
Greitos kojos, bukas

Tikras cirkas.
Sveika mintis.
Tikrovė ir troškimai.
Pravirko ir suriko.

Rašo A. BIMBA

Pranešimas iš Kinijos: č’ian- 
gas su savo kromu bėgs iŠ 
Chungking© i Chengtu. Ten . 
jau per karšta pasidarė.

Ir taip jo komunistai pa
gauti negali. Iš Peking© j 
Cantoną. iš Cantono į Formo
sa, iš Formosos į Chungkingą, 
o*dabar Į Chengtu’

Visi jau seniai 
č’iangas turi buką protą, 
tik dabar visi mato, kad 
turi nepaprastai greitas 
jas. Nesistebėsime, jeigu 
karnas jo apsistojimas, pabū
gus iš Chengtu. bus mūsų 
gražioje sostinėje Washing
tone
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Tuo tarpu- Jungtinių Tau
tu Asamblėjoje turime tikrą 
cirką. čiango režimas nebe
turi Kinijos, bet tebeturi sa
vo delegacija Asamblėjoje. O 
tie (Jango delegatai ant šienu 
karstosi ir purvais drabstosi j 
socialistinius kraštus.

Jie, žinoma, turėjo būti se
niai išmesti. Bet su jais at
sisveikinti ir atsikratyti jokiu 
būdu dar nenori mūsų kraš
tas. O kol Amerika juos pa- 

kepuriu 
Praneū-

laiko, prieš juos be 
vaikštinėja Anglija ir 
zija.

York

į ATLANTO ŠALIŲ VADAI 
'SVARSTO KARO PLANUS 
PRIEŠ SOVIETUS
Amerika Duos Ginklu už Biliūną Dolerių, bet Jnhnsonas 
Sako, “Netari Intencijos Rekrutuot Vokiečių Armiją”

Frankfurt, Vokietija.Paryžius. — Pirmadienį 
,čia tarėsi aukštieji Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
kariniai vadai, kaip gink
luotis prieš Sovietų Sajun-

Pasitarimuose dalyva- į
Amerikos karinių štabų ginkluoti vokiečių armiją.

Bet vengė užtikrint, kad a- 
merikonai nerekrutuos

mijos.
Johnso'nas dalyvaus

tų Amerikos jėgų sekreto
rius Louis Johnsonas. Jisai 
sakė, kad Amerika' “neturi 
intencijos”- atgaivinti ir ap-

v o i
vadas, generolas Omar 
B ra dley.

Šį antradienį susirinks kiečių armi 
visu 12-kos šiaurinio Atlan-1 
to pakto kraštų užsieniniai lanto pakto kraštų konfe- 

i rencijoje Paryžiuj.ministrai nedrauge su savo 
generolais planuos, kaip pa
skirstyti biliono dolerių 
vertės ginklų, kuriuos 
Jungtinės Valstijos duos 
vakarihei Europai.

Čechoslovakijos Čeverykai 
Pigesni ir Lygiai GeriTimes” 

kolumnistas Baldwin jau šne
ka apie atomo istorijoje “nau
ją skyrių.” Dabar jau, girdi, 
ir Washingtone daug kas 
galvoja, kad reikės visiems 
susitarti ir uždrausti atominės!____ x__  __
bombos vartojimą, kaip yra į niai čeverykai. 
uždraustas - vartojimas nuo 
dingų dujų.

Tik vienas dalykas esąs 
šiai visiems nemalonus, 
tent, kad pirmutinė šalis.

pasiūlė

Washington. — Iš čecho
slovakijos įgabenami Ame
rikon moteriški čeverykai 
yra doleriu pigesni, negu 

• tokio pat gerumo ameriki-

vo-

At-

Washington. — Valdžia 
rugsėjo mėn. paleido 32,- 
532 savo darbininkus - tar
nautojus.

Nušauta 298 Ameriko
nai Medžiotojai

*Wiiaosios Žinios
šanghai, Kinija. — Karinis kinų tautininkų laivas 

bombardavo dar vieną prekinį Amerikos laivą arti Šan- 
ghajaus. Amerikinis laivas sužalotas dvylika šovinių iš 
tautininkų patrankų. ,

Šanghajus yra didysis Kinijos Liaudies Respublikos 
uostas. ’

LIAUDIES ARMIJA GREIT 
UŽIMS CUNGKINQA, KINŲ 
TAUTININKŲ SOSTINE

ri toki uždraudimą 
yra ta pati Rusija!

bai- 
bū- 
k u-

su-

20

Čeverykų fabrikantai A- 
merikoje todėl ragina Wa
shington© valdininkus 
varžvt Čechoslovakiškų če- 
verykų įgabenimą.

Čechoslovakija moka
I nuošimčiu muitu už įgabe- 

Skaitau ir netikri/: Jan ir So. namus šion šalin čevervkus, 
Bostono juozapiečiu Darbinin- PUgal prekybos sutarti SU 
ko redaktorius, smarkiai iš-1 Jungtinėmis Valstijomis, 
plūdes bolševikus, pradeda < 
galvoti “bolševikiškai.” Ir 
jau teigia, kad atominės bom- ; — 
bos turės išeiti iš mados taip, 
kaip išėio nuodingos duios. 
Visi ju bijosis ir tokiu būdu

SU

čungking, Kinija.— Pirmadienį buvo spėjama, kad ki
nų komunistai galės jau tos dienos vakare užimti tauti
ninkų sostinę Čungkinga.

Lake Success, N. Y. — Amerikinis delegatas Phil. Jes-, 
sup pirmadienį įteikė Amerikos pareiškimą politiniam 
Jungt. Tautų seimo komitetui apie šios šalies politiką 
linkui Kinų“ Liaudies Respublikos.

Pareiškimo turinys bus kitame Laisvės numeryje.

New York. — Mainierių Unijos pirmininkas John L. 
Lewis pradėjo tartis su sušauktu plačiuoju unijos komi
tetu, ką unija darys po lapkričio 30 d,

Unijos vadovybė buvo trims savaitėms pertraukus 
minkštosios anglies mainierių streiką iki tos dienos.

Washington© valdžia netiesioginiai grūmojo panaudo
ti prieš mainierius. teismo indžionkšiną, pagal Tafto- 
Hartley’o įstatymą, jeigu jie panaujintų streiką.

Liaudininkai Užėmė Pozicijas Visai Arti Čungkingo;
Tautininkai Galvatrūkčiais Bėga iš Savo Sostinės

Chicago. — Bent 298 a- 
merikiečiai žuvo medžiok
lėse nuo rugsėjo 1 d. iki 
šiol, kaip praneša United 
Press. Medžiotojai dau
giausiai vieni kitus nušovė, 
palaikydami briedžiais bei 
kitais medžiokliniais gyvu
liais. Kai kurie patys nety
čia nusišovė.

Užginta H Komunistą 
Vadu Keliauti

Bogota, Kolombija. — Konservatai - reakcininkai, 
šaudydami bei areštuodami liberalus - demokratus, iš
rinko prezidentu savo kandidatą Laureano Gomezą. 
Skaičiuojama, kad jie nužudė apie 400 liberalų, jų tarpe 
ir brolį buvusio liberalų kandidato Bario Echandijo.

Protestuodami prieš kruvinąjį konservatu terorą, libe
ralai visai atsisakė dalyvauti rinkimuose. Taigi buvo tik 
vienų konservatu kandidatas.

Čungking, Kinija. — Ki- Čungkingo į anglų Hone 
nijos Liaudies Armija ūžė- Kongą visi Amerikos. Ang- 
mė Kikiang miestą, apie 40 lijos ir l^itu kraštu atsto- 
amerikinių mylių į pietus:vai. Visį keliai užsikimšę 
nuo Čiango tautininkų so- ’urmu bėgančiais iš Čun^-

.stinės Čungkingo. Paskui kingo tautininku noliti- 
liaudininkai išmušė tauti- kieriais ir turčiais. Mano- 
ninkus iš pozicijų tiktai už'ma, jog tautininkai mėgins 
18 mylių nuo Čungkingo. i įsteigti naująja savo 

Amerikiniai korespon- -
dentai pirmadienį lėmė, jog 
Liaudies Armija tą pačią, 
dieną arba ant rytojaus pa
ims patį Čungkinga. I iau- 
dininkai iš trijų pusių daro . v .

! apsupimo žygius prieš jį. j tauuninloį Ęmcoyą, svai ų
Artėjant liaudininkams- pramonės miestą ir gelezm- 

komuništams, išlėkė iš kelio-vieškelių mazgą.

i “sosti
nę” Čengtu mieste, apie 150 
myliu į šiaurvakarius nuo 
Čungkingo.

Toliau i pietus komunis
tai^- liaudininkai atėmė i*

Bombanešiui Sudužus, ^Sbptos — . 'S_________ ------------------ ?

Užmušti 2 Pulkininkai Amerikonu Derybos

Jordanas ir Izraelis Nenori 
Jungi. Tautų Valdybos Jeruzalei

Washington. — Jun^tin. 
Valstijų, Anglijos ir Kana
dos valdininkai vėl veda 
Japtas derybas atominiais

ansimai^T Pranešama, kąd 
anadieč^ai reika

lauja atidengti jiems visus 
amerikinius at<ynų bombų 
sekretus.

Jungtinės Valstijos dau
giausia gauna snrog.sta- 
mosihs^atominės ur°ninmn 
medžiagos iš Kanados ir iš 
Belgijos Kongo kasvklu. 
kuriu stambieji 
yra anglai.

Demokratas

Birmingham, Alabama. - 
Sudužus bombanešiui B-29 
į kalną, tapo užmušti jo 
vairuotojas pulkininkas Or
ville E. Mohler ir kitas pul
kininkas, Robertas B. Ri
chards.

Trečias lakūnas, saržen- 
tas su parašiutu iššoko 
lėktuvo ir išsigelbėjo.

Lake Success, N. Y. — 
Arabiškos Jordano valsty
bės atstovas Fuzi ei Mulki 
nžreiškė politiniam Jungt. 
Tautų komitetui, kad Jor
danas vis laikys savo ka
riuomene Jeruzalės sena
miestyje. EI Mulki atmetė 
anglu - amerikonu siūlymus 
nerimti visa Jeruzalę., į 
Jungtiniu Tautu kontrole. 
Jis reikalavo palikti dalvka, 
tame pačiame stovyje, kaip 
dabar.

Jordanas dabar valdo 
mažesniąja miesto dalį — 
Jeruzalės senamiestį, o Iz
raelis yra užėmęs nauja
miestį, daug didesnį Jeru-

žalės ruožtą.
Izraelio valstybė griež

tai n viešina si Jeruzalės per
vedimui i Jungtinių Tautu 
rankas; reikaPnia/ pilnai 
pripažint Izraeliui Jeruza
lės naujamiesti, o tik sena
miesti nervest i Jungt. Tau- 
tų kontrolę.

Daugelis žvdu vadu sako, 
visa Jerjužoln turi priklnn- 
svt Izraeliui, kaipo senovi
nė tautos sostinė/

Arabiškas Jordanas bijo, 
kad jeigu būtų j vestąją r p- va]jyja suspenduotų ši įsta

tymą kas liečia statybos 
pramonę.

Naim Statejai

iš

savininkei

. ““ v - ..- V . I New York. — Federalis
jis: A’vŲns Pwir’C 15 ZP’DllIll apskrities teisėjas Irving R.

i Trvnea i Kaufman atmetė prašymąmins, VP1IIJ0S, Teisti laisvai keliauti vie
nuolikai komunistu vadų, 
kurie laikomi po užstatais 
iki apeliacijų aukštesniuose 
teismuose.

Pirmasis teisėjas Harol- į 
das Medina uždraudė jiems 
išvykti iš federalės New 
Yorko apskrities, iki aukš
tesnieji teismai galutinai 
išspręs tą bylą.

Minimi komunistu vadai 
buvo nuteisti neva už tai, 
būk suokalbiavę skelbt ir 
mokyt, kad reikėsią nuverst 
Jungtiniu Valstijų valdžią 
jėga ir prievarta.

Seattle. Wash. — Audros 
niekas iu nevartos. ' su tvaniškomis liūtimis.

O dar taip neseniai tas pats pleškėdamas 90 iki 110 my- 
. kun. Urbonavičius prisimvges 
reikalavo, kad 
prezidentas turi 
sudrausti, jeigu 
suvaldyti, 
pagalba.

Vargšas išsigando, kai 
žinojo, kad 
ri tokią pat

mūsų geras 
bolševikus 

negali juos 
atominės bombos

ii- bolševikai 
bombą.

su 
tu-

vienas surnrvzas.štai dar
Drg. XA. V. savo vieną strains-i 
ni Vilnvje pavadino “šaltas 
Karas Eina prie Galo.” Ir 
tuoiau rašo':

“Gan greit gal užgirsime iš 
Washington© idomiu žinių. 
Visa eilė reiškinių rodo, jog 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų i 
Sąjungos santikiai pakrypę 
gerojon pusėn.”

Jeigu tokios žinios iš Wa
shingtono atskristų, iš tikrų- : 
jų būtų įdomios. Bet aš la- ' 
bai bijau, kad kol kas ši fi
losofija paremta tik autoriaus 
gerais norais, tikrai 
niais troškimais, 
bendro neturi su 
krovė.

liu per valanda, sukėlė unin 
potvynius ir naskandino bei 
kitaip nrdžudė 15 žmonių 
triiose šiaurvakarin. valsti
jose — Oregone, Montano
je ir Washingtone. Padarė 
milionus dolerių medžiagi
nių nuostolių.

Audros kliudė ir artimąjį 
Kanados ruožtą.

Tuzinai ištvinusiu unių 
išvijo tūkstančius žmonių 
iš namų.

a- ,, ------ ------

Donor!iins hnhu Konsulato 
Narius iš Mukdeno

Daugumas Elelrtrimnkų 
Remia Senąją Uniją

prakil- 
bet nieko 
politine ti-

Labai prastai dalykai klo
jasi su Vakarinės Vokietijos 
parlamentu. Vieną jo sesiją 
išardė broliai socialdemokra
tai. Jų lyderis Kurt Schuma
cher išvadino 
nauer piktu 
pridūrė, kad 
čanceleriu ne
anglų, prancūzų ir 
čių.

Kilo vaina. 
būti nutraukta.

čancelerj Ade- 
melagium. Ir 

Adenauer yra 
Vokietijos, bet 

amerikie-

tautinė kontrolė, tai žvdai 
galėtų užvaldyt ir Jeruza
lės senamiestį.

Ki-įtai Andrius Višinskis, So- 
T. vietų užsienio reikalų mini- 

politiniam stras, apleido salę.

Washington. — Namų 
statymo kompanijos ir kon- 
traktoriai išvien su Darbo 
Federacijps unija afsi"a’T<ė 
i valdinę Darbo Santvkm 
Komisiją prieš Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą. Prašo, kad

senatorius

iip crivfli

ominius šios šalies sekretus 
Anglijai ir Kanadai.

Kaip samdytojai, taip ir 
unija sako, jog Tafto įsta 
tymas tiktai kiršintų 
nūs prieš kitus ir trukdytu 
darbą.

Yimnann Gub<w',f''riir G,'l 
Ą*s:m°sias nuo Č’airr

Washington. — Genera- 
lis Amerikos konsulas An
oms Ward nranešė iš Muk
deno. Mandžuriios, jog ki
nų liaudies valdžia nutarė 
denortuoti amerikinio kon
sulo pavaduotoja 
Stokesą 'ir visus 
lato narius.

Stokes buvo 
kaip stebėtojas
kuris teisė 10 kinu, japonų 
bei korėjiečių. Jie atrasti 
kaltais kaip Amerikos šni
pai.

Wm. N. 
to konsu-

atvestas, 
J teismą,

New York. — Jungtinės 
Elektrininkų Unijos pirmi
ninkas Albertas J. Fitzge
rald pareiškė, jog didysis 
daugumas jos narių stoja 
už savo unija prieš naują
ja, dešinių CIO vadu stei
giamą Tarptautinę Elektri
ninkų Uniją.

Aukštieji CIO vadai iš
braukė senąja Jungtinę Ei- 
lektrininkų Uniją, apšauk-^ 
darni ją komunistine.

O aną dieną tas pats Schu
macher sušilęs darbavosi už 
Vokietijos suskaldymą. Dar 
teks pamatyti, ar jis tikrai 
atgailauja už tą nuodėmę, ar 
tik taip šneka, kad pačiam

Sesija turėjo ( patekus ton aukšton Adenau
erio vieton.

LONDONO ŽIURKĖS —
PAVOJUS LĖKTUVAM

London. — Žiurkės čio- 
naitinėje didžiojoje lėktuvų

Hong Kong. — PietminL 
" vakarinės Kinijos provme^- 

įps Yunnano gubernatorius 
Lu Ha n svvruoia. ar 

Statybos biznieriai pa- ! dar) pasilaikvti Čiang Kai
ta u tininkų pusėje ar 

km komuni-

ABEJOJAMA, AR J. TAUTOS PRIIMS KINU 
TAUTININKU SKUNDA PRIES SOVIETUS

Lake Success, N.
nu tautininku atstotas 
F. Tsiang inešė i 
Jungtinių Tautų komitetui j Višinskis jau pirmiau už- -i 
skundą prieš Sovietų Są-^ejg^ jOg Sovietai nepri- 
,•------ 'pažįsta kinų tautininkų de-

legatų Jungtinėse 
Jis pabrėžė, kad 
stovauja Kinijos 
Višinskis nurodė, 
Liaudies Respublikos val
džioje yra milliniška didžiu
ma Kinijos žemės su 350 
milionų gyventojų. ,— Tai
gi “nykštukai” tautininkai 
neturi teisės atstovauti Ki
nijos, — įkirto Višinskis. 

--;------
JANKIŲ KONSULAS 
TURI ATSITEIST 
KINUI TARNUI

Hong Kong. — Kinijos 
liaudies teismas Mukdene 
nusprendė, kad Amerikos 
konsulas Angus Ward turi 
sumokėti apie $300 kinui 
konsulato tarnui, kaipo pri
valomą algą ir sykiu kaipo 
atlyginimą - už tai, kad 
Ward ir 4 jo padėjėjai su
mušė tą konsulinį tarną.

Ward ir tie keturi buvo 
nuteisti kalėjiman, bet bau-1 Kinijos.

jungą; reikalavo pasmerkti 
Sovietų vyriausybę, girdi, 
už paramą Kinijos komu
nistam - liaudininkam kare 
prieš Čiang Kai-šeko tauti
ninkus. Čiango atstovas 
taipgi šaukė nepripažint ki
nų liaudininkų - komunistų 
valdžios.

Numatoma, kad Anglija 
ir jos dominijos (savivaldi
niai anglų imperijos kraš
tai) nebalsuos už kinų tau- 

I tininkų peršamą pasmerki
mą Sovietam ir Kinijos 
Liaudies valdžiai. Nes An
glija ir anglų dominijos 
planuoja^ galų gale, pripa
žinti riaująia Kinijos Liau
dies Respubliką.

Įžiūrima, kad ir 
mas kitų kraštų 
politiniame Jungt.

I reiškė, kad jie prinažistaj šek 
' uniją ir bendrąsias dervhūs 
su ja, ir sklandžiai dalvkai stu - liaudininkų, 
eina. O Tafto-Hartley’o į-i

šidėtU nvip

Tautose, 
jie neat- 

žmonių. 
jog kinų

eina.
statymas uždraudžia pilną 
unijos pripažinimą.

Francuos Valdžia 
Ištrėmė 28 Lenkus

Gen. Lu Han piifn k^lbi 

 

planavo/ sukilti
ininkus

Lu dar

n

perkalbėjo 
mti tautininkus.

daugu- 
atstovų 
Tautų 

aikštėje graužia elektri- komitete neužgirs kinų tau- 
nius laidus; gręsia netikė- tininkų rezoliucijos.
tai užtemdinti aikštę; tai Kuomet tautininkų dele- 
būtų pavojus nusileidžian- gatas Tsiangas kalbėjo, siū
tiems lėktuvams. Tydamas savo , rezoliuciją,

Paryžius. — Francijos 
valdžia deportavo jau 28 
Lenkijos piliečius — lenki 

i kų draugijų veikėjus ir vįd- į 

 

ną Lenkijos konsulato n V ina 
rį. Keršijo už tai, kad Lem^bomasą. 

 

kija areštavo viena francū- 
zų konsulato pareigūną 
kaip šnipą ir ištrėmė du 
Franci jos ambasados rašti
ninkus už tokią pat kaltę.

Varšava. — Lenkija su
ėmė dar du francūzus, kaip 
karinius šnipus. Vienas jų 
yra Francijos konsulato 
raštininkas.

P Thnmas 
Toišianfrs Kain Sukčius

Washington. — Prasidė-

kongre^mano
Jis įkaitintas, 

kad pasisavindavo al^as, 
kurias \ valdžia mokėdavo 
neva .........   ,
būty reikalingom jam oficia
liame darbe,'kaipo kongres- 
manui.

Thomas 
ninkas r 
Kongresnū 

----------------------------------- Veiklos Komi 
smė suspenduota; užtat į- --------

sakyta jiems išsikraustyt iš

ąomaso raštininkėm,

Ūla buvę

i Neam
u d o n ha

vnii- 
’ško 

ikin.

ORĄS. — Ne^taip šalta, 
i dalmai\psipJaukę.
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T varkosi!
Tuomet, kai Šanghajaus miestas — didžiausias Azijo

je miestas, turįs iš viso apie šešis milijonus gyvento
jų, — buvo liaudies armijos išlaisvintas ir jo majoru 
buvo pastatytas komunistas, Amerikos komercine spau
da skelbė: Dabar tai bus! Šanghajaus komunistai nega
lės valdyti, nepajėgs, nemokės gyventojų maistu ir dra
bužiu aprūpinti; neužilgo mieste prasidės badas ir cha
osas. ..

Mes taip, žinoma, nemanėme.
Mes gerai žinome, jog tuomet, kai visi žmonės bus pri

versti dirbti naudingą darbą, jie geriau gyvens nei tuo
met, kai dalis (jei turi darbo) dirba, o kita dalis gyvena 
parazitiškai.
, Šiomis dienomis “New York Times” korespondentas, 
Walter Sullivan, parašė įdomią korespondenciją apie tą 
miestą. Mr. Sullivan tik neseniai iš Šanghajaus išvyko, 
'— jis dabar gyvena Seoul mieste, pietinėje Korėjoje. Iš 
ten jis rašo apie Šanghajų.

’ Žurnalistas pripažįsta, jog Šanghajus, esąs naujose 
rankose, gyvena gražiai: šiuo metu mieste pinigų vertė 
susitvarkė, — pirmą kartą per metų eilę buvo stabili
zuoti pinigai!

Fabrikai dirba, — ne visi, tiesa, dirba pilną laiką, bet 
dirba ir žmonės yra aprūpinti duona ir pastoge.

Šanghajaus gyventojai, ypatingai darbininkai ir stu
dentai, sako korespondentas, pasitenkinę dabartine san
tvarka.

Čiang kai-šekinė “santvarka,” ypatingai paskutinės 
čiang kai-šekininkų viešpatavimo dienos, taip įsiėdė gy
ventojams, kad jie niekad nepamirš jos! Prieš išėjimą iš 
miesto, čiang kaišekininkai buvo surengę baisias žmonių 
skerdynes!

Na, o liaudies vyriausybei viešpataujant, nurodo Mr. 
Sullivan, gyvenimas plaukia gražiai, sklandžiai, jokių 
“ekscesų” mieste nėra.

Be abejojimo, kas yra Šanghajuje, tas yra ir kituose 
Kinijos miestuose, kuriuos liaudįes armijos išlaisvino.

Liberalas Šachas
Amerikoje šiuo metu viešisi Persijos (Irano) jaunas 

valdovas, šachai Mohammed Reza Pahlevi.
Jis buvo gražiai priimtas Washingtone paties prezi

dento Trumano; jis buvo šiltai pasitiktas New Yorko 
administracijos; Mrs. Rooseveltienė, velionio preziden
to žmona, taipgi jį pasikvietė pietų.

Juokingiausia yra tai, kad mūsų krašto komercinė 
spauda, radijas ir mūsų valdovai bando padaryti šachą 
Pahlevį pažangiu, liberalu. “Liberalas”, “pažangūnas” 
jis jiems yra dėl to, kad šachas sutinka pavesti Ameri
kos ir Anglijos kapitalistams Irano aliejaus šaltinius, 
kuriais tas kraštas yra turtingas. Šachas, beje, sutinka 
su įjungimu Irano į “Vakarų frontą” prieš Tarybų Są
jungą.

Bet kaipgi iš tikrųjų Irane esama?
Ten esama taip, kad viešpatauja baisi žmonių prie

spauda. Darbininkų judėjimas, tiesa, ten silpnas buvo vi
suomet, bet ir toks, koks jis yra, priverstas veikti nele
galiai.

Valstiečių skurdas baisus.
Tautinės mažumos, ypatingai azerbaidžaniečiai, yra 

žiauriai prislėgti, — nemažai jų buvo pasiųsta į kartu
ves, o tūkstančiai sukišta į kalėjimus!

žodžiu, Irane viešpatauja tamsioji naktis. Žmonių, 
liaudies gėriu niekas nesirūpina. Valdovai rūpinasi tik 
savo asmeniniais reikaliukais.

Viso to aki regyje koktu skaityti tą spaudą, kuri, žino
dama padėtį Irane, ją iškraipo ir teikia tokią didžiulę ir 
palankią reklamą šitam ne liaudies draugui, šachui Pa- 
hleviui, dabar beviešinčiam Amerikos buržuazijos Balio
nuose.

Paklaidos Pataisymas
Praėjusio penktadienio Laisvėje mes, rašydami apie 

American Committee for Protection of Foreign Born šau
kiamąją konferenciją (gruodžio mėh. 3 ir 4 d. Detroite), 
žymėjome, jog toji konferencija įvyks Detroiter Hotęlyj.

Šiomis dienomis mes gavome iš konferencijos šaukėjų 
pranešimą, jog konferencijos vieta tapo pakeista: ji 
įvyks ne Detroiter hotelyj, bet Civic Centre, 114. Erskine 
Street, Detroite.

Prašome tai įsitėmyti!

Italijos Dešiniųjų Socialistų Tarpe
Dienraštis Vilnis rašo:
“Britanijos darbiečiai ir kiti dešinieji socialistai Va

karų Europoje daug vilčių dėjo ant Italijos dešniųjų so
cialistų susivienijimo į vieną partiją. Kaip jau buvo pra
nešta, Saragato dešinieji socialistai, Silonės ir Romitos 
centristai ir dar viena grupelė buvo pasiryžusios laikyti 
bendrą konferenciją ir sudaryti ‘Suvienytą Socialistų 
Partiją.’ Ta partija būtų stengusis konkuruoti su Nennio 
vadovaujama senąja socialistų partija. Bet Saragatas

REIKALAUJA 
PERSIIMTI

Naujienos nepatenkintos 
Amerikos ir Anglijos “tai
kos planu,” pasiūlytu Jung
tinių Tautų Asamblėjoje. 
Nepatenkintos todėl, kad 
tas planas yra “be dantų.” 
Su tokiu planu Rusija nesi- 
skaitysianti.

“Kokia tad prasmė ra
gint ją dar kartą ‘priimti’ 
tai, ko ji niekad nevykdys?” 
šaukia tas menševikų lapas.

Ir toliau: “Visai berei
kalingai sudaroma iliuzija, 
kad Maskvos vilkai ims ir 
virs nekaltais avinėliais.”

Tai kur išeitis? Ją mums 
patiekia Naujienos; Jos sa
ko:

“Bendrų frazių apie ‘ge
rą valią,’ tarptautinį ‘ko- 
operavimą,’ laisvės ir žmo
gaus teisių ‘gerbimą,’ "tai
kingas priemones’ ginčams 
spręsti, ir t.t., ir/t.t. — jau, 
rodos, turėjo užtekti. Lai
kas atėjo kalbėti konkre
čiais faktais, nurodant aiš
kiai Rusijos totalitarinės 
diktatūros piktadarybes ir 
pastatant ją prieš pasirin
kimą: arba ji turi nuo tų 
piktadarybių atsisakyti —• 
arba eiti lauk iš pasaulio 
organizacijos, kurios čarte- 
rį ji nuolat laužo. Tiktai ši
taip pastačius klausimą, 
bus pabaigta tuščių ginčų 
komedija, kuri nedaro gar
bės nė vienam jos nariui” 
(N., lapkr. 15 d.j.

Bet daleiskime, kad Ame
rika priima Naujienų pla
ną ir išmeta iš Jungtinių 
Tautų Tarybų Sąjungą ir 
visas liaudiškos demokrati
jos šalis. Kas tada? Kur ta
da Jungtinės Tautos va
žiuos?

Bet neužtektų ir to. Juk 
tuojau reikėtų mesti lau
kan ir didž. Kinija, nes vi
si ženklai rodo, kad Čiango 
viešpatavimo dienos jau pa
sibaigė. Tada, aišku, prasi
dėtų tikra ""komedija”, bet 
jau jie iš Rusijos, Kinijos ir 
jų talkininkių, bet iš pačios 
pasaulinės organizacijos. 
Juk panašią komediją labai 
gražiai suvaidino nabašnin- 
kė Tautų Lyga. Apie tai 
pamiršo Naujienų "‘filoso
fas.” O gal menševikiškas 
protas “konkrečiais fak
tais” nebemoka vadovautis?

Naujienų sapaliojimas 
apie piktadarybes yra tik 
maska paslėpimui savo pik
tadarybės — pačios • pik
čiausios ir žiauriausios, bū
tent, agitacijos už naują 
pasaulinį karą. Argi Nau
jienų siūloma politika ne some 
privestų prie naujo ginkluo-; duokles.

po 25

tarpu sudaro didelę daugu
mą Jungtinėse Tautose.

MOKINA BRITUS
Rymo Katalikų Susivie

nijimo organas Garsas 
duoda anglams tokį pamok
slą:

“Anglija pasirengusi pripa
žinti sovietinę kiniečių vyriau
sybę. Tuo tarpu Amerika yra 
pasirengusi iki galo skaitytis 
su generalisimo Chiang-Kai- 
shek vadovaujama vyriausybe. 
Britai mano, kad pataikau
jant komunistams jie apsau
gos savo interesus Kinijos te
ritorijose. Išrodo, kad britai 
dar per maža turi patyrimų 
santykiuose su komunistais.”

A. L. D. L. D.
Knyga Jau Išsiuntinėta

Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariai 19'49 metais gauna 
labai įdomią knygą — Petro 
Cvirkos Apysakos. Knyga; 
gražiai pagaminta. Jau vi-j 
soms kuopoms ir pavieniams 
nariams išsiuntinėta. Jeigu 
kuri kuopa gavo mažiau kny-l 
gų, kaip turi narių, tai dau
giau gaus su sekama ekspedi-' 
cija. Jeigu kuri visai nega-į 
vo, tai prašome apie tai pra-l 
nešti į centrą.

Referendumas ir 
CK Balsavimai

Dabar eina referendumąsi 
tai yra balsavimai, ar paliksi
me seną nario duoklę $L5() 
metams, ar pakelsime iki $2. 
Kartu yra ir dar du pasiūly
mai, tai yra, palikti seną duo
klę, bet mažinti arba knygų 
leidimą, arba sulaikyti žurna
lą šviesą.

Milžiniška didžiuma narių 
balsuoja už pakėlimą duoklių 
iki $2 metams. Ir gerai da
ro. Juk organizacijai jau 1 
sukaks 35 metai gyvavimo. 
Veik visą laiką buvo nario 
duoklė $1.50. Tuo kartu jau 
vien laike pereitojo karo ,ir 
po jo popiera, spaudos dar
bai, .paštas ir kitkas labai 
pabrango. Suprantama, kkd 
negalima už $1.50 palaikyti 
organizaciją, išleisti knygą, 
leisti žurnalą ir dar pašto iš
laidas padengti. >

Kartu eina ir Centro Komi’ 
teto narių ir alternatų balsa
vimai 1950-1951 metams. Abi 
blankas reikia į centrą grą
žinti ne vėliau, kaip 20 | d. 
gruodžio, 1949 m. Reiškia, 
pirm Naujų Metų turime I ži
noti, kas išrinkti į Centro Ko
mitetą, ir kiek 1950 metais 
mokėsime duoklių.

Duoklių Reikalai
Vis dar yra apsčiai nąrių, 

kurie nepasimokėjo savo duo
klių 1949 metų. Prašome 
tuojau tą atlikti. Taipgi pra

moksti ir 1950 Įlietų 
šeimos nariai moka

centus.
Širdingai Ačiū už Aukas
Knygų fondui ir bendrai 

apšvietos reikalams gavome 
sekamai aukų.

to konflikto? Aišku, kad 
privestų. Nežiūrint to, jos 
ją bando įpiršti ne tik Ame
rikai, bet visoms kapitalis
tinėms šalims, kurios tuo

staiga atsisakė toje konferencijoje dalyvauti, ir dabar jos 
planai guli griuvėsiuose,

“Kaip pažymi Italijos kairiųjų socialistų organas 
‘Avanti,’ Saragatas išsigando paskutinėje valandoje, kad 
naujai suvienytoje partijoje vadovybė bus nuo jo paverž
ta, ir jis spiovė ant viso dalyko. Žinoma, jis surado ideo
loginius pateisinimus savo naujam stoviui.

“Bet, kaip praneša britų darbiečių žurnalo ‘Tribune’ 
korespondentas, ‘skilimas dabar vystosi pačioje Saragato 
partijoje. Mat, dalis jo partijos narių nori dalyvauti vie
nybės konferencijoje su Romita, Silone, etc. Pranešama, 
kad pusė Saragato frakcijos parlamente stoja prieš jį. 
Romitos ir Silonės grupėje (taip vadinamų ‘autonomis- 
tų’) taipgi vyksta nesutikimai.’Taigi, vietoje susivieniji
mo, dešinieji socialistai sudarė sąlygas dar tolimesniam 
susiskaldymui. Vietoje trijų atskalūnų grupelių dabar 
atsiranda keturios ir gal penkios. Viltis susivienyti pra
rasta. / i

“Tas viskas tik rodo, kad- dešinieji atskalūnai neturi 
galimybės ar vilties paveržti iš tikrosios Socialistų Par
tijos (Nennio) įtakos, galios ir narių. Tai yra sveikas 
pasireiškimas, rodantis, kad joks spaudimas iš užsienio 
neprivers Italijos socialistus atsimesti nuo bendro veiki
mo su komunistais.”

PASTABOS >
“N. Y. Herald - Tribune” 

praneša, kad vakarinė Vo
kietija susilaukė “didelių” 
dovanų ir kad žmonės taip 
nudžiugo, kad net su benu 
pasitikę sveikino.

Bet ar įspėsite, kokias 
“dovanas” jie pasitiko? Na
gi nuo pradžios karo dar 
pirmą sykį jiems atvežė 
63,402 kvortas... romo!

Aš abejoju, ar toj “nu
migusių” minioj buvo nors 
vienas darbininkas...

Izraelio valstybė ieško 
savo karininkams gerų ka
rinių mokyklų. Washingto- 
nas esąs užverstas aplikaci
jomis, bet valdžia dar ne- 
nusprendųs ar priimti apli- 
kantus, ar ne.

Jeigu Izraelio valdžia 
kreiptųsi į Sovietų Sąjun
gos valdžią šiuo klausimu, 
tai aš tikras, kad gautų tei
giamą atsakymą... O kad 
ten geros mokyklos, tai liu
dija ir paskutinis karas.

REIKALAI
LLD X narys paaukavo $50. 

P. Rodger, Cleveland,- surinko 
ant blankų $23.

LLD fl87 kP«» Chicago,. per 
A. Yuris prisiuntė $15.

LLD 6 kp., Montello, per 
Jurgį Šimaitį $12.90.

LLD 84 kp., Paterson, pa
aukavo $10.

LLD 4 Apskr., Pittsbrgh, 
per D. P. Lekavičius $10.

LLD 19 kp., Chicago, per 
P. šolomską $10.

LLD 7 Apskr., Boston, per 
S. Penkauską $10 .

Geo. Martin, Philadelphia, 
surinko alnt blankos $8.50.

S. Orda, Pittsburgh, aukavo 
$5.

LLD’ 44 kp., Lowell, per J.
Blazonis aukavo $5.

LLD 139 kp., Colerman, 
Kanada, aukavo $5.

Stasys Benkus, Haverhill, 
per S. Penkauską $3. '

Po $2 aukavo J. Gatavec- 
kas, Carnegie, ir V. Gelgau- 
tienė, Grand Rapids. Po $1 
aukavo: J. Milinaitis, Kearny, 
J. Pakush ir J. P. Čepulis, 
Southbury.

Visiems aukavusiems tari
me širdingai ačių! Prašomo 
kuopas, apskričius, narius ir 
simpatikus paaukoti ir atei
tyje. Prie bendrų knygų . ir 
apšvietos išlaidų dar priside
da ir persikraustymo į naują 
vieta išlaidos.

‘d. M. šOLOMSKAS,
ALDLD CK Sekretorius. 

46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

New Yorke, apvaikščio
jant pertaikos minėjimą, 
presbyterijonų bažnyčioje, 
bendrai laikė pamaldas 
presbyterijonų kunigas J. 
W. Stitt ir rabinas J. F. 
Fleg. Rabinas susikrovė ant 
stalo savo vieros šventeny
bes, o kunigas pastatė kry
žių ir abudu meldėsi dėl tai
kos.

Ir, žinote, šventenybės 
ramiausiai užsilaikė, nesu- 
k ė 1 ė . j o k i o 1 e r m o, 
tarpe jų nesimatė jokios ne
apykantos vienų prieš ki
tas.

Fordo kompanija prane
šė, kad bėgiu gruodžio mė
nesio šių metų ir sausio se
kančių metų, visos dirbtu
vės, kuriose randasi 115,- 
000 darbininkų, dirbs tik 
po tris dienas į savaitę.

Išrodo, kad pas mus vis
kas eina pagal planą linkui 
praeitų Hoover io gerųjų 
laikų. O dar atsiranda ne
nuoramų, kurie sako, kad 
bedarbių skaičius didėja.

Graikijoj pradėjo plėtotis 
paralyžius. Dabar graikų 
valdžia kaltina ATneriką, 
kad ji, atveždama konser
vuotą mėsą ir šaltakošę 
(ice creamą) padidino tos 
ligos plėtojimąsi.

noma, įleistų Paršaitį ten 
prezidentauti.

ParšaiČiu būdamas men
ką protą turėjo, o kuomet 
nuseno, tai visiškai jo ne
teko.

Žadeikis ir Krupavičius 
pasiuntė Tautų sąjungai 
memorandumą, kuriame 
nurodo, kad Lietuvoj komu
nistai išskidę 520,000 lie
tuvių. I

Aš pilnai tam tikiu, vieš 
“išskerstųjų” tarpe raiyfasi 
Žadeikis, Krupavičius/ Lo
zoraitis ir kiti. Tik vienas 
Paršaitis pasiliko gyvastį* 
dabar nori pasiskelbtLafe
tu vos prezidentu. ja

Prezidentas Truinanh*. 
sakė korespondentams, kad 
vakarų Europos kraštai tu
rėtų smarkiau ir pigiau ga
minti savo dirbinius, ku
riuos Amerika galėtų pirk
ti;

Veikiausiai prezidentas 
nori savo šalies darbininkų 
būvį “pagerinti/įgjigjKjatve- 
žant iš svetimj^š/llipnes
nių dirbinių, favo darbeli li
kus galima įlįs >paliuosfloti 
nuo darbo, irŽb jie pasilsi, 
ramiai pagyveni .

Įvairūs Amerikos parei
gūnai agituoja, kad vakari
nėje Vokietijoje atgaivinti 
vokiečių armiją. Tūli nuro
do, kad reikią net 75 divizi
jas sudaryti Vokietijos ar
mijos kovai prieš Sovietų 
Sąjungą. Kuomet korespon
dentai užklausė Trumaną, 
ar jis rems tokį sumanymą, 
tai jis nieko neatsakjHį tą 

! klausima. .
Washingtono valdžią už 

tai negalima kaltinti. Tas, 
veikiausiai, įeina į Marshal- 
lo planą ir todėl Graikijos j 
valdžia turi viską priimti.

Amerikos senatoriai, au
kštesnieji karininkai ir net 
kariniai laivai lankėsi ir te- 
besilanko pas Ispanijos dik
tatorių “pasisvečiuoti.”

Dabar spaudoj prasi
skverbė žinių, kad Amerika 
jau turi apie 100 orlaivinių 
bazių pabudavojus “svetin
gojo” Franco žemelėje. Tie 
visi sveteliai apžiūrinėja sa
vo “vieteles” ...

Jeigu toks darbas bus 
pradėtas, tai visi “Lietuvos 
vaduotojai” galės stoti ton 
armijom Tuomet galės tik
rai Lietuvą vaduoti. Bus 
proga karo fronte pasižy
mėti Grigaičiui, Tysliavai, 
Šimučiui, Gabaliauskui ir 
kitiems. Turėtų nepraleisti 
šią progą. I

ARGENTINAI GRĘSIA 
VISUOTINAS STREIKAS

Buenos Aires, Argentina. 
— 190,000 skerdyklinių-mė- 
sos darbininkų tęsia strei
ką, reikalaudami daugiau 
algos ir darbo sąlygų pa
gerinimo.

> Įvairios unijos pritaria 
streikieriams ir gręsia pa
skelbti visuotiną streiką, 
jeigu valdžia ir samdytojai 
dar nepatenkins skerdyklų 
darbininkų reikalavimų.

Tysliava “Vienybėje” ra
šo, kad daugelis parsikvie
tė iš Vokietijos dipukus, o 
dabar jau reikalaują juos 
atgal grąžinti. Tokių bylų 
esą net penkiolika.

Didžiuma parsikvietę di
pukus jau apsidžiaugė jais. 
Ir jeigu tik žinotų, kad nuo 
jų galima atsikratyti, tai ne 
penkiolika tokių bylų būtų, 
bet keli šimtai.

Lietuvių “kongreso” su
važiavime P. Grigaitis išda
vė raportą iš1 savo tarybos 
veiklos. Kunigas Bakšys 
tuojaus užgyrė jo raportą ir 
įnešė, kad jis būtų skyrium
atspausdintas. “Kongre
sas” sutiko.

Vadinasi, socialistas Gri
gaitis jau gavo nuo kunigo 
Bakšio pirmą palaiminimą 
ir nuodėmių atleidimą, kai
po sūnus palaidūnas.

Gabrys - Paršaitis, sėdė
damas Šveicarijoj, virto ti
kra kiaule. Jis būtinai nori 
iš Krupavičiaus ir Lozorai
čio atimti prezidentystę ir 
pats juomi pasiskelbti. Jis 
nori surinkti ne mažiau 
penkių šimtų, o jei galima, 
tai ir visą tūkstantį, kuni
gų, kurie numaršuotų pas 
prezidentą Trumaną ir pa
reikalautų, kad jis atidary
tų vartus į Lietuvą ir, ži-

Italijoje bežemiai valstie
čiai užimdinėja dvarų ne
apdirbtas žemes ir jas ap
dirba. Žinoma, policija gina 
tas žemes ir šaudo nenuora
mas.

Kažin, ar čia tik ne eks- 
komunikavimo vaisiai? Juk 
popiežius visus tokius kata
likus ekskomunikavo, tai 
jie, “paskirti” pragaro ka
ralystei, nori nors dabar, 
ant žemės, nebadauti, duo
nos šmotą turėti, v ,

Per radio visoki komen
tatoriai skelbia, kad pasta
ruoju laiku labai daug kari
nių orlaivių susidaužo. Sa
ko, kad bėgiu trumpo laiko 
sudužę net 47 orlaiviai,

Charles L Dawson iš Louis
ville, Kentucky, buyęs tei
sėjas, senas republikonas, 
kasyklų savininkų paskirti

ms “globoti” mainierių 
gerovės fondą.

daugiausiai bombiniai.
Kažin, ar nepaskelbs, kad 

jie susidaužo Maskvos įsa
kymu? Juk visi pasaulio 
blogumai išeina iš Mask
vos.

JAV armijos sekretorius, 
kalbėdamas pertaikos die
noj, pasakė, kad sekantis 
karas, nepaisant, koks jis 
bus, Amerikai lėšuos dvigu
bai daugiau, negu pereitas 
karas.

Vadinasi, jeigu dabar iš 
skolų negalime išbristi, tai 
kilus naujam karui taip į 
skolas nugrimsime, kad ir 
ausų nesimatys. Vienok į 
tai neatsižvelgiama, prie 
naujo karo visais garais 
rengiamės, taksus ne tik ne
mažiname, bet dar didina
me. Ir vis tai darome dėl 
taikos, dėl savo šalies žmo
nių labo.

V. Paukštys.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Qaily)— Antr., Lapkr. 29, 1949



Iranas, Jo Karalius ir Jungtinės Valstijos

Iš Irano žemes 1946 me-: anglai pradėjo išnaudoti. šeiminin-

Dėl Vandens Stokos I

Dingęs Miestas Daugelis žmonių stebisi, 
kodėl Jungtinių Valstijų 

■ valdžia, miestų valdybos ir 
Amerikiniai moksliniu-’amerikiniai ponai taip ger- 
i, vadovaujant Walteriui bia ir vaišipa atvykusį Ira- 

Fairservis’ui, neseniai no (Persijos) karalių-šachą 
itkasė palaikus senovinio Mohammėdą. Rizą Pahlevį. 
miesto pietiniai vakarinėje^^ra galo paradams, ban- 

baliams, kurie 
ruošiami tam atsilikusio 

, krašto valdovui pagerbti.
Kodėl Amerikos vadai 

taip nuolankauja ir puldi
nėja aplink jį? Matyt, tiki
si iš jo ką nors gauti. Ame
rikai tuo tarpu jis ne tik 
nieko neatnešė, bet atlėkė 
su prašymu — “paskolinti” 
Tranui 250 milionų iki 600 
milionų dolerių. Supranta
ma, jog tai būtų amžina 
“paskola.”

Bet valdančioji Amerikos 
klasė nevadina Pahlevio u- 
bagautoju. Ji tikisi mainais

Produktų Išgabenimai ir Spėtų vidutiniai už 3 milio-!tais buvo ištraukta 146,-| 1901 metais anglas Wil
Įgabenimai nūs dolerių. 614,000 statiniuL žibalo, Ham Knox D’Arcy už $20,

K? Veido Oda 
Gali Parodyti

i

Afganistano dalyje. Tai bu- kietams, 
ves Pešavarun miestas, 6 
mylių ilgio ir i) myliu plo- į 
čio ir turėjęs 50.000 iki1 
100.000 gyventoju. Tas 
miestas gyvavo ^irm 1.000. 
metu ir buvo gana^civilizuo- 
tas, kaip rodo atkasti gele
žiniai ir žalvariniai įran
kiai. drabužiu gabalai ir 
metaliniai papuošalai.

Amerikiniai tvrinėtoiai 
atrado ir senus išdžiūvusius 
šulinius. Iš to Fairservis 
sprendžia, kad miestas išny
ko dėl vandens stokos. Žmo
nės dėl to nabėgo, ir miestas iš jo gauti naujas karines 
ilgainiui liko palaidotas po pozicijas prieš Sovietų Są- 
storais smėlio sluoksniais.
VANDENS NUSFKIMAS | 

AMERIKOJE
Dabar beveik iš 

Amerikos valstijų 
skundai, kad labai nupuolė 
vanduo miestu vandentie
kiuose ir išdžiūvo farmu šu
liniai net tose valstijose, 
kur buvo gana lietaus.

Kas kaltas dėl vandens 
nusekimo bei dingimo? Ži
novai sako, didžiausias kal
tininkas vra daugumo miš
ku išnaikinimas. Kuomet 
nėra mišku, tai lietaus ir 
sniego vanduo greitai subė
ga Į upes, sukelia pragaiš
tingus potvynius: vanduo 
nenersi geria į požemines 
kiaurymes ir vandens “gys
las.” Tain ir išseka vanden-

1947 metais Iranas išga
beno į Jungtines Valstijas 
ir pardavė . $253,675,000 
vertės produktų — daugiau
siai žibalo, medvilnės, kar- 
petų, vaisių, 
vilnų, opiumo 
Amerikiečiai per metus per-i 
ka persiškų iraniškų kar-i

Valstijos tais;kiekviena, statine po 42 ga- 000 gavo iš Irano-Persijos 
valdžios monopolinį leidimą 

788 tukstan- pGr 00 metų traukti žibalą 
»------------ _ .... |500,000 ketvirtainių mylių

Žibalo versmės pietiniai- plote. Buvo įkurta Anglų- 
Irane yra lai- Ivano žibalo' kompanija, 

komos turtingiausiomis pa-'Anglijos valdžia turi dau- 
! šaulyje.. Jas visų pirma <guma šėrų-akcijų toje kom- 

.. • juani joje, todėl ir

metais išgabeno ir pardavė bonus, taigi viso 6 bilionai, 
Irane $401,068,000 vertėsi 157 milionai, 
dirbinių-produktų — dau
giausiai audeklų, cukraus,

odų, kailių, i arbatos ir metalinių daiktų, vakariniame
ir ryžių, i

<♦

! junga ir užviešpataut gam
tinius Irano turtus.
Irano Plotas ir Gyventojai

Iranas yra pietiniai - va-visu 
girdėt kariniame Azijos

turi 628,000 ketvirtainiu 
mylių ploto ir apiė 17 mi
lionų gyventojų' Sostinė — i 
Teheranas.

Iš šiaurės Iranas rube
žiuojasi su sovietiniu Kau
kazu, Kaspijos Jūra ir So
vietų Turkestanu. Rytiniu 
šonu Iranas sueina su Af
ganistanu ir Indija. Iš va
karu jis rubežiuojasi su

AFGANISTANAS IK AMERIKOS POLITIKA
Neseniai amerikinė spau- vakarų ir pietų jo šieną su- kai (savotiški jaučiai), ož 

da rašė, kad Jungtinės Vai- eina su Indija, Nępaliu ir Tos, ; 
stijos ir Anglija neleis Ki- Pakistanu, 
nijos komunistams užimti 
Tibeto. Buvo tvirtinama, j ir tebėra laikomas; Kinijos 
jog kai komunistai prisiar
tins prie Tibeto sienos, tai 
anglai - amerikonai pripa
žins visišką jo nepriklauso
mybę nuo Kinijos ir gink
luos Tibetą apsigynimui.

O įsikurdama Kinijos 
Liaudies Respublika pareiš
kė, jog Tibetas privalo būti 
ir bus sudėtinė naujosios 

.. ’> /respublikos dalis.
Kinų Liaudies Armija jau 

kampe; pasiekia vakarinės Kinijos

Turkija ir Iraku, o pieti- 
niai-vakarinė jo siena yra 
jūrinė Persijos Įlanka ir A- 
ra bijos Jūra.

Irano žemė — didelis 
plokščiakalnis, 4,000 iki 8,- 
000 pėdų virš jūrų lygio. Y-

tiekiu šaltiniai ir šuliniai. Ta dauS kalm? iki 9,000 ir 
10,000 pėdų aukščiau jurų 
paviršiaus.

Oras sausas ir karštas.
Skersai to plokščiakalnio 

driekiasi 800 myliu ilgio ir 
100 iki 200 mylių pločio dy
kuma.

žemdirbystė
Iranas—tai atsilikęs žem

dirbystės ir gyvulininkys
tės kraštas. Didysis daugu
mas dirbamosios žemės pri
klauso dvarininkams.

Auginama kviečiai, mie
žiai, ryžiai, medvilnė (bo- 

įvelna), vynuogės ir kiti vai
siai, taboka ir opiumo a- 
guonos (iš kurių gaminama 
tas narkotiškaš svaigalas).

Pajūrių lygumose' ir kal
nų šlaituose yra gerų miš
kų. Auga ir šilkmedžiai.

Pusiau - dykumų pievose 
pabaštūniškai ganoma ir 
auginama avys ir tūli kiti 
gyvuliai.

Požemių Turtai
Irano žemėje yra gausy

bė žibalo versmių, kurias i- 
ki šiol daugiausiai anglai 
išnaudojo. Pastaruoju gi 

ob- laiku amerikonai lipa ang

Kita vandens nunuolimo 
priežastis yra vis didesnis 
ir didesnis io numnavimas 

VpikalpmS.
Top ir kalbama, kad ^ab 

prisieiti ^amerikiečiams jū
rų vandenį naudoti gėrimui 
ir valgiu raminimui. Aišku, 
kad iūrn vanduo turėtu bū-! 
ti anvplvtas nuo kenksmin
gu chemikalu, norint ii to
kiems reikalams vartoti.

Bet Washington© vidaus 
reikalų 
giantis 
sesijai, 
miliono
moksliniams tvrinėjimams, 
kain galima būtu praktiš
kai anvalvti jūrų vandenį, 
kad jis tiktų gerti.

Atominėms bomboms 
daugiau kaip tūkstantis mi
lionų doleriu per metus, o 
šiam gyvybiniai svar
biu reikalui tiktai pusė 
miliono. J. C. K.

departmentas, bai- 
praeitai Kongreso' 
prašė tiktai nusęi 
doleriu paskirti

Nauja Mažiuke Planeta
Californijos Palomar 

servatoriios astronomas lam ant kulnų. 
Walter Baade pranešė bir-S Žemėje taip pat yra klo- 
želio 26 d. šiemet, kad jis dai geležies, anglies, vario, 
atrado naują mažiukę pla-'švino, mangano, nikelio, ko- 
netą, kitaip sakant, asteroi- balto, turkois (aliumino fos- 
da. Jis apskaičiavo, jog ši fato), marmuro ir borakso. 
planetukė turi apie vieną į Bet tų mineralų iškasimas 
amerikinę mylią skersai ir ir apdirbimas visai neišvys- 
jog birželio 21 d, ji būna i tytas. .. 
už 8 milionų mylių nuo že
mės — tai arčiausias tos 
planetukės atstumas nuo 
žemės rutulio.

Naujoji planetukė atras
ta, naudojant Schmidto te
leskopą su 48 colių pločio 
stiklu.

i lytas.
Irano pramonė labai atsi

likusi, nors yra gabių meis- 
trų-rankdarbių.

Iš rankdarbių Į labiausiai 
pagarsėję iraniški-persiški 
kilimai-karpetai, kurie ga- 

! minami rankinėmis staklė- 
Imis.

1937 me-'skaisti, 
ameriki-'

— Oda/yra sveikatos ro 
dyklė, rašo spaudoje a 
merikfetis daktare 

 

Van Dellen.— OdaJ taipgi 
liudija apie asmen

Kūdikio veido 
ir baltai - ružavaf Einančių 
į subrendimą jaunu 
dažnai būna riebalu 
tešlą panaši, spuoguota, ne-

amžių, v

Karai ius-šac.has 
’tais davė leidimą

avys, arkliai ir asilai. | n.^?s kompanijoms išvysty-Į 
Žemdirbystė siaurai ve- j^1 ]1‘ nai](j6ti žibalo pramo- 

Tibetas nuo seniai buvo dama, tiktai žemesniuose ne etinėje Irano srityje.
kloniuose, kur daugiausia' 
auginami miežiai, taipgi rius sutarti 
kai kurie vaisiai ir daržo
vės.

Tibeto žemėje yra aukso, 
sidabro, geležies, vario, 
gyvsidabrio, cinko, sieros ir' 
borakso, bet jų kasyklos ne
išvystytos.

Tai atsilikęs kraštas. Su
sisiekimu keliai — tik kara
vanų takai, kuriais tibetie
čiai gabena savo produktus 
bei reikmenis, sukrautus 
ant gyvulių nugarų.

Tibeto sostamiestis yra 
Lhassa. Vyriausias dvasinis 
ir žemiškas valdovas — Da
lai Lama, buddistas tibie- 
tiečių popiežius. Viešpatau
jančioji klasė —'buddistai 
kunigai ir vienuoliai. Per 
ištisus šimtmečius ir iki pat 
pastarųjų laikų buvo griež
tai užginta svetimtaučiams 
Įkelti koją i “šventąjį” bud-

provincija su plačia vietine 
savivalda. Antra I vertus, 
Anglija turėjo didelės įta
kos Tibetui.

Dabar Indija, saVivaldinė 
anglų imperijos dalis, ypač

Tibetą nuo komunistų, kaip 
rašo New Yorko Times

Tibetas yra aukščiausias 
tokio pločio plokščiakalnis 
pasaulyje. Vidutinis jo že
mės lygis yra apie 14 tūks
tančių pėdų aukščiau jūrų 
paviršiaus. Oras sausas ir 
daugiausiai šiurpus. Vasa
ros visai trumputės ir kar
štos, ypač IndusOjir Saripo 
upių kloniuose, žiemos la
bai šaltos.

Šiaurinėje ir • vakarinėje 
Tibeto srityse nėra medžių.

provincijas, kurios rube
žiuojasi su Tibetu.

Kad anglam - ameriko
nam taip parūpo Tibetas,, 
tai ir mums bus ne pro šalį 
pažvelgti į tą kraštą.

Tibetas yra kalnuotas 
475 tūkstančių ketvirtainių 
mylių kraštas, tarp didžių
jų Himalajų ir Kuen Lun 
kalnynų, ir turi apie 3 mi
ll onus gyventojų.

Iš šiaurės ir rytų Tibetas 
rubežiuojasi su Kinija, o iš iš vietos į vietą, ganomi ja-

su retai augančia žole. Tuo
se plotuose pabaštūniškai,

TIBETAS —LABAI SKIRTINGAS KRAŠTAS
eitą savaitę suteikė Afga-| 
nistanui 21 miloną dolerių' 
paskolos, sako, statyti tven-1 
kiniams ir pravesti kana
lams, kad jų vandeniu gali
ma būtų laukus drėkinti, j

Vienas brooklynietis pra- ■ 
šė šių žodžių rašytoją pa
aiškinti, kas tai do kraštas 
tas Afganistanas. Jjs; tar
naudamas carinėje (Rusijos 
armijoje, girdėjo visokių 
pasakojimų apie Afganista
ną ir jo žmones.

Taigi čia ir 
žiupsnį žinių apie tą 
ta.

Afganistanas yra 
niai-vakarinės Azijos 
turi 250,000 ketvirtainių 
mylių plotą ir apie 12 milio
nų gyventojų.

Afganistanas rubežiuoja
si su Sovietų Sąjunga, Kini
ja,! Indija, ir Iranu.

Tai < kalnuotas 
raštuose vadinamas “ 
akmenų žeme ir 
kerštų šalim.”

Afganistanas yra ant 
p 1 o k š č i akalnio, daugiau 
kaip 4,000 pėdų aukščio virš, 
jūrų lygio.
upes — Oksus 
Helmund.

Tautybės
Daugumas jo gyventojų 

yra afganai-duraniai, o kiti 
— turkmėnai, uzbekai, tad
žikai, pathanai ir beludžiai, 
daugiausiai mahometonų ti
kybos žmonės. Plačiausiai 
naudojamos kalbos yra per
siška ir pustu.

Afganistano sostinė — 
Kabul. Kiti svarbesni mies
tai yra Herat ir Kandagar. 
Herat stovi prie Sovietų sie
nos suėjimo su Iranu.

duodame 
kraš-

šalis;

kraštas, 
uolų ir 
kraujo

Svarbiausios
, Kabul

Atvirame ore dirbančio 
žmogaus oda rausvai-ruda 

Trano valdžia buvo nada-’arba raudona. Raštinių dar- 
i ir su Sovietų bininkai ir p _ * 

Sajunva dėl žibalo prAmo-| pasižymi \})alta veid 
nės išvvstvmo šiaurinėje 
sritvie. Sutartis žadėjo ge- yra vidujinių ligų ženklai, 
resni Tranui atlvginima, ne- Bet kai kuriuos odos išbėri
mu iis gauna iš anglu-ame- mus bei pučkus gali iššauk- 
rikonu. Bet įsikišo Junmti-ti išorinės bakterijos, smul-

Valdžia
Afganistano valdovas yra 

karai, (šachas) Mohamme- 
ąlas Zahir. Jis užėmė sostą 
j po to, kai buvo nužudytas 
jo tėvas 1933 metais.

Afganistanas turi seimą, 
bet karalius beveik be apri
bojimo viešpatauja. L_ 
atstovų r" 
138 renkamu narį h 
ralius skiria visam amžiui 
senatą, susidedantį iš 45 
narių.

Karalius 1932 metais pa
skelbė naują konstituciją, 
kuri užgina veidais pirk
liauti ir vergijoje laikyti 
žmones.

ir

profesionalai 
da.

sugedimųD augeli sVicto s

ktrtes^'parazitinės k^pės i 
tūli chemikalai. J^pgamai 
yra paprastai nuo tėvų pa- 
veldėjami. /

Daugumas odos sudarką 
mų, tačiau, atsiran 
dujinių priežasčių.

Veido išblyškimas ženkli- 
gyven-'na mažakraujyste. O jeigu 

indo-europinės žmogus serga vadinama

nadarė toki snaudimą Ira
no valdžiai, kad ji ir panai
kino leidimą Sovietams iš
vystyti ir naudoti žibalo 
versmes šiauriniame Irane.

Tautybe ir Religija 
Daugumas Trano l..

toju yra i L . .. ' “
kilmės' ir vadinami irmri. į pragaištingąja mažakrau-
Todėl ir senovinis to kraš-jjyste (pernicious anemia), 
to vardas Persija pakeistasltal i° veido oda atrodo kaip 
i Iraną. Apart iranių, yraly.^kas arba geltona, pana- 
kurdai, azerbaidžanai ir ke- žiai\kaip lemenąs (apeisi- 
Iios kitos tautybės.

D augiausiai gy ven to j ųr
i yra mahometonų - mussul-\

* N M ‘manP religijos. Įstatymas! 
*|dėl privalomos pradinės ap-! 
išvietos buvo išleistas 1943 
i metais. Bet jis nevykdomas, j 

 

. -i r . u • • i- i Didžioji iraniečiu daugųb-i iir labai brangiai vertina- _ •> w r

! . ..°. 3 ; mene. — beraščiaimus jaunučių juodų ėriukų!
ikailiukus. Karo Metu

Antrojo pasaulinio karo 
metu Irano valdžia rodė pa
lankumą naciams ir jų sėb
rams. Anglija ir Sovietų Są
junga todėl 1941 metų ru
denį pasiuntė savo armijas
i Iraną ir sulaikė ji nuo tai-Išbėrimus ant kūno. Raudo- 
kavimo fašistinei Ašiai. To Los, pratruksiančios pūsliu-

ganistanas perka daugiau-i 
šiai audeklus, metalinius 
daiktus ir cukrų.

1947 metais Afganista- 
Seimo'nas pirko Amerikos reik- 

rūmas sįisidaro išjmenT už $6,696,000, o Ame-| 
Bet ka 'i'ikai pardavė produktu už< 

$2,928,000. ‘ ’
Kova su Anglija Į

I

Ilgą laiką Afganistanas, 
atkakliai kovojo už savo ne-1 
priklausomybę nuo Angli
jos. Anglija, tačiau, užėmė 
rytinius ir pietinius Afga
nistano ruožtus ir prijungė 
juos anglų valdomai Indi
jai; užgrobtame pietiniame

Ūkis
Afganistanas ^4 atsilikęs

žemdirbystes ir gyvuliniu- ruožte anglai nutiesė kari-

našų ir gležna. Jeigu maža
kraujystė/kilus dėl organi
nės geležies trūkumo mais-

įvą.
Sergant žmogui skorbutu 

dėl šviežių vaisių ir daržo
vių stokos, dažnai oda truk- *• A
sta ir prasiveržia kraujas. , 7 

Skarlatina, tifas, tymai, r • 
‘šįltinės sukelia savotiškus \ * 

į spuogus ant veido. Patekus 
i bakteriniams nuodams į vi
durius, jie^gali iššaukti vei
do nubėri s ii* šunvotes.

(Sąnarių užde
gimu) sergantieji žmonės 
dažnai turi ir niežtinčius

lai 1943 metais paskelbė 
karą Vokietiją, o Japonijai 
— tik 1945 m. kovo 1 d.

žandariška Valstybę

Iranas yra vadinimas 
kon s ti tu c i ne karai i j a, 
turi seimą. Bet karaliaus 
ir dvarininku valdžia taip 
įžūliai persekioja ir terori
zuoja kiekviena demokrati
nį žmonių, judėjimą, kad 

; reakcininkams užtikrina 
Afganista-, viešpatavimą seime.
visiškai ne
priklausomu nuo Anglijos 
ir sumezgė diplomatijos ry- į 
šius su Sovietų Sąjunga, o 
vėliau padarė įr eilę drau
giškų sutarčių su. Sovietais.

Amerikines Paskolos 
Tikslas

Jungtinių Valstijų vald
žia, dabar duodama Afga
nistanui 21 miliona doleriu 
paskolos, pareiškė, jog nori 
padėti jam žemės ūkį pa
kelti, daugiau maisto pro
duktų užauginti. Bet tai tik 
paviršutinis aiškinimas. * 

Gilesnioji tos paskolos 
reikšmė yra skirtinga, bū
tent: Amerika nori karinių 
bazių Afganistane prieš 
Sovietus ir stengiasi pra
skinti kelią amerikinio ka
pitalo bizniui toje šalyje. 

' N. M.

garos gali būti plaučių ge
dimo ženklas.

ai kurie žmonės yra a- 
giški net tokiem papras-

nį geležinkelį
n i st ano siena.

1919 metais

kystės kraštas; bekeik netu
ri fabrikinės pramonės ir 
neturi jokio geležiūkelio.
Kroviniai gabenami ant kti nas pasiskelbė
pranugarių ir mažų arklių 
nugarų.

Auginama daug ypatingų 
avių su didžiulėmis uodego
mis, kurios storai taukais 

; apauga. Tie taukai nuima
mi nuo gyvos avies uodegos 
ir iš naujo atauga. Afga
nistaniečiai 
vieton sviesto, 
gi daugiausiai 
ma mėsa.

Afganistane 
vaisiai, riešutai ir daržovės. 
Žemėje yra geležies, vario, 
švino, cinko ir kitų minera
lų, bet nėra jų kasyklų nei 
apdirbimo pramonių.
Išgabenimai ir Įgabenimai

Afganistanas daugi au- 
sia išgabena pardavimui už
sienin vilnas ir kailius, ypač 
karakulį, tai yra, gražius

juos naudoja
Aviena taip- 

jų vartoja-

auga javai,

paliai Afga-

žandarai nuolat medžio
ja ir kalėjiman grūda žmo
nes, bandančius išvystyti 
darbo unijas.

Iranas turi 90,000 vyrų 
armiją. Bet stipriausia val
džios atrama yra apie 150,- 
000 ginkluotu žandarų, ku
rie kariniai išmuštruoti pa
gal amerikono pulkininko 
Schwartzkopfo komandlą.

Dabar gi, svečiuodamasis 
Jungtinėse Valstijose, Ira
no karalius Pahlevi jau aiš
kiai peršasi Amerikai į tal
kininkus prieš Sovietų Są
jungą ir prieš liaudies ju
dėjimus pietiniai >- vakari 
nėję Azijoje. Štai kodėl 
Amerikos ponai - politikie
riai taip šauniai vaišina ir 
garbina Pahlevį.

gės, pienas, kukurūzai, 
išiniai: ii* tik dėl vieno 

bei kito nekalto valgio jie 
gali susirgti ekzyma — ikv- • 
riai niežtinčiu odos uždegi
mu.

Vadinasi, odos spuogavi- 
mais nubėrimas nėra 
tol žas, paviršutinis 
dal Patartina todėl 
nasimat ‘ geru gydyto
ju. nes odos dėmių pašali
nimui dažnai reikia viduji
nio gydymo. N. ,M.
AutomobilK) (Greitis ir 
Gazolino Sunaudojimas

Automobilis, Kuris, ke
liaudamas 20 iki 40 mylių 
per valandą, sunaudoja ga
lioną gazolino 21-nai myk, 
tas pats automobilis, va
žiuodamas 60 mylių per va
landa, suvartoja galioną 
gazolino 16-kai mylių, o jei
gu pleška 80 mylių per va
landa, tai su galionu “pa
daro” tiktai 9 mylias.

3 pusi.—Laisve (Lfberty, th. Daily)— Antr., Lapkr. 29, 1949

on. — 500,000 
Antrojo pasaulinio karo ve
teranų valdžios lėšomis už
baigė pradinę mokyklą.
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"PERGALES” METAI
O (Vieno kaimo vaizdai)

(Tąsa)
Man rūpėjo, kaip jaučiasi Nastutė.
— Ja nesirūpink! — atsakė Balandis. — Ji pa

sveiks. Mes turime didesnių rūpesčių.
— Kokių? — klausiau. *
— Policija užmušė demonstracijoje Juozą Ki

birkštį.
— Kibirkštį? — mane apipylė šaltas prakaitas.
— Taip, mūsų Juozą. Iškilmingai jį palaidojome, 

kai tu buvai kalėjime. — Tūkstančiai darbininkų 
buvo laidotuvėse.

Juozas Kibirkštis buvo vienas mūsų įnamių-bend- 
rų jis ėjo pareigas socialistų kuopos sekretoriaus. 
Tai buvo keletu metų už mane vyresnis vyras, Lie
tuvoje palikęs žmoną ir du mažyčius vaikelius. Ne
didelio ūgio, malonios išvaizdos buvo Juozas, prieš 
vienerius metus atvykęs Amerikon. Jis dirbo, kol 
buvo darbo, geležinėje. Man atvykus, jis jau stovėjo 
bedarbių eilėse ir nuolat bėdavojo, prisiminęs savo 
žmoną ir vaikus, paliktus varge Lietuvoje. 1

Šeimininkė pradėjo verkti.
— Kas čia bus, — kalbėjo moteriškė, — prie ko 

mes dagyvensime? Kibirkštį užmušė, Maikį sumu
šė, sužalojo ir į kalėjimą įmetė, Nastutė dar vis ser
ga, priešo paglostyta... O mus žada mesti iš buto, 
jei nesumokėsime nuomos, kuri jau už keletą me
nesiu užvilkta ...

Balandis ją optimistiškai ramino:
— Ar tik mes vieni? Ne vieną Maikį sumušė — 

sumušė dešimtis. Demonstracijos komiteto pirmi
ninkas dar vis ligoninėje guli (nuo sumušimo) ir 
jam, sako laikraščiai, kai pasveiks, grūmoja kalė
jimas. Vienas airis bedarbis, pašautas, tebėra ligo
ninėje, — sakoma, nepasveiks. Vienas rusas, su
muštas, nusiskandino upėje... Visi turi nuostolių, 
bet mes visvien laimėsime. Mūsų ateitis!...

Balandis kalbėjo drąsiai, įtikinančiai, gailėdama
sis, kad jis negalėjo būti demonstracijoje, — tą die
ną jis dirbo, — ir jam neteko paragauti, anot jo 
paties, “policijos duonelės” už bedarbių reikalus.

Kilo klausimas: ką daryti su užmuštojo Kibirkš
ties palikimu ir šeima? Palikimas buvo tokis: apie 
50 dolerių skolų mėsininkui ir kitoms maisto krau
tuvėms, apnešiotas, pigus overkotas, pora batų, jau 
panešiotų, pigus siūtas, skrybėlė, keleri marškiniai, 
ir pora beverčių kaklaraiščių.

Kas rašyti jo žmonai, likusiai Lietuvoje? Balan
dis man parodė Kibirkšties pradėtą rašyti žmonai 
laišką. Ir šiandien prisimenu keletą sakinių.

“Brangioji mano!”, rašė jis. “Aš dar vis ne
dirbu, bet yra vilties, jog neužilgo nedarbas 
baigsis ir aš vėl gausiu darbo tame pačiame 
fabrike, kuriame dirbau. Kai tik pradėsiu dirb
ti, gausiu kelis centus, tuojau tau juos pasiųsiu, 
kad tu galėtum palaikyti gyvybę savo, Juozelio 
ir Mariutės. O vėliau, kai tik prasigyvensiu, 
tuojau tau ir vaikeliams laivakortę išpirksiu ir 
prisiųsiu, ir tu atvyksi pas mane į Ameriką, ir 
mes čia gyvensime laimingai, kaip sutarėme.

“Šiandien bedarbiai vyks prie miesto rotušės 
reikalauti darbo arba duonos. Žinoma, ir aš ten 
būsiu. Grįžęs iš demonstracijos, pabaigsiu rašy
ti tau laišką ...”

Liūdnam reikalui užbaigti, mes sugalvojome tokį 
planą: kiekvienas leisimės darban pas pažįstamus, 
dar dirbančiuosius, aukų prašyti. Surinktomis au
komis padengsime Kibirkšties skolas, o kas liks, 
pasiųsime jo žmonai.

Per keletą dienų tai ir padarėme. Apmokėjus 
skolas, Kibirkštienei liko dar apie 30 dolerių. Tuo
met Balandis dabaigė rašyti Kibirkšties laišką, pa
žymėdamas, kodėl pats Juozas jo neužbaigė, kodėl 
jis nesugrįžo. Padrąsino moteriškę, išreiškė jai mū
sų visų šiltą užuojautą. Po laišku pasirašėme visi, 
kurie drauge gyvenome, ir pasiuntėme nelaimingai 
moteriškei nelemtą laiška ir 30 doleriu.

V.
Nei vienai savaitei nepraėjus po to, kai aš grį

žau iš kalėjimo, pajutome mieste griežtą atmainą. 
Balandis, kuris mokėjo angliškai skaityti, vieną va
karą, parsinešęs laikraštį, mums skaitė: Miesto val
džia atidaro speciales virtuves, kuriose “tikrieji be
darbiai” gausią nemokamai pietus, o gal dar ir va
karienę. Nušvito mūsų akys ir kiekvienas jautėme 
ir tai sakėme kitiems: mes laimėjome!

Tikrai, už keleto dienų šimtai bedarbių, neturin
čių nei skatiko kišenėje, jau gavo pietums šiltos 
sriubos, duonos, o kai kada ir šmotelį mėsos. Aš 
buvau vienas tų laimingųjų.

Dienos regimai ilgėjo ir gamtoje jautėsi artėji
mas pavasario. Aš buvau pasirengęs vykti į farmas, 
lauko darbams, kai tik sniegas sutirps, kai tik pra
sidės farmose pavasariškas darbas, laukų darbas. 
Tikinau save šitaip: jeigu farmerys man ir nieko 
nenorės mokėti, jis sutiks duoti darbo už maistą, te
gu jis bus ir labai prastas. Tuo tarpu gal praeis 
nedarbo banga, atsidarys fabrikai ir aš vėl grįšiu 
miestan.

Bet likimas kitaip nulėmė.
Vandenmiestyj gyveno senas lietuvis biznierius, 

Motiejus Palšis. Jis buvo stambus, pasiturįs biznie
rius, savininkas saliūno, likerių ir alaus krautuvės, 
o taipgi duonkepyklos.

Rašo
(>J. Avyžius ir A. Pangonis

išdžius valkos, nu- 
dirvos paviršius ir 

pasirodys pirmieji

Pranciulio vienkie- 
trobos langais ant

—Sudiev!—piktai sako Dri- 
gotas ir nepadavęs rankos, nu
sigręžia. Nerangiai atsistoja 
senas Alsys. Pranciulis su 
Vaitekūnu lieka dviese.

O naujo “Pergalės” kolek
tyvinio ūkio laukais eina 1948 
metų pavasaris, nepaprastas, 
neramus, naujais vėjais dvel
kiąs. į

Iš Joniškio apskrities vyk
domojo komiteto “Pergalės” 
Lolektvvinio ūkio pirmininkas 
Jonas Vi liūnas grįžo 
py.

pavaka-

lę e-
po

šiol 
apie 
nei kal- 
lūšnoje,

ta-

Įgriso Drigoto
Šeimininkas 

neramiai, pada- 
posūkį gyveni-

Kaip nestosi, jeigu jūs

Ištirpęs sniegas ir pavasari
nės liūtys pramušė kietą Skai
stgirio baltmolio kevalą. Dar 
kelios dienos, ir laukų įdubi
muose 
brinks 
varsnose 
artojai.

Dėdes 
myje, po
suolelio sėdi keturi vyrai. Ku
rį laiką jie tyli ir žvilgčioja į 
lauko kelią, kuriuo traukia 
žmonių grupelės. Tai skaistgi
riečiai skirstosi iš susirinkimo, 
kuris prieš keliolika minučių 
baigėsi Pranciulio pirkioje.

Vienas iš ketverto, nedidu
kas, šmaikščių .judėsiu, savo 
išvaizda panašus Į čigoną sa
ko :

—Ir įkišom uodegą... Privė
rė...

Pranciulio malonus smulku
tis veidas virpteli... Jis užde
da delną juodekšniui ant 
lio. kalba žiūrėdamas sau 
kojomis:

— Pažiūrėsim. Iki 
nesaldžiai gyvenau, o 
ve, Drigotai, nėra ko 
bėti. Tupi krėstinėje
balose. Kur tu vienas toliau 
išsimuši, ka geresnio savo vai
kams užgyvensi?

— Mūsų žemė sunki — į-, 
siterpė trečias. Klemas Vaite
kūnas. — Labai jau riečia 
mus prie savęs. Ne žemė 
mums, bet mes jai priklausom. 
O turėtų būti atvirkščiai. Mes 
ne žvėrys, kad visą gyvenimą 
atiduotume už maisto kąsnį. 
Norisi pagyventi žmoniškai, 
šviesiai, Juozai...

—Dabar tai tu pagyvensi, 
kai visi susigrūdome į vieną 
tvartą, — karčiai atkirto Dri
gotas.

Pranciuliui 
pranašavimai, 
pats jaučiasi 
ręs negirdėtą 
me. Jis sako

—Jeigu įstojai, tai nede- 
rju-oV.
\ —-Nū kaip nestosi? — ver
čia Drigotas. — Kaip nestosi? 
Apsupote mus, norite iškeldin
ti..
visi' iš proto išėjote?

—Taigi, iš proto išėjote... 
— kimiai pakartoja visą lai
ką tylėjęs ketvirtas pašneko
vas Pranas Alsys. Tai į kup
rą susimetęs senis. Dažnai 
kosti į kumštelę, o jo akys ne
draugiškai vogčiomis šmižinė
ja kaimynų veidais. Alsio svei
kata nebeįkanda Skaistgirio 
baltmolio. Jis vos išsidirba 
savo dviejų hektarų sklypelį. 
Vaikai subrendo, išsibarstė, su-1 
sikūrė šeimas ir primiršo senį 
tėvą. Senis visą laiką rūpes
čiuose, nedatekliuose, nuo sek
minių pradeda užeidinėti pas 
kaimynus duonos. Jis beveik 
nesigaili savo žemės kąsnelio. 
Tačiau kas bus, jei kolektyvi
nis ūkis nusmukdys kaimy
nus? Kas tada jam beįspraus 
į senas rankas duonos kam
pą ?

—Greitai sukviesk 
Susirin kimas...—sako 
rūninusin balsu pirmosios bri
gados brigadininkui Klemui 
Vaitekūnui.

Kol žmones renkasi, pirmi
ninkas perverčia planus, o 
retkarčiais nuklysta mintimis 
i netolima praeitį.

Rytoj prasideda rugiapiūtė. 
Kielę čia seniai nužydėjo so
dai, traškėdamas nuvirto no
ragų pakirstos šimtmetės e- 
žios, kiek čia seniai smulkūs 
valstiečiu vienetai susiliejo į 
grandis ir brigadas.

Pirmomis dienomis ati^dėf 
kad labai sunkiai stumsis 
naujasis ūkininkavimas. Bet 
žmonės greitai susiprato. Ū- 
kio darbai eina sklandžiai. Ir 
Juozas Drigotas dirba gerai. 
Tik gaila žmogaus: vis dar 
netiki tuo keliu, kuriuo ei
na ...

Netrukus Viliūną pakvietė: 
žmonės baigia rinktis. Po va
landėlės salė nuščiuvo: pra
sidėjo susirinkimas. Pirmiau
siai Viliūnas pasidalino su 
valstiečiais kelionės į apskri
tį rezultatais. Viskas kuo 
puikiausiai išdegė. žiemken
čiams “Pergalė” gauna papil
domą 20 tonų kiekį trąšų, dvi 
bulvių kasamas mašinas ir. . . 
sunkvežimį. Viskas skolon, 
Kai kolektyvinis ūkis pratur
tės, tada išmokės skolą.

ši žinia sukėlė sujudimą sa
lėje. Trąšos ir mašinos labai 
vertinamos šiaurės Lietuvoje.

—-Sunkvežimis, vyrai, — su
šuko iš vietos grandininkas 
Jonas Petrauskas. — Sunkve
žimis mums daug arklių su
taupys. Tai gerai!

—Ir bulviakasės reikalingos, 
—riktelėjo Stasė D žiu gyte.— 
Juk pagal planą 1949 metais 
užsodinsime dvigubai daugiau 
bulvių.

Viliųnas nutildo kylantį 
triukšmą. Truputį netvirtu 
balsų priduria:

—Apskritis mums pasiūlė ir 
žemės... Fondinės... Ji pri
eina prie mūsų ūkio. 120 
hektarų....

—Kaip tai? — pasigirsta 
Drigoto balsas.—Apleistos že
mės? Vadinasi, mes turėsime 
ją išdirbti?

štai dabar ir nutarsime—im
ti ar neimti,—netikėtai links-

žmones! 
jis suši

mu balsu atsakė Viliūnas ir 
pradėjo dėstyti kolektyvinio 
ūkio ateities planus.

Kaip atrodė Skaistgirio 
apylinkė prieš įstojant į ko
lektyvinį ūkį? 56 kiemai, 
100 melžiamų karvių, 180 
kiaulių, 80 arklių, 500 hek
tarų žemės. O šiandien, vos 
keturiems mėnesiams praslin
kus nuo “Pergalės” gimimo 
dienos, tie patys kiemai ir tas 
pats žemės plotas jau turi 
110 melžiamų karvių ir 220 
kiaulių, įskaitant ir asmeni
nius valstiečių gyvulius. Ko
dėl taip? O todėl, kad raci
onaliai išnaudojamos gany
klos ir prinerkami koncent
ruoti pašarai‘ įgalina išlaikyti 
didesnį gyvulių būrį. Gy
vulininkystė pelninga ūkio ša
ka. Ją reikia plėsti.

—120 hektaru žemės mums 
duos daug pašaro ir grūdų. 
— baigia Viliūnas. — Mūsų 
darbas — mūsų pelnas.

—Teisingai! — patvirtino 
Klemas Vaitekūnas. Jo balsą 
pagriebė kiti. Susirinkimas 
suūžė.

—Iš proto išėjote! — stai
ga perrėkia visus Juozo Dri
goto tenoras. — Rugiapiūtė 
lipa ant sprando, o jie kaž- j 
kieno laukus pradės arti.

—Na, mat! Ilgą iešmą be- 
drožiant, šuo kepsnį nuneš. . . 
■—atsikosėdamas šnirpščia pro 
nosį senis Alsys.—O kai dėl 
pelno. . .

—Pamatysime. . . —pagrie
bia Alsio mintį Drigotas.

—Kas bus, tas bus,—nura
mina vyrus Pranciulis.—O že
mės toks plotas pašonėje. . .

nepa-

miego

Tuščia žemė... Ko 
bandyti išarti ? . . .

—Po valandą nuo 
nuimsime. . .

— Jeigu dar valstybė sėklą 
skolina. . .

—O žemė gera!
—Anksčiau dėl sprindžio 

mušdavomės, o čia toks gaba
las dirvonuoja...

Alsio ir Drigoto balsąų iš
tirpsta kaimynų šūkčiojimuo-

III.
Paskutinis laikrodžio dūžis.
Nuo jo prasideda 1949 me

tai.
Brigadininkas Klemas Vai

tekūnas sėdi savo šeimos ra
telyje. židinyje spraga mal
kos. Lempa dega nemirksė
dama. šviesiai ir linksmai. 
Pirkioje šilta ir jauku. Gal 
todėl taip jauku, kad už lan- 

vėjas pusto sniegą, darga- 
ir nejučiomis lenda į gal- 
mintis apie benamį kelei- 
kuris šią valandą, gal būt, 

vėjo pagairėj e už-

Užsiprenumeravo
Zigmuntas Gailūnas (ir $1 aukojo), Katrina Žemaitienė, 

Marijona Sass, Juozas Purvėnas, Olga Rainhardienė, Marijo
na Kreivėnienė, Juozas Weiss; per Oną Čepulienę: Marijona 
Misevičienė, Stefanija Matulienė; detroitietis Pranas Jočionis 
užsisakė dvi knygas ($1 aukoja).

“KELIAS Į LAIMĘ” išeis knygoje, kuri turės virš 350 pus
lapių. Knygos egzempliorių skaičius bus ribotas. Kurie norite 
knygą gauti, užsiprenumeruokite tuojau; kurie išgalite, pa
aukokite dolerį ar daugiau išleidimui. Prenumeratorių vardai 
ir pavardės tilps knygos gale. Knygos kaina $1.

Neprenumeratoriams knyga bus brangesnė, ir, abejojame, 
ar ją iš anksto neprenumeruoją begaus.

. Kurie norite knygą užsiprenumeruoti, prašomi išpildyti se
kamą blankutę ir prisiųsti drauge su pinigais:

Vardas ir pavardė

Gatvė __

Miestas

Įdedu $
Laisv čs A dminis tract j a

Pirmiausia, organizuota darbo 1 palą duonos, ir tai gerai. Oi, 
iki šiol... Girdi, Klemensai... 
— senis pasikreipia į Vaitekū
ną. — Aš dar gabėęįau imtis 
kokio darbo..k Nors/gyvulius 
paganyti... Ka\p čia dabar 
veltui... 5 /

— Pan>atysim. — Vaitekū- 
nd balsas virpa.

— Laimingų mums 1949 
metų, — sukužda Alsys ir ne
tikėtai apkabina /brigadinin
ką.

Senio a 
virpa...

50 tonų.

kaip pirmininkas, — 
pagalvojo Vaitekūnas, 
valstietis, tai agrotech- 
specialistas. Tada, nė-

dosnumo paslaptis.

Gražūs

ruoštas drėgnas ir

anksiyvi 
mėnesio rytai. AkiTa 
sirodo ugninis saulės Kf 
lis. . Laukai suspindi į vi 
st>m1 viMs rasos neriais.

Ir 
b’a vežimo 
melaitė guviai ridena 
duobėtu šunkeliu. Ant sėdy
nės kratosi sukrypęs, gelsvu 
veidu bet žvaliu akiu valstie
tis. Jam šešiasdešimt metu, 
t«čiau neretai pro nievas \iis 
praeina pėsčias sunkiai vilk
damas kliša koia. \

Tai “Pergalės” kolektyvi
nio ūkio gvvulinkvstės fermų 
vndėias. Aleksas Vaitiekaitis.«
Jis vyksta į tarnybą —,į fer
mas.

Kadaise Vaitiekaitis saky
davo kaimynams:

— Kad būtų galima taip 
•■’kin’ni'auti: nesėti, nedirb
ti laukų, o namie turėti visa 
pulką gyvuliu. Ir visa laika

birželio
yje pa- i

Ue/
ria-N

slonia\ rvtn tvla nustel-f 
ildėsvs. Bėra kuf 

ratus

jėga našesnė. Ūkis sugebėjo 
anksti atlikti sėją, kas labai 
svarbu sunkiose, sausose že
mėse. Nemažiau reikšmingos 
mineralinės trąšos, kurių šie
met Skaistgirio žemė sugėrė 
nematytą kiekį
Nuo seno skaistgiriečiai mėgs
ta tokias trąšas, bet pavieniai 
ūkininkaujant kišenės neišneš- 
davo. Paskutinė bene svar
biausia laukų derlingumo pa
kilimo priežastis — mokslas. 
Pirmininkas Viliūnas — agro
technikos žinių prikimštas 
maišas. Per metus jis pavyz
dingai vadovavo visoms ūkio 
šakoms.

— Ek, kad taip visi nusima
nytų, 
kartą 
—Kas 
nikos
ra abejonės, dirvų derlingumą 
dar aukščiau pakeltume.

Šią mintį Vaitekūnas iškėlė 
kolektyvinio ūkio . valdybos 
posėdyje. Netrukus buvo įs
teigtas agrotechnikos moky-

, mosi ratelis.
Ir štai, pilkais žiemos vaka

rais susirenka “Pergalės”žmo- 
nės ir Viliūnas, o kartais vals
čiaus agronomas dėsto jiems 
laukų
Ateis antras kolektyvinis pa
vasaris. įgytos žinios pravers 
praktikoje. Ir padės “Perga
lės” žmonėms dar kiečiau už
valdyti žemę ir trigubai atsi
imti už išlietą prakaitą.

Pakilias brigadininko min- eiti tik apie gyvulėlius, irz apie 
tis nutraukė I ' ’ 
žmona, vikriai pašokusi, nuė
jo įleisti vėlyvo svečio.

Skambteli atšaunama vel
kė, kojų trepsenimas priėmė-' 
nėję, sausas kosulys, ir tarp
dury pasirodo senis Alsys.

— Tai, mat, kaip...— niur
na jis,, nedrąsiai sveikindama
sis su Vaitekūnu.

Brigadininkas truputį nus
tebęs. Alsys visą laiką skersa-1 
kiavo į jį. Nebepamena, kada mis važinėja į fermas uoliai 
senis būtų užsukęs į Vaitekū- tikrina gyvulių priežiūrą. )fo 
no pirkia. O čia dabar nei iš dėka per metus nekrito nei 
šio nei iš to — Naujų Metų 1 vienas gyvulys. Vaitiekaiti^ 

akyliai stebi paršelių prieaug
lį, karvių pieningumą ir stebė^ 
jimo duomenis užsirašo spe-

balado j imąsis, gyvulėlius...
Su s i orga n i žavus “ Pergal ės’ 

kolektyviniam ūkiui, kaimynai / 
prisiminė Vaitiekaičio troški
mą ir patikėjo jam ūkio gwu- 
lius. A

Fermos vedėjas visą šiydį * 
Įdeda Į savo darbą. Jis prižiu>\, 
ri melžėjas, arklininkus ir^ 
kiaulininkes, kad griežtai lai
kytas šėrimo normų. Vaišini- 
mosi metu Vaitiekaitis nalUi-

naktį...
— Girdėjau į partiją įsto

jai, — tyliai sako Alsys.
—Įstojau dėduk...
—O tie bendri ūkiai 

nuo partijos paeina?
— Kaip gi, partija vadovau

juk Ii atrinktipiotinines kiaule^ir 
geriausią ragtročiųLjnJe^ug 1 j.

Birželio pradžioje fermos 
vedėjas pergyveno ypatingą

Aha... — senis, didžiau- džiaugsmą: kolektyvinis ūkis 
nupirko 4 veislines kiaules ir 
12 melžiamų karvių, o Vete
rinarijos Akademija Jpaskoli- 

eribotam laikui aanų ža
lųjų veislės bulių —reproduk
torių.

(Daugiau bus)

Vaitekūno nustebimui, 
ir maloniai, tartum į

gų 
na, 
va 
vį, 
kūprina
pustytu lauko keliu.

Ar Vaitekūnas, 'kaip tas 
keleivis, visą savo gyvenimą 
neklaidžiojo darganoje, vel
tui klausinėdamas tiesiausio 
kelio į tikslą? Buvo visokių 
metų — gerų ir blogų. Jei
gu gausu lietaus, baltmolis 
dosnesis, duonos pakankamai, ( 
o jeigu sausra — nežinia, ką 
pavasarį sėsi. Tačiau kokie 
etai bebūtų, jie nieko daugiau 
už duonos kąsnį nežadėjo.

Jo ir vaikų rytojus buvo 
neaiškus, ir tai kankino sielą.

Klaidakeliai pasibaigė. Ta
rybų valdžia padavė Klemui 
Vaitekūnui ranką. Ir jis, štai, 
greitai bus metai, kai kolek
tyviniame ūkyje.

Neramus brigadininko bū
das. Nors už darbadienius jis 
parsivarė . penkis porinius ve
žimus grūdų, “iš karto dvejų 
metų kepimo duoną,” kaip 
išsireiškė žmona, bet tat ne
nuramino Vaitekūno. Jį ste
bino tos kolektyvinio ūkio at
eities perspektyvos, tas neri-1 
botas materialinių ir dvasinių 
gėrybių augimas, ta netolima i 
stebuklinga ateitis, kuri lau
kia iš žemės vergijos išsiva
davusių valstiečių. Vaitekū
nas skaičiavo: iki kolektyvi
zacijos Skaistgirio žemės 
aukščiausias našumas buvo— 
dvi 'tonos iš hektaro. Šiemet 
“Pergalė” iš atskirų plotų ga
vo po 
Kodėl

2,5 tonas iš hektaro, 
taip staiga pakilo kal- 
baltmolio derlingumas?

siant 
ilgai 
šventenybę, žiūri į brigadinin
ką. — Dėl to pas tave, o ne no neribotam laikui 
pas kitą užėjau, 
sys. — Prisimeni, prieš mėne
si jūs man išdavėte pašalpą, 
7 centnerius grūdų ?

— Kaip kitaip, — Vaitekū
nas jaudinasi. — Žmogus gi 
negali dirbti. Tokiems kolek
tyvinis ūkis turi specialų fon
dą...

- tęsia Al-

Berlin. — Amerikonai ir 
anglai skleidžia gąsdinan
čius paskalus, kad Sovietai, 
girdi, rengiasi perorgani- 

| zuoti-rytinės Vokietijos po- 
‘— iki šiol niekas veltui liciją> į armiją ir tuo būdu 

centnerių karšinčiams neda- sudaryt “30 divizijų vokie- 
lindavo. Tikras sūnus, kad ke- j čių kariuomenės.”

Philip Murray įteikia viršininkų įsteigtos popierinės 
“elektrirtų unijos” carter j finansų sekretoriui James 
B. Carey, leidžiant tuo čarteriu vaduojantis ardyti 
vieną iš didžiausių ir kovingiausių Amerikos darbinin
kų unijų—International Electrical, Radio & Machine 
Workers, kurią CIO viršininkams pavyko konvencijoje 

prašalinti iš CIO būk tai už “raudonumą.”

4 pusi.—Laisve (Liberty, Litk. Daily)—• Antr., Lapkr. 29, 194



SPORTAS SOCIALIZMO ŠALYJE i Philadelphia, Pa. Montello, Mass.
Rašo A. F.

Fizinė kultūra ir sportas 
Tarybų Sąjungoje yra tikrai 
visos liaudies. Socialistinė 
santvarka suteikia visas sąly
gas liaudžiai laisvai užsiimi
nėti fizkultūra ir sportu. štai 
kodėl Tarybų Sąjungos fizkul- 
tūriniame judėjime dalyvau
ja milijonai. Užtenka pasaky
ti, kad vien profsąjungų spor
tinės draugijos jungia daugiau 
kaip 3 milijonus fizkultūrinin
kų. Fizkultūrininkų eilės me
tai iš metų auga.

Vyriausybe ir sportas
Kaip pasiekiamas Tarybų 

Sąjungoje toks masinis darbo 
žmonių dalyvavimas fizkultū- 
riniame judėjime?

Tarybinė vyriausybė žiūri į 
sportą, kaip didelės valstybi
nės svarbos reikalą. Todėl 
neatsitiktina, kad fizinės kul
tūros ir sporto vystymosi 
klausimai ir asignacijos jų 
vystymuisi svarstomos Tarybų 
Sąjungos ir sąjunginių respub
likų Aukščiausiųjų Tarybų 
sesijose.

Tarybinės profsąjungos pe
reitais metais fizinei kultūrai 
išleido 265 milijonus rublių 
savo ir laisvųjų sporto draugi
jų lėšų. Be šito išleista 307,6 
milijono rublių iš valstybinio 
socialinio draudimo biudžeto.

Fizkultūrinio judėjimo va
dovavimui šalyje prie Minis
trų Tarybos sudarytas Fizinės 
kultūros ir sporto komitetas. 
Komitete yra valdybos ir sky
riai, kaip, pavyzdžiui, moky
mo—sportinio darbo valdyba, 
fizkultūros mokymo įstaigų 
valdyba, propagandos skyrius 
ir kiti.

Komitete dirba žymiausi 
tarybiniai treneriai, moksli
niu kai-fiziologai, pedagogai. 
Tikrai sporto užmojui paten
kinti reikalingi kadrai — pe
dagogą), treneriai, sporto tei
sėjai, fizkultūros instruktoriai. 
Tokiems kadrams paruošti Ta
rybų Sąjungoje atidaryta 10 
institutų ir 40 fizinės kultūros , 
technikumų. Pokariniu penk-1 
mečio planu numatyta atida-1 
ryti naujos fizkultūros moky-i 
mo įstaigos. Penkmečio pabai-' 
goję šalyje turi veikti 30 insti-, 
tūtų ir 110 fizkultūros tech-' 
nikumų.

Garbingas pavadinimas
Išdirbta fizinio auklėjimo, 

sistema, kuri išreiškiama |I 
sportinių normų komplekse 
“Pasiruošęs darbui ir TSRS 
gynybai“ (PDG). J komplekso 
nprmų skaičių įeina eilės spor
to rūšių technikos įsisavini
mas, gimnastikos įpročių įgi
jimas ir 1.1. Išlaukusiems kom
plekso normas įteikiamas žen
kliukas “Pasiruošęs darbui ir 
gynybai“. Tarybų Sąjungos 
darbo žmonių tarpe ir ypatin
gai jaunimo tarpe. “Pasiruošęs 
darbui ir gynybai“ kompleksas 
turi didžiulį populiarumą. Mi
lijonai tarybinių žmonių išlai
kė ženkliuko “Pasiruošęs dar
bui ir gynybai“ normas.

Vien tiktai pereitais metais 
“Pasiruošęs darbui ir gyny
bai“ normas išlaikė 800 tūs
tančių profsąjungų sportinin
ko.
Sporto organizacijos

Tarybiniai sportininkai su
sijungę į laisvąsias sporto 
draugijas. Dauguma šitų drau
gijų randasi prie profsąjungų. 
Dabar Tarybų Sąjungoje skai
tosi 22.950 profsąjungų fiz
kultūros kolektyvų. Kiekvie
na sporto draugija turi savo 
stadijomis, baseinus, vandens 
stotis ir kitus sporto įrengi
mus. Daugiau kaip 4 tūkstan
čiai sportinių įrengimų randa
si profesinių sąjungų savano
rių sporto draugijų žinioje. 
Jų tarpe tokie puikūs įrengi
mai, kaip sporto draugijos 
“Krilja Sovietov“ (“Tarybų 
sparnai“) Maskvos fizkultū
ros rūmai, Dniepropetrovsko 
stdijonas “Metalurgas“, žie
mos plaukiojimo baseinas Le
ningrade ir kiti.

Fabrikai ir sportas
Pirmine sporto draugijos 

organizacija laikomas įmonės, 
organizacijos arba mokymo 
įstaigos fizkultūros kolekty
vas. Fizkultūros kolektyvo na
riu gali būti kiekvienas 
įmonės darbuotojas, norįs 
užsiiminėti sportu. Fizkul
tūros kolektyvo priešakyje 
yra taryba, kuri renka
ma slaptu balsavimu vi
suotiniame fizkultūrininkų su
sirinkime. Kiekvienas tarybos 
narys vadovauja tai ar kitai 
sporto sričiai. Tam, kad pa
tenkinti darbininkų įvairius 
poreikius sporto srityje, fiz
kultūros kolektyve yra įvai
rių sporto rūšių sekcijos. 
Daugelis tarybinių įmonių tu
ri savo sporto aikšteles. O 
prie stambesnių gamyklų ir 
fabrikų įrengti stadionai, 
sporto klubai, baseinai.

Įmonės fizkultūros kolekty
vas turi savo sporto kalendo
rių. Fizkultūrinio kolektyvo 
darbo pagrindai! yra padėtas 
sekantis principas: visomis 
išgalėmis įgyvendinti fizkultū 
ra ir sportą į darbininko bui
tį, žiūrint į tai, kaip į vieną 

kultūrinio darbo žmonių au
klėjimo priemonių ir kaip į 
vieną žmogaus sveikatingumo 
priemonių.

Varžybos ir lenktynes
Kiekviename įmonės fizkul 

tūros kolektyve rengiamos 
sporto varžybos. Varžybos 
organizuojamos tarp gamy
klų, įstaigų, mokymo įstaigų 
fizkultūros kolektyvų.

Geriausieji gamyklų sporti
ninkai, kaip taisyklė, yra ir 
gamybos pirmūnais. Tai ne 
atsitiktina, taip kaip fizkultū
ra yra taip pat viena iš prie
monių darbo našumui pakel
ti.

Geriausieji tarybiniai spor
tininkai — rokordistai ir čem
pionai, ka:p taisyklė, dirba 
fabrikuose ir gamyklose, mo
kymo įstaigose.

Sporto meistriškumui sti
muliuoti Tarybinė vyriausybė 
nustatė sportininkams specia
lius vardus. Sportininkams, 
pasiekusiems žymių rezulta
tų, suteikiamas nusipelniusio 
sporto meistro arba sporto 
meistro vardas.

Atsižymejimai
Tarybų šalis turi žymių 

sporto meistrų, pasiekusių pa
saulinius rekordus, plejadą. 
Vien profsąjungų sportinin
kams priklauso 119 visasąjun
ginių ir 19 pasaulinių rekor
dų įvairiose sporto šakose. 
Tarybų šalis turi stipriausius 
pasaulyje šachmatininkus su 
pasaulio šachmatų čempijo- 
nu Michailu Botviniku prieša
kyje.

1948 metų pabaigoje par
tijos Centro Komitetas priė
mė nutarimą dėl masinio fiz
kultūrinio judėjimo išvysty
mo šalyje. Komitetas savo 
nutarime nurodė, kad pagrin
dinis fizkultūros darbo srity
je uždavinys yra fizkultūrinio 
judėjimo masiškumas, sporto 
meistriškumo lygio pakėlimas, 
ir šituo pagrindu — tarybi
niai sportininkai artimiausiais 
metais turi pasiekti visose 
svarbiausiose sporto šakose 
pasaulinę pirmenybę.

Gilbertown, Pa.
MIRĖ BATANAVIČIUS

Kiek laiko atgal mirė Ba- 
tanavičius, buvęs Laisvės skai
tytojas. Liko jo automobilius 
jr turto. Kažin, ar jis turi gi- 
jminių ? S. B.

Reproduktoriai Kolūkiams ■
VILNIUS, spalio 9 d.— šio

mis dienomis iš Maskvos sri
ties tarybinių ūkių buvo gau
ta 100 didžiųjų baltųjų veis
lės kuilių-reproduktorių. Jie 
paskirstyti Klaipėdos, Kretin
gos, Rietavo, Kauno ir kitų 
apskričių kolūkių gyvulinin
kystės fermoms, Artimiausiu 
laiku bus gauta dar 50 veis
linių kuilių.

“GIEDA GAIDELIAI” 
PRAĖJO PASEKMINGAI

Praėjusį šeštadienį sureng
tas dramos “Gieda Gaideliai“ 
pastatymas praėjo su gražio
mis pasėkomis. Brooklyno 
Liaudies Teatro aktoriai davė 
philadelphiečiams tai, ko jie 
laukė, žmonių buvo pilna sa
lė ir aplodismentų aktoriams 
nepašykštėjo. Rengimo komi
sija taipgi reiškė didelio pasi
tenkinimo ir aktorius pavai
šino širdingiau, negu kas nors 
iš jų galėjo tikėtis. Ir komi
sija, ir aktoriai, ir stebėtojai 
vykome namo su džiaugsmo ■šypsniu.

Daugiausiai pastangų šioj 
dramoj reikėjo įdėt tamsios, 
be galo šykščios ir pasiturin
čios ūkininkės Rūkicnės ilgai 
(per visus keturis veiksmus) 
rolei suvaidinti, ką puikiai at
liko d. Nastė Buknienė.

Liaudies Teatras džiaugiasi 
ir jauniausiu savo aktorium— 
Vincuku Kūliku, vaidinusiu 
piemenuko rolę. Tai daug ža
dąs jaunuolis.

Veikalo režisieriui d. Jonui 
Juškai keletu sakinių atsikrei
pus į publiką su prašymu pa
gelbėt Laisvei persikelt į nau
ją vietą, sumesta $83.50.

šios dramos pasisekimas 
Philadelphiįoj teikia brookly- 
niečiams gerų vilčių jų kelio
nėj į Wilkes-Barrę sekamą 
šeštadienį — kad per abi ko
lonijas jų kelionės ir pasta
tymai gražiai apsimokės.

Džiaugiantis pasisekimu, 
Brooklyno Liaudies Teatro 
valdyba reiškia širdingą pa
dėką trims “Gaidelių” akto
riams, kurie, pirmojo pasta
tymo (Brooklyne) aktoriams 
negalint šiuo kartu vaidint, 
trumpu laiku savo roles iš
moko ir pagirtinai atliko, — 
tai draugėms Albinai Daugė
lienei ir Aldonai Aleknienei ir 
draugui Juozui Byronui.

Iki kito karto, draugai phi- 
ladelphiečiai! S. V.

Los Angeles, CaL
“GYVIEJI NABAŠNINKAI” 

PUIKIAI PAVYKO
LDS 205 k p. (Mixmasters) 

perstatė 3 veiksmų komediją 
“Gyvieji Nabašninkai,“ 13 d. 
lapkričio.

Tai buvo labai laukiamas 
parengimas ir puikiai nusise
kė kaip vaidinimu, taip ir 
žiūrovų - publikos skaitlingu- 
mu.

Veikalą sumokino visų čia 
gerbiamas ir gabus meno sri
tyje Walter Raila. Jis pats 
ir vaidino gydytojo rolę. Jis 
yra puikus aktorius ir savo 
užduotį atlieka kuopuikiau- 
siai. Antras, žindulio rolėj, 
buvo gabus scenos mylėtojas 
Al. Casper. Tur būt nėra ga
besnio lietuvio vaidinti kome
dijas, kaip Al. Jis pavartoja 
visus savo sceniškus gabumus, 
kad būti tokiu, kokiu jis tu
ri būti savo judėjimu, nedavi
mais, ir geriau jau negali bū
ti.

Angele Adams žindulienės 
rolėj labai tiko, šį sykį, kaip 
ir visuomet, ji buvo tikra ar
tistė. Nors ji yra Amerikos 
lietuvaitė, vienok lietuviški 
žodžiai iš jos burnos gražiai 
skambėjo per visą svetainę.

George Zellen (Zelenia- 
kas) nors neseniai pradėjo 
dalyvauti vaidyboj, vienok 
parodė didelį gabumą kaip 
vaidinime, taip ir drąsa. Jis 
buvo tarno rolėj.

Al. Petravich, advokato ro
lėj, gražiai pritiko. Jis jau 
daug sykių yra vaidinęs ir vi
suomet gerai atlieka.

Helen Zellen (Zeleniakienė) 
—mūsų miesto sena lietuviška 
aktorka. Ji gana gabiai at
lieka savo roles. Reikia pri
pažinti, kad Casper, Adams, 
George Zellpn ir Petravich 
yra visi - Arherikos lietuviai, 
vienok lietuviškas roles, ir 
gana ilgas, atlieka puikiai, 
vartodami gražią lietuvišką 
kalbą. Tai pagirtinas daly
kas. ' .' ■ ’’••W

Mes. senesnieji, daugelis

esame matę šį veikalą, jei ne 
vienam, tai kitam mieste apie 
35 metai atgal, kada mes pa
tys buvome tokio amžiaus, 
kaip mūsų Mixmasteriai. 
Mums pasidarė graudu iš 
džiaugsmo, matant mūsų vai
kus lošiant tuos pačius vei
kalus ir vėl linksminant mus.

Po lošimo buvo gražus ..pa
silinksminimas su šokiais ir 
kitais pamarginimais. Buvo 
šokių k on testas. Už gražiau
si polkos šokimą Cil. ir Al. 
Casperai laimėjo pirmą do
vaną, trofėją.

• Mačiau Al. Casper bėgio
jant su pluoštu aplikacijų ir 
prirašinėjant naujus narius 
prie LDS. O daktaras Gras- 
ka buvo užimtas pildymu ap
likacijų. Nežinau, kiek naujų 
narių jie gavo, bet tikrai bus 
geras pluoštas naujų aplika
cijų centre. Puikiai darbuo
jasi mūsų Mixmasteriai, bet 
vis tai priklauso nuo gerų va
dų. Kad ir šiam parengime : Al. 
Casper dalyvavo vaidinime, 
Al. Casper prirašinėjo narius 
prie kuopos, kaipo vajįnin
kąs. Al. Casper laimėjo do
vaną šokiais ir daugelį kitų 
darbų aš jį mačiau dirbant. 
Ot, tai bent vyras tas mūsų 
Al!

Tokiam dideliam parengi
me, kuriame buvo šimtai 
žmonių, žinoma, teko susitikti 
daug senų pažįstamų ir gerų 
draugų, kiti iš gana tolimų 
miestų. Buvo iš San Francis
co ir Oaklando: Karosai, Bal- 
tulioniūtė ir Tilda King. Pui
kūs žmonės; stmagu buvo pa
simatyti ir pasikalbėti. Iš O- 
regono L. Jazelskiene ir Pe
truliai. Smagu buvo susitik
ti Jazelskienę, nes seniai bu
vau matęs. Gražiai atrodo 
ir visai nesiskundžia su senat
ve. Petruliai tai yra mūsų ge
ri Los Angeles veikėjai ir ro
dos, ! kad jie ūkio gyvenimą 
baigia išmainyti ant miesto. 
Gal greit ir vėl mes visi sy
kiu pradėsime darbuotis.

i Susitikom draugus Norvai- 
I šus iš Worcester, Mass. Jie 
čia atvažiavo į svečius pas sa
vo sūnų ir, kad kaip, gal ir

| apsigyvens mūsų saulėtoj Ka- 
i Ii forui joj.

Susipažinom su Stanley 
i Vaineikis iš Binghamton, N. 
I Y. Tai puikus žmogus. Ne i 
tik daug išsikalbėjome apie 
Brooklyn, N. Y., kur abudu 
esame gyvenę, bet išdainavom 

j daug gražių dainelių .
Tai taip mes praleidom gra

žų nedėldienį, 13-tą lapkričio. 
Už visas tas linksmybes ir pa- 
sižmonejimą garbė priklauso 
mūsų jauniems ir gabiems 
Mixmasteriams. R—ka.

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau savo draugo Jono Wiz- 

gaičio. Pirmiau gyveno Hartford, 
Conn., dabar nežinau kur. Jis, arba 
kas žinote apie, jį, prašau pranešti 
sekančiu adresii: Mr. Juozas B. 
Bulotas, 3067 Clinton St., N. ET 
Washington 18, D. C. (259-261)

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. J-Iewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai; ligonių kambariui reikme^ 
nys — už griežtai žemas kainas.

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EVergreen 7-6238

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN u, n, y, 
Tel. EVergreen 8-9770

I
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Laisvės skaitytoja ir darbi
ninkiško judėjimo rėmėja O- 
na Klimieąė pasidavė opera
cijai, Bostono ligoninėje. Li
gonę atlankė A. Kukaitienė. 
Sako, kad po operacijos ligo
nė atrodo gerai. į

Po virš šešių savaičių ligos 
jau pasveiko Jonas Kukaitis 
ir pradėjo dirbti. Manoma, 
kad netrukus galės veikti ir 
d ar b i n i n k ų j u d ė j i m e.

Dar vis tebeserga Stasys 
Baronas, J. Mikėnas ir H. ža
liukas. Linkiu visiems grei
tai pasveikti.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 6 kuopa jau gavo 1949 
metų knygą — Petro Cvirkos 
Apysakos. Knyga atrodo la
bai gerai ir lengvai skaitosi. 
Sekamas LLD 6 kp. susirin
kimas įvyks pirmadienį, 5 d. 
gruodžio, vakare, Lietuvių 
Tautiško Namo kambariuose. 
Prašomi visi nariai ir narės 
atsilankyti, ir pasiimti knygą, 
o kurie dar nemokėjote savo 
duoklių, tai pasimokėkite. 
Taipgi jau. laikas pradėti mo
kėti duokles ir už 1950 me
tus. Geo. ShimaiHs.

Žinios iš Lietuvos
Koksagizo Plotai 
Padidės Tris Kartus

KAUNAS, spalio 9 d. -4 
Kauno veislinių daržovių sė
klų bazėje buvo gauta didelę 
koksagizo sėklų siunta.

Šiais metais Tarybų Lietu
voje tris kartus bus padidin
ti koksagizui skirti plotai. 
Kupiškio apskrityje eilė kol
ūkių skiria šiam kaučiuką 
duodančiam augalui po kele
tą hektarų žemės. Koksagi
zą pradeda auginti eile že
mes ūkio artelių, nežinojusių 
anksčiau šios technikinės kul
tūros.

“Kelio zį šviesą“ kolūkis 
(Radviliškio apskr.) augins 
koksagizą. Gaunama ir dau
giau panašių pranešimų.

Prasidėjo platus koksagizo

Reumatiški Skausmai
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug -skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tmastai pagelbėk 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT, arba rašyki
te į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00; 
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00.

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box 666 Newark 1, N. J.

į J. J. Kaškiaučius, M. D. |
Į 530 Summer Ave. t

I NEW ARK 4, N. J. Į
I-IUmboldt 2-796 Į

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins- J. B. Shalins
Tel. Virginia 7-4499

Matthew A.
BUYUS

(Buyauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172

Reiškiu giliausią užuojautą Bogužinskų šei
mai, jų liūdesio valandoj delei mirties drauges 
M. Bogužinskienes.

M. KALAUSKAS,
Suscan, Pa.

augintojų parengimas. Spa
lio 4-tą dieną liukuose pra
dėjo darbą grandininkų (h’ 
brigadininkų kursai. Iš viso 
ligi metų pabaigos bus pa
rengta apie 600 koksagizo au
gintojų. Kursuose, kurie pra
sidėjo eilėje apskričių, gran- 
dininkai ir brigadininkai susi
pažins su koksagizo ypatybė
mis, agrotechnika, priesajdnių 
broliškųjų respublikų koksa
gizo augintojų pasiekimais it
tt. . '

★ ★ ★
“Motinos-Did vyrės”
Ordinų Įteikimas 
Daugiavaikėms Motinoms

ŠIAULIAI, spalio 7 d.—Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko pavaduotojas M. Ku
činskas įteikė “Motinos-didvy-

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 mcK 
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

••• •J* ^5^ ^5^

-Vi'- r-

❖ 
* .j.

❖
❖
❖

4 CHARLES ROMAN

Liūdesio 
tės prie

mon St.
a, Pa.

Tel. Poplar 4110

W.t
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JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

iŠ, VYNAI IR ALUS

NTelefonas
EVergreen 4-9407

518 Grand Street, Brooklyn
Geri Valgiai laukia jūsų visada

DEGTI
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimomsx

■■■iii

I

cs90^>

ELEVI
SHUFFLE B(

TELEPHONE
STAGG 2-5043

RES. TEL
IIY. 7-3631

, Manager

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS, LAISNWOTAS GRABORip< 

FUNERAL\HOTH^ 
ALBERT J. BALTON-hALTRŪNA 

(Laisniuotas Biilsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Paša/voti Dovanai
660 GRAND STR ROOKLYN, NTY?

5 pusi.—Laisve (LibeiTyp^th. Daily/—Ante., Lapkr. 29, 1949

a

rėš“ ordinus i Garbės raštus 
TSR Sąjungos/ Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Įsaku 

 

apdovanotosioms motinoms:
Panevėžio geležinkelio sargo 
žmonai A. Lapinskienei — 13 
vaikų motinai, Radviliškio ap
skrities kolūkietėms S. Tvaro- 
nienei ir S. Tikuišienei, išaugi
nusioms po 12 vaikų, ir Šiau
lių apskrities kolūkietei P. 
Šliūpienei — 11 vaikų moti
nai.

Kučinskas karštai pasveiki
no apdovanotąsias motinas su 
aukštu apdovanojimu.

Apdovanotųjų motinų var
du Pranė Šliūpienė padėkojo 
už rūpinimąsi daugiavaikėmis
motinomis, už tarybinei ete
riai suteiktas dideles teises.

EG Z A OJAMAKP
RECEPTUS
PRITAIKOME

INIUS

Drs. Stepger & Stenger
ptometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-834^

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

uteiksimfe

valandoj kreipki- 
manę dieną ar 

greit
modernišką pat&ąiavimį.
Patogiai ir gražiai o- 
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna- 

u ir kainomis būsite 
a tenkinti.

13 Mt. 
Philadi

t1



Dvasiniai Dalyvaus
L. Prūseikai
Pagerbti Bankiete

Sekami rytiečiai dvasiniai 
dalyvaus Leonui Prūseikai pa
gerbti bankiete, įvyksiančia
me s. m. gruodžio 4 d. Či

' Iš lietuvių Namo Bendrovės 
Akcininkų Metinio Suvažiavimo

kagoje:
Povilas Rainys .......... $2.50
Adelė Rainienė .... 2.50
Juozas Stanelis.......... 2.50
Ona Stanelienė.......... 2.50
A. J. Gilmanas.......... 2.50
Vincas Čepulis .......... 2.50

Kaip jau skaitytojas, be 
abejojimo, žino, lapkričio 26 
d. Richmondo Ilillyj (N. Y.) 
įvyko Lietuvių Namo Bendro
vės akcininkų suvažiavimas.

Dėl visos eilės priežasčių,

. mininkas Motiejus Klimas, 
[Jonas Gasiūnas, Jonas Or- 
| manas, taipgi Vincas Čepulis 
j Namo Komisijos vardu.

Išklausius raportus - pra
nešimus, suvažiavimo dalyviai

Marininkai Daužomi 
Per Reakcinius 
Viršininkus ir Policiją

Praėjusį penktadienį eiliniu 
marininku pasmerktasis virši
ninkas Joseph Curran ir jo 
atsivesta policija vėl turėjo 
smagumo pult; eilinius narius, 
dedančius pastangas išsilaiky
ti sau savų prakaitu, duoklė
mis ir aukomis įkurtą centrą, 
346 W. 17th St., New Yorke.

Viršininku šalininkai, tu
rėdami savo pusėje policiją, 
žinoma, centrą pasilaikė sau. 
Tad eiliniai savo susirinki
me nutarė ir pasiuntė polici
jos nuovadon delegaciją iš 50 
nariu reikalauti, kad policija 
leistu patiems unijistams su
sitvarkyti, neitu viršininkus 
laikyti ant unijistų carais buo
žės pagalba. Ar policija pil
dys unijistu valią, ateitis pa
rodys.

jis buvo biskelį mažesnis už 
pernykštį, bet konstruktyvuj, 
atlikęs gerų tarimų.

Suvykę iš toliau, /Įrangai ir 
drauges akcininkai apžiūrėjo 
baigiamą taisyti spaustuvei 
vietą, kur bus spaudžiama 
Laisvė: taipgi redakcijai rū
mus ir naują salę, kurioje
tilps apie 300 žmonių. Taisy
mo darbas jau baigiamas. — 
jis dėl tam tikrų priežasčių 
nusitęsė per ilgai. O kadangi 
taisymo darbas nusitęsė, tai ir 
spaustuvės persikėlimas tapo 
nukeltas dviem savaitėm.

. Kiekvienas, apžiūrėjęs nau
ją salę ir spaustuvei, taipgi 
redakcijai vietą, gūžčiodamas 
pečiais, sakė:

—Kiek čia darbo, kiek čia 
naujo įdėta ’. . .

Suvažiavimas oficialiai pra-
sidėjo, — jį atidarė direkto
rių tarybos pirmininkas Mo
tiejus Klimas.

Suvažiavimui vesti pirmi
ninku išrinktas Vincas Čepu
lis, jo padėjėju J. \V. Tam- 
sonas, o sekretokium Jonas 
Orman as.

Plačius suvažiavimo daly
viams pranešimus pateikė pir-

susipažino su bendra Kultū
rinio Centro padėtimi.
riems buvo neaišku, tu

teiravosi, diskusavo. 
ranešimai - raportai

Ku
ki au-

Po
tapo

Kaip žinia, buvo pageidau
ta. kad šiame suvažiavimo 
būtu atstovauta du trečdaliai

! visų parduotų akcijų (šorų). 
■Jonas Gasiūnas pranešė, jog 
j yra daugiau nei du trečda- 
i liai. Vadinasi, labai gražiai 
i pasielgė tie, kurie, patys ne
galėdami suvažiavimo būti, 

[įpareigojo kitus. įteikdami 
jiems proxies.

Eita prie kitų reikalų svars
tymo.

Antanas Bimba kalbėjo 
apie kai kurias dar stovinčias 

j prieš mus pareigas, susijusias 
Įsu Kultūriniu Centru, kurios
■ tenka atlikti. Dar mums rei
kia paskolų, reikia talkos, 

į kol visą taisymo darbą už
baigsime, — darbo, kuris lū
šnos mums virš $30,000.

•Jis ragino tuos, kurie išga
li. paskolinti, kad nereikėtų 
mums užtraukti paskolą iš 
banko. Už skolintuosius pi
nigus bus mokamas nuošimtis

toks, kokis gaunamas laikant 
pinigus bankuose.

Re to, kalbėtojas žymėjo 
dar vieną dalyką: Namo Ben
drovės direktoriai mano, kad 
kiekvienas, kuris išgali,. įam
žintu save, paaukodamas Kul
tūriniam Centrui $100 ar dau
giau. Yra sumanymas įmū
ryti. Kultūrinio Centro sienon 
varinę lentą ir joje įdėti-įra- 
šyti kiekvieno, davusio - do
vanojusio šiam Centrui nema
žiau $100, vardą ir pavardę.

Su m a n y m as šuva ž i a v i m o 
dalyviams patiko ir čia pat 
tūli tuojau pareiškė, kad jie 
duodą po $100!

šitų žodžių rašytojas ne
spėjo visų vardus susirašyti, 
bet jie bus atitinkamu laiku 
paskelbti dienraštyjĮ Laisvėj.

Visa ėdė draugų ii- draugių 
sutiko duoti paskolų,— easto- 
nietis Tilvikas skolina $3,- 
000: kiti po mažiau.

Tęsėsi Įdomios diskusijos: 
visi sumanymui pritarė ir, pa
galiau, oficialiai, vienbalsiai 
suvažiavimas nutarė—dėl įam
žinimo aukotojų vardų Įneši
mą užgyrė.

Eita prie rinkimo direkto
rių tarybos narių. Išrinkti: 
Motiejus Klimas, Al Dobinis, 
J. Kairys, Tomas Lisajus, A- 
lekas Velička, P. Babarskas, 
S. Titenis, P. Višniauskas, V. 
Kariūnas, Pr. Varaška ir Pra
nas Yakštis. Apart Pr. Yakš- 
čio, visi kiti ėjo direktorių 
pareigas ii- praėjusiais metais.

Neužilgo po to suvažiavi
mas ir baigėsi.

Tik ką parašyta Jono Juškos 4-riij veiksimą komedija

TRILYPE PORA’i

Bus
Vaidinama Gruodžio 4 December, 1949 Pradžia 

4:30 po pietų

BANKIETAS
Ton pat, Lietuvių Auditori

joj, įvyko bankietas. Toast- 
masteris Jonas Ormanas, pa
aiškinęs tiems, kurie suvažia
vimo nedalyvavo, jo nutari
mus, pakvietė D. M. šėtoniš
ką, Joną Siurbą, J. J. Moc- 
kaitį (iš Bridgeport, Conn.), 
Pr. Bukni ir kitus pakalbėti. 
O A. Velička, pakviestas pa
dainuoti, užtraukė “Kai aš 
turėjau...”; su juo dainavo 
visi svečiai ir viešnios.

Po bankieto tęsėsi šokiai.
šiame suvažiavime iš kitų 

miestų žmonių buvo labai ma
žai. Iš toliausia buvo roches- 
terietės: Leokadija Bekešie- 
pė, Katrina Žemaitienė, Mari- 

[ joną Sass.
—Pirmą kartą savo gyve

nime atvykau Niūjorkan, — 
sakė Katrina Žemaitienė.

i —Kaip patinka?
—Man labai patinka Kultū

rinis Centras ir ši apylinkė, 
kuri primena Rochester], gi 
miesto mažai temačiau, — at
sakė viešnia.

Iš Bostono buvo atvykusi 
Ona Mažuikienė; iš Brooklyn, 
Conn., šilabaitis; iš Hartfor
do — Monkienė ir Visockie- 
nė; iš Bridgeport© — Moc- 
kaitis, iš Eastono — Tilvikas 
ii’ V. Danelius; iš Stamfor- 
do—Burbai, Grimaila ir Phi- 
lipsienė. Iš Chesterio — P. 
Šlaius.

Dar galėjo būti vienas ki
tas iš kur nors toliau, bet aš 
galėjau nematyti.

Nedaug buvo ir iš New Jer
sey ir iš Great Necko.

Kitais žodžiais: suvažiavi
mą ir bankieto dalyvius suda
rė vyriausiai Didžiojo Niujor
ko žmonės. N.

sSlNKIM
Lietuvių Kultūros Klubo 

susirinkimas įvyks lapkričio 
29-tos vakaro 8 vai., papras- 

; toje vietoje. Būsimos pramo- 
I gos ir kiti svarbūs reikalai, 
i Visi nariai dalyvaukite?

Valdyba.1

Susipažinkit su Seniai^ Aktoriui Robinsonui 
Vaidinusia Aktorka

pie- 
bus 

‘Trilypė

Suruošė Masines 
Laidotuvių Apeigas

Liberty Auditorijoj, 110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.
Rengia C. Brooklyno 46-ta ir So. Brooklyno 50-ta kuopos— Vaidina Liaudies Teatro Aktoriai

F. LAPINSKAS 
Jono rolėje

JONAS JUŠKA 
Režisierius

V. NEVINS
Elenos rolėje

Buvęs maldininkas, buvusios 
pasiturinčios Long Island šei
mos narys, dabar bedarbis, 
kandidatas į Bowery, James 
Edwin Dickson areštuotas 
kaltinimu, kad jis pastarai
siais laikais vogčiomis pasi
stiprindavęs vynu bažnytužė- 
je, kurioje jis seniau melsda
vosi ir būdavo garbingai pa
sitinkamas. Taipgi sako, kad 
kitiems reikalams jis pasi- 
vogčiodaves pinigų iš “bied- 
niesiems” skatikų dėžes.

mūsų režisieriaus 
mona, Magdė Juš- 

Ji turi ilgą, vadovau-

Kai]) jau yra žinoma, 
dieną gruodžio, 4 :30 po 
tų, Liberty Auditorijoj 
v a i d i n a m a komedija
Pora.” Ir, oi, šitoj komedijoj 
dalyvauja 
J. Juškos 
kieno,
jamą, Marės Budrikienės ro
lę. Ir jai taip gerai sekasi 
mokytis, kad net praktikose 
Žiūrėtojai negali išlaikyt nesi
juokę. Ji, mat. su kočėlu 
verčia savo dukterį Eleną 22- 
jų metų tekėt už senio 72-jų 
metų. Ir kai ji pradeda švais
tytis kočėlu, tai jau plyšk iš 
juoko. Draugė Juškienė yra 
vaidinusi komedijoj “Išdykusi 

ir gerai prijuokinus pu- 
Bet jau tas buvo seno- 

Dabar ji vėl pasirodys, 
komedijoj, ir juokins

žiū reto j us.
Taigi, visi 

pažiūrėt šitos 
sipažinkit su 

aktorka.
Reng. Komisija.

Pati” 
bliką. 
kai. 
šitoj

Komedijoj pamatysite, kaip motina savo dukterį, 22-jų metų, priverčia tekėt už senio 72-jų 
metų, kaip dukters mylimasis, jaunas vaikinas tam priešinasi, ir kaip iš jų pasidaro trilypė pora. 
Komedija labai juokinga ir užtikrinant, kad prisijuoksit iki ašarų. Taigi visi ir visos nepamirš
kit ateiti ir gardžiai pasijuokti. Įžanga $1.25 (taksai įskaityti). Kviečia RENGĖJAI.

me-

Bill
irė
71
rarvota:

šokėjas - aktorių 
binson (Bojangles 
kričio 25-tą, su ra u 
tų amžiaus. Buvo ]

i arm orėj o, 142nd St.
Ave., New Yorke. Jo šerme
nis lankė tūkstančiai žmonių, 
daugiausia, negrai. Laidotu
vių dieną, lapkričio 28-tą, sTP- 
ruošta procesija Harlemo gat
vėmis.

to lėktuvas; žuvo 2 asme
nys.

REIKALAVIMAI
Reikalinga švari, pilnam namų ap

tarnavimui moteriškė. Gera vieta 
dipukai. Patogus kambarys, geras 
valgis ir $15.00 į savąitę mokestis. 
Puri būt prielanki vaikams ir šiok- 
tiek kalbanti angliškai. Rašykite: 

223rc StMrs. Hason, 139-11
Laurelton 13, N. Y. ar telefonijoki 
le: Laurelton 8-6278.

(258-260)

M. JUŠKIENE
Marės rolėje LILLIAN GRANNAS 

Stellos rolėje

GEO KLIMAS
Valoko rolėje

VEIKĖJAI
Petras Budrikas, biednas farmerys .... William Kulik 
Marė, Jo žmona............................................... Magdė Juškienė
Elena, jų duktė ...........................................Valentina Nevins
Jonas Benderis, Elenos mylimasis .... Felix Lapinskas 
Jurgis Valekas, 72-jų metų Elenos Jaunikis . George Klimas 
Juozas Stekas, dirbąs pas Valeką...........................M. S tako v
KatfG švilpa, Marės drauge............................ Eva Graunionė
Stella, Jos duktė................................................ Lillian Grannas

Magdė, vestuvių gaspadinė................................. Anna Jonlkis
Lukas, Budrikę kaimynas................................. Carl Benderis

Šokikai ir vestuvininkai.

Viskas dedasi lietuvių farmerių gyvenime Amerikoje.
1-mas veiksmas — Budrikę kiemas. 2-ras — Vestuvių kam
barys. 3-čias — Vaičkų daržas (parkas). 4-tas — Valeko 
namų kambarys.

Prašom pasilaikyti Šitą plakatą, kaipo programą.

si a

Dr. A. Petriką i

j vyk s

Telefonas EVergreen 4-0203

ĮZUPP’S BAR

*

ir visos ateikit 
komedijos ir su
sopini vaidinu-

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

LLD
V. Karl on. DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

Valandos:
9—12 ryte; 1—8 vakarą
Penktadieniais uždaryta

PRANEŠIMAS 1 
MASPETH, N. Y.

Į LDS 14 kp. ir LLD 38 kp. su$i- 
Į l inkimai įvyks gruodžio 1 d., 8 V. v. 
I Rusų Name, 36-38 Gist St. Nariai 
■ dalyvaukite, užsimokėkite duokles. 
! Bus abiejų kuopų valdybų rinkimai 
i 1950 metams. Taipgi LLD nariai 
| gaus naują knygų.

(259-260)

TONY’S A
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberiai

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Antr., Lapkr. 29,

New Yorke areštuoti trys 
įaunamečiai vyrukai, kaltina
mi įšilaužinėji me į pastatytus 
auto. Viskas, ką jie “laimė
ję,” buvo keli cigarečių deg- 
tuvai ir kit<>s smulkmenos. .

PARDAVT
Parsiduoda 6 šeimų mūrinis na

mas, po penkis kambarius^ .yapart- 
mentai, Combination sinko visas 

' namas labai gerame stovyje! 
i bus tuščias apartmentas ant p 
lubų. Parduodame už labai prieina- 

■ mą kainą. Randų atneša $163 į mė
nesį. Jokių pataisymų nereikia, tik 
stok ir gyvenk. Labai gera komuni
kacija susisiekimui su visomis mies- 

' 1o dalimis. Kreipkitės: 253 Grove 
St. Brooklyn, N. Y., ant vidurinių 
lubų po dešinei.

i RICHMOND HILL, N
LDS 13 kp. susirinkimas 

ketvirtadienį, Gruodžio (Dec.) 1 d., 
i pradžia 8 vai. vakare, Liberty Au- 
Įditorium, 110-06 Atlantic Avė.

Visi nariai ir narės dalyvaukite, 
nes bus svarbių reikalų aptarimui.

M. Klimas. (259-260)

Staten Islande pavogtas te
lefonų firmos kolektoriaus 
.auto jam nuėjus išimti pini
gus iš dar vienos dėžutės. Ma
šinoje buvę $2,100 jau surink
tų pinigų.

MTRff
Vincent Gužauskas, 24 m. 

amžiaus, gyveno 258 Grand 
St., Brooklyno, mirė lapkričio 
25 d., Grėenpoint ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J. 
Garšvos koplyčioje, 231 Bed
ford Ave. Laidotuvės įvyko 
lapkr. 28 d., Kalvarijos kapi
nėse. Velionis paliko nuliū
dime seserį Helen Kalinowski 
ir brolį Edward. Laidotuvių 
apeigomis rūpinosi grab. J. 
Garšvos įstaiga.

Boleslavas Lučiunas, 66 m. 
amžiaus, gyveno 884 Hart 
St., Brooklyne, mirė namuo
se, lapkričio 27 d. Kūnas pa
šarvotas S. Aromiskio koply
čioje, 423 Metropolitan Avė. 
Laidotuvės įvyks lapkričio 30 
d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Teklę, sūnų Albert, 
dukteris Helen ir Josephine.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi grab. S. Aromiskis.

Areštuotas Harry Cliaęlakis, 
18 metų, kaltinimu, kad jo 
mašina užmušė policistą Mi
chael J. Fay praėjusį penkta
dienį ir kad jis pabėgo nelai
mės neraportavęs policijai. Jį 
susekę pagal atitrukusią nuo 
auto plastiko skeveldrą, kurią 
rado prie užmuštojo.

(256-260)

S. S. Lockett, M. D
GYDYTOJAS

223 South 4th
BROOKLYN, N. Y.

Valandos:
1—2 dienom; 6—8 vakarais 

Ir Pagal Pasitarimais
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■Į TTK i « 411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

I Joseph Zeidat Jr., prop 
nAmų gaminimo valgiai kasdien 
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Petras Kapiskas
PALAIKO

Bar & Grill

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 4-8174

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

282 Union Ave., Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612




