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Negalima praeiti nepaste
bėjus William Randolph He
arst mirties. Mirė jis sulaukęs
gražaus amžiaus, net 88 me
tų. Daugelis iš mūsų galime 
jam to pavydėti.

Bet verkti ir gailėtis neap
simoka. Mažai kas visam šiam 
griešnam pasaulyje suras nors 
vieną nuliekamą ašarą išlieti 

•prie jo karsto. O labai daug 
žmonių džiaugsis.

Hearstas buvo kapitalisti
nės blogybės įsikūnijimas. Jis 
buvo “laikraščių imperijos 
karalius,” geltonosios spaudos 
tėvas, išvirkščio amerikoniz- 
mo pranašas, neapykantos 
apaštalas, žmogus be žmoniš
kumo ir be garbės. Jis tikėjo 

J/tik doleriu. Tik tėvo paliktas 
doleris jį iškėlė į dideles 
aukštybes Amerikos gyveni
me. Dųleris padarė jį tokiu, 
kokiu )fs buvo.

Berods istorikas Beard vie
ną kartą pasakė, kad jis prie 
Hearsto nesilytėtų nė su de
šimties pėdų ilgio karčia.

Jo vedami ir leidžiami laik
raščiai bei žurnalai buvo ir 
tebėra moralinio nuodijimo 
šaltiniai. Kiek jie žmonių nu- 
puldė, net be laiko iš šio svie- 

. to išvarė, kiek jie šlovių nu
plėšė ir sutrempė, kiek jauni
mo ištvirkino ir pražudė su 
savo šlykščiomis sensacijo
mis, kiek jie priperėjo reakci- 

. nių idijotų, kiek neapykantos 
1 ir keršto pasėjo tarpe žmonių, 

rasių ir tautų per paskutinius 
! šešetą/ desėtkų metų, niekas 

negalėtų surašyti nė ant di
džiausio sloniaus odos.

Hearstas paliko penkis sū
nus. Visi klausia: Ar ir jie eis 
savo tėvo keliu? Veikiausia. 
Hearsto nebėra, bet pasilieka 
doleris. Jis piktąjį darbą va
rys toliau.

Policistai yra paskutiniai 
žmonės, kuriais paprastieji 
žmonės simpatizuoja. Bet jie 

* nori organizuotis į uniją ir 
kovoti už geresnę būklę. 
Jiems uždrausta tai daryti. 
Jie gali organizuotis tik slap
tai, “subversyviškai!” Juokin
ga, bet taip yra.

Lietuvių klerikalų spauda 
sveikina uždraudimą policis- 
tams organizuotis į darbo uni- 

' ją. Kas bus, girdi, klausia 
Draugas, kai kils streikai ir 
policistai atsisakys apsaugoti 
streiklaužius? Amerika eis
velniop.

Eis ar neis, čia ne tame 
’ klapsimas. Klausimas yra: 

ArTvaldžios tarnautojai turi 
teisę organizuotis į darbo 
uniją dėl savo būklės pageri
nimo ?

Mes sakome: Taip, turi.
Klerikalai sako: Ne, neturi. 
Štai jums ir skirtumas.

Prezidentas Trumanas legio- 
4 nierių konvencijai išdrožė 

smarkų spyčių prieš savo po- 
• litinius oponentus. Dabar vi

si sako, kad ši jo prakalba 
buvo paskelbimas jo kandi
datūros 1952 metų rinkimuo
se.

Taip ir bus. Trumanas yra 
didelių ambicijų žmogus. Ir 
pusėtinai geras demagogas. 
Nenorės jis 1952 m. važiuoti 
laukan iš Baltojo Namo. La
bai aišku.

Ir kurgi nueis tas mūsų 
nwMW'su savo išradimais? 
Bmsu net pamislyti. štai vėl 
skandalinga moksliška nau- 
ji<4-

Mokslas išrado, kad vyras 
gali būti tėvu, kad ir šimtą ar 
daugiau metų numiręs!

Iš dar gyvo vyro paims sėk
los, ją sušaldys ir laikys. Ka-
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BUS UŽGINTA SVARSTYT 
AMERIKOS PLANA DEL 
SUTARTIES SU JAPONIJA
Anglai-amerikonai sulaikysią 
bet kokius Sovietų pasiūlymus

Washington. — šaukiama 
San Franciscoj tarptautinė 
konferencija rugs. 4 d. dėl 
taikos sutarties su Japoni
ja turės tiktai užgirti 
ir pasirašyti Amerikos 
pagamintą planą ’ ne
bus leidžiama pakeisti tą 
planą, — užreiškė republi- 
konas John Foster Dulles, 
specialus prezidento Tru- 
mano atstovas dėl taikos 
sutarties su Japonija.

Amerikinį planą iš anks
to užgyrė Anglija, Franci- 
ja ir didžioji dauguma ki
tų kraštų, dalyvavusių ka
re prieš Japoniją .

Dulles sakė: Jeigu Sovie
tų delegatai mėgintij pasto-

Plečiasi nacizmas 
vakarinėj Vokietijoj

New York. — Iš vakari
nės Vokietijos sugrįžo prof. 
Hans Simons, pirmininkas 
Naujosios Socialių Tyrinė
jimų Mokyklos New Yorke, 
ir pranešė, kad vakaru Vo
kietijoje nacizmas atgijo ir 
smarkiai plinta tarp stu
dentų ir kitų jaunuoliu.

Prof. Simons pataria A- 
merikai nepasitikėti, pla
nuojama vakarinių vokiečių 
armija. Nužiūri, kad ta 
armija veiktų kaip nacizmo 
sugrąžinimo įrankis.

Reikalinga Anglijai 
prekyba su Sovietais

London. — Anglijos pre
kybos ministras Hartley 
Shawcross atsišaukė į Jung
tines Valstijas, kad ne
smerktu anglus ’ už preky
bos vedimą su Sovietų Są
junga.

Jisai sakė, Anglijai reikia 
grūdų, medžiu, odų ir kitų 
medžiagų iš Sovietų Sąjun
gos; todėl ji turi mainais 
pardavinėti Sovietams gu
mą (robą) ir kitus dalykus; 
bet anglai neperleidžia jo
kių karo įrankių Sovietams 
nei jų draugams.

London. — Anglija su
draudė Pakistaną, kad ne- 
supirkinėtų tiek daug gazo
lino, kurio pačiai Anglijai 
stokuoja.

da nors, už desėtko ar šimto 
metų, atsiras moteriškė, pasi
ims tos sėklos ir ja užsiveis. 
Gims kūdikįs, kurio tėvas jau 
miręs prieš šimtą metų!

Kas nors iš to pasidarys 
gražaus pelno. Dabar turime 
dolerių bankus, “kraujo ban
kus”, turėsime ir “vyrų sėklos 
bankus.” Tik žmogus su dide
liais pinigais galės būti ir šių 
bankų savininku.

Pavojus tame, kad gyvieji 
tėvai gali išeiti iš mados...

Kodėl reikalaujama kitokių 
užstatų iš nepilieciy?

11 *

valdžia elgiasi, darydama

ti kėlią amerikiniam pla
nui, duodami savo pasiūly
mus, tai jiems būtų atimtas 
balsas.

Amerikinis planas, tarp 
kitko, reikalauja:

Laikyti Amerikos armiją 
Japonijoj ir po taikos pasi
rašymo; užgirti amerikonų 
globą japoniškoms Ryukyu 
ir Bonin saloms; įsteigti ir 
palaikyti amerikines armi
jos, laivyno ir oro jėgų sto
vyklas Japonijoj; leist at
kurti Japonijos armiją ir 
kitas ginkluotas jėgas.

Sovietų Sąjunga ir Kini
jos Liaudies Respu b 1 i k a 
smerkia tokią sutarti su 
Japonija kaip “užpuolikiš- 
kai - karini suokalbi.” v

Meteorai užmušę 
12 žmonių Irane

Teheran, Iran. — United 
Press praneša, jog krisda
mi meteorai (“dangiški ak
menys”) Irane užmušė .12 
žmonių, sužeidė 19; sunai
kino 62 namus ir užmušė 
daug gyvulių.

Amerikony nuostoliai 
Korėjos kare r

Washington. — Karinė 
valdyba oficialiai paskelbė 
rugp 15 d., jog korėjiniame 
kare amerikonai iki šiol nu
kentėjo šitokius nuostolius: 

12,012 užmušta, 56,488 
sužeista, 12,250 be žinios 
dingę.

Per savaite iki šio prane
šimo amerikiniai nuostoliai 
padaugėjo 320.

Vakaru policija suėmė 
112 festivalio jaunuoliu

Berlin.— 20,000 jaunuolių 
iš pasaulinio festivalio ry
tiniame Berlyne bandė per
eiti į vakarinę Berlyno da
lį ir demonstruoti už taiką. 
Juos užpuolė vakarinio Ber
lyno policija, daugelį ap
daužė ir suėmė 112.

Rytinis Berlyno ruožtas 
yra Sovietų žinyboje, o va
karinė miesto dalis valdoma 
amerikonų, anglų ir fran- 
cūzų.

65 amerikiečiai dalyvauja 
taikos festivalyj Berlyne

Berlin. — Pasauliniame 
jaunuolių taikos festivalyje 
rytiniame Berlyno ruožte 
dalyvauja bent 65 jąunimo 
delegatai iš Jungtinių Vals
tijų.

Amerikos valdžia stengia
si per savo agentus sužino
ti tų amerikiečių vardus.

New York — Valdžia jau 
du kartu atmetė $5,000 be
las, siūlomas už Aleksandro 
Bittelmano paleidimą iš El
lis Islando kalėjimo, kur jis 
laikomas deportavimui iš 
Amerikos kaip nepilietis ko
munistas.

Federalis apskrities teisė
jas Edward Weinfeld stato 
klausimą:—Ar valdžia turi 
konstitucinę teisę atmesti 
tokią belą, sudarytą iš val
dinių bonų? Ar teisingai’

skirtumus tarp belų pilie
čiams ir nepilieČiams?

Teisėjas ketino šiuos 
klausimus giliau išnagrinė
ti.

Už Bittelmaną buvo už
statyta ir kita $20,000 belą 
po to, kai jis ir 16 kitų ko
munistų buvo areštuoti bir
želyje už vadinamą suokal- 
biavimą skelbti, kad reikė
sią nuverst Amerikos val
džia.

Atidarytas didžiulis N. J. - Del. tiltas
Wilmington, Del. >— Tre-

čiadienį tapo iškilmingai, 
atidarytas dviejų mylių il
gio tiltas per Delaware upę, 
tarp New Jersey ir Dela
ware valstijų. Tai šeštas 
ilgiausias pasaulyje kaba
masis tiltas. Jis pastaty
tas bendromis šių valstijų 
lėšomis — viso 44 milijo
nais dolerių. ,

Atidarymo iškilmėse da
lyvavo abiejų valstijų gu
bernatoriai ir 2,500 publi
kos. Tiltas pašvęstas at-

Senatorių rezoliucija i 
dėl "nusiginklavimo”

Washington.—Dešimt se
natorių pagamino Kongre
sui užgirti rezoliuciją dėl 
vadinamo nusiginklavimo. 
Jie smerkia visus sovieti
nius nusiginklavimui siūly
mus, perša paremt atomi
nių bombų naudojimą ir ra
gina ypač sumažint gin
kluotas Sovietų jėgas.

Tito ragina skubėti 
karan prieš Sovietus

New York. — Demokra
tas senatorius Blair Moody, 
sugrįžęs iš Jugoslavijos, 
pranešė, jog to krašto val
dovas .Tito sakė jam:

Negaišuot su karu prieš 
Sovietų Sąjungą, nes jau 
šiemet gręsiąs karo pavo
jus iš Sovietų pusės.

Būsią uždrausta cecham 
Jaksi yt per jaukią ruožtą

Washingtons— Amerikos 
valdžia planuoja užginti Če- 
choslovakijos lėktuvams 
skraidyti per amerikinį Vo
kietijos ruožtą, jeigu Če- 
choslovakija dar laikys ka
lėjime amerikona korespon
dentą Oa'tisą. Jis nuteistas 
kaip karinis anglų-ameriko- 
nų šnipas.

Plėšikas užmušė 2 vaikus
Washington. — plėšikas 

nakti įsiveržė į Cl. Poole 
buveinę, užmušė du gulėju
sius vaikučius ir išsinešė te
levizijos imtuvą. Pirmiau
sia plėšikas užrakino kitą 
kambarį, kuriame tėvai 
miegojo.

minčiai žuvusių Antrajame
pasauliniame kare kovūnų 
iš New Jersey ir Delaware.

Tiltas patrumpins ir pa
greitins a u t o m o b ilistams 
keliones tarp Philadelphi- 
jos, New Yorko, Bostono, 
Washington©, Floridos ir 
Maine.

Už keleivinio automobi
lio pervažiavimą per tiltą 
reikės mokėti 75 centus, o 
už trokus ir busus bus ima
ma po 50 centų nuo kiek
vienos jų ašies.

Guatemalos teisėjai 
taipgi streikuoja

Guatemala. — Sustreika
vo Guatemalos teismu raš
tininkai ir tarnautojai, rei-. 
kalaudami. pakelt algas. 
Prie streiko prisidėjo ir tei
sėjai, nors valdžia sutiko 
padidinti teisėjams algas.

Guatemala yra maža Vi
durines Amerikos respubli
ka.

N. Y. valstija turi 
14,830,190 gyventojų

Albany, N. Y.—Oficialiai 
apskaičiuota, kad New Yor
ko valstijoj dabar yra 14 
milijonų, 830 tūkstančių ir 
190 žmonių. Tai skaitlin
giausia gyventojais valstija 
šioje šalyje.

O skaitlingiausios apskri
tys yra šios keturios Di
džiojo New Yorko dalys:

Kings-Brooklyn — 2,738,- 
175 žmonės; New York- 
Manhattan — 1,960,101; 
Queens — 1,550,849; Bronx 
1,451,277.

Gręsia visuotinas vario 
darbininką streikas

Denver, Colo. — Metalo 
Kasyklų ir Liejyklų Darbi
ninkų Unijos komitetas nu
tarė paskelbti visuotiną 
streiką rugpiūčio 27 d., jei
gu kompanijos atmes jų 
reikalavimą pakelti algą.

Ta unija turi 60,000 na
rių. Jų streikas sustabdy
tų i95 procentus visos vario 
gamybos Jungtinėse Valsti
jose. O varis svarbi kari
nė medžiaga.

ORAS. — Giedra, šilta, 
bet netaip šutins.

GINČAS DĖL NEKARINIO 
RUOŽTO PERDUOTAS 
MAŽIUKEI KOMISIJAI
Jankiai žada sutriuškint šiaur. 
korėjiečius^, jei žlugs derybos

Munsan, Korėja, rugp. 
16. — Amerikos ir šiauri
nės Korėjos delegatai Kae- 
songe susitarė paskirti ma
žiukę komisiją, kuri mėgins 
išlygint ginčą kas liečia ne
ginkluoto ruožto sudarymą 
tarp amerikonų ir šiaurinių 
korėjiečių.

Komisijon įeina po vieną 
atstovą iš vienos ir antros 
pusės. Atstovai galės tu
rėti ne daugiau kaip po tris 
padėjėjus.

Tuo tarpu yra pertrauk
tos derybos tarp platesniu- 
jų Amerikos ir Šiaurinės 
Korėjos delegacijų.

Amerikonų komanda grū
modama pakartojo, kad jei
gu derybos galutinai iš-

Du mirė nuo bandomų 
naujųjų gyduolių

Vermillion, S; Dakota.— 
Du čionaitinio universiteto 
laboratorijos technikai su
tiko, kad būtų jiem i krau
ją įleista naujų bandomųjų 
vaistų. Ir abudu greit mi
rė nuo tų skysčių.

Jugoslavai sulaiko 
grūdus nuo Tito

Belgrad. — Vis'daugiau 
Jugoslavijos valstiečių su
laiko grūdus nuo Tito val
džios; slepia juos, patys 
naudoja bei laiko privačiam 
pardavinėjimui.

Valdžia siunčia žandarus 
ir kareivius kratom daryti 
pas valstiečius. Grasina aš
triai bausti už grūdų ne- 
pristatymą valdžiai.

kriks, tai jie sutriuškins 
šiaurinių korėjiečių ir kinų 
armijas.

Amerikonai reik a 1 a u j a 
įsteigt nekarinį, paliaubų 
ruožtą paliai dabartinę ka
ro fronto liniją; o šiauri
niai korėjiečiai siūlo tokį 
ruožtą paliai 38-tą paralelę, 
tai yra4 buvusiąją sieną 
tarp liaudininkų šiaurinės 
Korėjos ir tautininkų Pie
tinės Korėjos.

Karo veiksmai
Amerikos lėktuvai vėl 

daugmeniškai bombardavo 
Šiaurinę Korėją. Ameriko
nai atgriebė tūlas kalnų po
zicijas, kurias šiauriniai 
korėjiečiai buvo užėmę per 
kelias paskutines dienas.

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas sakė, kad jie 
ir kinai savanoriai atmušė 
amerikonų ir jų talkininkų 
atakas ir nušovė 10 ameri
kiniu lėktuvu, v v

Išduot pabėgusius švedijon 
maištininkus jūreivius;

reikalauja Lenkija
Stockholm, Švedija.-Len- 

kija pareikalavo, kad Švedi
ja išduotų dvyliką lenkų 
jūreivių, kurie sukėlė maiš
tą mažame kariniame Len
kijos laive, laikinai užgrobė 
tą laivą ir atplaukė švedi
jon kaip pabėgėliai.

Laivas paskui su daugu
ma ištikimų jūreivių sugrį
žo Lenkijon.

Tyrinėja kolegijos 
sportininkus kaip 
apgaudinėtojus kvotimuose

Richmond, Va. — William 
and Mary Kolegijos valdy
ba pradėjo tyrinėti savo 
futbolininkus st u d e n t u s, 
kaip jie laikydavo kvoti
mus. Yra parodymų, kad 
jie naudodavo apgavystes 
egzaminuose.

Taipgi nužiūrima, kad 
silpni moksle high schoolių 
mokiniai buvo priimami į 
kolegiją tik kaipo smarkūs 
futbolininkai.

Ližė Bentley melavo apie 
Pacifiko Institutą

New York .— Pacifiko 
Santykiu Instituto sekreto
rius William L. Holland pa
reiškė, jog šnipė Elizabeth 
Bentley melavo, liudydama 
senatorių komisijai Wash
ingtone. Jinai pasakojo, 
kad tas institutas esąs ko
munistinis, “kiaurai raudo
nas.”

Holland griežtai užginči
jo jos pasaką-, būk “komu
nistai” Philip Jaffe. Dun
can Lee, Harry White, Ro
bert Miller ir Mildred 
Price buvę to instituto di
rektoriai bei pareigūnai.

Institutas užsiima tyrinė
jimais klausimų, paliečian
čių šalis, esamas Pacifiko 
Vandenyno srityje.

Chicagos policija medžioja 
pabėgusį žmogžudį

Chicago. — Būriai polici
jos visoj Chicago j daro me
džioklę prieš pabėgusį iš 
kalėjimo žmogžudį Harry 
Williamsa.

Williams buvo nusmerk- 
tas mirti elektros kedėje po 
kelių savaičių.

Matyt, jis per ventiliato
riaus (vėdintuvo) skylę iš
lipo ant kalėjimo stogo. 
Paskui nusileido žemyn, už
mušė sargybinį, pagrobė jo 
šautuvą, perlipo per aukš
tą kalėjimo kiemo sieną ir 
paspruko.

MIRĖ GARSUS 
PIANISTAS SCHNABEL

Axenstein, Šveicarija. — 
Numirė Arturas Šnabel, 
vienas iš garsiausių pasau
lyje pianistų, 69 metų am
žiaus. Jo gimtinė buvo 
Karpatų Ukraina.
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HEARST
YRA SAKOMA, jog apie mirusius tik gerai tenka 

kalbėti. Bet Hearstas — William Randolph Hearst,— 
• miręs rugpiūčio mėn. 14 dieną, turėdamas 88 metus am

žiaus, nebuvo eilinis pilietis; Hearst buvo savotiška 
įstaiga.

Jis leido 18-ką dienraščių, jis leido 9-nis žurnalus; jis 
palaikė žinių agentūrą, International News Service, ir 
daug kitokių įstaigų, susietų su spauda, su informacija 
visuomenei.

Na, ir per savo spaudą Hearstas “ugdė” visuomenės 
opiniją — atviriau: nuodino visuomenės opiniją bjau
riausiais nuodais.

Tiesa, per pastaruosius keletą metų, mūsų žiniomis, 
Hearstas, kaip asmuo, nieko negalėjo veikti; jis buvo 
invalidas, retai kada pakilo iš lovos. Jo protas buvo 
suparalyžiuotas. Jis labai bijojo mirties; jis neleido nie
kam prisiminti, kad ir jam teks kada nors mirti, kad 
jis amžinai negyvens. Bet jo milžiniška “spaudos im
perija” veikė taip, kaip Hearstas norėjo, kad veiktų.

Pasamdyti šlykščiausi žurnalistai per Hearsto spaudą 
pasiutusio šuns seilėmis, spjaudė ir tebespjaudo ant or
ganizuoto darbininkų judėjimo, ant kiekvieno pažan
gaus žmogaus, turinčio kitokią galvoseną, negu Hears- 
tas ir jo pasamdytieji rašeivos.

Kas buvo šlykščiausi© ir nedoriausio, tas rado vietą 
Hearsto spaudoje.

Hearstas buvo net ir lietuviškųjų kryžiokų globėjas!

NEBUVO NEI VIENO 
LIETUVIO

Vienybė rašo, jog Juozo 
Gabrio - Paršaičio laidotu
vėse (Šveicarijoje) “nebu
vo nei vieno lietuvio.” Lai
dotuvės “buvo gana liūd
nos” (tarytum laidotuvės 
būtų pasilinksminimo pobū
viu). Toliau:

... jose tedalyvavę keletas 
kaimynų, vietos ūkininkų ir, 
be to, našles gimines. Vienin
telis gelių vainikas puošęs ve
lionio kapą, tebuvęs atsiųs
tas vieno ukrainiečių veikėjo. 
Kitas ukrainiečių veikėjas 
prie velionio kapo pasakęs 
trumpą kallją. Vietos kunigas, 
kuris laidotuvių metu taręs 
keletą žodžių, visai nepamine-

teisę reikšti savo nuomonę. 
Jis sako, ’ kad reikalavimas 
aukščiausiu kaucijų yra prie
šinga šios šalies Konstitucijai.

TERORIZUOJA MOTE
RIŠKU DĖL PARAŠO

. <■

Niūjorkiškis The Daily 
Compass rašo apie tai, kas 
vyksta Georgia valstijoje. 
Ten veikia tokia įstaiga, 
kaip Welfare Department’s 
Child , Welfare, iš kurios 
teikiama pagalba biednuo- 
menės vaikams, šito de
partment© vedėja yra Lo-

tą darbą jau per 17-ką me
tų.

Ir štai, šiomis dienomis ši
i moteriške buvo pradėta 

jęs velionio veiklos. Mi™sio.io Georgia seimelio tyrįy.ėji- 
’....... nl() Į__ -

kapmčse 1<omjteto

i kad Loretta Chappell 1946 
metais pasirašė po peticija, 
stojančia už FEPC (Fair 
Employment Practice Com
mittee), už tai, kad ne
grams būtų duodamos ly
gios progos dirbti ten, kur

Juozo Gabrio kūnas palaido
tas kukliose kaimo 
apie pusantro kilometro nuo Į 
velionio ūkio.

ne-
ap-

ino komiteto inkvizuoti.
----------- nariai surado,

Jau laikas esą visiems 
pagalvot ir susirūpini

Kad vis daugiau ir dau
giau amerikiečių pradeda 
nerimauti dėl persekiojimo 
komunistų, tai gerai paro
do ir dienraščio Trenton 
Evening Times susirūpini
mas. Iš karto šis laikraštis 
gana karštai parėmė Smith 
Akto u ž t v i ]• t i n i m ą per 
Aukščiausiąjį Teismą ir įka
linimą beveik tuzino komu
nistų vadų. Bet paskui ap
sigalvojo ir pradėjo 
persekiojime įmatyti 
jų ir visiems kitiems 
rikiečiams. Šiandien 
donieji,” o rytoj bus 
tieji” arba “geltonieji!

Rugpjūčio 3 d. editoriale 
minėtas laikraštis rašo:

“Amerikiečiai nemyli ko
munistų. Mes žiūrime į 
juos kaip Rusijos agentus, 
šnipinėjančius mūsų tarpe, 
pasirengusius pakeisti mū
sų gyvenimo būdą.- Ir, na
tūralu, mes esame palinkę 
sveikinti, kuomet komunis
tų vadai Amerikoje 
kemšami į kalėjimą, 
blaivus apgalvojimas

, ULC 
s, sek

tame 
pavo- 
ame- 
“rau- 
“bal-

TUOJAU, KAI TIK pasklido žinios apie Hearsto 
mjrtį, MacArthurai, Spellmanai, Medinos ir kitokie liau
dies priešai, išstojo su eulogijomis, garbindami jį.

Tačiau, mes manome, jog žymusis istorikas Charles A. 
Beard kadaise geriausiai apibūdino Hearstą, pasakyda
mas, kad jis “yra priešas visko, kas yra gražiausio ir 
geriausio mūsų amerikinėse tradicijose.”

Hearstas buvo geriausias sėbras Hitlerio ir Mussoli- 
nio. Jis buvo geriausias sėbras kiekvieno, kuris kovoja 
prieš progresą.

NEVISI KINKADREBIAI
L. Prūscika rašo Vilnyj:
Yra ir liberalų, yra net kon

servatyvių veikėjų, kurie 
nusilenkia apsvaigusioms, 
si putoj ilsiems isterikams.
štai garsus St. Louis advoka

tas John Green drąsiai sutin
ka ginti “Daily Workerio” 
redaktorių J. Gatesą.

Buvęs Kalifornijos genera
linis prokuroras Robert Ken
ny gina komunistų laikrašti
ninką Phil Connelly.

Los Angeles katalikas vei
kėjas Dan Marshall aiškiai ir 
ne dviprasmiai pasisako už 
komunistų legalus teises.

O ką jau kalbėt apie milio- 
nierių Vanderbilt Fieldą, įkiš
tą kalėjimai! tik todėl, kad 
jis atsisako būti išdaviku. 
, Suminėsiu dar vieną vardą. 
Wisconsin© sostinėj Madisone 
jau daug metų darbuojasi 
VVm. T. Evjue, redaktorius 
dienraščio “Capitol Times.”

Wm. Evjue — roosevėltinis 
demokratas. Jis 
kalba prieš 
reakcininkus, 
demokratinei
jos demokratinės dalybos.

šiais laikais yra daug kin- 
kadrebių net tų žmonių tarpo, 
kurie kalba gan radikališkai.

Dan vienas vardas.
New Jersey CIO pirminin

kas Carl Holderman nei, iš to
lo nėra komunistas. Bet jis 
griežtai stoja už komunistų

. irgi drąsiai 
abiejų partijų 
Jis reikalauja 

Amerikai naur

Už tokį savo drąsų žygį, 
už tai, kad ji pasirašė, Lo
retta Chappell dabar ap
skelbta raudona ir, galimas 
daiktas, bus iš vietos paša
linta. Tarnautojai, dirbą 
šios moteriškes skyriuje, 
taipgi yra kvočiami ir va
romi per šerengą.

Matome, kaip lengva rau- 
donbaubiams prisikabinti 
prie padoresniųjų žmonių 
ir juos terorizuoti!

timo nedarė ir nedaro. Jie 
buvo teisiami, nuteisti ir 
Įkalinti tik už tai, kad jie 
turi ir skelbia kitokias idė
jas, negu Trumanas, Ache- 
sonas ir Hooveris. Tai bu
vo atvirai ir aiškiai pabrėž
ta bylos eigoje. Kaip tik 
šis faktas ir pritrenkė dau
gybę net konservatyviškų 
amerikiečių. Kaip tik šis 
faktas, matyt, paveikė ir 
Trentono Evening Times 
redaktorius. Jie jau atvirai 
pasako, kad buvo klaida 
sveikinti komunistų vadų 
ikalinima. Saiietis v V

HEARSTAS MIRĖ išvakarėse laidotuvių kitos 
mios amerikietės, apie to paties amžiaus, kaip ir jis.

Močiiflė Bloor visą savo sąmoningą gyvenimą 
’aukojo darbo žmonių reikalams ginti, kovodama už nau
ją rytojų, už taiką, už socializmą.

Hearstas visą savo sąmoningą gyvenimą paaukojo ka
pitalui kaupti, žmonių protui nuodinti, piktam skleisti.

Štai, du amerikiečiai, gimę toje pačioje šalyje ir gy
venę apie tokį pat amžių—ilgoką amžių.

Močiutę Bloor apverkia ne tik milijonai amerikiečių 
darbo žmonių, bet ir šimtai milijonų žmonių kituose 
kraštuose.

Hearstą apverkia tie, kurie stoja už karą, kuriems rū
pi išlaikyti darbo žmones pavergtais, kuriems rūpi iš
gelbėti sistemą, gimdančią skurdą ir karus.

Netenka sakyti, jog amerikiečiai visuomet didžiai 
gerbs Močiutę Bloor ir josios idealai bus įvykdyti gyve- 
nimran.

Netenka sakyti, jog Hearstas pasiliks mūsų krašto is
torijoj^ kaip vienas tų, kuris ryžosi sulaikyti istorijos 
inžino ratus, kuris naudojo tam šlykščiausias priemones, 
bet kariam visa tai nepavyko atlikti!

pa-

KITAS MacARTHURAS?
Niūjorkiškis Compass 

kritikuoja generolą Ridg-1 
way, Jungtinių Tautų ka
riuomenės vadovą Korėjo
je.

Laikraštis kritikuoja 
Ridgway už tai, kad jis 
pradeda įsisavinti generolo 
MacArthur© metodą: užuot 
rūpinęsis karo reikalais, 
Ridgway, sako laikraštis, 
sako politines kalbas, duoda 
interview spaudos kores
pondentams, aštriai smerk
damas Šiaurinę Korėją.

Tai, nurodo laikraštis, 
nežada gero taikos ‘ konfe
rencijai.

Kruvinom rankom sveikina 
savo bičiulius Amerikoje

“LEGALŪS” IR “NELEGALŪS”
WATERBI’RIETĖ „Mrs. C. Staneslow aną dieną rašė 

riiūjorkišįiam Comuasse apie “legališkus” ir “nelegališ- 
kus” pinigus.
, Jai neaišku tai, kodėl teismai, spręsdami suareštuo

tųjų darbininkų judėjimo veikėjų belas, atsisako priimti 
Civil Rights Congress© pinigus, dėl to, būk jie esą “ne
legalūs”; nepriima pinigu ir iš kai kurių pavienių asme
nų, kurie siekiasi išbėluoti suareštuotuosius.

•Jeigu šitie teismų patvarkymai būtų pravesti gyve- 
niman, tai žmogus, mokėdamas, sakysime, bučeriui ar 
groserninkui sąskaitas, kiekvieną..karta turėtų įrodyti, 
kad pinigai, kuriais jis moka, yra “legalūs.”

DAR PABRANGS
CHARLES E. WILSON, einąs karinės mobilizacijos 

viršininko pareigas, aną dieną pasakė, jog neužilgo duo
nos kaina pakils 10 procentų, kiaušinių kaina trimis 
centais tuzinui, pieno kaina—vienas centas kvortai, ir tt.

Taigi žinios darbininkams liūdnos. Viskas kils, gy
venimas sunkės, — jis sunkės, aišku, darbo žmonėms.

Tuo naudosis pelnagrobiai, karo šalininkai. Štai, ko
dėl šiandien jie taip priešinasi karui baigti Korėjoje; 
štai, kodėl jie deda didžiausias pastangas tam, kad tik 
mūsų vyriausybė nesusitartų su Tarybų Sąjunga.'

Chicagos klerikalų Drau
gas (rugp. 7 d.) patalpino 
laišką neva “partizano” iš 
Lietuvos. Tame laiške, tarp 
kitko, skaitau:

“Sveikiname jus, laikinai 
netekusius tėvynes Lietu
vos. Pasveikinimui tiesia
me rankas. Jos kruvinos, 
kaip ir mes patys, 
jokite susiteršti, 
sų pačių kraujas..
nėję ir žemės ir dangaus 
mėlynė apšviesta mūsų so
dybų gaisrais — vien krau
jas. Vasarą nesuskubą sau
lė kraujo išdžiovinti, žiemą 
—speigai jo sušaldyti...”

Aiškiai,, atvirai pasisako
ma, ’ kad tie “partizanai” 
yra banditai, žmogžudžiai, 
visi kruvinomis rankomis. 
Baisu net skaityti. Tiesiog 
šiurpas ima, kai .pamisliji, 
su kokiais sutvėrimais A- 
merikos lietuviški klerikalai 
palaiko ryšius, kokius jie 
skaito savo bičiuliais.

Įsivaizduokime, ką pama
nytum apie tokį žmogų, 
kuris savo laiške tau saky
tų : Štai aš tiek ir tiek 
žmonių savo ranka išžu- 
džiau, mano rankos yra 
baisiai kruvinos, aš jomis 
jus karštai sveikinu. Nesi-

bijokite jas paimti...
Nebijokite, nes, mat, per

toji, joą tavęs nepasieks...
, Ar jūs kada nors esate 

skaitę bei girdėję, kad ti- 
žmonių 

ran- 
kad 
jie

N.esibi-
Tai mū-

. Tevy-

kri kovotojai už 
laisvę sakytų, kad jų 
kos yra kruvinos ir 
kruvinomis rankomis 
sveikina kitus?

Jeigu dar reikėjo kam 
nors įrodymo, kad šitie fa
šistiniai išsigimėliai, kurių 
dar vienas kitas Lietuvoje 
pasirodo su savo baisiais, 
kruvinais darbais, yra žmo
nių žudytojai ir . Lietuvos 
priešai, tai šis rugpjūčio 7 
d. Drauge tilpęs “partiza
no” laiškas turėtų tam ge
rai patarnauti. ,S,

ŠACHTO RECEPTAS 
INDONEZIJAI

Jakarta, Indonezija.—In- 
donezų ’valdžia yra pasi
kvietus, Hjalmarą šachtą, 
buvusį finansinį ,Hitlerio 
specialistą, kad sutvarkytų 
piniginius j r ūkinius Indo
nezijos- reikalus.

per penkias dienas paty
rinėjęs tuos dalykus, šach
tas davė indonezams tik ši
tokį receptą nuo visų var
gų: “Daugiau dirbkite!”

yra 
Bet 
gali 

pakeisti tą mūsų džiaugs
mą. Šitie amerikiečiai ko
munistai nėra kalinami kai
po Tarybų Rusijos agentai. 
Jie persekiojami todėl, kad 
jie galvoja ir skelbia kito
kią valdžios formą, negu 
mūsų. '

“Kaip J. Edgar Hoover, 
FBI galva, yra pasakęs, 
“Mes nesiinteresuojame tuo- 
mi, ką žmogus galvoja, bet 
ką jis daro, kas sudaro mū
sų vidujiniam saugumui pa
vojų.’ klausimas, vadinasi, 
yra ne tame, ar reikia ko
munistus atsargiai daboti.

i Klausimas yra tame, ar 
kiekvienas žmogus Ameri
koje gali galvoti ir kalbėti 
taip, kaip jam patinka.

“Šis klausimas yra iš
spręstas Pirmuoju Pataisy
mu prie K o n s t i t u c i ojs. 
Kiekvienam Amerikoje yra 
garantuota teisė galvoti, 
skaityti, tikėti ir kalbėti 
taip, kaip jam patinka. 
Kaip tik šis Pįrųiasis Patai
symas ir padarė amerikinę 
demokratiją didžia gyvąja 
pajėga, Ir kaip tik šis Pir
mas Pataisymas, tarpe visų 
kitų mūsų teisių, reikalin
gas apsaugos.

“Tatai nereiškia komu
nizmo apgynimą. Kaip ir 
daugelio kitų laikraščių, 
Times© pirmoji reakcija bu
vo sveikinti nuteisimą ko
munistų vadų. Bet kalini
mas neapkenčiamų komu
nistų nevertas paaukojimo 
mūsų laisvių, mūsų Pirmo 
Pataisymo, mūsų teisės į 
žodžio laisvę. Kąįp tik tus 
daiktus mes saugome prieš 
komunistu atakas.

“Jeigu amerikiečiai ko
munistai yra užsienio agen
tai, veikią po amerikinės 
politinės partijos skraiste, 
tai jie turėtų būti ir perse
kiojami kaipo tokie.

“Jeigu komunistai yra 
persekiojami už galvojimą 
ir kalbėjimą, tai jie daro 
'tiktai tą, ką turi teisę da
ryti kiekvienas Amerikoje.

“Kuomet mes įkaliname 
ką nors už tai, ką jis mąsto 
arba kalba, mes darome pa
tys sau tą, ką kiekvienam 
rusai daro už geležinės už
dangos.”

Štai šis konservatyvus 
laikraštis pagaliau prade
da suprasti, kad sutrempi- 
mas Pirmo Pataisymo prie 
Konstitucijos, kuris garan
tuoja kiekvienam amerikie
čiui minties ir žodžio laisvę, 
pastato į pavojų mus visus.

Tie komunistų vadai ne
buvo teisiami, kaipo kokios 
nors užsienio jėgos agentai. 
Niekas jiems tokio prime-

IS URUGVAJAUS
NUSIŽUDĖ LIETUVIS

MONTEVIDEO. — Bir
želio 11 d. tapo supiltas dar 
vienas lietuvio kapas Kasa- 
bo kapuose. Tai tragingai 
savo gyvenimą nutraukusio 
Jono Miešlydžio, kuris gy
veno netoli sostinės laukuo
se, bet dėl nesveikatos ir 
negavęs atlyginimo už su
žeidimą nusprendė nusižu
dyti. ■ "

Velionio draugai cerriš- 
kiai tuojau suaukojo 31 pe- 
zą, iš kurių nupirko vaini
ką, o likusius įteikė jo sese- 
rei Marijai Kačkauskienei. 
Uruguajuje pasiliko jo ve
dusi sesuo ir brolis, kurie 
dirba Swift© skerdyklose.

MONTEVIDEO. — Lietu
vaitei Gepei Maciūtei, kuri 
dirba Cerros tekstiles fabri
ke, šiomis dienomis mašina 
nutraukė dešinės rankos didį
jį pirštą. < Gydosi per apdrau- 
dos banką.

Gražiai praėjo moterų 
ruoštoji arbatėlė

MONTEVIDEO. — 
Cerros skyriaus moter; 
madienį birželio 24,
gė šaunią arbatėlę ir jb^pel
ną paskyrė nupirktųjų Cerros 
lietuviu namu remonto nau
dai.

Arbatėlę surengė ir svečius 
vaišino nepailstamos mūsų 
darbuotojos, kaip pirmininkė 
Monika Bartnikienė. Elzė Re- 
vuckienė, Ona Kazlauskienė, 
M. Trinskienė ir joms patalki
ninkavo jaunuolės A. Bartni- 
kaitė, L. čeplikaitė ir V. 
Gurk lyte. Savo darbu daug 
prisidėjo valdybos narys An
tanas Revuckas ir Antanas 
Kazlauskas, o dėl ligos-nega
lėjo bendradarbiauti Lucija 
Revuckienė.

Arbatėlės tikslą nušvietė 
tartas skyriaus pirmininko 
drg. Jono čepiiko ir mokyto
jo Petro čiučelio žodis, o mo
kyklos mokiniai: 
Vaitkevičius, 
Vytas 
Alma 
vo ir 
tingai 
Leviškaičių šokis ii 
iššauktos pakartoti.

Nedidelės, bet rpeniškos 
programos užbaiga tįkrai su
darė pasigerėjimo ir lietuviš
kos dvasios pakilimo nuotai
ka, nes žinomi ir visų mylimi 
dainininkai V. Banevičienė ir 
L. Abračinskas sudainavo ke
letą gražiųjų lietuvių liaudies 
dainų, kurioms vykusiai a- 
kompanavo A. Sausys. Publi
ka nepasigailėjo gyvų katučių 
ir dainininkai buvo priversti 
kitas daineles pakartoti.

Po programos ir pilnam A. 
Sausio orkestrui grojant ėjo 
linksmus jaunimo šokiai, ku
rie užsitęsė iki vidurnakčio. 
Svečių buvo nepaprastai daug 
iš sostinės centro ir net iš pro
vincijos. A. B-as.

(Iš “DARBO”) .

Genrikas
Petras Alekna, 

Balaišis ir Mirta bei, 
Leviškaites padeklama- 
pašoko. Svečiams ypa- 
patiko mažųjų sesučių

Į’ jos

LAISVES REIKALAI.’L
Gražu, kad turime gerų talkininkų, kurie padeda 

savo dienraščiui grumtis sunkiose sąlygose. Tai žmo
nės, kurie moka suprasti padėties sunkumą spaudai. 
Iš kito atžvilgio, jie tikrai darbininkiškai brangina ap- 
švietą. Tais žmonėmis yra tie, kurie šiuo momentu 
teikia dienraščiui finansinę paramą. Tos paramos, 
šiomis dienomis, gavome:

E. ir C. Motiejūnai, Utica, N. Y........ .......... $10.00
Geras Bayonnietis ... • •................................. 5.00
Garwoodo Laisvietis ........................ ....... 5.00
JohnAVisbor, Elizabeth, N. J.......................  5.00
F. Kemėšis, Torrington, Conn. .. •........... 3.00
J. Morgin, Seltser City, Pa. ........................... 1.00
M. Kėlusis, Fitchburg, Mass........................... 1.00
Širdingai dėkojame visiems, kurių vardai aukščiau

išspausdinti, už taip gražią paramą dienraščiui. Ne
abejojame, kad ir kiti apšvietos brangintojai pagalvos 
apie tai ir parems savo dienraštį. Aišku, turime kiek
vieną progą išnaudoti rūpinimuisi finansine parama 
dienraščio išlaikymui. Laikai ne gerėja, bet sunkėja, 
visoki taksai vis didėja, tas vis daro spaudai naujus 
sunkumus. Todėl mes turime budėti, kad atsilaikyti 
su savo dienraščiu.

Laisvės Administraciw

Generolo Ridgway pašaukti, sugrįžta į Tokyo bu\^ 
derybose su korėjiečiais amerikonai kariškiai aukštie
ji pareigūnai C. Turner Joy ir Henry I. Hodes. Gene
rolas Ridgway buvo nutraukęs derybas.

2. pusi.—Laisvė ( Liberty)-Penktad., Rugpiūčio-Aug. 17, 1951



Gyduoles kortisono darymas iš
anglies, vandenilio ir oksigeno

KORTISONAS ATŽELDE NAUJOS PLAUKUS
VIETON PRAŽILUSIŲ IR NUSLINKUSIŲ

Didžioji proteinų svarba

Pasirodo, jog brangiąją 
kortison (cortisone) gyduo
lę bus galima padaryti iš 
tokių paprastų medžiagų, 
kaip anglies derva, deguo
nis (oksigenas) ir vandeni
lis (hydrogenas).

Kortison per dvejus pa
staruosius metus išgarsėjo, 
pagydant tokius Reumatinio 
sąnarių uždegimo ligonius, 
kurie niekaip kitaip nepa
gydomi. Bet kortison iki 
šiol buvo per brangus. Jo 
naudojimas lėšavo tūkstan
čius dolerių tik vienam li
goniui per metus.

Kortison visųpirm buvo 
surastas žievėje liaukų, 
es^mų virš inkstų. Patirta, 
jog panašiai gydo reuma
tines ligas ir ACTH syvai, 
ištraukiami iš gyvulių po- 
smegeninių (pituitarinių) 
liaukų. Bet ACTH yra dar 
kur kas brangesnis.

KORTISONO GAMINI
MAS Iš TULŽIES

Tolesni bandymai parodė, 
kad ir gyvuliu tulžyje yra 
panašios medžiagos kaip 
kortisonas. Todėl Merck 
laboratorijų mokslininkai 
ėmė perdirbinėti tulži į 
kortisoną, perkant tūks
tančių galvijų tulžį iš sker
dyklų. Bet reikia padaryti 
daugiau kaip 20 cheminių 
veiksmų, iki iš tulžies iš
traukiama kortisonas. 
Kiekvienas cheminis vyks
mas* savaime užima tam ti
krą laiką. Darbas lėtas- 4r 
pamuš. -

Norint pagaminti gana 
kortisono tik vienam ligo
niui gydyti per kelis mė
nesius, tenka panaudoti ke
lių tūkstančių gyvulių tul
žį. Nedyvai, kad ta'gyduo
lė iki šiol buvo neįmano
mai brangi vidutiniam ame
rikiečiui.

Augalines ir gvvulines 
kortisono medžiagos

Mokslininkai ieškojo pi
gesnių ir patogesnių me
džiagų kortisonui gaminti. 
Surado, jog vienos bei kitos 
tam medžiagos yra mielėse, 
meksikiniuose yarn auga
luose, soy pupose, gyvulių 
kauluose bei taukuose.
NAUJASIS ATRADIMAS

Bet didžiausią naują at
radimą padarė Harvardo 
IWversiteto profesoriai R.

Woodward, Franz Sond- 
heimer ir David Taub. Jie 
dirbtiniai pagamino trupu
tį kortisono, cheminiai su
jungdami grynanglį (car- 
bpną), oksigeną ir vande
nilio dują. Į kortisono mo- 
lekulą jie. suderino tam ti
kromis eilėmis 21 atomą 
grynanglio, 28 atomus van
denilio ir 5 atomus oksige
no.

Šių paprastų medžiagų su
derinimas į kortisoną rei
kalavo gilaus mokslo, kan
trybės, gabumų ir naujau
sių mokslinių instrumentų.

Vienoje uncijoje (šešio
liktoje svaro dalyje) bile 
kokios medžiagos yra bili
jonai bilijonų molekulų.

Skirtingas tų pačių 
^mę^žiagų suderinimas 

tų pačių medžiagų — 
grynanglio, oksigeno ir van- 
cEjilio — taipgi susidaro 
cukrus, krakmolas, kerosi- 
nas, gazolinas, valgomieji 

riebalai, alkoholis ir kt. 
Šių daiktų skirtumas parei
na tiktai iš to, po kiek juo
se yra vieno, antro bei tre
čio ęjemento molekulų ir 
kaip tos molekulos suderin
tos.

Taigi ir kortisono paga
minimas priklauso nuo 
grynanglio, oksigeno ir van
denilio molekulų proporci
jos ir nuo jų sujungimo 
tam tikromis eilėmis.

Bus bandoma plačiau iš
vystyti kortisono darymas 
iš šių pigiausių paprastij 
medžiagų. Tatai, tikimasi, 
suteiks palengvinimą šim
tams tūkstančių reumatiz
mo ir arthrito ligonių, ku
riems gyvulinis kortisonas 
buvo per brangus. N. M.

Įžymių žmonių mintys
Ginčai nesitęstų taip il

gai, jei nesupratimas būtų 
tik vienoje pusėje.

L. Rochefoucauld.
•

Protas be mokslo būna 
nenaudingas, bet mokslas 
be proto yra bevertis da
lykas^ —Konfucius.

Nešiok savo mokslą, kaip 
kišeninį laikrodėlį, — kiše
nėje; ir netrauk laukan be 
reikalo, vien tik pasirodyt, 
kad tu turi.

—Lord Chesterfield.

Daugybė žmonių iš pavir
šiaus atrodo rupūs, kaip 
nenų,dailintas d e i m a n tas, 
bet turi vidujinę deimanto 
vertę. —Juvenal.

• •
Visuomet atsimink štai 

ką — jeigu neatidarysi bur
nos, tai turėsi laisvą pasi
rinkimą. ką toliau sakyti ar 
nesakyti.

F. Scott Fitzgerald.

Net tamsiausia naktis, 
kuri bet kada buvo užgulus 
ant žemės, dar neužgesino 
nė vienos žvaigždės.

—George Elliott.

Dievas, kuris davė mums 
gyvybę, davė mums ir lais
vę tuo pačiu laiku.

—Thomas Jefferson.

Jūs nieko negalite išmo
kyt žmogų. Jūs galite tik 
pagelbėt jam pačiam suras
ti bei išmokti. —-Galileo.

______ *
Vieną pasaulio kamputį 

jūs tikrai galėtumėte page
rinti—tai pats save.

—Aldous Huxley.

Yra lengva verkt, kai 
jautiesi galutinai sumuš
tas; lengva šliaužiot beiro- 
pot; bet kovot ir kovot, 
kuomet viltis atrodo visai 
dingus, — ot kur yra visų 
geriausias užsiėmimas.

—Robert W. Service.
Surankiojo ir lietuvių 
kalbon išvertė

Spartakas.

Houston, Tex.— Karščiai, 
siekdami daugiau kaip 100 
laipsnių, numarino 30 žmo
nių Texas valstijoje.

Washington. — Pereitą 
antradienį suėjo 6 metai 
nuo besąlyginio Japonijos 
pasidavimo talkininkams.

Vadinamoji “stebuklinga” 
kortison gyduolė gydo ne 
tik rėumatinį sąnarių užde
gimą, bet ^ataugino ir nau
jus, jaunos spalvos plaukus 
vienam pražilusiam ir nu
plikusiam newyorki e č i.u i, 
kaip rašo mokslinis New 
Yorko Times bendradarbis 
William L. Laurence (rugp. 
15 laidoje).

Tas 74 metų amžiaus’ li
gonis, laikraštininkas ir vi
suomenės veikėjas, sirgo 
per kelis mėnesius nepaken
čiamai skaudžiu odos užde
gimu. Jis jau pirmiau bu
vo baltai žilas, bet liga vi
siškai nušlavė pražilusius 
plaukus; tad galva pasida
rė taip plika, “kaip bilijar
do bolė.”

(Plačiau apie kortisoną 
rašoma kitame straipsnyje 
šiame skyriuje.)

Nei penicillinas nei jokie 
kiti vaistai nieko negelbėjo.

MIRUSIEJI GALI TAPTI TĖVAIS IR 
PO DAUGELIO DEŠIMČIŲ METŲ

Mirę vyrai galėtų tapti 
tėvais kūdikių, gimsiančių 
po daugelio dešimtmečių. 
Nes atrasta būdas taip už
šaldyti vyrišką sėklą, kad 
ji sveika pasilaikytu per iš
tisas gentkartes. Tatai pa
tyrė Anglijos mokslininkai.

Apie tą atradimą prane
šė dr. A. S. Parkes, anglų 
Nacionalinio Medikalių Ty
rinėjimų Instituto veikėjas, 
kalbėdamas Mokslo Pažan
gos Susivienijimo suvažia
vime Edinburghe, Škotijoj, 
antradienį šią savaitę.

Parkes sakė:
—Naujuoju būdu užšal- 

dant, vyriškų gyvulių sėkla 
gali būti išlaikyta sveika ir 
vaisinga per neribotai ilgą 
laikotarpį. Todėl gero nu- 
gaįšusio veislinio gyvulio 
sėkla gali būti ilgai naudo

—--------------------------------------——•—•--------------------------------------------------- »■ —  ——-------------------------------------------------------------—

KOKIŲ KEISTUMŲ KARTAIS BŪNA
St. Julien, Francija. — 

Pasisiūlė įstoti armijon 19 
metų amžiaus berniukas. 
Bet metrikuose buvo įrašy
tas mergiškas krikšto var
das. Todėl arini ja atmetė 
berniuką kaip “merginą.”

Washington. — Valdžia 
yra pripirkus tiek rašymui 
knygų su rinkėmis lapams 
įdėti bei išimti (.loose-leaf), 
kad tų knygų pilnai užtek
tų per 247 metus visiems 
valdininkų reikalams. Ta
tai surado tyrinėjančioj į 
Kongreso komisija.

Vienas naktinės valgy
klos savininkas Philadel- 
phijoj nustebo, kad niekas 
neužėjo valgyti per ištisą 
vakarą ir naktį. Tik ant 
rytojaus jis pamatė “špo
sininkų” prilipdytą iškabą 
su užrašu—“Tik 95 doleriai 
už pilną pavalgymą.”

— b•

Receptų sumaišymas
Miami, Florida. — Dak

taras parašė žmogui recep
tus dėl dviejų vaistų: Vie
ną gyduolę gerti nuo pil
vo skaudėjimo, o antrą 

Visą odą taip nuolat skau
dėjo, kad ligonis pradėjo 
klejoti — maišėsi jam pro
tas.

Gydytojai, pagali aus, nu
sprendė pavartot kortisoną. 
įleido žmogui kortisono į 
kraują, ir tėmijo, kas bus. 
Tuojau aprimo skausmai ir 
greit pagijo oda. • i

Pakartojus kortisono 
naudojimą, gydytojai pa
matė nepaprastą reiškinį— 
atželia ligoniui -.nauji, gra
žūs plaukai tokios spalvos, 
kaip buvusieji jaunystės 
plaukai.

Praėjo kelios savaitės, 
ir galva apžėlė tankiais jau
nos spalvos plaukais, apart 
sklypelio ant viršugalvio, 
kuris dar buvo plikas.

Ypač žmogaus pati ne
galėjo atsistebėti, kad jis 
taip pajaunėjo. Jinai klau
sinėjo, “na, kokius čia bur
tus tau kas padarė?”

Jau keli mėnesiai praėjo 

jama ir po jo mirties. Tai 
yra tiesa, kalbant ir apie 
vyriškio žmogaus sėklą.

Atsiras tokių, kurie rėks 
prieš mirusiųjų vyrų sėklos 
naudojimą. Bet juk visuo
met atsiranda prieštarauto
jų mokslinei, pažangai.—

Gyvulinės sėklos užšaldy
mui 'naudojama glycerolio 
drebučiai. Glycerolis, beje, 
yra dedamas į anti-freeze 
skystį, kuris saugo automo
bilio inžiną nuo užšalimo.

Glycerolis gerai palaiko 
sveiką gyvulių sėklą, taip
gi raudonuosius kraujo ru
tuliukus.

įdėjus sėkla j glycerolį, 
jis dirbtinai užšaldomas iki 
79 laipsnių žemiau zero pa
gal Centigrado termometrą. 
Tuomet glycerolis sušąlą į 
kristaliukus, bet jie nesu- 
trėškia sėklos.

naudoti galvai prausti, kad 
panaikintų pleiskanas.

Vaistininkas padarė klai
dą, prilipdydamas priešin
gus nurodymus prie vaistų 
bonkų. Tad ligonis per iš
tisus metus mazgojosi plau
kus pilviniais vaistais ir gė
rė skirtą plaukams prausti 
skystimą su mediniu alko
holiam ir kerosimi.

Tik po 12 mėnesių patir
ta klaida. Bet receptų. su
maišymas, sakoma, “nieko 
neiškadijo.”

Tallahassee, Florida.—Čia 
vis daugiau žmonių serga 
skorbutu (scurvy) todėl, 
kad jų mityboje trūksta ci
trinio vitamino C, nors apy
linkėje priauga daugybė 
orindžių ir kitų .citrinių 
vaisių. O užtektų žmogui 
tik vieną orindžį per dieną 
suvalgyti, kad apsisaugotų 
nuo tos ligos.

•

Madison, N. J.— Govėda 
vaikų įsiveržė į vidurinę 
mokyklą ir išdaužė įrengi
mus, padarydami 3 tūks
tančius dolerių nuostolių.

Teisėjas James A. Smith 
už tai pasiuntė padaužas 

nuo plaukų atgimimo, ir jie 
vis tebėra tankūs ir tamsūs, 
nors daugiau nebuvo lei
džiama žmogui kortisono į 
kraują.

Gydytojai, tačiau, dar ne
tvirtina, kad kortisonas ir 
kitiems ataugins ar pajau
nins plaukus. Reikės dar 
daugelio bandymų padary
ti, norint tatai patikrinti.

Tačiaus yra atsitikimų, 
kad, naudojant tam tikrus 
B grupės vitaminus, buvo 
sugražinta jauna spalva 
pražilusiems gyvuliukams. 
Tie vitaminai yra pantho- 
teniška rūkštis ir P AB A, 
gal dar ir kiti, vadinami 
“sulaikančiais žilimą vita
minais.” Šie vitaminai pa- 
akstina kraują gaminti 
melaniną, kaip kad vadina
ma plaukų spalvos medžia
ga.

Bet kortisonas gal bus 
geresnis ir už vitaminus 
plaukų gaivintojas. N. M.

Užšaldytoj sėkloj pra
nyksta bet koks judėjimas. 
Bet kai atšildoma, tai sė
klinės kruopelės vėl tuo
jau ima judėti, kain visai 
jaunos ir šviežios. Tik re
tai kuri sėklos dalelė neat- 
gyja.

Užšaldyma s ' glyceroly j e 
panašiai palaiko gyvus rau
donuosius kraujo kūnelius 
per ilga metu eilę. Pasiro
dė, kad 9 dešimtadaliai vi
sų užšaldytų kraujakūnių 
atsigauna, ir tiktai apie 1 
dešimtadalis neatgyją.

Šis atradimas praktiškai 
svarbus ypač todėl, kad ga
lima bus ligoninėse laikyti 
užšaldytu raudonųjų krau- 
jakūniu “bankus” tolesniam 
naudojimui, kada tik jie 
sergantiems reikalingi.

N. M.

vienam mėnesiui į gražią 
vasarojįmo “kempę” (stovy
klą), kur jie nemokamai 
gaus puikias atostogas su 
geru valgiu ir visokiais pa
togumais žaisti ir maudy
tis. .■ i

_  •___
• ’ «

Ann Arbor, Mich.— Pa
garsėjęs bakteriologijos 
profesorius M a 1 ‘c o 1 m H. 
Soule nusižudė gyvatės 
nuodais, kai Michigano U- 
niversiteto valdyba nutarė 
pavaryt jį už $400 nusuki- 
mą. Pirm nusižudau t jis 
atmokėjo tuos, pinigus.

• z
Ilion, N. Y.—Cirko-karni- 

valo darbininkas George 
Morgan burnon įsidėjo nuo
dingos barškutės gyvatės 
galvą, bandydamas nusižu
dyti. Gyvatė įgylė liežuviu, 
ir Morganas sunkiai susir
go.

Jis buvo labai nusiminęs, 
kad brolis užmuštas. Korė
joje.

Nuvežus Morganą ligo
ninėn, buvo įleista į kraują 
skiepų, veikiančių prieš gy
vatinius nuodus. Skiepai 
bent tuo tarpu apsaugojo jį 
nuo mirties.

Didžioji dauguma gydy
tojų šiais laikais pataria 
ypač daug proteinų valgyti, 
norint sveikatą palaikyti 
bei ligoniams pasveikti. At
randa, kad naudingiausi 
yra gyvuliniai proteinai —- 
mėsa, žuvis, kiaušiniai ir 
pieniniai valgiai.

Proteinai yra reikalin
giausi maisto produktai 
raumenims, nervams ir ki
tiems kūno organams. Jie 
ir lengviau suvirškinami, 
negu augaliniai proteinai, 
esami žirniuose, pupose, rie
šutuose ir įvairiuose grūdi
niuose valgiuose.

Pirm poros desėtkų metų 
buvo gana plačiai rašoma 
ir kalbama prieš mėsos nau
dojimą. Ją ypač smerkė va
dinami vegeterijonai. Bet 
ilgainiui ir daugelis vegete- 
rijonu surado, kad mėsa 
jau “netaip kenksminga,” 
ir patys ėmė ją vartoti.

St e fa n s so n o h a n d y m a s
Kanadietis Vilhjalmur Ste- 

fansson, plačiai paskilbęs 
šaltųjų šiauriniu kraštų ty
rinėtojas, andai tvirtino, 
kad žmogus gali sveikai 
gyventi, vien tik mėsą val
gydamas ir nieko daugiau. 
Dėl to buvo kilę ginčai 
spaudoje.

Tad Siėfanssonas padarė 
lažybas, kad ištisus metus 
išgyvens vien tiktai mėsi
niu valgiu. Išsiderėjo, kad 
naudos ne tik raumenis, bet 
sykiu ir esamus prie mėsos 
taukus, kremzles, plaučius, 
kepenis, širdis ir kt.

Stefanssonas ansigvveno 
vienoje ligoninėje New 

‘Yorke ir buvo laikomas 
nuolatinėje priežiūroje, kad 
nieko daugiau neragautų, 
kaip tik mėsą.

Taip ir praėjo metai. Tuo 
tarpu jis išliko visiškai svei
kas, energingas ii' laimėjo 
$10,000 lažybas. Bet jis ke
liais svarais palengvėjo, 
nors valgė mėsos, kiek tik 
norėjo.

Bereikalingi vaistai 
nuo nutukimo

Dabar per radiją ir laik
raščius garsinami visoki re
ceptai, kurie žada nutuku
siems suliesėjimą. Ypač 
riebios moterys neša dide
lius pelnus bizniams, parda- 
vinėjantiems vaistus dėl su
menkėjimo (rediusinimo). *

Bet visi naujoviniai dak
tarai pasakys, kad be jo
kių vaistų galima lengvai 
suliesėti, valgant, kiek tik 
telpa (arba kiek kišenė lei
džia), liesą mėsą, kiauši
nius, sūrį, pieną, žuvį.

Kas žmogų riebi na
Riebintojai yra smulkioji 

duona, taukai, cukriniai 
valgiai ir tokie riebaliniai 
dalykai, kaip sviestas, Sme
tona ir augaliniai aliejai.

1 Bet nutukėliai ir nutu- 
kelės, kaip tyčia, labiausiai 
ir mėgsta mėsos riebalus, 
duoną bei kitus miltinius 
valgius, sviesta, Smetoną, ir 
dejuoja, kad niekaip negali 
suliesėti.

Jeigu šių riebinančių da
lykų kiekis griežtai suma
žinamas, o proteininių val
gių daugiau naudojama, tai 
galima be .jokių vaistų ir 
be jokio vargo suliesėti, iki 
bus pasiektas sveikas, nor
malus kūno svoris.

3 pusi.—Laisvė (Liberty)-Penktad., Rugpiūčio-Aug. 17, 1951

Proteinai yra taip pat ži
nomi kaip “soties valgiai.” 
Daugiau jų naudodamas, 
vieton krakmolinių, cukri
nių ir riebalinių valgių, 
žmogus nebus alkanas ir 
anaiptol nenusilps, ,

I

Riebalų nedaug tereikia
Riebalai nėra visiškai pa

smerkiami. Tam tikras; bet 
nedidelįs, jų kiekis reika
lingas kaip visapusiškos 
mitybos dalis. Bet kai rie
balų per daug, tai jie ken
kia; ne tik nutukjna, .bet 
trumpina amžių, kietina ar
terines kraujagysles ir didi
na pavojingų širdies ligų 
pavojų.
Kodėl daržovės ir vaisiai 

reikalingi
Nors šiandieniai dakta

rai ragina daugiau naudoti 
gyvulinių proteinų, tačiaus 
pabrėžia, kad būtinai reikia 
ir šviežių daržovių bei vai
sių. kad kūnas įvalias gau
tų įvairių vitaminų ir mi
neralu. Juk dažnai atsi
tinka, kad žmogus, prisival
gęs mėsos, žuvies bei kiau
šinių, vis tiek jaučia, jog 
dar ko nors stokuoja. Gy
dytojai tatai vadina “slap
tuoju alkiu” (hidden hung- 
er). :

Jeigu prie mėsos ar kitų 
proteinų vartojama gana 
vaisių bei šviežių daržovių, 
įai ir mažiau valgydamas 
žmogus jaučiasi smagiai 
sotus. , ■ N. M.

Keturių šalių manevrai 
Viduržemio Jūroje ,

Neapolis, Italija. — Jung
tinės Valstijos, Anglija, 
Francija ir Italija išvien 
daro karinius pratimus šią 
savaitę, kaip “apgint” Mal
tos salą nuo . Sovietų. Ta 
Anglijos valdoma sala yra 
Viduržemio Jūroje.

Manevruose dalyvauja A- 
merikos ir Anglijos lėktu
vai, karo laivai bei subma- 
rinai ir Francijos ir Itali
jos kariuomenė.

Senatorius William 
Benton iš Connecticut 
reikalauja, kad ragan- 
gaudis žmonių pravar
džiavimo raudonaisiais 
ir kitokiais peckiotojas 
Wisconsin© senatorius 
Joseph R. McCarthy re
zignuotų iš Senato. Rezi
gnacijos pareikalavo po 
to, kai iškilo aikštėn fak
tas, jog jis, gyvendamas 
Wisconsine, slapta inži- 
nieriavo Marylando rin
kimus. Sakoma, kad pa
sėkoje McCarthy’© veik
los Maryland demokra
tas Millard Tydings pra
laimėjo rinkimus praėju
sį rudenį.



, Kongresmanas Celler (viduryje) yra paskirtas ištirti, 
ar basėbolės kompanijos prasižengia įstatymams 
prieš monopoliją. Kairėje baseboles National League 
viršininkas Ford C. Frick, o dešinėje kitas viršininkas 
Ty Gobb.

. * ' »

Del lietuvių kalbos tarmių
Tokiuo pavadinimu til

po vilniškėje Tiesoje net 
trijų autorių straipsnis, 

. kuris, mūsų nuomone, 
yra įdomus, todėl ji. čia 
išspausdiname.— Laisvės 
Redakcija.

Genialūs draugo Stalino 
darbai kalbos mokslo klau
simais padėjo pag r i n d u s 
tarybiniam kalbos mokslui 
ir davė plačią programą 
jam išvystyti. Naujoje švie
soje turi būti ištirti kalbos 
gramatikos, žodyno, žodžių 
darybos, semantikos, sti
liaus ir daugelis kitų aktu
alių klausimų. Iškilo rei
kalas visapusiškai ištirti ir 
tarmes1 • (vietinius- dialek
tus), kurios aptarnauja pla

učiais liaudies mases ir ku
rios vaidina svarbų ^aid- 
merij nacionalinių • kalbų 
susidarymui ir išsivysty
mui.
•Lituanistikos mokslui svar

bu -ištirti lietuvių kalbos 
tarmes. -Tas uždavinys ta
rybiniam lietuvių kalbos 
mokslui ir praktikai labai 
ąktūalus. Didžiuliai1 liau
dies kalbos, „tarmių lobiai 
turi būti užfiksuoti, ištirti 
,ir panaudoti socialistinei 
kultūrinei .statybai.

Lietuvių kalbos *tarmė- 
rhis jau seniai domimasi. 
Pavieniai asmenys čia vie
noj, čia kitoj vietoj jas ty
rinėjo. Bet šis darbas bu
vo vykdomas nepląningąi, 
n'eorg&nisuotai, ■ be aiškių 
niokslinių principų, be aiš
kaus tikslo. Ijel to buržu
azinis dialektologijos pali
kimas’ negausus, vienšališ- 
kas ir, didžiulių papildymų, 
pfervertinimo ir naujo ap
dorojimo reikalaująs, 
lljcaųgo Stalino veikalai 
kalbos mpkslo ^klausiniais 
nuyode čia tikrą mokslinį ( 
marksistinį pagrindą, davė 
šiam, dąrbui perspektyvą.

Draugas- Stalinas ..šitaip 
įvertina vietinius dialektus: 
“Vietiniai dialektai (“teri
toriniai”) . <. apta r n a u j a 
•lidūdies mases in turi savo 
gramatinę sandarą bei pa- 
grindihį ‘ žodyninį fondą. 
Todėl kai‘ kurie vietiniai di
alektai nacijų susidarymo 
procese gali sudaryti nacio
nalinių tarmių pagrindą ir 
išsivyštyti į savarankiškas 
nacionalines kalbas. Taip 

, buvo, pavyzdžiui,' su rusų 
kalbos Kursko - Oriolo dia- 
dialektu (Kursko - Oriolo 
"kalba”) > kuris sudarė ru- 

. sų nacionalinės kalbos pa
girdą. Tą patį reikia pa
sakyti apie ukrainiečių kal- 
bdš Pdltavos-Kijevo dialek
tą, kuris sudarė ukrainie

čių', nacionalinės kalbos pa
grindą. Kai dėl likusių to
kių kąlbų dialektų, tai jie 
-netenka, savo<- savitumo, įsi

lieja j tas kalbas ir dingsta 
jose” (Marksizmas ir kal
bos mokslo klausimai, 38 
pusi., 1950 m.).

Visai tą patį galima pa
sakyti ir apie lietuvių naci
onalinę kalbą, kuri susifor
mavo taip pat vieno vieti
nio — aukštaičių vakarie
čių - pietiečių (zanavykų ir 
kapsų) dialekto pagrindu. 
Kiti vietiniai dialektai arba 
tarmės įsilieja į bendrinę 
kalbą.

Toliau. Draugas Stalinas 
nurodo, kad .“marksizmas 
nepripažįsta staigių spro
gimų kalbos vystymesi, 
esamos kalbos staigios mir
ties ir staigaus naujos kal
bos susikūrimo” (t. p. 23 
psl.). “Marksizmas yra tos 
nuomonės, kad kalbos per
ėjimas nuo senos kokybės į 
naują vyksta ne sprogimo 
būdu, ne sunaikinant esamą 
kalbą ir sukuriant naują, o 
palaipsniui kaupiantis nau
jos kokybės elementams, 
vadinasi, palaipsniui at- 
mirštant senos kokybės ele
mentams” (t. p. 24 psl.). 
Dialektai, turėdami savo 
gramatinę sandarą bei pa
grindinį žodyninį fondą, sa
vo vystymosi procese klau
so to paties dėsnio. Dėl tos 
priežasties ir svarbios, o 
žmonių b e n d r avimui ple
čiantis, būtinos tarminės 
ypatybės įsilieja į naciona
linę kalbą ne staiga, bet pa
laipsniui -užtikrina sau vie
tą joje, ; įsisąmoninant vi
suomenės nariams jų būti
numą. O kitos tarminės 
ypatybės, kurjos nieko nau
jo negali duoti nacionali
nei kalbai, turi išnykti:

Dialektai ir vienos, ir an
tros rūšies ypatybių turi 
apsčiai. Dialektų išsamus 
tyrinėjimas kaip tik ir iš
kels tas ypatybes ir patar
naus mokslui ir praktikai. 
Pirmųjų ypatybių iškėlimas 
duos medžiagos augti naci
onalinei' kalbai. ' Vienos ir 
antros kartu patarnaus kal
bos- mokslo istorijai. ‘ r I

Didysis rusų rašytojas M. 
Gorkis yra iškėlęs mintį, 
kad dialektai praturtina 
nacionalinę kalbą, maitina 
ją naujais žodžiais, išsi
reiškimais, kurie būtini, 
kylant kalbos kultūrai. Štai, 
lietuviu nacionalinei kalbai 
morfologijos srityje aukš
taičiai rytiečiai yra davę 
tokias formas, kaip — lau
kan, miškan, žodžių dary
boje — priesagą -minkąs, 
sintaksėj — vietos aplinky
bę, reiškiamą vardininku 
(kas šakytėlė, tai gegutėlė 
kukavo), žodyne — atosto
gas, pogulį, ir tt., Mūsų žy
mieji rašytojai J. Žemaitė, 
P. Cvirka ir kt. visuomet 
sėmėsi savo kūriniams kal
binės -medžiagos.- iš-,, savo

prastai didėlė. Jis parodys 
įvairių kalbinių ypatybių 
pasiskirstymą Lietuvos 
TSR teritorijoje ir nušvies 
kalbos kitimą ryšium su 
kaimo kolektyvizavimu ir 
žengimu socializmo keliu; 
be to; atlasas bus kaip me
džiagos šaltinis nustatant 
kirčiavimo, leksikqs, sin
taksės normines lytis, kas 
šiuo metu taip aktualu. At
lasu galės naudotis aukštų
jų bei vidurinių mokyklų 
dėstytojai ir studentai, stu
dijuodami lietuviu kalbos 
tarmes. Taigi, atlasas bus 
ne. tik tolesnių mokslinių 
tyrinėjimų kalbos srityje 
pagrindas, bet ir pagalbinė 
priemonė studijuojant dia
lektologiją.

Dialektologiniai atlasai 
Tarybų Sąjungoje jau se
niai leidžiami. Leidžiant 
lietuvių kalbos atlasą, gali
ma pasinaudoti broliškų ta
rybinių tautų patyrimu ta
me dabar. Lietuvių kalbos 
institutas, kaip įstaiga, va
dovaujanti kalbos mokslui 
respublikoje; atkreipė į to 
darbo organizavimą rimtą 
dėmesį. Šį penkmetį numa
toma ištirti ir surinkti me
džiagą iš 700 Lietuvos TSR 
gyvenamųjų punktų; iš to 
skaičiaus ekspedicijose iš
tirti 500 punktų, o likusius 
—anketomis.

To darbo atlikti negali 
vien tik Lietuvių kalbos in
stitutas, čia reikia sutelkti
nių jėgų, organizuotumo. Į 
tarminės medžiagos rinki
mo darbą turi būti įtrauk
ta visa tarybinė inteligen
tija: aukštosios, vidurinės, 
septynmetės mokyklos, pra
dinių mokyklų mokytojai, 
klubų - skaityklų vedėjai 
—visi norintieji ir galintie
ji prisidėti prie lietuvių kal
bos mokslo vystymo. O to
kių žmonių visoje Lietuvos 
TSR yra gausu.

Š. m. sausio mėn. sušauk
toji dialektologijos konfe
rencija Vilniuje parodė, 
kad mokytojai dialektologi- 
nio atlaso medžiagos rinki
mo darbe tikrai bus rimti 
talkininkai. Daugelis mo
kytojų su Susidomėjimu se
kė konferencijos eigą, do
mėjosi planuojamais dar
bais.

Pirmoji praeitais metais 
surengta bandomoji ekspe
dicija į Prienų rajoną apsi
ribojo vien tik Vilniaus 
aukštųjų mokyklų jėgomis. 
Įgytą praktiką tarmių me
džiagos rinkimo darbe da
bar reikės perteikti kitiems 
dalyviams, stojantiems pir
mą kartą į šį darbą. Tam 
reikalui Lietuvių kalbos in
stitutas liepos mėn., prieš 
pat ekspediciją, organizuo
ja seminarą, kur ekspedici
jos dalyviai bus supažin
dinti Su tarminės medžia
gos rinkimo programa ir 
naujaisiais rinkimo meto
dais. Seminare paskaitas 
skaitys .prof. B. Larinas, 
prof. J. Balčiūnas ir kt.

Šią vasarą bus tiriama 
aukštaičių vakariečių pie
tiečių (zanavykų ir kapsų) 
tarmė, i kuli yra lietuvių li
teratūrinės kalbos pagrin
das. Kaip'jau minėta, drau
gas Stalinas kalbos vysty
mesi yra ypač pabrėžęs 
Veikšmę tų tarmių, kurios 
yra paimtos nacionalinės 
kalbos pagrindu. Todėl 
ypač reikšmingas ir neati
dėliotinas jų tyrimas. .Neiš
tyrus kaip reikiant aukštai
čių vakariečių pietiečių tar
mės, neįmanomas bet koks 
moksliškesniš mūsų litera
tūrines kalbos susiformavi
mo aiškįnimas. Be to, šią 
vasarą pradedamos tirti ir 
kitos tarinės. Viena bri
gada vyksta į pajūrio že
maičių tarmę. Pfiė jos 
prisijungs ir Klaipėdos bei 
Šiaulių mokytojų institutai.

tarmės. Jų mokamai iškel
tos ir reikiamai apdirbtos 
tarminės ypatybės pamažu 
įsigalėdavo ir nacionalinėj 
kalboj.

Iš kitos pusės tarminės 
ypatybės yra dėkingas šal
tinis kalbos istorijai tirti, 
jos įgalina gilintis į kalbos 
senovę. Kalbos ist o r i j a i 
daug įdomios medžiagos 
galima rasti tose tarmėse, 
kurios-dėl istorinių ir kitų 
sąlygų mažiausiai buvo pa
liestos raštų kalbos įtakos, 
pavyzdžiui, Vilniaus krašte. 
Čia randama gana retai ki
tur pasitaikančių kalbos 
formų, pavyzdžiui, savotiš
ka liepiamoji nuosaka, kai 
kurios priesagos, i Žemai
čių kai kurios formos, pą- 
pildydamos lietuvių nacio
nalinės kalbos žodyną, taip 
pat patarnauja lietuvių kal
bos istorijai. Vykdomi ty
rinėjimai tokių įdomybių, 
aišku, suras labai daug. •

Taigi, tarmės turi nepa
prastai svarbią reikšmę 
kalbos mokslui. Puškino 
žodžiais tariant, “paprasto
sios liaudies šnekamoji kal
ba... verta giliausių tyri
nėjimų.”

Tačiau buržuazijai val
dant Lietuvoje į liaudies 
kalbą nebuvo kaip reikiant 
kreipiamas dėmesys. Ir vi
sai suprantama. Draugas 
Stalinas nurodė, kad “žmo
nės, atskiros socialinės gru
pės, klasės toli gražu nėra 
abejingi kalbai.. Jie sten
giasi panaudoti kalbą sa
vais interesais, primesti jai 
savo ypatingą leksikoną, 
savo ypatingus terminus, 
savo ypatingus posakius” 

”(t. p. 10 psl.). Lietuviško
ji buržuazija, būdama ati
trūkusi nuo liaudies, kaip 
tik ir ėjo tokiu keliu, siek
dama užteršti nacionalinę 
lietuvių kalbą liaudinei kal
bai nebūdingais elementais. 
Dideli nacionalinės kalbos 
turtai glūdėjo liaudyje ne
iškelti. Buržuazijai tai ne
rūpėjo, o paskiri pažangūs 
asmenys neturėjo sąlygų 
tokiam darbui. Tokiu bū
du tarminiams elementams 
įsilieti į nacionalinę kalbą 
buvo sudarytos didelės kliū
tys, dar labiau sulėtinančios 
šį procesą.

Tarybinio gyvenimo me
tai — didelių pasikeitimų 
metai mūsų krašte. Ko
lektyvinis darbas kaime, 
gausūs laikraščiai, radijas, 
saviveiklos dažnas apsilan
kymas kaime, paskaitos, 
mokyklų tinklo plėtimasis, 
bendras švietimo lygio pa
kilimas, miesto ir kaimo 
suartėjimas yra tos naujos 
sąlygos, kurios pagreitin
tais tempais ugdo liaudyje 
poreikį mokytis ir mokėti 
bendrą nacionalinę - litera
tūrinę kalbą, pakeičiant ja 
savo tarmę su jos tarminė
mis ypatybėmis.

Iš čia ir kyla uždavinys, 
kuriam vykdyti dabar su
daromos puikios sąlygos — 
užfiksuoti lietuvių kalbos 
tarmes, kad nedingtų ne 
vienas faktas, iš kurio turė
tų naudos tiek nacionalinė 
lietuvių kalba, tiek lietuvių 
kalbos istorija—tiek prak
tika, tiek teorija.

Ištirti visas lietuvių kal
bos tarmes, kurių mūsų 
kalboje yra labai daug (esa- 

vmais duomenimis, vien 
stambesnių tarmįų, neskai
tant šnektų, pošnekčių, pri- 
skaitoma daugiau kaip 20), 
yra didžiulis ir atsakingas 
darbas. Juk surinkta me
džiaga' naudosis įvairių kal
boj mokslo sričių darbuo
tojai, toliau vystydami kal
bos mokslą. Šiuo metu ar
timiausias uždavinys— iš 
surinktos medžiagos - suda
ryti lietuvių kalbos tarmių 
atlasą, kurio reikšmė kal
boj mokslui bus irgi nepa

Amerikos kultūra
Jugoslavijoje

Praėjusią vasarą filmų 
karalius Erie Johnston bu
vo pakviestas į‘Belgradą, 
kur jis pasirašė sutartį su
Tito valdžia, kad Holly- 
woodas, sulyg savo nuožiū
ra parinkęs, pristatys Ju
goslavijai kas metai po 20 
pilno ilgio filmų. Vėliau 
kita sutartis buvo pasira
šyta su Jungtinėmis Valsti
jomis laisvai abiem pusėms 
apsimainyti literatūra.

Dar nei metams nepraė
jus nuo pradėjimo rodyti 
Hollywoodo parinktas fil
mas ir platinti Arberikos li
teratūrą, štai /apie kokias 
blogas pasėkas, kurios pa
lietė Jugoslavijos jaunimą, 
rašo Jugoslavijos laikraš
čiai. Belgrade išeinantis 
jaunimo laikraštis Omladi- 
na rašo: — Pasėkoje Jung
tinių Valstijų literatūros 
apie kriminalystes ir įtako
je Hollywoodo filmų valka
tystė plinta tarpę mūsų jau
nimo.

Zagreb laikraštis Viest- 
nik raportuoja- apie daugi
nimąsi prasižengimų tarpe 
jaunuolių ir pareiškia: 
...“įtakoje užsieninių fil
mų vaikai pabėga iš namų, 
kad ‘pamatyti pasaulį.’ Po
licija sulaiko kasdien po 10
iki 20 jaunų pereivų, ieš
kančių prašmatnybių.” 
Viestnik toliau raportuoja 
apie teismą jaunuolio, ap
kaltinto vagystėje. Teisėjo 
užklaustas: “Kas tave mo-

SKAITYK IR MOKYKIS
Kelionių priežastys. Paukš

čių kelionės yra sudėtingiau- 
s i a s biologinis reiškinys. 
Paukščių kelionėse pastebime 
ne tik tam tikrą išskridimo ir 
parskridimo laiką ir skridimo 
kelius, bet ir susivokimą vie
toje, ‘tam tikrą skridimo ri
kiuotę. šie faktai, kaip ir bur
kavimas, lizdų sukimas, rūpi
nimasis busimąja karta, nuro
do, kokie sudėtingi yra paukš
čių poelgiai. Bet visi šie 
paukščių poelgiai nėra sąmo
ningi veiksmai: jie susidarę iš 
visos eilės sudėtingų instinktų, 
paveldimų iš kartos į kartą.

Paukščių kelionės — tai 
savotiškas prisitaikymas, atsi
radęs ilgoje raidos istorijoje. 
Mokslo duomenys rodo, kad 
paukščių kelionės atsirado 
svarbiausia dėl klimatinių są
lygų, kurios vyravo ledynų 
epochoje. Slenkąs iŠ šiaurės 
ledynas stūmė paukščius vis 
labiau ir labiau į pietus. Iš 
pradžių tai buvo paprastos 
klajonės, kurios vis ilgėjo dėl 
pasunkėjusios būvio kovos, 
susibūrus didelėms ’ paukščių 
masėms netoli nuo ledyno pa
kraščių! Ledynui traukiantis 
į šiaurę, tos ilgėjančios klajo
nės virto dabartinio pobūdžio 
kelionėmis. Paveldėję iš pro
tėvių tą instinktą, paukščiai ir 
ledynui atsitraukus tebeskren
da vis toli į pietus, nors įgalė
tų rasti tinkamų žiemoti vie
tų daug arčiau prie savo pa
rėjimo vietų.

—o—-
74. PAUKŠČIŲ KILME >

Atidus paukščių «tyrinėji
mas rodo, kad jie turi daug 
bendrų bruožą, su ropliais.

Taip antai, paukščių, kaip 
ir roplių, kiauše yra vienas 
kaulo gąžys, kuriuo kiaušas 
sunertas su pirmuoju kaklo 
stuburkauliu. B'e to, labai 
daug panašumo tarp paukščių 
ir roplių kvadratinio kaulo 
padėtyje. Tas kaulas suneria

Užsimojimai nemaži, no
rinčių dirbti—yra. Terei
kia tik užsibrėžtą uždavinį 
sėkmingai vykdyti.

J. Senkus ,
J. Paulauskas
J. Aleksandravičius 

kino yogti?” 16-kos metų 
amžiaus prasikaltėlis atsa
kė: “Amerikos filmos.”

Taipgi laikraštis Politi
ka raportavo, kad įtakoje 
rodymo filmos “Kid from
Oklahoma” vienuolikos me
tų jaunuolis Raiko Kostic, 
pasivogęs revolverį, nušovė 
savo mokyklos draugą Mi- 
roliub Petrovic. Dar kitas 
laikraštis Nin raportavo, 
kad keliuose Belgrado fil
mų-teatruose publika-suor
ganizavo audringus protes
tus, kuomet buvo rodomos 
Amerikos filmos, “sukelian
čios nedoriausius instink
tus.” Tas parodo, kad Ju
goslavijos liaudis nepakęs 
tokios jaunuolių demorali
zacijos.

Ar tai reikia stebėtis, kad 
randasi toks didelis nuo
šimtis prasižengėlių tarpe 
Amerikos jaunimo įtakoje 
filmose rodomų nuožmiau
sių kriminalysčių bei detek
tyvų raštų apie kriminalys
tes. Tas visas turėtų būti 
įstatymais uždrausta. Bet 
atrodo, kad valdančioji kla
sė daro tą tiksliai, many
dama jaunuolių demorali
zavimu ko atsiekti. Už tai 
ir tokių parsidavėlių, kaip 
Tito, valdomose šalyse 
skleidžia jaunimo demora
lizaciją. Nejaugi jie nesu
pranta to, kad šalies gero
ve ir jos saugumas priklau
so nuo gerai išauklėto ir ap- 
sišvietūsio jaunimo?

J. N. S.

paukščių kiaušą su apatiniu 
žandikauliu. Taip pat labai 
panašūs paukščių ir roplių 
klausomasis kaulelis (vadina
moji kilpelė).

Yra dar ir kitų svarbių pa
našumo bruožų. Pavyzdžiui, 
abiejų klasių (paukščių ir ro
plių) oda sausa, beveik be 
liaukų. Kai kurie ropliai turi 
orinius plaučių maišelius, pa
našius į tokius pat paukščių 
maišelius. Labai panašūs pau
kščių ir roplių lytiniai organai, 

o taip pat klausos organai. Jau 
šie panašumo bruožai verčia 
manyti, kad paukščiai yra ki
lę iš roplių, šį giminiškumo 
ryšį dar aiškiau įrodo paleon
tologija.

Pirminis paukštis (archeo
pteriksas). 1861 m., o paskui 
1877 m. Vokietijoje jūrinės 
epochos nuosėdose buvo ras
tos dvi nuostabaus sandaro 
gyvulio įspaudos. Jame buvo 
kaip ir susijungę paukščių ir 
roplių požymiai. Plunksnos, 
sparnai, kojų sandaras sakyte 
sako, kad čia yra paukščio
įspaudas. Bet šis iškasenų gy- biznieriams.

Įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį 
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vūnas griežtai skiriasi nuo da
bartinių paukščių. Mokslinin
kai šį radinį pavadino archeo- 
pteriksu, t. y. pirminiu paukš
čiu. Didumo jis buvo ^ulig 
mūsų kovu. Pirmiausia ^krei
pia dėmesį jo ilga, kaip drie
žo, uodega. Ji sudaryta is 1J5- 
21 stuburkaulių. Uodegoje 
per visą jos ilgį buvo išaugu
sios stambios vairuojamosios 
plunksnos, tdo tarpu kai da
bartinių paukščių uodegos 
plunksnos yra vėduoklės pavi
dalo ir įtvirtintos pigastilyje. 
Archeopterikso šonkauliai, 
kaip ir roplių, be būdingų 
paukščiams ataugų, o letena 
kaip paukščių. Dantuotas sna
pas panašus į roplių žandi
kaulius. Stuburo* liemeninė da
lis sudėta iŠ atskirų nesuaugu
sių stuburkaulių. Archeopte
rikso sparnas panašus į paukš
čio sparną, bet kartu primena 
ir priešakines roplių galūnes. 
Plaštaka turi tris pirštus su 
kreivais nagais galuose.

Iš sparnų ir uodegos sanda
ro galima spręsti, kad archeo- 
pteriksas blogai skraidė. Ši
tas “paukštis,” sklandydamas 
galėdavo, tur būt, tik per
skirsti iš vienos vietos į kitą. 
Be to, tais savo sparnais su 
ilgais nagais archeopteriksas 
laipiodavo, kabindamasis yuž 

.medžio šakų. Archeopteriksas 
buvo paukštis, bet toks paukš
tis, kuris dar nevisai | buvo 
prisitaikęs prie orinio gyveni
mo sąlygų.

Nors negalime tvirtinti, kad 
archeopteriksas būtų buvęs 
tiesioginis dabartinių paukš
čių protėvis, tai vis dėlto jo 
kūno sandaras nurodo mums 
kelią, kuriuo ėjo paukščių rai
da iš senovinių roplių. ’

New Haven, Conn.
Keli žodžiai apie gerai 

pavykusią vakarienę
Vakarienė įvyko rugpiūčio 

12 d. Waterbury, Conn. Vie
na, susitikome daug draugų, 
antra — išgirdome Kretiną 
Stanislovaitienę ir Dr. Stanis- 
lovaitį kalbant. O vakarienė 
turbūt pirma Connecticut val
stijoje tokios formos. Visfehis 
labai patiko.

—o—
Užkviesti artistai

LDS 16 kuopa padarė už- 
kvietimą Hartfordo lošėjams 
pribūti ir suvaidinti veikalą. 
Veikalas “Tetos Turtai.” Tu
rės įvykti šį rudenį. Vaidini
mo diena bus paskelbta Lais
vėje, kaip greitai viską sutvar
kysime.

—o—
Biznieriai skundžiasi

Bėdavoja ir skundžiasi mū
sų miesto biznieriai. Su ku- 

• riuo tik pasikalbėsi, tuojau 
peikia dabartinę tvarką.

Buvo paklausta: Rodos, 
darbai eina gerai, žmonės ge
rai dirba, tai kur jie padeda 
savo, uždarbius ?

Atsakymas: Taksai viską 
suima. Ar ilgai taip bus, tai 
nė vienas nežino. Bloga ir

I
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MONTREAL, CANADA
Buvo upes ir ežerai,

* fkur dabar Montrealas

Montrealo archivistų ir is
torikų surinktais daviniais, 
nors daugumas dokumentų 
buvo sugadinta, kuomet par-. 
lamento namai ant Youville 
Square 1849 m. sudegė, patir
ta, kad kur dabar išaugęs 
Montrealo didmiestis, tai savu 
laiku yra buvę du didieji eže
rai, visas -tinklas upių, upelių, I 
eibės įvairių srovių.

Paminėtina, tai senesnių lai
kų upė, buvusi pavadinta 
“Little St. Peter’s River,’’ kuri 
prasidėjo apie 20 mylių ats
tume, maždaug apie tą vietą, 
kur dabar yra Beaver ežeras, 
tekėdavo vakarų-pietų pusėje, 
kur dabar yra Lachine’ės 
Rockfield stotis ir paskiau vėl 
atgal į Notre Dame de Grace 
(kur vėliau buvo paversta į 
kanalizacijos ryną); įtekėda
vo į St. Henry, sriuvcndavo, 
kur dabar randasi St. Patrick 
gatvė, skersai Atwater Ave
nue ir Įtekėdavo į St. Lawren
ce upę, netoli minyškų salos.

; TiHp tekėdama upė sudarė ne 
gilų, seklų ežerą, kur dabar 
randasi St. Henry. CN. R. 
gelžkelių tinklas — vadintą 
Lac aux Loutres.

Geležinkelio kompanija 
pildama pylimą tiesimui bėgių 
prarado vieną lokomotyvą, 
kuris permirkusio.]’ šlapioj 
minkštoj vietoj paskendo.

Lachine’ės kanalas buvo su
manyta kasti 1670 m., bet dar

bas buvo pradėtas tik 1689 
m., bet vėliau buvo sulaiky

tas. Tikras pirmas kanalas bu
vo pradėtas kasti 1802 m. ir 
antras, į MacGill gatvę 1821 
m. Pravedus tikrąjį Lachine’
ės kanalo darbą ir seniems 
vandens keliams nudžiūvus, 
kartu su tuo pasidarė sausže- 
mis, kur dabar yra Chaboillez 
Square ir Youville Square — 
income taksų mokėjimo vieta.

—ę—

Priešgirtuokliniai vaistai

Vaistai vadinami “Antabu
se,” kurie atrasti tik trys me
tai atgal, pasirodo labai nau
dingais kovai su girtuoklyste, 
kurie prie alkoholio per daug 
pripratę ir negali be jo ap- 
seiti. Tokią išvadą padarė 
“Allan Memorial Institute of 
psychiatry of Royal Victoria 
Hospital.” Vestas bandymas 
par'odė, institutas sako, kad 
per du metu apie 75 procen
tai klientų, kurie lankė klini
ką, pusėtinai pasitaisė ir su
mažino alkoholio naudojimą, 
o apie 25 procentai visiškai

i nustojo naudoję.
“ANTABUSE” yra vaistas, 

kurį paėmus tik patį vieną, 
jis visiškai neveikia. Bet paim- 

j tas, kad ir su mažu kiekiu 
alkoholio, sukelia smarkų ne-' 
malonumą, žmonės, kurie ima 
“antabuse” vaistą kiekvieną 
dieną, gali lengviau laikytis 
nuo alkoholio, kadangi žino, 
kad paėmus nftrs ir mažiausį 
gurkšnelį gėrimo, ištikimųjų 
nesijaus linksmai.

—o—
Outremont priemiesčio poli

cininkas, Bertrand Bergeron,

23 m. amžiaus, kuris tik pe
reitą žiemą įstojo į policijos 
jėgas, rugpiūcio 2 d. nušovė 
moterį, Anna Czechowski, 21 
m. amžiaus ir septynių mėne
sių kūdikio motiną.

Nujovęs moterį (kuri Buvo 
palikusi savo vyrą apie dvi sa- 
vaiti atgal), su kuria jiš išgy
veno vieną savaitę išnuomo
tam kambaryj ant Boūrbon- 
niere st., pats iššaukė polici
ją ii’ prisipažino ją nušovęs. 
Sakosi, nušovė netikėtai, žai
dęs su revolveriu, manė, kad 
tuščias, be šovinių, o pasiro
dė būta vieno šovinio, kuris 
ir pataikė moteriai tiesiog , į 
širdį, mirtinai ją užmušda
mas.

Sekančia diena “coroner’s” *■ v
džiūrė policininką pripažino 
k r i m i n a 1 i šk a i atsak om i n gą
už moteries mirtį. Kada bus 
teismas, dar nepranešta.

•—o—
Pereitą savaitę, rugpjūčio 2 

d., rekordiniam teisme atsi
stojo kaipo kaltinamieji 382 
automobilių bei sunkvežimių 
vairuotojai, už sulaužymą 
kelių taisyklių, šešiasdešimts 
trys buvo kaltinami už grei
tą važiavimą. Tai aukščiau
sias skaičius, koks kada buvo 
vieną dieną teista už tos rū
šies prasižengimus.

Teismo pareigūnai pareiš
kė, kad toks aukštas skaičius 
važiuotės taisyklių laužytojų 
pasiekė todėl, kad policija ve
da kovą prieš neatsargų va
liavimą, kad išvengus nelai
mingų atsitikimų.

• i—o—
Miesto siekis praplėtimui 

vandens tiekimo sistemos iki 
to laipsnio, kad galėtų pa-

ruošti 300 milijonų galionų į 
dieną, veik artinasi prie reali
zavimo.

Planas, kurio dalis jau buvo 
pradėta keli metai atgal, api
ma $3,700,000 vertės praveda
mą vandens įlaidų iš St. Law
rence upės ties Ville Lasalle 
ir pratęsimą milžiniškų ketu
rių pėdų vandens tiekimo ry
ji ų iš žemesniųjų Verduno 
pompavimo stočių į visas 
miesto dalis. Su tuo, bent da
linai, manoma prašalinti van
dens trūkumus.

buvo pastatyti 
Jono tėvo kapo, 
žiemą čia mirė, 
daug svečių pas

Atvažiavo paminklą pastatyti
Neseniai čia buvo atvažia

vę iš Jungtinių Amerikos Val
stijų, Jonas Tumas su žmona 
Soffie, Sioux City, Iowa. Jų ke
lionės tikslas 
paminklą ant 
kuris pereitą

Šią vasarą
įvairius lietuvius iš J. A. V., 
taipgi ir iš kitų Kanados mies
tų, taipgi daug ir išvažiavi
mų buvo ir tik del to, kad 
svečiavimosi buvo labai daug 
ir visus sunku suminėti, už 
tad prisieina pasitenkinti tik 
paminėjus 
kius, kaip 
ir antras, 
tis, Petras
važiavęs pusbrolio Prano Ba- 
čiulio

nepaprastus įVy- 
vieną viršuj minėtą 
buvęs montrealie- 
Jurkštas buvo at

laidotuvėsna.
—0—

rašant spaiŲ 
kad sun-

susirgęs Alfonsas

A. NOVIKOVAS-PRIBOJUS.

PRIE TOLIMŲ KRANTŲ

Serga
Juozas Vekteris, dirbda

mas savo farmoj, buvo sun
kiai susižeidęs. Gydėsi namuo
se, dabar jau baigia pasveikti.

Taipgi prieš
don'teko sužinoti, 
k i ai yra 
Naginionis, senas montrealie- 
t i s, n a,m ų sta t y to.j as. Gaila, 
kad nepavyko patirti, kokia 
liga serga. J.—

■
I CLEVELAND, OHIO

I Mirus

I Juozui Dilliui
I Reiškiame gilią simpatiją Juozo giminaitei Juli- 
■ jai Rainienei iš Gardner, Mass., kuri čion atvyko 
I aprūpinti .dėdės reikalus, ir kitiems Juozo
1 artimiesiems šioje liūdnoje valandoje.

1 A. K. Salon V. Young
1 F. E. Skleris % M. Raulinaitienė1 J. Gendrėnas Stones
1 J. Mikąlojunicnč N. Krawchuck
| J. Jenkauskienė J. Stripeika
Į F. Bagužis S. K. Mazan

K. Kanapcckas J. Bekenis
II. A. Rolių P. Radgers
A. Palton P. Sutkaitis
J. L. Keliat A. Lukas
M. Jankas A. Kelly
J. A. Gendrich A. Mockaitis
J. Rudis A.. Klivington
M. Gedaminskicnė M. žebrys
M.- Tyzenhouse M. Plaush
Simpathy M. Nikos
A. žemaitis M. R.
Casper Gendrich

linti dolerį kitą, na, ir turi “Aš nei tų kirpyklų adreso 
ištikimą frontų. nežinau, žmogus paprašė,

Mūsų kirpykloje trys bar- nukirpau, nei rankų nei ama- 
beriai jankiai, pats bosas h o- to nepraradau,” pasakiau, 
landas, o aš penktas lietuvis, ant ko'diskusijos ir pasibaigė. 
Vieną kartą Į kirpyklą jžen- Tai pasirodo, kad mūsiškiai 
gia negras, džentelmeniškai pietų krekeriai beveik pado-' 
apsirėdęs. Skrybėlę pasikabi- resni už Chicagos ir Ciceros 
no ant gembės ir atsisėdo, baltuosius chuliganus, kurie 
Tai buvo visiem aišku, kaip išdaužė Vilnies ir Jonikų lan- 
ant delno, kad jis čia atėjo gus, o priedui dar primušė 
plaukų nusikirpti. mano seną frontą Leoną Pru-

„ .. , , . , scika. V. J. StankusPaties boso nebuvo, nei lau-
kiančių klientų nebuvo, apart
to. negro. Mes visi keturi dir- J ALv/v
bome. Aš pastebėjau, kad ki- vtCVeiuIiUj V1110 
ti du barberiai pabaigs pir- 
miau už mane, mat, aš ką tik
buvau pradėjęs kirpti. Nagi, Vieša padėka

Iš Lietuvos

birž. 5 d. — 
ūkio ko-

derliaus

Inventorius atremontuotas
KURŠĖNAI,

Kuršėnų tarybinio 
lektyvas įsipareigojo anksti ir 
gerai atremontuoti
nuėmųmo inventorių ir visą 
derlių nuimti be nuostolių.

Lafku buvo paruoštus kal
vės ir mechaninės dirbtuves. 
Remonto cechąi apipinti 
reikalingomis detalėmis ir 
medžiagomis, pradėjus der
liaus nuėmiipo inventoriaus 
remontą, sudaryti grafikai 
kiekvienai remonto brigadai 
ir numatytos konkrečios prie? 
mones sėkmingai vykdyti re
monto planą. Kalviai, šaltkal
viai ir remonto darbininkai 
suskirstyti į brigadas.

Nuo pat pirmųjų remonto, 
dienų remontininkų tarpe iš
sivystė socialistinis lenktynia-, 
.vimas už derliaus nuėmimo 
mašinų remonto paspartini
mą, aukštą darbo kokybę.

Dirbant brigadiniu-mazgi- 
niu būdu, tarybinio ūkio me
chanizatoriai per trumpą lai
ką atremdntavo 1 kombainą, į 
9 šiempiūves, 6 arklinius 
grėblius, 7 javapiūves, 2 ku
liamąsias, 8 grūdų valymo 
mašinas ir daug kito reika
lingo derliaus nuėmimui inT 
ventoriaus. šiomis dienomis . 
tarybinio ūkio kolektyvas ra
portavo apie derliaus nuėmi
mo 
bų

inventoriaus remonto dar- 
užbaigimą'. P. Kuršaitis

(Tąsa)

tirštas rūkas. Pertrau- 
laikėsi dar dvi dienas, 
vėjo, labai nuvargino ' 
Iturupo salos buvo nu-

Naktį užgulė 
kiajpas lietaus, 
kurios, nesant 
žmones. Išilgai 
pj^ikta daugiau kaip šimtas mylių. Jie
pasiekė tos salos pietryčių ragą, pasibai
giantį uolėta aukštuma. Čia prasidėjo 
įėjimas į šiaurinį Kunaširo sąsiaurį. 
Žmonės pradžioje apsidžiaukė, bet tuoj 
pat su šiurpu pamatė, kad sąsiaurio sro
vė juos neša į vandenyną. Tas reiškė 
jiems pražūtį. Jie sukaupė paskutines 
jėgas, bet geidžiamas sąsiauris vis tolo 
nuo jų. Srovė buvo žymiai greitesnė už 
valtį. Žmonės susivokė plaukti šonu į 
pirmykštę vietą, tačiau, bebandant 
įplaukti į sąsiaurį, juos vėl pagavo ta 
pati srovė ir nunešė į rytus. Tai karto
josi keletą sykių. Jie, lyg repečkuojan- 
tieji į statų ledo kalną žmonės, slidinė-

* darni ritosi atgal. Nusikamavusiems irk- 
lininkams nieko daugiau neliko, kaip tik 
pernakvoti salos pakrantėje.

Birželio 27 rytas atnešė nelaimingie
siems klajotojams palengvėjimą: papūtė 
pietinis vėjas. Jie aplenkė ragą ir, pu
čiant palankiam vėjui, įplaukė į šiaurinį 
Kunaširo sąsiaurį. Kairėje, šiauriniame 
^unaširo salos krante, netoli kurio jie 
buvo, stūksojo didingas kalnas. Jis bu- 

panašus į du nuplautus ugniakalnius, 
sustatytus vienas ant kito, ir savo iš
vaizda priminė menišką obeliską.

— Tai žinomas Antonijaus smaiga
lys, daugiau kaip, septynių šimtų pėdų 

, aukštumo, — žiūrėdamas į žemėlapį, pa
aiškino vadas.

Jūrininkas, sėdėjęs sudėtomis ranko- 
” mis po bure, jam atsakė:

— Tai bent kalnas! Kaip tikras pa
minklas!

— Žiūrėkite — švyturys prieš jį atro- 
i do, kaip degtukas prieš telegrafo stulpą, 

. i — pasakė jo kaimynas, ranka rodyda
mas į šešiakampį baltą bokštą.

Sėdėdamas ant nosies, priekį sekantis 
jūrininkas'Lekoncevas negarsiai šūk- 

./ tolėjo:
— Krąnte matau vėliavėlių signalus. 

’ > Japonai mus pastebėjo.
— Tai, matyt, jų telegrafinis postas,

* — paaiškino vadas.
’ Su tais žodžiais, lyg pagal komandą, 

iįmonės prigulė ant sėdynių, o valtis, tar- 
\ pildydama jų norus, plaukė toliau sa- 

keliu. Tačiau kažkodėl jos niekas no- 
sivijo. Tur būt, japonams ir mintis ne
kilo, kad rusai galėtų atsirasti tokiame 
giliame užnugaryje, negyvenamoje, rūs
čioje vietoje.

Pavojus susidurti su japonais praėjo. 
Valtis varoma palankaus vėjo ir srovės, 
dūmė bangomis, kaip kokiose lenktynėse. 
Visus stebino — kodėl, Įplaukiant į są
siaurį, srovė stūmė priešingon pusėn, o 
dabar, tarsi pasigailėjusi jūreivių, nešė 
juos pirmyn.

—Kaip trikinke šokinėjame per duo
bes! — šūktelėjo kažkas iš priekio, o 
balsas iš galo jam atsakė:

— Taip mes pe dviejų dienų gersime 
arbatą Sachaline.

Greitai švyturys pasiliko užpakalyje 
voš pastebimu baltu tašku ir tiktai di
džiulis Antonijaus smaigalys, remiantis 
dangų, vis dar gerai buvo matomas iš 
tolo. Praplaukdami pro šiaurinį Kuna
širo salos krantą, jūreiviai žiūrėjo į 
plikas trijų kalnagūbrių keteras, miš
kingus jų tarpeklius ir slėnius.

Plaukdami burėmis, jie ilsėjosi ir, 
džiaugdamięsi pasirodančiais naujais 
vaizdais, žmonės pradėjo prisiminti iš
gyventus sunkios kelionės bandymus, ta
čiau nelaimės tarsi įš pasalų tykojo juos 
kiekviename žingsnyje. Prasidėjo baisus 
reiškinys — vėjas pamažu tilo, bet ban
gavimas dar labiau didėjo. Pusiaukelyje 
oras visai nurimo, burės pakibo kaip 
skurliai, ir valtis visai sustojo. Bet ap
linkui visame plote tarp salų, kaip puo
de ant karštos ugnies, kunkuliavo vanduo. 
Čia nebuvo taisyklingų bangų, kokios 
paprastai būna jūroje. Trumpos ir stai
gios, lyg iš apačios išstumtos, jos šokda
vo iki 25 pėdų aukščio ir, lyg gauruoti 
milžinai, su įniršimu puldavo viena kitą 
sudauždamos ir apipildamos žmones sū
riais purslais.

Visa tai buvo todėl, kad čia susidūrė 
dvi priešingos srovės: viena —- šalta — 
iš Ochotsko jūros, kita — šilta — iš Di
džiojo vandenyno pusės. Tuo būdu van
denynas ir jūra vedė čia amžiną kovą. 
Jau daug jūrų prarijo Didysis vandeny
nas ir norėjo praryti dar vieną, bet ši 
atsitverė nuo jo Kurilų salynu. Tose ko
vose prieš vandenyną jūra išstatė salas, 
lyg neprieinamas tvirtoves, o sąsiauriai 
tarp jų buvo įnirtingų mūšių arena. 
Sugurusi valtis su rusų jūreiviais pate
ko čia į stichijų ginčą ir jautė'ant savęs 
siaučiantį srovių karą, besibraunančių 
viena prieš kitą iš dviejų pusių — iš jū
ros ir vandenyno, kuris puolė bangas, 
daužėsi, vartėsi, šoko ant bangų, bet iš 
vietos nejudėjo, tartum būtų pririštas.

— Vėl mes mirties laukuose,—su ap
maudu pasakė vadas.

(Daugiau bus)

Miami Springs, Fla.
Negrui plaukus nukirpau

1 Pirmos ! rūšies ! penkių kė
džių kirpykla,' kur man pri- 
seina darbuotis ketvirti me
tai. Kirpykla randasi arčiaur- 
sia nuo garsiųjų orlaivių sto
čių, tai mūsų klijentai didžiu
moje aukštesnės klasės žmo
nės, tai yra, ^pilotai, leitenan
tai, mechanikai ir visoki pa-’ 
šaulio keliauninkai ir sporti
ninkai. Negram čia pietuose 
patvarkyta atskirai ant busų 
užpakalinės sėdynės, išeina
mos vietos, viešose vietose ge
riamas vanduo, ant stočių lau
kiamosios salės, valgyklos ir 
kirpyklos, ir dar gal kas ki
tas. šiaip visokiose biznis- 
koše vietose, krautuvėse ir 
marketuose nėra jokių* neg
ram pertvarų, viskas eina per 
viena.

*• i

Iš pradžių, mums šiaurie
čiams, naujai atvažiavusiems, 
pikta ir koktu darosi už tokį 
rasinį negrų paniekinimą, ku
rių? ir
darbai nėra nei kiek prastes
ni už mus baltakūnius. Bot 
pagyvenus mętus kitus, žmo
gus pamažu apsipranti, susi
draugauji su nekųriais neg
rais, o šiauriečius jie daugiau 
gerbia, negu saviškius kreke
rius. Pas juos madoje pasisko-

protas ir išmintis ir

jie darys
Jie turės jo 

jis nori, arba 
sušukt “next!” 
tų baikų, jie 
tos nekalčiau- 

, Į urvą! Mat, 
einąs į val- 
Už minutės

mislinw sau, kągi 
su tuo negru? 
paklausti, ko 
Įprastu būdu 
Bet nereiks 
šmakšt, kaip 
sies skunk ės, 
pirmas pasisakė 
gyklą užsikąst. 
kitas pasisakė einąs į toiletą, 
•žinoma, sėdės 
Ot, pamaniau 
dynė užstojo.

Nusausinimo darbai 
Rol vaduose

MARIJAMPOLE, birž. 5 d. 
—Sustambintame Černiachov
skio vardo kolūkyje prasidėjo 
melioracijos darbai. Numaty
ta nusaųsipti apie 80 ha plo
tas. Uždarų griovių būdu jau 
nusausinta keli hektarai lau-

Mirus mano dėdei Juozui 
Dūliui Clevelande, man prisė
jo iš Mass, ten nuvykti ir vi-jjęų. Melioracijos darbams 
sais jo reikalais ir laidotuvė- j ūkyje vadovauja inžinierius 
mis apsirūpinti. Kam teko ka-. Sirutis.
da nors tokiais reikalais rū- Į Artimiausiui laiku “Sasnoę” 
pintis, gerai žino, kiek tai tų kolūkyje taip pat prasidės 
visokių reikalų ir reikalėlių/, o sausinimo darbai.

ten pusvalandį. I 
sau, kokia ga

ji e paprastai 
skubina grobti tuos klientus, 
o dabar bėga, slepiasi vien to
dėl, kad tas žmogus kitokios 
rasės.

Man 
negras 
Sakau,

visokių reikalų ir reikalėlių/, o 
dar svetimame, nežinorąAm 
mieste. Iš karto atrodę/ kad 
tai visa tinkamai aJ/Mlcti ne
įmanoma. Tačiau'su vietinių 
draugų bei draugių pagalba, 1 
viskas kuo puikiausiai atlik
ta.

"T

pabaigus savo darbą, 
dirstelėjo man į akis 
“nori plaukus nusi

“Taip,“
“Sėskis
Mandagus, inteligentiškas 

žmogus, gal koks profesiona
las. Užbaigus darbą žmogus 
padėkavojo, užsimokėjo, dar 
ir arbatpinigių išmetė.

Tai buvo didelė staigmena. 
Man buvo nejauku, ką jie da
rys ir ką man pasakys ? Pras
linkus keliom valandom, visi 
atkiuto, prasidėjo juokai ir 
Icrmas. Tačiau už tokį drąsų 
mano darbą manęs niekas ne
pasmerkė. Ak, ir aš galėjau 
išeit kur nors užsikąst...

Pats bosas išsireiškė, kad 
negram yra atskiros kirpyk
los, ten jis ir turėjo eiti.

atsako.
kėdėn.”

i« CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai .mo
demiškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 M t. Vernon St. 
\ Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

jams P. Nemunai ir Eva Si- 
mans už pasakytas gražias 
kalbas, graborei A. Wilkelis 
už tokį mandagų patarnavi
mą laidotuvėse, ir visiems pa
lydovais, kurie tąip skąitlin-

Ačiū draugams Gabriūnams, gai atsilankėte palydėti į ka- 
kurie per keletą dienų viso
kiais reikalais mane važiojo
te, Norvilienei, K. Salen, A. 
Gendrėntenei ir kitiems drau
gams, už visokią man pagal
bą laidotuvėse. Ačiū kalbėto-

pus. Tą visą suėmus krūvon, 
net galvoju, kaip ir kuomet 
už tą visą galėsiu cievelandie- 
čiams atsilyginti. ♦

Julia Rainis, 1
Gardner Mass.

BOSTONO APYLINKEI

Gintarų Žemės Radio Metinis Piknikas.
Kada?
— Rugpjūčio (August) 19 d.
Kur bus?

. — Lietuvių Tautiškam Parke, Montello, Mass.
žodžiu sakant, tai bus pilnoj prasmėj piknikas arba Ge

gužinė, per visą dieną, pradedant nuo 12-tos valandos die
ną iki 10-tai valandai vakaro. Girdesit ir matysit dainuo
jant chorus, solistus ir tt.

Matysit per visą dieną Warris Furriers vėliausių madų 
futrų parodą ir plačius paaiškinimus apie kailiukus ir jų 
vertę. . •

Taipgi per visą dieną pilnas Art Maso# Orkestras grieš 
tokius muzikos kūrinius, kad Įmokėjus kels net iki padangių, 

3-čią valandą po pietų prasidės specialė pikniko progra-. 
ma. Programą atidarys Massachusetts Lietuvių mylima 
lakštutė Onutė Minėikytė, su Amerikos ir Lietuvos himpais. 
Taipgi dainiios Rožė Stripiriis-Merkeliūtė, Aldona Walon 
ir William Yuodeikis ir kiti. :

Bus duodama vertingos dovanos prie parko vartų tijkiėtų.
Maistas piknike irgi turi didelę reikšmę. Julija Rainar- 

dienė sako: So. Boston, Worcester, Montellb, Cambridge, 
Stoughton ir Norwood Moterų Kliubai ruošia per visą par
ką valgių stalą. O taipgi sako, kad jau desėtkai pavienių 
moterų kepa pyragus, kugelids, varškiečius, aųsiukes .ir ki
tus skanumynus. Taigi maisto pasirinkimas bus tikrai di
delis.

Gerbiamas Masteika, pernai metų čielos avies kepėjas, 
rsako, kad jis keps ir šiemet, bet ne avį, o ką tokio naujo, 
įdomaus, ir tik piknike sužinosite.

Todėl iš toli ir arti, visi trauksim 19 d. rugpiūcio (Aug.) 
į Montello Tautiško Namo Parką. O čia pribuvę jausitės 
tikrai esate įvairiam, spalvingam kermošiuj.

Kviečiam visuomenę atsilankyti! KOMITETAS.

.  ——  -i . ■■ 1 1 | ........iiumįin

5 pusi.—Laisvė (Liberty)•Penktaid., Rugpjūčio-Aug- 17; 1951
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ŽINIOS IS LIETUVOS Sveikina is atostogų

n

ir Vincas Globičiai, 
atostogų, rašo laisvie-

Auna 
išvykę 
čiams:

Studentų praktikos darbai
VILNIUS, birž. 5 d.—Kiek

vienais metais po pavasario 
egzaminų sesijos eilės Vil
niaus Valstybinio universiteto 
fakultetų studentai išvyksta į 
įvairias vietas praktikos dar
bams.

Šiais metais studentai prak
tikos darbus taip pat, atlieka 
įvairiose plačiosios mūsų Tė
vynės vietose.

Gamtos, fizikos-matemati
kos, chemijos fakultetuose pa
vasario egzaminų sesija jau 
pąsibaigė. Į, praktikos, darbus 
Kryman išvyko gamtos fa
kulteto geologijos specialybės 
II kursas. Geologai atliks ei
lę darbų, geologinių nuotrau
kų, susipažins ‘šū Krymo geo
loginėmis savybėmis. ♦ '‘

To paties fakulteto III kur
so, geologams organizuojamos 
dvi išvykos,— Pietryčiu geo
loginės nuotraukos partija ir 
Rytų geologinės nuotraukos 
partija. Šių išvykų geologinės 
bazės bus Molėtuose ir Jašiū
nuose. Geologai dalyvaus ir 
Mokslų akademijos ruošiamo
je kompleksinėje ekspedicijo
je po Vilniaus sritį.

Geografijos specialybės IV 
kursas išvyksta į Varėnos, Ei
šiškių, Trakų, Druskininkų, 
Daugų ir Šalčininkų rajonus.

Chemijos fakulteto studen
tai praktiką atlieka stambiau
siuose — Vilniaus, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Kauno fabrikuose 
bei gamyklose.

Kultūrinis upeivių 
a’Xarnavimas

KAUNAS, birž. 5 d. —Vie
nose geriausių Uosto patalpų 
atidaryta keleivių^ ir krovinių 
laivų komandų narių kultūri
nio aptarnavimo bazė, čia yra !J 
didelis kiekis stalo žaidimų 
(šachmatai, šaškės), nauji 
centriniai, respublikiniai ir 
sričių laikraščiai bei žurnalai. 
Prip. kultūrinės bazės nuolat 
veikia ( biblioteka,/kuri įiiri 
daugiau kaip 6,000 įvairių 
knygų. Iš jos knygų fondo pa
pildomos kilnojamosios biblio
tekėlės. Suorganizuotas masi- 
nis-politinis dąrbas tarp besil- 
sinpių komandų narių.

Kauno laivę remontininkų 
dovana

KAUNAS, birž/' 5 d.— 
Laivų remonto gamyklos ko- 
lektjsvas pirma laiko baigė 
perdirbti “Nevėžio” savaęigę 
baržą į keleivinį garlaivį, skir
tą plaukioti Kuršių marių 
įlankoje.

Gerai dirbo dailidė Jonas 
Skirgaila, kuris kasdien įvyk
dė nuo pusantros iki dviejų 
normų. Elektrovirintoja Fedo- 
sija Kovaliova, vamzdžių tie
sėjai Ą. Mansurovas ir I. Ti- 
mofiejevas, K. Stakanovo va
dovaujamos šaltkalvių briga
dos nariai savo išdirbį pakėlė 
iki 3 normų. • . , ,

Artimiausiomis dienomis 
garlaivis išplauks į Klaipėdą, 
kųv kursuos tarp sritięs cent- 

p ,ro ir miestiečiij| mėgiamosios 
pojlsio vielos—4 Neringos.

* Politechnikos instituto 
meno saviveiklos apžiūra '
K AUNAS, birž. 5 ,d. —Po

litechnikos institute įvyko pil
amoji meno saviveiklos apžiū
ra. Apžiūroje dalyvavo 29 
fakultetiniai kolektyvai, jų
tarpe , 7 šokių grupės ir 15 
'vokalinių ansamblių. Geriau
siu meno saviveiklos kolekty
vu pripažintas cheminės tech
nologijos fakulteto 
vas (meno vadovas 
kas). Antroji vieta 
instituto mokslinio
nistracinio personalo 
saviveiklos kolektyvui (meno 
vadovas Langmanas). Monta
žus paruošė statybos fakulte
tas (montažas “Vardan tai
kos“) ir hidrotechnikos fakul- 

; tetas (montažas “žingsniai 
ate itin“).

Meno saviveiklos apžiūra 
praėjo su pasisekimu.•

A. Marma

kolekty- 
Pąžeraus- 

paskirta 
bei admi- 

meno

K. Petrikienė vis dar 
negali vaikščioti

žinomoji darbuotoja Katri
na Petrikienė savo draugams 
brooklyniečiams rašo:

Rugp. 3-čią pradėjau vaikš
čioti tiktai su vienu kriukiu. 
Stebėtiną palengvinimą paju
tau. Dabar galiu suprasti, 
kaip bus gera, kada galėsiu 
užsimauti batelį. Ateinančią 
savaitę daktaras matys, ar 
jau galima apsieiti be gipso. 
Maniau anksčiau 
ti. Lengva bėdą 
ne taip greit jos

Sprendžiu, jog 
nesį teks man čionai išbūti, o 

‘paskui,— žiūrėsiu, kaip bus. 
Nesitikiu, kad be lazdos ga
lėčiau greitai pradėti apsieiti. 
Koja, tai ne pirštas.

Šiaip viskas gerai. Esu 
kuo aprūpinta. Jaučiuosi 
minga, turėdama geras

jo atsikraty- 
įsigyti, bet 

atsikratyti.
ištisą šį me-

v iš
lai
ką i- 

minkas. O ypač mažieji mane
gerai lanko. Iš trijų šonų 3 

^tūbose vasaroja dešimtis vai- 
i kūčių tarp vienerių iki aštuo- 

nerių metų amžiaus._ ____
| dien mane aplanko ir pasi
teirauja, kaip man 
Nuobodauti netenka, 
įkyrėjo buvimas ant 
Laimė, kad ne mieste 
merdėti (ji būna savo 
vietėje, Rocky Point, 
N. Y., kur jinai ir susižeidė).

D.

Jie kas-

einasi.
Bet jau 

vietos.
tenka
vasar-

i Miesto Taryba nutarė 
policistams dadėti 

■j» dolerių pensijoms

o iš poli cistų 
beišskaitys

ir

ai-

New York o Miesto Taryba 
23 balsais prieš vieną nutarė 
daugiau pridėti iš iždo į poli
cistams ir gaisragesiams pen
sijų fondą.

Miestas lig šiol damokėdavo 
55 nuošimčius tos sumos, ko
kią policistai ir gaisragesiai 
turėjo iš savo algos mokėti 
duoklėmis. Dabar mokės 75 / 
nuošimčius, 
gaisragesių 
nuošimčius.

Nors tai nėra tiesioginis 
gos priedas, tačiau bėgiu išti
sų metų, apskaįčiuojama, 
jaunesniesiems policistams ir 
gaisragesiaans sutaupys apie 
$200 iki $250. Tą skirtumą 
sumokės taksų mokėtojai.

Prieš balsavo vienas Stan
ley M. Is'aacs. Jis pareiškė, 
jog nutarimas pagerinti už
darbį tų dviejų departmentų 
tarnautojams, o palikti nepa
gerinus kitų valdinių depart
mentų darbininkams yra vien- 
šališkas, diskriminacinis.

Pažadus priedo laimėjo po- 
licistų pagrasinimas stoti į 
uniją.

Newyorkiete areštuota 
dėl aborto

Vieną newyorkiete ir ketu
ri vietiniai asmenys areštuoti 
Patersone kaltinant abortų 
daryme ar jiems talkinime.

Moteriškė buvusi atrasta 
ant operacijos stalo ir sulai
kyta po $1,000 kaucijos kai
po liudytoja. Kadangi jos pa
vardės neskelbia, spėjama, 
kad gal ji buvo specialis val
džios agentas tikslu 
šį.

Areštuoti Eugene 
pasivadinęs daktaru
Lamont, Barney ir Margaret 
Bragman,, Emil 
Skelbiama, kad grupė 
diena gaudavusi $2,500 
mų.

gauti ry-

Pometti, 
Eugene

DeGrezia. 
viena 
paja-

CIO 
byla,

Kelintu kartu atidėta 
Transportininkų Unijos 
reikalaujanti, kad teismas už
draustų policijos viršininkui 
Monaghan bausti policistus 
už stojimą unijoil. ’

Gražus Literatūros D-jos 
1 kuopos susirinkimas

šį sykį pirmos kuopos susi
rinkimas, kuris įvyko rugp. 13 
d., Lietuvių Am. Piliečių Klu
be, Brooklyne, buvo skaitlin
giausias dalyviais ir gyviau
sias iš visų, kiek yra buvę per 
praėjusius trejus-ketverius 
metus. Net prisiminė seni lai
kai, kada mūsų susirinkimai 
būdavo turtingi nariais ir gy
vi diskusijomis. Visi turėjo ką 
nors pasakyti ir interesavosi 
tuo, ką kiti turi pasakyti ar 
pasiūlyti. Tai gražus apsireiš
kimas. Tokiam interesui bū
nant galima daug ko gero vi
suomenei nuveikti.

Kadangi buvo Centro Ko
miteto nominavimo laikas, tai 
visi atliko savo užduotį nomi
nuoti tinkamus narius į ko
mitetą.

Kilo pageidavimas pakvies
ti kokį profesionalą brookly- 
niečiams duoti prelekciją apie 
kokį visuomeniniai reikšmin
gą dalyką. Radosi sugestijų, 
kad būtų pakviestas koks, vie
tinis gydytojas pakalbėti svei
katos Veikaluose. Ypačiai pa
geidauta gražiai kalbančio 
savo tėvu kalba, lietuviškai.

Labai gera pasirodė veikla 
kuopoje už padarymą ALD
LD 2 Apskrities pikniko pa
sekmingu, Piknikas įvyks rug-

Močiute Bloor įspūdingai 
pagerbta atsisveikinant

U Z 
ir 

virš

žmonių iš unijinio,

šeimos jautrią ir 
reikšmingą kalbą

T ūk stan č i a i n e wy ork i e čių, 
senimo ir jaunimo, paprastojo 
ir profesijonalio darbo žmo
nių praėjo pro senutės karstą 
bėgiu keturių valandų, kurio
mis St. Nicholas Arena buvo 
atdara šermenims praėjusį 
antradienį.

Tylioje eilėje kovotojai 
darbo liaudies reikalus 
laisves pagarbos praėjo 
7,000 asmenų. Vieni atvyko 
tiesiai iš šapų. Iš namų atvy
ko motinos ir jauni tėvai, ne
šini ant rankų ir vedini kūdi
kius. Nežiūrint ryžto neverk
ti (nes tiktai darbais už idė
jas tegalima tokius žmones 
pagerbti), ne vieno gilus susi
jaudinimas pasireiškė ašaro
mis.

Nuo aštuntos valandos pra
sidėjo apeigos, kurių eigai 
vadovavo Močiutės mylima 
draugė ir sandarbininkė ko
vose Elizabeth Gurley Flynn. 
Trumpus įspūdingus velionei 
pagarbos pareiškimus pasakė 
daugelis 
kultūrinio ir kitų liaudies ju
dėjimų. Tarpe kitų, žodį tarė 
autorius Howard Fast, daini- 
ninkas-aktorius Paul Robe
son.

Varde 
klasiniai 
pasakė jos sūnus Carl — sū
nus ne tiktai jos kūno ir krau
jo, bet ir veiklus vykdytojas ‘ 
jos idėjų. Jis sakė, jog kovin
goji motina visus žmonijos ; 
vaikus skaitė savo vaikais, jų 
gerovei pareigas skaitė lygio
mis su pareigomis savo šei
mai, joms pašventė visą savo 
gyvenimą.

Velionės Bloor sūnų, dukte
rų, anūkų ir proanūkę ‘šeimo
se neišvengiamai randasi visų 
partijų ir pažvalgų žmonių. 
Tačiau jinai juos visus mylė
jo, o jie senutę mylėjo taip 
pat. Tai aiškiai liudijo buvi
mas didelio. šeimos būrio jos 
(vadovau j ančios komunistės^ 
persekiojamosios darbininkų 
partijos steigėjos) šermenyse.

Užsibaigus apeigoms, pub
lika pasiliko savo vietose. Pa
šaukti karsto nešėjai išnešė 
jos palaikus, šeimai ir garbės 
palydovams palydint. Paskui 
juos kelios dešimtys iš pųblir 
kos pašauktų asmenų sekė 

sėjo (Sept.) 2 d. Kuopai buvo 
priduota 20 įžangos tikietų. 
Tie jau visi išėję, reikalauta 
daugiau. Mat, už įžangos ti- 
kietus gauti pinigai Jiks pa
čiai kuopai. Ji nori užpelnyti 
kiek pinigų apšvietos reika
lams.

Nemažai kalbėta apie gavi
mą buso vežioti piknikam Bet 
priėjo išvados, kad bus per
dažai laiko suorganizuoti. 
Tai nutarta paskleisti mintis,' 
jog pageidaujama, kad turin
tieji automobilius stengtųsi 
nuvežti į pikniką tiek žmonių, 
kiek gali. O tie, kurie neturi 
automobilių, turėtų stengtis 
susiieškoti galinčiuosius nu
vežti. Tačiau, sako nariai, no
rintieji važiuoti neturėtų - no
rėti, kad kas juos veltui vež
tų. Reikėtų susitarti su vežė
ju, kiek jam reikės primokėti, 
nes automobilis ir jam kuras 
kainuoja pinigų. Taip koope
ruojant atsirastų nemažai ap
siimančių nuvežti į pikniką.

Šiame piknike visi nariai ir 
prieteliai būtinai turėtų daly
vauti. Darbininkų apšvi 
pinigai labai reikalingi. O 
nigai mūsų organizacijai 
tegaunami tik tokiu bučių, 
da visuomenė remia mūsų 
ganizacijos parengimus. A.

pi- 
ir 

ka- 
or-

nešdami jai atneštas gėlės. O 
paskui juos, iš abiejų kraštų 
salės, publika būrėsi i plačią 
gretą centriniame take eise
noje išeiti iš salės.-

Ant scenos vis tebestovėjo 
didelis jos paveikslas — moti
niškai besišypsantis, viltingas, 
tarsi jis sakytų: “Neliūdėkit, 
vaikai, juk idėjose aš tebepa- 
silieku su .jumis visiems am
žiams. Mano troškimai tebe
bus su jumis jūsų kovose. 
Su jumis tebebusiu ir džiaugs
mo dieną.”

Tai gal geriausia pavaizda
vo William L. Patersonas, sa
kydamas :

“Močiute 
mis Amerikos 
rią mes, darbo 
šysime.”

Močiutė savo
taiką ir progresą įamžino sa
ve pasaulio didžiųjų istorijo
je. Tai liudijo ir čia skaity
tosios ar bent spėtosios - pa
skelbti gedulo telegramos, 
suplaukusios iš viso pasaulio 
kraštų. Kor.

pasiliks su mu- 
istorijoje, ku- 
liaudis para-

darbais už

Pasmaugęs dukterį ir 
pats pasikorė

Newyorkietis Will iam 
Cordts, 48 metų, nuvažiavęs į 
Cornwall atlankyti ten gyve- 
pančią savo dukterį Mrs. Ric
ci ją pasmaugęs ir pats pasi
koręs. Tėvas buvo pamišęs, 
'kelis kart paimtas proto ligo
nių įstaigon, bet ir Vėl jį pa
leisdavo namiškių vargui.

Mrs. Ricci buvo nėščia, už 
mėnesio k-ito laukėsi kūdikio.

Naudokite 
Medų 
Karščiuose

Atsivedinimui karščiuose, 
gerkite lemonadą su medum. 
Laisvės įstaigoje galite gauti 
medaus.

KVORTA $1.10 
PUSĖ GALIONO $2.00 • 

j ■ -
Tuojau įsigykite medaus ir 

naudokite jį. -

J. Rušinskas buvo 
Pennsylvanijoje

Jonas Rušinskas (iš Jack- 
son Heights’ll) buvo nuvykęs 
į Pennsylvaniją — Minersv.il- 
lę, šenadorį i)* kitus miestus. 
Kadaise Rušinskai ten gyveno.

Grįžęs iš atostogų, Jonas 
pasakoja, jog buvęs šenado- 

surengtame spaudos 
jis buvo gra- 
Šenad oriečiai, 

nepasitenki- 
brooklyniečių 

pas juos atvyko.
Angliakasyklose 

šiuo metu, sako 
eina silpnyn.

Beje, grįždamas 
gų, Rušinskas parvežt 
tenaitinių gerų laisviečių, pre
numeratomis ir aukomis, $36.

Ačiū jam, ačiū tiems, kurie 
davė!

piečių 
naudai piknike; 
žus, didokas.
sako Rušinskas, 
no, kad mažai

darbas
Rušinskas,

iš atosto-
. nuo

Lietuviai graboriai 
daro sau skriaudą

Paskutiniais 4 mėnesiais 
East New York o sekcijoj, 
Brooklyno, mirė trys lietuviai. 
Visi trys beveik po lietuvio 
graboriaus nosia. Kadangi 
lietuviai graboriai’ atsisako ką 
nors bendrą turėti su progre
syviais ir Laisve, 
lietuvius palaidojo 
čiai graboriai.

tai tuos
kitatau-

Motinai įtarus policija 
areštavo sūnų ir 
marčią

Mrs. Bessie 
150 Henry 

pranešė policijai, 
jaunuolius jos 

kad
pas ją 

po pagalve paslėpti

, savo skunde sako, 
sūnus tuos pinigus 

uošviui kaipo užsta
le istų jam vesti jo 

Uošvis iš jos sūnaus 
tikslu seniau pa-

Brooklynietė 
Ten e, gyvenanti 
St., įtarus 
kuri areštavo 
sūnų ir marčią. Ji sako, 
laike jų lankymosi 
dingo jos 
$1,010.

Motina 
kad jos 
atidavęs 
tą, kad 
dukterį, 
buvęs tuo 
ėmęs $1,400 o $1,500 įsakęs 
da,mokėti vėliau. Motina spė
janti, kad sūnus šiuos pinigus 
pačiupo nuo jos tikslu pa
baigti atsimokėti uošviui sko
lą už žmoną.

<♦>

<♦>

<b

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

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

Telephone EVergreen 4-8174

<♦>

<♦)

<♦>

<♦>

REPUBLIC BAR & GRILI

w

Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street.

TELEVISION

Smagiai praleidžiame 
dienų Pennsylvanijoje.keletą

Būtų malonu, kad ir jūs čia 
dalyvautumėte kartu.

Globičiai tikėjosi atostogo
mis atlankyti savo gimines, 
draugus ir pažįstamus dauge
lyje miestų.

— Gerų linkėjimų jums vi
siems iš Chicagos. čionai pra
leidžiu porą savaičių pas gi
mines. Buvau pas dd. Vilnie
čius. Visi labai draugiškai 
mane ®riėmė. Viktorija bus 
New Yorke gale šio menesio. 
Draugiškai.

B. Zmitraite
---- O-----

Seserys Zmitraitės, eksper
tės moterų gražinimo srityje, 
grožio saliono savininkės, ne 
dažnai tegali iš savo pareigų 
ištrūkti. Tačiau, kada tai pa
vyksta, jos niekad neužmirš
ta atlankyti ' savo draugus 
laisviečius ir vilniečius, savo 
trumpas pertraukas iš darbo 
praleisti lietuvių visuomeniš
kose sueigose. L. G.

MIRĖ
me-Vincas Matijošaitis, 59 

tų, gyvenęs 934 Belmont Avė., 
Brooklyne, mirė rugp. 14-tą, 
Veterans Administration Hos
pital. Pašarvotas graboriaus 
Matthew P. Ballas Funeral 
Home, 6G0 Grand St., Brook
lyne.. Laidos rugp. 18 d., 10 
vai. ryto, šv. Jono kapinėse.

Liko žmona Frances, posū
nis Jonas Stanaitis, seserys 
Antonia Latinskienė ir Matil
da Tulaikienė, brolis Rakaus
kas ir tolimesni giminės. Lai
dotuvių apeigomis rūpinasi 
graboriaus Ballas įstaiga.

Apie 4,000 našlaičių buvo 
išvežti iš miesto autingui į. 
Long Beach praėjusį antra
dienį.

EGZAMINUOJAM« AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

TONY’S
UF-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

<f>

Telefonas
EVergreen 4-89M

6 pusi.-—Laisvė (Liberty)•Penktad., Rugpiūčio-Aug. 17, 1951

Long Islande areštuota MrsU 
Stefania 01 kuški, 51 m. Ją 
įtarė, kad jinai padegusi kai-, 
minkos butą. Buvusi nujn&rė- 
jusi, kad jaunesnė už ją mo
teris viliojanti nuo jos jai ^'pa
tinkamą vyriškį.

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE .

Rankinė embroider, patyrusi, prie 
kūdikių drabužiukų, 40 valandų sa
vaitė, gera mokestis. Taipgi priima 
ir mokines.

SHARI STICKLER
50 Columbia St., Newark, N. J.

(161-162)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Dariaus-Girėno pamink- 
nariams, kad susirinki- 
rugp. (August) 17 d., 
8 vai. vakaro, Piliečių 

280 Union Avė.,

Pranešame 
lo komiteto 
mas jvyks 
penktadieni. 
Klubo Salėje,
Brooklyn. N. Y. Bus žinia iš lanky
mosi Parku Departmente ir išgauto 
naujo paminklui projekto apsvars
tymas. Taipgi sąskaita iš Įvykusių 
prakalbų lienos 20 d., ir kiti reika
lai. Nuoširdžiai prašome visus pri
būti. — Komitetas. (1601-61)

HARTFORD. OONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas jvyks rugp. 20 d., 7:30 vai. vsk. 
153 Hungerford St. Draugės visos 
kviečiamos sueiti, nes senokai jau 
nesimatėm. — Sekr. V. K.

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MAS&

Piknikas Lietuvių TautišKo Namo 
parke, Winter St., ant Keswick Rd. 
Rengia Lietuvių Amberland Radio 
programa. įvyks rugpjūčio (Aug.) 
19, 1951. Pradžia 1 vai. dieną, 
gera muzika, valgių ir gėrimų. 
Vasaris turės kailinių parodą, 
mityviškai keps ant ugnies visą 
darbą atliks J. Masteika.
visus dalyvauti. ■— Rengimo Komi
tetas. (161-162)

Bus
A.

Pri- 
avj,

Prašom

NEW JERSEY IR APYLINKES 
PIKNIKAS IR ŠOKIAI

Rengia Sietyno Choras su LDS 8 
kuopa iš Newarko. Jvvks Šj sekma
dieni, rugn. (Aug.) 19 d., Laisvės 
Parke, 340 Mitchell Ave., Linden, 
N. J. Pradžia lygiai 12 valandą die
ną. įžanga tik 50c. Programoje da
lyvaus Aido Choras iš Brooklyno ir 
vietinis Sietynas. Šokiai visą laiką 
prie geros muzikos. — Kviečia Ko
misija. (159-161)

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y, 

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: 

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais nMaryta

PEIST LANE
DRUGS, Inc*

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokl vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Recepti; Specialistai: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-6233

Matthew A 
BUYUS

( BUY A UIS KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J.f 

MArket 2-5172




