padaryti 
kokios vaisių sunkos, gardaus 
gėrimo išsigerti, arba kad ir 
ai-bol dičkį stiklą turi man 
atnešti. Po vakarienės dau
giausia tai jaučiuosi sunkiai, 
už tad prigulu ant • sofos. 
Kiek pasilsėjęs turiu eiti į or
ganizacijų ar komisijų susirin
kimus, esu visad užsiėmęs, 
svarbiais organizacijų reika
lais. Kadangi tų reikalų ne
mažai, tai pėsčiam neįmano* 
ma apeiti, už tad važiuoju au
tomobiliu. O ji turi suplauti 
indus, prideramai sutvarkyti 
virtuvę, nueiti į krautuvu 
parnešti -visai šeimai, maisto 
ir šiaip visko, kas tik reika
linga tvarkingai užlaikomiems 
namams, tada paguldyti vai
kus, ir dar, jei turi laiko, su
adyti visos šeimos pančiakas, 
prižiūrėti skiepe pečių, kad 
gerai degtų ir teiktų kamba
riams tinkamą šilumą, šešta
dienį žliuktą skalbti. Sekma
dienį skalbinius suprosyti. O 
man tai darbdienių vakarų ir 
sekmadienio dar neužtenka 
tinkamai organizacijų reika
lus atlikti. Organizacinis dar
bas nelengvas, bet įdomus, 
vienu reikia diplomatiniai pa
kalbėti, su kitu tinkamai iš
sigerti. užfundyti, kad tose 
viršūnėse palaikytų, dar kaip 
ką su automobiliu' pavėžėti. 
Manoji, tai klumpė, varną, nei 
pas ją romantiškumo, nei 
magnetinės jėgos, nei jokio 
susižavėjimo neliko, žodžiu 
sakant, paprasta boba, tai ir 
viskas!

Franas:
—Argi ji taip sunkiai dirb

dama nieko nesako, nepasi
priešina ?

Povilas:
—Kai kada, gal kitų primo- 

kinta, pradeda zurzėti, bet aš 
tik sutrepenu kojomis į grin
dis, sakau: “šarap, kad nei 
žodžio nebūtų!” Matai, bobai 
paduosi valią, tai pats būsi 
nevalioj.

Franas:
—Reikės ir man taip pada

ryti. Na, tai dar po vie'ną ant 
drąsos, po to į namus.

Franas parėjęs namo gana 
drąsiam ūpe, susitikęs žmoną 
ir vaikus, tuojau sutrepeno 
kojomis į grindis: “šarap vi
si, kad nei balso nebūtų!“

Nusivilko drabužius, blinkt 
ant grindų, nusiavė batus, ko
jines, taip pat numetė. Tada 
susiieškojo kur tai paslėptą 
pakutį kraiptomo tabako, už
sikišo gerą gumulą už lūpos 
ir jau rengiasi eit gulti. •

žmona sako jam: “Nepai
sau, kad tu numetei batus ir 
kojines; nepaisau, kad tu nu
metei visus drabužius ant 
grindų; taipgi nepaisau, kad 
tu kramtai tabaką, kaip avis 
gromulį. Bet... jei tu taba
ko sultis nuspiausi ant grindų, 
lai lūpas tau nušluostys gra- 
borius!” ’ I. U.
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Levas Tolstojus KAZOKAI
Kaukazo Apysaka—10--

žiūrė-

(Tąsa)
— Tu štai, dėde, nieko nematei, o aš 

žvėrį nušoviau, — tarė Lukaška, nuleis- 
damas gaiduką ir atsistodamas, nenatū
raliai ramus.

Senis, ?jau akių nenuleisdamas,
jo į aiškiai matomą nugarą* ties kuria 
virpuliavo Terekas.

— Su kelmu ant pečių plaukė. Aš jį 
nužiūrėjau, ir taip . . . Ana, pažvelk! 
Matai!’Kelnės mėlynbs, ten, rodos, šau
tuvas ... Ar matai, ką? — kalbėjo Luką.

— Ko čia nematysi! — suirzęs tarė 
senis, ir kažkas rimta bei griežta pasi
rodė jo veide. — Džigitą nušovei, — ta
rė jis lyg gailėdamasis.

— Tupiu aš sau čia, žiūriu, kažkas 
juoduoja anoj pusėj? Aš dar ten jį nužiū
rėjau, lyg žmogus priėjo ir įpuolė. .Kas 
per dyvai? O kelmas, drūtas toks, plau- 

’ kia, tij< ne pavandeniui plaukia, o sker
sai stumias. Gi žiūriu, už jo galva kyšo: 
Kas per dyvai? Noriu taikyti, bet pro 
meldus nieko nematyt; atsistoju, o jis, 
bjaurybė, gal nugirdo ir į seklumą iš
plaukė, dairosi. Palauk, manau sau, ne
paspruksi. Tik iššliaužė, dairosi. (Oi, ger
klė kažko užkimo!). Aš šautuvą nusitai
kiau, nekrusteliu, laukiu. Pastovėjo, pa
stovėjo ir vėl ėrhė plaukti, o kai išplaukė 
į mėnesieną, net ir nugara jo matyti. 
“Vardan dievo tėvo ir sūnaus, ir šventos 
dvasios.” Žiūriu pro dūmus, o jis varta- 
liojasi. Suvaitojo, ar man tik pasigirdo. 
Na, dėkui dievui, manau, nudėjau! O kai 
vanduo į seklumą išnešė, viskas buvo ma
tyt: mėgina pasikelti, bet neįstengia. Pa
siblaškė, pasiblaškė ir vėl guli. Giedra, 
viskas matyt. Dabar jau nebekruta, tur 
būt, nudvėsė. Kazokai nubėgo kordonan, 

x kad tik kiti nepaspruktų.
— Sugausi tu juosf';— tarė senis. — 

Toli, bra, jie dabar ... — Ir jis vėl liūd
nai palingavo galva. Tuo tarpu pėsti bei 
raiti kazokai, garsiai šūkaudami ir lau
žydami šakas, pasigirdo pakrantėje. — 
Ar ne laivelį velka? — šūktelėjo Lu
kaška.

. — Bravo Lukaška! vilk į krantą! — 
šaukė vienas kazokų.

— Lukaška, nebelaukdamas laivelio, 
ėmė rengtis, nenuleisdamas akių nuo 
grobio.

— Palauk, Nazarka laivelį velka, — 
šaukė uriadnikas.

— Kvaily! Gal gyvas! Apsimetęs! 
Durklą pasiimk, — šūktelėjo kitas ka
zokas?

—, Šnekėk sau! — sušuko Lukaška, 
maudamasis kelnes. Jis* bematant nusi
rengė, persižegnojo ir pasišokėjęs pūkš
telėjo į vandenį, pasinėrė ligi kaklo ir 
plačiai mataškodamas baltomis ranko
mis ir aukštai iškėlęs iš vandens nuga
rą, pasileido plaukti skersai Tereko į 
seklumą. Būrys kazokų skambiai, keliais 
balsais, kalbėjo pakrantėje. Trejetas, 
raitelių išjojo žvalgyti. Laivelis pasiro
dė užvingyje. Lukaška išbrido į seklu
mą, pasilenkė prie lavono; apvertė jį 
porą kartų.

— Negyvas! — šūktelėjo iš ten šai
žus Lukos balsas.

Čecenas buvo nušautas į galvą.‘Apsi
movęs jis buvo mėlynomis kelnėmis, ap
sivilkęs bliuze ir čerkeska, turėjo šautu
vą ii’ durklą, pririštus už nugaros. O 
viršum visko turėjo prisirišęs didelį ke
rą, kuris iš pradžių ir apgavo Lukašką.

— Tai bent karpis pakliuvo! — tarė 
vienas iš aplink susirinkusių kazokų, 
tuo tarpu kai ištrauktas iš valties čeče
no lavonas, mygdamas žolę, gulė ant 
kranto. 1 '

— Bet koks jis geltonas! — tarė ki
tas.

■— Kur mūsiškiai išvyko ieškoti? Jie, 
nebijok, visi ,anoj pusėj. Jei jis nebūtų 
priešakinis, ne taip būtų plaukęs. — Ko 
gi plauks vienas? — tarė trečiasis.

— Matai, kokio narsuolio būta, pir
miau už visus leidosi. Tikriausias, ma
tyt, džigitas! — pašiepdamas tarė Lu
kaška, gręždamas šlapius drabužius prie* 
kranto ir nuolat krūpčiodamas. — Barz
da dažyta, pakirpta.

— Ir žiponą maišely prie kupros įsi
dėjęs. Taip jam ir plaukti lengviau, — 
tarė kažin kas.
?' Klausyk, Lukaška, — tarė uriad

nikas, laikydamas rankose durklą ir šau
tuvą, nusektus nuo nukautojo. Tu 
durklą pasiimk sau ir žiponą pasiimk,

Lietuvių kalbon 
verte

V. Jocaitis
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o už šautuvą, ateik, aš tau tris rublius 
duosiu. Matai, jis įtrūkęs, — pridūrė 
jis, pūsdamas į vamzdį: — man bus ma
lonu atsiminti.

Lukaška nieko neatsakė: jam, matyt, 
buvo koktus tas viliojimas; bet jis 
nojo, kad to neišvengs.

— Matai, koks velnias! — tarė 
suraukdamas kaktą ir sviesdamas
mėn čečeno žiponą: t— kad bent žiponas 
būtu žmoniškas, o tai skarmalas.

— Tiks malkoms kirsti, — tarė kitas 
"kazokas.

— Mosevai, aš namo parbėgsiu, — 
tarė Lukaška, matyt, jau užmiršęs ap
maudą ir norėdamas, kad jo dovana vir
šininkui išeitų jam pačiam į naudą.

— Ką gi, eik! ' :
— Nuvilkit jį, vyrai, už kordono, — 

kreipėsi uriadnikas į kazokus, vis ap
žiūrinėdamas šautuvą. — Gal iš kalnų 
išpirkti ateis.

— Dar ne karšta, — tarė kažin kas.
— O jei šakalas ^apdraskys! Bene 

tai bus gerai? — pastebėjo vienas kazo
kų.

— Sargybą pastatysim, nes gal iš
pirkti ateis: bus negerai, jei apdraskys.

— Na, Lukaška, kaip sau nori, 
nų vyrams pastatysi, — pridūrė 
mai uriadnikas.

— Žinoma, žinoma, — pritarė 
kai. — Matai, kokią laimę dievas
nieko nematydamas, abreką nušovė.

— Pirkit durklą ir žiponą. Mokėkit 
daugiau pinigų. Ir apatines kelnes par
duosiu. Ma jus dievai, — kalbėjo Luką.
— Man bus per mažos: liesas buvo, vel
nias.

Vienas kazokas nupirko žiponą už 
rublį. Kitas už durklą davė pora kibirų 
degtinės.

— Gerkit, vyrai, vieną kibirą statau,
— tarė Luką, — pats iš stanicos atga
bensiu.

— vO iš apatinių kelnių mergiotėms 
skarelių prikarpyk, — tarė Nazarka.

Kazokai sukvatojo.
—Užteks jums juokauti, — pakarto

jo uriadnikas: — nuvilkit šalin lavoną. 
Kam tokią biaurybę prie trobos pagul- 

. dėt.. .
. — Ko žiopsot? Tempkit jį, vyrai, čio

nai! — paliepiamai šūktelėjo Lukaška 
kazokams, kurie nenoroms ėmė tempti 
lavoną, ir kazokai išpildė įsakymą, lyg 
jis būtų buvęs viršininkas. Panėšėję la
voną keletą žingsnių, kazokai paleido 
kojas, kurios negyvėliškai timptelėjo ir 
nusileido.- Pasitraukę į šalį, jie valandė
lę stovėjo tylėdami. Nazarka priėjo prie 
lavono ir pataisė pakrypusią galvą taip, 
kad būtų matyti apskrita kruvina žaiz
da smilkiny ir nušautojo veidas.

— Matai, kokį ženklą padarė! Į pa- 
' čius smegenis, — tarė jis: — nepražus, 

saviškiai pažins. — Niekas nieko neat
sakė, ir vėl ramybės angelas praskrido 
virš kazokų.

Saulė jau pakilo ir, paskleidusi spin
dulius, nušvietė rasotus žolynus. Tere- 
kas šniokštė netoliese atbukusiame miš
ke; pasitikdami rytą, iš visų pusių ry
kavo fazanai. Kazokai, tylūs ir lyg su
stingę, stovėjo aplink nušautąjį ir žiū
rėjo į jį. Rusvas lavonas vienomis pa- 
tamsėjusiomis, šlapiomis, mėlynomis 
kelnėmis, per įkritusius vidurius dirže
liu suveržtomis, buvo grakštus ir gra
žus. Raumeningos tankos gulėjo tiesiai 
pagal šonus.: Pamėlusi, neseniai nu
skusta, apskrita galya su apskretusia 
žaizda šone buvo atversta. Lygi, įdegusi 
kakta ryškiai skyrėsi nuo nuskustosios 
vietos. Atvertos stiklinės akys su žemai 
sustojusiais vyzdžiais žiūrę jo, rodės, pro 
visus aukštyn. Ant plonų lūpų, ištįsusių 
burnos kampuose ir kyšančių iš po rau
donų pakirptų ūsų, rodės, sustingo ge
raširdiška, subtili šypsena. R/udaįs plau
kais apaugusių mažučių rankų pirštai 
buvo pariesti į vidų ir nagai raudonai 
nudažyti. Lukaška vis dai’ nesirengė. 
Jis buvo šlapias, jo sprandas buvp rau
donesnis ir akys blizgėjo labiau, nei vi
suomet; platūs jo žandikauliai trūkčio
jo; baltas sveikas kūnas vėsiame ryto 
ore lengvai garavo.

— Irgi buvo žmogus! — tarė jis,'ma
tyt, gėrėdamasis negyvėliu.

— Taip, patekęs butum tu į 
gus, nepaglostytų!— atsiliepė 
kazokų.

jo na- 
vienas

(Bus daugiau)

Pasižiūrėjus Naujosios

(Tąsa)

Lenkijon Laikraščių
®- ----------------------a JONAS KAšKAITIS

Grobikus 
neblogas 

: “Užnuodytas vaid- 
Strąipsnio autorius Dr.

Bet štai ir visai 
straipsnis: 
muo.” 1 
Ribčinskis rašo apie bendrą vi
sos vokiečių tautos atsakomybę 
už nežmoniškas karo žiaurybes.

Jau nuo amžių žinoma gro
buoniška vokiečių dvasia, nuo
lat kurstoma ir nuodijama vy
riausybes perdėtinių, filosofų, 
literatų, publicistų, net ir mu
zikų. L

Per patį pradinį karo įkarštį 
ir pasisekimą, Berlyne įvyko 
vokiečių vadeivų ir viršūnių 
(elito) suvažiavimas. Nutąrta 
užimt ir suvokietint visas už
kariautas žeme& pirma to pra
šalinus jų gyventojus. Kaip 
prašalinus, vokieškieji budeliai 
prirodė paskiau savo sadisti
niais metodais: urmingu gyven
tojų žudymu, mėsinėj imu, nuo
dijimu, deginimu ... Pradėta 
žydais ir varyta bė atodairos, 
tikru teutonišku griežtumu .. < 
Antisemitizmas augo ir brendo 
vokiečių sąmonėj jau nuo seno.

Pirmą aiškų sumanymą už
daryti žydus į geto gardinius 
prašmatniai pareiškė vokiečių 
valdovų pagyrūnas, poetas Din- 
gelštėtas, jau prieš gerą šimt
metį. O 1869 m. pasirodė pla
čiai vokiečių spaudoje būdingas 
sumanymas. Štai vienas jo sa
kinys: “Ar reikia mūsų kultū
ros puolimą sulaikyti prievar- 
tingu .prašalinimu žydų, šito 
gendančio ir svetimo elemen
to?” Argi šitie žodžiai neskam
ba, lyg kad jie būtų išgarga- 
liuoti iš užkimusios Hitlerio, 
gerklės? O juds parašė kitas’ 
vokiečių dievukas, vokiečių im
perialistinės ideologijos muziki
nis genijus —’ Richardas .Vag
neris . . .

Vokiškasis Imperializmas
1895 ‘m. paplito nepasirašy

tas straipsnis: “Didžioji Vokie
tija ir centralinė Europa.” Pas
kiau sėjo aikštėn ir jo auto
rius, general-gubernatorius Ta- 
nebergas. Akiplėšiška, atkakli 
propaganda įsteigt Jungtines 
Europos Valstijas po vokiečių 
karūna. Vokiečiai bus vieninte
liai pilni valdovai ir tvarkyto
jai, ženiių, fabriku ir visų gė
rybių savininkai, o kitos' tau
tos pildys tik samdinių dar
būs .. .. bus užplukti vergai. . .

Truputį paskiau tas pats ge
neral-gubernatorius 1911 m. 
dar daiktingiau išdėstė bręs-

tantį vokiečių sąmonėj planą: 
į Didžiąją Vokietiją palaipsniui 
turės susigerti Prancūzija, Bel
gija, Luksemburgas,' Austro- 
Vęngrija, visos Balkanų šalys 
ir visos slavų šaly 
ir Amerika ...

O rinktinės tau 
Aukštosios arijų r 
Ji augo ir brendo :rgi nuo se
nų seno. Pagaliau Kaizeris Vil
helmas II išleido armijai pri
sakymą: “Atminkite, jog esate 
išrinktoji tauta. Ugnimi ir plie
nu naikinkite vokiečių tautos 
prįešus, nes pats dievas nori jų 
nušlavimo, idant vokiečiai tap
tų visos Europos valdovai, štai 
pakilus tikslas, kuriam kariau
kite.”

Šitų pasididžiavimu ir pui
kybe išpūstų ’žodžių klausė pa
prastas eilinis karys, išsitem
pęs, išmuštruotas budėt ii’ pil
dyt prisakymus aklai, griežtai. 
Nestebėtina, kad tokių ir dar 
atžaresnių idėjų , prisigėrę hit
leriniai fricai pasimėgaudami 
pildė pasibiaurėtinas žiaury
bes ...

Iš viso — straipsnis gerai 
patiektas. Tačiau patį tašką 
kunigiškas autorius padėjo ku
nigišką : Dievas to nedaleido, 
kad išsipildytų Vokiški planai.' 
Dievas to nenorėjo, “Bog nie 
chcial” . . .

Sekamas straipsnis:* “Mintys 
apie darbą.” Teologiškais, bib- 
.liškais, bažnytiniais išvadžioji
mais autorius stengiasi priro- 
dyt, jog krikščionybė geriausiai 
nustato darbo harmoniją ... 
Na na!

Toliau. “Liaudies pavasaris 
Varšuvoj” — istorinė peržval
ga Varšuvos ir Lenkijos kovų 
už laisvę. Straipsnis ilgas, gal 
ir nuosakiai parašytas.

Apie Įvairius Reikalus
“Duonos be reginių”—pabrė

žiamas reikalas mokslus ei
nantį jaunimą • remti, gerai 
maitinti, kad sveikatos nepaga
dinus, tai ir darbas 
bui bus patvaresnis 
n is.

Porą dievuotų 
verstinių. Skelbimas: 
parapijose eina loterija, 
kiami išlaimėt bilietai, kad su
kėlus pinigų bažnyčioms taisy
ti.

Šv. Vincento geri darbai, vi
durinių amžių Prancūzijoj, pa
vargėlių, ligonių ir elgetų šel
pimas.

s, ilgainiui

tos idėja?
asės idėja?

šalies la
ir našes-

eilėraščių, 
visose 
trau-

Camden, N, J. I
' LLD 133 kuopos vakarienė, 

kuri atsibuvo 23 d. sausio, pa- 
‘vyko visais atžvilgįaįs. Kaip 
Cąmdeno ir apylinkės, taip ir 
Philadelphijos draugai gerai 
parėmė minėtą parengimą sa
vo gausiu atsilankyipū, už ką 
jiems priklauso širdingas 
ačiū! >

Taupydamas laikraščio vie
tą, neminėsiu , visų asjmenų,. 
kurie prisidėjo prie sufepgimo 
šio vakarėlio, bet negaliu pra
leisti nesuminėjęs mūsų gas-

% i*

V •
-

&

/

Senatorius Clątidę Peppęr 
Floridos pareiškė, ]kad jis jko- 
vos u ž iuojaųtipį atjsaukįmą 
Taft-Hartley įstatymo ir atstei- 
gimą Wagner Ąkto, teįkįąnčio 

žipopępis daugiau 
teisių.

darbo

IS

pądinių, kurios mokėjo sutai
syti tokią skanią vakarienę, 
tai šios drauges: Laudanskie- 
nė, Kazlaučiūnienė ir Petkie
nė. Draugė Patteniepė pri
kepė skanių pyragų ir paau
kavo.

Nors man labai yra nesma- j 
gu, bet negaliu "iškęsti nepra
sižiojęs, kad mūsų pačių kuo
pos komiteto nekurie nariai 
visai nepasirodė ant šito mūsų 
taip rūpestingai rengto vaka
rėlio. Čia reikėtų iššaukti 
vardais ir pavardėmis tokius 
komiteto narius, kurie nesi
lanko ant savo pačių paren
gimų, bet šį kartą susilaiky
siu.

Tik tiek, mieįį draugai, aš 
jums pasakysiu^, kad jūs žino
tumėt, kaip tai yra negražu, 
kada jūs patys save boiko
tuojate!

Labai užinteresavo publiką 
draugas Laudanskis, kurid yra 
patrotinęs regėjimą; visi jo 
gailėjosi ir reikalavo daryti 
aukavimą dėl jo naudos, kas 
ir buvo padaryta. Aukavo 
šie draugai:

Chas. Murza ir J. Bekampis 
po $2; po $1: A. Merkis, J. 
Banevičia, J. Lastauskas, J. 
Ragažinskas, Wm. Patten, 
Lutvinienė, P. Nevalinskas, E. 
Levąnas, W« Šapranauskas, A. 
Gąlkus, Kruvelis, J. Navits- 
kas, J. Žukauskas, Krause. 
Sipulkių $2.75. Viso $20.75.

Draugai Laudanskįai labai 
ačiuoja visiems aukotojams už 
tokią gražią pąramą!

Camdenietis.

Iš Varšuvos teologinės drau
gijos apie šventraščio tūlų vie
tų vertimą.-

Smulkūs pranešimai iš kata
likiško gyvenimo.

Prisiųstų knygų surašąs. 
Skelbimas: dvasinė Vroclavio 
seminarija priima kandidatus į 
seminariją. Reikia įteikti rek
toriui tokių ir tokių popierių, 
liudijimų.

Algirdas BudreviČius (visai 
lietuviškas vardas, pavardė, 
nors lenkiškai stovi — Olgierd 
Budrewicz) no^i visiems įkvėpt 
jaugiau broliškumo pojūčio ir 
artimo meilės, mažiau to oru
mo, manierių, dirbtinių šyps
niu, bet daugiau paprasto, tik
ro \ natūralumo. Kai esi broliš
kai, ne savimeiliškai nusiteikęs, 
tai savaime tau atsiras ir pri
tinkami žestai, mostai, balso* in
tonacija ir visas apsiėjimo po
linkis. Etiketos požymiai tegul 
išplaukia iš vidaus.

Prietykiai iš praėjusio karo, 
trumpi pasakojimai. Skaitytojų 
laiškai — kampelis.

Pastabos ir . nuomonės —- 
skirsnelis atsiliepimų į kitus 
laikraščius ir žinias. “Didžioji 
Tarybinė enciklopedija,” išėju
si Maskvoj šitaip paduodanti 
tikybų ir bažnyčių dabartinę 
būklę Tarybų Sąjungoj. Dau
giausia esą stačiatikių (pravo
slavų). Paskui eina mahometo
nai ir katalikai. Katalikų ėsą 
daugiau vakarinėse žęmėse. Ar- 
civyskūpas ir du vyskupai Ry-

go j. Toliau paeiliui eina senti
kiai (starovierai), gruzinai sta
čiatikiai, armėnai - gregorijo
nai, evangelikai - baptistai, liu
teronai, budistai, žydai (mai- 
žiečiai).- Smulkesnės sektos: 
Septintos dienos adventistai, 
molokonai, karaimai.

“T. W.” užginčija vieną
Amerikos korespondentą, būk 
“Tygodnik Warszawski” užgy- 
ręs masišką 12 milionų vokie
čių išvarymą iš Lenkijos. Tai, 
girdi, melas. Perkelta tik gal 
du milionai vokiečių ir tai hu
manitarinėse sąlygose (žmo
niškai) .

“T. W.” pastebi, jog seniau 
buvusi pps (Lenkijos socialis
tų partija) visai jokio marksiz
mo neturėjusi, jokio filosofinio 
materįjalizmo nepripažinusi. 
Tik paskutiniais laikais socia
listai pasidarę verti savo var
do.

Kultūros kronika: teatrai, 
operoš, koncertai, meno mokyk
los — pranešimai.

Informacijos
Varšuvos miesto teatrai per

organizuoti. Didžiojo poeto 
Adomo Mickevičiaus 150 gimi
mo metinių proga išleisti jo 
kūriniai, prieinami liaudžiai.

Įvyko metinis 
rikų draugystės 
Buvo delegatų ir 

' Varšuvoj buvo
Aš- 
ge-

su-

Lenkijos isto- 
suvažiavimas. 
iš svetur, 
mėgėjiškų te

atrinių grupių varžybos., 
tuonios tokios grupės išėjo 
riausiai.

Buvo literatų ir leidėjų
važiavimas, kur nustatyti tar- 
pusaviai santykiai.

Smulkūs skelbimai: malda- 
kųygės ir bažnytiniai daiktai ir 
daikteliai.

(Daugiau bus)

LAISVĖS
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlielėa visokius-spaudos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmenims galime atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yra reikalingos konstitucijos kny
gelė, 'tuojau kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlflikite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo -jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turite spausdinimui, kreipkitės 
į Laisvės spaustuvę.

Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.i _____ ______ ____________________ 4
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GRUEN CUjlVEX ROYALTY 
FuJJ-size 17 jewel Precision 
movement actually curved to fill 
the wristform case. 14 Kt. yel
low gold filled..?.................. $59.50

Dėl dailią džiūlerių visokių 
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APLANKYKITE ROBERT LIPTON’S 

Jewelry Store
Įsteigta 1892

Deimantai, Laikrodžiai, Džiuleriai, Religijiniaj 
Daiktai ir daugybė kitų daiktų perdaug 

skaitlingi/ suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai

x garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

x Apsimoka pirkti pas—

r T P T O N 701 Grand st-> BrooldynA A A l.'l. arti Graham Avenue
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.—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)— Antr., Vasario 1, 1949
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CLEVELANDO ŽINIOS

Tačiair, po kiek 
iš-
Ir
is
h'

Balsavimams praėjus, Pro
gresyvių Partijos veikimas 
šiek tiek sumažėjo, nors tai 
neturėjo būti,
poilsio veikimas pradeda 
sijudinti. Lietuvių skyrius 
gi turėjo savo susirinkimą, 
sirinko valdybą, o taipgi
įvairias komisijas 1949 me
tams. Duoklės šiems metams 
nustatyta $1.25. Vienas dole
ris eina į miesto Centralinį 
Komitetą, už kurį kiekvienas 
narys gaus mėnesinį buletiną, 
kuriame atspindės visas vieti
nis partijos veikimas, o 25 c. 
paliks kuopos reikalams. Na
riai, kurie užsimokėjo duok
les už šiuos metus, netrukus 
gaus minėtą buletiną. Geisti
na, kad visi nariai nelaukiant 
tai padarytų. Išrinkta komi
sija iš 5-kių ypatų duoklių iš- 

. kolektavimui ir nauji; narių 
įrašymui, nes susirinkimai 
įvyks kiek rečiau, tik reika
lui esant.

LDS Naujas Kliubas
Visi LDS nūriai su nekan

trumu laukia, kada bus ati
darytas naujas kliubas. 
žinoma, senąją 
prisiėjo apleisti 
čiau, negu 
įrengti .mūsų 
me. 
jau 
jau 
riu €

Kaip
kliubo- 
daug 

spėjome 
nuosavame

•• r
Tačiau teko matyti, kad 

kliubo įrengimai baigti, 
perėjo visa eilė inspekto- 
ir bile dieną jis būs ati

darytas. Gražiai viskas įreng
ta, bus smagu 
ti ir pasigėrėti 
Vieta—9305 St.

a nks- 
viską

na-

visiems užei- 
sava užeiga. 
Clair Ave.

Mūsų Chorai
Neperseniai mes turėjome 

du chorus, tai yra, Moterų 
Mišrų Chorą ir Lyros Chorą. 
Bet pastaruoju laiku, kaip vie
nas, taip ir kitas pertraukė 
pamokas. Priežastis, kaip 
vienam, taip ir kitam—ste/ka 
dainingu kų, ypatingai vyrų. 
Mano nuoširdus patarimas bū
tų toks: sušaukti abiejų cho-

iiiiiiluiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

OIIIIIIHIIIIIilllllllllllllllllilllllllllllllUllllllllllt

TELEPHONE
STAGG 2-5043
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RES. TEL.
HL 7-3631

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager

(Laisniuotas Balsainuotojas) /
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos , (

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
_ . t .

Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

Paul Gustas Funeral Home,
INC. '

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. y/ 
, Skersai gatvės nuo Armory x

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

, EVergreen 7-4774,

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimds pato- 
. giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.
Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Augusi Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., . BROOKLYN 20, N. Y.

(Kampas 68111 St.) 

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir ti., 
telefonuokite: 

SHoreioad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite. z ‘ .

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 
------------ ’--------------------------------------------------——-------------------------------- įf--------------------------------------------

rų bendrą susirinkimą, apkal
bėti jų reikalus ir Suvienyti 
abu i vieną ir neatidėliojant 
pradėti pamokas, kad paspė
ti suderinti bent keletą dai
nelių ir dalyvauti dainų festi
valyje, kuris įvyks balandžio 
29-30 ir gegužės 1-mą Detro
ite. Tai galima įvykinti, tik 
reikia geros iniciatyvos.

J. Žebrys.

San Francisco, Cal
Iš ALDLD 153 Kp. Vejkimo

Praeitais metais kuopa na
rių turėjo 37. Susirinkimų tu
rėjo 11. Įvairių parengimų 
su pietumis, prakalbomis ir 
perstatymais turėjo 14.

Turėjom ir viešnių iš ryti
nių ‘valstijų: buvo atsilankę 
draugė S. Sasna iš Brookly- 
no ir draugė A. Jonikienė iš 
Chicagos, abidvi puikios kal
bėtojos. Taipgi lankėsi gar
sios dainininkės draugės K. 
Abekienė ir A. Kenstavičienė 
iš Chicagos; ne tik kad ža- 
vėjančiomis dainomis paliko 
pas mus neišdildomą atmintį, 
bet ir daug prisidėjo prie mū
sų kuopos veiklos.

Literatūros išplatinta už 
$16,75.

Įplaukų buvo $761.26, išlai
dų — $739.18. Spaudai au
kota': Vilniai $238.80, Laisvei 
$151.00, Liaudies Balsui $28.-' 
75. Įvairiems visuomenės rei
kalams išaukota $212.55. Iž
de liko $22.08.

B. J. Sutkus, Fin. Sek r.

Ta Pati Amerikos Politika 
Link Kinijos

Washington. — Kadangi 
kinų liaudies armija taip 
pliekia ir šluoja Kinijos 
tautininkus, tai reporteriai 
užklaueė Amerikos valsty
bės sekretorių Deaną, Ache- 
soną apie šios šalies politi
ką dabar linkui Kinijos. A- 
chesonas atsakė, jog. Ame
rika laikosi ten tos pačios 
politikos, kaip iki šiol.

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

Valo kraują nuo visokių nešvarumų 
Nuo išnaSičio, bemiegės, galvos ir spran

do skaudėjimų, ausyse ūžimo ........
Nuo kosulio, dusulio bei astmos ...........
Vyriškumo pataisymui ..........................
Nuo užsisenėjusio kataro, Hay-fcvcr 

ar rose catharh ..................................
Sunkių mėnesinių sureguliavimas .......
Pailių arbata 85c. Mostis ..................
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

laipina ir varo laukan akmenėlius 
Nesišlapyk bemiegant ..................... ..... .
TRAJANKOS šaknis dėk arielkos ........
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .eik kiidyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) ..............
Nuo užsisenėjusid bronkaitis ..................
Nuo visokių išbėrimų, pimples ...........
Plaukų tonikas nuo pleiskanų, 

apsaugoja nuo pražilimų ir slinkimo 
Nuo surūgusio pilvo, heartburn ...........
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ...........
Nuo vandeninės ir širdies ligų ...........
Xuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. šita arbata ne tik užeina kcli.-j 
šioms ligoms, bet ištarpina susuktus 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laikų ..........,..........................................

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį 
ir galima vartoti bile kur ...........

Nuo visokių reumatiškų sausgėlių .......
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 15 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 40c. 
tuzinai už 51.00.. 

....Žolės yra sudėtos i pakelius su nurody
mais, kaip vartoti.

M. ZUKAITLS, 331 Dean Terr. 
Spencerport, N. y.

60c

85c 
60c 

51.25

51.25 
75c 

51.25

60c 
60c 

$1.00
60c 
85c 
85 c 

. 75c 
51.0d

60 c 
85 c 
85c 
60c

51.75

51.25 
60c

3

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso altorėlis, maldų knyga, paveiks- 
r luotus mišių maldos. Ccluloidos gražiais 

viršais. Tilžės spaudos ...................
Vainikėlis, mažesnė, paveiksluotos 

mišios, juodais apdarais ..................
Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški

nimu, ką jie ženklina, su apskaity
mu, ką jie reiškia ..........................

Nebijok mirti, nes iš jos neišbėgsi .......
Saulė ir visos dangiškos planetos ir

Jų kelionė vienos aplink kitą .............i
Celibatas, neženotų kunigų ......................
Sawizrolas didis klasterius ......................
Raginis, gražios pasakos ............ .............
bainų apie 120 Įvairiausių ................. .
Jonas ir Alcnutė, gražios pasakos .......
Laimė ir planetų nubūrlmai ............. .
Naujausia didelė sapnų knyga .........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios*.... ..................
Dūkto marių, graži apysaka ..................
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip duktė gyveno pustynčjc ...............
Neužmokamus žiedas, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas ................... ..............
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito pagalbos ....... ..... ......
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas .......
Istorija Seno ii* Naujo, / su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš monkės 

ir kili monologai .......................... .
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai .........
Keliautojai j Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir knip apsisaugoti 
PiAigai galvažudžiai ir prie ko Jie 

žmogų priveda ...................................
Paparčio žieda.4, kaip jį atrasti ...........
Patafiinai vyrams ir moterims apie 

lyties dalykus su paveikslais .... .. :
Pralota Olšausko gyvenimas su meiluže 

ir jos pasmaugimas .........
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankinimo paveikslais 
Raktas į laimingesnį gyvenimą ..............■
Ragana, gražios apysakos .................... .
(tymo Popiežius, ar jis‘yra tikras 
' Kristaus įpėdinis,? ............. ......... ......
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrinias 
Lietuviška gaspadinė, su 450 receptų

M. ZUKAITI8, 334 Dtfon Terr, 
bpctieerporl, N. Y.

51.75

75c

52.25 
. 60c

i. 50c 
. 30c 
, 35c
, 35c

75c
. 25c

25c
51.75

. 35c

. 25c
25c
25c

. 35c
25c

35c 
30c 
tyc

35c 
25c 
35c 
35c

. 25c 
, 25c

52.50

25c

35c
$1.00 

415c

$1.50
$1.50 

15c
11.00

588,000 '

DISEASES OF CANCER 
HEARf AND

BLOOD VESSELS5

TH^SIX LEADING 
CAUSES OF DEATH 
IN THE UNITED STATES

• 1946

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

niai lankėsi Kanadoj, Halifax 
mieste. Jis parvežė ir davė 
man pasiskaityti Saint Mary’s 
Cathedral “Parish Bulletin.”

Aš maniau, kad tik mūsų 
lietuviškieji kunigėliai savo 
parapijonus laiko paskutiniais 
mulkiais. Bet buvo apsirikta. 
Visur ta pati istorija. Hali
fax parapijos dvasininkai sa
vo vieptuosius maitina tokio
mis pat pasakomis.

ACCIDENTS ' NEPHRITIS PNEUMONIA TUBERCULOSIS

Sųrokavus visų mirimų priežastis Jungtinėse Valstijose, paaiški, jog širdies ligomis 
mirštą daugiau, negu nuo visų kitų žymiųjų figų visas sudėjus sykiu. American 
'Heart Association veda kampaniją sukelti 5 milionus dolerių kovai prieš tą ligą. 
Tačiau kol nėra žmonėms saugumo ir sąlygų geriau gyventi, sunku daug pagerėji

mo tikėtis iš tų aukų, nes tai lašas reikalo jūroje.

DETROITO ŽINIOS
»jr . — ■ f • , , - I ''

Iš LLD 188-tos Kuopos 
Veiklos 1948 Metais

Sausio 16-tą mūsų metinis 
susirinkimas narių atsilanky
mu buvo skaitlingas, kas yra 
labai pagirtinas dalykas. Tai 
buvo pirmas susirinkimas šiais 
metais.

Organizatorius atidaręs su- i 
sirinkimą sveikino visus vna-1 
rius linkėdamas jiems gero 
pasisekimo ir gero darbavimo
si organizacijos labui: drau
giško ir vieningo sugyvenimo, 
taipgi pądėkavojo visiems dir
busiems ir skaitlingai lankiu
siems kuopos .susirinkimus, 
ypatingai kuopos valdybai ir 
pramogų komisijai, kurių pa^ 
stangomis musų kuopa, finan
siniai nemažai parėmė įvai- 
<rius darbininkų reikalus.

Nauji nariai Įsirašė. Leonas 
ir Magdalena Kiškonai. 
bus niu'ms 
veikime.

Metiniai 
buvo geri, 
sumokėjo
nuo parengimų $238.02 ir už 
literatūrą Įėjo $13.45, Viso 
labo $387.52.

Narinių duoklių Ųentran 
pasiųsta $137.7Š; išaukauta 
$198.64 ir kuopa turėjo išlai
dų $54.14. 1948 m. nedatek- 
lius $3.01. Kuopos ižde yra 
$112.53.

Paaukauta sekamai: 
Ateivių gynimui . . 
Diepr. '‘Vilniai” . . . 
Wallace kampanijai 
“Michigan Į-Ierąld0.

sąvąįtraščiui ... .
ILD Centro paramai 
Liet. Namo B^-vei . .'

vom pasveikinimui “Laisvės” 
Bendrovės suvažiavimo $15.

Organizatorius sakė, pa- 
siryžkime šiais metais nema
žiau, bet dar daugiau pasi
darbuoti naujų narių gavime 
ir visais kitais klausimais, 
kurie yra tampriai 'surišti su 
mūsų organizacijos ir abelnai 
darbo žmonių gerove.

Pramogų komiteto nariai 
dd. Vidrinslęienė ir A. Dore
lis žymėjo, jog jos stengiasi 
darbuotis kiek išgalė leidžia.

1949 m. į LLD 188-tos kuo
pos valdybą apsiėmė visi tie 
patys, buvę 1948 m.

• LLD įdarys.,

Vėl Prapliupo Neameri- 
kinis Komitetas

Washington. — Kongres- 
manų Neamerikinės Veiklos 
komitetas davė Kongresui 
savo raportą; pasakoja, kad 
jų komitetas patyręs, būk 
pamatinis Amerikos Komu
nistų Partijo's tikslas esąs 
šnipauti Sovietams prieš A- 
meriką ir silpninti karines 
šios šalies jėgas.

Buvęs to komiteto pirmi
ninkas Parnell Thomas lau
kia teismo už apgavingą pi
nigų traukimą sau iš val
džios iždo.

štai pasaka apie šv. Povilą. 
Povilas buvęs didžiausias 
krikščionių persekiotojas. Vie
ną gražią dieną patsai Kris
tus nusprendęs šitą priešą pa
taisyti. Povilas arkliu jojęs į 
Damascus toliau terorizuoti 
krikščionis. Staiga kažin kas 
jam baisiai smarkiai sudavę ir 
jis nudribęs nuo arklio., Tuo- , 
jau., pasigirdęs Kristaus bal
sas: “Povilai, Povilai, kam 
tu mane persekioji?”

Ar nuč virtimo nuo arklio, 
ar nuo aštrios šviesos, kuri 
pasirodžius danguje, Povilas 
ant vietos apakęs.

Tada jam Kristaus buvę įsa
kyta tęsti kelfonę į Damascus, 
bet ten tuojau susisiekti su 
kokiu ten Ananias, šis Ana
nias tuojau Povilui sugrąžinęs 
regėjimą ir pakrikštijęs.

Ir taip Povilas tapęs krikš
čioniu ir šventuoju. Išeina 
taip, jog Povilas ne tik nebu- 
vo;*nubaustas. bet dar iš žiau
raus priešo pakeltas į šven
tuosius. Vadinas, pagal šitą 
pasaką, apsimoka būti niekšu.

Nanking. — Komunistų 
artilerija iš šiaurinių Yang
tze upės pakrančių jau len
gvai galėtų pasiekti sostinę 
Nankingą, bet jo nebom
barduoja.

Jie
nemažą parama

kuopos raportai 
Duoklėmis nariai 
136.05; pelnyta

$10.00
36.50
51.59

26.50
89,05

5.00

Viso ..... $198-64 
Kuopa turi narių gęrąm 

stovyje 120; natfjų prirašyta 
1948 m. 31; dų mirė.: J. Kan- 
cevičiūs ir M. Platoniene. '

•• • , i > . ;1

Taipgi kuopa turi dienraš
čio “Vilnies”, du šjšrus veisės 
$20 *ir 1 šėrą Lietuvių Namo 
Bendrovės — $25.

Šiame susirinkime suauga-
• t I '

ti

eįfc. r c

Gerkite Arbatą 
Su Medum

»
Laisvės Įstaigoje galite gau- 
bitininko Končiaus medaus.

Šalčiuose yra gerai gerti dau£ 
arbatos siį Y^ač ge
rai yra daug arbatos su me
dum ir prięš gul| einant.

Medaus Kaina
z KVORTA $1.25

PUSB GALIONQ $2.25.
Yyojąų krei^^i^ Į Laisvėj

kitus miestus nesiunčiame.

J. J. Kaškiaučius, M. D.
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

jjoseph Garszva
Undertaker & Embalmer į

Manager ;

JOHN A. PAULEY
:: * I’‘Licensed Undertaker ~ |

:: ^'4^ J

231 Bedford Avenue I
Brooklyn 11, N. Y. |

Tel. EVergrcen 8-9770 |I ♦

Fotografas i
^Traukiu paveikslus familijų, ves-1 

tuvių, kitokių grupių ir pavienių. Į 
padarau] 
paveiks- ? 
krajavus I 
su ame-1

Iš ? genų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-I 
kalbi esant irt
padidinu tokio! 
dydžio, kokio pa- f 
geidaujama, Tai-| 
pogr atmaliavojuj 
įvairiom spalvom, i 

JONAS STOKES | 
512 Marion St., Brooklyn ? 

kampas Broadway ir Stone Ave., j 
prie Chauncey St., B’way Line | 

Tel. GLemnore 5-6191 T

b • .T. bTA-V— -V- aTa .T. aSa a2a aXa aXa al a ala ala al a ala aYa al a ala ai a a'a a’a"X* "X" *XW ^X™ —X* rX" "X" *X" rXw " i

Egzaminuojam Akis, 
:: Rašome Receptus :
; Darome ir Pritaikome Akinius;

Drs. Stenger & Stęnger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TUOJAU ĮSIGYKITE/

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant parei
kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus. 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

LAISVĖ, 427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N, J.

Tel. MArket 1-5172

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar- • ] 

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

I PEIST LANE
Į DRUGS, Inc.
Į 405 SO. 4th ST., 
t Cor. Hewcs St. /
Į BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių, kambariui reikme
nys už' griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LĄNE, Ph. G

Tel. EVcrgrccn 7-6238

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia. 7-4499

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Vasario 1, 1941
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O v® «. * T> ■“bveciai Is Lhicagos, rruseika 
Ir Abekiene, Sakys Prakalbas
Auditorijoje Šį Trečiadienį

Lietuvių Kultūrinio
Centro “Skruzdės”

Šaliniai Pavyko Dieiiraščio 
Laisves Bankietas Dienraščio Laisves

Pasinaudodami šių labai 
lauktų ir mylimų svečių atsi
lankymu į Brooklyną buvusiu 
suvažiavimų proga, brookly- 
nieČiai norime išgirsti ir jų 
prakalbas. Lietuviu Literatū
ros Draugijos 1-mos kuopęs

Leonas Prūseika
valdybos • prašomi, svečiai su
tiko pasilikti Brooklyne ke
lioms dienoms ir pasakyti pra
kalbą.

Prakalbos įvyks šio trečia
dienio vakarą, vasario 2-rą, 
Liberty Auditorijoje, kampas

Atlantic Avenue ir 11 Oth 
Richmond Hill. Įėjimas 
mokamas. Pradžia 7.30.

Brooklyniečiai ir iš apylin
kių esate kviečiami dalyvauti.

Laisvės skaitytojai esate 
prašomi žodžiu skleisti tą ži
nią vietos lietuviuose, nes, dėl 
stokos laiko sukviesti publiką 
lapeliais, žinia apie prakalbas 
tiktai per jus tegali pasiekti 
plataus B roo k 1y n o- R i č h m o n d 
Hill ir apylinkių lietuvius.

Leonas Prūseika yra gerai 
pažįstamas visame plačiame 
Brooklyne ,nes pirm išvykimo 
dirbti lietuvių liaudies dien
raščio Vilnies redakcijoje, 
Chicagoje, jis dirbo dienraščio 
Laisvės redakcijoje, Brook ly
no.

Konstancija Abekienė mums 
daugiausia pažįstama , iš jos 
dainų, o taip pat ir iš jos vei
klaus dalyvavimo suvažiavir 
muose—paskiausiuose ir dau
gelyje įvykusių seniau, taipgi 
iš žinių spaudoje apie j ės vei
klą Chicagoje.

I' Prašome apie juodviejų pra- 
1 kalbas žinios nelaikyti sekretu, 
i bet kalbėti apie tai garsiai ir 
kviesti kiekvieną susitiktą lie
tuvį.

St., 
ne-

Kai Kultūrinį Centrą — Li
berty Auditorium’ą aplankan
tieji kolonijų svečiai gėrisi jo 
grožiu, tai vargiai kam iš jų 
tenka pamąstyt, kiek darbo, 
kiek darbininkų, kiek talkų 
jai reikėjo. Daug savanorės 
pagalbos reikėjo ir tebereikia 
šios įstaigos prižiūrėjimui — 
visokių amatininkų. Daugybė 
brooklyniečių įdėjo tam po 
daugeli nemokamo darbo Va
landų. Neįmanoma visus nė 
suskaityt, nė įvardint. Ta
čiau reikia paminėt bent ke
lis šios įstaigos entuziastus, 
į kuriuos dažnai tenka kreip- 

kam

ben-
Kli-

LDS Trečios Apskrities 
Pasibrežti Darbai

Įvykusiame posėdyje 23 d. 
sausio apskrities komitetas nu
tiesė planus šiems metams ir 
mūsų organizacijos vajaus sti- 

t prinimui. Komitete jokių pa
keitimu neįvyko ir visj pasili
ko savose vietose.

Mūsų, apskritis iššaukia į 
♦lenktynes Connecticut valsti
jos apskritį šiame vajuje, ir 
jeigu mes pralaimėsime, tai 
atlyginsime už savo neveiklu
mą Conn, apskričiai Š19. Ta
čiau, jeigu mes laimėsime, tai 
Conn, valstijos apskritis pra
šoma suteikti mums atlygini- 

• mą $10. Jūs, draugai ir drau
gės, pereitame vajuje gerai 
pasirodėte. Jūsų ir jūsų vals
tijos garbe išlaikė drg. Moc- 
kaitis su savo pagelbininkais. 
Ir jeigu jūsų valstijoj ir jūsų 
apskrityje atsiras ii- daugiau 
tokių vajininkų šiais metais, 
tai turėsite progą laimėti ne 
tik Centro skiriamą dovaną, 
bet ir mūsų apskrities skiria
nt dešimtinę, Tačiau mes ir- 

' \gi nežadam gražiuoju pasi- 
, įduoti. Tad visi į lenktynes!

Apskrities komitetas, kad 
'palengvinus musių vajininkam, 
•apmokės daktaro egzaminaci- 
jos iškaščius $2. Įsitėmykite 
visi ir visos, kurie dalyvausi
te vajuose, ir kalbindami nau
jus narius - priminkite, kad 
daktaro iškaščius apmokės 
apskritis'. Jūs, kurie gausite 
naują narį, pamokėkite dakta
ro iškaščius ir vėliau kreipki
tės prie apskrities komiteto ir 
jums bus apmokėta, šį vajų 
turime padaryti vienu iš sėk
mingiausių vajų mūsų organi
zacijos istorijoj.
Mūsų Veikėjus Pagerbsime

Esame nutarę pagerbti visus 
mūsų organizacijos veikėjus, 

•kurie yra išeni mūsų organiza
cijos darbuotojai, veteranai ir 
auklėtojai mūsų susivienijimo.♦

Mes žinome, jog kuopų fi
nansų sekretoriai, vajininkai 
dirba nuoširdžiai ir sunkiai, 
bet gauna mažą ai- visai ne
gauna jokio atlyginimo. Tad 
turėsime Senų ^Veikėjų Ban- 
kietą. Bankietas įvyks New 
Jersey valstijoje ateinantį ru
denį ir kiekviena kuopa, pri
klausanti prie 'apskrities, tu
rės teisę paskirti vieną iš se- 

-4 niausiu kuopos veikėjų, dar- 
/ buotojų susivienijime, garbės 

svečiu bankiete.
Apskritis rūpinasi sukėlimu 

finansų, kad būtų galima 
kiekvienam įteikti dovaną ir

todėl kiekviena kuopa aplfti- 
kysite dovanų knygutes, jas 
platinkite ir už tuos surinktus 
grašius bus parūpinta mūsų 
veteranams dovanos, 
rime dirbti visi, 
gerbti tuos, 
LDS

įstai-
Tik

kam
Bet

Mes tu- 
ir ' visi pa- 

kurie dirba dėl 
ir mūsų visų gerovės.

A. Matulis.

Anna Klashius, 42 metų am
žiaus, gyvenusi 56-41—57th 
Avė., Maspeth, L. L, N. Y., 
mirė sausio 29 d. Kūnas ilsisi 
rezidencijoje (namie). Bus 
palaidota vasario (Feb.) 2-rą, 
Šv. Jono kapinėse. Paliko nu
liūdime vyrą Joną, 2 dukre
les. 1 brolį, 2 seseris.

Velionė yra žmona Jono 
Klaščiaus, savininko Clinton 
Park, taipgi turinčio kuro biz
nį.

X
Alice Kulikauskas, 72 me

tų amžiaus, gyvenusi 38 Cen
ter Hali. Brooklyne, mirė 
sausio 29 d., College Hospi
tal. Bus palaidota vasario 1 
d., šv. Trejybės kapinėse. Pa
šarvota Garšvos 
Paliko 1 
anūkus, 1

šermeninėje., 
sūnų, 2 dukteris, 4 
proanūką ir 1 brolį.

Radinoff, 55 metų 
gyvenusi 400 Wythe

Mary 
amžiaus, 
Avė., Brooklyne, mirė sausio 
30-tą, Greenpoint ligoninėje. 
Pašarvota Garšvos šermeninė
je. Laidos vasario 2-rą, Aly
vų Kalnelio kapinėse.

štabo saržentas Paul G. Ba- 
lukas, 28 metų amžiaus, 25- 
09—43rd St., Long Island Ci
ty, N. y\ krito mūšyje Filipi
nuose 1945 metais. Parvež
tas į Garšvos koplyčią. Lai
dos vasario 2 dieną. Paliko 
žmoną ii'

Visomis 
rūpinasi 
Garšva.

kūdiki.
šiomis laidotuvėmis
graborius Juozas

tis su įvairiais ne bet 
galimais atlikti reikalais.

Pirmiausioj vietoj stovi 
drovės pirmininkas drg.
mas. „Jis ne tik skubiai su
sirūpina visokiais bendrovės 
oficialumais, bet dar daugiau 
rūpesčio ir patarnavimo teikia 
techniniais namo reikalais. 
Jei atsitinka kas nors nesu
prantamo su vandens sistema, 
su apšildymo aparatūra, ar 
su elektra—kreipkis į Klimą, 
ir jis tuoj pribus, parodys, pa
aiškins, pagelbės. Niekas jam 
nėra paslaptis.-

O kiek darbo, kaip amati
ninkas, yra įdėjęs drg. Lisa- 
įus! Jam nė primint nieko 
nereikia: pamatė kas kur ne
gerai ar kur kb reikia—tuo, 
žiūrėk, jis ir atvažiuoja su di
dele dėže įrankių.

Brangus asmuo tokiai 
gai yra ir drg. Čepulis, 
jis nelinkęs^ “savo nosį 
neprašytas — vengia 
nors “užlyst už akių.’’
tik ko nors jo paklausk, pa
prašyk — ir tuoj net išsižiot 
tenka bežiūrint, kaip greit jis 
tau šį ar tą-suplanuos ir at
liks... Tik jo žinojimo ir 
noro per ilgoką laiką neišnau
dota, į jį nesikreipta.

O kas nesigėrėjo mūsų 
šiek-tiek apmokama-samdyta 
restorano gaspadinę d-ge Glo- 
bičiene? Ji daug nekalba, 
niekam nesigiria, bet visuo
met gyva, kruta, triūsiasi, 
lyg ta bebalsė skruzdytė.. Pas 
įą 'viskas tvarkoj, viskas lai
ku, ji viską.mato. Vargiai mes 
įą įvertinome tiek, kiek jos 
kada nors pasigesime. . .,

Drg. Gužas labai rūpestin
gai prižiūri “boulingą.” ’ Alės 
visuomet kaip veidrodžiai. 
Dirba jis visus septynis va
karus. O atlyginimas — kas 
kitas benorėtų už tokį atlygi
nimą bent kalbėti?!

Manadžeriaus Gasiūno ape
titai neriboti: jam tik įplau
kų, įplaukų reikia! Ir jų at
siranda vis daugiau ir dau
giau.

Dabar, draugai, turime pa
stovų natmo prižiūrėtoją drg. 
Malinauską. Jis tik praėjusį 
sekmadienį pradėjo eit savo 
pareigas. Paduokime jam ran- 
kap kada ir kur ji bus reika
linga! Pagelbėkime jam “įeit 
į vėžes”! S.

Po sėkmingu dviejų suva
žiavimų (Lietuvių Namo B- 
Vės, ir dienraščio Laisvės), 
apie kuriuos rašoma atskirai, 
Liberty Auditorijoje įvyko 
Laisvės metinis bankietas. Ji
sai, kaip ir suvažiavimai, skai
čiumi dalyvių ir geromis, nuo
taikomis pralenkė pačias ge
riausias mūsų pirmbankietines 
viltis.

Didžiulė gimnastų salė — 
šešios ilgos eilės stalų — buvo 
pilnutėlė publikos. O tūlas, 
kiek pavėlavęs, dar pateko 
vakarieniauti su bankieto dar
bininkais arba restorante po 
bankieto. Ir valgių buvo ska
nių ir pakankamai, jeigu tų 
svečiu, su kuriais teko kalbė
tis po bankieto, mintis atsto
vauja visus. Kiekvienas iš jų 
gyrė valgius, juos pagaminu
sias gaspa^linės ir tą rūpestin
gai, darniai prirengimą stalų.
•

Toks didelis darbas buvo 
galimas tiktai dėka didelio 
būrio Laisvės patrijotų talkai, 
Sukvietimas tokios skaitlingos 
publikos taipgi buvo galimas 
tiktai dėkui dirbusiems parda
vinėjime tikietų iš anksto, vi
siems ban kietą garsinusiems 
žodžiu, į jį kvietusiems saVo 
artimuosius ir pažįstamas. Tie 
darbai turi didžios 'reikšmės 
greta pačios Laisvės pozicijos 
visuomenėje.

Kalbų ar meno programos 
šiuo sykiu bankiete neturėjo
me, nes labai aukštoje, akus
tikai nepritaikytoje salėje bū
tų buvę sunku jos pildytojams 
ir klausytojams.

Antrame aukšte auditorija, 
centraliniame 
vakarą buvo
šokėjų ir šiaip pokalbiautojų. 
Baras-valgykla irgi pilnas sve
čių, bowlingas taip pat.

Bankiete dalyvavo daugelis 
buvusių atvykusių į šuvažiavi-

mus svečių iš tolimų miestų ir 
iš apylinkės, tad buvo daug 
smagių susitikimų su seniai 
matytais draugais. Tūli sve
čiai iš toliau, 
anksčiau ap
kad spėtų sugrįžti namo 
mos dienos darbui.

tačiau, turėjo 
isti bau kietą, 

seka-

atvy- 
atsto-

Brooklyniečių' publika 
ko skaitlinga, su gražia 
vybe iš jaunimo, profesionalų, 
biznierių. Pirmasis Liberty 
Auditorijoje įvykęs Laisvės 
bankietas įrodė, kad kaip 
Laisvės, taip ir auditorijos at
eitis graži, jeigu tik išsilaiky
sime vieningi ių^darbingi.

Žmonės Kalbėjo
—Jeigu galima būtų daleis- 

ti, kad pats Dievąs kontroliuo
ja orą, kaip seniau 'žmonija 
manydavo ir kaip tebegalvoja 
ir tebekalba tūli asmenys da
bar, tai noromis ar nenoro
mis taip pat reikėtų sutikti su 
faktu, jog Dievas dienraštį 
Laisvę myli.

—Tiesa, malonesnio, žiemos 
oro nei užsakydamas neprašy
tum.

Taip kalbėjosi žmonės, eida- 
mi-važiuodami į Laisvės, taip
gi į Lietuvių Namo Bendrovės 
suvažiavimus.

Atsikėlę rytą po suvažiavi- 
sausio 31-mą, pamatėme, 
miestas pasidengęs .snie
ginos žodžius rašant snie- 

vįs dar tebekrito. G.

mų,
kad
gu.
gas vi

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė
i

Vasario-February
25, 26 ir 27

LIBERTY AUDITORIUM
1-10-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

Iš visos Amerikos laukiame bazarui dovanų. Visų 
dienraščio patriotų prašome darbuotis rinkiku do-, 
vanų pinigais ir daiktais savo dienraščio bazarui.

Kas vakarą bits 
dainų programa. ■

Kas vakarą geriausi 
valgiai ir gėrimai

Kas vakarą šokiai^y 
Geo. Kazakevičiaus 

Orkestrą gros įvairius 
kavalkus.

Penktadienį
Feb. 25th
Įžanga 30c

šeštadienį
Feb. 26th
Įžanga 40c

Sekmadienį
Feb. 27th
Įžanga 40c

Kviečiame visus dalyvauti bazare; išgirsti gražią 
programą, pasišokti prie geros orkestrus ir pasi
vaišinti gerais valgiais ir gėrimais.

“Gieda Gaideliai” Aktoriams
Kadangi šį trečiadienį įvyks 

svečių kalbėtojų prakalbos, 
tai dramos “Gieda Gaideliai” 
pratimai yra nu keliauti į ket
virtadienio vakarą.

L. T. Valdyba.

Trys lėktuvų linijos traukia 
New Yorko miestą teisman už 
atsisakymą išnuomoti joms 
naujoje stotyjd vietą nusi
leisti didiesiems naujiems 
Stratocruiser’iams.

mis rūpinasi Matthew P. Bal
las laidotuvių įstaiga.

pastate, visą 
pilna linksmų

REIKALAVIMAI
Reikalinga trijų ar keturių kam

barių apartmentas senyvų žmonių 
porai. Pageidaujama, kad Pabūtų ap
šildomas. Norėtume East New York 
apylinkėje. Prašome pranešti: J. 
Mačiuta, 552 Kosciusko St., ■ 
Brooklyn 2, N. Y? (24-26)

A

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 ir LLD -138 kp. susirin. 
kimas jvyks 3 d. vasario, 8 v. v. 
Rusų Name, 56-58 , 61st St. Kvie
čiu draugus ir draugas dalyvauti ir 
atsiveskite naujų narių. O po mitin
go turėsime užkandžių ir arbatėlės, 
taip pat ir draugišką pasikalbėjimą. 
Taipgi,, prašome atsilankyti. — Ko- 
resp. V. K. (26-27)

EAST NEW YORK, N. Y. 
RICHMOND HILL

yasario 3 d., jvyks LDS ir LLD 
kuopų • Susirinkimas, Liberty Audi
torium, 
džia 7:30 
vautų visi 
vakarienės

tėvais Ramonauskytės, 
nuo Žemosios

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugės Onos Razans- 

k ienos, po 
iš Lietuvos paeina
Panemunės parapijos. Norėčiau su
sitikti su ja ja, kaipo su drauge. 
Prašau atsiliepti sekamu antrašu: 
Antanina Mačiuta, 552 Kosciusko 
St., Brooklyn 2, N. -Y. (24-26)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

TONY’S »• 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

S. S. Locket, M. D.
223 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Valandos:

'71TDTT’Q R A D *11 GRAND STREET/A115 DAK. BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISION
X

Agnes 
amžiaus, 
lie St., Brooklyne, mirė sausio 
29 d. Pašarvota Ballas-Bie- 
liausko koplyčioje, 660 Grand 
St. Laidętuvės įvyks antra
dieni, vasario 1 d., 10 vai.' 
ryto, šv. Jono kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
dukterį Ellą, sūnų Stanley ir 
3 anūkus. Laidotuvių apeigo-

Zubawicz, 64 metų 
gyvenusi 111 Ains-

James Gorney, 49 metų am
žiaus, mirė . Bellevue ligoninė
je, sausio 29 d. 
Ballas-Bieliausko 
660 Grand St.

Pašarvotas 
koplyčioje, 
Laidotuvės 

įvyks' trečiadienį, vasario 2 d.,
9 vai. ryto, Kalvarijos kapinė
se. Paliko nuliūdįme brolį ii’ 
3 seseris. Laidotuvėmis rūr 
pinasi Ballas laidotuvių įstai
ga.

Valandos:

■II —— <Nf —— ■« —• MII —• KM —• "H - M ' "II •—■ ■» •

a

BAR & GRILL

Peter Kapiskas

Telefonas
EVergreen 4-7729

32Ten Eyck St
Tel. EVergreen 4-8174

110-06 Atlantic Avė. Pra- 
v. v. Svarbu, kad daly1 
nariai, nes bu.» tariama 
reikalas. — Org.

(26-27) ' ••

Swirl Cut

pamatysite, kad jūsų plaukų pro-difficult, resis-

sutai-PAUKšTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Hairdressers'ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITfiJE

6pusi.—rLaisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr., Vasario 1, 1949
«

, Steven Augustine & Frank Sanko-
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

For Appointment Call EVergreen 4^2525 
Mon. Tues., Wed. 10-%; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.

Jūs 
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
. švelnią, natural? 

malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekVienam 
plaukų stiliui. Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

BEER & ALES

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
< Per 
Albiną

for
tant, for bleached 
for dyed... or bd- 
by fine... hard-to- 

wave hair ...
AND OF COURSE
FOR NORMAL 
HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion 
Center

:<V

UP

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Permanent Waves
50

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y




