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Anglija “čysčiuje.” 
Kam jis nepatinka?
Tikėjimas ir politika.
Visiems lietuviams kuni

gams.
Nereikia pamiršti.

Rašo A. BIMBA

Vienas komercinis laikraš-
tis sako, kad Anglija gyvena 
“čysčiaus kančias.” Visi ten 
verkia, visi dejuoja, visi ken
čia. Attlee ir Cripps žada 
anglams čysčiaus kančių ga
lų, bet galo nesimato.

• ★ ★ ★
Per amžius anglai plėšė 

pusę pasaulio ir tuko paverg
tų žmonių darbu. Ir dabar 
dar jie turi milžiniškas kolo
nijas ir sunkia jų prakaitą.

Nuo karo Anglija nenuken
tėjo nė dešimta dalimi tiek, 
kiek nukentėjo Tarybų Są
junga.

Po karo Amerika Anglijos 
gerklėn jau suvertė bilijonus 
dolerių paramos. O socialis
tinis kraštas negavo nė už 
vieną dolerį.

Vistiek Anglija subankru
tavus.

Tai pavyzdys, kur kraštą 
nuvedė savo dienas atgyvenęs 
kapitalizmas.

★ ★ ★
Beveik kasdien atsikėlęs 

pasaulis dar anksti ryto būna 
pasveikintas nauju komuniz
mo pavojumi. Aną dieną 
vienoje lietuviškoje gazieto- 
je skaitau ir savo akimis ne
tikiu: “žydai bėga nuo ko-
munizmo.” Ir rašo kaip tik 
tas laikraštis, kuris per pa
skutinius trejetą desėtkų me
tų tvirtino, kad komunizmas 
esąs žydų padaras, kad -tik 
žydams komunizmas atnešęs 
rojų.

Dabar ir tie “vargiai” bė
ga nuo komunizmo. Laikraš
tis turėtų džiaugtis, bet ne
sidžiaugia. Ir tame jis įma- 
to visafti svietui naują pavo
ju.

Kvailiausias dalykas įsivaiz
duoti, kad komunizmas gali 
patikti ir patinka visiems. Jis 
negali patikti visiems žydams, 
visiems lietuviams, visiems 
rusams, visiems amerikie
čiams, visiems kiniečiams, vi
siems lenkams.

Komunizmas yra socialinė 
santvarka, kaip ir kapitaliz
mas. Nejaugi to paprasto da
lykėlio ir šiandien nesupran
ta tūli redaktoriai?

Ar visiems patinka kapita
lizmas? Jei taip, tai iš kur 
atsirado darbininkų judėji
mas? Iš kur atsirado milijo
nai ir milijonai komunistų ?

Ar gali komunizmas patikti 
kapitalistui ? Ar gali 
tikti dvarininkui ? Ar 
patikti išnaudotojui, 
būna lietuvis, žydas, 
lenkas ?

Negali ir 
aišku, kaip 
prieš jį tie,
patinka, arba kurie jo nesu
pinta. Bėga nuo jo tie, ku
rie mano, kad jis kenkia jų 
interesams.

Tąi ir viskas. Jokių stebu
klų aš čia nematau.

jis pa
gali jis 
lai jis 

rusas,

nepatinka. Tai 
diena. Kovoja 

kuriems jis ne-

Socialistiniuose kraštuose 
persekiojami tik tie kunigai, 
kurie bažnyčią panaudoja po
litinei kovai. Kurie tik po
terius kalba ir meldžiasi, ti
kinčiuosius aprūpina religi
niais reikalais, nesikiša poli
tikom nesuokalbiauja "prieš 
valstybę, nekursto žmonių, 
tiems nė plaukas nu-o galvos 
nenukrinta. Tą žino visi, ku
riems rūpi tiesa.

Francūzijos Marselio uoste 
tarpe vargšų gyvena, su varg
šais dirba, vargšams padeda 
tūlas kunigas Loew. Draugas 
rašo:
las gyvenimas.
no su tokiu gyvenimu, 
kurį niekad nežinoj'o...”

Jis įsteigė bažnyčią 
atrodo šitaip:

Tąsa 5-tam pusi.
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Washington. — Aukštie
ji Jungtinių Valstijų valdi
ninkai planuoja nugabenti 
atominių bombų į Angliją, 
bet ir ten laikyti tų bombų 
sandėlius vien tik ameriko
nų žinyboje, kaip praneša 
United Press. Sako, lėktu
vai iš Anglijos daug grei
čiau galėtų numesti atomų 
bombas į taikinius Sovietų 
Sąjungoj, negu skrendant 
tūkstančius mylių iš Ame
rikos.

Senato užsieninių reikalų 
ir ginkluotų jėgų komitetai 
šį antradienį slaptai svars
tys valdžios reikalavimą pa
skirti $1,450,000,000 per me-.
tus europiniams Atlanto

pakto kraštams ginkluoti, 
taip pat ir Turkijai ir Tra
nui.

Kongreso Atstovų Rū
mas praeitą savaitę nutarė 
numušti $580,495,000 nuo 
prez. Trumano reikalauja
mų pinigų Atlanto kraš
tams. Bet daugumas Sena
to komiteto narių remia 
pilną Trumano pageidauja
mą pinigų sumą Sovietų 
priešam ginkluoti, kaip tei
gia United Press.

Suprantama, jog senato
rių komitetai,kartu aptars 
ir siūlymą siųsti atomų 
bombas Anglijon su tokia 
sąlyga, kad būtų apsaugoti
jų sekretai nuo anglų.

Sovietai Įspėja Tito, kad Gins Savo 
Piliečių Teises Jugoslavijoje

mia Sovietų Sąjungą 
pritaria Kominformui 
munistų Partijų Žinių 
rui), kaip nurodo .Sovietų 
protestas Jugoslavijai.

Antra vertus, Jugoslavi
jos valdžia globoja tokius 
rusų baltagvardiečius, kaip 
Kotylarovas ir Žukovas, ku
rie buvo nacių šnipai karo 
metu. O Diunkovskis, faši
stų agentas ir Sovietų Są
jungos priešas, dabar tar
nauja valdinėse Jugoslavi
jos įstaigose.

Jugoslavijos valdžia taip 
pat tūkstančiais areštuoja 
ir persekioja jugoslavus pa- 
trijotus, nesutinkančius su 
f asistuojančia Tito politika, 
sako Sovietų nota.

Sovietai atmeta Tito įta
rimus, būk jie raginę per 
sukilimą nuversti titinę val
džią, nes Sovietų ir kitų 
Kominformo kraštu Komu
nistų Partijos pataria tik- 

manienei, Aukščiausio Tei- tai pakeisti dabartinę neti- 
smo vyriausiam teisėjui 
Vinsonui ir keliem kitiem 
prez. Trumano draugam.

Paskui John Maragon, 
generolo Vaughano bičiulis, 
nuskrido kariniu lėktuvu į 
Paryžių, kaipo Verley kve
palų kompanijos pareigū- 

'nas. Grįždamas New Yor- 
kan, jis šmugeliškai įgabe
no 4 butelius labai brangių 
kvėpalinių aliejų, supiltų į 
šampano bonkas. Marago- 
nas melavo, kad tai “šam
pano dovana Trumanienei.” 
Žulikystės buvo susekta, 
bet Maragonas nenubaus
tas.

Senato komisija turi pa
rodymų, kad generolas 
Vaughan kelis kartus darė 
spaudimą žemdirbystės de- 
partmentui ir kitom valdi- 
nėm įstaigom, reikalauda
mas ptarnavimų tam tik
rom kompanijom.

Pell Cfity, Alabama. — 
Demonstravo 58 apsimaska- 
vę kukluksai, nors valstiji- 
nis įstatymas uždraudė ma- 

I skas.

Maskva. — Sovietų Są
junga įspėjo Jugoslavijos 
Tito valdžią, jog toliau da
rys stipresnius žingsnius, 
kad galėtų apginti savo pi
liečių teises Jugoslavijoje 
nuo žiaurių persekiojimų iš 
Tito pusės.

Tito valdžia areštuoja ir 
kankina tiktai tuos sovieti
nius atvykėlius, kurie re-

Senatoriai Kvos Gen. 
Vaughaną ir Jo 
Bičiulį Maragoną

Washington. — Senato 
komisija šiomis dienomis 
šauks pasiteisinti generolą 
Harry Vaughaną, karinį 
prez. Trumano padėjėją. 
Vaughanas turės paaiškin
ti, už ką čikagiškė Verley 
kvepalų kompanija 1945 m. 
nupirko ir padovanojo šal
dytuvus jam pačiam, Tru-
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kusią Jugoslavijos komuni
stu vadovybę.

Tito valdžia kaltina So
vietus, kad jie pastarojoj 
keturių didžiųjų talkinin
kų užsieniniu ministrų kon
ferencijoj Paryžiuje, jau 
nereikalavo priskirti Jugo
slavijai Karinti ją, slovėniš
ką Austrijos sklypą.

Sovietu vyriausybė atsa
ko, jog dėl to kaltas pats 
Tito, nes jisai slaptai, už 
Sovietų Sąjungos nugaros.

BORISAS DAUGUVIETIS

Vilnius. — Šių metų lie
pos mėn. 18 d. po sunkios 
ligos mirė įžymus Tarybų 
Lietuvos meno veikėjas, 
dramaturgas, TSRS Liau
dies artistas, Stalininės pre
mijos laureatas, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos deputatas, LTSR nusi
pelnęs meno veikėjas, Lie
tuvos Teatro draugijos pir
mininkas, Lietuvos TSR 
valstybinio dramos teatro 
vyriausias režisierius, Lie
tuvos TSR Tarybinių rašy
tojų sąjungos narys Bori
sas Dauguvietis.

Borisą^ Dauguvietis gi
mė 1865 'm. Neųiunėlio-Ra- 
dviliškio valsčiuje, Biržų 
apskrityje. Mokėsi, Mintau
jos gimnazijoje ir Rygos 
politechnikume. Paskui mo
kėsi buvusioje Imperatori
nėje teatrinėje mokykloje 
Peterburge, kurią baigė 
1908 metais.

Eilę metų B. Dauguvietis 
dirbo -mokytoju \ studijose. 
Buvo paskirtas aktorium 
ir antruoju režisierium Pe
terburgo Mažamaje teatre. 
1923 m. pakviestas režisie
rium į Kauno Valstybinį 
dramos teatrą, kuriame dir
bo be pertraukos iki 1941 
metų. Čia pasireiškia itin 
plati B. Dauguviečio veik
la.

Pažymėtini jo pastaty
mai iš rusų klasikos-. A. S. 
Puškino “šykštusis Rite
ris”, N. Ostrovskio “Pel
ninga vieta”, M. Gorkio 
“Miesčionys”, A. Čechovo 
“Vyšnių sodas” ir eilė ki
tų. Pats būdamas įžymiųjų 
rusų teatro korifėjų moki-

vedė derybas su anglais ir lnys, B. Dauguvietis karstai
amerikonais dėl taikos są
lygų su Austrija.

Miškų Gaisre Sudegė 
80 Prancūzą ■

Paryžius. — Dideliuose 
miškų gaisruose žuvo bent 
80 žmonių pietiniai - vaka
riniame Francijos kampe. 
Ugnis sunaikino iki 125,- 
000 akrų miškų.

Geisinti gaisrams pa
šaukta kariuomenė. Sudegė 
ir 20' kareivių.

atstovavo pažangaus rusų 
teatro mokyklai ir jos dva
sioje bei tradicijose auklėjo 
savo mokinius.

- Tarybų Lietuvoj nuo pat 
pirmųjų dienų B. Daugu
vietis ryžtingai įsijungia j 
tarybinio teatro kūrimo 
darbą. B. Dauguvietis pa
skiriamas vyriausiu teatro 
režisierium. Su dideliu pa
sisekimu jis pastato A. 
Lavrenevo “Lūžį”, J. Ger
mano “Liaudies sūnų”? Tuo 
pačių metu jis bendradar
biauja visoje eilėje tarybi
nių laikraščių.

Vokiškiesiems grobikams 
okupavus Lietuvą, B. Dau
guvietis pašalinamas iš te
atro.

Tarybinei Armijai išvijus 
okupantus, B. Dauguvietis 
džiaugsmingai grįžta* į my
limą teatrą ir čia pradeda 
itin plačią ir energingą vei
klą. Dirbdamas Lietuvos 
TSR Valstybinio dramos 
teatro vyriausiuoju režisie
rium, jis pastato didžiulės 
reikšmės spektaklius: Gor
kio “Priešai” ir “Egoras 
Bulyčiovas”, A. Čechovo 
“Vyšnių sodas”, N. Ostrov- 
skio “Miškas ”, N. Virtos 
“Pasmerktųjų' sąmokslas” 
ir eilę kitų. Svarbiausias ir 
geriausias jo pastatymas y- 
ra M. Gorkio “Priešai”, už 
kurį 1947 m. B. Dauguvie
čiui suteikiama Stalininė 
premija. Šiuo metu jis dir
ba ne tik kaip režisierius, 

j bet ir kaip dramaturgas, 
' tapdamas lietuvių tarybi
nės dramaturgijos ugdyto
ju. Jo pjesės “Nauja vaga”, 
“Uždavinys”, “Žaldokynė”, 
“Laimė” pastatomos visoje 
eilėje respublikos teatru. 
Jis taip pat sukuria eilę 
draminių veikalu saviveik
los scenai, aktyviai bend
radarbiauja spaudoje, dirba 
dėstytoju Valstybinėje kon
servatorijoje, vadovauja te
atro studijai.

Už didelius nuopelnus ug
dant lietuvių tarybinę kul
tūra, Lietuvos TSR Aukš- 
čiausiosios Tarybos Prezi
diumas buvo suteikęs B. 
Dauguviečiui Lietuvos TSR 
Nusipelniusio meno veikėjo 
varda, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumas 
suteikė jam TSRS Liaudies 
artisto vardą. Jis buvo iš
rinktas Lietuvos TSR Auk
ščiausios Tarybos depu
tatu. ' ■

Dega Tūkstančiai Akrą
Mišką 2-se Valstijose

AVyomingo valstijoj dega 
2,000 akru miško Yellow
stone National Parke.

Idaho valstijos Payette 
National Foreste gaisrais 
pleška 5,000 /akrų miško.

Apie 2,000 vyrų sutelkta 
tiems gaisrams gesinti.
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GINKLU PLANĄ
Mokslininkai ir Religiniai Vadai Ragina 
Derybomis Spręsti Ginčus su Sovietais

New York. — 847 įžymūs 
amerikiečiai pasirašė ir pa
siuntė laišką visiem sena
toriam Washingtone, ra
gindami atmest prez. Tru
mano planą svetimiem 
kraštam ginkluoti prieš So
vietų Sąjungą ir geruosius 
jos kaimynus.

Laiškas sako:
— Tokia ginklų ' progra

ma greitai įtrauks mus į 
karą. Milžiniškos išlaidos 
vakarinei Europai ginkluo
ti užkraus nepakeliamą na
štą mums ir Europos tau
toms.

Tarp pasirašiusių šį laiš
ką yra:

Chicagos Universiteto 
profesorius A. J. Carlson;

Tom Clark Grūmoja 
Komunistų Advokatam

/ j

New York. — 5 advoka
tai, ginantieji kaltinamus 
komunistų vadus, pasiuntė 
atvirą laišką žurnalui Look 
prieš generalio Jungtinių 
Valstijų prokuroro Tomo 
Clarko grūmojimą komuni
stu advokatams.

Savo laišku jie atsiliepia 
į Clarko straipsnį Look 
žurnale. Clarkas ten Tašė, 
kad advokatų sąjungos “tu
rėtų išnagrinėti tokius ad
vokatus, kurie elgiasi kaip 
komunistai.” Taip jis iš tik
rųjų pataria atimti teises 
ginantiem komunistus ad
vokatam.

Atsakydami Clarkui, mi
nimi komunistų advokatai 
pareiškia, kad jis mojasi 
panaikinti konstitucines pi
liečių laisves ir užkarti “fa: 
šistinę ideologiją Amerikos 
žmonėms.”

Evangelikų Liuteriu Syno- 
do sekretorius prof. George 
B. Schick; Utah valstijos 
vyriausio teismo teisėjas 
James H. Wolfe; Californi- 
jos Technologijos Instituto 
profesorius Linus E. Pau
ling; Arizonos protestantų 
episkopalų vyskupas Wal
ter Mitchell; Cincinnati Žy
dų Kolegijos prof. Abr. 
Cronbach; Yale Universite
to teologijos kolegijos prof. 
Halford E. Luccock, ir šim
tai kitų pasižymėjusių mok
slinių ir religinių amerikie
čių vadų.

Jie sako:
— Yra taikon kitas ke

lias, ne ginklais nuklotas. Iš 
visų pusių yra įtikinančių 
įrodymų, jog nuolatinėmis 
derybomis vis geriau ir ge
riau galima būtų išspręsti 
ginčijamus klausimus tarp 
Rytų ir Vakarų. Jungtinės 
Valstijos turi eiti šiuo tai
kos keliu... per derybas ir 
Jungtinių Tautų tarpinin
kavimą.

4 Senatoriai Šaukia • 
Smarkiau Ginkluot 
Kiny Tautininkus

Washington. — Keturi 
senatoriai smerkė Trumano 
valdžią dėl to, kad ji “per 
silpnai” rėmus Kinijos tau
tininkus kare prieš komu
nistus - liaudininkus. Jie 
šaukią iš naujo sukrusti 
ginkluot Čiang Kai-šeko 
tautininkus, esą, kad So
vietams netektų visa Azi
ja.

Tie senatoriai yra demo
kratas Pat McCarran ir re- 
publikonai Styles Bridges, 
K. S. Wherry ir Wm. F. 
Knowland.
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Vėliausios Žinios
Berlin. — 54 buvę Socia

listinės Vienybės Partijos 
nariai pasiskelbė, kad jie 
organizuos naują “marksis
tinę partiją, nepriklausomą 
nuo Sovietų Sąjungos.” Jie 
pasiuntė sveikinimą prieš- 
sovietinei Jugoslavijos Tito 
valdžiai.

Santiago, Čilė. — Prezid. 
Videlos valdžia pasigarsi
no, kad jau nuslopinus su
kilimą prieš ją; bet dar pa
laiko karo stovį ištisoje ša
lyje.

Washington. — Truma- 
niškų demokratų vadai ke
tina tęsti šią Kongreso se
siją, iki jis užgirs dar 31 bi- 
lioną dolerių karinių ir kitu 
lėšų vadžiai per metus iki 
kitos vasaros.

Amerikos valstybės sek
retorius Dean Acheson sa
vo Baltajame Popiervje 
rupp. 5 d. kaltino Čiang 
Kai-šeko .valdžios suktybes 
ir ištižimą už tai, kad kinų * 
komunistai sumuša tauti- . 
ninkus. Achesonas sakė, -

1 jog Amerika, po Japonijos 
sumušimo, bergždžiai suki
šo Čiango tautininkams 3 
bilionus dolerių.

Suomiai Tęsia Streiką, 
Nepaisant Grasinimą

Helsinki.— Streikuoja a- 
pie 100,900 Suomijos darbi
ninkų. Platus streikas vyk
sta, kaipo protestas, kad 
socialdemokratų valdžia pa
siuntė kariuomenę miškų 
darbininkų streikui laužyti, 
ir kaipo reikalavimas pa
kelti algas. v

Valdžia suėmė žymiuo
sius komunistų vadus; kal
tina juos už streiko iššau-
kimą ir grąsina apsidirbti 
su komunistais. (.

(Sovietų spauda sako, jog 
Suomijos valdovai laužo 
taikos sutartį, kur buvo ža
dėta Suomijos darbo unijom 
streiko teisės.)ORAS. — šilta giedra.

Milledgeville, Georgia. — 
Iš kalėjimo pabėgo 13 kri
minalinių pamišėlių; 10 su
imta, o 3 dar ieškoma.
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. Mokslininkai Kalba
Pati didžiausia ir svarbiausia Amerikos mokslininkų 

organizacija American Association for Advancement of 
Science viešai pasmerkė prezidento Trumano įvesta “lo- 
jališkumo priesaiką” valdžios tarnautojams. Tas tiesa, 
mokslininkai sako, kad valdžia turi teisę reikalauti lo- 
jališkumo savo tarnautojų. Bet kaip piliečio lojalumas 
sprendžiamas? Jis turi būti sprendžiamas iš jo darbų. 
Dabartinis gi patvarkymas valdžios tarnautoją spren
džia pagal tai, ką vienas ar kitas apie jį yra pasakęs. 
Tuo būdu visiškai nekalti žmonės mėtomi iš darbų ir 
persekiojami.

Mokslininkai sako, kad joks save gerbiąs mokslinin
kas nesutiks dirbti valdžios atominės energijos komisi
joje, jeigu iš jo bus atimta teisė turėti savo nuomonę, 
gyventi savo protu, laikytis savo pažiūrų. Mokslininkas 
negali dirbti tokiose sąlygose, kuriose jis turi bijoti nuo
žiūros ir persekiojimų, gandų ir prasimanymų.

ŠI Amerikos Mokslininkų Asociacija turi 24,000 narių. 
Ji susideda iš 211 organizacijų. Manoma, kad mokslinin
kų pastabos ir pareikštas nepasitenkinimas valdžios or
ganų atsinešimu padarys Washingtone rimto įspūdžio. 
Valdžia turės kreipti dėmesio į mokslininkų pakeltą pro
testą. i

i • V.MV
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Kas Ką Rašo ir Sako > PASTABOS

Dar Viena “Profesore”
Už patapimą parsidavėliu Louis Budenz gavo profe

soriaus vietą Notre Dame universitete. Dabar kitas ka
talikų universitetas atsilygino kitai tokios pat reputaci
jos ypatai. Chicago Mundelein vardo universitete darbą 
gavo Elizabeth Bentley. Už išdavimą komunistų ir liūęįi- 
jimą prieš juos toji be jokių gabumų, pasiruošimo ir re
putacijos moteriškė padaryta “profesore.”

Ką jis mokys, ko ji gali mokyti, nepasakoma. Tai dar 
vienas parodymas, ko verti yra toki universitetai. Jų 
profesoriumi būti nereikia mokslo ir proto. Su mokslu 
ir protu žmogus juk neis į tokį universitetą save apgau
dinėti ir jaunimą mulkinti. Sutepk savo sąžinę, parsi- 
duok reakcijai, gausi profesoriaus vietą katalikiškam 
universitete!

Vienybė Ardymui Vienybės
Praneša, kad Amerikos Darbo Federacijos ir CIO va

dai susitarė siųsti dvidešimt delegatų Londonan į kong
resą, kuris įvyks lapkričio 27 d. ir kuris bandys suorga
nizuoti “tarptautinę darbo unijų federaciją.” Pirmiau 
jokiais klausimais tų dviejų judėjimų vadai nesusikal
bėdavo. Reikėtų^tįk pasidžiaugti, kad jie pradeda susi
kalbėti. Dej^L ias jų susikalbėjimas padarytas blogam 
tikslui.

Londono kongreso misija bus suduoti smūgį jau kelin
ti metai puikiai veikiančiai Pasaulinei Darbo Unijų Fe
deracijai. Savo laiku šiai federacijai „paklausė ir CIO., 
Šių metų pradžioje CIO vadai pasitraukė ir pradėjo 
prieš federaciją intriguoti. Pasitraukė taipgi Anglijos 
Darbo Unijų Kongresas. Pasitraukę dešinieji susitarė 
kurti naują unijų organizaciją ir griauti senąją. Tam 
negarbingam darbui entuziastiškai'pritaria ir Amerikos 
Darbo Federacijos vadai.

Taigi, tarpe Federacijos ir CIO pasiekta vienybė yra 
griovimui darbininkų vienybės. Tokiu Federacijos ir 
CIO vadų susikalbėjimu nesidžiaugs joks klasiniai są
moningas darbininkas.,

Suomijoje Visuotinas Streikas
Šiomis dienomis Suomijoje prasidėjo visuotinas darbi

ninkų streikas. Šiuos žodžius rašant jis tebesiplečia. So
cialdemokratinė valdžia pasimojus streiką sulaužyti. 
Vienoje vietoje valdžios policija jau padarė ginkluotą už
puolimą ant darbininkų. Vienas darbininkas tapo užmuš
tas, o daug sužeista.

Valdžia pašaukė armiją streiko laužymui.
Ko gi geresnio galima tikėtis iš buržuazijai parsida

vusių socaildemokratų? Karo metu jie tarnavo Hitleriui, 
padėjo Hitleriui kariauti prieš Tarybų Sąjungą, Ameri
ką ir jų talkininkus. Dabar jie šaudo savo darbininkus.

DAR VIENAS NAUJO
SIOS MADOS FRONTAS

Mūsų fašistinėje kaimy
nėje Vienybėje skaitome:

Rio de Janeiro, Brazilijoj, 
lenkų spaudos pranešimu, 
liepos 17 dieną, Lenkijos ka
ralienės Jadvygos, Jogailos 
žmonos, 550 metų mirties 
sukaktuvių proga įvykusios 
bendros lietuvių - lenkų pa
maldos. Buvę meldžiamasi 
ta intencija, kad “Lenkijos 
karalienė ir, kaipo Jogailos 
—Vladislovo žmona,—Lietu
vos didžioji kunigaikštienė 
Jadvyga, būtų beatifikuota, 
paskelbta palaimintąja./’

Per mišias lietuvių choras 
giedojęs šventas giesmes, o 
Gounodo “Avė Maria” išpil
dęs lenkas solistas ponas 
Renerski.

Prie altoriaus kalbėjęs 
kun. Janilionis, kuris ^pabrė
žęs šių sukaktuvių reikšmę 
Lietuvai ir Lenkijai, kurios 
dabar kartu kenčia, bet 
anuomet buvusios garbės ir 
jėgos sujungtos...

Po pamaldų įvykusi aka
demija parapijos salėje. Bu
vęs Lietuvos konsulas J. 
Naši i imas, į prezidiumą pa
kvietęs Lenkijos buv. minis
ter} dr. T. Skowronskj, lenkų 
kolonijos pirmininką B. Me- 
lenewskj, kunigaikštį Čarto- 
riskį, na, ir lietuvius kun. 
“Jamilionisa, inž. K. Aucle- 
nisa ir J. Malaiszkę.”

Dauguma kalbėtojų buvo 
lietuviai. Portugališkai kal
bėjo inž. K. Audenis.

Poniškoje istorijoje men
kai nusimanančius lietuvius 
lenkų kolonijos pirmininkas 
apšvietus, nupasakodamas 
karališkosios poros žygius, 
kur “drąsa ir inteligencija 
Jogailos” jungėsi su “iškn 
lia politine Jadvygos išmin
timi.” r

Mindaugau sapnai išsipil
dę, kai abu valstybės buvu
sios sujungtos ir užėmusios 
visą plotą “od morza do 
morza”... Jadvyga, dar gy
va būdama, jau dariusi ste
buklus, o po jos mirties’ste
buklai dar padidėję.

Už gražią ir įspūdingą

Aukos Civilinių Teisių 
Kongresui

Iš New Kensington, Pa., 
gauta $28. Nuo LDS kp. $5 
ir nuo narių $23.

Iš Los Angeles, Calif., L. 
Peters prisiuntė blanką, ant 
kurios surinkta Sekamai:

LDS 35 kp., $5.
P. Repečka, $1.75.
Po $1: Alfe, M. K. Yag- 

min, IDL, A. Bush, Joe 
May, Stanley Markei, Joe 
Karvelis, Joe Armin.

P 50c: M. Balton, M. Le
wis, J. Pupis, J. A. Russ.

J. K. Butman, 25c.
Viso $17.00. ' ..

Nuo Onų Pares, iš Balti
more, Md., per V. Stanke
vičių, $15.00.

Nuo kitų pavienių:
i Ant. ’ Lakickas, Coaldale, 

Pa., $5.00. .
George Wareson, B’klyn, 

’N. Y., $5.00.
Dipuko Brolis, $4.00.

Kada Kinijos Liaudiečiai Pareikalaus 
Pripažinimo?

Komercinė spauda plačiai spėlioja; kad spalių 10 die-

Tai tiek šį sykį. -Širdin
gai tariame ačių viršminė- 
tiem gerądėjam. Tikimės, 
kad jų pavyzdį paseks ir ki
ti asmenys. Nepamirškite, 

ną bus tai diena, kada Kinijos liaudiečiai galutinai su- kad yra svarbu šiam tikslui 
darys visos Kinijos valdžią ir pareikalaus užsienio pri-!— civilinių teisių reikalam
pažinimo. Toliau ta spauda spėja, kad su ta pačia’ spalių 
dešimta Tarybų Sąjunga naująją valdžia pripažins.

Tarpe Anglijos ir Amerikos eina tuo klausimu pasita
rimai. Anglija esanti linkus irgi liaudiečiUs pripažinįi ir 
su jais pradėti tartis dėl prekybos. Tuo tarpu mūsų val
stybės departmehtas ir prezidentas Trurrianas ketina ne
nutraukti ryšių su Čiang Kai-šeko režimu, net ir tokiam 
atsitikime, jeigu Čiangas turėtų tik vieną Formosą su 
septyniais milijonais gyventojų.

aukoti, ginti savo teises.
Čekius ar money-orde- 

rius išrašykite Civil Rights 
Congress ir pasiųskite Lie
tuvių Komitetui, 46 Ten 
Eyck Št, B’klyn 6„ N. Y. 
L. Kavaliauskaitė, fin. sėk.

P. Š., — Čia neskelbiami 
tie aukotojai, kuriuos yra 

programą kunigaikštis Čar- 
toriskis maloniai padėkojęs. 
Dar ne viskas. Susirinkusiė- 
jj savo kardinolui pasiuntė 
telegramą, kur sako, jog abi 
tautos susijungusios meldžia
si, kad karalienė ''Jadvyga 
būtų beatifikuota.
Lietuviškieji reakci j orde

riai. jau visai pakvaišo. Su
sirado tokius pat savo tė
vynės išsižadėjusius lenkus 
ir sudarė bendrą frontą. 
Bendrai meldžiasi, bendrai 
politiniai kovos, bendrai 
sapnuos apie Jogailą ir Ja
dvygą.

Tiek tik galima pridėti, 
kad iš šio bendro fronto 
niekas neišeis. Kas liečia 
Lietuvą ir Lenki j % jie joms 
nepakenks* Jie per silpni ir 
per tušti.

KĄ GI TAS LAIMĖJIMAS 
REIŠKIA?

Vakarų Vokietijos rinki
mų rezultatais labai paten
kintas kunigų Draugas. 
Draugas rašo:

“Krikščionys demokratai 
ir vadinamieji ‘laisvieji de
mokratai’ (liberalai) drau
ge sudėjus gavo visų balsų 
daugumą. Jei susitars dėl 
koalicijos, šios dvi partijos 
galės parlamentą kontro
liuoti ir vyriausybę suda
ryti ...”

Toliau skaitome: “Esame 
tikri, kad Vokietijos rinki
mų duomenimis yra paten
kintos visos vakarų demok
ratijos. Savo fronte prieš 
komunizmą jos susilaukia 
stipraus, talkininko” (D., 
rugp. 16 d.).

Betgi krikščionių demo
kratų laimėjimas yra lai
mėjimas Hitlerio talkinin
kų. Per visą karą Vokieti
jos krikščionys demokratai 
šimtu procentų palaikė Hit
lerį.

Apsaugok demokratijas 
nuo tokių talkininkų! Visa 
istorija kalba, kad krikš
čionys yra ne demokratijos 
talkininkais,'bet jos žlugdy- 
tojais.

Laisvėj paskelbę kiti drau
gai'. Nėra reikalo tuos pa
čius aukotojus skelbti kelis, 
kartus.

Belgrad. — Jugoslavijos 
valdžia pavarė Čechoslova- 
kijos konsulato narį St. 
Horvatą, apšaukdama jį 
Jugoslavijos priešu.

Lenox, Mass. — Inkstų 
liga serga Sergius Kousse- 
vitzky, buvęs garsus Bos
tono Simfonijos Orkestro 
vadas.

Buvęs J. V.' prdkuroro padė
jėjas O. John Rogge senati- 
niame posėdyje liudija prieš 
buvusį savo bosą Tom Clark, 
argumentuodamas, jog jis 
nėra tiek “pakilus nei doras 
ar gabus,” kad tiktų skirti 
jungtinių Valstijų Aukščiau

siojo Teismo teisėju.

^Hitleris turėjo suorgani
zavęs prieškomunistinę ašį. 
Amerika,# remdamosi Hitle
rio principu, suorganizavo 
prieškomunistinį paktą. Da
bar Kaįšekas, remdamasis 
Amerikos principu ir Tru
mano palaiminimu, taipgi 
organizuoja aziatinį prieš* 
komunistinį paktą.

Mozės paliko krikščio
nims dešimtį dievo prisaky
mų, o Hitleris pamatus 
prieškomuništiniams pak
tams. Ir dabar jie dygsta, 
kaip lepšės pO lietaus. Bet 
lepšių labai trumpas amžis, 
greit jos ištyžta...

Belgija ilgą.laiką negalė
jo suorganizuoti ministrų 
kabineto. Todėl socialistas 
Spaak važiavo Šveicarijon 
pasitarti su buvusiu kara
lium Leopoldu. Po to kabi
netas tapo suorganizuotas.

Kunigai neapsieina be po
piežiaus, o socialistai be ka
ralių. Belgijos liaudis išvijo 
karalių, bet socialistai šliau
žioja pas jį ir tariasi, kaip 
šalį tvarkyti.

Generalis prokuroras 
Clarkas jau rioglinas! į 
aukščiausio teismo teisėjų 
kėdę. Trumanui jis labai 
patiko, kad laike gene ralio 
prokuroro tarnybos nesis
kaitė su šalies konstitucija, 
bet rūpinosi raudonųjų ra
ganų gaudymu.

Kada aukščiausio teismo 
teisėjų sąstatas susidarys 
iš tokių vyrų, kaip Clarkas, 
tai galima . laukti,* kad ir 
konstitucija bus viršum ko
jomis apversta.

Šios šalies konstitucijoje 
yra punktas, kur pasakyta, 
kad “suteikiama visiems žo
džio, spaudos ir įsitikinimų 
laisvė.” Bet šis punktas jau 
dabar neturi jokios reikš
mės, jį reikia taisyti. O pa
taisyti labai lengva, tik rei
kia pridėti “ne” ir viskas 
bus tvarkoj.

Buvęs šios šalies, prezi
dentas Hoover is jau kriti
kuoja Trumaną, kad jis ša
lį tempia prie komunizmo.

Man rodosi; Hooveris tu
rėtų nusiraminti, nes Tru- 
manas šalį tempia kaip tik 
į hooverizmą, kuomet jo 
prezidentavimo laikais be
darbiai išmatų laukuose 
pradėjo įsigyti “privatines 
nuosavybes.” 

Tibete aukščiausiu kuni
gu — Dalai Lama, yra iš
rinktas dvylikos metų vai
kėzas. Dabar jis paskelbė 
religinę kovą prieš komu-
nizmą, įsakė visiems kuni
gams melstis prie Buddos, 
kad jis išgelbėtų šalį nuo 
komunizmo.

Popiežius šaukiasi prie 
Kristaus, Dalai Lama prie 
Buddos, rabinai prie senio 
dievo 'ir visų vienas šūkis: 
“Gelbėkite nuo komuniz
mo!” Bet jokios pagalbos 
nesulaukia.

Ar ne geriau būtų šauk
tis prie šėtono, gal tas už 
juos galingesnis?

Japonijos valdžia turi bė
dos su tais kareiviais, ku
rie dabar sugrįžta iš Sovie
tų Sąjungos, kaipo belais
viai. Jie esą taip komunis
tų sufanatizuoti, kad su 
jais negalima esą ir . susi
kalbėti. Todėl valdžia' ren
giasi išleisti įstatymą, kad 
juos bausti metais kalėjimo 
ir 10,000 yenų pinigais.

Išrodo, kad nelaisviai, su
grįžę'iš Sovietų Sąjungos, 
pusėtinai turtingi, jeigu 
valdžia kiekvieną tokį ne
nuoramą rengiasi net 10,000 
yenų bausti.

Washingtone dabar ke- 2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Atitr., Rugp. 23, 194,9
. •*' * f t

liamas lermas, kad' valdi
ninkai, parūpindami įvai
rioms kompanijoms val
džios kontraktus, ėmė 
penktą nuošimtį.

Ir.kas čia tokio, kad jie 
ėmė penktą nuošimtį. Juk 
to pačio Washing tono įsta
tymai už paskolas bankams 
leidžia nuo žmonių imti šeš
tą nušimtį, o valdininkai ė- 
mė tik penktą. Juk jie ne
prasižengė prieš įstatymus.

Trumanas ir jo bičiuliai 
reikalauja* biįionus dolerių 
skirti Europos apginklavi
mui ir teikimui šalpos 
Graikijai, Turkijai, Ispani
jai ir kitoms šalims.

Bet kaip jis rūpinasi ko
va prieš vaikų paralyžių?

Kasmet surengia dešim
tukų rinkliavą, kitaip sa
kant — surengia ubagavi
mo savaitę, tai ir viskas.

Laikraščiai praneša, kad 
popiežius kalbąs šešias kal
bas — italų, anglų, francū- 
zų, vokiečių, ispanų ir loty
nų.

Kada apaštalus dvasia 
šventa aplaižė savo ugniniu 
liežuviu, tai jie pradėjo vi
so pasauliu kalbomis kalbė
ti. Popiežius yra apaštalo 
Petro vietininkas ir jis pri
valėtų visomis kalbomis 
kalbėti'. Bet, matomai, dva
sia šventa nelyžtelėjo jį są- 
vo ugniniu liežuviu, todėl 
tik šešiomis kalba. '

Laikraščiai' praneša, kad 
Izraelio valstyb. valdžia jau 
turi išrinkus komitetą; ku
ris sekančiais metais rūpin
sis krikščioniais maldinin- 
k a i s, atvykstančiais į 
“šventą žemę.”

Mat, Izraelio valdžia ti
kisi iš atvykstančių maldi
ninkų padaryti gerą biznį.

Kam šventa vieta, o kai 
kam geras biznis.

Vyt. Širvydas sako, kad 
labai greitai galima bus 
Lietuvą išgelbėti, tik reikia 
palaukti, kol Rusija nu
silpnės iki tokio laipsnio, 
kiek buvo nusilpnėjus 1918 
metais. Tuomet Širvydas ir 
jo bičiuliai atgaus Lietuvą.

Bet Vyt. Širvydas užmir
šo, posakį — “Lapė ir Bu
lius”. Lapė irgi tikėjosi, 
kad greitai jai nukris kep- 
snis. Dabar Širvydas atsi
duria tos lapės rolėje...

Filipinų respublikos pre
zidentas Quirino atvyko 
Amerikon pasitarti, kaip 
kovoti priėš komunizmą. 
Jis stoja už suorganizavi

CIO United Electrical, Radio & Machine Workers 
radio programos komentatorius Arthur Gaeth (kai
rėje) keliauja po visą sali savo akimis pamatyti, iš 
pačių darbininku' sužinoti, kur, kiek, kaip paliečia 
darbininkus dabartinis nedarbas. Jis čia matomas

• pirm programos pasitariant su UE nariais # 
Allentown, Pa.

mą Pacifiko militarinio 
pakto, bet viešai pasigyrė, 
kad savo šalyje užtversiąs 
komunistams tvorą. Girdi, 
aš pagerinsiu darbininkų ir 
ūkininkų būvį ir tas sulai
kys juos nuo komunizmo.

Jeigu ponas Quirino 
griebsis tokio darbo, tai aš 
tikras, kad ir komunistai 
jam pagelbės.- Bet jis vie
naip kalba, o kitaip daro.

Washingtone tūli senato
riai reikalauja, kad’ vyktų 
namo MacArthuras ir iš
duotų raportą, apie Tolimų 
Rytų padėtį. Bet MacAr
thuras atsisako važiuoti. 
Mat, jis dar Japonijoj ir 
Korėjoj neužbaigė pilnai 
suorganizuoti fašistuojan- 
čią valdžią. Kaip užbaigs, 
tuomet atvažiuos ir išduos 
raportą, o valdžia apdova
nos garbės ženklais.

Washingtone jau gieda 
“Verkit aniuolai, verkit 
dvasios šventos”, nes Kai- 
šekas jau Kinijoj neišsilai
ko. Ir tik dabar Washing* 
tone visomis triubomis triu- 
bija ir visais barabanais 
barabanija, kad Amerika, 
gelbėdama Kaišeką, sukišo 
jam kelis biįionus dolerių, o 
jis nemokėjo komunistų su
mušti.

Veikiausiai dabar jau ir 
“Lietuvių Žinių” redakto
rius Gabaliauskas, su* savo 
garsiąjatformula, nepastos 
kelią Kinijos komunistinei 
armijai.
Bloga Kaišeko padėtis, bet 

dar blogesnė Washingtono 
ponų.

I ----------
Kinijoj, matomai, viskas 

eina pagal planą, o Wash
ingtone apie tą planą veda
mos viešos ir slaptos kon
ferencijos. Spauda praneša, 
kad ir Kaišekienė jau kon- 
ferųoja su buvusiu Jungti
nių Valstijų sekretorium 
Marshallu.

Ar tik Kaišekienė nenori 
savo vyrą įtraukti į dipukų 
surašą? V. Paukštys

Redakcijos Atsakymai
Zigmontui.—Mums atro

do, kad tos diskusijos nau
dos neneša. Jūs parašėte, 
mes pridėjome trumpą pa
stabą ir užtenka. Užimkim 
vietą laikraštyje svarbes
niais reikalais, negu gin
čais.

Tokio. — Japonijos val
džia reikalauja, kad jos 
darbininkai prisiektų jai 
ištikimybę, panašiai kaip 
Amerikoj.
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KODĖL MARIHUANOS CIGARETŲ RŪKYMAS TAIP' PAVOJINGAS<<•

¥

Jungtinėse Valstijose vis 
plačiau skleidžiasi rūkymas 
svaigalinių cigaretų, kurie 
slaptai daromi iš marihua
nos augalų.

Marihuana yra kanapių 
veislės augalas. Iš to auga
lo viršūnės lapų ir atžalų 
pagamintas cigaretas taip 
apsvaigina, kad asmuo pasi
daro smagus pamišėlis tam 
tikram laikui. Tuomet jis 
vieną minutę gali būti lipš
nus ir malonus, o kitą mi
nutę žmogų užmušti.

Amerikos valdžia todėl 
uždraudžia marihuanos ci
garetus laikyti ar rūkyti, 
kaip baustiną kriminalinį 
nusikaltimą.

Šioje šalyje auganti ma
rihuana yra panaši į svai- 
galinę indišką kanapę, kuri 
vadinama hašiš. Nors ha- 
šis yra smarkesnis, bet ir 
amerikinė marihuana gana 
pavojinga.

Marihuana rūkoma dėl 
smagumo ir “drąsos”. Ji' 
rūkytoją apsvaigina vienai 
bei kelioms valandoms, net 
iki 12 valandų. Taip ap
svaigęs žmogus jaučiasi ly
tiškai smarkesnis, bet mok
sliniai tyrimai parodė, kad 
marihuana nėkiek lytiškai 
nenasmarkina, o tik padrą
sina, nes ji susivaldymą nu- 
silnnina.

Artistai ir Marihuana
Marihuanos rūkymas pa

plitęs vpač tarp Hollywoo- 
do judamųjų paveikių arti
stų ir artisčių. Neseniai ju- 
džių aktorius Robertas

džiui, aš pats, jeigu parū
kiau marihuanos cigareto 
ir suvalgiau didelius pie
tus, tai per 5 minutes už
miršau valgęs; maniau, kad 
tebesu alkanas, ir tuojau 
antrus pietus valgiau, štai garėtą vieton v i “ i v j • —* i i

Amerikiniai to svaigalo 
cigar etai kai kur pardavi
nėjami net po du už “kvo- 
derį”. Taigi jie įperkami ir 
mokyklų vaikams. Tūli mo
kiniai todėl perka tokį ci- 

užkandžio.

Tad marihuanos pedlioriai 
ir zuja aplink mokyklas per 
pertrauką pietums.

Marihuanos cigaretai 
dažnai pardavinėjami'. sa- 
liūnuose ir kabaretuose. Kai 
kur tokiose užeigose yra ir

tam'tyčia kambariai mari
huanai’ rūkyti.

Daugmeniška^ marihua
nos įgabenimas prasidėjo iš 
Meksikos pirm 25 metų. 
Laikui beinant, daugelis 
žmonių pačiose Jungtinėse

kodėl aš nustojau rūkęs 
marihuaną. Aš bijojau iš 
proto išeiti.

Tyrinėtojui profesoriui 
Alfredui C. Kinsey sakė 
viena mergina:

— Užrūkius marihuanos, 
aš maniau, kad oru lekiu; 
todėl aš ant lovų vaikščio
jau.

Vienas valdininkas apsa
kė tokį atsitikimą:

— Keturi vyrai bandė į- 
eiti į užrakintą kambarį ir 
laužėsi vidun. Trus buvo 
apsvaigę .tokiais svaigalais, 
kaip morfinas, kokainas ir 
heroinas. Ketvirtas rūkė 
marihuanos cigaretą ir ne
juokaudamas užklausė jų: 
“Ko jūs čia bergždžiai bala- į 
dojatės? Ar nežinote, kad 
pro rakto skylutę galima 
lengvai vidun įplaukti?”

Valdininkas tęsė:
— Kuomet žmogus rūko 

marihuaną, jam rodosi, kad 
jis lekia; jis įsivaizduoja e- 
sąs labai galingu, net die
vu. Marihuanos rūkytojo 
protas iškrikęs, o apie lytį 
jis garsiai, palaidai pliauš
kia tokius dalykus, apie ku
riuos pirm marihuanos ci
gareto nedrįso net prisimin
ti.

Marihuana, be kitko, ver
čia žmogų kvailai, be prie- 

Mitchum ir tūli jo bendrai, žasties kvatoti. Tada juo vi- 
buvo nasiųsti kalėjiman už Į sai negalima pasitikėti. Jfe

ARCHEOLOGINIAI ATRADIMAI APIE 
SENOVĖS LIETUVIUS

Lietuvos istorijos institu
to archeolginė ekspedicija 
per dvi savaites tyrinėjo 
Linksmučių senkapius, Pa- 
kruojaus valsčiuje, Šiaulių 
apskrityje ir atgabeno Vil
niun savo darbo pasekmes.

Buvo perkastas daugiau 
kaip 150 ketvirtainių metrų 
plotas ir atidengta 68 pa
laidojimai, kurie buvo 12 i- 
ki 16 colių gilumoje.'

Visi atidengtieji žmonių 
skeletai pasižymėjo ypatin
gu įkapių turtingumu — 
moterų lavonai- gaūsūs įvai
riais pauošalais: apyrankė
mis, sagėmis, pakabučiais,

smeigtukais; su vyrų lavo
nais atrasta sykiu palaidoti 
ginklai, darbo įrankiai —■ 
peiliai, ylos ir kt. '

Atkastieji daiktai paga
minti iš žalvario, geležies, 
sidabro metalų. Viso rasta 
200 dirbinių. Tai daiktai iš 
7-jo ir 8- j o krikščioniškos 
gadynės amžių, vadinasi, 
1,100 iki 1,200 metų senu
mo.

Tyrinėjimų kolektyvą su
darė Lietuvos istorijos in
stituto moksliniai darbuoto
jai ir Vilniaus Universiteto 
studentai - archeologai. Jų 
ekspedicijai vadovavo ar

cheologė R. Kulikauskienė.
Liepos 15 d. išvyko į ry

tinę Lietuvos sritį antra 
Lietuvos istorijos mokslinė 
tyrimų ekspedicija. Šiai 
ekspedicijai vadovauja Lie
tuvos istorijos instituto se
kretorius, archeologas P. 
Kulikauskas. Ekspedicijos 
sudėtyje yra įo instituto 
moksliniai darbuotojai; be 
to, dalyvauja ekspedicijoje 
Kauno M. Čiurlionoi vardo 
muziejaus s mokslinis dar- 
butojas, archeologas P. Ta
rasenka ir kretingiškis mu
ziejininkas inžinierius I. 
Jablonskis. J. Petrulis.

Afrikinis Augaląs-Gyduolė nuo Arti ir i to.
Reumatizmo ir Tūlų Kitų Ligų

Afrikoje auga augalas, 
kurio sėklos gali gydyti 
reumatizmą, artritą (sąna
rių uždegimą) ir sulaikyti 
nuo per greito pasenimo. 
Tai strofantus veislės au
galas.

Afrikos negrai virina to 
augalo sėklas i*r gauna 
nuodingą skystį, kuriuo ap- 

marihuanos cigaretų rūky- nebūtus dalykus pasakoja i tepa savo vilyčias (strėlas), 
kad sužeistas priešas mir
tų.

Bet strofanto augalo sėk
lose yra ir gydomoji me
džiaga, vadinama kortiso- 
ne. Tinkamai apvalant ją, 
pašalinami šios medžiagos 
nuodai.

Gyvulinė Kortisone
Neįmanomai Brangi

Amerikiniai mokslinin
kai neseniai ištraukė tokią 
medžiagą iš žievės gyvulių 
liaukų, esamų virš inkstų, būtų sodinami parinktose 
Tokios pat kortisone me- vietose šioje šalyje auginti.
džiagos jie rado ir gyvulių Milio.nai L- . Laukia 
rnlr/mn Pncrn hniio nvrilzn c

m a.
Daugelis aktorių, muzikų, taraudamas, 

ir dainininkų įsivaizduoja, 
būk marihuana padedą jiem 
geriau vaidinti, groti bei 
dainuoti. Bet tai klaida, 
kaip sakė vienas įžymus 
muzikas moksliniam tyrinė
tojui. pridurdamas:

— Marihuanos užrūkęs, 
muzikas iš tikrųjų blogiau 
groja. Jis pamiršta. Pavyz-

ir meluoja, pats sau prieš-

Mokiniai ir Marihuana
Marihuanos cigaretai ga

na pigūs, lyginti su tokiajs 
narkotrškais ‘s v a i g alais, 
kaip opiumas, kokainas ar 
heroinas. Už smarkiuosius 
marihuanos cigaretus, įga
bentus iš Afrikos, mokama 
po 25, 50 centų iki dolerio.

kartą jis vienaip elgiasi, o 
kitą kartą visai skirtingai.

Vienas Narkotikų Biuro 
valdininkas buvo užklaus
tas:

— Ar tamsta bet kada 
mėginai marihuaną rūkyti?

— Aš nedrįsčiau jos rū
kyti, — atsakė valdininkas. 
— Aš esu jautrus žmogus, 
ir nežinau, kaip marihuana 
mane paveiktų. Jeigu jos 
užrūkyčiau, tai gal net 
žmogų nužudyčiau. N. M.

Nacių Submarinų Slėptuvė 
Paversta Fabriku

Vokiečiai karo, metu pa
sistatė virš vandens siauro
je, skardžioje tarpkalnėje, 
Norvegijoje, tvirtovišką 
slėptuvę savo submarinams. 
Slėptuvės cementinės sie
nos ir stogas turi 10 pėdų 
storio.

Norvegai paskui prakir
to slėptuvėje langus, įdėjo 
grindis ir naudoja ją kaip 
fabriko patalpą.

Valstijose pradėjo marihu
aną auginti.

Tas svaigalinis augalas 
buvo plačiai auginamas net 
New Yorke, kaip atrado ve
lionio majoro LaGuardijos 
paskirta komisija. Supran
tama, jog dar ir dabar tūli 
newyorkieciai augina mari
huaną žemės sklypeliuose 
prie namų. Kai kurie artis
tai augina ją net dėžėse ant 
palangių, kaip prisipažino 
profesoriui Kinsey.
Marihuana kaipo Vaistas

• Su valdžios kontrole yra 
leidžiama marihuaną pla
čiai auginti keturiose vals
tijose — Kentucky, Illinois, 
Minnesota ir Wisconsin. 
Nes to augalo viršūnės ir 
atžalos reikalingos kai ku
riems vaistams.

Kadangi marihuana yra 
kanapių rūšies augalas, tai 
•jos plaušai naudojami vir
vėms vyti, šniūrams gamin
ti ir tūliems rupiems au
deklams austi. ‘

Bet marihuanos auginto
jai turi duoti valdžiai re
guliarius raportus, kiek 
marihuanos užauginta ir 
kam ji naudojama bei par
duodama. j

Kinai jau pirm 3,060 me
tų žinojo, jog marihuana 
apmarina skausmus, darant 
operacijas.

Amerikiniai mokslininkai 
pastaraisiais laikais atrado, 
jog marihuana gali tarnau
ti kaipo vaistas ligotiems 
nusiminimams raminti ir 
valgymo norą padidinti.

Amerikiniai tyrinėtojai 
taipgi tvirtina, kad nuo ma
rihuanos lengva atprasti.

žmogžudžiai ir plėšikai 
dažnai rūko marihuanos ci
garetus “dėl drąsos”.

Didžiausias Marihuanos 
Blogumas

Valdiniai marihuanos ty
rinėtojai sako, didžiausias 
jos blogumas tame, kad ne
galima atspėti, ką jos užrū
kęs žmogus darys. /Vieną pensijas bedarbiam.

JŪREIVIAI GAUS 
KIšENIUS

Washington. — Karinio • 
laivyno vadai nutarė duoti 
jūreiviams kelines su kiše- 
niais, pradedant 1952 me
tais; nusileido tūkstanti
niams jūreivių skundams, 
jog labai neparanku be ki-' 
šenių.

Naujųjų uniformų ran
kovės bus nesusmaugtos, 
bet palaidos, kaip ir civilinių 
švarkų rankovės.

gramas pagaminti atsieina 
apie 300 dolerių, taigi jos 
svaras šiandien kaštuoja 
136 tūkstančius ir 200 dole
rių.

Štai kodėl Jungtinių Val
stijų Sveikatos Tarnyba da
bar sukruto iešokti augalų, 
iš kurių galima būtų daug 
pigiau pagaminti tą naują 
“stebuklingą gyduolę” kor- 
tisonę.
Mokslininkų Ekspedicija į 

Afriką ir Kitus Kraštus
Sveikatos Tarnyba prašo 

valdžią paskirti 1 milioną, 
750 tūkstančių dolerių. Už 
tuos pinigus būtų siunčiami 
mokslininkai į Afriką ir ki
tus kraštus rinkti strofanto 
medelius ir jų sėklas. Dalis 
sėklų būtų vartojama, gy
duolei gaminti. Kitos sėk
los ir veisliniai medeliai

kas-drugys kankina 100,- 
000 amerikiečių, daugiau
siai vaiku.
Kortisone Stebėtinai Gydo

Amerikinė Mayo Klinika, 
naudodama gyvulinęv korti- 
sonę, greitai pagydė porą 
tuzinų ligonių, kurie sun
kiai sirgo reumatizmų ir 
sąnarių uždegimu — arth- 
ritu. Tūli ligoniai buvo iš
gulėję lovoj eilę metų ir 
negalėjo, paeiti be kitų pa
galbos. Pavartojus šią gy
duolę per trumpą laiką, jie 
iau laisvai vaikščiojo ir net 
šokti pradėjo. Kai kuriuos 
reumatizmo - arthrito 
liegėlius kortisone per 
valandas vėl pastatė, 
kojų. /

Tėmijimai Mayo Klinikoj 
rodo, kad kortisone taipgi 
jaunina žmonių o.dą, krem
zles ir kaulus. Todėl tiki
masi, jog šis vaistas tar
naus ir kovai pri’eš senat
vę. Be to, daroma bandy
mai kortisone gydyti, vėžio 
ligonius.

Moksliniai ištyrus, atras
ta, jog strofanto- ‘ augalo 
sėklose yra tokia pat che
minė medžiaga kortisone, 
kaip ir gyvulių tulžyje ir 
viršinkstinių liaukų žievė
se. Iš to suprantama, jog 
sultys iš to augalo sėklų 
lygiai gydys, kaip ir gyvu
linė kortisone. . N. M.

Praga. — Be jokių kliu
dymų iš ČechosIovakijoS » 
valdžios pusės, sekmadienį 
buvo išventinti du nauji ka
talikų vyskupai.

Sag Harbor, N. Y. —Ore 
susidūrė ir nukrito du ka
riniai lėktuvai; žuvo du la
kūnai. v

pa- 
72 

ant

Albany, N. Y. — Unijos 
protestuoja, kad valdžia 
per daug vėluoja nedarbo *

I

Amerika Žingeidauja Sovietiniu MoksluAr Norėtumėte ICO Mėty Gyventi?
Šį klausimą stato dr. T., nevisai sveiki, 9 sirgo ir tik 

R. Van Dellen, rašydamas 3 nieko dirbti nepajėgė.
Tiktai keletas tiksliaii amerikonų laikraščiams.

Jisai sako, visi norėtų ii- bandė pasiekti ilgo amžiaus, 
gai gyventi, bet daugelis! klausydami kitų senių pata- 

. bijo pasenti: jie jsivaizduo-1rimų. Didžioji dauguma ne- 
ja, kad senatvė tik liūdnas'sekė jokių taisyklių dėl gi- 
ir šiurpus gyvenimo laiko- ' lips senatvės pasiekimo. Jie 
tnrpis. Dr. Van Dellen ne
labai su tuo sutinka. Jis 
nrimena, jog kitką atrado 
Sovietų-mokslininkas dr. I- 
vanas Basilevičius, Kijevo 
Universiteto medicinos pro
fesorius, kuris per ilgus 

. metus tyrinėjo senių gyve
nimą ir sveikatą.
Prof. Basilevičiaus atradi- 

. mus dabar išspausdino ver
.time Rhode Island valstijos 
Medicinos Žurnalas.

Basilevičius parašė kny
gą apie 72 senius. Jų tarpe 
buvo 34 žmonės, sulaukę 
100 metų ar daugiau, o kiti 
38 viršiję 90 metų amžiaus, 

Basilevičius sako:
Didvsis daugumas tų se-'savo”. Jokių vadinamos ge

niu džiaugėsi gyvenimu, tu
rėjo gerą atmintį ir blaivų 
protą. Jie ne vien praeičia 
(ryveno, bet įdomavo nau
jais ivvkiais ir galėjo šiek 
Hnk dirbti.

Daugelis ju atrodė, kain 
sveikas, gerai išsilaikęs *70 
metų asmuo.

Iš tų 72-jų buvo tiktai 19

A

"^veno paprastai, ūžsiim- 
kasdieniniais savo rei

kalais.
Šie seniai nuo jaunų die

nų buvo sveiki ir stiprūs. 
Po paprastų kūdikystės li
gų, dauguma tų žmonių re
tai kada tesirgo.

Didžioji dauguma jų bu
vo smarkūs rūkytojai ir 
“neatmesdavo alkoholio”. 
Jie'nebuvo vegetarai, o val
gė mėsą.

Daugiausiai tų 'senių bu
vo paprasti kaimiečiai, vy
rai ir moterys. Jie dirbo že
mės ūkio darbus, pelnyda
mi duona “prakaitu veido

rovėsvprabangų jie neturė
jo. Visi buvo vedę ir turėjo 
dikčiai vaikų, anūkų ir kitų 
ainių.

Iš tų ir kitų senatvės ty
rimu prof. Basilevičius pa
darė išvadą, kad reguliarus 
žmogaus amžius turėtų bū
ti 100 iki 120 metų.

N. M.

tulžyje. Pagaliaus, užtiko 
ją ir minimuose afriki- 
niuose augaluose.

Pasirodė praktiškiau ga
minti kortisone iš gyvulių

Sužinota, jog kortisones 
turinčių augalų taip pat 
vra Indijoj, Burmoj ir Fi
lipinuose. Truputis tokių 

tulžies, negu iš yiršinksti- | au#aju atrasta ir Floridos 
nių liaukų. Bet gyvulinė (valstijoje.
kortisone dar labai bran- ' Jeigu pavyktų gana pi
giai atsieina. Reikia 40 jau- giai išvystyti tokią gyduo- 
čių tulžies, kad galima bū- lę iš augalų, tai būtų palai- 
tų gauti, kiek reikia, tos iria milionams amerikiečių, 
medžiagos vienam ligoniui Juk arthritas vargina 7 
per dieną. Tatai jam lėšuo- milionus žmonių šioje šaly- 
ja 20 dolerių per 24 valan- je, reumatizmu serga kiti, 
das. Gyvulinės kortisones Jmilionai ir vien reumatiš-

AMERIKIETIS BARTON REKORDINIAI 
GILIAI NUSILEIDO I JŪRĄ

Bostoniškis inžinierius 
Otis Barton rugpjūčio 16 
d. nusileido giliau jūron, 
negu bet kuris kitas žmo
gus pasaulyje. Plieniniame 
savo rutulyje jis pasiekė 
4,500 pėdų gelmę vandeny
ne už 27 mylių nuo Califor- 
nijos kranto, į šiaurės va
karus- nuo Los Angeles mier 
sto.

Tuščiaviduris Bartono 
rutulys, vadinamas benth- 
oskopas, / yra apie 5 pėdų 
pločio iš lauko pusės. Plie
ninės jo sienos turi 1 colį ir

tris ketvirtadalius storio. 
Rutulys sveria 7,000 svarų. 
Per du rutulio langelius 
galima Stebėti gelmių gy
vūnus. Tai stiprūs lange
liai, pagaminti iš kvarco 
uolos, per kurią eina švie
sa, panašiai kaip per stik-

Baisus Jūrų Vandens 
Spaudimas

Rutulys turi būti labai 
stiprus, kad atlaikytų didį 
jūrų vandens spaudimą gi
lumoje.

i

Kųorhet Bartonas nusilei
do 4,500 pėdų vandenin, tai 
buvo jau tonas spaudimo 
ant kiekvieno ketvirtainio 
colio rutulio paviršiaus. Oro 
gi spaudimas lygioje vieto- 
jė ant žemės yra tiktai 15 
svarų kiekvienam ketvirtai
niam žmogaus odos coliui 
arba bet kokio daikto pa
viršiui.

Šis rutulys taip pastaty
tas, kad galėtų nusileisti 
apie dvi mylias gelmėn ir 
nesugniužtų nuo baisaus 

, (Tąsa 5-tam pusi.)'

Valdiniai Amerikos mok
slininkai akylai seka Sovie
tų Mokslų Akademijos lei
džiamus žurnalus, o labiau
siai įdomauja raštais apie 
atominius Sovietų atradi
mus.

Atominė Amerikos labo
ratorija Brookhavene, Long 
Island, N. Y., valdžios lėšo
mis samdė pažįstančius ru
sų kalbą mokslininkus. Tie 
mokslininkai ištisai išverčia 
anglų kalbon “visus” laiko
mus svarbiais sovietinių 
žurnalų straipsnius apie fi
ziką, atominę jėgą, astrono
miją, chemiją, zoologiją ir 
k t. Jie taip pat anglų kal
boje paduoda antraštes vi
sų kitų sovietinių štj^ips- 
nių mokslo klausimais • ir 
patrumpindami surašo \jų 
turinį.

Apie tokį sovietinių mok
slų tėhii j imą rašo Science 
News Letter, mokslinis a- 
merikonų žurnalas, rug
pjūčio 6 d. laidoje. Tie so
vietinių raštų vertimai ir 
sutraukos yra spausdinami 
valdžios lėšomis ir siuntinė
jami tam tikro jus įstaigoms 
ir asmenims. < *

Science News Letter dėl 
to pastebi:

— Bet FBI (slaptoji A- 
merikos policija) neme
džioja tų raštų perdirbinė- 
tojų į anglų kalbą. Šios ša
lies mokslininkai, karinių- , 
kai ir fabrikantai giria tą 
darbą, norėdami žinot, kas 
daroma Sovietų šalyje.

Tačiau Science News Le
tter truputį perdeda, kad, 
girdi, “visi moksliniai raš
tai iš sovietinių žurnalų 
taip skleidžiami anglų kal
ba Amerikoje. Juk tas pats 
Science News Letter nese
niai išspausdino Sovietų 
mokslininkų protestą, kad 
šioje šalyje per ištisus me- * . 
tus buvo nuo žmonių už
gniaužti nauji svarbūs so
vietiniai atradimai apie'vi
satinius (kosminius) spin
dulius ir mesonus. O tai da
lykai, kurie gyvai paliečia 
atominius tyrimus.'

Sovietiniai mokslininkai 
jau ne kartą įtarė, jog a- 
merikonai iš pradžios sle
pia Sovietų mokslo atradi
mus, o vėliau paskelbia, kad * 
tai esą amerikiniai atradi
mai. J. C. K.

Amerikos valdžia jau nuo 
1814 metų veda oficialius 
oro rekordus.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 23, 1949
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“Galimas daiktas, man pavyks gauti 
dokumentai, kurie, paremti dar kitais 
dokumentais, padės mano vodavybei iš
narplioti painų priešo užmačių tinklą?”
— kankinamas abejonių, galvoja prity
ręs žvalgas, gerai pažįstąs savo darbą.

Bet jaudinasi ir dreba visi jie vieno
dai, pamatę popieriuką, bent kuo nors 
sakantį jiems, kad tai karinė priešo ’pa
slaptis.

O juk mano rankose buvo visas laga
minas. Su antspaudais, su dokumentais, 
su koordinačių tinklais!

Jaunuoliai, pirmąkart vykstantieji į 
pasimatymą su mylimąja! Jūs nežinote, 
kas yra jaudinimasis! Jūs nesupranta
te, kas tai yra aistra! Jūs ir nesužinosi
te to, jeigu niekada gyvenime jums ne
paklius į i‘ankas lagaminas su kariniais 
priešo dokumentais.

Bet čia aš atsiminiau antrąją žvalgo 
taisyklę. Ramumas, blaivus samprota
vimas, išmintingumas! “Neskubėk!” — 
tariau pats sau. — “Dėmesio ir ramy
bės ir dar kartą dėmesio!” Ir ėmiau lai
pioti po rūkstantį lėktuvo laužą.

Mes ir anksčiau numušdavome lėktu
vų: “žiogelių,” “rėmų”, “Junkersų” po
relę; tačiau šitas buvo ypatingas. Pa
prasta transportinė mašina Nr. 0136, 
drugelis, vos tris savaites prieš savo 
mirtį gimęs iš “Herman Gėring” įmonės 
kokono. Neilgai gyvenai tu pasauly, tri- 
motorini fašistų draugeli! t

Tačiau jis vežė įdomius keleivius. 
Tarp smūgio išmestų į šalį ir todėl ne
apdegusių lavonų buvo artilerijos ober- 
stas, majoras tankistas (tasai* su apriš
ta koja) ir lauko žandarmerijos ar kava
lerijos dalių majoras (ir vienų ir antrų 
apvadų spalva vienoda — geltona). Visi 
kiti arba buvo sudegę visiškai arba tiek 
subiaurioti, kad aš, būdamas net aukš
tos nuomonės apie savo Šerloko Holmso 
gabumus, n'ieko tikra apie juos pasakyti 
negalėjau.

Iš dokumentų, drabužių bei dienoraš
čių likučių aš galėjau spręsti, kad tai 
būta karininkų, turėjusių kažkokių ry
šių su Kleisto armijos grupuote. “Gal 
būt, generalinio štabo ryšio karininkai?”
— galvojau aš, suklupdamas ant gelž
galio, kyšojusio iš žemės, ir užsimušda-

mas sau ant kaktos guzą. Temo. Aš, 
mano vertėjas ir mano padėjėjas Miša 
Tartakovskis apžiūrėjome kiekvieną 
krūmelį, pakilojome kiekvieną apdegusį 
popieriuką, nuardėme antpečius nuo la
vonų, apžiūrėjome “zoldbuęhus”.. .

Viskas! Lieka tiktai lagaminas.
— Važiuojam, Miša! —i liūdnai atsi

dusęs tariau aš savo čičeronei.
— Važiuojam, nes vėliau gali, ko ge

ro, ties užtvarom pašauti. ■
— O tu žinai šios dienos slaptažodį?
— Ne.
— Ir aš nežinau.
— Teks joti ir visą kelią garsiai kal

bėtis.
— Ir dar garsiau plūstis.

•— Na, taip. Tai vienintelis būdas, kad 
tave sargybinis nepašautų, kai nežinai 
slaptažodžio.

— O įdomu, kas vis dėlto yra lagami
ne?

— Žinoma, įdomu. Tačiau man dar 
įdomiau tai: kodėl, kai artinasi žmogus 
ir tyliai sako, kad jis nežinąs slaptažo
džio, į jį šauja, o kai jis joja ir per kilo
metrą plūstasi, jį praleidžia?!...

— Nažinau. Psichologiškai tai, be 
abejo, aiškinama visai paprastai: mes 
duodame sargybiniui pakankamai laiko 
pasiruošti susitikti su mumis. Jis jau 
yra visa apgalvojus ir ramiai mūsų lau
kia. O jei nelauktai susiduriama — ten
ka arba praleisti, arba šaudyti. O pa
galvoti žmogui jau nėr kada.

— Teisingai. O, gal būt, ir todėl ne
šaudo, kad mano sau: mes jo bijomės. 
Juk žinote: kai vaikai pasilieka tamsia
me kambaryje vieni, jie visada kalbasi 
ir nė minutės nenutyla.

— Privažiuojame. Pradėkime savo 
vaikišką pašnekesį.

— Drauge .papulkininki! — suriko 
Miša. — Nevarykite taip savo arklio, 
mano kumelė klumpa. Nespėju. »

—Kokių tau velnių! Matai, temsta! 
Dėl tavęs dar ant užtvaros užsirioglin
sime. Velnias man pakuždėjo vilktis už
pakaly tavęs ant tavo stipenos! Na, argi 
ji manąją pasivys! — rėkiau-aš vis gar
siau.

Jojome mes anaiptol ne riščia, -o tie
siog ramia žingine.

(Bus daugiau)

■Garsusis Tartu- Universitetasr’”l-“,',‘U,’"'’'L",’ °‘"’,-A"'’’***1949
'Vakar ir Šiandien

/

Rašo N. KREINO
Talinas, Estija. — Tartu 

universitetas' yra viena se
niausių aukštųjų mokyklų 
Europoje. Įsteigtas Estijos 
mieste daugiau kaip prieš 
300 metų, jis tik prie Tary
bų valdžios tapo tikrai 
Valstybiniu Estijos liaudies' 
universitetu.

Tiesa, 19-to 
pradžioje caras Aleksand
ras I pasirašė 
aktą, pagal kurį universite
tui buvo taikoma imperato
riaus “ypatinga globa ir ap
sauga”, tačiau gavęs vals
tybinį titulą, universitetas 
netapo ir negalėjo tapti 
liaudiniu. Jame, kaip ir pir
ma, mokėsi ostzėjiškų ba
ronų bei dvarininkų vaikai, 
daugelis' profesorių dėstė 
vokiečių kalba. Apie . tai, 
kad' dėstytų estiškai — ir 
kalbos nebuvo.

Keisti Papročiai

šimtmečio

iškilmingą

tiksliau pasakius, netvarka, 
universitete ypatingai uo
liai buvo skiepijama. Tada 
dar uoliau buržuazinė vy
riausybė sakė, kad “nepa
geidaujamiem elementam” 
visaip būtų apribotas gali
mumas stoti į universitetą. 
Prie “nepageidaujamų” ka
tegorijos priklausė estų 
darbininkų, valstiečių ir 
darbo inteligentijos vaikai. 
Neturėdami tituluotų ir ge
rai aprūpintų tėvų, jie ne
galėjo įnešti reikalaujamo 
mokesčio ir, savaime, nė 
svajoti nedrįso apie aukšto
jo mokslo įsigijimą. Nežiū
rint to, kad šaliai buvo rei
kalingi medikai ir teisinin
kai, universiteto durys es
tų jaunimui buvo stipriai 
uždarytos...
Užsienietis Korespondentas

1947 metų pavasarį Tar
tu universitete lankėsi vie-

Keisti papročiai ir keista, no užsieninio laikraščio, ko- 
tvarka viešpatavo tuomet 
universitete. Studentų tar
pe gimdavo ir stiprėjo kor
poracijos, vienijamos pagal 
kilmę. Ponai korporantai 
anaiptol nebuvo uolūs mok
sle ir neišsiskyrė geru elge
siu. Antramečiavimas anais 
laikais buvo laikomas įpra
stu reiškiniu. Didysis -..rusų 
chirurgas Nikalojųs Piro
govas, baigęs Tartu univer
sitetą su pagyrimu (kas a- 
nuo metu buvo retenybė) 
ir vėliau čia vadovavęs chi
rurgijos katedrai, savo at
siminimuose pasakoja įdo
mių faktų. Įstojęs į univer
sitetą, jis susipažino su 
grupe pirmojo kurso stu
dentų. Po kelerių metU'Pi- 
rogovui, tapusiam tuo laiku 
katedros vadovu, teko pri
iminėti įskaitas iš savo se
nų pažįstamų. Jo buvę kur
so draugai dar dėvėjo stu
dentiškas kepures!

Reakcingos estiškos bur
žuazijos viešpatavimo me
tais panaši tvarka arba,

pripildė jo auditorijas ir 
drauge su jais atėjo nauja 
tarybinė tvarki, papročiai, 
moralė...

Mokslo Praplėtimas
Vietoje keturių fakulte

tų, egzistavusių prie Esti
jos buržuazinės- vyriausy
bės, universitete veikia da
bar aštuoni fakultetai—tei
sių, medicinos, veterinari
jos, filologijos - istorijos, 
matematikos, agronomijos, 
kūno kultūros ir miško. Tik 
pereitų metų rudenį buvo 
priimta arti tūkstančio stu
dentų, o iš viso universite* 
te mokosi apie tris tūkstan
čius jaunuolių ir merginų. 
Visi jie .— 'Estijos darbi
ninkų, kolektyvinių ūkių 
valstiečių, individualinių 
valstiečių ir darbo inteli
gentijos vaikai.

Ne aklas “ihados” mėg
džiojimas, o aistringas ži
nių troškimas/.atvedė juos 
į universiteto \ auditorijas. 
Jie puikiai supranta, kaip 
tarybinei šaliai dąbar rei
kalingi geri, savo darbą ži
ną specialistai. Ir ne atsi
tiktinai, kad antramečiavi- 
mas, dar neseniai buvęs į- 
prastu reiškiniu, dabar pa
sidarė gėdingu. Žymi stu
dentų dauguma išlaiko eg
zaminus ir gauna pažymius 
tik “puikiai” ir “gerai.”

Iš Studentų Gyvenimo
Prie Tarybų valdžios uni

versitete sudarytos visos 
sąlygos normaliam ir vai
singam mokslui. Daugiau 
kaip 500 studentų, . kilę 
svarbiausia iš kitų miestų, 
gyvena gerai sutvarkytuose 
bendrabučiuose, kuriuose 
vietų skaičius didinamas 
kas metai. Miesto rekons
trukcijos plane numatyta 
pastatyti dar keletą gyve
namų namų studentams. 
Statybos darbaį jau pradė-

respondentas. Užjūrinis 
svečias įdėmiai apžiūrėjo 
studentų bendrabučius, už
suko į biblioteką ir paskui, 
lyg netyčia, paklausė:

—Sakykit, kuria kalba dė
stoma universitete?

— Universitetas estiškas 
ir jame dėstoma estų kal
ba.

Korespondentas nusišyp
sojo ir pasakė, jog jis taip 
pat mėgstąs juokauti, bet 
šiuo atveju jis klausia vi
siškai rimtai. Nepatiklus 
svečias buvo pakviestas į 
auditorijas pasiklausyti pa
skaitų ir disertacijų gyni
mo. Žurnalistas ilgai stebė
josi ir pagaliau pasakė, kad 
jei jis asmeniškai nebūtų 
įsitikinęs tuo, kad tikrai 
dėstoma estų kalba, jis nie
kuomet nebūtų tuo patikė
jęs...

Neatpažin tinai pasikeitė 
Tartu universitetas Tarybų 
valdžios metais. It vėsus vė
jas pralėkė universiteto ko
ridoriais! Nauji žmonės i sau visas išlaidas, bet dar-

Visiems amžiams dingo 
tie laikai, kai studentams 
tekdavo gyventi tėvų išlai
komi arba skursti — Tary
bų valstybė ne tik prisiėmė

gi kas mėnesį išmoka kiek
vienam studentui nuo 300 
iki 500 rublių stipendiją. 
Studentai - žymūnai gauna 
padidintą Liaudies Švieti
mo Ministerijos stipendiją. 
Ypatingai talentuotiems 
jaunuoliams ir merginoms 
išmokama stalininė stipen
dija — 700 rublių į mėne
sį.

Prie universiteto veikia ♦ 
studentų valgykla, kurioje 
už tris rublius galima gauti 
skalsius pietus iš 3 patieka
lų. Veikia sava skalbykla, 
avalynės dirbtuvė.

Žiemos ir vasaros ato
stogų metu studentai gau
na profesinės sąjungos są
skaita atilsines į geriausias 
Tarybų Sąjungos gydyklas. 
Pernai daugelis studentų • 
praleido vasaros mėnesius 
Kaukazo ir Krimo poilsio 
namuose bei sanatorijose.

Šiemet universitetas iš
leis dar vieną didelę grupę 
jaunųjų specialistų — gy
dytojų, teisininkų, filologų, 
matematikų, agronomų ir 
istorikų. Geriausieji stu
dentai, parodę susidomėji
mo bei gabumų mokslinei 
veiklai, paskirti moksliniam 
tiriamajam darbui prie res
publikos Mokslų Akademi
jos Tartu filialo.

Laisvu nuo mokslo^laiku 
studentai studijuoja moks
liniuose rateliuose, kurie 
yra įsteigti prie visų kated; 
rų. Veikia visumeninių-po- 
litinių mokslų, literatūros, 
dramos, anatomijos, miško 
ir kiti rateliai — iš viso jų 
15. Profesorių vadovauja
mi, rateliu nariai ruošia re- 
feratus, vykdo įdomias dis
kusijas, organizuoja paro
das. Tatai pratina juos sa
varankiškai ir giliai dirbti 
su knyga, padeda geriau į- 
sisavinti paskaitų medžia
gą. Bendra taisykle, disku
sijos vyksta esant perpildy
toms auditorijoms ir nere
tai jos trunka kelis vaka
rus iš eilės. Ypatingai gy
vai praėjo diskusijos, skir
tos didžiojo rusų poeto Puš-

(Tąsa 5-tam pusi.)
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Didysis Philadelphijos Piknikas
Paramai Dienraščio Laisvės

Tasai didysis piknikas įvyks sekmadienį

Rugsėjo September 2 Prieš Labor Day

Crescent Picnic Grounds
56 Cornell Ave., Gloucester Heights, N.J. • ,

KVimmic Variuodami automobiliais laikykitės Crescent Blvd. (Route 130). Važiuokite iki Ni- 
KELKODlb. va . n0 yra Betty’s Musical Bar, o ant kito Atlantic Gas stotis, čia pasu-
cholson Rd., kur an vi nikniko vieta, Kurie važiuosite busais, tai nuo Market St. Ferrykite no dešinei ir’uz vieno oIoko pinniiv Tt . , p ,Kire po aesinei ir Gloucester Heights, kuns davės iki vietos,
paimkite po dešinei bus4 ino ,

•v , nevažiuokite į Philadelphia. Ties Camden laikykitės po kai-• is kitų mivftiy
re keliu 130, kaip aukščiau nurodyta.

Iš arti ir toli busais važiuoja žmonės šimtais į šį didyjį sųskridį. Visi būkime iš anksto 
pasirengę dalyvauti šioje gražiausioje sueigoje.

t> Gera Orkestrą Gros Šokiams
Puiki Sale Pasišokimui

' * • . %. •

Skanių Užkandžių ir Visokių Gėrimų Bus Užtenkamai Visiems!
Iš toliau atvykusioms bus parūpinti stalai. Galėsite savo kompanijose linksmai balia- 

voti nieko netrukdomi. čia turėsite linksmų pasimatymų su senai matytais ir 
įsigysite naujų pažinčių.

y



Johnston City, Ill
Dienos Paminėjimas

3 d. draugai Juozas
Kireiliai surengė

metų vedybinio gy- 
Viso dalyvavo 29 
suaugusių ir 4 vai-

Vestuvių

Rugp. 
ir Ona 
draugišką pokilį paminėjimui 
savo 30 
venimo. 
ypatos iš 
kuČiai.

Buvo svečių ir iš* tolimų 
miestų, k. t., dd. Kireilių sū
nus Karlas su moteria Elzbie
ta iš Providence, R. L, kur 
Karlas toliau tęsia aukštesnį 
mokslą Brown’s College.

B. Zmitraitė ir A. Zmitra 50 
'centų. Viso surinkta $16.75. 
Visiems tariu ačių už aukas!

Taipgi dd. Kireiliai taria 
visiems 
ačių 
labai 
buvo

svečiams nuoširdų 
už atsilankymą ir už 
gražias dovanas, kurios 
jiem suteiktos. Brone.

Ir ant pa-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

“Bažnyčia varginga, kaip

Kireilio sesuo Ona su 
ir kitos 

Adelė su

vo d.
savo vyru Ostapu k 
sesers Bronės duktė 
savo vyru Feliksu 
čium.

Iš Scranton, Pa.. buvo d. 
K i re i lien ės sesuo Minė su vy
ru Dr. C. Spalletta ir sūneliu 
Henry; brolis Jonas Marča- 
lionis su moteria Ona ir 3 
mažais sūneliais — Jack, De
nis ir Alan; kitas brolis Pra
nas Marčalionis su moteria 
Uite.

Ir Jerry žurovecki iš 
Ovvega, N. Y. Ir artimi kai
mynai binghamtoniečiai.

Suėjus visiems svečiams pas 
Kireilius į namus, visi buvo 
gražiai priimti. Visi pasi
džiaugė puikiomis dovanomis, j 
kurios buvo suteiktos nuo su- j 
ėjusiųjų Kireiliams.

Vėliau visi buvo pakviesti 
važiuoti į Binghamtoną, j pui
kų restaurantą “The Ever
glades.” kur jau iš anksto 
buvo prirengta puiki vakarie
nė. Baigiant vakarieniaut V. 
Zmitraitė pirma pakalbėjo 
išsireikšdama savo atsimini-

mus iš ,dd. Kireilių vestuvių 
dienos, kuomet jai teko būti 
pirmąja pamerge — “Maid 
of Honor” — savo draugei 
Onutei, o d. Juozui buvo už 
“The Best Man” jo geras 
draugas fotografas Stasys 
Vaineikis, binghamtonietis. 
Vėliau Viktorija pakvietė vi
sus iš eilės palinkėti “jauna
vedžiams” laimingo ir toli
mesnio vedybinio ✓ gyvenimo, 
ką visi ir padarė.
baigos A. Zmitrk padeklama
vo tam tinkamas eiles, kurias 
dar ir Lietuvoj būdamas ves
tuvėse deklamuodavo.

Ant pabaigos fotografas A. 
Klimas nutraukė visų daly
vių paveikslus. Pabaigus va
karieniaut d. Kireilienė pa
kvietė visus svečius atgal į 
savo namus, kur sugrįžę visi 
linksmai laiką leido prie dau
giau gardžių užkandžių ir gė
rimų ir draugiško pasikalbė
jimo.

Kadangi šis pokilis dd. Ki
reilių yra 30-metinis ir mūsų 
dienraštis Laisvė irgi apvaikš- 
čioja savb 30-metinį jubiliejų, 
tai aš paprašiau Juozo, kad 
jis pavelytų paaiškinti sve
čiams besilinksminant nepa
miršt} ir savo dienraščio.

Dig. Kireiliui sutikus, Vik
torija perėjo per svečius pra
šydama aukų: Aukavo se
kanti : Po $2: J. ir A. Kirei
liai, A. ir A. Ostapuk iš New
ark. N. J.; A. Klimas $1.25, 
F. ir A. Lupševičfai iš New
ark. N. J., $ l; J. ir A. Mar- 
čalioniai iš Scranton, Pa., $1. 
Sekanti aukavo po dolerį: L. 
ir U. šimoliūnai, S. Vaineikis, 
A. Tvarijonienė, J. Strolis, 
N. Garnienė, J. Gabužis, V. 
Kaminskienė, V. Zmitraitė,

ir pats darbininku kvartalas, 
langai be stiklų. Ant sienos 
didelis piešinys, kuris vaiz
duoja ryškiose spalvose darbi
ninkus sunkiai tempiančius 
vežimą prikrautą akmenų...”

Man labai patinka tas kuni
gas. Man labai patinka ta jo 
bažnyčia, nors pats netikiu ir 
nesimeldžiu. Patinka todėl, 
kad tai. puikus pavyzdys mū
sų lietuviams kunigams. Pa
lyginkite Loew prie lietuvių 
klebonų ! Palyginkite jo baž
nytėlę su langais be stiklų 
prie lietuviškų klebonijų ir 
bažnyčių !

Mano nuoširdus patarimas: 
Broliai Kristuje, iš klebonijų 
ir palocių, eikite kun. Loew 
keliais — eikite į fabrikus ir 
uostus naudingu darbui užsi
dirbti sau duoną. Susipažin
kite su tokiu gyvenimu, apie 
kurį nė mažiausio supratimo 
neturite.

Aš žinau, nes man sakė LLD 
sekretorius, kad vis dar tu
rime nemažai narių, kurie 
nepasimokėjo šių metų duo
klių. Jų randasi daugumoje 
kuopų. Vienose randasi tik 
po vieną kitą, kitose po ge
roką būrį.

Ko laukiate? Kodėl laiku 
neatliekate tos savo menkutės 
organizacines pareigos?

DETROIT, MICH
Prašome Visų Įsitėmyti, KatĮ —

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks Sekmadienį,

RUGP. 28 AUGUST
Pradžia 12 vai. dieną

BEECHNUT PARK
Gera muzika šokiams ir daug visokių pamargini- 

mų. Dalyvaukite visi, paremkite savo spaudą.

Šį pikniką rengia ir jus kviečia jame dalyvauti 
Detroito Draugijų Sąryšis.

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

(Kampas 68th St.)

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

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

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

CPaul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Armory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokįtė dieną ar naktį

. . EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems 

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

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

AMERIKIETIS BARTON 
I REKORDINIAI GILIAI...

(Tąsa nuo 8-čio uusJJ 
jūros spaudimo. Amerikinė 
mylia yra 5,280 pėdų.

i Į benthoskopą įeiti yra 15 
colių pločio dureles, apvem
tos guma (robū), taip kad 
aklinai užsidaro. Jam pava
dinti pavartota du graikiš
ki žodžiai — benthos, reiš
kia “jūros dugnas”, ir sko- 
pein — “matyti”.
Elektros Sugedimas Sulai

kė nuo Didesnių Gelmių 
Bartonui benthoskope dar 

stigo 2,000 pėdų iki jūros 
dugno pasiekimo, tačiaus 
jis jau matė dar neregėtų 
žuvų ir kitų jūrinių gyvū
nų. Gal jis būtų ir dugną 
pasiekęs, ■ jeigu elektra ne
būtų sugedus tame rutu
lyje. Užtemus elektros švie
sai, nieko negalima buvo 
jūroje matyti, todėl never
ta giliau leistis.

Elektros srovė buvo siun
čiama laidu iš laivo, stovin
čio toj vietoj ant vandens^

Bartonas rutulyje kvėpa
vo oksigenu (deguonim) iš 
.tam tikrų vamzdžių. Iškvė
puojamą suterštą orą su
gėrė sodos kalkių dėžė. Kol 
elektra veikė, tai jos varo
ma vėdyklėlė (mažiukas 
“fenas”) judino orą. Taip 
šie įrengimai ir saugojo 
Bartoną • nuo užtroškimo.

Bet kai pertrūko elektros 
veikimas, jau nesaugu buvo 
dar giliau leistis. Todėl 
Bartonas telefonu iš savo 
rutulio paprašė, kad laivas 
vinduotų jį viršum. Rutulys 
buvo storu plieniniu lynu 
prijungtas prie vindo-strič- 
kės laive.

Didelis šaltis' Gelmėje
Bartonas iš gelmės tele

fonu pranešė, jog pasidarė 
ir baisiai šalta. Be to, jis 
pajuto koktumą ir svaigulį, 
panašų, kaip plaukiant lai
vu per jūrą. Tai bent iš da
lies todėl, kad, elektrai su
gedus, vėdyklė' ne varinė j o 
oro. . ' <|

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

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Generolas Omar Bradley (dešinėje), naujasis mūsų 
karinių jėgų viršininkas, ir gen. Hoyt S. Vandenberg, 
oro jėgų viršininkas, susitinka (iš kaires) su Anglijos 
oro jėgų viršininku Lord Tedder, karo lauko maršalu 
Sir William Slim, ir J. V. ministru Londone Julius 
Holmes. Amerikiečių valdžios paslai buvo nuvykę 

tenai su anglais karininkais tartis Jkaro reikalais.

Šiaip ar taip, Bar tonas 
dabar 1,472 pėdas giliau 
nusileido, negu dr. William 
Beebe ir jis pats 1934 m. 
ties Bermuda. Tada jiedu 
pasiekė 3,028 pėdų gilumą, 
ir tai buvo rekordinė gilu
ma iki to laiko.

Bartonas, dar tobulinda- 
gimus, planuoja siekti vis 
mas savo benthoskopo įren- 
didesnes gelmes, kad galėtų 
moksliniai ištirti vandeny
no dugną ir jo gyvūnus ir, 
traukti judamuosius jų pa
veikslus. J. C. K.

Washington. — Buvęs o- 
ro jėgų vadas Carl Spaatz 
ragino senatorius užgirt lė
šas didiesiems bombane- 
šiams B-36 statyti; šakė, 
jog atominės bombos ir to
ki bombanešiai būsią ge
riausi ginklai prieš Sovie
tus.

Dabartinis visų ginkluo
tų jėgų sekretorius L. John- 
sonas pirmiau buvo direk
torius Vultee kompanijos, 
kuri stato B-36 bombane- 
šius.

Santiago. — Čilės valdžia 
■ tęsia ablavus prieš komu- 
I nistus.

kino ir šiuolaikinio estu ra-1_ *- 
šytojo Jakobsono kūrybai. j

Dainavimo Menas
Estija — puikaus daina

vimo meno, turinčio dau
giaamžę istoriją, šalis. Kas 
metai į senovinį Taliną su
važiuoja šimtai dainininkų 
iš visų šalies kampų. Per

GARSUSIS TARTU 
UNIVERSITETAS 

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

Vaistas “AZIVA”
No. 1. — šis vaistas geras nuo 

nudegimo.
Nusideginus reik pamirkyti ske 

pečiukę į vaistą ir kloti ant skau
damos vietos. Kartoti kol sustos 
skaudėti. Didele bonka, $1.59. Ma
žesnė $1.35.

No. 2. — šis vaistas geras nuo 
pūliuojančių žaizdų.

Turint pūliuojančių skaudulių, rei-
paskutinę dainų Šventę sėk- . kia. pamirkyti tyrą Skepečiuke ir 

I uždėjus ant skaudulio palaikyti 1 
valandą. Pakartoti 2 ar 3 kartus 
arba kol sustos skaudėjus.

Bonka $1.59. Mažesnė, $1.35.

mingai pasirodė akademi
niai universiteto chorai. Jų 
repertuare — Čaikovskio, 
Bethoveno, Šopeno kūri
niai, estų liaudies dainos.

Be chorų, universitete 
veikia savas dramos an
samblis, dūdų orkestras. 
Studentų miestelyje įrengti 
puikūs teniso korfai ir 
krepšinio aikštelės. Estų 
jaunimas mėgsta sportą ir 
noriai sportuoja laisvu nuo 
mokslo laiku.

Kunkuliuojantį kūrybinį 
gyvenimą gyvena seniau
sias Pabaltijo universite
tas.

Wholesale and Retail 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1185 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
33\N. Elliot Street, Borough. of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PASQUALE ATTANASIO 
dba Parkside Delicatessen

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1017 has been issued to the undersigned 
to sell bear at retail under Section 107 of 
the Alcdholic Beverage Control Law at 
585 Vanderbilt Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STELLA TESTA

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 6258 has ‘been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
104 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER GREEN

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10159 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2108 Cortolyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

OTTO STEINFELDT
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4186 has l>een isrued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NATHAN ENOWITZ
the

No.NOTICE is hereby given thst License 
EB 480 hits been issued to the undersigned 
to sell been at retail under Section 107 of 
tlie Alcoholic Beverage Control Law at 
5601 Et. Hamilton Parkway, Borough 6f 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOTTIE HECHT STRAHL 
Paj;k Delicatessen

ih hereby given that License No. 
lias been issued to the undersigned 
beer 
107

NOTICE 
HW 710 
to sell 
Section . . 
Control Law 
of Brooklyn, wwiv 
consumed on the premises.

FRANK & LOUIS CHIARAMONTE 
F.'auk aud Lou’& Bar aud Grill

and wine at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
at 6326 Avenue. N, Borough

County of Kings, to be

24,000 Poilsaujančių Res
publikos Gydyklose

Kurortinis sezonas res
publikoje yra įkarštyje. 
Druskininkų, Palangos ir 
Birštono kurortai priėmė į 
savo gydyklas šimtus poil- 
saujančių. Apie 20 sanato
rijų bei poilsio namų nau
jai atremontuoti, gavo pa
pildomo inventoriaus, gy
dymo įrengimo.
Naujų gydyklų tarpe Dru

skininkuose pradėjo veikti 
specialinė vaikų sanatorija, 
taip pat baigiama įrengti 
vaikų gydykla Lietuvos ge
ležinkelio darbininkų vai
kams.

Per vasaros sezoną Lie
tuvos profesinių sąjungų 
gydyklose pabuvos daugiau 
kaip 14,000 žmonių. Iš viso 
respublikos kurortuose il
sėsis ir gydysis apie 24,000 
žmonių.

Long Island Universitetas 
naujoje brošiūraitėje plačiai 
išdėsto galimybes mokytis va
kariniams studentams, baigu
siems vidurinę mokyklą, sie
kiantiems mokslo laipsnių.

No. 3. — Šis vaistas geras nuo 
akių skaudėjimo.

Kada turite akyse karštį atsigu-i 
lūs aukštieninku įleiskit lašą vais
tų ir užsimerkę palaukit dvi minu
tes. Tada bus gerai. Atkartoti kas 

valandas, kol sustos sopėti.
Kaina 95c

2

No. 5. — Šis vaistas geras nuo 
plaukų, ir galvos niežėjimo.

Jei galvą niežti, vartok šią poma 
dą taip: p’aime 3 lašus ant delno ir 
trink kokias 2 minutes. Sustabdi 
niežėjimą ir žmogus jaučiasi gerai 
Bonkutč — $1.59.

Užsakymus duodant, įdėkite 
ney orderį' ar čekį, ar pinigus į 
ką ir siųskite sekančiu antrašu:

295 Silver St., So. Boston 27, Mass. 
Šie vaistai yra skelbiami per Am- 

x berlando Radio pusvalandį.

J. MACHINSKAS,

mo
ve-

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

SHAUNS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02■ Jamaica Ave.,

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

Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių DirelfToFiai:
F. W. Shalins-J. B. Shalins

TEL. Virginia 7-4409.

CHARLES

Amerikos Darbo Partija 
pagerbs, garsų dainos, filmų 
ir scenos artistą Paul Robe
son masiniame mitinge, ren
giamame rugpjūčio 31-mą, 
Bronx Winter Gardene; ___________________ _ _ ____ . }.

Pajieškojimai
Pajieškau keturių puseserių Stur- 

mikių, iš Duknų kaimo. Pirma gy
veno Chicago, Ill. Prašau jų pačių 
atsišaukti, arba kas apie jaš žino
damas man praneš, būsiu dėkinga. 

Taipgi norėčiau, kad ir mano pa
žįstami atsišauktų iš Pasžuvių kai
mo, Batakių miestelio. > ' < -o

Aš esu Ona Bertulikė, po vyru
Anna Kutra, 376 Elm Avė., Maplfe 
Shade, N. J. (189-193)

PRANEŠIMAI'
MONTELLO, MASS.'

Trečiosios—Progresyvių Partijos, 
Mass valstijos, metinis piknikas 
įvyks sekmadienį, rup., Aug. 28, bus 
Tautiško Namo Parke, pradžia 1 v. - * ' 
dieną, įžangos nėra. Prašome visus 
dalyvauti, pasilinksminti ir tuom 
pat kartu paremti progresyvį judė
jimą. (19-lpl)

MONTELLO, MASS.
LLD 6-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas yra nukeltas iš rugsėje 
(Sept.) 5-tos į rugsėjo (Sept.) 12. 
Visų narių prašome įsitėmyti pakei
timą susirinkimo dienos ir kviečia
me skaitlingai dalyvauti susirinki
me. — Fin. rast. Geo. Shimaitis. .

(190-191) L

J. ROMAN
Laidotuvių 

Direktorius
'Jrhf

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

i 0

PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
, Cor. Hewes St.
BROOKLYN, N. Y.

^Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik-?

Oteliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6288

MATTHEW A, BUYUS 
(BUYAU8KA8)

Laidotuvių Direktorius'

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.

MArket 2-B172

JOSEPH BALTAITIS
BAR & GRILL

518 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

Atskiras Kambarys Grupėms ir Šeimoms

TELEVISION
SHUFFLE BOARD

Telefonas
EVergreen 4-9407

■m™

TELEPHONE
STAGG 2-5043

tmmminininiiiiiinffliinnnnniininnnnnm

BES. TEL.
HY. 7-3681

wiiiiissi!Wiiummummii«iiim!Ea

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORTU8 

FUNERAL HOME . • 
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas BalsamuotojaS)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Ųth. Daily)-—Antr., Rugp. 23, 1949



Pikietavo Deportacijų 
Agentūrą

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas iššaukė liau
dies atstovų pikietą prie De
partment of Justice agentū
ros, oficialiai žinomos po var
du U. S. Immigration and Na
turalization Service, 70 Co
lumbus Ave., tarp 62nd ir 
63rd Sts., New Yorke.

Pikietuotojai reikalavo pa- 
.liuosuoti George Pirinsky, A- 
merikos Slavų Kongreso Vyk
dantįjį sekretorių, ir Beatrice 
Siskind Johnson, darbininkų 
veikėją. Juodu abu laikomi 
Ellis Islande po $25,000 už
stato kiekvienas.

Patsai jų sulaikymas de
portacijai, sako protestuoto
jai, yra neamerikiniu elgesiu. 
Tačiau sulaikymas po tokia 
kaucija yra nekonstitucingas 
ir nežmoniškas, Amerikos 
liaudis to niekad negali už- 
girti, neužgirs.

Džiova Susirgimai 
Daugėja

Džiova — skurdo liga — 
pradėjo leisti savo žudančius 
nagus ir į Queens, lig šiol 
skaitomą viena iš atspariau
sių tai ligai miesto apskričių. 
Mat, ten daugiau erdvės — 
būdavo daugiau. Tačiau da
bar, stokoje namų, ir tenai 
erdvė siaurėja. Pagaliau, er
dvė už namų sienų — ne vis
kas, jeigu bute ankštuma.

Pirmais šių metų še
šiais mėnesiais Queens apskri
tyje raportuoti 508 susirgimai 
džiova. Tai tiek raportuota. 
O kiek neraportuota — nie
kas nežino, nes metinio bei 
pusmetinio sveikatos patikri
nimo nėra. Darbo žmonės, 
vengdami iškaščių, paprastai 
sveikatą patikrinti eina tik
tai tuomet, kuomet sveikata 
jau visiškai pakrikus, nebe
išgali dirbti. Džiova yra vie
na iš tų ligų? kuri apsiskel
bia tiktai tada, kada savo 
auką jau gerokai paklupdo.

New York. — Jau pra
vestas natūralis žibinama
sis gesas vamzdžiu iš Te
xas valstijos į New Yorko 
apylinkę.

Washington. — Truma- 
nas ketina remti Murray 
Lincolną, Amerikiečių De
mokratinio Veikimo vadą, 
kaip kandidatą j senatorius 
Ohio valstijoj prieš republi- 
koną Taftą.

L. K. Klubas Kviečia Pasitarti 
Ir Draugiškai Pasilinksminti

Visus savo narius ir prie- 
telius klubas kviečia rezer
vuoti šio šeštadienio vakarą, 
rugpjūčio (Aug.) 27-tą, drau
giškam pasitarimui ir pobū
viui Liberty Auditorijos salio- 
ne.

Prašome atvykti tiesiai iš 
darbo, iš krautuvių, iš parkų, 
nes čia ant vietos turėsime 
gerų užkandžių. Atsiveskite 
savo šeimas, draugus. įėji
mas nemokamas.

Kito būdo jus pakviesti ne
turime. šie paskelbimai dien
raštyje Laisvėje — vienatiniai 
kvietimai, tad prašome jūsų, 
kurie šiuos kvietimus pastebė
site, būti mūsų talkininkais 
priminti apie mūsų sueigą ki
tiems.

Artėja karštos veiklos se
zonas, su miestui valdininkų 
ir įstatymų leidėjų rinkimais.

Didėja nedarbas, su naujo
mis problemomis darbo žmo
nėms. Tuo tarpu taksai ne
mažėja. Nauji bilijonai sko
los užkraunami mums(»mūsų 
vaikams ir vaikų vaikams tik
slu gelbėti fašistuojančių val
donų braškančius sostus. Nau
ji bilijonai skiriami kariniams 
reikalams.

Ką daro mūsų šalies darbo 
žmonės sustabdyti tą stūmi
mą šalies skolosna?

Ar darbo žmonės gali su
stabdyti ruošėjus kito pasau
linio karo ?

Ar mums tame yra kokios 
prievolės ?

Tais ir panašiais klausi
mais bendrai pasitarsime ir 
pasiruošime savo pasiskirtus 
veiksmus paremti^ darbu. 
Tam reikalingas esate kiekvie
nas iš jūsų, reikalinga jūsų 
talka. Komitetas.

Darbiečiai Snkraustė 
Atgal į Butą iš Jo 
Išmestą, Šeimą

Lietuviškųjų Parengimų
Auditorijoje Kalendorius

Brooklyno Lietuvių Bendro 
Veikimo Komiteto parengimų 
už 1949 m. ir pradžią' 1950 
m. kalendorius.

Visos Brooklyno draugijos 
malonėkite įsitėmyti, kad 
sekamam rudens ir žiemos lai
kotarpiui Liberty Auditorijoj 
jau yra užimta didžiuliams 
lietuvių parengimams seka
mos dienos:

■Rugsėjo 18 d., 1 vai. po 
pietų, prakalbos Sveikatos 
Kultūros Klubo, kalbės Dr. 
Kaškiaučius ir kiti.

Spalių (Oct.) 9 d., sekma
dienį, Aido Choro koncertas.

Spalių 22 d., šeštadienį, 
LDS jaunimo kuopos šokiai.

Spalių 30, sekmadienį, 
Laisvės koncertas.

Lapkričio (Nov.) 26 d., 
šeštadieni. Lietuviu Namo B- 
vės bankietas.

Gruodžio (Dec.) 4 d., sek
madienį, Central Brooklyno 
LDS 46 kuopos teatras.

Gruodžio 10 d., šeštadienį, 
Richmond Hill ir E. .New 
Yorko LLD ir LDS kuopų 
metinis bankietas.

Sausio (Jan..) 15 d., 1950 
m., Liaudies Teatras vaidins 
veikalą.

Sausio 29 d., sekmadienį, 
Laisvės bankietas.

P. S. Draugijoms seka
mos dienos dar nėra užim
tos :

Lapkričio (Nov.) 12 ir 13 
dienos, taipgi

Gruodžio ‘ (Dec.) 18 (sek
madienis, ir 31 diena, šešta
dienis prieš Naujus Metus.

Corinne Calvet ir Burt Lancaster su Paul Henreid, 
Claude Rains ir Peter Lorre žvaigždžiuoja filmoje 

“Rope of Sand” New Yorko Paramount Teatre.

Sausio 1 d., sekmadienis, 
dar neužimta.

P. S. Sausio 8-tą ir 22 die
nomis reikėtų nerengti, nes 
bus gausio 15 d. Liaudies Te
atras ir sausio 29 d. “L.” 
bankietas.

Brooklyno Lietuvių 
Bendro Veikimo

» Komiteto Sekr.
J. W. Thomsonas.

Mokyklos Galėsiančios 
Atsidaryt Laiku

Valstijinis New Yorko švie
timo Departmentas skelbia, 
kad mokyklos galėsiančios at
sidaryti dieną po darbo šven
tės, rugsėjo 6-tą, .kaip papras
tai. Tačiau mokinių sveikatos 
priežiūros skyrius pareiškė, 
kad gal dar neatsidarys tos 
mokyklos, į kurias sueina mo
kiniai iš tų sričių, kuiiose bu-1 
vo daugiausia susirgimų vai
kų paralyžiumi.

Apie ligos sklidimą palies
tose srityse informacijos bū
siančios pateiktos tų sričių 
mokyklų viršininkams ir nuo 
jų priklausys atidaryti tuojau 
arba atidėti toliau . mokyklų 
atidarymo laiką. Prie to., sa
ko jie, vaikai ne mažiau kon
takto turi su kitais žmonėmis 
neidami mokyklon, kaip kad 
eidami.

Orui atvėsus, praėjusį sek
madienį, ketvirtą iš eilės die
ną, vaikų paralyžiumi susirgi
mų skaičius buvo mažesnis. 
Sekmadienį raportuoti susirgę 
17 asmenų—iš tų 14 Brook- 
lyne ir 3 Manhąttane. Ta
čiau tai nereiškia, kad pavo
jus jau būtų praėjęs. Svei
katos įstaigos viršininkai pa
taria tebeįorisilaikyti atsargu
mo, nes, sako jie, nėra užti
krinimo nuo ligos bile sezoną.

Portorikiečio Jose Velas
quez šeima — jisai pats, 7 
vaikai ir liguista,, vaikų mo
tina, jo žmona—tapo išmes
ti iš buto 176 Kane Street, 
Brooklyno, praėjusio ketvir
tadienio priešpietį.

šeima gyvena sekamame 
name nuo 3-jo AD Demo
kratų Klubo, kurio bosu-ly- 
deriu yra demokratas to dis- 
trikto kongresmanas. John J. 
Rooney. Tačiau taip įtakinga 
miesto valdžioj Tammanės 
kontroliuojama įstaiga nelai
mingos šeimos “nematė.” Ją 
pamatė pasitaikęs eiti pro ša
lį Amerikos Darbo Partijos' 
kandidatas į City Council Vin
cent J. Longhi su savo draugu 
Dominick Casale.

Užmiršę savo reikalą sku
bėti ten, kur juodu ėjo, dar
biečiai sustojo, .šeimos pa
skutiniai rakandai buvo jau 
nešami lauk iš buto.

Susiedija yra apgyventa 
daugiausia italų kilmės ame
rikiečiais. Metamoji šeima— 
portorikiečių. Apžvelgęs ste
bėtoj ust p'asvėręs padėtį, 
Longhi šūktelėjo į grupę jau
nuolių :

“Ar jūs stovėtume! nieko 
neveikdami, jeigu išmetamoji 

lšeima būtų italų?”
Kai kas iš grupės atsiliepė, 

kad nedaro skirtumo, kurios 
kilmės ta šeima. Ne už ilgo 
grupė jau buvo talkoje padė
ti sunešti atįal išmestuosius 
rakandus.

Daugelis lietuvių gerai at
simena Longhi iš,jo turinin
gos ir įdomios'1 prakalbos La-, 
bor Lyceum įvykusiame pre
zidentinių rinkimų mitinge, 
kur jis kalbėjo greta Henry 
Wallace’o, tuomet kandidata
vusio į mūsų šalies preziden
tą progresyvių-darbo partijos 
ti kietu. R.

_j-----------------------

Laiminga Nelaimė
Walter II. Urbano vairuoja

ma mašina apvirto visai aukš
tyn “kojomis” ties Woodha
ven Blvd, ir Dry Harbour Rd., 
Rego Park, praėjusį sekma
dienį. Jis iš mašinos išėjo 
sveikas, tik išgąstyje biskelį 
išbalęs. Kas nors iš mačiu
siųjų nelaimę jo pastiprinimui 
atgabeno puodelį kavos, kurį 
apvilgusysis greit ištuštino.

Urbanas sakėsi nespėjęs nei 
suprasti dėl ko jo mašina 
apvirto.

REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas (dža 

nitorius). Vedęs ar pavienis. Nuo
latinis darbas, gera alga, gyvenimui 
kambariai. Pašaukite telefonu:

Evergreen 7-3529 ar
Virginia 9-4678. (188-190)

Svečiai pas Misiūnus™ Mokslininkai Šaukia Protestuoti 
Iš Scrantono Prieš Karinį Bilių

Pereitą sekhiadienį pas 
Stanley Mišiūnus buvo gražus 
būrys svečių iš Scranton, Pa., 
tai Mrs. Racipskiene su sū
num Vytautu ir jo žmonelė 
Olga, taipgi pusbrolis Juozas 
Ručinskas. Ta pačia proga 
sveteliai aplankė švogerį Valį 
Bunkų.

Misiūnai svečius savo įstai
goje gražiai priėmė, susodi
nę prie' didelio stalo davė 
jiems skanius pietus. Vėliau 
visi linksmai išvažiavo namo.

Rep. .

Kūdikis Mirė 
Iškritęs per Langą

William Grice, 15 mėnesių, 
nukrito,, iš 10-to aukšto, 55 N. 
Elliott Place, Brooklyno. Jį 
rado negyvą.

Kūdikio motina sako, kad 
jinai kūdikį paliko jo lovytė
je ir pati užsnūdo. Vaikas iš 
lovytes neišlipdavęs. Bet, 
matomai, šį kartą — pirmą 
kartą savo gyvenime — išmo
ko išlipti iš lovytės ir pasi
žiūrėjo per langą motinos ne
draudžiamas.

Kūdikio tėvas, tarnaująs lai
vyne, pastarosiomis dienomis 
lankęsis pas šeimą, buvęs ką 
tik išvykęs atgal tarnybon.

Buildinge prie Grand ir 
Center Sts., New Yorke, prie 

.pat policijos stoties, vagys 
įsilaužę į kelis ofisus, viena
me ofise įsigręžė-įsilaužė į 
saugiąją šėpą. Bet viskas, ką 
joje gavę—$7 pinigais ir apie 
$50 vertės štampų. O ten 
pat buvusių $600 neradę, 
palikę juos.

Mokslininkai, menininkai ir 
profesionalai šaukia masinį 
mitingą protestui prieš prezi
dento Trumano užkarinę pro
gramą, kuriai Trumano admi
nistracija nori panaudoti $1,- 
450,000,000 šalies turto.

Dėl tų bilijonų turto viene- 
riais metais sueikvpjimo gin
klavimui fašistuojančių Euro
pos ir Azijos šalių yra sujudę 
ir pasipiktinę šimtai mūsų ša
lies žymiausių, sąžinės už do
lerį nepardavusių mokslinin
kų, artistų, profesijonalų, me
nininkų. Newyorkieciai mok
slų - profesijų žmonės šaukia 
masinį protesto mitingą— * •

Rugpjūčio (Aug.) 23-čios 
vakarą, antradienį, City Cen
ter, 135 W. 55th St., New 
Yorke.

Kiek jis yra svarbus, tiek 
jis bus įdomus, nes jame kal
bės visokių pažiūrų žmonės, 
vienas nuo kito skirtingi reli
giniai, politiniai, klasiniai ir 
daugeliu kitų kiaušinių, bet 
vieningi dirbti išlaikymui tai
kos. Turintiems liuoslaikio 
verta ir svarbu ten praleisti 
vakarą.

Greta kitų, kalbės James 
Waterman Wise, autorius, ką 
tik sugrįžęs iš Kubos Taikos 
Konferencijos; vyskupas W. 
J. Walls; * Amerikos Moterų 
Kongreso darbuotoja Muriel

Draper, Elliot Sullivan, Clark 
Foreman, National Council of 
the Arts, Sciences and Pro
fessions direktorius.

Kriaučių Atydai! a' - - - -
Rugpjūčio (Aug.) 24 d. 

Įvyksta kriaučių 54-to sky
riaus svarbus susirinkimas 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo patalpoje, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Pradžia 
7:30 vakaro. i Kriaučiai ir 
kriaučkos, būtinai dalyvauki
te! Bus rinkimas kasieriaus 
Į mirusio velionies Lėlio vie
tą, taipgi yra' ir kitų svarbių 
dalykų. Visi ir visos pribū
kite i ši svarbų susirinkimą 
minėtu laiku. J. S.

Sveikina iš Atostogų
Geriausių linkėjimų vi

siems. Oras vėsus, gamta 
graži.

Rojus ir Eva.

Rojus ir Eva Mizarai, iš
vykę porai savaičių atostogų, 
tą gražią *gamtą ir vėsų orą 
atradę Maine valstijos pajū
ryje, miškuose ir kalnynuose. 
Jų atvirlaiškis išsiųstas iš 
Ogunquit, Me.

Pavasarinis Medus
Bitininkas Končius prisiuntė troką pavasarinio medaus.
Per geroką laiką Laisvė neturėjo medaus, dabar vėl turi.

Kvortinė bonka--------$1.25
Pusė galiono_______ $2.00

Taksikui staiga pasisukus 
ant naujai aplietos gatvės ir 
smogus į sieną ir langą New 
Yorke,7 susižeidė jo vairuoto
jas brooklynietis Murray SeL 
zer ir jo ^keleivis Cornelius 
Ahearn.

g BROOKLYN 2
| LABOR LYCEUM^
W DARBININKŲ ĮSTAIGA 2
gSalrtS dėl Balių, Koncertų, Ban-j 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.|[ 
g Puikus steičius su naujausiais j 
a įtaisymais. 2
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS S 
g Kainos Prieinamos. £
» 949-959 Willoughby Ave. | 
S Tel. STagg 2-3842 S
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
xr U—2 dienom Valandos: į g—g ^karais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen 4-0203

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptas

Darome ir Pritaikome Akinius r

Tuojau kreipkitės į Laisvės įstaigą ir gaukite šviežio 
medaus. Medus yra reikalingas jūsų sveikatai.

(Į kitus miestus nesiunčiame)

TONY’S-
UP-TO-D^TE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ( 1— o vakare
Penktadieniais uždaryta

4-TA SĖKMINGA -SAVAITE.
Opus, bet ir malonus atvaizdavimas dviejų seselių kovos, siekiant 
savo tikslo, nežiūrint įvairių skerspainių . ..
Giriamas spaudos ir publikos!...........

COME TO THE STABLE
žvaigždžiuoja LORETTA YOUNG ir CELESTE HOLM 

su HUGH MARLOWE, fcLSA LANCHESTER, THOMAS GOMEZ.
Pagamino Samuel G. Engel. — Dirigavo Henry Koster.

Iš Clare Boothe Luce apysakos.
RIVOLI BROADWAY IR 49TH STREET.

MIRĖ
Antanas Lukas (Laučius), 

gyvenęs 23$ Maujer Street, 
Brooklyn, N. Y., mirė Kings 
County ligoninėj, rugpjūčio 
21-mą.

Kada laidos, bus pranešta 
vėliau.

Jei atsirastų giminių bei 
draugų, kurie norėtų daugiau 
informacijų apie velionį, ma
lonėkite kreiptis pas grabo- 
rių P. Gustas, 354 Marcy 
Ave., Brooklyn, N. Y., tele
fonas EVergreen 7-4774.

šokdamas ar iškritęs per 
langą iš savo buto penktame 
aukšte, New Yorke, Konnozu 
Kitazona pasivėrė ant gele
žinės štaketinės tvoros ir ten 
pat mirė.

>ooooooooooooooooooooooooo<

Anthony Grigalis
General Contractor

Stato naujus namus ir pertaiso se
nus sulig modeminės rriados.

BUNGALOW EXPERTAI

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Mes dabar statome daug bungalows. 
Duodame platų architektūros pasi
rinkimą ir pabudavojame stipriai ir 
patogiai gyvenimui. Kainos žemos.
Maliavojimu ir senų namų pertaisy
mu i moderniškus, esamo pasižymėję 

kaipo ekspertai.
Klauskite mūsų apfokavimo arba 

patarimo dėl pertaisymo namų.
<4

Prašome kreiptis:
63-26—53rd Drive

Maspeth, L. L, N. Y.
Telephone: NEwtown 9-3215

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N, Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

OOOOOOOOę^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Rugp. 23, 1949
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