
76,000 kalba.
Kapitalizmas prieš socia- 
Dvi nelaimės. [lizmą. 
Vasarinės godos ir bėdos. 
Keistas reikalavimas.

Rašo A. BIMBA

Vien tik amerikiečių nuos
toliai Korėjos konflikte bus 
pasiekę visus septyniasdešimt 
tūkstančių.' Vieni jų žuvę, ki
ti netekę sveikatos.

O kur tūkstančiai ir tūks
tančiai abiejose pusėse kritu
sių korėjiečių?

Koks baisus ir nereikalin
gas žmonių eikvojimas!

Visi tie mirusieji, visi tie 
sužeistieji, visi nelaisvėn pa
tekusieji garsiai kalba už tai
kos reikalą.

Tai pradeda suprasti vis 
daugiau ir daugiau Amerikos 
žmonių, štai kodėl amerikinis 
taikos kongresas pabaigoje 
šio mėnesio Chicago!c žada 
būti toks skaitlingas ir atsto- 
vingas.

■L Pastebėjau, kad Brook lyno 
pažangūs lietuviai renka au
kas pasiuntimui delegatų. 
Taip4pat girdėjau, kad atsi
randa jaunų susipratusių vy
rukų, kurie su mielu noru su
tiktų būti brūklyniečių dele
gatais šiame kongrese.

Tegu mūsų jaunimas atsi
stoja taikos sąjūdžio pryša- 
kin.

Garsiosios Barnard kolegi
jos dynas McIntosh visus mus 
ragina nepasiduoti arba neuž
sileisti komunistams. Blogai 
bus, girdi, jeigu mes visas di
džiąsias, gražiąsias idėjas 
skelbti ir puoselėti paliksime 
komunistams. Jie mus be jo
kio vargo suvarys j ožio ragą.

Labai įdomus klausimas. 
Idėjos prieš idėjas, suprati
mai prieš supratimus.

Trumpai ir drūtai pasakius: 
kapitalizmas prieš socializmą!

Kokias gi dideles ir gražias 
idėjas šiandien, net po dviejų 
pasaulinių karų, gali patiekti 
kapitalizmo šalininkai? Nė 
vienos, nė jokios.

Štai, kodėl pas juos tokia 
desperacija, štai, kodėl jie 
taip išsigandę.

New York o gyventojai turi 
ant rankų du nemaloniu apsi
reiškimu. Valdžia raportuoja, 
kad paskutiniais metais net 
35 procentais paaugo visokios 
kriminalystės. Daugiausia 'iš
dykauja jaunimas. Nei baus
mės, nei gąsdinimai krimina
listų neišgąsdina. Jų skaičius 
kasmet auga.

Mūsų kita nelaimė dar 
žiauresnė, dar piktesnė. Tai 
Vėžys. Jis irgi auga ir stiprė
ja. Jeigu 1920 metais iš kiek
vienų 10,000 gyventojų vėžys 
sudorodavo tik 93 žmones, 

' tai šiandien jis pasiima ir su- 
naikJna net 195!

Kur mokslas? Kur tie visi 
laimėjimai kovoje prieš tą 
pavietrę ?

h ★ ’
Ąts^kypas toks: neturime 

pinigų,. Visa ta kova, pasiro
do, yra labai didelis, išpūstas 
muilo burbulas. Praktikoje 
mažai kas tepadaroma tam 
priešui sunaikinti.

Su vasara ir jos karščiais 
bėda tame, kad beveik visi 
mes aptingstame, ištįžtame. 
Apie susirinkimus niekas ne
benori nė kalbėti. Korespon
dentai ir bendradarbiai pasi
ima “vakacijas.” Tegu sau 
prakaituoja vieni redaktoriai!

Būkite geri, draugučiai, 
neduokite vasaros godoms 
pavirsti bėdomis.
rG*l kiek geriau išeiname su 

piknikais: Bet ir dėl jų dar- 
but^asi tiktai apribotas skai
čius žmonių. Dauguma mūsų 
nė piloto nepajudiname. Tūli 
tingime net tuose piknikuose 
susieiti su žmonėmis ir prisi
minti apie darbininkiškus rei
kalus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Queens Apskrity $8.00 

Užsieniuose $9.00 
Vienas numeris 5 c. 
PRICE 5c A COPY.
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AMERIKONAI SULAUŽĖ
TVIRTOVIŠK4 KORĖJOS
LIAUDININKŲ TRIKAMPĮ
Jankiai su savo talkininkais
užėmė Čorvoną ir Kumhvą

Korėja, birž. 11. — Ame
rikonai išvien su savo tal
kininkais užėmė Čorvoną ir 
Kumhvą, viduriniame Ko
rėjos fronte; tuo būdu su
laužė vadinamą ‘‘geležinį 
trikampį” šiaurinių Korė
jos liaudininkų ir kinų. Da
bar jie grumiasi link Py- 
onggango, kuris buvo šiau
rinis to tvirtoviško trikam
pio “ragas.” Jankiams pa
deda turkai, graikai, filipi
niečiai ir tbailandiečiai.

Čorvon ir Kumhvą yra 
svarbiausi geležinkelių ir 
vieškelių mazgai, 17 ir 20 
mylių į šiaurę nuo 38-tos 
paralelės.

Amerikiniai koresponden
tai lemia, kad Korėjos liau
dininkai, praradę tas pozi
cijas, turės trauktis atgal 
iki linijos tarp Wonsano ir 
Pyongyango, 70 iki 80 my
lių į šiaurę nuo 38-tos para
lelės. Wonsan yra uostas

Senatorius smerkia valdžios obalsį Korėjos 
kare, šaukiantį “žudyt, žudyt ir žudyt!”

Washington. — Republi- 
konas senatorius Styles 
Bridges kaltino valdžią už 
nedorą politiką Korėjos ka
re. Briges sakė:

—Nemoralis valdžios 
tikslas Korėjoje yra “žudyt, 
žudyt, žudyt ir tikėtis, kad 
gal kas sutiks tartis apie 
taiką.” Bet Amerikos žmo
nėms nesuprantama, kodėl 
mūsų kariuomenė nukentė
jo ten jau apie 170,000 ne
laimiu, o valdžia vis dar 
neturi plano, kaip tą sker-

Kinija suėmė misionierius 
kaip karinius šnipus

Maskva:— Sovietu komu
nistų laikraštis Pravda ra
šo, kad:

Amerikiniai misionieriai 
Kinijoj šnipinėjo prieš kinų 
liaudies valdžią ir sušnipi- 
nėtas žinias perleidinėjo ka
riniams Amerikoj agen
tams. Už tai Kinijos val
džia areštavo katalikų misi
jos vyskupą Fr. X Fordą ir 
tūlus kitus misionierius.

Pravda sako:—Misionie
riai naudojo šmeižtus ir net 
žmogžudystę kaip įrankius 
kovai prieš demokratines 
Kinijos jėgas.

Pasitaisykime!

Vienas žmogelis smetoninė
je Dirvoje reikalauja atskai
tų iš Amerikos Lietuvių Tary
bos ir iš VLIKo. Kur nuskęs
ta tie tūkstančiai dolerių?

žmogelis, matyt, nežino, 
kad tos dvi įstaigos yra pa
prastas fašistinis raketas.

Ar kas nors gyvenime yra 
matęs raketierių atskaitas?

Richmond Hill 19, N. Y., Antrad., Birželio-June 12, 1951 ★ ★ ★

JUBILIEJINIS
LAISVES VAJUS

SUKELTA $7,257;
DAR REIKIA $2,74.3

rytiniame pajūryje, o Pyon
gyang — Šiaurinės Korėjos 
sostinė vakariniame ruožte.

Rytiniame fronte korėji- 
niai liaudininkai ir kinai 
smarkiai priešinosi; ir ame
rikonai tik truputį pasistū
mė pirmyn Yanggu ir Hva- 
čon apylinkėje, už kelių my
liu į šiaurę nuo 38-tos para
lelės.

Amerikonų komandierius 
gen. Van Fleet skelbė, kad 
nuo gegužės 16 d. iki šiol 
jie užmušę, sužeidę bei ne
laisvėn paėmę 174,000 šiau
rinių korėjiečių ir kinų.
šiaur. Korėjos pranešimai

Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkų radijas pranešė, kad 
jie ir kinai savanoriai sėk
mingai atmušė amerikonų 
ir anglų atakas; nušovė 8 
amerikinius lėktuvus ir nu
skandino dar vieną karinį 
laiva. ' 

e

dynę užbaigti.—
Sen. Bridges, narys Sena

to komiteto, tyrinėjančio 
pavarymą generolo Mac- 
Arthuro, tvirtino, kad Ko
rėjos karas būtų laimėtas, 
jei būtų vykdomi MacAr- 
thuro planai.

Republikonas Senatorius 
Hickenlooper, kitas tyrinė
jančio komiteto narys, irgi 
smerkė kaipo nemoralį val
džios obalsį — “žudyt, žu
dyt, kuo daugiausia išžu- 
dyt” Šiaurinės Korėjos liau
dininkų ir jų padėjėjų kinų.

Truman sako, infliacija 
gali “padėti rusams”
Washington.—“Jeigu mes 

nepažabosime infliacijos, -- 
sakė prez. Trumanas, — tai 
rusai laimės šaltąjį karą be 
jokio šūvio.”

Prezidentas, pasikvietęs 
kongresinius demokratu ir 
republikonų vadus j Baltąjį 
Rūmą, ragino dar dvejiems 
metams pratęsti iY susti
printi įstatymą, kuris lei
džia valdžiai kontroliuoti 
algas, kainas ir gamybą.

Dabartinis kontroles įsta
tymas išsibaigtų šio mėne
sio 30 d., jeigu Kongresas 
jį nepanaujintų.

Tūli republikonai ir de
mokratai pasitarime su 
prezidentu priešinosi išleis
tam valdžios įsakymui nu
mušti mėsinių galvijų kai
nas 10 procentų. Urminiai 
galvijų augintojai todėl 
stabdo gyvulių pardavinėji
mą skerdykloms.

ORAS.—Giedra ir šilčiau.

Ona Kunišauskienė, philadelphietė, paaukojo Lais
vės paramai Šerais $25. Nuo eilės draugų gavome se
kamai aukų į fondą:

A. Klimas, Hartford, Conn. ............ $10.00
Draugas, Scranton, Pa..................   10.00
Is’. Luzinas, Johnson City, N. Y........................5.00
Geo. Benson, Moscow, Pa.................................   • 5.00
M. Ramoškienė, Hartford, Conn......... ••.... 3.00
V. Kazlau, Hartford, Conn............................. 2.00
Visiems aukojusiems tariame širdingai ačiū! Iki lie

pos 15 dienos turime sukelti ne mažiau $10,000 į Lais
vės 40 metų Jubiliejaus Fondą. Todėl visų prašome 
aukoti pagal išgalę.

Organizacijos, paaukokite iš savo iždų. Paskirkite 
dalį pelno nuo pasekmingų parengimų palaikymui sa
vo dienraščio. Parinkite aukų tarpe pažįstamų ant 
blankų. Jeigu kur neturite blankų, tai praneškite, o 
mes prisiusime. ?

Pastaruoju laiku išsiuntėme nemažai pranešimų 
tiems, kurių prenumeratos jau pasibaigė. Prašome 
tuojau atsinaujinti ir pagal išgalę paaukoti.

Laisves Administracija

Varu tapo išvežti iš amerikinio 
Austrijos ruožto sovietiniai 
pareigūnai išvietintiem grąžint

Salzburg, Austrija. — A- 
merikonu karininkai versti
nai išvežė tris sovietinius 
pasiuntinius iš amerikinio 
Austrijos ruožto į sovietinę 
jos dalį. Pasiuntiniai dar
bavosi pabėgėlių bei'tremti
nių grąžinimui į sovietinę 
tėvynę.

Aukštasis Amerikos ko- 
misionierius Walter J. Don
nelly pareiškė, kad jau 
“niekas nenori grįžti” į Sov. 
S-gą,” ir įsakė sovietiniams 
pasiuntiniams išsikraustyti. 
Bet jie nesiskubino. Atva
žiavę pas amerikinį komisi- 
onierių, jie aiškino, kad vy
resnioji jų komanda dar ne
atšaukia jų.

Po pasiaiškinimo jie su
sėdo į automobilį grįžimui 
į savo viešbutį. Tuomet 
amerikonai kareiviai atplė

Pratimuose žuvo astuoni 
rakietiniai lėktuvai

Richmond, Indiana.— Be
darant karinius pratimus, 
nukrito sprogdami 8 rakie
tiniai lėktuvai. Tapo už
mušta 3 lakūnai, sužeista 2, 
o trys kiti sveiki išliko.

Sykiu manevravo 71 lėk
tuvas.

Oro jėgų viršininkai ir 
slaptosios policijos agentai 
tyrinėja nelaimės priežastį.

Iš karto buvo skelbiama, 
kad per “elektrinę audrą 
ore'” lėktuvai nukrito. Bet 
gyvais išlikę lakūnai liudi
ja, kad lėktuvai jau buvo 
perskridę per audrą, kuo
met jie sprogo ir krito. Vie
nas lakūnas sakė korespon
dentams, “ne blogas oras,” 
o kas kita pražudė tuos lėk
tuvus.

Dabar tyrinėtojai užgynė 
išlikusioms lakūnams kal
bėtis su reporteriais. 

šė užrakintas sovietinio au
tomobilio dureles ir nutem
pė jo šoferį saržentą Vasi- 
lių Elistratova nuo vairo. 
Tad prie vairo amerikonas 
atsisėdo. O Elistratovas 
buvo įvarytas į amerikinį 
automobilį.

Į sovietinį automobilį taip
gi sulipo amerikonų kapi
tonas ir leitenantas, susės- 
dami greta sovietinio pul
kininko Aleksandro Smir
novo ir leitenanto V. Piro- 
varovo. Taip juos per prie
vartą ir atgabeno iki Enns 
tilto linijos, skiriančios 
amerikinį ruožtą nuo sovie
tinio, ir įsakė jiems-negrįž
ti.

Sovietų pasiuntinių daik
tai buvo sukrauti i ameri
kinį troką ir taip pat at
vežti iki tos linijos.

Vienas tyrinėtojas sakė, 
gal blogas kuras buvo ne
laimės priežastis. Kai ku
rie kiti spėlioja, kad gal 
“sabotažas pagadino” lėk
tuvus, pirm pakylant jiems 
oran.

Paskirtas vadas ‘dvasiniam 
karui’ prieš Sovietus

/ --------
Washington.—Prez. Tru

manas paskyrė Gordoną 
Gray, North Carolinos Uni
versiteto pirmininką, direk
torium propagandos prieš 
Sovietų Sąjungą. Sako, rei
kia pasmarkint “psichologi
nį (dvasinį) karą” prieš 
komunizmą.

Gray pirmiau buvo armi
jos sekretorius. Jis turi 
savo radijo stotį ir leidžia 
laikraštį.

Metai 41-mieji. Dienraščio 33-tiejL

SOVIETAI REIKALAUJA
BENDRŲ DERYBŲ
SUTARČIAI SU JAPONIJA
Smerkia Ameriką už planavimą 
atskiros taikos sutarties

Maskva. — Sovietu užsie
ninių, reikalų ministro pa
vaduotojas V. A. Zorinas 
sekmadienį įteikė Jungtinių 
Valstijų ambasadoriui ad
mirolui Alanui G. Kirkui 
notą, reikalaujant, kad tai
kos sutarties daryme su 
Japonija dalyvautų visos 
keliolika šalių, kurios kovo
jo prieš japonus Antraja
me pasauliniame kare. Kon
ferencija tokiai sutarčiai 
daryti turėtų būti sušauk
ta liepos ar rugpjūčio mė
nesį, sako Sovietų vyriau
sybė.

Sovietų nota kaltina A- 
meriką už bandymą pada
ryti atskirą taikos sutartį 
su Japonija, atstumiant So
vietų Sąjungą ir Kinijos 
Liaudies Respubliką. Sovie
tai pareiškė:

Jungtinės Valstijos, pla
nuojamos atskirą sutartį, 
laužo didžiųjų talkininkų

Tito laukia naujų 
ginklų iš Amerikos
Belgrad, Jugoslavija. — 

Generolas K. Popovičius, 
Jugoslavijos karinio štabo 
vadas, dabar yra Washing
tone. Jis vardan savo Tito 
valdžios prašo iš Amerikos 
naujų tankų, lėktuvų, pa
trankų ir kitų ginklų.. Sa
ko, Jugoslavija turi būti 
tiek apginkluota, kaip So
vietai apginklavo savo drau
gus — Vengriją, Rumuniją 
ir Bulgariją.

Gen. Popovičius pasakojo 
Amerikos valdžiai ir įvai
rių vakarinių kraštų atsto
vams Washingtone, kad 
vengrai, rumunai ir bulga
rai “galį užpult” Jugoslavi
ja-

Jugoslavijos valdovas Ti
to yra taipgi pasižadėjęs 
kariauti išvien su anglais - 
amerikonais, jeigu Sovietai 
“užpultų bet kokį vakarų 
Europos kraštą.”

Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministras 'Edvardas 
Kardelij pranešė savo sei
mui, jog tikisi gauti naujo- 
vinių ginklų, iš Jungtinių 
Valstijų prieš Kominformą.

4> 11

Singerio darbininkai 
išgavo algos priedų
Elizabeth, N. J. —- Singe

rio siuvamųjų mašinų kom
panijos darbininkai, CIO 
unijistai, čia išsiderėjo po 
6 centus daugiau algos per 
valandą.

Tokį algos priedą gaus 
7,600 darbininkų.

Calgary, Alberta. — Šioj 
Kanados provincijoj perei
tą savaitę prisnigo iki 16 
colių.
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pasižadėjimus Kairo, Pots* 
damo ir Jaltos konferenci
jose, kad jie tiktai išvien ir 
sykiu darys taikos sutartį 
su Japonija.
Sovietai kirto japonam 
triuškinantį smūgį

Sovietinė nota sako:
Jungtinės Valstijos šmei

žia Sovietų Sąjungą, kad ji 
visai mažai teprisidėjus 
prie Japonijos sumušimo, 
dalyvaudama tik šešias die- , 
nas kare prieš japonus. Iš 
tikrųjų gi Japonija tiktai 
po to pasidavė talkinin
kams, kai Sovietų kariuo
menė sutriuškino galingiau
sias japonų armijas Man- 
džūrijoj.

Sovietų vyriąusybė taipgi 
įtaria, kad:

Jungtines Valstijos su at
skira taika mojasi vis vieš
patauti Japonijai, laikyti ją 
priklausomybėj nuo Ameri- 
,kos, sudaryti karinį sąry
šį su Japonija prieš Kinijos 
Liaudies Respubliką ir 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
tuo tikslu atgaiyinti karirię 
Japonijos mašineriją..

Sykiu sovietinė nota kal
tina Jungtines Valstijas, 
kad jos su savo atskiros 
taikos planu siekia pasilai
kyti sau tūlas Japonijos sa
las, palaiko ginkluotas 
amerikonų jėgas Formozoje 
ir Peskadorų salose, atsisa
ko sugrąžinti Kinijai' For- 
mozą; o tuom Amerika taip 
pat laužo tarptautines tal
kininkų sutartis.

Sovietai savo notoje pa
žymi ir faktą, kad Anglija 
ir Franci ja nesutinka su 
įvairiais amerikinio plano 
posmais dėl taikos sutarties 
su Japonija.

Marshall nekalba apie 
perlaiką Korėjoje

Tokio. — Generolas Geo. 
Marshallas, Jungtinių Vals
tijų apsigynimo sekreto
rius, išlėkė namo. Jis ke
lias dienas buvo Japonijoje^ 
ir lankėsi Korėjos karo 
fronte.

Korespondentai užklausė 
Marshallą, ar numatoma 
naujų galimybių padalyti 
pertaiką Korėjoje. Mar
shallas atsakė, kad jis at
vyko tiktai kaip karinių da
lykų stebėtojas, o ne kaipo 
taikos pasiuntinys. Mar
shallas pridūrė, jog taika 
“priklauso nuo Kinijos ko
munistų,” ir pastebėjo, kad 
karas “negalės tęstis per 
eilę metų.”

Bet Pietinės Korėjos tau
tininkai vis tiek nužiūrėjo, 
kad Marshallas tėmija, ar 
galima būtų baigti karą, 
sustabdant mūšius paliai 
38-tą paralelę, kaip sieną 
tarp Pietinės Korėjos ir 
Šiaurinės Korėjos Liaudies 
Respublikos.
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KAS IR KO BIJOSI?
VIENAS HEARSTO BENDRADARBIS, George F.

Sokolsky, aną dieną rašė savoį'kolumnoje:
“Jungtinės Tautos dabar k 

liudijimų, teikiamų. Russellio, 
Jungtinės Valstijos taipgi d 
jos...

Netenka nei sakyti, jog šis

josi Tarybų Rusijos. Iš 
komitetui, pasirodo, kad 
bar bijosi Tarybų Rusi-

Netenka nei sakyti, jog šis Sjkolskio “spirgutis” yra 
įmestas į šių dienų Amerikos politinę buizą tam, kad, jį 
prariję, mūsų valdžios pareigūnai pasidrąsintų, nebi
jotų Tarybų Rusijos ir juo greičiau pradėtų prieš ją

Amerikoje, karo kurstytojų tarpe, yra dvejopi propa
gandistai. Vieni, agituodami už karą, skelbia, jog Ta
rybų Sąjunga yra labai galinga ir rytoj dar bus galin
gesnė. Kiti skelbia, jog Tarybų,Sąjunga yra labai silp
na, o Amerika galinga. \

Vieni skelbia, jog Tarybų Sąumgos vyriausybė bijosi 
Amerikos, o kiti—Jungtinių Valstijų vyriausybė bijosi 
Tarybų Sąjungos! J

Yra tokių “žinovų,” kurie skelbia, jog numetus pir
mą atomo bombą ant Tarybų Sąjungos miesto, to kraš
to žmonės ne tik kad nepasipiktintų šiuo “kultūros” žy
giu, bet džiaugtųsi ir tuojau prieš savo vyriausybę su
kiltų!. ..
\' Dar kiti skelbia, jog Tarybų Sąjungos kariuomenė 
“liko be vadovybės,” nes 1938 metais ji buvo likviduota! 
Jei Hitleris būtų buvęs gudresnis, tai jis būtų sumušęs 
Tarybų Sąjungą antrajame pasauliniame kare.

Bet yra ir tokių, kurie skelbia, jog Tarybų Sąjungos 
atominių bombų atsarga jau yra didelė ir ji vis auga; 
jei tik Amerika ilgiau lauks, nepuls Tarybų Sąjungos, 
tai toji atsarga dar padidės ir tuomet Amerikai bus 
bloga!

Matot, trumpai suglaudus, kiek yra visokių nuomonių, 
kiek visokių “žinovų,” kiek visokių kurstytojų prie nau
jo karo!

Nuo poterių ir mišių tegu 
eina prie gerų darbų

Neseniai Vatikane Šv. Pe
tro bazilikoje įvyko didelės 
iškilmės. Ten “šv. Tėvas 
paaukojo Šv. Mišias už viso 
pasaulio katalikiškąją dar
bininkiją.” Taip pat suži
nome, kad “bazilika buvo 
pilna darbininkų iš įvairių 
pasaulio kraštų. Šalia ita
lu čia buvo didelės darbi
ninkų grupės iš Belgijos, 
Kanados, Kolombijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Olandi
jos, Ispanijos ir kitų Euro
pos bei užjūrio valstybių.”

Visa tai įdomu ir gerai. 
Taipgi labai įdomu ir tas, 
jog šių Šv. Tėvo Šv. Mišių 
pasiklausyti ir gauti palai
minimą nebuvo pakviesti 
darbininkai nei iš Azijos, 
nei iš Afrikos kraštų. O tie 
kraštai sudaro daugiau 
kaip du trečdaliu visos žmo
nijos. Kodėl; Vatikanas taip 
gražiai pamiršo tuos dir
bančiuosius?

Toliau sužinome, kad po 
mišių popiežius Pijus XII 
pasakė itališkai kalbą. Ką 
jis tiems darbininkams pa
sakė ? Gal paragino juos vie
nytis ir kovoti už savo bū
klės pagerinimą? Tai bū
tų stebuklas. Toks dalykas 
Vatikane neįmanomas.

Ten susirinkusiems darbi
ninkams popiežius pasakė:

“Būkite tvirti tikėjime, 
tvirti ištikimybėje bažny-

Sporto judėjimas ir reikalai 
šių dienų Lietuvoje

RIMTAS, TAIKĄ MYLĮS žmogus tomis karo kursty- 
tojų pliovonėmis netiki.

Teisingas žmogus, kuriam rūpi taika, mano, jog šian
dien niekas nieko neturėtų bijoti.

Kiekvienam' yra gerai žinoma, jog Tarybų Sąjunga 
Amerikos nepuolė ir nepuls. Tarybų Sąjungai juk rūpi 
taika, o ne karas. Tik taikos reikalais ir savo krašto 
gerbūviu Tarybų Sąjungos žmonės sielojasi ir tam au
kojasi. Nei Tarybų Sąjungos vyriausybė, nei spauda, nei 
radijas niekad negrąsino Amerikai nei atomo bomba, 
neigi karu.

Tai ko gi Amerikos žmonės turėtų jos bijoti?!
Tarybų Sąjunga, tiesa, turėtų pagrindo bijoti Ameri

kos, nes šios šalies karo provokatoriai kasdien, per spau
dą ir radiją, grąsina jai atomo bomba, grąsina ginklu, 
grąsina tą ar kitą jos miestą iš pat pagrindų sudeginti!

Tačiau, mums rodosi, jog net ir T. Sąjungos žmonės 
Amerikos nebijo.

*Ji£ pasitiki Amerikos liaudies valia. Jie žino, kad čia 
yra milijonai žmonių, trokštančių taikos, o ne karo. Ka
ro trokšta tik nedidelė dalis pelnagrobių, kurie iš karo 
tunka. Tarybiniai žmonės mano, jog pasaulio tautos iš
vien su amerikiečių tauta neprileis karo troškėjams pra
dėti naują pasaulinį karą.

Taip turėtų būti!
Šio mėnesio 29 d. Chicagoje prasidės Amerikos Žmo

nių Kongresas Taikai Ginti. Ten jie tars savo galinga 
žodį.

TROCKISTAI BE TROCKIENES
SKAITYTOJAS GAL BŪT nei nepagalvojo, kad pa

saulyj gyvuoja tokia organizacija, kaip “ketvirtasis in
ternacionalas.” Kur jis gyvuoja, kur jo centras, kas jį 
sudaro,—neklauskit mūs, nes nežinome.

Užtenka* to, kad šiomis dienomis komercinė spauda 
paskelbė “didelę sensaciją,” . pranešdama, jog Natalija 
Sedova Trockienė pasitraukė iš “ketvirtojo internacio
nalo.” '

Trockienė — Leono Trockio žnųona. Leoną Trockį, 
kaip žinia, prieš metų eilę užmušė jo paties leitenantas 
Meksikoje;

Kodėl gi Trockienė matė reikalo pasitraukti iš “inter
nacionalo,”* kurį sukūrė josios vyras?

Todėl, girdi, kad trockistai “remia Stalino armijas” 
Korėjos kare!

Ir Trockienė dar daugiau pasako,—ji, savo atvirame 
laiške trockistams, pasako, jog nesutiko su “ketvirtojo 
internacionalo” politika jau per pastaruosius penkerius 
ar Šešerius metus! Bet ji vis tylėjo, kentėdama. Ji vis 
dar manė, jog trockistai pasitaisys, bet jie nepasitaisė. 
Dabar ji atvirai sako: “Aš nematau Trockio idėjų jūsų 
politikoje,” todėl pasitraukiu.

Trockio ir trockistų politika yra niekas daugiau, kaip 
fašistine politika. Trockistų vyriausias vadovas Ame-

Iš Lietuvos spaudos suži
nome, kad ten šiuo tarpu 
kreipiama labai daug dėme
sio į sustiprinimą sportinio 
ir fizkultūrinio judėjimo 
abelnai. Vilniaus Tiesoje 
užtinkame net speciali Lie
tuvos Komunistų Partijos 
nutarimą tuo reikalu. Skai
tome:

“Lietuvos KP CK biuras 
apsvarstė klausimą dėl Kū
no kultūros ir sporto ko
miteto prie LTSR Ministrų 
Tarybos darbo ir pažy
mėjo, kad sportinis-fizkul- 
tūrinis judėjimas Lietuvos 

j TSR darbo žmonių tarpe 
per paskutiniuosius metus 
išaugo ir sustiprėjo. Ta
čiau pasiektieji šiame dar
be laimėjimai yra nepakan
kami ir neatitinka uždavi
nių, kuriuos partija ir ta
rybinė vyriausybė iškėlė 
sportiniam judėjimui.

“Pramonės augimas, kol
ūkinės santvarkos pergalė, 
kaimo ir miesto darbo žmo
nių kultūrinis pakilimas, jų 
politinio aktyvumo augi
mas sudaro'palankias sąly
gas plačiau išvystyti respu
blikoje masinį fizkultūrinį 
judėjimą ir sportą.

“Kūno kultūros ir sporto 
komitetas nepatenkinamai 
vadovauja respublikos spor
tinių organizacijų darbui, 
nevykdo jam suteiktos tei
sės kohtroliuoti s p orto 
draugijų, ministerijų 'ir ži
nybų veiklą kūno kultūros 
ir sporto srityje. Ypatin
gai maža dėmesio komite
tas skiria sportinio - fizkul
tūrinio darbo išvystymui 
kaime.”

Kokia iš to išvada? Iš
vada tokia, kad ta padėtis 
turinti būtį tuojau pataisy
ta. Tam padaryta visa ei- 

rikoje yra tūlas James Cannon, aršus priešas Tarybų 
Sąjungos; toks pats priešas, kokiu buvo Trockis.

Trockistai remia Stalino armijas tiek, kiek' virvė, už
nerta ant žmogaus kaklo, remtų tą žmogų.

Jeigu Trockienė iš “ketvirtojo internacionalo” pasi
traukė, tai ji, žinoma, pasitraukė kuriais nors kitais su
metimais, o ne dėl to, kad trockistai palaiko Tarybų 
Sąjungą.

čiai. Ir pasitikėkite. Baž
nyčios pergalė yra jūsų 
pergalė...”

Tai ir viskas. Tikėkite 
bažnyčia ir kunigais. Pa
tiems nereikia nei protauti, 
nei kovoti.

Tuo tarpu kad ir kata
likiškosios darbin i n k i j o s 
gyvenimas eina savo keliu. 
Jis kupinas vargo ir bėdų. 
Jis pilnas rūpesčio ir siel
vartų.

Čia su poteriais ir baž
nyčia toli nenuvažiuosi. Ka
talikų bažnyčios dvasinin
kija nepadeda darbinin
kams organizuotis ir kovo
ti už gyvenimo naštos pa
lengvinimą. Priešingai, ji
nai saugo ir gina kapitalo 
interesus.

Tai matome visur, kiek
viename žingsnyje. Kas gi 
ir šiandien pat kad ir šioje 
šalyje yra stipriausias re
akcijos ir išna u d o j i m o 
ramstis, jeigu ne katalikų 
bažnyčios dvasininkija? 
Niekas taip atsidavusiai 
nesidarbuoja už naują pa
saulinį karą, kaip mūsų ka
talikiškoji dvasi n i n k i j a 
Rask, pavyzdžiui, šiandien 
nors viena lietuviška kuni
gą, kuris nors vienu žode
liu prasitartų prieš reakci
ją ir naujo karo kurstyto
jus. Nesiranda nė vieno.

Am.

lė nutarimų. Partija nuta- 
re ne tik padidinti visoje 
šalyje propagandą už spor
tinį - fizkultūrinį sąjūdį, 
bet taipgi imtis konkrečių 
organizacinių žygių. Pa
vyzdžiui :

“Respublikinė profesinių 
šąjungų taryba, Lietuvos 
LKJS CK įpareigoti išna
grinėti ir apsvarstyti prie
mones, siekiant pagerinti 
profsąjunginių ir komjau
nimo organizacijų darbui 
plačiosioms miesto ir kaimo 
darbininkų, kolūkiečių, tar
nautojų masėms įtraukti į; 
kūno kultūros ir sporto už-1 
siėrnimus, atkreipiant dė
mesį į politinio - auklėjamo
jo darbo sustiprininfą spor
to kolektyvuose, fizkultūri- 
ninkų visuomeninio - politi
nio ir darbo aktyvumo pa
kėlimą ir jų auklėjimą tary
binio patriotizmo dvasia.

“Kinematografijos minis
terija įpareigota vieną kar
tą per du mėnesius išleisti 
sportinį kino žurnalą, o 
taip pat sistemingai įtrauk
ti sportinius siužetus į kino 
kronikos žurnalus.

“Respublikinė profesinių 
sąjungų taryba ir Kultūros- 
švietimo įstaigų komitetas 
įpareigoti drauge su Kūno 
kultūros ir sporto komitetu 
suorganizuoti Vilniuje 
Kaune, Šiauliuose ir Klai
pėdoje. sistemingas paskai
tas miestų fizkultūrinin- 
kams ir suorganizuoti re
guliarius lektorių išvyki
mus į rajonus bėi kaimų 
vietoves sū paskaitomis fi
zinės ■ kultūros ir sporto 
klausimais.

“Pelitinių ir mokslinių ži
nių skleidimo draugijai pa
siūlyta suorganizuoti kūno 
kultūros sekcija ir išvysty-

ŽINIOS IŠ
Konferencija tarties 

klausimais

Vilnius, kovo 31 d. — Moks
lų akademijos posėdžių salėje 
pasibaigė dvi dienas trukusi 
konferencija ortoepijos klausi
mais.

Plačią rusų ortoepijos darbų 
kritišką apžvalgą padarė Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos 
tikrasis narys prof. B.. Larinas. 
Lietuvių kalbos instituto moks
linis bendradarbis J. Senkus 
padarė pranešimą tema “Lietu
vių tarties normalizacija,” Lie
tuvos TSR Mokslų akademijos 
tikrasis narys prof. ei. Balčiko
nis — “Aktualiausi lietuvių 
kalbos kirčiavimo dalykai,” 
Lietuvių kalbos instituto moks
linis bendradarbis A. Lyberis 
— “Kirčiavimas literatūrinės; 
kalbos žodyne.”

Buvo taip pat padaryti pra
nešimai apie tarties ir kirčiavi
mo problemas, su kuriomis su
siduria aktoriai, radijo pra
nešėjai, liaudies švietimo dar
buotojai. Šiais klausimais pra
nešimus darė Lietuvos TSR 
dramos teatro artistas B. Lu
košius, respublikinio radijo in
formacijos komiteto direkto
rius H. Zabulis, Žeimelio vidu
rinės mokyklos dėstytojas J. 
Dienys.

Konferenciją surengė Lietu
vių kalbos institutas.

Kupiškio mechanizatorių 
gamybinis planas

Kupiškis, bal. 10 d. — Ku
piškio MTS kolektyvas baigė 
paruošti gamybinį-finansinį šių 
metų planą. Atsižvelgta į išau
gusias sustambintų kolūkių 
reikmes mechanizuoti daug 
darbo reikalaujančius procesus.

Mašinų - traktorių stotis pir
mą kartą nuims šieną 500 hek
tarų plote. “Pirmūno,” “Luko
nin” ir kituose kolūkiuose me
chanizatoriai ne tik nupiaus 
šieną, bet ir jį sugrėbs bei su
kraus. Bus išakėta 200 hektarų 
nušienautų pievų.

Nauja priemonė MTS veiklo
je taip pat bus cukrinių run
keliu nuėmimas kombainais..

MTS padės lokūkiams me
chanizuoti gyvulininkystės fer
mas, pervežti iš vienkiemių į 
gyvenvietes gyvenamuosius 
namus ir tt.

Gyvenamųjų namų 
projektavimas

Vilnius, kovo 28 d. — Vil
niaus architektai ruošia pro
jektus eilei naujų gyvenamųjų 
namų, kurie artimiausiais me
tais iškils Tarybų Lietuvos sos
tinėje. Dveji keturių aukštų 
namai bus statomi Tyliojoje 
gatvėje, kurioje ligi šiol staty
bos darbai beveik nebuvo vyk
domi. Statybinių medžiagų pra
monės ministerijos ir silikati
nių plytų fabriko užsakymu 
projektuojami trys keturių 
aukštų pastatai, kurie sudarys 
vientisą ansamblį Jaunimo ir 
Gedimino gatvėse.

ti paskaitinį darbą teori
niais bei metodiniais fizinio 
auklėjimo klausimais.

“Švietimo m i n i s t e rija, 
Darbo rezervų valdyba. Lie
tuvos geležinkelių valdyba; 
Žemės*, ūkio ministerija ir 
žinybos, turinčios moky
klas, įpareigotos pakelti 
aukštųjų mokyklų, techni
kumų, mokyklų, amatų ir 
FGA mokyklų vadovų atsa
kingumą už besimokančio 
jaunimo fizinio auklėjimo 
padėtį, atkreipiant ypatin
gą dėmesį į fizinio auklėji
mo kokybės pakėlimą, PDG 
ženklininkų ir sportininkų- 
atskyririinkų paruošimą iš 
besimokančio jaunimo tar
po.

“Švietimo mini s t e r i j a 
įpareigota vasarą surengti 
mėnesinius kursus septyn
mečių ir vidurinių mokyklų 
kūno kultūros dėstytojų 
kvalifikacijai pakelti (ne 
mažiau kaip 150 žmonių).”

LIETUVOS
Artimiausiu laiku bus pra

dėtas penkių naujų namų pro
jektavimas.

Pradėta didelio gyvenamojo 
namo statyba Gedimino ir Liu
do Giros gatvių sankryžoje.

' z ',

gill/

Brotherhood of Painters unijos lokalo 377 nariai su
puolė ir i septynias minutes ir dvi sekundas numaliavo- 
jo Whittier House Boys Club namą. Jų darbo pasižiū
rėti susirinko šimtai “žiopsotoju.”

Laisvoji Sakykla
Ve kas reikia daryti

Laisvės Nr. 105 draugas 
Bruklynietis rašo, “Kas reikė
tų daryti su tomis pagerbimų 
parėmis?” ir visai paviršuti
niai galvodamas, rekomen
duoja fanatišką sistemą, bū
tent, pavesti tą reikalą orga
nizacijų kontrolei. Tai pana - 
šu kleboniškam išmislui žeg
notis gulant, keliant ir prau
siantis, valgant ir panašiai vis
ką darant.

Juk kaip visi, ir progresy
viai turi ypatiškų draugų, gi
minių su skirtingomis minti
mis, nepriklausančių organi
zacijoms. O į rėmus tokių pa- 
rių įeina ir vestuvės, gimta
dieniai, krikštynos, įvairūs 
pagerbimai, biznierių pramo
gos ir tt. Tai nesąmonė orga
nizacijoms piršti privatiškus

DARBININKŲ SVEIKATA
J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D. 
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RŪKYMAS IR VĖŽIAI
Gerb. daktarai, man labai 

parūpo pasiklaust. Numirė 
nuo plaučių vėžio mano ar
timas bičiulis. Kostinėjo po 
truputį, ėmė silpti. Padarė 
jam operaciją ,bet jau buvę 
pervėlu. Gydytojas sakė, 
kad tai nuo rūkymo.

Aš irgi rūkau smarkiai. 
Irgi pakosčiu. Bijau, 
ir man neįsimestų tas 
labasis vėžys.

Atsakymai
Gerai, kad Sveikas prade

di apsirūpint iš anksto. Ne 
kiekvienas rūkytojas gau
na vėžį, bet, bendrai imant, 
rūkymas, yra viena pačių 
dažniausių jų vėžio priežas
čių, 
se. 
nuo 
žiai 

kad i nuodo, 
ne-

Ir nebūtinai plaučiuo- 
Nuo rūkymo ir šiaip 
tabokos atsiranda vė- 
bet kur viduriuose.

Statistikų duomenys pa
rodo aiškiai, kaip ant delno. 
Palygint su nerūkančiais, 
rūkytojai atsiteisia vėžiu 
kelius kartus dažniau. Dau- 

čiuose, arba gerklėj ar kur 
kitur kvėpavimo takuose. 
Jei ne ten, tai skilvy, žar
nose, kepenyse, lyties orga
nuose (vidiniuose).

Tebūnie tai persergėji-

Kaunas, kovo 29 d. __ Ry
šium su prasidėjusiomis pava
sario atostogomis miesto kįno 
teatruose organizuojami klĮno 
festivaliai pradinių, septy|u- . 
mečių ir vidurinių mokyklų ) 
moksleiviams.

reikalus. Brooklynietis nieko 
neišmoko, ir nieko nepamiršo, 
kas buvo 30 metų atgalios, 
kuomet ypatos organizacijoms 
duodavo skundus net už jo 
pačios pabučiavimą. Ir orga
nizacijos skirdavo komisijas— 
trečiųjų teismus tokiam rei
kalui! Tik jau dabar vėl ne
progresuokime panašiai vėžio 
eisenai.

Tik reikia peikti tokių pa - 
rių rengėjus už surengimą sy- 

i kiu su organizacijų parė^igi- 
; mais ir kiekvienoje parėję rei
kia rūpintis pravesti mintį nc- 
atbūtinumo parinkti aukų 
progresyvių įstaigų fondams 
ir paskui gražiai aprašyti už- 
sipelnijusius.

Ve tik tiek ir reikia daryti, 
kad visi būtume patenkinti.

Radviliškietis

mas visiems tabokos .ver
gams. Kvaila, beprasmiška 
rūkyt ir rūkyt atkakliai, 
koliai jau tave pradės vėžys 
smaugt, o tada jau išsižadi 
rūkymo, priesaikas darai, 
bet... jau pervelai.

Logika ii1 sveikas protas 
ir Sveikam nusako, kad jįAio 
greičiausia atsikratytum to 

Jei dar turi kiek
nugarkaulio ir valios, tai 

pasiutusį rūkymą, ar turė
tum kada iš to ar neturė
tum vėžio.

Nustok rūkyt tučtuojau, 
iš karto. Tai būsi vyras. Ir 
pamatysi, kaip visa savijau
ta pasitaisys. Jei tas nuo
das taip jau perėmė visą 
organizmą, kad antsyk pa
mest negali, tai eik palaips
niui — mažyn ir mažyn rū
kyk ir retyn rūkyk, kol ga
lų gale ir visai, nutrauksi 
tą smaugiantį retežį.

Atsparumui padidint, 
vartok vitaminus. Nedaro 
didelio skirtumo, kokios rū
šies, kad tik būtų geras vi
sokių vitaminų mišinys, 
desnėmis dozėmis.

Užvis labiau reiškia 
lia, nusistatymas, Tiusi- 
sprendimas, — to Sveikam 
aš ir linkiu nuoširdžiai.

2 pūsi.—Laisve (Liberty)-Antrūdien., Birželio-June 12, 1951
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TEOFILIS TILVYTIS. SKAITYK IR MOKYKIS
DIČIUS
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į (Poema)
(Tąsa) 

Gaila — padavimai žuvę, 
Nors jie brangūs, dievaži. 
Gražios pasakos lietuvių, 
Ką girdėjome maži. 
Tiek daug jausmo susikrovė 
Pavaizduoti mūs tikrovę, 
Kad tekėjimas minčių 
Varčia galvą nuo pečių. 
Su savim ilgai kovojau, 
Ar žaizdas tėvynės liest. 
Gal praeit jas iš šalies 
Pasipuošusiu herojum?
Daug naktų neužmigau, > 
Kol poema susirgau.

Vardas jos ilgai kankino,' • 
Savo žaizdą liest baisu. 
“Paimsiu,” tariau, “vaikiną, 
Kurs gražiausias iš visų. 
Kurs iš kelmo būtų sveikas, 
Geras ir padorus vaikas, 
Apsišvietęs, mandagus — 
Naujas mūs šalies žmogus. 
Lino drobėj juodos dėmės 
Akį mūs atkreips greičiau. 
Dilius!” Tašką pastačiau, 
Rankom galvą susiėmęs.
Mano pareiga baisi — 
Teiskite mane visi.
Vladas, Ladzius, ar Ladziukas, 
Šeštas vaikas pas Dičius, 
Buvęs neseniai mažiukas, 
Ėmė augti į pečius.
Sumanus iš prigimimo 
Metė vaikišką žaidimą, 
Surimtėjo jis ūmai — 
Susirūpino namai. 
Ėmė vakarais svajoti, 
Ateitį iš pirštų burt: 
Kaip geriau jam įsikurt, 
Kur tos laimės pažvejoti. 
Gavęs knygos palaižyt, 
Ėmė rašalą dažyt.
Buvęs doras, geras vaikas. 
Klausęs žodžio vyresnių, 
Tvirtas, išlakus ir sveikas 
Pasijuto didesniu.- 
Į mokyklą vidurinę 
Gaima švarką gelumbinį, 
Gž&ina nosines kelias 
Ir į ranką vadeles.
Kemša pavalkuos kumelę 
Dulka, pleška keleliu 
Su knygelių mazgeliu 
Į apylinkės miestelį.
Kai išėjo iš namų — 
Jis tėveliams nė mur - mur.
Kitas šių laikų jaunimas. 
Kaip išpruso mūs vaikai! 
Su anais prisiminimais 
Kuriasi nauji laikai.
Jis gabus, gudrus vaikinas, 
Apskrities mieste mokinas, 
Rašo žodžius, skaitlines, 
Krauna į save žinias.
Čia jis miestiškai gyvena, 
Puikiai valo batelius, 
Žino vingius, takelius, 
Už kitus daugiau išmano. 
Tėvas mąsto: “Koks gabus! 
Kažin, kuom sūnelis bus?”
Sėmiau šviesą Utenoje, 

s — nedaug tenai šviesos.
ko meilė ten pirmoji 

u kokarda ant kasos.
| Mielas mano gimnaziste, 

Greit prabėgs graži jaunystė,
■ Ja didžiuokis, ją brangink, 

, Tinginiauti — dieve gink! 
Liko ten gražus jaunimas, 
Pušynėlis prie stoties; 
taukiam tyliai ateities 
Su švelnias atsiminimais.
Nors širdis iš skausmo plyš — 
Vaiko dienos nebegrįš.

£ Jei širdis pamilo šviesą — 
Susiras didžius kelius.
Jei galvoj nėra nė bieso — 
Veltui leidi metelius.
Veltui viltį čia sudėjai, 
Jei galvoj tau ūžia vėjai, 

! 'Veltui suole dar maišais —
Nieko gera neišeis. 
Mokslas subtilus daiktelis, 
Jis vilioja, jis gražus, 

B Viens, jo siekdamas, pražus,
TJ antram jis — laimėn kelias. 

| į Jei jaunystėj išdidus — 
\ Taw kelias bus slidus.

DiČius, susigraibstęs brandą, 
Linksmas, sotus ir ramus, 
Miestiškai apkirpęs sprandą^

Parvažiuoja į namus.
Vyras... Baigęs ... Jis mokytas! 
Moka išdidžiai laikytis, 
Kaip ponaitis mandagus — 
Itfebe sodžiaus jis žmogus.
Metęs švarką išeiginį, 
Aiškina ramiai tėvams: 
Netarnausiąs jis dievam, 
Daugiau mėgstąs piniginę. 
Tapęs išminties levu, 
Krito sunkiai po klevu.
Kas dažnai galvodams klupo, 
Tas aukštai nekels galvos. 
Kas šviesus tiktai iš rūbo, 
Nesukurs tas Lietuvos.
Skurdžiai sodžius jam išrodo, 
Rūgšti duoria atsibodo!
Eina kartais į svečius •— 
Mintys slegia jo pečius. 
Darbas, tikslas, aplinkybės 
Nepatinka iš esmės, 
Tyčia ieškąs čia prasmės, 
Bet vis ore jis pakibęs. , 
Eina jis tetos kieman: 
“Čia gerai, tiktai ne man
“Išklausyk, brangioji teta . .. 
Nebuvau seniai namuos ...
Akys nuo laukų atprato — 
Kito arklo aš imuos.
Sieloje nauji troškimai — 
Reikia ruoštis pašaukimui... 
Darbo bus užtektinai.
Pagaliau, ar tu žinai — 
Mokyto žmogaus siekimai, 
Teta, visiškai kiti.
Teta, tu suprask pati — 
Mes kitam skirti likimui...” 
Taip ties šieno kupeta 
Dičius guodės su teta.

I

Bendra išvada del išorinio
karvelio sandaro. Prisimi
nę, kas buvo pasakyta apie 
išorinį karvelio sandarą, pa
stebėsime, kad visa karvelio 
išorė pritaikyta skraidyti. Iš
orinės to prisitaikymo žymės 
yra šios: 1) kūnas kompakti
nis ir turi tokią formą, pro 
kurią lengvai teka oras, 2) 
priešakinės galūnės pavirtu
sios į sparnus, 3) paviršinės 
plunksnos standžios ir sparne 
jos sudaro ištisinį skraidomąjį 
ramstinį paviršių; 4) vairuo
jamosios uędegos plunksnos 
taip pat standžios, 5) kojos 
mažos ir skrendant lengvai 
pasislepia plunksnose.

J;
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Nenorom suvalgęs pietus, 
Eina valandai prigult, 
Blaškosi, neranda vietos, 
Ūpas pradeda nupult. 
Motina dėl savo svečio 
Tyliai triūsia palei pečių, 
Spirgina taukuos žąsis, 
Bet ją slegia liūdesys. 
Stalą dengdama galvoja: 
"Gal už metų, gal kitų 
Prasitarti jam reiktų, 
Koks gi mokslas jį vilioja? ... 
O gal būt <.. Gal dievas duos ... 
Gal dar eitų kuniguos...”
Pievoj gėlės nužydėjo, 
Lauką nutiesė vorai. 
Vėl rūstus ruduo artėja, 
Vėsūs darosi orai.
Dičius vaikšto, po seklyčią 
Susimąstęs, tai netyčia 
Pakelia linksmiau akis 
Ir į tėvą taip šakys:
“Tėvai... Nėr čia ko dejuoti.. • 
Tai ir pats gerai žinai.
Tu'gyvenk, kaip gyvenai, 
Aš važiuosiu studijuoti. 
Mokslo galo nematau, 
Nors, matai, kiek daug skaitau.”
Mūs tėvai geri ge balo, 
Mūs tėvai švelnios širdies. 
Jie, kaip didžio idealo, 
Vaiko neišsižadės.
Patylėjęs kokį laiką, 
Tėvas tarė taip į vaiką: 
“Suprantu tave, sūnau. 
Liksiu aš, kaip gyvenau... 
Bet man norisi žinoti, 
Kam, už ką, kuriem galam 
Svaidžiausi papuošalam, 
Naktimis traukiaus į stotį? 
Išvesiu tave rytoj, 
Bet, vaikeli, kas iš to? ...”
Vladas tyli, kanda lūpą i 
(Čia nelengva atsakyt), 
Pamažu atgauna ūpą, 
Ima atkakliau rūkyt.
“Brangus tėve, argi verta 
Man klampoti apie tvartą? 
Nuo širdies kalbu visos— 
Čia nereikia daug šviesos. 
Dievas mato — baigsiu teisę, 
Pagerės ir reikalai.
Ar anksčiau kiek, ar vėlai 
Šimteriopai atsiteisiu.
Nors aš skurdžių giminės — 
Žemė nežavi manęs ...”
Matosi iš tėvo lauko, 
Kai atskrenda traukinys. 
Traukinys pasako daug ko 
Tam, kas dūšioj tinginys. 
Mūs jaunuoliai, augę kaime 
(Čia ir bus visa nelaimė), 
Jie ir mokosi dėl to, 
Kad lengviau gyvent rytoj. 
Jei iš dirvos toks išsprūšta, 
Pasigauna kiek žinių;
Greit verpetuose žmonių 
Sukas, plakasi ir žūsta. 
Dievulėliau tu brangus, 
Ten ne žemė, ten dangus! /

69. VIDINIS KARVELIO 
SANDARAS.

Karvelio raumenys. Pažvel
gę į karvelio raumenis, aiškiai 
pastebėsime, kad labiausiai 
išsivystę yra krūtinės raume
nys, paskui kaklo, sparnų ir 
kojų raumenys.

Ypač dideli krūtinės rau
menys. Vienas jų vadinamasis 
didysis krūtinės raumuo nu
leidžia sparną; antras — va
dinamasis mažasis krūtinės 
raumuo — pakelia sparną, šie 
raumenys skraidant atlieka 
svarbiausią darbą.

Kaklo raumenys taip pat 
gerai išsivystę. Jais karvelis 
gali visaip kraipyti kaklą ir 
galvą.

Karvelio kojose yra labai 
įdomus vadinamasis lenkia
masis raumuo. Kai paukštis 
atsitupia ant šakos ir sulenkia 
koją per kelią, lenkiamasis 
raumuo išsitempia ir drauge 
ištempia sausgysles tų raume
nų, kurie sulenkia pirštus. 
Pirštai susilenkia ir stipriai 
suspaudžia šaką. Kadangi 
paukštis, tupėdamas, savo kū
no svoriu visada sulenkia Iže
lius, tai pirštai susilenkia me
chaniškai ir stipriai apkabina 
šaką. O tai ypač svarbu mie
gant, kad paukšti^ nenukris
tų nuo šakos arba kartelės. 
Nugaros ir pilvo raumenys iš
sivystę daug silpniau.

Stiprių krūtinės raumenų 
reikšmė aiški: jie reikalingi 
sparnų darbui, o sparno dar
bas reikalauja didelių pastan
gų.

Stiprių ir paslankių kaklo 
raumenų reikšmė taip pat su
prantama. Juk karvelis sayo 
galva ir snapu atlieka labai 
įvairų darbą: lesa grūdus, va
lo plunksnas, kerta per peš
tynes ir tt. Karvelio galva tu
ri aptarnauti visą kūno pavir
šių ir todėl ji labai paslanki. 
Ji lengvai gali pasisukti at
gal iki 180° ir daugiau, todėl 
karvelis savo galva netik ap
tarnauja kiekvieną kūno pa
viršiaus vietą, bet if gali ma
tyti visomiš kryptimis, nesuki
nėdamas liemens.
Taigi, karvelio raumenų san

daras aiškiai susijęs su jo su
gebėjimu skraidyti. Visas rau
menų sandaras pritaikytas 
šiai svarbiausiai funkcijai.

-- o---
Karvelio griaučiai. Karvelio 

sugebėjimas skraidyti aiškiai 
matyti ir iš griaučių sandaro 
ypatybių.

Stuburas,- kaip1 ir kitų stu
burinių sausumos gyvūnų,’su
darytas iš Šių dąlių: kaklo, 
krūtinės, juostų, kryžkaulio 
(melmens) ir ubdegos.

Krinta į akis kaklihėš da
lies ilgumas. Ji sudaryta iš 
dvylikos stuiburkaulių,. kurie 
tarpusavyje labai paslankiai 
sujungti. Todėl karvelis gali 
atsukti galvą į užpakalį ir 
lankstyti kaklą įvairiomis 
kryptimis.

Viši kiti stuburkauliai, prie
šingai, įiepaslarikūs. Tai pri
klausą nuo to, kad krūtinės ir 
ypač juostų bei kryžkaulio 
stuburkauliai tarpusavyje su
augę ir sudaro tvirtą nelinks
tančią stuburo dalį, kuri yra 
kūno - ramstis, kai sparnai 
energingai dirba.

i Į užpakalį nuo' kryžkaulio 
yra šeši laisvi ii* paslankūs 
uodegos stuburkauliai. J’rie 
šių šešių stuburkaulių uode

gos gale prisišliejęs vadina
masis stuburgalis, arba pigas-" 
Lilis. Jis sudaro ramstį vairuo
jamosioms uodegos plunks
noms. Paukščio gemale tas 
stuburkaulis sudėtas iš kelių 
stuburkaulių, vadinasi, jis yra 
susidaręs tiems ' stuburkau
liams suaugus į vieną kaulą.

Prie stuburo yra prisišlieję 
iš priekio galvos kiaušas, ku
ris sunertas su pirmuoju kak
lo stuburkauliu vienu kauli
niu gūžiui, o peties srityje — 
dvi mentės, du varnakauliai ir 

Į du raktikauliai; pastarieji 
karvelio griaučiuose suaugę į 
vieną kaulą, vadinamą šaku
te. Mentės, varnakauliai ir ša
kutė sudaro priešakinę galū
nių juostą. Prie priešakinės 
(peties) juostos pritvirtinti 
sparnai.

Užpakalinėje stuburo daly
je yra užpakalinė, arba du
bens, galūnių juosta. Prie du
bens juostos pritvirtintos už
pakalinės galūnės, t.y. karve
lio kojos. Dubens kaulai stip
riai sujungti su stuburu.

Labai būdingas karvelio 
šonkaulių ir krūtinkaulio san
daras. šonkauliai sudėti iš 
dviejų pusių — viršutinės ir 
apatinės. Abi pusės sunertos, 
ir todėl karvelio krūtinės ląs
tos talpa gali padidėti (nusi
leidus krūtinkauliui), kai kvė
pavimo organai prisipildo oro. 
Be to, kiekvienas šonkaulis' 
turi ataugą. O kiekviena atau
ga užeina ant gretimo šon
kaulio ir tokiu būdu susidaro 
labai stipri krūtinės ląsta.

Karvelio krūtinkaulis turi 
didelę keterą, prie kurios pri
jungti krūtinės raumenys. 
Krūtinkaulis kremzlėmis su
jungtas su šonkauliais ir var- 
nakauliais.

Priešakinės karvelio galū
nės, arba sparnai, irgi turi kai 
kurių ypatybių, būdingų, 
plunksnuočių atstovams, šios 
galūnės, kaip ir visų stuburi
nių sausumos gyvūnų, sudėtos 
iš petikaulio, arba žastikau- 
lio, dviejų . dilbio kaulų (al
kūnkaulio ir/stipinkaulio) ir 
plaštakos, kuri baigiasi tik 
trimis pirštais. Be to, karve
lio plaštaka, palyginti su ki
tais stuburiniais gyvuliais, ski
riasi tuo, kad čia visi kauliu
kai suaugę į vieną kaulą. Nuo 
to plaštaka pasidaro nelinks- 
tanti ir sudaro sparnui tvirtą 
ramstį.

Karvelio kojos taip pat ski
riasi nuo kitų sausumos gyvū
nų kojų. Karvelio koja suda
ryta iŠ šlaunies, blauzdos ir 
letenos, tačiau kojos griaučių 
sandare randame savotiškų 
ypatingumų. Taip antai, 
blauzda turi tik vieną kaulą 
su žymėmis, kad jis yra suau
gęs iš dviejų kaulų, iš kurių 
paprastai blauzda susideda. 
Letena sudalyta iš pastaibio 
ir keturių pirštų. Pastaibis su
sidarė suaugus . čiurnio kau
lams ir daliai kulnies kaulų.

Bendros išvados dėl griau
čių. Taigi, karvelio griaučiai 
turi eilę ypatybių, ryškiai juos 
skiriančių nuo kitų stuburinių 
sausumos gyvūnų griaučių. 
Ypač būdingi tie griaučių san
daro bruožai, kurie susiję su 
karvelio prisitaikymu skraidy
ti. i Prie tokių bruožų reikia 
priskirti daugelio kaulų suau
gimą į vieną tvirtą kaulą, kaip 
antai: stuburkaulių suaugi
mas, dubens kaulų *suaugimas, 
sparno plaštakos kaulų suau
gimas. Taip pat. yra būdingas 
krūtinkaulio keteros išsivysty
mas.

Kita karvelio griaučių ypa
tybė, taip pat susijusi su skrai

dymu, — tai karvelio kaulų 
lengvumas. , ši ypatybė pri
klauso nuo to; kad karvelio 
kauluose yra daugybės tuštu
mų, pripildytų oro.

Net (karvelio kiauše rasime 
bruožų, susijusių su karvelio 
prisitaikymu skraidyti.. Karve
lis neturi dantų, todėl .jo 
žandikauliai sumažėję, vadi
nasi, jie ir mažiau sveria. Be 
to, karvelio kiaušo kaulai, 
kaip ir visi kiti, turi savyje 
oro.

t- ' .

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Sėja daugiametes žoles

Dūkštas, bal. 10 d. — Dūkš
to tarybinis ūkis anksti pasi
ruošė pavasario sėjai.

šiomis dienomis laukininkys
tės brigados baigė žiemkenčių 
tręšimą mineralinėmis trąšo
mis. Dabai* jos sparčiai sėja 
daugiametes žoles į žiemken
čius. Vien tik per pirmąją die
ną daugiametėmis žolėmis ap
sėta 6 ha. Sėjos tempai nuolat 
spartėja.

* * *

Ukmergė, bal. 10 d.- — Le- 
onpolio tarybinis ūkis siekda
mas sudaryti tvirtą pašarų ba
zę gyvulininkystei, numatė apsė
ti šiemet daugiametėmis žolė
mis 110 ha žemės, šiam dar
bui gerai pasiruošta.

J. Damlcauskas.
Susitikimas su įžymiu 
Baltarusijos partizanu

Vilnius, kovo 25 d.-—“Batia”

Laisves Paramai Didieji

PIKNIKAI
Tai didieji lietuviu sąskridžiai. Linksmas pa
simatymas su seniai matytais. Puikiausios 
progos įsigyti naujų pažinčių.

BOSTONO APYL. PIKNIKAS
Įvyks

Sekmad., Liepos-July 1-mą
ARRARAT CAMP, VOSE POND PAVILION 

MAYNARD, MASS. ,

Išanksto įsigykite bilietus į šį pikniką. Bilietai 
yra platinami visoje apylinkėje. Platintojai ne- 
sivėlinkite pasiūlyti tikietus.

BROOKLYNO PIKNIKAS
Įvyks

Šeštadienį, Liepos-July 7-tą
Bus

DEXTER PARKE

Anksčiau Laisvės piknikai Brooklyne būdavo 
sekmadieniais. Kadangi dabar šeštadieniais 
mažai kur dirbama, tai perkėlėme pikniką į šeš
tadienį. Manome, kad patogiau bus iš kitur at
vykti į pikniką, nes ant rytojaus bus šventė.

HARTFORD, CONN.
Spaudos paramai Piknikas įvyks

Sekmadienį, Liepos-July 15
, SĄRYŠIO PARKE

' Glastonbury, Conn.
i •

4 CHARLES J. ROMAN

3 pusli^Laisve (Liberty)«Antradien., Birželio-Juhe 12, 1951

— šis vardas Tėvynės karo me
tais plačiai buvo žinomas viso
je Baltarusijoje. Tai buvo įžy
maus partizaninio sąjūdžio va
dovo Grigorijaus Linkovo sla
pyvardis.

Už didvyrišką kovą Baltaru
sijoje veikusio partizanų jun
ginio vadui G. Linkovui buvo 
suteiktas Tarybų: Sąjungos 
Didvyrio vardas. Atsiminimai 
apie Baltarusijos liaudies pa
triotinius žygius išspausdinti 
G. Linkovo knygoje “Priešo 
užnugaryje.” .

g Tel. A V. 2-4026 g

DR. JOHN REPSH1S f
8 (REPŠYS) 3
g LIETUVIS GYDYTOJAS |

8 Valandos: 2-4 ir 6-8 8
S Nedaliomis ir šventadieniais: g 
g nuo 10 iki 12 ryto. v
8 495 Columbia Rd. 8
8 DORCHESTER, MASS. |

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

ė
1113 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110



Liberty Auditorijoje
LDS bowlininku susirinkimas 

antradienį
šio antradienio vakarą LDS 

bowlininkai, kurie bowlino vi
są žieminį sezoną, susirinks į 
Liberty Auditorijos bovvlingą, 
pabowlins ir paskui turės su
sirink imą-pasitarimą.

* Jie mano sudaryti vasarinę 
lygą, kokią turėj'o 1950 me
tais. Todėl svarbu visiems 
bowlininkams dalyvauti. Taip
gi gali ateiti ir nitu jų prisira
šyti. Ypač merginos pageidau
jamos dalyvauti.

—o—•
Rodyta filmos apie vėžio ligas

Ketvirtadienio vakare LDS 
200 jaunimo kuopa turėjo 
pamarginimų. Queens apskri
ties vėžio ligų komitetas rode 
net dvi filmas apie vėžio li
gas. Nemažai susirinko daly
vių. Įdomu buvo pamatyti.

Vėliau LDS jaunuoliai tu
rėjo užkandžių sueigą Audi
torijos valgykloje. Nemažai 
dalyvavo.

Smagu, kad jie vis gražiai 
ir įdomiai ,praveda susirinki
mus. Todėl ir jų susirinkimai 
yra skaitlingi. Rep.

Publika nori 
žemesniu kainų

Joint Legislative on l’nfaii 
Prade Practices Komit. nariai 
aikė “kainų karo” tyrinę.)imą

ti ir tam tikrų organizacijų 
atstovai pareikšti nuomones 
tuo svarbiu klausimu.

kainos yra per aukštos-iy 
jos reikia numušti,/nes di 
publikos dalis neturi pak 
karnai pinigų nupirkti 
dūktų, kuomet tokios 
aukštos prekių kainos.

Kalbėjo Darbo Partijos 
Komunistų Partijos atstovai 
Jie nurodė, kad “kainu karas’

mažiesiems biznieriams. T b 
tokį pareiškimą, jie gavo ap-

rių suolų. Kainos' turi 
muštos iki 1950 metų 
mėn. kainu skalės ir

buti nu-

Korėjos

Liaudies Teatro 
svarbus pasitarimas vinie

n as.

oš, turi but 
(ė. Mes sto* 
žemas kai-

atstovai

Ruošiasi Taikos Kongrese dalyvauti Trasiai planuoja dar

Aną dieną buvau 
į American Peace 
raštinę, kuri randasi 
viešbuty, 1186 
Now York'e. Ant

nuvykęs 
Crusade 
Breslin

Broadway, 
dvylikto

aukšto ta organizacija turi du 
kambarius. Dirba koletas mo- 
terų-merginų ir vienas kitas 
vyras. Veik visi savanoriai, be 
atlyginimo.

Pasiteiravus, kokią šiuo me
lu darbymetę turi, viena mer
gina paaiškino, kad siuntinę- 
ia atsišaukimus dėl Ameriki
nio Liaudies Kongreso už Tai
ką. Kongresas įvyks Chięago- 
je, prasidės birželio 29 d. 
Kartu ji supažindino mane su 
Milton Ost, “American Peace 
Crusade]’” redaktorium. Jis 
plačiau paaiškino apie taikos 
šalininkų veikimą. Parodė, 
kad Kongreso šaukėjų tarpe 1

Aligūstas E. Jagusčas, apie

daktarų, 
ir kitų 
Kongre-

aukštesnes kainas
yra daug 'kunigų, 
profesorių, mokytojų 
visuomenės veikėjų, 
sas būsiąs sėkmingas.

Paklausus, ar turi kokių ži
nių apie lietuvius, ar kas to
je srityje darbuojasi, buvo 
paaiškinta, kad yra susidariu- 

1 si Brooklyne Lietuvių Taikos 
Gynėjų Grupė, kuri išleido 
savo atsišaukimą, kviesdama 
siųsti atstovus j Kongresą ir 
taipgi suteikti finansinę para
mą tam svarbiapn darbui. 
Taipgi Chicago j e yra gana 
veiklus lietuvių komitetas, ku
ris dabar vyriausiai rūpinasi 
kongreso reikalais, siuntinėja 
organizacijoms laiškus-atsi- 
šau kimus.

Atrodo, kad ir lietuviai tu
rės savo atstovybę

1 suvažiavime.
Chicagos

Rep^

Prekių naudotojų atstovai, 
sugrįžę iš Washingtono, per
spėjo publiką, kad trustai 
planuoja dar kelti ir taip per 
aukštas kainas.

Sol Saiz, New York o Te
nant, Welfare and Consumer 
Council sekretorius, kuris su
organizavo minimą delegaciją 
į Washingtoną, raportuoja, 
jog pasikalbėjimuose su val
džios atstovais pasirodė di
džiojo biznio skymai dar kel
ti prekių kainas.

Namų ekspeditorius Woods 
nurodė delegatams, kad ren- 
dų kontrolė yra pavojuje, jei
gu nebus atnaujinta iki 
lio 30 d.

Kainų stabilizacijos 
DiSalle priėmė tik tris 
gatus, kurie reikalavo
kainų kontrolės ir per aukštų 
kainų numušimo.

Vienbalsiai priimta ir prez. 
Trumanui ir Kongresui pri
duota rezoliucija, reikalau
janti atšaukti Smith o aktą, 
kurį dabar Aukščiausias Teis
mas už gyrė.

birže-

galva 
clele- 
tikros

Našlė laimėjo $50,000
Sanitation Departmento 

darbininko Anthony Vitalo 
žmona laimėjo iš miesto $5(),- 
000 atlyginimo už savo vyro 
gyvasties praradimą. Tai pir
mas, sakoma, toks laimėjimas. 
Federal is teismas nusprendė, 
kad ji turi gauti atlyginimą.

Anthony Vitalo dirbo San i-* 
tation Departmente. 1949 me
tų kovo 22 d. bedirbdamas 
ant laivuko, kuriuomi buvo 
vežamos išmatos, jis nustojęs 
lygsvaros įpuolė į East River 
vandenį, kuomet laivukas Vil
nių mušamas pasvyravo. Taip 
jis ir prigėrė.

Teismas pripažino, kad 
miestas savo darbininkams tu
ri parūpinti apsaugą.

Ferrucio Burco, 12 metų, 
vadovavo orkestrui Car
negie Pop koncertų prog
ramoje. Pop koncertai •*.

•vykdomi vakarais išsky
rus ketvirtadienius ir sek
madienius.

Lietuvių Liaudies Teatras 
per visą pereitą sezoną nega
lėjo pastatyti veikalo scenoje. 
Buvo tam įvairių priežasčių. 
Bet dabar valdyba gali pra
nešti, kad turi numatomą vei
kalą ir režisierių. Ko reikia 
dabar, tai tik mūsų visų teat
ro mylėtojų noro ir darbo.

Todėl šiam tikslui, kad 
dar vasaros metu pasiruošti 
su vaidinimui, mes kviečiamo 
visus Liaudies Teatro narius 
ir visus teatro mylėtojus atsi
lankyti šį trečiadienį, birželio 
13 d., 7:30 vai. vakaro, į Lie
tuvių Kultūrinį Centrą, 1 10-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y., pasitarti vaidybos rei
kalu.

Veikalas numatoma imti 
Schillerio “Klasta ir Meilė.” 
Dramos artistas, Jonas Valen- 
'tis, dalyvaus pasitarime, čia 
jau numatoma padaryti pra
džia minimo klasiko vaidy
bai. Todėl jūs ir jūs draugai 
kviečiami dalyvauti šiame pa
sitarime.

V. Bovinas, LLT pirm.

nurodinėjo, kad 
ras” nubankrutuos 
mažųjų biznierių.

jiems teiktų sub- 
kad farmeriams

Macy ir atstovai

ras” neparodo, kad kainos 
butų per aukštos. Cimbels

vo Macy už publikos 
nė j imą.

Tyrinės narkotiku

FILMOSTEATRAI
Rugpiučio mėnesį New Yor- 

ko publika galės pamatyti 
naują**istorinę filmą, kuri va
dinasi “David and Bathshe
ba.”

rolėjeKaraliaus Dovydo 
dalyvaus garsus artistas Gre
gory Peck, o Bath she bos ro
lėje —artistė Susan Hayward.

Stanley Teatre, 7 Avė. ir 
42 St., dabar rodoma roman
tiška filmą “My First Love” 
ir sovietinė filmą “Alexander 
Nevsky”. Abi vertos pamaty
mo. •

dabai1 randasi 
kalėjime, 
Jis lai ke
is laukia

jury teismo, 
suimtas pir- 
4, Brookly-

Policijai kvočiant, sakoma, 
buvo jis prisipažinęs su Doreathy 

draugavęs. Jis pasmaugęs ją 
todėl, kad jiems besimeiluo- 
jant Doreathy įkando jį. Teis
me, suprantama, daugiau 
apie žmogžudystę paaiškės.

šeši metai atgal jis susimei- 
lino su brooklyniete 
Rimkiute ir apsivedė.
jis vadinosi daktaru, nors nie
kad nėra juo buvęs. Netrukus 
po vestuvių pasirodė, jog 
jis yra kriminalinių palinki
mų, kaip liudija jo uošvė 
Magdalena Rimkienė, kuri pa
vadino jį “blogiausiu velniu.”

Alice
Tada

Unijos reikalauja 
persvarstyti 

komunistų bylą

Civil Defense 
Pranešimas

New Yorko Civil Defense 
direktorius Wall and er prane
ša, kad civilio apsigynimo 
darbas eina sėkmingai. Nuga
lėta- daug klinčių. Tik trūksta 
tam darbui fondų.

New Yorkas stovi pirmoje 
vietoje su savo civilio apsigy
nimo organizacija, sako Wal
lander. Jis turi 25^0,000 sava
norių arba 50 procentų visų 
savanorių Jungtinėse Valstijo
se. Bet dar pasiekta tik 25 
procentų kvotos.
' šeštadieniais, kaip 12 vai., 
esti “aii’ raid sirens” išbandy
mai.

Mokytojų unija gins 
savo narius

Mokytojų unija pareiškė, 
kad jinai netoleruos mokyklų 
viršininkų, kurie yra pasiryžę 
bausti tuos mokytojus, kurie 
atsisako viršlaikius dirbti.

Antradienio susirinkime pa
sitarta šimtu procentų parei
ti šaukimą masinio protesto- 
m itin go prie miesto Rotušes 
atsitikime, jeigu Bward of 
Education pradėtų bausti mo
kytojus už nedirbimą ekstra 
darbų.

Rich m on d o miesto 
Staten Island, N. Y 
mas be kaucijos.
Richmond grand 

I
Jagusčas buvo 

madienį, birželio
ne. Išaiškinta, kad jis pasmau
gė burlesko šokikę Doreathy 
Sarasky, 22 
nusivožęs ją 
ten Islando Todt II ill kalną.
Dabar jis kaltinamas pirmo 
laipsnio žmogžudystėje.

metų amžiaus, 
geg. 19 d. Į Sta-

teisėjas Vinson 
telegramų, rei- 

persvarstyti ko-

naudotojus^studentus po ]^ew y orką Pasižvalgius
Generalis prokuroras Gold-

ui prasidės tyrinėjimas narko
tikų naudotoji! studentų. Tyri
nėjimas bus vedamas State 
Buildinge, 80 Centre St. Prasi
dės 10 vai. ryte.

Goldstein apskaičiuoja, jog 
narkotikų naudotoji! yra apie 
5,000 studentų. Per pastaruo
sius du mėnesius 20 investiga- 
toi’ių dirbo, mokyklų viršinin
kus, mokytojus ir studentus 
klausinėjo. Jie padarė išvadą, 
kad padėtis yra pusėtinai pa
vojinga, reikalaujanti tyrinėji
mo.

Publika taipgi , turi susirū
pinti tuo, kas dedasi mūsų 
mokyklose, sako Goldstein. Ji 
turi pagelbėti tyrinėjimui, ku
ris tęsis keletą dienu.

M o k y k 1 ų superintendentas 
Jansen sako, jog mokiniai yra 
aprūpinti literatūra, kuri aiš
kina, kaip pavojingi yra nar
kotikai ir kiti panašūs-nuodai.

Kings apskrities teisėjas 
Samuel Leibowitz pranešė po
licijai gavęs grasinimų ant jo 
gyvasties. Policija tuoj pa
siuntė jam apsaugą.

Areštuota Margaret Com
fort, 22 metų veiterka ir kal
tinama padėjusi plėšikui atim
ti iš Chateau Madrid $3,000. 
Padėta po $3,500 kaucijos. Ji 
sako nieko bendro neturinti 
su plėšiku.

Doris Lee prisipažino Bron
xo policijai, kad jinai įsakiusi 
savo 13 metų dukteriai ieško
ti nerakintų butų ir iš jų imti 
brangesnius dalykus. Duktė 
yra papildžiusi apie 30 tokių 
vagysčių. Dabar abi laukia 
teismo.

Kabindamas ’ ant namo iška
bą Bronxe, Leonardas Baker 
krito 20 pėdų žemyn ir užsi
mušė.

Joseph J. Quinn, Bronxo gy
ventojas, prisipažino padaręs 
50 apiplėšimų, daugiausia, po 
pietų, kai iš namų -visi išeina.

----------------- ,

Brooklynietis N. Bellantoni 
kaltinamas užmušystėje . ne
paisant to, kad bartenderis D. 
Tronolone mirė nuo širdies 
litakos tuoj po apsikumščiavi- 
mo su Bellantoni.

Vyriausias 
gauna galybę 
kalaujančių 
munistų bylą.

New Yorko kailiasiuvių 
unijos 250 dirbtuvių darbi
ninkai pasiuntė tokias tele
gramas. Apie 15,000 kailia
siuvių pasipiktinę tokiu Aukš
čiausio Teismo nuosprendžiu.

Daugelis ir kitų unijų siun
čia telegramas, laiškus, rezo
liucijas su tuo pačiu reikala
vimu. Jos nurodo, kad mini
mas Aukščiausio Teismo 
sprendimas paneigia demo
kratines mūsų krašto teises ir 
laužo krašto konstituciją.

Ligoninėms reikia 
daugiau lovy

Brooklynas šiuo metu turi 
2,716,347 gyventojus, o ligo
ninių teturi 42 su 9,266 lovo
mis.

Manhattan turi 1,936,540 
gyventojų, o ligoninių turi 55 
su 17,400 lovų.

Queens turi 1,546,294 
ventojus, o ligoninių turi 
su 2,816 lovų.

Kaip matote, Brooklynui ir 
Queens reikia daugiau lovų, 
kad galėtų su Manhattan li- 
goninėjnis susilyginti.

Pajieškau kaimyno V. Meiliaus, 
iš Lietuvos paeina Rundžių kaimo, 
Žemaitkiemių parapijos, Ukmergės 
apskričio. 1930 metais . gyveno Chi- 
cakoje. Prašau atsiliepti, nes turiu 
svarbų reikalą. O jeigu kas žinote 
apie jj. kur jis dabar gyvena, pra
šau man pranešti šiuo adresu:

A. Yuzilaitis, 1020 Stephen Ave., 
Verdun, Canada.

(113-114)

SKELBKITĖS LAISVĖJE
GAUKIT LAISVEI SKAITYTOJA

gy-
1.9

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

SUSIRINKIMAI
WATERBURY, CONN.

LED. 28 kp. susirinkimas atsibus 
13 d. birželio tJune), ^951 .^Lietuvių 
svetainėj, 103' Green St., .Xvatcrbu- 
ry, Conn., kaip 8-tą vai. vakare. Vi
sų narių yra pareiga atsilankyti ant 
susirinkimo, nes yra daugVpžsiliku- 
sių reikalų, kuriuos turėsime apkal
bėti. Laikas jau rengtis prie vasari
nių parengimų. Taipgi LLD konsti
tucija sako, kad visi nariai turi me
tines duokles užsimokėti iki liepos 
mėn. Todėl, draugai, laikykimės 
konstitucijos. — Sekr. P. Rokas.

(113-114)

15,000 kailiasiuvių unijištų 
atstovai nubalsavo šaukti 
streiką tose dirbtuvėse, kuriu 
savininkai atsisako pakelti 10 
procentų algos ir numažinti 
valandas iki 37 ir pusės į sa
vaitę.

Brooklyno insurance broke
ris Harry R). Dash, kaltinamas 
praleidimu $50,000, kuirie; bu
vo sukolektuoti dėl Iwo Jima 
didvyrių paminklo. Jis yra 
Marine Corps War Memorial 
foundation pildomuoju direk
toriumi.

Matthew A 
BUVUS

(BUYAU8KAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

426 Lafayette St. 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

TONY’S &
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrė Barberiai

Petras Kapiskas
PALAIKO •

BAR & GRILL

Iš LDS 13 kp. susirinkimo

13 kuopos susirinkimas įvy
ko birželio 7 d. Svarstyti or
ganizaciniai reikalai. Kalbėta 
apie pikniko ar išvažiavimo 
suruošimą. Nusitartai teirautis 
tam vietos.

Finansų sekretorius V. Glo- 
bičius raportavo, kad šios 
kuopos narys S. Brusokas ser
ga ir randasi ligoninėje, Pres
byterian Hospital, 168 St. ir 
Biroadway, New Yorke. Turė
jęs dvi operacijas. Eina ge
ryn. Galima lankyti pirmadie
nių ir antradienių vakarais 
nuo 7 :15 vai.

Susirinkime dalyvavusi .d. 
Brusokienė taipgi paaiškino 
apie savo vyro ligą. Ji mano, 
kad jis greitai pagys.

LDS Narys.

PEIST LANE
DRUGS, Inc;

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN DANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6288

DEGTINĖS, VYNAI 
IR ALUS

32 TEN EYCK STREET 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: EVergreen 4-8174

—o—
“The Candy Story” bus ro

domas penktadienį, birželio 
15, Brighton Community Cen
ter, 3200 Coney Island Ave.

—o - -
Liaudies -dainų festivalis i 

bus šeštadienį, birželio 16, Ju
goslavų Name, 405 W. 41 St. lite gauti medaus. Karščiuose 
Pradžia 8 vai. vakare.

Laisves įstaigoje visada ga-

gerkite lemonadą su medum.

Inžinierius Francis B. Yęntzer (kairėje) aiškina In
terstate Commerce Commission pirmininkui Patterso- 
nui, kaip, jo supratimu, jo vairuojamas traukinys pati
ko nelaimę, kurioje šeši žmonės buvo užmušti, o 62 su
žeisti. Jis pats išliko gyvas, nors, kaip matome, smar
kiai sužeistas. Nelaimė atsitiko ant Pennsylvanijos ge
ležinkelio linijos. '

Dr. A. Petriką 
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-6868 
Valandos:

9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais atdaryta

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. *1

TELEVISION Telefonas w
EVergreen 4-896>

---------------------------- ,----------------- ■
4 pusi.—Laisve (Liberty)-Antradien., Birželio-June 12, 1951




