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Pei* mažai kalbate ir rašote 
apie Vasarinę Atostogų Meno 
Mokyklą. O ji visai arti, pra
sidės liepos 9 d.

Kodėl taip apsileidote, ar
ba pamiršote savo pareigą 
jūs, krislų rašytojai?

Taip man skundėsi mūsų 
žymusis menininkas ir veikė
jas Vincas Bovinas. Turėjau 
muštis i krūtinę ir prisipažin
ti prie kaltės.

—oOo—
O Meno Mokykla labai 

svarbus ir labai didelis daly
kas. Reikia iš visų daugiau 
rūpesčio, dar daugiau darbo 
ir talkos. Bent jau kiekvienas 
iš mūsų galime mokyklą fi
nansiškai paremti. Reikia ži- 

J noti> kad jinai kainuoja pusė
tinai daug pinigų.

—oOo—
Ltybai gražus dalykas, ir 

kiekvienam iš mūsų naudin
gas, poilsi sujungti su apšvie- 
ta. Vasarinė Meno Mokykla 
kaip tik to ir siekia.

Per ištisas dvi savaites tik i • į
už penkiasdešimt dolerių j 
žmogus galės ir puikias gra
žioje vietoje atostogas turėti 
ir be galo daug jviariomis me
no ir istorijos temomis žinoji
mo pasisemti. Viskas gatava: 
maistas, nakvynė, mokslas! 
Pigiau, ir prieinamiau nebega
lima.

—oOo—
Geras dar ir tas dalykas, 

kad šią atostogų mokyklą ga
li lygiai naudingai lankyti 
jauni ir seni? Mokyklos vado
vai sako: Nė vienas negali bū
ti nej per jaunas, nei per se
nas.

V&as informacijas, su kuo 
susisiekti ir kaip ton mokyk
lon įstoti, rasite šeštadieniais 
Laisvės Meno Skyriuje.

—oOo—
Visa švarioji Amerika aną 

dieną apstulbo, kai pamatė, 
kad Amerikos Legiono galva, 
ponas Erie Cocke, Jr., nuvyko 
j Madridą, karštai sveikinosi, 

' beveik pasibučiavo su kruvi
nuoju Franko. Ir berods dar 
nuo to sutvėrimo gavo kokį 
medalį.

Man parūpo apie poną Co- 
ckę informacijos, štai ką su
radau. Jis yra iš Georgia vals
tijos bankininko sūnus. Iš Le
giono jis gauna $15,000 algos 
ir dar $40,000 išlaidoms per 
metus.

—oOo—
Kai tik iškyla karas, jauni 

žmonės skubinasi apsiženyti. 
Daugelis tikisi tuomi gyveni- 
mcaperversmu išsisukti iš ka
rines tarnybos. Barti juos už 
tfti/nereikia ir neapsimoka.

Štai ir šis Korėjos konflik
tas apsivedimų skaičių Ameri
koje šiemet pakėlė 35 procen
tais. 1

—oOo—
Spaudoje pastebėjau dar ir 

kitą liūdną apsireiškimą. Gal 
ir labai greitoje ateityje mes, 
vyrai, neteksime savo paskuti
nės privilegijos, būtent, keli
nių. Sako, ateina mada vi
soms moterims mūvėti kelines. 
Esą ne tik daug parankiau, 
bet ir gražiau!

Ir tu man žmogus susek 
tas visas svieto marnastis. 
Tiek daug tūkstančių metų 
moterim ėmė suprast arba su
rasti, kad kelinės ir “žmoniš
kiau’* atrodo, ir sveikesnės ir 
parankesnės už sijoną bei an- 
daroką!

—o O o—
§tai ir dar vienas prajovas. 

Šit<ts tai tikrai moksliškas. 
; Californijos mikrobinės bio
logijoj profesorius Dr. Zobell 
prisimygęs tvirtina, kad tas 
gerasis ir naudingasis žibalas 
arba aliejus yra pasidaręs ar
ba pasidaro ne tiek iš storai

AMERIKONAI LAIMĖJ!) 
NAUJAS POZICIJAS

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

Šiauriniai korėjiečiai jau buvo 
pasitraukę viduriniame fronte

SUKELTA $7,436;
DAR REIKIA $2,364

Korėja, birž. 13.—Ameri
konai viduriniame fronte 
pasivarė dar iki 4 mylių 
pirmyn, kur šiauriniai Ko
rėjos liaudininkai ir kinai 
jau buvo pasitraukę.

Vakariniame fronte ame
rikonai užėmė pozicijas 
apie 20 mylių į šiaurę nuo 
38-tos paralelės ir artėja 
prie Pyonggango ir Kum- 
songo. Bet šiauriniai korė
jiečiai atmušė amerikonų 
bandymus persikelti Į šiau
rinę Imdžin upės pusę.

Pranešama, kad ameriko
nai, užimdami Čorvoną, pa

Kongresas tyrinės 
mėsos trusto streiką
Washington. — Tapo pa

skirtas bendras Senato ir 
Kongreso Atstotų Rūmo 
komitetas, kuris,tyrinės di
džiojo jautienos biznio 
“streiką.”

Komitetas kvos stambių
jų skerdyklų ir gyvuliu au
gintoju atstovus, kodėl da
bar taip sumažintas mėsi
niu galviju skerdimas.

Skerdyklų kompanijos sa
ko, augintojai nepardavinė
ja joms galviju todėl, kad 
valdžia numušė galvijam 
kainas. Bet yra parodymų, 
jog skerdyklos padarė są
mokslą su galvijų auginto
jais ir tvčia neperka. Tei
giama, kad augintojai ir 
skerdyklos išvien stengiasi 
priverst valdžią panaikint 
bet kokią kontrolę mėsos 
pramonei. t '

Bet jų streikas, atrodo, 
jau pradeda šlubuoti. Pa
vyzdžiui, užpereitą antra
dienį buvo pristatyta sker
dykloms tiktai 26,512, o šios 
savaitės antradienį jau 36,- 
800 galvijų.

vakarai uždarinėja 
VOKIEČIŲ KOMUNISTŲ 

LAIKRAŠČIUS
Bonn, Vokietija. — Kari

nė anglų, amerikonų ir 
francūzų vyriausybė užda
rė keturis komunistų laik
raščius trims mėnesiams; 
sako, tie laikraščiai “ken
kė saugumui,” nes jie kri
tikavo karinę vakarinių 
valstybių politiką.

žemėmis apverstų augmenų ir 
gyvulių, kiek iŠ akmens! Gir
di, yra tam tikros bakterijos, 
kurios apsėda akmenį ir iš jo 
padaro aliejų!

Daugybė žibalo šaltinių, 
kurie jau išsemti ir apleisti, 
dar gali vėl tapti neišsemia
mais žibalo šaltiniais. Viskas, 
ko ten reikia, tai pasiųsti ar
miją tų bakterijų, ir jos ten 
tuos akmenis pavers arba iš 
jų prisunks mums žibalo!

Jeigu kas patartų, gal prez. 
Trumanas susiprastų nors ke
letą bilijonų dolerių paskirti 
sumobilizavimui tų prof. Zo- 
bellio bakterijų.

grobė 4,000 artilerijos ir 
minosvaidžiu kulku.

Šiauriniai korėjiečiai ry
tiniame fronte atkakliai 
kirtosi su amerikonais In- 
dže apylinkėje, už kelių 
mylių i šiaurę nuo 38-tos 
paralelės.

Cenzūra užgniaužė plates
nes žinias.

Šiaurinės,Korėjos liaudi
ninkų radijas praneša, kad 
jie ir kinai savanoriai sėk
mingai atmušinėja ameri
konus visuose frontuose;, 
sako, jų šauliai nukirto dar 
keturis amerikinius lėktu
vus.

DiSalle žada numušti 
drabužių kainas

Denver, Colorado. — At
vykęs iš Washingtono, kai
nų kontroliuotojas Michael 
DiSalle pareiškė, jog už 
dienos-kitos įsakys numuš
ti kainas vyriškiems ir mo
teriškiems drabužiams. Bus 
atsižvelgiama, kiek įvairūs 
drabužiai lėšuodavo pirki- 
kams pirm Korėjos karo, ir 
taps nuimti tam tikri pa
branginimo procentai.

Tariasi duoti Titui 
150 milionų doleriu
London.—Jungtinių Vals

tijų, Anglijos ir Franci jos 
atstovai svarsto Jugoslavi
jos Tito valdžios atsišauki
mą, prašantį medžiaginės 
paramos. Atsišaukimas sa
ko, Jugoslavijos finansai 
ypač nupuolė per paskuti
nius 18 mėnesių.

Pranešama, kad Amerika, 
Anglija ir Franci ja sudarys 
Jugoslavijai iki 150 milionų 
dolerių paramos, kad jis 
galėtų dasipirkti mašinų, 
pramonės medžiagų ir kitų 
reikmenų.

Anglai-amerikonai ginčijasi 
del sutarties su Japonija
London. — Tęsiasi ginčai 

tarp amerikonų ir anglų dėl 
būsimos taikos sutarties su 
Japonija.

Amerika perša, kad Čiang 
Kai-šeko kinai tautininkai 
dalyvautų toje sutartyje 
kaip Kinijos atstovai. An
glija sakė, Kinijos Liaudies 
Respublika turėtų dalyvau
ti sutarties daryme.

Anglijos atstovas, paga.- 
liaus, patarė, kad pati Ja
ponija pasirinktų, kas turi 
pasirašyti taikos sutartį, ar 
Čiang Kai-šekas ar Kinijos 
valdžia.

Bet Anglijos ministrų 
kabinetas atmetė šį patari
mai pareiškė, jog Kinijos 
valdžia, o ne Čiangas turi 
dalyvauti taikos sutąrties 
daryme su Japonija.

Naujosios Anglijos demokratiniai lietuviai nuošir
džiai remia dienraštį Laisvę. Tarp vakar paskelbtų 
aukotojų daugiausiai buvo jų aukų. Šiandien skelbia
ma tai pat.

Liepos 1 d., sekmadienį, Naujosios Anglijos lietuviai 
rengia metinį Laisves paramai pikniką. Jis įvyks, 
kaip ir kasmet, Maynarde. Tą dieną iš visos plačiosios 
apylinkės demokratiniai lietuviai trauks į Maynardą.

Dabar aukų gavome į Laisvės fondą:
> 
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PAKILO KAIRIŲJŲ BALSAI 
ITALIJOS RINKIMUOSE

Roma.—Rinkimuose tris
dešimties provincijų seime
lių ir miestinių tarybų tose 
pro vinėi jose pereitą sekma
dienį komunistai ir su jais 
veikią kairieji socialistai 
gavo 38 ir pusę procento vi
sų balsų, tai yra pustrečio 
procento daugiau kaip 1948 
metų rinkimuose.

Prieš kairiuosius socialis
tus ir komunistus ėjo iš
vien susidėjusios dešinio
sios partijos: krikščįonys 
demokratai, respublikiečiai, 
liberalai ir dešinieji socia
listai. Šios partijos statė 
bendrus savo kandidatus 
prieš kairiuosius ir sykiu 
gavo 50 procentij balsų iš 
viso, tai yra 9 ir puse pro
cento mažiau, negu 1948 
metų rinkimuose.

Daug organizacijų reikalauja 
ištraukt amerikonus iš Korėjos

Chicago. — Buvo pada
ryta balsavimai tarp darbi
ninkų plieno fabrikuose 
South Chicagoj kas liečia 
amerikonus Korėjoje. Šim
tai darbininkų balsavo už 
amerikonų ištraukimą iš 
korėjinio karo, ir tiktai ke
li tuzinai pritarė dalyvavi
mui tame kare bei sakė, jog 
neturi jokios nuomonės tuo 
klausimu.

Pittsburgh. — Jungtinės 
Elektrininkų Unijos šešto 
distrikto taryba vienbalsiai 
parėmė senatoriaus Johnso- 
no rezoliuciją, reikalaujan
čią padaryti Korėjoj pertai/ 
ka birželio 25 d. , l c*

Kadangi dešiniųjų parti
jos kaip vienas blokas daly
vavo rinkimuose, tai jos pa
veržė iš komunistų ir kai
riųjų socialistų valdybas 
Florencijos, Turino ir šešių 
kitų provincijų sostamies- 
čių.

Bet kairieji socialistai ir 
komunistai atlaikė trylikos 
kitų provincijų sostines, 
laimėdami rinkimus kari
niuose uostamiesčiuose Ta
ranto j ir Specijoj, taip pat 
Livorne (Leghorn), Brindi
si ir devyniuose kituose 
svarbiuose miestuose.

Naujieji fašistai, kurie 
vadinasi Socialiu judėjimu, 
gavo 4 su trečdaliu procen
tus balsų, arba trimis pro
centais daugiau kaip 1948 
metais.

Asbury, N. J. — 95 vado
vaujantieji šios apylinkės 
farmeriai įtalpino Asbury 
Park Press laikraštyje di
delį pareiškimą kaip apmo
kamą skelbimą, ragindami 
atšaukt amerikonus iš Ko
rėjos.

Providence, R. I. — Nau
josios Anglijos metodistų 
bažnyčios suvažiavimas iš
leido atsišaukimą, siūlant 
daryti derybinę taiką Korė
joje, pripažinti Kinijos 
Liaudies Respubliką ir ma
žinti ginklavimąsi.

Detroit. — šimtas Michi- 
gano valstijos protestantų

Gen. Wedemeyer sako, > 
Korėja bedugnė duobė
Prisimena, kaip jis 1947 metais 
patarė užimti Mandžūriją

Washington. — Generolas 
Albertas Wedemeyeris, bu
vęs vyriausiojo karinio šta
bo narys, pareiškė, jog Ko
rėja yra “bedugnė duobė,” 
kur bergždžiai žūva geriau
si Amerikos kareiviai. Ji
sai sakė, Korėja neturi pla
čios karinės svarbos.

Liudydamas Senato komi
tetui, tyrinėjančiam gen. 

>M a c A r t h u r o- pavarymą, 
W e d e m e y e ris prisiminė, 
kaip 1(947 metais jis ragi
no amerikonus užimti di
džiąją Kinijos provinciją 
M'andžūriją ir palaikyti ją 
savo globoje; todėl Kinijos

Calif. Universitetas 
smerkia ragangaudžius

Berkeley, Calif.—Vyriau
sias Californijos Universi
teto profesorių komitetas 
išleido pareiškimą, smerk
damas tos valstijos senato 
neamerikinės veiklos komi
tetą kaip ragangaudžius 
“melagius ir šmeižikus.”

Senato'neamerikinis ko
mitetas savo raporte įtarė, 
kad universitetas duodąs 
prieglaudą “komunisti- 
niams suokalbininkams.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Roma. — Naujausi prane

šimai rodo, kad dabarti
niuose provincijų ir įmestų 
rinkimuose Italijoj komu
nistai ir kairieji socialistai 
gavo virš 42 procentus visų 
balsų, tai yra 6 procentais 
daugiau negu 1948 metų 
rinkimuose.

Washington. — Kongre
sinis komitetas tyrinės, kaip 
Čiang Kai-šeko kinai tauti
ninkai “šmėruoja” politikie
rius bei Kongreso narius, 
kad jie reikalautų daugiau 
amerikinės paramos čiangi- 
ninkams.

—o—
Praga. — Anglų žinių 

agentūra Reuters praneša, 
jog Čechoslovakijon nutūpė 
du rakietiniai amerikonų 
lėktuvai, kurie pereitą sa
vaitę dingo iš amerikinio 
ruožto vakarinėje Vokieti
joje.

Coleraine, Minn.—Sustrei
kavo 1,000 geležies mainie- 
rių, paskelbdami, kad jie 
“išėję žuvauti.” Streikie- 
riai reikalauja pagerinti 
darbo sąlygas.

kunigų, profesionalų, biz
nierių ir vadovaujančių far- 
merių priėmė rezoliuciją, 
šaukiant užbaigti Korėjos 
karą ir ramiomis derybo
mis išspręsti ginčijamus 
klausimus tarp Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos, iš vie
nos pusės, ir Sovietų, iš an
tros. ..

komunistai nebūtų galėję! 
užimti Mandžūrijos; taigi 
būtų išvengta ir Korėjos 
karo, sakė Wedemeyeris. 
Bet gen. MacArthuras ne
davė tam kariuomenes, 
MacArthurui atrodė, kad 
reikės daugiau armijos Ja
ponijai suvaldyti.

Wedemeyer piršo kuo la
biausiai sustiprinti ameri
kines oro jėgas visomis pu
sėmis aplink Sovietų Sąjun
gą. .

Jisai įspėjo, kad “Ameri
kos armija pralaimėtų karą 
ant žemės” prieš Sovietų ir 
jų draugų armijas.

Kas liečia korėjinį karą, 
tai Wedemeyeris piršo įsa- 
kyt Amerikos lėktuvams ir 
karo laivams bombarduot 
Kiniją, griežtai užbloka- 
duot ją ir visomis jėgomis 
kariauti, o jeigu ne, tai iš
traukti Amerikos kariuo
menę iš Korėjos. Tuomet 
amerikiniai lėktuvai ir karo 
laivai vis galėtų bombar
duot šiaurinius Korėjos 
liaudininkus ir kinus; taip 
galima būtų sulaikyt; juos 
nuo Pietinės Korėjos užval
dymo. .

Gen. Wedemeyeris taip 
pat sakė:

“Jeigu Kinijos komunis
tai siūlytų pertaiką Korė
joje, tai mes turėtume de
rėtis su jais ir daryti viską, 
kad būtų sustabdytas karas 
Korėjoje.”

Jis ragino “geriau remti 
Čiang Kai-šeką, kuris yra 
geras krikščionis, negu Ju
goslavijos Tito, kuris yra 
komunistas, tiktai susipy
kęs su Sovietais.” 
- Bet jam padarė nesmagu
mą vienas senatorius, per- 
skaitydamas senesnį Wede- 
meyerio pranešimą, kad 
Čiang Kai-šeko šaika yra 
“budeliški valdovai, sukčiai 
ir plėšikai.”

Wedemeyer apgailestavo, 
kad prez. Roosevelto val
džia pripažino Sovietų Są
jungą. Jis ragino nevesti 
prekybos su ja ir dėti visas 
pastangas, kad nusilpnin ją. 
pastangas, kad silpnini ją.

Fašistai nužudė Argentinos 
komunistų vadovą

Buenos Aires, Argentina. 
—Dvylika ginkluotų vyrų 
įsiveržė į Komunistų Par
tijos apskrities raštinę ir 
nušovė jų sekretorių Fran
cisco Blanco, metalo dar
bininką, 30 metų amžiaus.

Komunistų Partija pa
skelbė, kad jį nužudė ta pa
ti fašistų šaika, kuri pirm 
dviejų naktų išdaužė ir pa
degė kitos komunistų ap
skrities raštinę priemiesty
je Flores.

Korėja. — Amerikos la
kūnai per diehą sunaikino 
400 namų Šiaurinėje Korė
joje. ____

ORAS. — Bus lietaus ir 
apsiniaukę.
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PAAUKŠTINTAS
KIEKVIENAS, KURIS SEKĖ vienuolikos komunistų 

vadovų teismo eigą Niujorke, matė ir suprato, jog tei
sėjas Harold R. Medina buvo žiauriai ir atvirai šališkas 
teisiamųjų priešas.

Be to, kiekvienas, kuris nori žinoti, žino, jog šis teisė
jas yra milijonierius, didelis nejudamosios nuosavybės 
(namų) savininkas.

Ir tik dėl to, kad jis buvo toks žiaurus komunistų va
dovų byloje, kad jis teisiamuosius baudė didžiausia pa
bauda, kokią leidžia Smitho įstatymas, kad jis kartu 
nubaudė kalėjimine bausme ir tuos advokatus, kurie 
teisiamuosius gynė, teisėjas Medina buvo bandoma ko
mercinėje spaudoje padaryti lyg ir šventuoju!

MIRĖ “DINGĘS” 
KUNIGAS

Vienybėje skaitome žinu
tę iš Chicagos, jog ten ne
seniai mirė kunigas Klei- 
nauskas. Girdi:

Dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Chicagoj pusėtinai gar
sus buVo kun. Kleinauskas, 
Chicago Heights lietuvių kle
bonas. Jis pats buvo sportiš
kas. Staiga tąsyk klebonas 
kun. Kleinauskas dingo. Tik 
prieš keletą metų žmonių tar
pe ėjo kalbos, kad jis vargin
gai gyvenąs Chicagos koloni
joj Bridgeporte. Sakoma, būk 
buvo priėjęs prie to, kad jis iš 
buto buvęs iškraustytas. Jis 
kaip sakoma buvo nukunigė- 
jės, bet buvo palaidotas su 
bažnytinėmis ceremonijomis, 
Šv. Kazimiero kapinės^.

Taigi, visko pasitaiko ir 
kunigams: tūli jų ir “din
gę” miršta. ,

gai ir gerai. Tačiau, čia ir 
ten dar vis atsiranda tokių, 
kurie jiems paskirtąjį dar
bą atlieka bet kaip, “kur 
ranka, kur koja.” Tokius 
tarybinė s p a u d a vadina 
“chaltūrininkais.”

Andai Vilniaus Tiesa pa
rašė įvedamąjį, kritikuo
jantį tuos, kurie neatlieka 
teisingai ir sąžiningai 
darbo.

savo

APIE “VERGUS”
MEDŽIO KIRTĖJUS

Liaudies

Šiomis dienomis prezidentas Trumanas paskyrė Me
diną Jungtinių Valstijų Circuit Court of Appeals teismo 
nariu. Vadinasi, Medina tapo paaukštintas; jam tapo 
suteikta graži “nagrada” už tai, kad jis buvo žiaurus 
link tų, kurie kritikuoja vyriausybės karinę politiką.

Tai parodo, kaip valdančioji klasė gerbia tuos, kurie 
jai gražiai pasitarnauja!

Bet šis Medinos paaukštinimas rodo ir ką nors dau
giau. Ko gali iš to teismo tikėtis asmuo, kuris dėl ko
vos už taiką, sakysime, paklius į nelaisvę, bus suimtas 
ir ieškos teisybės teisme?

“Argi Medina, būdamas nariu aukštesniojo teismo, 
pro kuri eina kelias į aukščiausiąjį teismą, gali kada 
nors būti bešališkas link biedno žmogaus, arba link žmo
gaus, kuris nesutinka su valdančiosios klasės politika?” 
paklaus savęs ne vienas, kuris matė tai, kas prieš suvirs 
metus laiko atsitiko Foley aikštėje, New Yorke.

Na, bet ką gi padarysi!

TEN PASMERKTAS, ČIA PAGERBTAS
KEISTŲ DALYKŲ PASITAIKO ir mūsų krašto 

aukštesniosiose mokyklose.
Paimkime, štai, Dr. Edward C. Tolmano reikalą. Pro

fesorius Tolman yra žymus psichologas, plataus masto 
švietėjas. Jis buvo Kalifornijos Universiteto profeso
rius.

Bet Kalifornijos Universiteto vadovybė nusitarė eiti 
“pavėjui,” pasiduoti karinės isterijos įtakai, priverčiant 
kiekvieną profesorių ir mokytoją pasirašyti lojalumo 
priesaiką.

Profesorius Tolman, kaip ir visa eilė jo kolegų, atsi
sakė tai padaryti,—atsisakė pasiduoti raudonbaubių už
mačioms.

Dėl to jis buvo paleistas iš universiteto.
Šiomis dienomis skaitome spaudoje, kad Yale Univer

sitetas (New Haven, Conn.) suteikė profesoriui Tolina
mu garbės daktaro laipsnį, kaip mokslininkui.

Jdomu tai, kad profesoriui Tolmanui ši šlovė buvo 
suteikta ne tik už jo nuopelnus moksle, bet ir už tai, kad 
jis yra “didvyriškas minties laisvės gynėjas”!

Yale Universiteto vadovybė, suteikdama Dr. Tolma
nui šią šlovę, gerai žinojo, kad jis, Dr. Tolmanas, Kali
fornijos ne-amerikinio komiteto buvo kaltinamas pri
klausyme nemažiau šešiose “subversyvėse organizaci
jose” !
' Taigi tegu skaitytojas palygina šių dviejų universi
tetų poelgį su Dr. Tolmanu: Ten, Kalifornijoje, jis buvo 
pasmerktas; čia, New Havene, jis tapo pagerbtas ir pa
gerbtas labai gražiai.

Kaip neimsi, tai didelis smūgis raudonbaubiams!

DAUGIAU BALSŲ
ĮTAKINGAS KENTUCKY VALSTIJOS dienraštis, 

Courier-Journal, rašydamas apie aukščiausiojo šalies 
teismo (daugumos) sprendimą 11-kos komunistų vado
vų reikale, pareiškė, jog jis, sprendimas, “pastatė mūsų 
kraštą ant keblaus ir pavojingo kelio.”

Tasai laikraštis atvirai sako, jog teismo daugumos 
sprendimas “aprėžia ir pataiso pirmąjį priedą prie mūsų 
konstitucijos.”

Panašią nuomonę išreiškia ir Louisville miesto kitas 
dienraštis, Louisville Times. Pastarasis žymi, jog teis
mo daugumos sprendimas gali ateityje paliesti ir kitus 
žmories, — žmones, esančius mažumoje, turinčius skir- 

, tingą nuomonę, negu dauguma.
Washingtono dienraštis Post aiškina, jog šis sprendi

mas, kurį paskelbė teisėjas Vinson, netgi neatstovauja 
aukščiausiojo teismo daugumą, nes su Vinsono pareiški
mu tesutiko tik teisėjai Reed, Burton ir Minton,—vadi
nasi, iš viso tik keturi. Teisėjai Frankfurter ir Jackson 
padarė savo atskirus pareiškimus, o teisėjai Black ir 
Douglas griežtai iš esmės išstojo prieš Vinsono pareiš
kimą, gi teisėjas Clark visai nedalyvavo sprendime.

Kaip matome, teisme įvyko didelis pasidalinimas tuo 
reikalu. .. . . .

Visa eilė kitų laikraščių, kurių redaktoriai nėra fa-

TRYS MILIJONAI 
ŽMONIŲ!

Dienraštis Vilnis rašo:
Anądien pietkorėjiečių nau

jas ambasadorius įteikė kre
dencialus Trumanui ir... pa
pasakojo apie pasėkas “poli
cijos akcijos” Korėjoje:

Trys milionai korėjiečių — 
šiauriečių ir pietiečių — jau 
esą užmušti ar sužaloti. Tai 
tiek jau nukentėjo civilių — 
senelių, moterų, vaikų. Mili- 
tariniai, ekonominiai nuosto
liai į šią skaitlinę neįeina.

Devyni mėnesiai “policijos 
akcijos’,’ ir jau trys milionai 
nuostolių civiliais žmonėmis. 
Kur galas? Juk kiekviena 
diena karo reiškia tūkstančius 
naujų užmušimų ir sužeidimų. 
Kodėl mūsų. Senatas nepasku
bina priimti senatoriaus John- 
sono pasiūlymą baigti karą 
Korėjoje? Jei, sulyg sen. 
Johnsono pasiūlymu, karas 
Korėjoje gali baigtis birželio 
25-tos dienos rytą lygiai ket
virtą valandą, kodėl jis negali 
baigtis šiandien ar rytoj ?

VALAITIS GAVO
SILVESTRO ORDINĄ

Pranciškonų laikraštis 
rašo, jog neseniai Waterbu
ry j įvyko Šv. Juozapo Dar
bininkų Sąjungos suvažia
vimas; ši Sąjunga kadaise

leido “Darbininką,” bet vė
liau jį pasiėmė pranciško
nai.

Suvažiavime buvo ir vai
šių, kurių laiku delegatams 
buvo pranešta, jog popie
žius Pijus XII apdovanojo 
tūlą J. Valaitį šv. Silvestro 
ordinu. Valaitis Lietuvoje 
buvo krikdemų politikierius 
ir už tai jis dabar patapo 
silvestrininku. Kalbėdamas 
apie savo ordiną, dipukas 
Valaitis pasakė, jog, girdi, 
suteikdamas jam ordiną, 
popiežius “pagerbė visus 
lietuvius darbininkus.

Skaitytojas gerai 
jog tai yra lietuvių
ninku pašaipa, o ne pagar
ba. Atsiminkime, J. Valai
tis 1926 metais, būdamas 
Lietuvos seime, balsavo už 
legalizavimą fašistų smurto 
Lietuvoje!

Jeigu tai buvo darbinin
kams pasitarnavimas, jeigu 
už tokius nuopelnus popie
žius duoda medalius ir or
dinus (tegu jie bus ir Sil
vestro ordinai), tai jau ne
gražu !

Po to, kai pranciškonai 
pasiėmė Darbininką ir išve
žė iš Bostono į Brooklyną, 
tai' buvusieji to laikraščio 
darbininkai likosi be darbo. 
Sis seimas nutarė ir jų “ne
pamiršti.” šitaip rašo vie
nas pranciškonas:

Baigiantis seimui, A. Knei- 
žiui buvo pareikšta padėka 
už ilgametį “Darbininko” re
dagavimą Bostone ir nutarta 
įteikti staimbesnę dovaną są
jungos vardu. Padėka pa
reikšta ir kitiems dirbusiems 
“Darbininke”: A. Peldžiui, J. 
Lapinskui, St. Griganavičiui, 
J. Kumpai, Simanavičiui. 
Jiems visiems seimas nutarė 
suteikti pinigines dovanas.

Kokios bus tos dovanos, 
neskelbiama. Mes esame, 
tačiau, gerai įsitikinę, jog 
minėtieji asmenys geriau 
velytų turėti darbus, o ne 
kokias ten “dovanas.”

“CHALTŪRININKAI”
Tarybų Sąjungoje stro

piai dabojama, kad kiekvie
nas darbas, pradėtas dirbti, 
turi būti atliktas sąžinin-

įtakingas 
Night,”

Kanadiškiame 
Balse skaitome:

Sausio pabaigoj 
žurnalas “Saturday
išeinąs Toronte, su pasigar
džiavimu įdėjo tūlo Prykod- 
kos pasakojimą apie “vergų 
kempes” Tarybų Sąjungoje. 
Melagis Prykodko pasakojo, 
kad jis buvęs vienoj vergų 
kempėj, kuri kirtusi mišką. 
Girdi, kempėj buvę 350,000 
vergų. Kiekvienam iš jų esą 
įsakyta prikirsti po kordą į 
dieną medžio. Jis taipgi sakė, 
kad Sibire yra dar 50 kempių, 
turinčių po daugiau vergų.

Kad “ponas” Prykodko me
lavo, bus galima labąi grei
tai pamatyti. Kanada, kaip 
žinia, yra didžiausias miško 
kirtėjas visame pasaulyje. 
Bet ta viena tariamoji kempė 
Tarybų Sąjungoje' su 350,000 
kirtėjų galėtų prikirsti tiek 
miško, kiek Kanada prikelia 
per metus, tik per 10 dienų. 
Per 10 dienų jie prikirstų 
6,800,000 tonų mailių.

Na, o kiek ta kempė gali 
prikirsti malkų per metus? C 
kas atsitiks, jeigu mes pridė
sime dar 50 kempių ir su dar 
daugiau darbininkų ? Juk iš 
viso susidaro virš 17,500,000 
kirtėjų. Tik po kordą į dieną 
ir tai susidaro 17,500,0(10 kor
dų į dieną. O kiek bus per 
metus ?

Mums nei kiek nenuostabu, 
kad patiki tokiems dalykams 
žmonės, kurie mažai galvoja. 
Bet kuomet Saturday Night 
redaktoriai praleidžia tokias 
žioplybes, tai tikrai nuostabu.

Mes pridėsime tiek: kas 
nori mušti—suranda įrankį, 
kas nori meluoti — suran
da “pagrindą.” Ir tu žmo
gus nieko nepadarysi!

Aną pėtnyčią sėdėjau ant 
Litvanikos skvero ir, žiū
riu, iš Klubo išeina Saimo- 
nas Blynas. Jis buvo mar- 
katnas.

—K am an, Saimon, — sa
kau jam.—Kodėl vaikščioji 
nuleidęs galvą, kaip vainą 
pralošęs?

—Buvau Klube, — atker
ta jis, — ir mislinau, kad 
kriaučiai .pafundys, ba jie 
visada taip daro, kešinda- 
mi čekius.

—Netrytino? .
—Tik alaus porą stiklų, 

o snapso—ne. Jie sako: mū
sų treidas šiemet šlekuoja, 
mažai dirbame, be to, sako, 
reikia seivintis pinigai, ba 
važiuosime ant Laisvės pik
niko.- Ten tai pauliavosime!

—Ant katro pikniko, — 
klausiu Saimoną. — Ant to, 
katras bus Deksterio Par
ke, Bruklyne, ar ant Arara
to parko, Masačiūzėj?

—Ar tai ir Masažiūzėj
bus Laisvės piknikas?

—Šiūr! Masačiūzėj bus 
Džiulajaus pirmą,- o Niu
jorke, Deksterio parke, 
Džiulajaus septintą.

—Kas tas rarotų parkas, 
iš kur tą vardą jie ištrau-. 
kė?

-—Ne “rarotų,” ale Arara
to parkas. Ar tu žinai, kas 
yra Ararato kalnas?

—Gal ir žinojau, bet pa
miršau, ba man pomietis 
jau neslūžina.

—Ararato kalnas yra Ar-

mėnijoj, bet jį turkai pasi
grobė nuo armėnų. Prieš 
tvaną Nojus ant Ararato 
kalno pastatė šipą ir į jį įsū
dę io visus gyvulius, žvėris, 
žalčius, gyvates ir žmones, 
kad išgelbėtų nuo tvano. 
Ale jis padarė vieną mis- 
teiką: pamiršo i šipą įdėti 
žuvis, tai jos ir pasiliko 
vandenyj.

—Aš mislinu, Džimi, No
jus padarė ir kitą misteiką: 
kam jis į šipą dėjo kakro- 
čius, blusas, utėles ir bla
kes. Jei nebūtų jų sudėjęs 
į šipą, tai šiandien būtų 
žmonėms lengviau gyventi; 
tie parazitai būtų vandenyj.

—Aš mislimų Nojus dar 
vieną misteiką padarė, Sai
mon.

—Kokį?
—Jis turėjo nedėti į šipą 

ir kapitalistų, — šiandien 
būtų lengviau žmonėms gy
venti, jei kapitalistai būtų 
pasilikę su žuvimis vande
nyj. Nebūtų ir vainų.

—Ar Ararato parke yra 
kalnas ?

—Šiūr! Yra gražus kal
nelis; ir vandens yra, zaleJ 
tik nėra šipo, ba jo nerei
kia, ba jau .kito tvano ne
bus, o jei bus, tai žmonės 
arėplanais išlėks.

—Tu, Džimi, sakai, viską 
žinai, tai pasakyk, katrie * 
Laisvės piknikai yra ge
riausi? Katrame iš jų žmo
gus gali gauti daugiausiai 
naudos?

—Šiūr, aš viską žinau, ale 
jei būčiau mokytesnis, tai 
dar daugiau žinočiau. Vi
sur Laisvės piknikuose 
žmonės turi daug naudos, * 
ale tie piknikai ne visi to
kie patys. Baltimorės pik
nikuose žmonės alų geria 
iš stiklų, Masačiūzės pikni
kuose žmonės alų geria iš 
butelių, o Naujbrko Laisvės 
piknikuose žmonės alų ^ge
ria iš bačkų. Naujorkas di
džiausias miestas

MOKSLAS, KARVES, PIENAS IR MELŽĖJOS 
NAUJUOSE GYVENIMO ŽYGIUOSE

H-----------------------------------------------------
grūdų miltų pavidalu. Be to, 
už parduotą valstybei pieną 
kolūkis papigintai gavo nusi
pirkti 25 tonas išspaudų, ku
rių didžioji dalis taip pat še
riama karvėms.

Nuo ko pradėjo Vosylienė 
karvių produktyvumo didini
mą ? Studijuodama pirmūnų 
patyrimą, ji sužinojo, kad pa
gerinus šėrimą, karvės staiga 
nepradės- duoti daug pieno, 
jog, norint pasiekti aukšto ir 
pastovaus karvių produktyvu
mo, pirmoje eilėje reikia pri
pratinti karves suėsti didelį 
kiekį pašarų. Nuo to ir pradė
jo Vosylienė ruošti jos, prižiū
rimas karves aukštam produk
tyvumui, palaipsniui didinda
ma karvėms šieno, šiaudų ir 
sultingų pašarų davinį.
Veršingų-užtrūkusių karvių 

šėrimas ir priežiūra
“Pereitais metais, — sako 

Vosylienė, — karvių veršiavi- 
mosi metu, aš patyriau, jog 
pieningesnės yra tos karvės, 
kurios prieš veršiavimąsi yra 
nesublog'usios. Jeigu karvė 
tuo metu liesoka, tai ir gerai 
šeriant po 2—3 savaičių jo*š 
pieningumas krinta. Todėl da
bar stengiuosi, kad prieš ver- 
šiąvimąsi karvė atrodytų ge
rai, bet daug nenutuktų.” 

Tam, kad būtų galima tin
kamai paruošti karves sekan
čiai laktacijai, vidutiniško 
produktyvuano karves Vosylie
nė užtrūkina maždaug du mė-

Negirdėti ir nesapnuoti dalykai dedasi šių dienų Lie
tuvos kolektyvizuotame žemes ūkyje. Iš vienos karves 
primelžiama 4,128 kilogramai (virš 8,000 svarų) pieno. 
Pirmu sykiu mokslas neša laimę į Lietuvos kaimą ir 
valstiečių gyvenimą.' Pienas yra vienas svarbiausių 
maisto produktų. Kolektyvinis ūkis, panaudodamas 
mokslo pasiekimus, įgalina Lietuvą pakelti karvių pro- 
duktyvingumą iki aukščiausio laipsnio. Štai prityrimai 
iš vieno kolūkio, kuriame karves melžėja Magdė Vosy
lienė pasidarė darbo didvyrė.

Rašo Jonas kuosa,
Liet. Mokslų Akademijos ž. ūkio Instituto bendradarbis

Marijampolės rajono “Še-ro’ 
šupės” kolūkis, kurio narys 
yra melžėja Magdė Vosylienė, 
susiorganizavo prieš dvejus 
metus. Per trumpą laiką kol
ūkis pasiekė neblogus gamy
binius .laimėjimus. Ypač ge
rus rezultatus kolūkis pasiekė 
gyvulininkystės išvystymo sri
tyje. Kolūkio pasididžiavi
mas yra veislinių galvijų fer
ma. 1950 m. iš kiekvienas še
riamos karvės kolūkyje pri
melžta vidutiniškai po 3,496 
kg pieno, o melžėja Vosylie
nė primelžė iš kiekvienos jos 
prižiūramos 10 karvių po 4,128 
kg pieno. Kaip gi buvo pa
siektas toks aukštas pieno 
primelžimas ?

Visų pirma čia nulėmė ge
ros darbo sąlygos, kurios įma
nomos tik esant kolūkinei san
tvarkai.

Gyvuliai ir pašaras

Svarbiausią dėmesį organi
zuojant ir stiprinant gyvuli
ninkystės fermas “Šešupės” 
kolūkio valdyba atkreipė į gy
vulių aprūpinimą pašarais. 
Kad pilnutinai būt;i aprūpinti 
gyvuliai žaliais pašarais, buvo 
pasėta papildomai vikių-avižų 
mišinio, žalias vikių-avižų mi
šinys buvo šeriamas karvėms 
ganykloje. Rudenį, kai ganyk
loje žolės sumažėjo ir vikių- 
avižų mišinys pasibaigė, kar
vėms gausiai buvo šeriami 
cukrinių runkelių lapai.

Tvarto laikotarpiui kiekvie
nai karvei buvo išskirta po 24 
centnerius stambaus pašaro, 
50 centnerių runkelių, siloso 
bei cukrinių runkelių išspau
dų ir po 4 centnerius kon
centruotų pašarų, pašarinių

natiški marksizmo priešai, padarė panašias nuomones.
Dėl to reikėtų, kad aukščiausias šalies teismas iš naujo 

pernagrinėtų savo sprendimą, padarytą birželio 4 dieną.

džiausiąs miestas, tai; čia 
žmonės daugiausia ir gieria. 
Taip ir turi būti!

—O valgyti?
—Valgyti ? Baltini orės 

piknikuose leidės padaro 
valgyti—duoda net ir karš
tos zupės, kurioj randi ir 
klemsų. O Masačiūzės lei
dės tai daugiausia duoda 
valgyti. Ten žmonės ma
žiau geria, ale daug valgo. 
Leidės prikepa visokių pe- 
Čenkų: dešrų, vištų; prine
ša sūrių, — ir ko jos ten 
neišmislina! Tik valgyk ir 
norėk. Ale Naujorko lei
dės tai atsiveža tik sau ir 
savo frentams valgyti, bet 
kaip kada ir pašalinis gau
na. Ar tu būsi Laisvės pik
nike?

—Šiūr, aš niekad jo ne- 
misinau, ale šiemet* man 
skrumnai, ba gyvenu ant 
rely f, o viskas labai įran
ga. S-J

—Nu, tai seivink admi- 
v • •sinui.

—Mano duktė ir žentas 
sakė atvažiuos iš Pennsyl- 
vanijos, tai gal visi va
žiuosime. Bet jei neatva
žiuos, tai nežinau, ar galė
sime smarkiai pauliavoti?

—Jei žentas su dukterim 
atvažiuos, tai sudarykit 
kompaniją, užimkit stalą, 
bačkutę, na, ir uliavokit. 
O jei ne, tai tu vienas gerai 
apsisuk, tai turėsi gud taim.

—Ale aš eisiu piknikan 
su pačia.

—Žinau, kad eisi su pačia, 
bet ir su ja eidamas galėsi 
turėti gud taim, jei klau
sysi mano patarimo.

—Tai ką aš turiu daryti?.
—Kitą sykį aš tau papa

sakosiu.
bai bizi, ba 
Laisvės; mačiau jau ^mo
bilius atvežė. GudbaiJ Sai
mon!

—Gudbai, Džim!

nesiūs prieš veršiavimąsi, ne
atsižvelgiant į tai, kiek pieno 
jos duoda užtrūkinimo metu. 
Jaunas, 
karves,
2,5 mėnesio prieš veršiavimą
si. Karvės užtrūkinamos at
sižvelgiant atskirai į kiekvie
nos jų ypatybės. Tas karves, 
kurios užtrūkinimo metu duo
da ne daugiau kaip 2—3 kg 
pieno, Vosylienė užtrūkina iš 
karto nutraukdama jų melži
mą. Karves, užtrūkinimo me
tu duodančias daugiau pieno, 
užtrūkina palaipsniui maži
nant melžimų skaičių ir ma
žinant pašarų davinį; ypač 
sultingų ir koncentruotų pa
šarų tokioms karvėms iš viso 
neduoda. Ganiavos laikotar
piu užtrūkinamos karvės pa
prastai nešeriamos papildomai 
žaliais pašarais. Tokių karvių 
užtikrinimas tęsiasi maždaug 
savaitę laiko.
Pašaro ir šėrimo reguliavimas

Po karvės užtrūkinimo pa
šarų duoklę . Vosylienė vėl 
pradeda didinti.. Užtrukusios 
karvės gauną vidutiniškai to
kį pat šieno ir šiaudų kiekį, 
kaip ir melžiamos karvės. 
Koncentruotų pašarų užtruki
mo pradžioje karvės gauna 
vieną kilogramą, o vėliau — 
du-tris kg. Sultingų pašarų 
davinys palaipsniui didinamas 
iki 20 kg vidutiniškai per pa
rą. Vosylienės prižiūrimos 
karvės užtrukimo laikotarpiu 
šeriamos ir gird o,mos tris kar
tus per dieną.

Dešimtį dienų prieš karvės 
veršiavimąsi Vosylienė vėl 
pradeda mažinti pašarų duok
lę, o 3—4 dienas prieš veršia
vimąsi karvėms nebeduoda 
sultingų ir koncentruotų paša-

(Tąsa trečiame pusi.) 
‘-------------------- t---------------- -------
2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Birželio-June 14, 1951

dar tebeaugančias 
užtrūkina maždaug

Dabar aš esu la- 
einu pirktis
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DIČIUS
Į

( ' (Poema)
(Tąsa)

Išgarsėjo mūs mašinos, 
Kur mašinos mus nuneš? 
Dičius puošiasi, vaišinas, 
O ko nerimauju aš?
Dičius — mano geras draugas, 
Tauragno glėby išaugęs 
Ir lašeliuose rasos 
Braidžiojęs iki šviesos.
Mudu žaidėm akmenėliais, 
Lakstėm ežerų krantais 
Ir paraudusiais žandais 
Statėm bulvės malūnėlius. 
Bet su Dičium neilgai 
Buvom atviri draugai.

Perbėgo kažkas tarp mūsų — 
Gal pikta, juoda katė;
Jis pergreit, draugai, išpruso 
Naujo miesto verpete!
Kai sau vienas pagalvoji, 
Daug darbelio Lietuvoje! 
Galim neiti dirvų art, 
Bet mums reikia susitart!
Dar seniau gimtinė rišo, 
^iAndien žiūri jau kreivai — 
Gal, Vladuk, užsigavai, 
O gal pagedai iš viso?
Gaila man naujų Dičių 
Ir svajonių jų tuščių.

Dunda traukinys per lauką, 
Per miškus ir kalnelius.
Dičius pirštais verčia plaukus, 
Kaip kad švidras linelius.
Per laukais nuklotus bėgius 
Rieda sostinėn sermėgius: 
“Kaip gyventi ten reikės? 
Kas už mokslą užmokės?

* Kas priims mane į butą? 
Kas tarnybą man suras? 
Tėvas maisto nebeveš, 
Neparems ir su valiuta ..
Ir iškilo jam ūmai 
Naujo tipo klausimai.

Paskutinės slenka stotys, 
Tenka kraustyti maišai. 
Atsiprašo, bando stotis, 
^Krinta prakaito lašai. 
Maišą, motinos išaustą, 
Tyliai nuo lentynos krausto;
Maiše duona ir taukai...
Dingo jo veide juokai.
Artinas kelionės galas, 
^Pralekia balti namai... 
Ir pasipila ūmai

Miestas ■ Dičiaus idealas. 
Pilnas neaiškių minčių 
Velka maišą ant pečių.

Taip ir baigsim pirmą dalį, 
Dalį tik pirmos dalies, 
Apie sujauktą žmogelį 
Iš kalnuotosios šalies. 
Jei turėsi tiek daug laiko, 
Žvilgsnį mesk į raštą klaikų, 
Pagalvok bent kiek giliau— 
Paskaitysi ir toliau.
Dičius — mano įkvėpimas, 
Jo paveiksle paskendau ... 
Giesmę jam išpint bandau 
Ežero pakrančių rimais. 
Mano rimai paprasti, 
Tauragniškiuos atrasti.

NEMUNAS TEKA 
Spindi gelsvas spalio rytas 
Prie pat Nemuno vandens. 
Ir atūžiantis lapkritis 
Seka pasakas rudens. 
Šnera vilnys priešais vėją, 
Tyli gluosnis paravėje, 
Sudejuoja jis liūdnai— 
Lapai žemėje seniai. 
O ruduo gelsvutis, tyras, 
Nors ir saulės jau mažai— 
Purvini laukų dažai 
Subyrėjo man ’ant lyros 
Širdį veriančiu balsu. 
Pasidarė man baisu.

Bet, juodas mintis išblaškęs, 
Aplinką ėmiau stebėt. 
Lietus į asfaltą taškės, 
Veržės kriokdamas upe. ' 
Vėjas debesėlius rito, 
Į purvyną lapai krito; 
Tie lapeliai balzgani 
Jaudino tada mane. 
Pagyvenkim, kol rusena 
Kibirkštėlė širdyse, 
Kol platesnė dar dvasia, 
Kol jausmai dar nepaseno. 
Kol dar esame jauni, 
Pagyvenkime Kaune!

Jei pajudinti senovę, 
Kaunas — pasaka graži. 
Daug ką laikas jau išgriovė, 
Viskas nyksta pamaži. 
Nemunas skalauja pilį, 
Išvartyti akmens tyli, 
Svaido juos Nerin vaikai— 
Griūva Vytauto laikai. 
Byra jau Perkūno namas, 
Jėzuitų pastatai;
Kai jų veidus paskaitai— 
Laukia jie senatvės dramos. 
Kas prabėgo, to nebus. 
Kas bus ryt, poryt kas bus?

(Daugiau bus)

(Tąsa iš antro pusi.) 
rų. Besiruošianti veršiuotis 
karvė “Šešupės” kolūkyje ne
paliekama viena. Tuo metu 
Vosylienė ir kitos melžėjos 
pasikeisdamos budi ištisą pa- 
*ą-

Veršiavimosi metu veršelį 
priima pati Vosylienė. Tik gi
musiam veršiukui švariu sku
durėliu nušluostomos šnervės 
ir .snukis. Sausas veršiukas 
perkeliamas į veršidę.

K^rrvių šėrimas ir priežiūra 
po apsiveršiavimo

Netrukus po karvės veršia- 
vįmosi Vosylienė pakreikia 
karvės guolį storu sluoksniu 
Svarių ir sausų šiaudų. Po to 
karvė girdoma drungnu van
deniu ir pašeriama geru šie
nu.

Praėjus vienai valandai po 
karvės veršiavimosi, Vosylienė 
pirmą kartą ją melžia. Prieš 
melžimą drungnu vandeniu 
apiplauna tęšmenį ir kruopš
čiai jį nušluosto sausu rankš
luosčiu.

Po veršiavimosi pirmosiomis 
dienomis karvė melžiama 4—5 
kartus, o jeigu tešmuo labai 
pritvinksta ir gresia uždegi
mas, melžiama dažniau ir 
dažniaui masažuojamas teš
muo. '

Su dideliu atsargumu kar
vės Šeriamos laktacijos pra
dėtoje. Pirmąją savaitę po 
apsiveršiavimo Vosylienės pri
žiūrimos karvės šeriamos tik
tai šienp. Aštuntąją dieną po 
veršiavimosi karvei pradeda
ma duoti po truputį koncent
ruotų pašarų, ir runkelių bei

Mokslas, Karvės, Pienas ir Melžėjos
kitų sultingų pašarų. Koncent
ruotų ir sultingų pašarų kie
kis kaskart didinamas ir 12— 
15 dieną po apsiveršiavimo 
karvė jaui gauna pilną pašarų 
davinį, kuris priklauso pagal 
jos gyvą svorį bei produkty
vumą.
Pašaro kiekis ir pieningumo 

kėlimas
Vosylienė laktacijos pra

džioje karvei sušeria ne tą 
pašaro kiekį, kuris reikalin
gas duodamam pienui paga
minti, bet didesnį. Padidinus 
pašarų davinį, melžėja ati
džiai stebi į pieningumo kiti
mą. Jeigu, padidinus pašarų 
davinį, karvės pieningumas' 
pakyla, ji dar didina pašaro 
kiekį ir taip daro tol, kol di
dinant pašaro davinį karvė 
didina pieno kiekį.

Karvės skonis ir apetitas
Siekdama išaiškinti aukš

čiausią karvių produktyvumą 
sušeriant joms kuo didesnį 
pašaro kiekį, Vosylienė paste
bėjo, kad vienos karvės no
riau ėda vienokius, kitos kito
kius pašarus. Pavyzdžiui, vie
nos geriau ėda’koncentruotus 
pašarus, kitos geriau sultingus 
ir tt. Todėl Vosylienė pradėjo 
šerti karves atsižvelgdama į 
jų skonį ir stebėti, kuris paša
ras geriausiai veikia į atskirų 
karvių pieningumą ir, sutinka
mai su tuo, keisti davinyje 
įvairių pašarų kiekį.

Didinant pašaro kiekį ir pri
taikant atskirus pašarus pa
gal karvių skonį, pavyksta pa
siekti aukščiausią karvių pro
duktyvumą laktacijos pra

džioje. Taip Vosylienė, didin
dama pašaro davinį, 1950 m. 
karvės “Rūtos” produktyvu- 
mą pakėlė iki 31 kg per parą, 
o per metus iš jos primelžė 
5,389 kilogramus pieno.

Karvės individualumas

Taikydama tokį šėrimo bū
dą, Vosylienė praktiškai įsiti
kino, kad. pašaro davinys turi 
atitikti kiekvienos karvės pro
duktyvumą, ir todėl fermoje 
įvedė individualų karvių šėri
mą, tai yra tokį šėrimą, kai 
pašaro ‘davinys kiekvienai 
karvei nustatomas atskirai. 
Jeigu, pavyzdžiui, tvarto lai
kotarpiu “Šešupės” kolūkyje*, 
vienai karvei per parą suže
riama vidutiniškai 3—4 kilo
gramai šieno, 6—8 kilogra
mai vasarinių šiaudų akselio 
ir pelų, 40 kilogramų siloso 
ir cukrinių runkelių išspaudų, 
4 kilogramai išspaudų bei pa
šarinių grūdų miltų ir 40—50 
gramų druskos, tai minėta 
karvė “Rūta” per parą gauna 
6 kilogramus'šieno, 6 kilogra
mus šiaudų ir pelų,’ 50 kilo
gramų siloso ir cukrinių run
kelių išspaudų, 5 kilogramus 
koncentruotų pašarų ir 50 
gramų druskos.

Pašaro daviniai kiekvienai 
karvei sudaromi atsižvelgiant 
į karvės produktyvumą, am
žių ir gyvą svorį. Pašaro da
vinys tai pačiai karvei ilgą 
laiką taip pat nebūna pasto
vus, bet keičiamas pagal kar
vės produktyvumą laktacijos 
bėgyje. Be to, apskaičiuojant 
melžiamų karvių davinius, 
atsižvelgiama į karvės nėštu

mo laikotarpį. Paskutiniame 
nėštumo laikotarpio trečdaly
je padidinamas baltymingų, 
vitaminingų pašarų ir minera
linių druskų kiekis, kurie yra 
reikalingi normaliam vai
siaus vystymuisi.
Produktyvumo pasikeitimai

Jeigu pastebima, kad kar
vės produktyvumas pradeda 
kristi, keičiamas pašarų sąsta
tas ir stengiamasi į pašaro da
vinį įvesti daugiau tokių pa
šarų, kuriuos karvė geriau 
ėda.

Kad karvė galėtų lengviau 
sukramtyti šiaudus ir šiaudus 
būtų galima sumaišyti su ki
tais pašarais, fermoje prakti
kuojamas jų smulkinimas. Iš
spaudos smulkinamos specia
lia mašina ir prieš šeriant su- 
vilgomos vandeniu. 

r

Priežiūros vaidmuo
Karvių produktyvumas tvar

to laikotarpiu priklauso ne 
tiktai nuo šėrimo, bet ir nuo 
priežiūros. Nors “Šešupės” 
kolūkyje karvės kol kas lai
komos paprastame tvarte, ant 
mėšlo, bet čia du kartus per 
dieną lyginamas mėšlas ir 
tvartas pakreikiamas sausais 
šiaudais. Vosylienė du kartus 
per dieną valo karves šepe
čiu.

Punktuališkumo svarba
Visus darbus Vosylienė fer

moje atlieka pagal tvarkaraš
tį. Karvės melžiamos 3 kar
tus per dieną ir tiek pat kar
tų šeriamos bei girdomos. Tik
tai neseniai apsiveršiavusios ir 
aukšto produktyvumo karvės, 
kaip antai “Rūta,” melžiamos 
4—5 kartus per dieną. Karvės 
pirmą kartą melžiamos 5 va
landą, antrą kartą — 13 va- 

j landą dieną ir trečią kartą— 
Ž1 valandą.

Melždama karves, Vosylie
nė griežtai prisilaiko melžimo 
eilės. Ji visuomet melžia kar
ves paeiliui, pradėdama “Ru
ja” ir baigdama “Gražuole.” 
Prieš melžiant ji karvės teš
menį masažuoja, apiplauna 
švariu drungnu vandeniu ir 
sausai nušluosto.švariu rankš
luosčiu. Vosylienė praktikuo
ja kumštinį melžimą. Po mel
žimo Vosylienė vėl masažuoja 
karvės tešmenį ir po to išmel- 
žia iki paskutinio, lašo.

Pavasaris ir karves
Vosylienė dvi savaites prieš 

išgenant karves į ganyklą 
pradeda pratinti jas prie švie
žios žolės. Kartu su šienu ar
ba šiaudais duoda po truputį 
žolės, žolės davinį palaipsniui 
didina, ir, išgenant į ganyklą, 
karvės prie kitų pašarų jau 

.gauna iki 20 kg žalios žolės.
Ganyklos laikotarpiu “Še

šupės” kolūkyje karvės šeria
mos papildomai vikių-avižų 
mišiniu. Be* to, aukšto produk
tyvumo karvės per parą gau
na 2—3 kg išspaudų. Vasaros 
metu karvės laikomos ganyk
loje ištisą parą.

Rudenį, kai ganykloje su
mažėja žolė, Vosylienė padi
dina sultingų, pirmoje eilėje, 
cukrinių runkelių lapų ir kon
centruotų pašarų davinį. Pa
laipsniui į racioną įvedamas 
šienas, šiaudai ir pelai. Taip 
perėjimo laikotarpiu išvengia
ma produktyvumo kritimo.

Planavimas ir įskaita
“Šešupės1’ kolūkio galvijų 

fermoje iš kiekvienos šeria
mos karvės buvo planuota 
primelžti per metus vidutiniš
kai po 3,200 kg pieno. Lenk
tyniaudama su kitomis melžė
jomis, Vosylienė 1950 m. iš 
jos prižiūrimų karvių įsipa
reigojo primelžti po 3,600 kg 
pieno. Priėmusi metinį įsipa
reigojimą, Vosylienė nustatė 
pieno primelžimo planą kiek
vienam mėnesiui ir kiekvie
nai karvei atskirai.

“Šešupės” kolūkyje planuo
jama taip pat pašarų gamyba, 
jų paskirstymas bei sunaudo
jimas. Pagal planuojamą pro
dukciją, kiekvienam mėnesiui 
atskirai numatomas ir sunau
dojamų pašarų kiekis.

Per vienerius metus Vosy
lienė savo darbo rezultatus 
žymiai pagerino. 1950 m. iš 
kiekvienos prižiūrimos karvės 
ji pripielžė 1,048 kilogramais 
pieno daugiau,'negu 1W"M.'

Cleveland, Ohio
Šimtmetine sukaktis gražiai 

atžymėta

Gegužės 28 ir 29 dd. 1851 
metais, Akron, Ohio, įvyko 
Antra Nacionalė Konvencija 
už Moterų' Teises ir Prieš 
Vergiją. Toje Konvencijoje 
negrų rasės vergė Sojourner 
Truth atkeliavusi pėsčia iš to
limų pietinių valstijų pasakė 
žymiausią prakalbą.

Atžymėjimas to istorinio 
įvykio buvo surengtas negrų 
teatro Karamu House patal
pose, CIevelande, su puikia 
muzikale programa ir prakal
ba. Dainavo suvienyti 2-jų 
highschoolių mišrūs chorai: 
vienas Central High, negrų, 
kitas East High, baltų. Tas 
jungtinis choras buvo gerai’ 
išlavintas ir gražiai dainavo. 
Publikos teatras buvo perpil
dytas.

Programos vedėja Rovena 
W. Jelliffe pasakė įžanginę 
prakalbėlę, paaiškindama to 
istorinio atžymėjimo reikšmę 
ii- pakvietė jungtini chorą su
dainuoti Amerikos Hymną. 
Po tam tapo pakviestas Wes
tern Reserve Universiteto 
prof. Dr. Carl F. Willke pa
sakyti prakalbą. . Profesorius 
gana plačiai ir ryškiai įrodi
nėjo, kaip Amerikos liaudis 
sunkiai kovojo už savo teises 
ir prieš vergiją per šimtmečius 
ir laimėjo. Taipgi patarė sau
goti anų dienų laimėjimus, 
veikti už taiką ii' svarbiausiai 
saugoti mūsų šalį, kad nepa
taptų policine valstybe.

Vėliau buvo perstatytas vei- 
kaliukas, pavaizduojantis są
lygas, kokiose įvyko tas isto
rinis Antras Nacionalis Mote
rų Suvažiavimas. Pirmame 
veiksme Sojourner Truth dar. 
tebekeliavo per valstijas, ku
riose dar buvo vergija ir ra
dusi suolelį palei takuti atsi
sėdo ir pasidėjo savo daikte
lius, kuriuos nešėsi pagalvio 
užvaikė. Iš priešingos pusės 
atėjo jauna quakeriu moteris 
su knyga rankose ir trumpai 
pasveikinusi Sojourner Truth 
užklausė jos: Kas yra jūsų po
nas? (Kas reiškia, kurio pono 
vergė tu esi?) Truth staiga 
pasikėlusi nuo suolelio atsa
kė poniutei su knyga rankose: 
Mano ponas yra tas pats, ką 
yra tavo ir visų, rodydama 
pirštu į dangų. Pasiima savo 
daiktelius ir vėl pradeda savo 
kelionę linkui Konvencijos. 
Poniutė susigriebė, kad ji Čia 
turi reikalą ne su paprasta 
verge, ir pradėjo eidama iš 
paskos klausti : Ar nereikia 
kokios pagalbos kelionėje? 
Bet Truth nei neatsigrįždama 
padėkojo ir nuėjo.

Antrame veiksme Sojourner 
Truth jau keliavo per žiemi
nes valstijas, kur vergijos ne
buvo ir ji savo daiktelius ne
šėsi jau iš odos padarytame 
krepšyje, o už tam tikrų scc- 
nerijų, kaip per miglas, matė
si dainuojąs choras. Trečiame 
veiksme jau buvo atidaryta 
Konvencija. Publika, kurioje 
buvo ir vaidylų, vaizdavo pa
čią Konvenciją, o ant platfor
mos buvo konvencijos •pirmi
ninkė ir 2 kunigai, o Sojour
ner Truth atėjo per svetainę 
ir atsisėdo ant platformos 
laiptų. .Pirmučiausiai kalbėjo 
jaunas protestonų kunigas. Jis 
sakė, kad moterims turi'būti 
suteiktos lygios teisės ir ver
gija panaikinta. Antras buvo 
katalikų kunigas ir jis kalbė
jo priešingai. Pastarojo pra
kalbą koiivencija baubė nuo 
pradžios iki pabaigos. Paskiau 
išėjo kalbėti Sojourner Truth- 
Hazel M. Walker, kuri, tarpe 
kitko, sakė: Gerai išauklėtos 
šeimos yra pamatas? šalies gy
vavimo. Bet moterys negalės

išauklėti geras šeimynas, iki 
jos nebus prileistos prie šalies 
dalykų tvarkymo ir vergija 
nebus panaikinta. O kas link 
galėjimo moterims atlikti ly
gius darbus su vyrais, Sojour
ner Truth, rodydama savo 
rankas, sakė: Pasižiūrėkite, 
kokios jos nuo plūgo keravo- 
įimo.

Veikalui pasibaigus, jung
tinis choras sudainavo “The 
Battle Hymn of The Repub
lic.” Su tuomi tas istorinis at
žymėjimas baigėsi.

—o—
LLD 15-tos Apskrities 

Piknikas

Jau tik pusantros sąvaitės 
iki LLD 15-tos Apskrities pik
niko, kurį rengia Apskrities 
komitetas, prigelbstint Ap
skrities kuopoms. Piknikas į- 
vyks birželio 24 d., visiems ge
rai žinomoje vietoje — drau
gų Rūbų gražioje farmoje, 
prie U. S. 422 kelio, tarpe 
Welshville ir Parman, Ohio. 
Ant Rūbų namo matysite ge
ležines grotas, tai bus pikni
ko vieta.,

Pikniko šeimininkais bus 
Jonas Stripeika ir Onutė Gen- 
clrėnienė, -už tai galime pilnai 
pasitikėti, kad juodu aprūpins 
p i k n i k o dalyvius visa 
kuom, ko tik kurio širdelė pa
geidaus. Bus gera muzika šo
kiams. Įžanga veltui.

LLD 15-tos Apskrities pel
nyti pinigai nuo piknikų ir 
parengimų yra išaukojajni 
apšvietos reikalams. Todėl 
bukime" visi piknike ir kurie 
dar nesame LLD nariais, pri
sirašykime, nes tai yra viena 
iš geriausių apšvietos organi
zacijų. * J. N. S.

Detroit, Midi
Detroito visos lietuviškos or

ganizacijos turėtų susidomėti 
šaukiamu taikos suvažiavimu, 
kuris įvyks Chicago j e šio mė
nesio pabaigoje.

Juk man duodasi suprasti, 
kad nė vienas žmogus nenori 
karų, nenori žudynių, nenori, 
idant jauni vyrai būtų žudo
mi, sužaloti ir palikti visam 
gyvenimui be rankų, kojų, 
ir tt.

Kiekvienas doras žmogus 
turi kalbėti už taiką, už su
stabdymą kraujo liejimo.

Ir ve, kuomet suvažiuos vi
sokių nusistatymų kunigai, 
daktarai, rašytojai, teisėjai, 
advokatai, kalbėti .už taikų 
gyvenimą, tai ir Detroito lie
tuviai turi pasiųsti savo atsto
vus ir padidint su savo pareiš
kimais, sui savo darbu, įvyk
siantį taikos suVažiavimą.

Pasikalbėjimas Grand 
Circus Parke

Du vyrai kalbėjosi apie 
taksavimą ir atidavimą viso 
pasaulio kapitalizmo gelbėto
jams. A. pareiškė:

— Kalbant apie taksavimą, 
reikia pripažinti, kad šis dide
lis taksavimas palaiko šalies 
pramoninę išdirbystę.

— Kaip tai, — pareiškė B. 
— kodėl pirmiaus nemokėjom 
tokių didelių taksų, o išdir- 

« CHARLES

Tačiau Vosylienė negalvoja 
pasitenkinti pasiektais laimė
jimais. Ji nuolatos gilina savo 
specialybės žinias, įsisavina 
pirmūnų darbo patyrimą ir 
taiko jį savo praktikoje. Vosy
lienė kartu su kitomis melžė
jomis lanko kolūkyje veikian
čius trejų metų zootechnikos 
kursus ir gerai’ mokosi. 3 pusi.--—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Birželio-June 14, 1951

byste ėjo visu garu?
— Klausyk, B, šie taksai, 

kuriuos mes mokame, palaiko 
kelius milijonus darbo rankų, 
kurie išdirba vien tik karinius 
pabūklus. Ir jei valdžia ne
siųstų užsienin tankus, orlai
vius ir visokią kitą artileriją, 
tai tie žmonės, kurie visą tą 
pagamina, būtų bedarbiais. 
Išdirbystę ėjo pirmiau be di
delių taksų, tai yra jūsų tei
sybė. Bet dabartinis gamybos 
pagreitinamas yra toks, jog 
su daug mažiau žmonių paga
mina tuos pačius gaminius, — 
pasakoja A.

— Tai kas bus, kai susto
sim gaminę ginklus? — klau
sė B.

— Kas bus? — sako A. — 
Ar tu neatsimeni, kas buvo 20 
metų atgal ? O jei šalies val
dovai nenorės dasileisti prie 
tokios bedarbės ir norės tiems 
rusiškiems burliokams įrodyt, 
kad Amerikoje negalės būt 
krizis, tai už mūsų taksus ga
lės gaminti ginklus ir versti į 
jūrą!

— Na, kai tu kalbi apie 
taksus, — įsikišo M., — pasa
kyk man, kodėl valdžia ne
mažino kainų, kurias buvo už* 
simojusi numažinti?

— Jei valstybė mažintų 
kainas, tuo.m pat sykiu ji ma
žintų savo taksus. Kai kainos 
eina didyn, tai tu ir kiti dar
bininkai reikalaujate daugiau 
- didesnės algos už darbą. Ir 
kuo tu daugiau uždirbi, tuo 
daugiau valdžia atitraukia iš 
tavo pajamų, vadinasi, tas 
kainų nemažinimas, suteikia 
valstybei daug pajamų. O 
kai valdžia nori palaikyti iš
dirbystę ir versti viską kiton 
pusėn vandenyno, tai jos tiks
las yra vis daugiau ir daugiau 
turėti pajamų.

— Tai ot kodėl kainos ne
mažinama, — pasakė A.

— Gal tu mažam kalbi ir 
teisybę, — pareiškė M.

Spartakas

ŽINIOS iŠ LIETUVOS
/•i -f • - • • ’

Kolūkių sieninių laikraščių 
redaktorių seminaras

Panevėžys, kovo 28 d. — čia 
įvyko antrasis šiais metais ko
lūkių sieninių laikraščių redak
torių ir kaimo korespondentų 
seminaras. Pranešimą apie vie
tos ir sieninės spaudos uždavi
nius ruošiantis pavasario sėjai 
padarė LKP Panevėžio rajono 
komiteto sekretorius G. Dem- 
bauskienė. Sieninių laikraščių 
redaktoriai Vasiliauskaitė 
(kolūkis “Pirmyn”), Lukšienė 
(“Žalgirio” kolūkis) ir kiti pa
sidalino savo darbo patyrimu.

L. Mutjevas.

Veiklus agitatorių kolektyvas

Zarasai, kovo 25 d. — “Pir
mūno” kolūkio agitatorių ko
lektyvas vysto agitacinį darbą 
kolūkiečių tarpe. Platų užmojį 
šis darbas įgavo ruošiantis pa
vasario sėjai. E. Ztdūbaitė.

f

Užsisakykite Laisvę. Žinoki
te, kad “kas skaito ir rašo 
duonos neprašo.”

J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

e
Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patama- 
virriu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St. 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110
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Tarp lietuvių MIRĖ
Williamsburgieciai Jankai 

su dukterimis prieš porą sa
vaičių lankėsi Hudsone, jo 
giminaičio vestuvėse. Tai bu
vo taip pat lyg ir specialė iš
vyka dukrai Natalijai viduri
nės mokyklos baigimo proga. 
Natalie, populiari jaunuolė, 
jau turi užtikrintą vietą tęsti 
mokslą kolegijoje.

—o—
Ruth Bell, LKM šokių mo

kytoja, sugrįžo iš atostogos, 
kurią jinai turėjo sąryšyje su 
LDS sportininkų išvyka į tur- 
namentą, Chicagoje. Pirm ir 
po to įvykio Ruth viešėjo pas 
savo, mamytę Kasparienę, 
Grand Rapids, ir pas kitus sa
vo artimuosius.

Moterys klubietės savo eks
kursiją pas Roosevelto kapą 
atidėjo, kuomet apsižiūrėjo, 
kad Brooklyno Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo panaši 
išvyka busais į pikniką įvyks 
gale tos pat savaitės. Klubie
tės ir jų prieteliai važiuos į 
Lindeną su Pil. Klubo ekskur
sija šį sekmadienį, birželio 17.

—o—
Brooklynieciai lietuviai tu

rės gerokai padirbėti, kad į- 
vykdytų bent dešimtą dalį to, 
ko tikisi iš brooklyniečių chi- 
cagiškis. Taikos Kongreso lie
tuvių skyrius.

Pasikalbėjimuose girdisi tik
rinimų, kad šiemetinis Lais
vės piknikas būsiąs didesnis ir 
smagesnis vyriausia dėl dvie
jų priežasčių : Dexter Parkas 
patogesnis privažiuoti; pikni
kas įvyks šeštadienį, liepos 
7 dieną.

Ištiesų, kur kas drąsiau 
linksmintis, kuomet žinai, kad 
dar lieka viena diena namo 
sugrįžti ir pasilsėti. ž. R.

Liberty Auditorijoje
Pirmadienio vakare įvyko 

net du svarbūs lietuvių susirin
kimai.

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktoriai susirinkę aptarė 
Liberty Auditorijos reikalus.

r

LMS 3-čios Apskrities Ko
mitetas susirinkęs plačiai kal
bėjo apie atostoginę mokyklą, 
kaip geriau prie jos prisiruoš
ti, kaip daugiau mokinių į ją 
pasiųsti.

Abiejuose susirinkimuose, 
apart senesnio amžiaus daly
vių, dalyvavo ir jaunosios kar
tos keletas dalyvių. Trys jau
nuoliai buvo atvykę net iš ki
tos “rėdybos” — New Jersey 
valstijos.

Atostogų mokykla bus Wor- 
cesterio Olympia Parke, prasi
dės liepos 9 d. ir tęsis iki lie
pos 22 d. Sakoma, brooklynie
čių nemažas skaičius ten va
žiuos. Rep.

SERGA
Mrs. K. Shimkus iš Maspe- 

tho praneša, kad jos vyras 
Kazimieras Shimkus yra susir
gęs ir randasi Kings County 
Hospital (5-tame aukšte), 
Clarkson Ave. Bldg. Lankyti 
galima sekmadieniais ir tre
čiadieniais nuo 2 iki 4 vai. po 
pietų.

Kazimieras Shimkus ilgus 
metus dirbo pas Bogužą — 
Stile Art Clothing Shop — 
kriaučių. Yra Laisvės skaity
tojas.

Butų malonu, kad jo gimi
nės, draugai ir pažįstami ap
lankytų jį. Jis ir Mrs. K. 
Shimkus už tai butų labai dė
kingi.

Patrolmanas J. O’Toole mi
rė D. F. Shea taverne, 6011 
Fourth Ave., Brooklyne, po 
susikumščiavimo su tulu O’
Keefe.

žydai perėmė Coney Islan
do Half Moon Kotelį ir pa
vers jį į Brooklyno žydų na - 
mą ir ligoninę dėl senelių.
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Visi ruošiasi į didįjį 
Laisves pikniką

Darbuojasi atšaukti 
McCarrano įstatymą

Amalgamated Clothing 
Workers unija su 400,000 na
rių nusitarė darbuotis, kad 
atšaukti reakcinį McCarran į- 
statymą, kuris grasina aprėž
ti demokratines teises.

Unija užrekordavo, kad ji
nai remia Sabath bilių, kuris 
reikalauja tą įstatymą atšauk
ti. Kviečia visus tą bilių pa
remti.

Prie šios unijos priklauso 
daug lietuvių. Suprantama, ir 
jie prie šio svarbaus žygio pri
sidės.

Miesto valdžia išvarys 
iš namų 569 šeimas 
N. Y. City Housing Authori

ty gavo iš teisėjo Ugetta lei
dimą išvaryti iš namų 569 
Brownsviles šeimas, nes toje 
vietoje planuojamas naujų 
namų projektas statyti. Da
bar šerifas turi pilną galią 
tuos žmones išmesti ant gat
vės.

Bet miesto valdžia nesirūpi
na gauti toms šeimoms tinka
mą pastogę. Valdžia sako, 
kad jie turi patys susiieškoti 
naujus butus. Bet kur gi da
bartiniu laiku gali gauti nau
jas vietas, kuomet visi namai 
žemesnėmis nuomomis yra iš- 
nuomuoti, o tie vargšai žmo
nes, kuriuos šerifas išmes 
laukan, neišgali aukštų nuomų 
mokėti.

Ta Brownsvilles teritorija, 
kurioje planuojama nauji na
mai statyti, apgyventa negrais 
ir vargdieniais baltaisiais žmo
nėmis. ‘Jie turi nemažas šei
mas. Todėl pasidaro didele 
problema gauti naujas vietas.

Prašo paramos
Cerebral Palsy Society of 

Queens pasiryžo sukelti $65,- 
000. Dabar šaukiamas susi
rinkimas birželio 14, 4 vai. po 
pietų, Hotel Whitman, Jamai
ca; tą pačią dieną kitas susi
rinkimas įvyks 8:30 vai. va
kare, Public School, Mott 
Ave. ir 28 St., Far Rockaway. 
Kolekta-bus birželio 14, 15 ir 
16.

Tie pinigai skiriami paraly
žiuotų vaikų paramai. Para
ma galima priduoti Red Cross 
Building, Rm. 405, 92-32
Union Hall St., Jamaica 5, 
N. Y.

Armijos štabo, viršinin- 
'kas gen. J. Lawton Col
lins išeina iš Senato, kur 
jis buvo "pakviestas prisi
dėti su paaiškinimai, ko
dėl gen. MacArthuras bu
vo atstatytas nuo koman
dos Tolimuose Rytuose. 
Jis, suprantama, palaikė 
grezidentą Trumaną.

Jau nebetoli didysis dien
raščio Laisvės piknikas, kuris 
įvyks šeštadienį, liepos 7, Dex
ter Parke.

Girdėtis, iš kitų kolonijų 
laisviečiai ruošiasi šiame pik
nike dalyvauti. Tikimės sve
čių turėti iš visos plačios Di
džiojo New York o apylinkės, 
taipgi iš Conn., Pa., Mass, 
valstijų. Veikiausia bus sve
čių ir iš dar tolimesnių lietu
vių kolonijų.

Atvykusieji ir vietiniai lais
viečiai galės gražiai laiką pra
leisti' ir daugiau susipažinti

Dipuko šauksmas prieš 
Laisvę nuėjo niekais

Birželio 4 d., apie 7 vai. va
kare išėjau-po Williamsburgą 
pasivaikščioti. Stoviu ant 
Grand gatvės kampo ir misi i- 
nu, kur dabar eiti.

Ateina vienas lietuvis, skai
tydamas dienraštį Laisvę. 
Prieš jį ateina dipukas su 
moteria ar mergina. Pamatęs 
dienraštį Laisvę, dipukas pra
dėjo šaukti visa gerkle: “Ne
skaityk Laisvės.” Bet tas žmo
gus nekreipė nei mažiausio 
dėmesio į dipuko ' šauksmą. 
Matėsi, kad jis skaito ką nors 
svarbaus ant pirmo Laisvės 
puslapio. Taip dipuko šauks
mas ir nuėjo niekais, kaip to 
šunelio kaukimas prieš mėnu
lį.

Man tas dipuko šauksmas 
priminė dar tuos laikus, kaip 
gyvenau Lietuvoje. Tada man 
teko skaityti knygą, kuri va
dinasi “žyvatas Jėzaus Kris
taus.” Toje knygoje aiškina, 
kaip Jucfošius’. pardavė Jėzų 
už 30 sidabrinių grašių. Kai 
paėmė tuos grašius, pats su
prato atlikęs blogą ir žmog
žudišką darbą, tai įpuolė į 
desperaciją, nežinodamas, kur 
pasidėti. Pradėjo žmonių bi
joti ir savęs neapkęsti. Jam 
rodėsi, kad žemė smunka po 
jo kojomis.

Argi ne ’taip dabar yra su 
tūlais dipukais, kurie Lietu
voje persekiojo laisvesnius 
žįmones, padėjo Smetonos 
valdžiai surakinti Lietuvos 
liaudį į retežius ir palaikyti

Po New Yorką Pasižvalgius
Brainum Steel Co. galva 

Barney Brainum užvakar pa
kliuvo į plėšikų ir kidnaperių 
rankas. Jie parsivežė jį namo 
ir privertė jį ir jo žmoną ati
duoti jiems $14,000 vertės 
brangakmenių.

—o—
Mūsų miesto policijos ko- 

misionierius Thomas F. Mur
phy nudžiugo, kai gavo nuo 
prez. Truman o telegramą, 
kad jis yra nominuotas fede
ral i u teisėju. 

’ —o—
Policija tyrinėja milionie- 

riaus James Stillmano žmonos 
mirties priežastį. Ji mirė pe^ 
reitą sekmadienį visai netikė
tai. Skrodimas parodo, kad 
kas nors yra su jos mirtimi 
nepaprasto.

—o—
CIO National Maritime Uni

ja paskelbė, kad ji ruošiasi 
streikui, jeigu 40 laivų savi
ninkų neatnaujins kontrakto. 
Senasis kontraktas šiandien 
pasibaigė. Unija reikalauja 
40 darbo valandų ir algų pa
kėlimo. /

—o—
Brooklyno ir Queens auto

busų ir gatvekarių operavi- 
mas per 8 mėnesius davęs 2 
ir pusę miliono dolerių nuosto
ly* - iI

su svečiais, atvykusiais iš ki
tų kolonijų.

Kiek jau žinoma, pirmiau 
Laisvės piknikai būdavo 
Brooklyne sekmadieniais. Bet 
šiemet bus pakeista. Kadangi 
šiemet šeštadieniais mažai 
kur dirbama, tai piknikas per
keltas į šeštadienį. Pažiūrėsi
me, kaip geriau išeis.

Taipgi visiems reikia įsitė- 
myti, kad šis piknikas bus 
naujoje vietoje —Dexter Par
ke. ši vieta, tačiau, lietuviams 
gerai žinoma, nes kitos lietu
vių organizacijos dažnai šia
me parke rengia piknikus.

vergijoje per ilgus metus?
Nepakęsdama gyvenimo 

skausmų, liaudis nugalėjo 
smetonininkus ir sukūrė lais
vesnį ir patogesnį gyvenimą 
Lietuvoje. Bet smetonininkai, 
praradę dykaduonišką gyveni
mą, nesėdėjo rankas susidėję. 
Jie skubinosi .parsikviesti po
ną Hitlerį, manydami tokiu 
būdu atgauti tokias teises, 
kokias turėjo Smetonos lai
kuose. Hitleris atėjo jiems pa
galbon, paleido darban pra
garišką mašiną, žudė žmones 
ir laikinai užvaldė Lietuva. 
Tada smetonininkai vėl atga
vo kai kurias šiltas vietas.

Bet tai buvo ne ilgas laiko
tarpis. Hitlerininkai buvo su
mušti. Tada dabartiniai dipu
kai bėgo į Berlyną, o iš ten į 
Vakarų Vokietiją. Hitleriui 
karą pralaimėjus, jie stengėsi 
pasiekti Ameriką.

Nesakyčiau^ kad visi dipu
kai yra smetonininkai. Tik 
mažuma tokių yra, kurie kerš
tu dega dėl prarastų poniškų 
vietų. Dabar jie desperacijon 
įpuolę šaukia: “Neskaityk 
Laisvės.” O patys savo laik
raščių negali išlaikyti — už
sidarinėja. Tai parodo, kad 
Amerikos lietuviai nemyli di
pukų spaudos.

Laisvė yra senas laikraštis, 
jau sulaukė 40 metų savo gy
vavimo jubiliejaus. Paskelbė 
jubiliejinį vajų sukėlimui 
$10,000 ir baigia sukelti.

Reporteris.

Darbo Partijos kandidatas 
miesto tarybos prezidento 
vietai Clifford T. McEvoy at
sišaukia į darbininkus jr pub
liką paremti CIO transporto 
darbininkų reikalavimą įvesti 
40 valandų darbo savaitę.

-—o—
New Yorko Jaunimo Taikos 

Krusada ruošiasi . dideliam 
festivaliui, kuris įvyks birže
lio 22 d., Jugoslavų Name, 
405 W. 41 St. Bus šokių, dainų, 
įvairios muzikos. Pelnas eis 
pasiuntimui delegatų į Taikos 
Kongresą.

—o—
Jefferson Theatre Work

shop pasmerkė Aukščiausio 
Teismo nuosprendį prieš ko- 
muništus ir reikalauja tą 
nuosprendį -persvarstyti.

—o—
“New World Review” už 

birželio mėnesį išėjo kišeninio 
formato. Tai labai parankus 
žurnalas skaityti. Galima gaub
ti 114 E. 32 St., New Yorke. 
Daugiausia rašo apie Sovietų 
^Sąjungą, Kiniją ir kitas liau
diškas respublikas.

Roma. —- Už gembleria- 
vimą svetimais pinigais biz
nierius Sante Buratti nu
baustas 3 milionais dolerių.

Sustreikavo 60,000 
moteriškų siuvėjų

International Ladies Gar
ment Workers Unija paskelbė 
streiką. Streikuoja 60,000 
moteriškų drapanų siuvėjų. 
Streikas paskelbtas dirbtuvių 
pirmininkų susirinkime, kuris 
įvyko pirmadienį, Manhattan 
Center.

Unijos viršininkai tvirtina, 
kad buvo susitarta su darbda
viais ir tik reikėjo sutartis už- 
girti. Bet paskutinėje minutė
je darbdaviai atsisakė sutartį 
pasirašyti. Tokiu budu reikėjo 
jiems streikas paskelbti.

Penktadienį šaukiama 
svarbi sueiga Centre
Birželio 15-tos vakarą visi 

pažangiųjų organizacijų na
riai ir prieteliai prašomi at
vykti Liberty Auditorijos pa- 
talposna labai svarbiam pasi
tarimui, kurio negalima delsti 
ir kuris bus pilnai reikšmin
gas tiktai tuomet, jeigu turės 
pilną atstovybę.

Kviečiami visi didžiojo 
Brooklyno ir priemiesčių lietu
viai, senimas ir jaunimas. Ypa
čiai laukiame jaunimo, nes 
bus tariamasi tokiu klausimu, 
kuris jaunimui apeina dau
giausia. Pradžia 8 va].

Komisija.

Mėsos pristatymas 
žymiai sumažintas

,New Yorko miestas dabar 
gauna daug mažiau mėsos, 
negu pirmiau gaudavo. Pirma
dienį gauta tik 38,500 karvių 
dėl 12 vyriausių mark etų, 
kuomet savaitę laiko atgal 

Į pirmadienį gauta 44,000, bet 
metai laiko atgal būdavo gau
nama iki 60,000 pirmadie
niais.

Matosi, kad dirbtinu būdu 
skerdyklų ir pekinauzių savi
ninkai bando išgauti aukštes
nes kainas.

GARSINKITeS LAISVĖJ!

Matthew A.
BUYUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St.
Newark 5, N. J. !

i

MArket 2-5172

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 LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-6283

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
Valandos:

ft—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniai* atdaryta

Veronika Gutauskienė, gy
venusi 810 Macon St., Brook
lyne, mire birželio 3-čią, Co
ney Islande. Palaidota birže
lio 6-tą, šv. Jono kapinėse.

Liko nuliūdę, staigios ne
laimės priblokšti, jos vyras 
Charles, dukterys Mary An
derson ir Eleanor Raab, 3 anū
kai, sesuo Danutė Motiejūnie
nė. taipgi tolimesni giminės.

Mirtis ištiko visai nenuma
tytai. Ji buvo nuvykusi į Co
ney Island pusdienį pabuvoti, 
pasiŠvitinti saule. Kaip pasa
kojo jos draugė K. Sukackie
nė. velionė Gutauskienė atro
dė linksma ir sveika. Eidamos 
persirengti, susitiko, pasisvei
kino, tikėdamosios susitikti 
ant smėlio. Tačiau vos nuė
jusi ant smėlio tik spėjusi at
sisėsti, Gutauskienė pradėjo 
dusti. Čia pat buvusi jos duk
tė, kuri motiną atvežė, šoko 
prie motinos: “Mamyte, kas 
jums? Mamyte...” Bot motina 
nebeatsiliepė. Gelbėtojams at
vykus, jinai jau buvo mirusi.

—o--
Praėjusią savaitę mirė 

kriaučių kontraktorius Dra
gūnas, jau pagyvenęs žmogus. 
Palaidotas birželio 11-tą.

Taipgi mirė williamsburgie- 
tis Sabaliauskas, dažnai užei
davęs pabuvoti Lituanica 
aikštelėje, pasiŠvitinti saule.

R.

Parengimas benamių 
vaikų paramai

New York Foundling Hos
pital tūrės “Original Amateur 
Hour” ketvirtadienį, birželio 
14, Madison Square Garden.

Tai bus 30 aktu lošimas, 
kuriame dalyvaus radijo ir 
televizijos žvaigždės.

Parengimo pelnas skiria
mas benamių vaikų paramai.

Laisves Įstaigoje visada ga
lite gauti medaus. Karščiuose 
gerkite lemonadą su medum.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINTUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Petras Kapiskas
PALAIKO /

BAR & GRILL \
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Evergreen 4-8174

REPUBLIC BAR & GRILL
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir ] 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

pagaliau I

TELEVISION

Pas Igną Sutkų visada1 rasi šau pažįstamų
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

'Kampas Union Avė. ir Hooper Street. k

4 pusi.—Laisve ( Liberty)-Ketvir  tad., Birželio-June 14, 1951

BULGARTJA IŠVEJA 
TITO ŠNIPĄ

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų liaudies valdžia įsakė 
kariniam Jugoslavijos*Tito 
ambasados nariui Kostui 
Ugritsai išsikraustys iš 
Bulgarijos per 48 valandas.

Bulgarijos radijas sakė, 
Ugritsa vadovavo šnipams 

| ir kenkėjams prieš bulgarų 
valdžių.

HELP WANTED
REIKALAVIMAI
Reikalingas superintendentas 

apartmentiniam namui. šaukite 
BOulevard 8-1135. (115-116)

PRANEŠIMAI
MONTELLO, MASS.

Piknikas, Lietuviu Tautiško Na
mo Parke, Winter St. ir Keswick 
Rd., Įvyks birželio (June) 17 d. pra
džia 1 vai. dieną. Rengia LLD 6-ta 
kuopa. Bus gera muzikai? progra
ma, skanūs valgiaai ir gėrimai, susi
eisite daug savo senų pažįstamų, 
kurių jau seniaia nematėte ir pa
kvėpuosite tyru pašyno oru. — 
Rengėjai. (115-116)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų draugi

ja rengia didelį pikniką, įvyks šį 
sekmadienį, 17 d. birželio (June), 
Lietuvių Parko, East Hartford, 
Conn. Pradžia 1-mą vai. po pietų. 
Gera orkestrą šokiams, bus A’kanjfl 
užkandžių ir gėrimų. Visus violos M 
iš apylinkės lietuvius kviečiame da
lyvauti šiame pikniko. — Komisija.

(11(^17)

SUSIRINKIMAI
DETROITIEČIAMS PRANEŠIMAS

Išvažiavimas ir susirinkimas Lite
ratūros Draugijos 52 kp. atsibus ne- 
dėlioj, 17 dieną birželio; pas drau
gus SmitreviČius. Susirinkimas pra
sidės 12 vai. dieną, o po to seks iš
važiavimo posilinksminimas, kuria
me riestokuos visiems visokių žais
lų, -taip lygiai ir pavaišinimų. Visi 
turės "good time."

KELRODIS: Važiuokite Willow 
Run Expressway iki Telegraph Rd., 
pasukite j pietus-ant Telegraph ke
lio iki Pennsylvania. Sukite į dešinę 
pusę ant Pennsylvania kelio iki Jim 
Daly. Paskui po kairei ant Jim Da
ly iki Smitrevičių farmos. Vieta 
randasi tarp Pennsylvania ir Sibley 
kelio, netoli nuo Sibley. — Užkvie- 
Čia visus Komitetas. (116-117)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas įvyks birželio (June) Tfi, pir
madienį, pradžia 7:30 vai. vakare, 
153 Hungerford St. Visos najrės ma
lonėkite dalyvauti. — V. K.i sekr.

(115-116)

PHILADELPHIA, PA.
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

šeštadienį, birželio (June) 16 d., 
pradžia 7-tą vai. vakare, pas Anas
taziją Griciūnus, 5148 Ogden St. 
Visos narės malonėkite dalyvauti.— 
Valdyba. (115-116)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Gerai Patyrę Barberlai

Telefonas k
EVergreen 4-8961
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