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, Didžiulis Fordo darbininkų 
unijos lokalas su 60,000 narių, 
gražiai nušluostė nosį konser- 
vatistų klikutei. Jis atsisakė 
nubausti ir išmesti laukan 
penkis “raudonuosius.’’

Tas tik parodo, kad susipra
tusiuose darbininkuose yra la
bai daug šaunios, nepalaužia
mos valios. Jeigu net su tokia 
pragariška propaganda prieš 
pažangiečius reakcijai nepa
vyko užnuodyti protą ir sielą 
Fordo darbininkų, tai labai 
didelis, reikšmingas dalykas.

Makartūrinė klika kelia 
naują reikalavimą. Sako: Mū- 

. sų lėktuvai turi nulėkti ir iš- 
bombuoti Sibiro-Mandžūrijos 
geležinkelį. Juk juomi, girdi, 

, prl^atomi kiniečiams ir’ korė
jiečiams ginklai.

Vadinasi, jų supratimu, jau 
laikas pradėti karą ne tik 

• prie£ Kiniją, bet ir prieš Ta
rybų Sąjungą. Pradėta su a, 
reikia baigti su z.

Trumanas siunčia kalėj i- 
man tuos, kurie reikalauja 
taikos, o dideles algas moka 
tiems, kurie reikalauja naujos 
pasaulinės skerdynės. Juk 
pats MacArthuras 
d žios apmokamas 
mas.

ir užlaiko-

LiteratūrosPrašau Lietuvių
Draugijos narių ir veikėjų dė
mesio. Dalykai neina- taip, 
kaip turėtų eiti. Turiu minty
je narinių duoklių mokėjimą.

Sekretorius sako, kad iš 42 
kuopų dar nėra gauta nė su
dilusio dolerio. Dar arti visa 
pus£ Draugijos narių tebėra 
nemokėję duoklių už šiuos 
jnetus.

Ąr galima
tokia padėtimi9 Jokiu 
negalima.

Čia Centro Valdyba 
nieko negali padaryti.
]as visų Draugijos narių, ypač 
jos veikėjų.

Karštai sveikintinos tos kuo
pos, kurios jau randasi garbės 
sąraše. Jų yra 51;

pasitenkinti 
būdu

viena
Reika-

Jau labai rimtai rūpinamiesi 
šių metų knyga. Kaip atrodo, 

v tai mintis sukasi apie' išleidi
mą geriausios iš geriausių, 
šiais laikais mums visiems 
vertingiausios knygos. Tai bus 
ne apie politiką, ne apie isto
riją, bet apie sveikatą. Ji be-

• rods ir vadinsis “Sveikatos 
Šaltiniu.’’

Taj bus Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus raštai apie sveikatą.

Buvome galvoję apie kny
gą iš šių dienų andrų, bet ne- 
suna/lome
Draugijai prieinamo 
Gi sveikatos reikalai 
visiems labai aktualūs.

atitinkamo, mūsų 
teksto, 
mums

Kunigų dienraštis tiesiog ir 
sako: “Kremliaus pakalikas 
Nehrų, Indijos premjeras, pa
reiškė, kad, jei pasaulio spau
da bent keletui mėnesių nutil
tų, taika greičiau įvyktų.’’

čia nesvarbu- Nehru nuomo
nė apie spaudų, bet jam kle
rikalų' suteikta nauja garbę. 
Jeigu ką jie vadina “Krem
liaus pakaliku,’’ tai žinokite, 
kad tas žmogus gerai ir nuo
širdžiai kovoja už taiką.

Naujas dalykas. Sužinome, 
kad nuo dabar turėsime “so
cialinę katalikybę.’’ Beveik du 
tūkstančiu metų ėmė jai atsi
rasti. šiomis dienomis- ją pa
gimdė lietuvių Kunigų Vieny
bė. ■
KzJ'e neseniai susirinko, “su- 
sioupė” ir surado, kad esa
ma b- tokio dalyko, kaip “so
cialine problema.” Ten jie 
priėjo dar ir tos išvados, jog 
žmogus turi ne tik sielą, bet 
ir kūną!
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Korėjos liaudininkai ir 
kinai smarkiau priešinasi 
ir kontr-atakuoja jankius
Amerikonai viduriniame fronte 
dar pasivarė kiek pirmyn

Korėja, birž. 15.—Šiauri
niai Korėjos liaudininkai ir 
jų bendradarbiai kinai ryti
niame fronte kartotinai 
atakavo amerikonus Indže 
apskrityje, kelios mylios į 
šiaurę nuo 38-tos paralelės. 
Pranešama, kad ameriko
nai atmušė jų atakas.

Korėjos liaudininkai jau 
smarkiau priešinosi Yang- 
gu srityje, rytiniai - vaka
riniame fronte, bet ameri
konai pasivarė dar 1,000 
jardų pirmyn.

Liaudininkai taip pat at
kakliai gynėsi viduriniame 
fronte į šiaurę nuo Kumh- 
vds. Bet amerikonai su sa
vo talkininkais šiame fron-

Tai Achesonas įvėlęs 
į Korėjos karą

Washington.—Louis John- 
sonas, buvęs Jungt. Valsti- 
ių apsigvnimo sekretorius, 
liudijo Senato komitetui, 
kad visų pirma Dean Ache
sonas, valstybės Sekreto
rius, siūlė Amerikai įsikišti 
i karą tarp Šiaurinės Korė
jos Liaudies Respublikos ir 
tautininku Pietinės Korė
jos.

Armijos, laivyno ir oro jė
gų viršininkai nepatarė įsi
velti Korėjos karam nors 
jie ir nesipriešino. Bet jie 
nurodė to karo “vargus, 
sunkenybes ir keblumus,” 
sakė Johnsonas. Tačiaus, 
prez. Trumanas pritarė A- 
chesonui; tad Amerika ir 
buvo įtraukta karan.

Johnsonas taipgi pranešė, 
jog Achesonas 1949 metais 
“nenorėjo nieko bendra tu
rėti su Čiang Kai-šeko ki
nais tautininkais Formozos 
saloje.” Dabar gi Acheso
nas būtinai reikalauja at
laikyti Formozą nuo Kini
jos komunistų, pastebėjo 
Johnsonas.

Teheran, Iran. — Tehera
no provincijoj Khuzistane 
areštuota 19 be leidimo at
vykusių anglų.

Amerika susiderėjus su Anglija 
dėl sutarties su Japonija

London. — Anglijos užsie
nio reikalų ministras Her
bertas Morrisonas ir prezi
dento Trumano pasiuntinys 
J. F. Dulles išvien prane
šė, kad “pilnai susitarė” 
apie planus taikos sutarčiai 
su Japonija. Dar'neskel
biama, kokiais klausimais 
susitarta.

žiūrėkite, kaip ilgai jie per 
savo didelius pilvus neįmatė, 
kad jie turi dar ir kūnus! Vi
suomet gyveno tiktai siela...

Kiekvienas pasakys: Milži
niškas progresas.

te užėmė Pyonggangą ir 
prasiveržė iki kelių mylių 
pirmyn.
šiaurines Korėjos 
liaudininkų pranešimai

■ Šiaurinės Korėjos liaudi- 
ninkd radijas pranešė, kad 
jie išvien su kinais savano
riais visur sėkmingai atmu
šė amerikonų atakas; sako, 
per dvi paskutines dienas 
užmušė, sužeidė bei suėmė 
5,000 amerikonų ir jų talki
ninkų;, sunaikino 13 ameri
kinių tankų ir 10 didžiųjų 
patrankų ir pagrobė 2,120 
šautuvų; o korėjinių liaudi
ninkų šauliai per dieną nu
kirto 8 amerikinius lėktu
vus.

Kanada dar pabrangina 
laikraštinį popierį

Montreal. Kahada. — Ka
nados valdžia nutarė pakel
ti laikraštinio poniorio kai
ną 10 doleriu tonui, prade
dant nuo kito mėnesio 1 
dienos.

Jungtinių Valstijų vy
riau svbė prašė atšaukti ka- 
nadinio nopierio pabrangi
nimą. Kanados valdžia at
metė prašymą.

Dauguma amerikiniu 
laikraščių naudoja kanadinį 
popierį.

(Laisvė taipgi spausdina
ma ant kanadinio popie- 
rio.)

ge- 
vy-

REIKALAUJAMA PADI
DINT ORO JĖGAS 
VAKARŲ EUROPOJE

Paryžius. — Atvykęs 
nerolas Vandenberg, 
riausias Jungtinių Valstijų 
oro jėgų komandierius, pa
reiškė, kad reikėtų daugiau 
karinių lėktuvų ir lakūnų 

■vakarinėje Europoje atspir
čiai prieš Sovietų oro jėgas.

Maskva. — Sovietų laik
raščiai be redakcinių pa
stabų paskelbė, jog. pabėgo 
iš Anglijos dų anglų diplo
matai Donaldas MacLean 
ir Guy Burgess.

Svarbiausias ginčijamas 
klausimas buvo dėl to, ar 
taikos sutarties daryme su 
Japonija turėtų dalyvauti 
Kinijos Liaudies Respubli
ka ar čiang Kai-šeko kinai 
tautininkai iš Formozos sa
los. Amerika stojo už čian- 
gininkų dalvvavimą, o An
glija sakė, Kinijos Respu
blika turėtų atstovauti sa
vo žmones toje sutartyje.

Korespondentai praneša, 
jog Amerika šitaip suside
rėjo su Anglija:

Daryti sutartį be čiangi-

JUBILIEJINIS 
LAISVES VAJUS

SUKELTA $7,578;
DAR REIKIA $2,422

&

Detroitas ir Cliffside Park, N. J., gražiai parėmė 
Laisvę. Štai ką rašo Detroito lietuvių veikėjas:
“Gerb. Laisviečiai!

Čionai rasite čeki ant $50. Tai Detroito Draugijų 
Sąryšys aukoja į Laisves 40 metų Jubiliejaus Fondą. 
Čia pelnas nuo parengimo, kuriame Chicagos aktoriai 
suvaidino veikalą ‘Gieda Gaideliai.’ Linkiu viso gero.

St. Tvarijonąs.”
Kazys Steponavičius iš Cliffside Park, N. J., rašo:

“Gerb. Draugai! -
Čia rasite čekį ant $59. Tai už dvi Laisvės prenu

meratas $14 ir $45 aukų. Dabar rūpinamės pasažie- 
riais, kad skaitlingiau atsilankytų į metinį Laisvės 
pikniką, kuris .įvyksjiepos 7 d., Dexter Parke, Wood
haven, N. Y. Štai aukojusių vardai: Chas Stephans.”

Aukojo sekami cliffsidiečiai:
William Karinas ....
Peter Grigą lis ... • •
Geo. Stasiukaitis ...
William Stasiukaitis
P. Pečiulis......... .
J. Bakūnas ..............
W. Petkevičius .....
K. Mažeikiene .....
EI. Bakūniene .........

Visoms ir visiems aukojusiems didelis ačiū!
Laisves Administracija

GRASINA TEISTI KELIS 
TŪKSTANČIUS KOMŪNISTŲ

— James 
Jungtiniu

San Francisco.
M. McInerney.
Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas, sake, valdžia 
už keleto savaičių pradės 
teismų bylas prieš kelis 
tūkstančius žym e s n i ų j ų 
amerikinių komunistų įvai
riuose miestuose.

Šalies Aukščiausias Teis
mas praskynė kelią daug- 
meniškoms byloms prieš 
komunistus, kuomet jis ne
seniai užgyrė Smitho įsta
tymą ‘ prieš “neištikimuo
sius.” Tuo žygiu Aukščiau-

Aukščiausio Teismo sprendimas sudaro 
naują padėtį Amerikoj, sako komunistai

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos .pirmi
ninkas William Z. Foster ir 
sekretorius Eugene Den
nis išleido pareiškimą, kur 
tarp kitko, sako: 1

—Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas, patvir
tindamas nuteisimą viėnuo- 
likos komunistu vadovų, pa
naikina Teisių Bilių šios ša
lies Konstitucijoje; o tai bi- 
lius, kuris per 160 metų 
galiojo. Taigi Konstitucijos 
Pirmasis Pataisymas, užti
krinantis žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvę, jau ne
turi tos prasmės, kurią jis 
iki šiol turėjo.

Vieton žodžio laisvės, da
bar įvedama net minčių 

ninku ir Kinijos dalyvavi
mo, paliekant pačiai Japoni
jai nuspręsti, ar Kinijos 
Respublika ar Formozos 
čiangininkai turi pasirašy
ti taikos sutartį.

. .. $13.00 

.... 10.00 

. . .. 10.00 

.... 5.00 
.......3.00 
....... J.00 
..... 1.00 
....... 1.00 
....... 1,00

sius Teismas atmetė vienuo
likos komunistu vad’ovu 
apeliaciją ir pat v ii* t i no 
bausmes, kurias jiem pa
skyrė federalis apskrities 
teismas New Yorke.

«
Smitho istatymąs reika

lauja bausti iki 10 metų ka
lėjimo ir $10,000 už “moki
nimą, kad turėtų būti nu
versta Amerikos valdžia 
per jėgą bei prievartą.”

Toks mokinimas buvo pri
metamas Komunistų Parti
jai newyorkiniame teisme.

kontrole pagal Smitho įsta
tymą.

Aukšč. Teismas, užgirda- 
mas žemesniojo teismo 
sprendimą pries komunistų 
vadovus, nusprendė, kad 
Komunistų Partija tai esą 
neteisėtas sąmokslas prieš 
Amerikos valdžią^

,Šiuo sprendimu Aukšč. 
Teismas' pamatiniai pakeitė 
amerikinį gyvenimą. Dabar 
todėl juo aršiau gręs-ia šiai 
šaliai fašimas ir įtrauki
mas į trečią pasaulinį karą.

O kas liečia vadinama są
mokslą, tai Komunjstų Par
tija pareiškia, jog pakeisti 
šalies santvarką tegali tik
tai aiškiai išreikšta daugu
mos žmonių valia, vadovau
jant darbininkų klasei, — 
sako Fosterio ir Denniso 
pareiškimas.

ORAS. — Giedra ir šilta.

Truman bijo dar didesnės 
infliacijos; reikalauja 
kontrolės algom ir kainom
Infliacija suėdė ir 7 bilionus 
ginklavimuisi skirtų dolerių

Washington.— Prez. Tru
manas, kalbėdamas per ra
diją, ragino Kongresą, kad 
bent dvejiems metams pra
tęstų įstatymą, duodantį 
valdžiai galią užšaldyti al
gas, kontroliuoti kainas, 
rendas ir paskolas.

Jeigu nebūtų palaikoma ] greso Atstovų Rūmo komi
tetui, jog kainų išpūtimas 
per metus jau surijo 7 bili
onus dolerių iš tų pinigų, 
kurie buvo ginklavimuisi 
paskirti. Įvairūs kariniai 
reikmenys beveik antra 
tiek pabrangę. O dabar 
bus pusketvirto karto smar
kiau ginkluojamas!, negu 
pereitą vasarą. Todėl, jei
gu nebūtų palaikoma algų 
užšaldymas ir kainų kon
trolė, tai infliacija “baisiai 
iškrikdytų ginklą v i m o s i 
planus,” sakė gen. Mar- * 
shallas. >

algų - kainų kontrolė, tai 
“infliacija sunaikintų mū
sų šalį... Tuomet komu
nistinė Rusija galėtų be vie
no šūvio užvaldyti visą pa
saulį,” gąsdino Trumanas.

(Infliacija yra didelis per
kamosios pinigų vertės nu
puolimas ir nežmoniškas 
kainų pakilimas perka- 
miems daiktams.)

Anglija neįsileido 
Joliot-Curie

London. — Anglijos val
džia neleido a t o m i n i,a m 
Franci jos mokslininkui Fr. 
Joliotui-Curie atvykti An
glų Taikos Komiteto susi- 
rinkiman, laikytan perei
tą savaitę. Vidaus reikalų 
ministras Chuter Ede pra
nešė seimui, kad Joliot-Cu
rie. atsilankymas “būtų ne
naudingas visuomenei.”

Joliot-Curie pirmiau bu
vo vyriausias direktorius 
Franci jos valdinės atomų 
jėgos komisijos. Francūzų 
valdžia, pagal Amerikos 
reikalavimą, pašalino jį iš 
tos vietos.

Mina sužalojo Amerikos 
laivą, užmušė 26 jankius
Washington. — Oficialiai 

pranešta, kad povandeninis 
sproginys Korėjos vande
nyse pramušė didelę- skylę 
kariniame. Amerikos laive 
naikintuve Walke, užmuš
damas 26 jūreivius ir su
žeisdamas 7 kitus. Supran
tama, kad šiaurinių Korė
jos liaudininkų mina suža
lojo šį laivą. . •

Šiaurinių korėjiečių mi
nos bei artilerijos šoviniai

Iranas reikalauja 75 procentų 
anglų pelno iš jo žibalo

Teheran, Iran. — Irano 
valdžia pradėjo derėtis su 
anglų žibalo kompanija ta
me krašte. Reikalauja, kad 
anglai pripažintų, jog Ira
nas turi teisę perimti žiba
lo pramonę į savo valstybės 
rankas, bet Iranas leistų 
anglams naudoti iraniškus 
žibalo (aliejaus) šaltinius, 
jeigu anglai mokėtų jam 75 
procentus pelno. •

Anglai atidėjo iki atei
nančio sekmadienio atsaky
mą į Irano reikalavimus.

Irano spauda rašo, jog 
Sovietų ■ parašiūtistai daro

Algų užšaldymas ir kai
nų kontroliavimas užsibaig
tų šio mėnesio^ 30 d., jeigu 
Kongresas nepratęstų 'kon
trolės įstatymo.

Apsigynimo sekretorius 
generolas George Marshal- 
las liudijo finansiniam Kon-

Amerikonų nuostoliai 
< Korėjos kare
Washington. — Karinė 

valdyba birž. 14 d. paskel
bė, jog Korėjos mūšiuose 
jau 70,317 amerikonų nu
kentėjo nuostolius, skai
čiuojant nukautus, sužeis
tus ir be žinios dingusius. 
Per savaitę nuo pereito ofi
ciali o pranešimo tokie nuo
stoliai padaugėjo 1,965.

Viso iki birželio 8 d. buvo 
užmušta 10,432 amerikonai, 
sužeista 48,133 ir be žinios 
dingo 11,752, apie kuriuos 
jau buvo pranešta jų gimi
nėms beri artimiesiems.

Birmingham, Ala.— Čio- 
naitinė policija šiemet nu
šovė jau 7 negrus dėl viso
kių priekabių.

pirmiau nuskandino du ma
žesnius karinius Amerikos 
laivus, minų graibytuvus, 
sužalojo du kitus naikintu- < 
vus ir karo didlaivį New 
Jersey. Tokiu būdu 40 
amerikinių jūreivių buvo 
užmušta, 115 sužeista ir 36 
be žinios dingo.

pratimus artimame Tranui 
ruožte. Taip jie atsiliepia į 
Anglijos žygį, kuri atsiun
tė 4,000 savo parašiutistų į 
Cyprus salą, netoli Irano.

Sovietų ambasad orius 
Ivanas Sadčikovas pranešė 
Irano valdžiai, ką Sovietų 
Sąjunga darytų, jei anglų 
parašiūtistai būtų atsiųsti į 
Irano žibalo laukus.

United Press praneša, jog 
nežinomas iranietis pereitą 
savaitę peiliu įdūrė. Ameri-z 
kos konsulato raštininką 
Stewartą Smithą.
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Laimėta., bet tik dalinai.
“TRENTONO ŠEŠIŲ” byla baigėsi.
Po arti 20 valandų deliberacijų, svarstymų, prisieku

sieji teisėjai surado, jog keturi iš teisiamųjų negrų — 
Horace Wilson, McKinley Forest, John McKenzie ir 
James Thorpe, — yra nekalti ir jie buvo išteisinti.

Bet du, — Collins English ir Ralph Cooper, — tapo 
surasti kaltais ir nubausti amžinu kalėjimu.

Kaip žinia, šitie šeši negrai buvo kaltinami užmušime 
ir apiplėšime senų daiktų krautuvės savininko, 73 metų 
amžiaus William Horner.

Advokatai, gynusieji šešius negrus, sako, kad jie tuo
jau apeliuos į aukštesnįjį teismą, reikalaudamį atmesti 
šio teismo sprendimą ir išteisinti nusmerktuosius.

TRENTONO ŠEŠIŲ byla turi milžiniškos reikšmės.
Kaip žinia, šitie šeši negrai prieš virš trejetą metų 

buvo husmerkti mirti, ’— nusmerkti be jokio pagrindo, 
nusmerkti dirbtiniais policijos “įrodymais.”

Ir jie būtų jau nužudyti, jei visuomenė, — pažangioji 
visuomenė — nebūtų sujudusi, nebūtų protestavusi ir 
reikalavusi naujo teismo.

Dalykas buvo apeliuotas į aukštesnįjį teismą, kuris 
surado, jog žemesniojo teismo sprendimas nebuvo pilnai 
pagrįstas faktais ir aukštesnysis teismas reikalavo teisti 
juos iš naujo.

Tai buvo didžiulis laimėjimas, nes dabar šešių negrų 
gynėjai turėjo progos bylą paruošti.

Bylą vedė Civilinėms teisėms ginti kongresas.
Na, ir, kaip matome, byla laimėta, bet ji laimėta tik 

daliniai. !
Tiesa, visų šešių teisiamųjų gyvybė tapo išgelbėta, 

keturi išlaisvinti, bet du turi sėdėti kalėjime visą am
žių, einant teismo sprendimu. .

Kįekvienam yra aišku, jog ir šitiedu negrai—English 
ir Cooper — yra nekalti ir jie neprivalo sėdėti kalėjime; 
jie turi būti išlai’svinti.

ŠI BYLA parodo, ką reiškia visuomenės balsas, visuo
meninis žmonių sąjūdis.

Jei visuomenė būtų tylėjusi, tai visi šeši nekalti ne
grai šiandien jau būtų negyvi.

Tiesa, šiai bylai vesti reikėjo milžiniškų pinigų sumų, 
bet ką pinigai reiškia prieš žmonių gyvybę!

Kitas dalykas:* kas atlygins šitiems nekaltiems ne
grams už tai, kad jie nekaltai buvo suareštuoti, nekaltai 
kentėjo!

O jiems turėtų būti atlyginta!

Kas Ką Rašo ir Sako
LIETUVOJE DAR VIS 
TEBĖRA DAUG VILKŲ

Vilniaus Tiesoje skaito
me tokį J. Šoko rašinį apie 
vilkus Lietuvoje:

1951 metų vasario 1 dieną 
atliktos žvėrių ir paukščių į- 
skaitoš duomenimis, respubli
koje vilkų skaičius palyginti 
su pereitų metų įkaitos duo
menimis sumažėjo maždaug 
trečdaliu.
. Yra vietų, kur vilkai visiš
kai išnaikinti. Dotnuvos, Jo
niškio, Pasvalio, Rokiškio, 
Nąumiesčio, Vilkaviškio rajo
nuose visiškai nebuvo paste
bėta vilkų.

Tačiau daugelyje vietų vii-1 
kų skaičius yra dar didelis. 
Daugų, Prienų, Rietavo, Biržų, 
Panevėžio, Smėlių, Užvenčio, 
Kuršėnų, Kupiškio ir Šiaulių^ 
rajonuose dar yra daug vilkų. 
Kituose rajonuose — 
skaičius mažesnis.

Rajonuose, kur vilkai yra 
išnaikinti, žymiai padidėjo į 
stirnų, o taip pat ir kitų žvė
relių skaiČiun.

1950 metais Lietuvoje su
naikinta 378 vilkai. 1951 me
tu sausio—kovo mėn. sunai-

vilkų

Kaip mokslas ir mašina atėjo Lietuvos valstiečiams 
talkon pakelti žemės ūkį ir savo būklę

Pavyzdys iš Šiaulių rajono “Gruzdžių” kolektyvinio 
ūkio, kaip naujoviškai Lietuvos žeme apdirbama ir kaip 
ji suteikia daug didesni derlių, negu senaisiais laikais 
prie senųjų darbo metodų ir technikinio atsilikimo.

Rašo Agronomas A. ČERNIAUSKAS
ŠIAULIAI. —Šiaulių rajono--------- —----- ;--------- -„„ ... i išvežtas mesiąs ir apartas 15“Gruzdžių” kolūkis palyginti I 

labai jaunas: jis nuėmė per
nai antrąjį kolūkinį derlių. 
Tačiau per trumpą laiką išryš
kėjo kolūkinio darbo prana
šumas. Plačiai panaudojus že
mės dirbimo techniką, pritai
kius tarybinio agronomijos 
mokslo pasiūlytąsias • priemo
nes bei pirmūnų darbo pa
tyrimą, jau pirmaisiai bendro 
darbo metais kolūkio visuo
meniniuose laukuose buvo iš
augintas gausus derlius, už
tikrinęs kolūkio visuomeninio 
turto padidėjimą ir kolūkie
čių buitinio lygio pakėlimą.

Ypač sustiprėjo “Gruzdžių” 
kolūkis pernai, kada prie jo 
prisijungė “Poviliškių,” “Vie
nybės” ir “Tiesos kelio” kol
ūkiai! Sujungus keturių smul
kių žemės ūkio artelių žemes 
į bendrą masyvą, atsivėrė ne
išmatuojamos galimybės pa
naudoti pažangiausią pasau
lyje tarybinę žemės dirbimo 
techniką, mechanizuoti gamy
bą, įvesti sėjomainą, pradėti 
šlapių dirvų nusausinimą ir tt. | 23 cm gilumu. 
Visa tai nulėmė derlių didėji
mą, kolūkio ekonomikos stip
rėjimą. Ne atsitiktinai todėl 
“Gruzdžių”, kolūkio nariai iš
augino pernai rugių ir žiemi
nių kviečių derlių beveikę po 
20 centnerių iš ha 184 hekta" 
rų plote. Aukštus derlius davė 
vasarinių kviečių ir miežių pa
sėliai.

Kokiu būdu “Gruzdžių” , 
kolūkio nariai išaugino gau-| 
sius grūdinių kultūrų derlius 
dideliuose plotuose?

Svarbiausias veiksnys, nu
lėmęs gausių derlių išaugini- ' 
mą, yra kolūkinės santvarkos 
pranašumas.

Itin daug nulėmė teisingas 
žemės dirbimas, gerai atlikta 
sėja, sėklos kokybė, pasėlių 
priežiūra ir derliaus nuėmi
mas.

Rugiai ir jiems dirvos 
paruošimas

a--------------------------------- ~------
Siekiant, kad rugiai iš ru

dens gerai įsišaknytų ir su- 
krūmotų, kas apsaugo juos

Atsargi priežiūra
Kaip rugiai, taip ir žiemi

niai kviečiai buvo nuolat pri- 
nuo iššalimo, sėja atlikta rugy žiūrimi. Tuoj po sėjos pasėlis

cm gilumu, o arimas nuakėtas.' 
Iki kartojimo pasirodžius 
piktžolėms pūdymas buvo dar 
kartą skutamas 5—6 cm gilu
mu, nuakėtas, o vėliau’ kulti
vuotas. Kolūkiečiai siekė, kad 
pūdyme liktų kuo 
piktžolių, o dirvos 
sluoksnis būtų visada 
Kaip žinoma, rugiai 
susigulėjusią dirvą. Todėl pū
dymo kartojimas. 20—23 cm 
gilumu atliktas 3—4 savaites 
iki sėjos.

Didele dobilienos svarba

Dalį rugių kolūkis sėjo į 
avižų-vikių mišiniu užimtą pū
dymą ir į antrametę dobilie-, apdulkinimas.

mažiau 
viršutinis 

purus.
mėgsta

na. Tai irgi geri priešsėliai. 
Avižų-vikių mišinys buvo nu
imtas pradėjus vikiams žydė
ti ir sukrautas į žaiginius, o 
vikiena skubiai nuskusta 5—6 
cm gilumu ir nuakėta. Tose 
vietose, kur stovėjo žaiginiai, 
skutimas atliktas diena anks- 

4 savaitės iki rugių 
20—

ti au. 3 
sėjos vikiena sukartota

sąly- 
žiem-
n au

Lietuvos klimatinėmis 
go.mis dobilienose pasėti 
kenčiai duoda daugiau 
dos, negu vasarines kultūros.
Be to, jiems nereikalingas 
šiuo atveju mėšlas. Todėl 
gruzdiečiai ir pasėjo į trime
tę dobilieną rugius, žinodami, 
jog labai svarbu dobilieną nu
skusti kaip galima anksčiau; 
jie tai padarė tuojau nuėmus 
pirmąją žolę. Skutimas nuakė
tas. Po kurio laiko antrametė 
dobiliena sulėkščiuota ir vėl 
nuakėta. Kartojimas atliktas 
20—23 cm gilumu 3—4 savai
tes iki sėjos.

Prieš pat sėją visi rugiams 
skirti plotai negiliai sukulti- 
vuotifcpo du kartus ir nuakėti.

vilkų naikinimo darbas silp
nai tevyksta arba vos tik pra
dedamas. Praeitais metais 
Kėdainių medžiotojų draugija 
sunaikino tik 1 vilką ir Rasei
nių medžiotojų draugija — 
tik 4 vilkus. •

Alytaus, Prienų, Biržų, Tel
šių, Panevėžio, Ukmergės

Iš duoninių kultūrų “Gruz
džių” kolūkyje žymesni plo
tai buvo apsėjami rugiais. 
Nors rugiai ir nelepus Auga
las, bet gruzdiečiai, siekdami 
išauginti gausius derlius, rū
pestingai juos augino. Ruo
šiant dirvą rugiams buvo pa
rinkta tinkamiausia vieta sė
jomainoje —* juodasis pūdy
mas. Visas plotas iš rudens 
suartas traktoriniu plūgu su 
priešplūgiais. Pavasarį, kai tik 
Į dirvą buvo galima įeiti, jos 
paviršius buvo nuvalkuotas, o 
kiek pradžiūvus, •— nuakėtas. 

■Pradėjus piktžolėms dygti,
ir dirva buvo nuskusta 5—6 cen- 

šiaulių medžiotojų' draugijos, timetrų gilumu ir 
kurių medžiojamuose plotuose 
taip pat yra likęs didelis skai
čius vilkų turi dėti visas pas
tangas jų skaičiui sumažinti.

Pavasarį vilkai ieško sau 
gūžtaviečių ir atsives jaunik
lius. Dabar valstybinių me
džioklės inspektorių ir Me
džiotojų
valdybų didžiausia 
yra organizuoti 
sus medžiotojus 
gyventojus, kad 
vilkus gūžtose,
naikinti ne tik jaunus vilku
čius, bet ir senus vilkus.

draugijos vietinių 
pareiga 

ir raginti vi
ii’ pamiškių 

jie naikintų 
siekdami su-

tų sausio—kovo mėn. 
kinta 100 vilkų.

Praėjusiais metais 
naikinant pasižymėjo Vilniaus 
niędžiotojų draugija, sunaiki
nusi 58 vilkus, Alytaus — 37, 

'Šiaulių — 26, Varėnos — 23, 
Zarasų ir -Rokiškio medžiotojų 
draugijos sunaikino po 22 vil
kus. Tačiau daugelyje vietų

vilkus

Medžiotojų draugijos vieti
nių valdybų pareiga — suda
ryti medžiatojų brigadas to
se vietovėse, kur spėjamos vil
kų gūžtos. Brigadų1 turi būti 
tiek sudaryta, kiek vilkų gūž
tų. Kiekvienos brigados pa
reiga smulkiai ištirti, sekti jai 
paskirtą vietovę ir sunaikinti 
vilkų gūžtą.

Kruopščiai pasiruošę, gerai 
susiorganizavę, užkirsime ke - 
lią grobuoniui vilkui plėstis, 
o rudenį ir žiemą dar labiau 
sumažinsime likusių senų vil
kų skaičių.

vėl nuakė
ta. Tokiu būdu, buvo sunaikin
tos s u d y g u s i o s - pikt- 
žolės ir- s u d a r y tos 
sąlygos iškeltoms į pavir
šių piktžolėms sudegti. Po 
dviejų savaičių, piktžolėms su
dygus, pūdymas Vėl buvo nu
skustas ir nuakėtas, šį kartą 
buvo skutama 10 cm gilumu. 
Po kurio laiko sudygusios 
piktžolės buvo naikinamos 
spyruoklinėmis akėčiomis.

Birželio mėnesį į pūdymą

Daug dėmesio skyrė gruz
diečiai pūdymo tręšimui. Vi
sas juodas pūdymas patręštas 
gyvulių mėšlu birželio 13—18 
dienomis, duodant į ha po 25 
tonas mėšlo. Užimtas pūdy
mas gavo tokią pat trąšų nor
mą pavasarį prieš mišinio sė
ją. Pūdymas patręštas minera
linėmis trąšomis. Į kiekvieną 
hektarą pūdymo įberta po 
250 kg. superfosfato ir po 150 
kg kalio druskos. Šis tręšimas 
atliktas prieš pat priešsėjinį 
kultivavimą ir akėjimą.

Sėklos parinkimas
Sekdami pirmūnų patyri

mu, gruzdiečiai rūpestingai 
parengė sėjai skirtą sėklą. Sė
ta išimtinai veisline, Dotnu
vos VIII veislės rugių sėkla. 
Visa sėkla buvo išvalyta, su
rūšiuota, patikrinta kokybės 
atžvilgiu ir prieš sėjant išbei
cuota.

LIETUVIAI 
STUDENTAI 
LENINGRADE

Iš Lietuvos spaudos suži
nome, jog, praėjusį sezoną 
įvairiose Leningrado aukš
tosiose mokyklose studija
vo daugiau, kaip 100 lietu
vių studentų. Jie studijuo
ja: medicinos institute, kon
servatorijoje, , ekonom i k o s į 
institute, ir kitose aukšto
siose mokyklose.

Lietuviai studentai palai
ko lietuviškų liaudies dainų 
ir šokių kolektyvą, ir daž
nai ruošia spektaklius.

pradėtas grius rudens arimas 
ražienose. Arta traktoriniais 
plūgais su priešplūgiais 20-25 
cm gilumu. Bulvienos .suartos 
po bulvių nūkasimo irgi tokiu 
pat gilumu. 4

Anksti pavasarį miežiam^ 
skirti laukai laiku nuvalkuotiM 
ir nuakėti. Kaip • rodo derlin
gumo rezultatai, šios dvi prie
monės žymiai padidino derlių. 
Vėliau dirva buvo sukultivuo- 
ta 10—12 cm gilumu (mie
žiai, kaip ir vasariniai kvie
čiai, mėgsta giliau suporintą 
dirvą) ir nuakėta.

Kadangi miežiai reikalingi 
gausaus tręšimo, gruzdiečiai 
įbėrė į kiekvieną hektarą mie
žiams skirtos dirvos po 300 
kg superfosfato ir po 200 kg 
kalio druskos. Trąšos su pir
muoju akėjimu įterptos į dir
vą.

Sekios daigumo pakėlimas
Kolūkis sėjo “Auksinius H” 

veislės miežius. Galutinai pa
rengus sėklą, ji buvo 99,2 
procento svarumo ir 98,5 pro
cento daigumo. Tokia aukšta 
sėklos kokybė rodo, su kokiu 
kruopštumu kolūkiečiai ruošė 
sėjai skirtą sėklą. Be to, kol
ūkyje buvo naudojamas aka
demiko Lysenkos pasiūlytas 
būdas sėklos daigumui pakei
ti — sėklos šildymas saulėje. 
Pavasarį saulėtomis dienomis 
gruzdiečiai išnešdavo sėklą į 
lauką ir pažerdavo nestoru 
sluoksniu ant patiestų paklo- , 
d žiu. Per
maišoma, kad saulės spindu
liai pasiektų kiekvieną grūdą. 
Tai pakartojus kelias dienas, 
sėkla ne tik padidino savo 
daigumą, bet dygimo ener
giją, t. y. sparčiau ir vieno
džiau dygo, o išaugę augalai 
buvo sveikesni ir stipresni.

Kadangi miežiai mažiau bi
jo šalnų, “Gruzdžių” kolūky
je juos sėjo gana anksti — 
gegužės 4—8 dienomis, eiline 
sėjamąja mašina, išsėjant po 
160 kg į hektarą. Prieš pat 

t pasėlio’ sudygimą į ha įberta 
papildomai po 150 kg atnonio 
salietros ir skersai eilučių iw- 
akėta. Kaip .ir kitos kultūrcfe 
miežiai paaugę buvo nuravėti.

—o— į
Visiems žinoma, jog peniai 

buvo itin blogos klimatinės 
sąlygos, dėl kurių daugelyje 
vietų nukentėjo žemės ūkio 
kultūrų derlingumas. Nėra 
abejojimo, jog Šie sunkumai 
palietė ir “Gruzdžių” kolūkio 
laukų derlingumą. Tačiau kol
ūkyje gerai organizuotas dar
bas laukininkystėje, teisinga 
grūdinių kultūrų auginimo 
agrotechnika, savalaikis der
liaus nuėmimas labai daug 
padėjo kovojant prieš gaiva
lines kliūtis. Todėl neatsitikti
nai, kolūkyje gautas gausus 
grūdinių kultūrų derlius, už
tikrinęs tolesnį kolūkio visuo
meninio ūkio stiprėjimą ir 
kolūkiečių gerovę.

sėjo 1—12 dienomis ir išimti
nai eilinėmis sėjamosiomis, be
riant į ha po 160 kg sėklos.

• Kadangi buvo pavojus, jog 
pasėlis gali rudenį ir pavasarį 
išmirkti, žemesnes vietas te- nėmis trąšomis — 
ko vagoti. Rūpestingai atlikti lietra ir superfosfatu. Prieš iš- 
ir kiti rugių pasėlių priežiū- !.bėrimą trąšos susmulkintos ir 
ros dal’bai. Ankstyvą pavasa- Į persijotos. Amonio salietros 

duota į ha po 150 kg ir super
fosfato; —• po 100 kg. Dirvai 
pradžiūvus, žieminių kviečių 

.pasėlis nuakėtas vidutinio 
sunkumo akėčiomis. Akėta 
skersai eilučių. Plaukimo me
tu visas pasėlis išravėtas, pa
šalinant ir .kultūrines priemai- 
šąs ,— rugius.. ‘ .

Vasariniai kviečiai . , < 
žymūs 'plotai • ‘/Gruzdžių’’ 

kolūkyje' apšėjami vasarinė
mis’* ‘ kultūromis. Gruzdiečiai 
vis daugiau sėja vasarinių 
kviečių, nuolat kovoja dėl jų 
aukštų derliį išauginimo. Pe
reitais metais vasariniai kvie
čiai pasėti po šakniavaisių, ku
rių kiekvienas ha pasėlio bu
vo gavęs 30 tonų mėšlo, 400 
kg superfosfato, 300 kg kalio 
druskos ir 300 kg amonio sa
lietros* Vasariniams kviečiams 
skirta šakniavaisiena iš ru
dens suarta plūgu su priešplū- 
giu. Ankstyvą pavasarį rude
ninis arimas nuvalkuotas. Val- 
kavimo tikslas — sulyginti 
dirvą, taupyti’ drėgmę ir pa
skatinti piktžolių dygimą. 
Kai žemė pradžiūvo ir nebeli
po prie akėčių, dirva nuakėta, 
o dar vėliau sukultivuota 10— 
Į2 cm gilumu ir dar kartą nu
akėta, .kas apsaugojo , dirvą 
nuo perdžiūvimo. ‘ .

Dirvos patręšimas pavasarį 
s Pirmūnų patyrimas parodė, 
jog Tarybų Lietuvos klimati
nėmis sąlyge|mis. fosford ir:ka
lio trąšos,' įneštos į dirvą ! pa
vasarį, ^vasarojaus derlių la- 
.biau didiną, pegu jas atiduo
dant rįidenį prieš gilų Arimą. 
Todėl '-“Gruzdžių” kolūkyje 
'Vasariniams kviečiams . tręšti 
skirtos trąšos išbertos pavasa
rį, prieš pirmąjį dirvos akėji
mą. Į hektarą duota po 300 
kg superfosfato, ir po 200 kg 
kalio druskos.

Gruzdiečiai parinko tinka
miausią jų dirvos sąlygoms 

/“Gražučių” veislės vasarinių 
kviečių sėklą ir prieš sėją ją 
gerai paruošė. Sėklai paimti 
visų stambiausieji grūdai ir 
sėta eiline sėjamąja mašina 
po 175 kg į hektarą. Prieš 
kviečių ' sudygimą įberta pa
pildomai po 200 
amonio salietros, 
skersai eilučių 
krūmojimo metu 
Esant gerai priežiūrai ir gerai 
organizuotam derliaus nuėmi
mui, nežiūrint blogų oro są- • 
lygų, vasarinių kviečių derlius 
buvo palyginti nemažas.

• Miežiu derlius
žymūs plotai kolūkyje buvo 

apsėti pernai • miežiais;, . Mie- 
dirva buvo pradėta 

ruošti ' žietrtkeiičiams ’ esant 
lauke—• .ražienų Skutimu. Pra
džioje nuskusta iražiena 5—6 
cm .gilumu, paliekant siaurus 
ruoželius, po gubomis, .. kurie 
nuskusti derlių suvežus. Mat, 
javus nuęmus, dirvos pavir
šiuje liekna daug piktžolių sėk
los. Ta piktžolių sėkla, Jei jos 
nesunaikinti, sekančiais me
tais smarkiai užteršia laukus. 
Taip pat ražienose lieka ir 
augančių piktžolių, kurios 
spėja iki žiemos pribrandinti 
sėklą ir pasisėti. Ražienų at
liekose renkasi žiemoti įvai
rių kultūrinių augalų kenkė
jai. B»e to,* nenuskusta dirva 
greit perdžiūsta. Visa tai rei
kalauja laiku nuskusti ražie
nas, ką ir padarė. “Gruzdžių” 
kolūkio nariai.

Traktoriniai plūgai darbe
Apie rugsėjo mėnesio vidu

rį-, baigus žiemkenčių sėją,

rį, dar neišėjus pašalui, kol
ūkio nariai papildomai patrę
šę rugius. Į kiekvieną hektarą 
pasėlio įberta po 150 kg amo
nio salietros ir po 100 kg su
perfosfato. Rugiams palau
kiant, buvo išravėtos iš pasė
lio piktžolės, o sėkliniame 
sklype —— ir kultūrinęs, prie
maišos. Pradėjus rugiams ma
siškai žydėti, rytmečiais' per 
du kartus atliktas dirbtinis

Ši priemonė
padėjo geriau apsidulkinti ru
gių žiedeliams ir padidino 
varpose ■ grūdų skaičių, o 
pačiu ir derlingumą. I

Žieminiai kviečiai
Buržuazijai valdant, Gruz

džių apylinkės valstiečiai ne
daug .tesėdavo žieminių kvie
čių. Tai ir suprantama. Tuo 
metu nebuvo žemės dirbimo 
mašinų, be kurių neįmanomas 
geras dirvos įdirbimas, ko 
kaip tik reikalauja žieminiai 
kviečiai. Kolūkyje yra Visos 
galymybės naudotis žemės 
dirbimo mašinomis, gerai į- 
dirbti žemę ir tuo pačiu plėsti, 
žieminių kviečių — šios itin, 
vertingos kultūros — pasėlių 
plotus. “Gruzdžių” kolūkyje 
žieminių kviečių plotai kas
met plečiami, didinamas jų 
derlius.

Pernai metu derliaus kvie
čiams gruzdiečiai' parinko ge
riausius priešsėlius: juodąjį- 
pūdymą ir antrametę dobilie
ną. žieminiams kviečiams dii\ 
va p apu ošta '; p ąpąšiū bū d u 
kaip ir rugiams, ,tik dar rū-. 
pestingiau. Antrametė (dobi
liena, tuoj, po : pirmos žolės’ nu
ėmimo, suarta traktoriniu plū
gu su priešplūgiais 20—23 
cm gilumu. Toliau iki pat sė
jos dirvos purenimas^ ir pikt
žolių naikinimas atliktas kul- 
tivatoriumi. Be mėšlo, kurio 
duota po 25 tonas į kiekvie
ną ha, pūdymas patręštas ir 
mineralinėmis trąšomis, įbe- 
riapt į hektarą po 300 kg su
perfosfato ir 200 kg kalio 
druskos. !

Naujoji kviečių veislė
Gruzdiečiai sėjo selekcinin

ko Bulavo neseniai išvestus 
“Pergalės” veislės kviečius. 
Sėkla buvo rūpestingai pa
ruošta ir, -siekiant apsaugoti 
pasėlį nuo kūlių,' prieš pat sė
ją išbeicuota P D preparatu. 1 
centneriui sėklos panaudota 
100 gramų beico. Sėja atlikta 
rugsėjo 1—8 dienomis ir sėta 
tik eilinėmis sėjamosiomis ma- 

1 šinomis. - U*

tuo

Amerikos karinis laivas pribuvo j Bremerhaven, Vo
kietiją, su armijos daliniu. Tai patys pirmutiniai karei
viai, kurie prisiųsti sustiprinimui Amerikos ginkluotų 
pajėgų Europoje. Prezidentas Trumanas yra pažadėjęs 
pasiųsti net keturias divizijas.

žemesnėse vietose išvagotas, 
o anksti pavasarį, prieš išei
nant pašalui, atliktas papildo
mas tręšimas . lengvai tirps
tančiomis vandenyje minerali- 

amonio sa-

visą dieną sėkla

žiams

kg į hektarą 
Po to pasėlis 
nuakėtas, o 

— išravėtas.

Skaityto iy Balsai
Rašo detroitietis T vari j o* 

nas, didelis* dienraščio Laisvėm 
patriotas: V

Daug pakenkė aukų rinki
mui miesto, gatvekarių strei-\ 
kas.,.Negalima susisiekti* su 
gerais laisviečiais. O gal jie> 
patys savo dalį pasiųs tiesiai 
Laisvei.

Reikia skubėti, nes nebe
daug laiko beliko iki ‘užbaigi
mo vajaus, sukėlimui nuskir
tos sumos $10,000.

Čia gatvekarių darbininkų 
streikas dar nesibaigia. Jau 
prastreikavo. 40 dienų ir dar, 
kaip atrodo, ir birželio mė
nesį neprieis prie susitarimo.

Grįžta sena gadynė, turėsi-' 
me mokytis vaikščioti. O gal 
ir bus sveikiau abelnai seniem 
savo kojas pamiklinti.

Detroito Draugijų Sąryšys 
rengiasi prie didelio spaudos 
pikniko. Piknikas įvyks liepos 
22 d., Beechnut Grove Parke. 
Pradžia 12 vai. Taipgi bus iš/ 
duota dovanų už $150. T.

Vėlinu visam Laisvės Štaį>ui 
viso gero.

2 pusi.-—Laisve (Liberty) •Šeštadieny Birželio-June 16, 1951
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Jisai buvo dvasininko sūnus, iš Tur- 
gaisko srities, mokėsi Tambovo semina
rijoje.

— Išmokau degtinę gerti, — įstojau 
į universitetą Kazanėje, — pasakojo jis, 
ir jo pilkos akys liūdnai pažaliuodavo.— 
Būdamas neblaivus, kartą apsivilkau 
profesoriaus kailinius, užsidėjau kepurę 
ir pragėriau visą šią armatūrą. Puiku
mėlis! Na, man pasiūlė pasitraukti iš 
universiteto. Išėjau, penketą metų ste
bėjau įvairiausius dalykus ir nejučiomis 
pasijutau vedęs. Nuo to laiko — stop 
mašina!

Žmona jį pametė; jis gyveno su duk
teriai, šešerių metų rudaplauke mergy
te, .ramia ir rimta, lyg suaugęs žmogus. 
Jos išblyškęs ir sustingęs veidelis tar
tum jdėpėsi į garbanų auksą, tamsios 
akutes į visa žiūrėjo susikaupusios, šyp
sojosi ji retai. Visi stoties gyventojai 
mylėjo ją kažkokia ypatinga meile, bai
minga ir atsargia; vyrai jai girdint ty
liai keikdavosi, moterys statė ją pavyz
džiu savo vaikams:

—Žiūrėk, antai Vieročka kokia ra
mutė ir tvarkinga...

Tėvas vadindavo dukterį jos pačios ir 
tėvo vardu — “Viera Petrovna”; jisai 
elgėsi su ja nesuprantamai, — smalsiai 
ir tartum su baime, už kurios slėpėsi ne
apykanta.

Ankštais stoties keliais manevruoja 
garvežiai, ateina traukinys nuo Dono 
arba Volgos, o Viera Petrovna, balta 
skarele auksines garbanas apsigobusi, 
neskubėdama eina bėgiais; tarp garve
žių šmėkščioja jos laibos kojytės, apmau
tos raudonomis megztinėmis kojinaitė
mis. /i eina į šykščią stepę rinkti nu
skurusių gėlių, vaikyti starų su karklo 
vytele rankoje.

Tėvas seka ją iš stoties lango arba 
nuo perono ir kramto ūsus, pridengęs 
auksinėmis blakstienomis įsidegusias 
akis?

— Peiktų uždrausti jai vaikščioti bė
giais, — sako jam.

—Nieko, ji — atsargi... *
Žiūri, būdavo, kaip jinai viena pati 

vaikštinėja po tuščią žemę, už varsto nuo 
stoties, nusilenkdama retai tesutinka
miems žiedams bei žolėms, ir vis labiau 
ima nebepatikti jos tėvas, stotis, žmonės, 
— visas tas nuobodus, ’apsnūdęs gyveni
mas.

.Ne kartą naktimis ji atbėgdavo pas 
mane, nuo kojų ligi galvos įsisupusi j 
didelį, pilką perkaklinį, panaši į šikš
nosparnį, ir sakydavo man skubėdama, 
bet rami:

. — Eik, tėvas vėl mirtinai nusilakė!
Pačiupęs ją ant rankų, aš bėgdavau j. 

KolttBnovo butą.
, Jisai drybsodavo ant grihdų, pamėly

navęs, paputusiu veidu, išsprogusiomis 
akimis, panašus į skenduolį. Keletas U- 

amoniako spirito su vandeniu, įpiltu 
JO gerklėn, atgaivindavo jį, jis imdavo 
kriokti, o mergaitė su nuostabiu ramu
mu klausdavo:
; — Dar ne mirtinai?

Ir atsisėdusi ant grindų, ties tėvo gal
va, glostydavo jo šiurkštų žandą, kalbė
dama;
.2 —Ak, koks nelaimingas girtuoklis!... 
^Judinas, mylėjęs mergaitę daugiau už 

kitus, svajojo:
—Kad aš taip turėčiau motiną, arba 

jei kuri nors pusgalvė sutiktų už kupro
to tekėti, aš išsiprašyčiau Vieročką sau. 
Kam ji Koltunovui reikalinga!

ė Jisai buvo piktas, įžūlus, linkęs į pesi
mizmą, bet kažkur jo sielos gilumoje sly
pėjo -ilgesys geresnio gyvenimo ir švelni 
užuojauta žmonėms.
f— Kaip gaila visų! — atsidusdavo jis 

kartelis, naktį, budėjimo metu, kai mes, 
perskaitę kurią nors knygą, karštai kal- 
Mdavorne apie ją.—Kaip gaila žmonių!

Šitą jausmą jis nevaisingai eikvojo, 
slaugydamas nusigėrėlius ir ligonius, 
|||»lnindamas šeimyninius vaidus ir pa

i ° * . , <

josi geltona, svięsa, krito; ^emen, parody
dama tamsoje'žuolių rietuves ir laibų 
topolio liemenį'. Pro musliną, kuriuo bu
vo aptempti lango ręmai, aš mačiau KoL 
tunovą: jisai sėdėjo už stalo naktiniais' 
baltiniai'as, j pasirėmęs alkūnėmis, pasi
lenkęs, suleidęs pirštus į rudus plaukus. 
Jo smailas neskustas smakras mėšlun
giškai trūkčiojo, ir ant knygos, gulėju
sios tarp alkūnių, lašnojo ašaros, — 
lempos šviesoje gerai buvo matyti, kaip 
jos krito viena po kitos, — man atrodė, 
jog aš girdžiu šlapią tekšnojimą į popie
rių. Nesmagu matyti > verki antį žmogų...

i
Be lempos, ant stalo stovėjo vos tepra- 

dėtas butelis degtinės ir. lėkštė' su rau
ginto arbūzo gabalu.. Pintiniame krėsle 
susirietusi miegojo mergaitė; veidas jos 
buvo visiškai uždengtas garbanų, buvo 
matyti tik burna, iš nustebimo pravira. 
Giliau, kambaryje taip pat tamsu, kaip 
ir stepėje, o apšviestasis tarpas priminė 
urvą juodame kalne.

Koltunovas išsitiesė, pasižiūrėjo į lan
gą. Jo nedidelis veidas, suvilgytas ašarų, 
atrodė dar mažesnis -ir nereikšminges- 
nis Štai jis pakėlė knygą virš lempos ir 
ėmė džiovinti -ašaras: kiek padžiovinęs 
ir palytėjęs pirštu puslapį, vėl siūbavo 
knygą virš ugnies, o iš jo akių vis ritosi 
ašaros, sušilaikydamos ūsuose.

v Aš nuėjau pasitikti traukinio ir pasi-
stai atėjo, mums ' pasakiau Judinui:

— Nemiega, vis dąr tebeskaito ... •
—Galvijas! — sumurmėjo Judinas, 

telegrafuodamas traukinio išvykimą. — 
Bičiulis! Visi mes bičiuliai iki pirmojo 
skanaus kąsnio. Tyčiojasi...

Prieš auštant aš vėl stovėjau po langu 
ir nedraugiškai stebėjau pro musliną 
mažąjį rudaplaukį žmogų. Jisai, tur būt, 
miegojo: galva buvo nusvirusi ant krūti
nės, rankos bejėgiškai gulėjo ant kelių. 
Lempa užgesinta, bet dega žvakė varinė
je žvakidėje, auksinė ugnies ietis dvigu
bai atsispindi butelio stikle, — degtinės 
nesumažėję.. Kambarys dar tamsesnis, 
nei anksčiau buvo, mergaitės nebėra 
krėsle, o. užvožta knyga guli ant kampo 
stalo, netoli palangės.

Aš tyliai praplėšiau musliną, įkišau 
ranką- pro skylę. Koltunovas^ pašoko, su
čiupo žvakidę, užsimojo' ir suriko lauki
niu balsu:

• —Šalin! Užmušiu!
Žvakė užgeso, bet aš vis dėlto mačiau 

nepažįstamą, iškreiptą veidą, bematant 
paskendusį tamsoje.

Po minutės jis ramiai ir šiurkščiai 
paklausė:

— Kas čia?
— Aš. Atėjau knygos.
— Neduosiu........

Ašxpastovėjau po langu dar keletą mi
nučių, žiūrėdamas į stepę, į rytus. Ten, 
už debesų, tekėjo saulė; geltonoje aušros 
dėmėje dūlavo mažutis juodas raitelis; 
žeme paskui jį pilku debesiu slinko avių 
kaimenė.

Visa tai.— pažįstama, visa tai yra 
buvę. Kaip malonu žiūrėti į knygą ir 
matyti priešais save kitokį gyvenimą!...

Ketvertą dienų Koltunovas erzino mus 
knyga: atsineša ją stotim ir skaito vie
nas, o kai mudu paprašome — tyčiojasi:

— Atsiklaupkite — duosiu!
Judinas Stengėsi jį perkalbėti:
— Kvaily ,atsimink, kiek mudu 

davėme knygų!
— Na, tai kas?
— Juk tu skaitydavai su mumis?

— Klaupkis!
Jisai buvo šlykštus ir vertas pasigai

lėjimo, jis pats, matyt, tai jautė, bet, 
nors ir eidamas prieš savo valią, vis at
kakliau mus erzino. Skaito ir protar
piais^ vis paleidžia vieną kitą šūksnį.

—- Oho! Puikumėlis! Štai kaip!
Šitie žodelyčiai, dar labiau kaitino - 

"mudviejų smalsumą, mudviejų troškimą- 
susipažinti su knyga. Mudu taip ėmėme 
jo neapkęsti, jog net į mergaitę pradė
jome žiūrėti su tuo pat jausmu, kurį 
Sukėlė jos tėvas. Ir kai ji, meilutė, pri
bėgdavo prie mudviejų, mudu šaltai ją 
atstumdavome, tikėdamiesi bent tuo 
įskaudinti jos tėvą.

Aš Jigi šios dienos tebeatsimenu, su 
kokia nuostaba žiūrėjo į mane ir Judiną 
tamsioszmergaitės akutės, kaip krūpčio
jo su nusiminimo šypsena jos raudona, 
į žiedą panaši burnd.
; Ir Koltunovas tai matė. Bet jis tik 
šypsojosi ir nervingu rankos judesiu pe
šiojo savo ūsus.

— Norėtumėt pasiskaityt, vaikai? — 
klausė jis, slėpdamas knygą stalčium— 
O aš neduosiu ... /

K —Trenksiu aš jam, — grasino Judi
nas, dusdamas ir blykšdamas. — Štai 
ką : knygos tos neimkime iš jo, nors ir \

šinėdamas įtikinamus laiškus savo drau
gams, linijos telegrafistams. Vienam jis 
patarė vesti, kitam — griežti smuiku, 
trečią įkalbinėjo stoti į tolstojininkų ko
loniją.

Kai aš bent kiek jį pajuokdavau dėl 
to, jis aštriai atsikirsdavo:

gyvendamas žuvies gyvenimu?
*

Mudu buvome aistringi skaitymo mė
gėjai, mudu skaitydavome knygas feu ne
pasotinamu godumu, dieną ir naktį, lais
vomis valandomis. Knygos buvo mums 
prošvaistės į tikrojo gyvenimo pasaulį iš 
negyvos dykynės pasaulio. •

Bet labai greit mudu prarijome visas 
knygas, kurios tik buvo šešiose stotyse 
tarp Volgos ir Dono, ir L 
dvasinio alkio metas, — jo kančios pa
žįstamos tik tiems, kurie yra gyvenę 
mūsų šalies dykynėse, kurie yra troškę 
tirštame jos lygumų nuobodulyje. Nėr 
kuo gyventi, — tai bus, rodos, visų klai
kiausias mano patirtas pojūtis.

Ilgai mudu kamavomės, beieškodami 
gerų knygų, bet neradome nieko, kaip 
tik Okreico romanus, seną “Nivą” ir ki
tokią panašią menkystąi '

Koltunovas šaipėsi iš mūsų:
—Tai ką, vyručiai, stimpate? Puiku

mėlis !
Ir kartą pasigailėjęs pasiūlė:
— Kolače aš turiu pažįstamą, jis iš-' 

sirašo žurnalą. Norite — paprašysiu?
Mudu ėmėme maldauti jį; jisai nusi

juokęs sutiko, ir po kelių dienų keleivinio 
traukinio konduktorius įteikė Koltuno- 
vui ryšulėlį ir laišką. . ,

— Štai ir žurnalas! — tarė Koltuno
vas, patenkintai mostelėdamas ryšulėliu, 
bet, perskaitęs laišką, prikando ūsus,; ap
sidairė ir, pabrukęs ryšuliuką pažastin, 
stipriai prisispaudė jį alkūne.

— Na, tai duokš, —• paprašė Judinas, 
iš džiaugsmo šypsodamasis didele savo 
burna. ?Koltunovas kilsterėjo pečiais ir virši
ninko tonu pareiškė:

— Suspėsi, nelįsk!
Judinas nustebo, atsitraukė žingsnį; 

jie buvo bičiuliai ,ir Koltunovas niekuo
met taip šiurkščiai nekalbėdavo.

— Aš išsirūpinau, — aš ir skaitysiu 
pirmas, o jūs — paskui! — sausai ir 
piktai pridūrė Koltunovas. •

Tatai ir mane užgavo: anksčiau skai
tydavome balsu, visi drauge, arba skai
tydavo tasai, kuris turėjo laisvo laiko. 
Knygą laikydavome visuomet aikštėje, 
telegrafo kambaryje.

— Ko tu čia dabar nosį rieti? — pa
klausė Judinas, o Koltunovas dar pik
čiau atsakė: <

—Pasitrauk! Aš noriu skaityti sielos 
poilsiui, o ne jūsų kvailiems ginčams. 
Skaityti reikia tylomis, o jūs tuoj imate 
svarstyti: dėl ko taip, kodėl ne šitaip! 
Nusibodo man tat! Aš noriu vienas 
skaityti, — ir eikite po velnių! ’

Jisai užrakino knygą savo stalčiuje 
ir iki budėjimo pabaigos nesikalbėjo su 
mumis, tik piktai dairėsi, tartum kažko 
išgąsdintas. Kai jis, baigęs bildėti, ėjo 
savo butan, Judinas pasakė:

—Eidamas gulti, padėk knygą mato
moj vietoj, aš ateisiu jos paimti...

Jis neatsakė, tik susijuokė.
Apie vidunaktį Judinas man pasiūlė:
— Nueik, žinai, pąimk knygą, jisai 

tikriausiai jau drybso.
Dieną, bent pusantros valąndos, be 

paliovos plakė žemę smarkus lietus, pas
kui išplautame danguje vėl pasirodė 
kaitri saulė, gausiai sušildydama žemę, 
— dabar stepėje buvo tamsu ir tvanku, 
lyg pirtyje. Tarp juodų debesų, giliose 
mėlynose duobėse blyškiai ,švietė auksi
nės žvaigždės, — šią naktį visos jos atr 
rodė gęstančios. Priešais mane, lyg ro
dydama kelią, straksėjo varlė; tolumoje 
gaudė traukinys; nuo vandentraukio 
sklido tyli daina, traukiama kūriko žy
do, žvairo, su liūdna šypsena ant Raudo
nų lūpų, — atrodė, jog niekas negalėjo 
nutrinti tos šypsenos nuo jo smailo, tam
saus veido. Iš Koltunovo buto lango lie-

duotų,■— neimkime! Gerai?
Aš sutikau:
— Gerai.
—- Duodi-žodį?
— Duodu.

Juokinga dabar tai prisiminti, bet to
mis dienomis aš iš tiesų kentėjau ir kaž
ko bijojau, nes krūtinėje kartais užvir
davo tokia neapykanta žmogui, jog nuo 
jos imdavo svaigti galva, ir prieš akis 
raibuliuodavo raudonos dėmės.

Visa stotis matė, jog mes, trejetas 
draugų, susipykome, visi girdėjo, kaip 
Koltunovas tyčiojosi iš mūsų, visi kažko 
laukė tarp mūsų įvykstant ir prie kažko 
mus skatino — tylomis, tiriamais žvilgs
niais, pašaipomis.

Baigėsi tat visai paprastai: rytą Kol
tunovas atėjo budėti, metė žurnalą Ju
dinu! ir tarė:

—T,e, skaityk .. .
Telegrafistas sučiupo metamą knygą 

ir. tuč-tuojau tylėdamas įbedė savo di
džiulę nosį į antraštę.

Naktį aš balsu skaičiau Judinųi nedi
delę apysaką apie tai, kaip gera moteris, 
pametusi netikusį vyrą, nuėjo dirbti vi
suomenei, pasauliui, — skaičiau .ir gal
vojau:

“Ar tik ne tat bus pravirkdinę Koltu
nova ?’’

Staiga jis įvirto pro duris ir ėmė šū
kauti, graibstydamasis rankomis už 
staktų:

— N-nedrįsk skaityti!
Jo kojos linko, jis buvo nežmoniškai 

girtas ir, lyg laukinis, vartė raudonas 
pasruvusias akis. '

— N-nedrįsk!.. . Niekas nieko nesu
pranta.! . ir tie, kur rašo, ir visi...

Jis sukniubo ant grindų, tiesdamas į 
mus rankas ir šaukdamas:

—Tylėk!. . .' Neskaityk1...
O' tarpdury, už jo nugaros, stovėjo 

ių'ažoji mergaitė, Viera Petrovna, atsag
styta, smunkančia nuo pečių suknele, ba
sa, sutaršytais plaukais, — jos rudos 
garbanos kilo aukštyn, tartum liepsna, 
— stovėjo ir blyškiu balseliu klausė;

r— Kam jūs jį nųskriaudėte?

SKAITYK
ir 

MOKYKIS

skonio 
padeda

j ryklę,

tau

Mirė Juozas Kruminas
Šių.metų birželio 1 d. Edmundsthaly- 

je, Vokietijoje, džiovininkų sanatorijoje 
mirė Juozas Kruminas, poetas. Jis buvo 
27 metų amžiaus.

Kruminas turėjo gabumų rašyti ir bu
vo gan gausus. Jis išvertė ir eilę kny
gų iš kitų kalbų. •

Deja, kaip daugelis kitų; taip ir Kru
minas, užuot pasilikti Lietuvoj, savo 
gimtojoj šalyj, pabėgo į Vokietiją ir ten, 
aišku, negalėjo išsigelbėti nuo džiovos ir 
nuo mirties.

Jo žmona, taipgi rašytoja, Kruminą 
paliko Vokietijoj, o pati, atvykusi į A- 
meriką, kaip sako josios bičiuliai, ser
gantį vyrą “pamiršo.’k

Jei poetas Kruminas būtų pasilikęs 
Lietuvoje, tai, veikiausiai, jis būtų išsi
gydęs ir atlikęs nemaža naudingų dar
bu. Deja, Kruminas paklausė žioplių iš 
Vliko, kurie sakė: bėkite į Vokietiją tik 
keletui mėnesių. Amerika tuojau pa
skelbs karą Tarybų Sąjungai, nuvers 
tarybinę vyriausybę Lietuvoje, grąžins 
smetonininkų kliką ir jūs vėl būsite 
“laisvi.” G— das.

LMS' News and Views
By Mildred Stensler

Jt is with humble pride that I. write: 
• LMS Fourth Annual Summer Vacation 

School opens Monday, July 9.
When the LMS 3rd district laid plans 

for such a school back in the winter of 
’47, I don’t think they dared look ftito 
the future, any further than the one 
year. But, here it is—the fourth year 
coming up with all indications that this 
year will be the best ever. The germ of 
this original idea, that the LMS can 
successfully operate special courses in 
the instruction in the 4 Arts for the 
benefit of all Lithuanians, has indeed 
taken seed.

Too, enough' change and variety in the 
courses and instruction has been offered, 
that some, students have come back 
every year. Aside from the education
al benefits, they claim to have spent a 
most exciting vacation.

Aside from the students (students 
have come in all ages), there are a cer- 

(Tąsa penktame pusi.)

Virškinamoji karvelio sistema. 
Karvelį pražiodžius, , matyti 
nedidelis ir siauras burnos rui
mas, arba tuštimas, kuriame 
yra siauras ir sausas liežuvis. 
Jo paviršius suragėjęs, ir jis 
menkai tejaučia skonį; jis yra 
daugiau’ lytos, negu 
organas; be to, jis 
praryti maistą.

Burnos ruimas eina
kuri pereina į stemplę. Apati-’ 
nė stemplės dalis išsiplėtusi ir 
pavirtusi gurkliu. Gurklyje 
susirenka karvelio ■ prarytieji 
grūdai, ir jie ten suminkština
mi.

Patelės, gurklio sienelėse 
tuo metu, kai ji peri vaikus, 
atsiranda ypatingos liaukos. 
Tos liaukos gamina į varškę* 
panašią medžiagą, kurią pa
telė atryja ir ja maitma 
paukščiukus.

Gurklys žemiau labai su
siaurėja ir pereina į žemutinę 
stemplės dalį. Stemplė perei
na į mažą, liaukinį skilvį. To 
skilvio sienelės turi daugybę 
liaukų, kurios gamina virški
namąsias sultis. Tų sulčių 
veikiami prarytieji grūdai dar 
labiau suminkštėja ir išbrinks
ta. Iš liaukinio skilvio išbrin
kę ii- suminkštėję grūdai pa
tenka į raum.eninį skilvį, šio 
skilvio sieneles gamina ypa
tingą medžiagą, kuri tvirta 
žievele sukietėja ant vidinės 
sienelių pusės, ši žievelė pa
deda trinti maistą. . Maistą 
trinti padeda ir prarytieji kar
velio akmenėliai. Jie tam tik-% 
ra laiką lieka raumeniniame 
skilvyje ir, kaip girnos, pade
da malti maistą. Tie akme
nėliai patys greit sudyla, bet 
karvelis instiktyviai 
jų atsargą.

Sumaltasis maistas 
vio pereina į laibąją

papildo •

iš skil- ” 
žarną, 

kurios, kūpa apriečia ilgą liau
ką — kasą. Toji liauka gami-: 
na ir leidžia į žarną virškina
mąsias sultis. Karvelis turi ir 
gerai išsivysčiusias kepenas. 
Tulžies pūslės karvelis netu
ri, nors daugelis kitų paukš
čių ją turi.

Laiboji žarna pereina į 
trumpą storąją žarną. Tarp • 
šių dviejų žarnų yra dvi trum
pos aklos ataugos.

Užpakaline žarna įeina į 
kloaką. Kloaka atsiveria išo
rėn kloakine anga, 
kartu ir užpakalinė, ir 
nimosi anga. į kloaką 
inkstų ir lytinių liaukų 
kai.

kuri yra 
šlapi- 
įteka 
lata-

Karvelio kraujotakosi Karvelio kraujotakos siste
ma pasižymi stipriai išvystyta 
širdimi- Širdis keturių skyrių 
— dviejų prieširdžiu ir dvie
jų skilvelių.

Dešinioji ir kairioji širdies 
pusės atskirtos viena nuo ki
tos. Iš dešiniojo skilvelio veni
nis kraujas plaučių kraujota
kos ratu įteka į ’plaučius, čia 
gauna deguonies ir grįžta 
į širdį — į kairįjį prieširdį, o 
iš jo į kairįjį skilvelį; kairysis 
skilvelis susitraukdamas išva- 
ro arterinį kraują į aortą. 
Aorta užsilenkia į dešinę, apei

na apsukui širdį ir paskui išsi
šakoja į arterijas, kurios išne
šioja kraują po visą kūną. 
Atidavęs organams deguonį, 
kraujas (jau veninis) grįžta į 
širdį — į dešinįjį prieširdį, o 
iš jo — į dešinįjį skilvelį. Va
dinasi, x arterinis ir veninis 
kraujas niekur nesusimaišo, ir 
karvelio kūno audiniai bei 
ląstelės gauna gryną arterinį, 
nesumišusį, kraują.

Karvelio kvėpavimo sistemą 
sudaro ilga trachėja ir plau
čiai. žemutinė trachėjos dalis 
šakojasi į dvi trumpas bron
chas, kurios nueina į dešinįjį 
ir į kairįjį plautį. Toje vietoje, 
kur trachėja šakojasi į bron
chas, yra balsinės, arba apati
nės, karvelio gėrklos.

3 pusi.-—Laisve (Liberty)-šeštadien., Birželio-Junę 16, 1951



ATMINČIAI mano mylimos

ir kur dingsta,

Ir nėr kančiom?

lų aštrųjų man kančių : 
• Kur tik einu, ar bebūnu 

Be tavęs aš nerimstu.

Sau ramumą .terandu, 
Kai spalvingais aš k\

Kai kvietkelių aš žie 
Favo veidą pamatau

Pasidaro kiek ramiau.'

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Rekonstruojamos miesto 

gatvės ir aikštės

ŠIAULIAI, bal. 15 d. — 
Atšilus orui, prasidėjo tolesni 
miesto tvarkymo darbai.

Stambiausi darbai šiais me
tais vyksta prie geležinkelio 
stoties, čia bus sudėtas naujas 
aikštės grindinys ir naujai 
perkloti bei praplėsti šaligat
viai, įrengtos aikštelės leng
voms mašinoms stovėti. Greta 
geležinkelio stoties Įrengia
mas poilsio skveras. Artimiau
siais metais skvere numatyta 
pastatyti Lenino biustą.. Ite- 
konstravus stoties aikštę, nuo 
stoties rūmu eis n«uja gatvė, 
jungianti geležinkelio i 
viena iš pagrindiniu 
magistralių — Vilniau? 
Susisiekimas su miesto 
taps patogesnis ir trump: 
Naujai tiesiama gatve 
dviejų va ž i u o j a m ų j ų 
jos viduriu eis liepų 
išpuošta gėlynais.

Toliau tęsiami Salduvės 
kalno apželdinimo darbai.

miesto '

bus 
pusiu.

įsigykite
JONO KAŠKAIČIO 

eilių rinkinį

PROŠVAISTES
Knyga, kurioje telpa 

arti 150 Jono Kaškaičio 
i gražiausių eilėraščių

Kiekvienas kultūringas žmogus privalo įsigyti “Pro
švaistes,” jas perskaityti ir laikytis savo knygynėlyje.

“Prošvaistėse” taipgi telpa įdomi Jono Kaškaičio (Dr. 
Kaškiaučiaus) biografija; jo mokslas ir kūryba.

1 * •
Knyga iš virš 300 puslapių, kainft $1.50.
Tuojau įsigykite ir pasinaudokite tuom gražiu veikalu.

I ' A I C* W r 110-12 ATLANTIC AVENUE, LAI U V t RICHMOND HILL 19, N. Y.

metais bus pasodin

Medelių sodinimas toliau vyk
domas Maksimo Gorkio gat
vėje, “Aušros” alėjoje, Karo

Dii? se. Medžiai taip pat pa- 
■> Gegužės Pirmosios gatvę 
t-idengs miesto turgavietę. į

Cudahy, Wis
Sodinami miškai

rinį miškų sodinimą.
m t

,čių ir mokyklinio jaunimo.
srityje per pirmą-
dienas jauni la- 

spygliuočiai paso- 'puociai
dinti dešimčių hektarų plote.
Vyksta sodinimo darbai
lių, Kauno ir Klaipėdos

s jau 
srity

ai pavasarį respublikos miš
ku ūkiai pasodins 15 procen
tą daigiau medžiu, negu pra
ėjusiais metais.

KAZLŲ RŪDA. (ELTA), šį 
pavasarį miškų ūkio atliekamų 
smėlėtuose plotuose ir že
muose šiluose miškų sodinimo 
darbų apimtis padidės šim
tais hektarų palyginti su 1950 
metais, žymų plotą sudarys 
ąžuolų, uosių, klevų ir kitų 
medžių sodiniai.

Pradėti paruošiamieji dar
bai Įveisti daigynui, kur bus 
auginama kolūkiniams so
dams 20 miciurininių rūšių 
obelų ir kiti vaismedžiai. Miš- 

1 kų ūkis kruopščiai pasiruošė 
■ ir pradėjo miškų sodinimą bei 
| sėją. Daugiau kaip 100 hek- 
| tarų plote pasodintos pušys, 
H eglės ir kitos medžių rūšys.

NAUJI DARBO LAIMĖJIMAI
Kybartai, bal. 13 d. — žy

miai viršydamas gamybinį pla
ną, baigė kovo menesio darbus 
vagonų remonto depo kolekty
vas. Keletas vagonų atremon
tuota viršum plano, žymiai su
mažinta remonto darbų savi
kaina. Darbininkai ir inžinie- 
riniai-techni kiniai darbuoto
jai, prisiėmę naujus socialisti
nius įsipareigojimus Gegužės 
Pirmosios garbei, paspartino 
darbo tempus. Plačiai išsivys
tė socialistinis lenktyniavimas 
tarp brigadų siekiant geriau iš
naudoti techniką bei įrengimus.

VIŠČIUKŲ PERINIMO 
SEZONAS

Marijampolė, bal. 13 d. — 
Vystanti paukštininkystės •' fer
mas didelę pagalbą kolūkiams 
teikia vietos inkubatorinė sto
tis. Per 1951 metų sezoną joje 
padidinamas viščiukų perini
mas du su puse karto palygin
ti su praėjusiais metais., Pir
mosios šiemet išperintų viena
dienių viščiukų siuntos jau iš
siųstos į Marijampolės rajono 
J. Janonio vardo, “Nauju ke
liu” kolūkius, Kalvarijos rajo
no “Stalino keliu” ir J. žemai
tės vardo kolūkius.

SPECIALISTAI POPIERIAUS 
PRAMONEI

Kaunąs, baL. 13: d. Celiu
liozės - popieriaus* technikumas 
išleido popieriaus gamybos 
technologų laidą. Visi 35 stu
dentai sėkmingai apgynė savo 
diplominius projektus.

Di plom uotiej i technologai 
{siunčiami dirbti į popieriaus 
I fabrikus.

Mirė Sena Gyventoja— 
i Sakalauskienė

čia mirė sena mūsų mieste
lio gyventoja Sakalauskienė 

i (YoČiutė) 'sulaukus, 74 metų 
amžiaus. Ji buvo kumečių tė-

I vii duktė ir gimus Galtapio 
| dvare, Prienų vals. Josios gy
venimo draugas mirė 1922 m.

Velionė gyveno su: dukterim 
• Nastazija iki mirties. Liko nu
liūdime dvi dukterys, viena 

i Brazilijoje, du sūnūs, jų šei
mos ir 4 anūkai.

Sakalauskienė' buvo laisvų 
pažiūrų, todėl ir vaikus iš- 

. auklėjo tokiais. Palaidota 
ge$p 28 d. Arlington kapinė
se.' Laidotuvėse dalyvavo gra
žus skaičius lietuvių ir svetim
taučių.

Ilsėkis, drauge, šios šalies 
pilkoje žemelėje. Draugas.

—o—
Išrinkom Delegatą 
Taikos Kongresan

LDS 134-ta kuopa praėju
siam susirinkime išrinko de
legatą į būsimą Taikos Kong
resą, kuris atsibus Chicagoje, 
birželio 29-30 ir liepos 1 d. 
Delegatu išrinktas d. J. Neu
manns. Kuopa paskyrė iš iždo 
$10.00 pasveikini,mui Taikos 
Kongreso ir $2.00 delegato 
registracijai.

Susirinkime turėjome malo
nų svečią, tai LDS vice prezi
dentą Olsoną su žmona Aldo
na.

'■ Taipgi buvo malonu girdėti 
. iš parengimo komisijos ra
portą, kad nuo pereito kon
certo liko1 pelno $185.52.

■Mūsų kuopa finansais tur-, 
tinga, nes mūsų kuopos komi
tetas ir visi nariai sutartinai 
ir nuoširdžiai dirba dėl orga
nizacijos gerovės. Kp. Narys

Fašistinių bestijų 
darbai Korėjoje

Birželio 13 dieną New 
Yorko komercinėje spaudo
je pastebėjau du svarbiu 
pranešimu: vienas. iš Lon
dono ,kitas iš Pusan, Korė
jos. Iš Londono praneša, 
kad darbiečių valdžia atsta
tė nuo pareigų darbietę 
parlamento narę Mrs. Mo
nica Felton. Ji buvo vedėja 
Stevenage Dev e 1 o p m e n t 
Corporation.

Už ką ją iš tos vietos pa
varė? Ogi už tai, kad jinai 
buvo nuvykus į Šiaurinę 
Korėją ir sugrįžus išdavė 
raportą, ką ji ten būdama 
patyrė bei girdėjo apie pa
dėtį Pie.t. Korėjoje. Ji pa
pasakojo, kad girdėjus nuo 
žmonių, atvykusių iš Pieti
nės Korėjos ,bei iš pasitiki
mų dokumentų, kurie jai 
buvo parodyti, kad Pietinė
je Korėjoje yra vedamas 
baisus teroras, kad ten 
siautėja nesvietiškas žiau
rumas.

Kaip ji, Mrs. Ęelton, iš
drįso šiuos faktus papasa
koti Anglijos žmonėms!

Atžymėjimui 40 Metų Jos Gyvavimo Sukakties 
$300 DOVANOMIS PRIE ĮŽANGOS BILIETO 
. ? l-t-$100,.2—$75, 3—$50, 4—$25, 5—$15, (i—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, 10—$5.

MAYNARD, MASS.

Graži liaudies dainų
1. AL STEVENS Pilnas Orkestras gros lietuviškus 

ir amerikoniškus muzikos kavalkus, tinkamus senimui 
ir jaunimui.

2. Laisves Choras, iš Hartford, Conn., vadovaujamas 
Wilmos Hollis.

programa:
3. Norwoodo Vyrų Ansamblis, 

vad. S. Paura, akomp. G. TerhOrst.
4. Laisvės red. A. Bimba pa

sveikins Massachusetts lietuvius 
nuo dienraščio Laisves.

Kviečiam lietuvių visuomenę iš visos Naujosios Anglijos suvažiuoti. Už
tikrintas smagumas jauniems ir seniems. , ir

Mass, lietuvių organizacijos LLD, LDS, LMS, MMS n

4 pusi.—Laisve (Liberty)- Šeštadien., Birželio-June 16, 1951

Darbiečių valdžia savo par
tijos veikėją už tai ne tik 
pasmerkė, bet ir iš atsako- 
mingos vietos pavarė.

Bet tą pačią dieną toje 
pačioje New Yorko spaudo
je telpa pranešimas iš Pu
san, Pietinės Korėjos, šis 
pranešimas kaip tik patvir
tina, dar su didelėmis ma
garyčiomis, tai, ką Mrs. 
Felton pasakojo Anglijos 
žmonėms.

Iš Pusano praneša, kad 
Pietinės Korėjos parlamen
tas buvo išrinkęs komisiją 
ištyrimui fašistinių eksesų 
ir žiaurumų . Toji parla
mentarinė komisija per sa
vo pirmininką Suh Min Ho 
išdavė raportą. Skaitant tą 
baisų raportą šalti šiurpu
liai supurto žmogų. Štai 
kokie fašistiniai bestijos 
valdo Pietinę Korėją!-

Raporte sakoma (juodu 
ant balto), kad Pietinėje, 
Korėjoje paskutiniais ke
liais mėnesiais badu mirė 
armijos kempėse net 50,000 
jaunų korėjiečių, draftuotų

Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, Hartford, Conn.

ARARAT CAMP, VO SE POND PAVILION

armijon! Tose armijos kem
pėse sąlygos tokios baisios, 
karininkų brutalumas toks 
nepakenčiamas, jog jauni 
vyrai tūkstančiais iš jų pa
bėga, vietoje jose badu nu
mirti.

Raportas toliau parodo, 
kad apie, 80 procentų ib 
350,000 tų jaunų vyrų, kly
ne badu neišmirė arba ne
pabėgo, “fiziniai yra suga
dinti, nebetinkami darbui.” 
Parlamentarinė ko misija 
sako, kad Pietinės Korėjos 
Nacionalės Gvardijos, kuri 
tas kempes užlaiko ir pa
imtus jaunus vyrus rengia 
karui, viršininkai yra ko
rupcijos suėsti karininkai. 
Jie badu marina ir šaldo 
jaunus rekrūtus ,o jų apla- 
vinimui ir maitinįmui pa
skirtus pinigus pasiima sau 
į kišenę.

Komisija kalba apie “mir
ties maršą” praėjusio gruo
džio mėnesį. Tai buvo bai
sūs šalčiai. Per tris savai
tes kareiviai buvo priversti 
marguoti laukais. Komisi
ja sako, kad iš viso per tas 
tris savaites per tą maršą 
net 300,000 rekrūtų pabėgo 
arba mirė kelyje!

Šitos komisijos raporto 
turinį iš Pusano pranešė

United Press žinių agentū
ra.

Ta pati agentūra praneša, 
kad su tuo parlamentinės 
-komisijos raportu b uiv o 
kreiptasi į Amerikos gin
kluotų jėgų naująjį komAi- 
dierių gen. Matthew B. 
Ridgway. Buvo paklausta, 
ką jis mano apie raportą ir 
ką daro amerikiečių/^rmi- 

*jos komanda suvaldymui 
Pietinės K o r ė iX) s fašis
tinių žudikų, den. Ridg
way atsakęs, k^d amerikie
čiai į tokius Reikalus nesi
kiša, kad šitZs masinis pie
tinių korė/ečių galabini- 
mas yra v/dujinis Pietines 
Korėjos reikalas!

Bet tai tik išsisukinėji
mas nuo atsakomybės. Fa
šisto prezidento Rhee val
džia yra amerikiečių armi
jos atsakomybė. Jinai tik 
ir pasilaiko Amerikos užta
rimu, globojimu ir ginklais.

Pilietis

Jei jūsų draugijai, klu
bui ar chorui reikia kokių 
stambesnių s p a u s d i n ių: 
konstitucijų, mokesčių kny- 
gelių ar kitko, — nesibaMy-^ 
kite, kad' daug kainuos, pir
ma pasitarkite su Laisves 
spaustuve.



LMS News and Views
(Tąsa nuo 3 pusi.)

tain number of people who come clown 
solely f«r the pleasure of spending their 
vacation^ amidst the busy activity of

•School.
: is entirely permissible; we wel- 
all such vacationers. They have 

.c privilege of bathing, boating and 
fishing in the lake, taking meals at the 
School cafeteria, attending certain lect
ure classes and participating in all eve
ning games, dances, .song fests etc.

This year vacationers can avail them
selves of the charming company of 2 
well known individuals. Jonas Valentis, 
who is to teach the drama class, will be 
available for any private or group as
sistance in the art of acting and direct
ing/ As an extra activity, he may be 
ible to work up a pla.yet or some scenes 
from noted plays.

Leon Yonikas, secretary of the LMS 
Center and editor of the LMS Art Mag
azine, will teach the history and lang? 
lage classes. At special periods he will 
told panel discussions on organizational 
problems and activities.

Al. Merkis will again be on hąnd for 
he folk-dancing and games.

And yours truly will again lead the 
nusic classes. A special col lection o f 
)opular Lithuanian songs is being pre- 
)afed £nd will be available to every 
Tudent. Chorus singing and community 
»inging^(for everybody at the park) 
vili be part of every evenings activity.

Recently we received a letter that we 
vould like to share with the readers 
•f this column, because, more than all 
ny thousands of words on the LMS 
School, it sumarizes the spirit of this 
enture. I he writer of the letter is a 
oung an who was sponsored by one of

Vasfehin D, C
Vakarėlis pas liaudies 

draugus

Gavau pakvietimą iš 
i Sąjungos Ambasados 
ažiūrėti krutamujų m 
į. (filmo) “Kubanio

su

įau

ii.dė ranką, prašydami, 
1 eitumėme į didelę, gra- 
i papuoštą salę, kurioje 

buvo susirinkusių daug 
čių.

Bet' sustojome, atsiminėme, 
kad dabar stovime ant sovie
tinės žemės. Durys, kurios 
vedė i apšviesta sale, buvo

pusėj e
I ie ant sienos kabojt

I i portretas, o kairėje 
( ]i' ; Lenino portretas. Abudu port

retai aliejiniai ir nupiešti žy
miausio sovietinio piešėjo.

Kiek nusižiūrėję į paveiks- 
h s. įėjome į salę. Salė labai 
ruiminga ir apšviesta desėt- 
kais elektrinių, lempučių.

Prie sienos stovi didelis 
stalas, apkrautas lėkštėmis ir 
jvftiriais smulkiais užkan
džiais. kiškutį toliau stovi du 
mazęsni stalai ant kurių ran
dasi įvairūs gėrimai. Kiekvie- 

užsikąsti ir išsigerti, 
nori.

aštuntą valandą, kada 
pakviesti svečiai susi
ję buvo apie pustre

čio šimto, buvo paprašyti eiti 
ir pasižiūrėti filmo. Rodymas 
tęsėsi pusantros valandos.

Sovietiniai filmai yra natu
ral iško.s spalvos. Tai' naujas 
išradimas. Kaip žmogus arba 
daiktas išrodo, taip ir parodo
mas. Jeigu drabužiai raudoni, 
o kepurė balta, tai taip ir ma
tosi. Jeigu plaukai šviesūs, tai

pa- | šviesūs ir parodomi.

ir su

ivimi vL i 
rolį arba 
>dymasibuvo paskirta 
is 17 n. pačioje Am 
•, kuri randa 
. W. IGth St.
Parėjus namo 

ivo 6 valanda, 
tais drabužiais 
vykome. Diena

labai šilta. Saule 
bai žemai nusileid 
mavo auksiniais s 
ietė ant Ambasados pasta 
jrio dideli Jangai blizgė 
lip krištolai.
Sovietų Ambasados pasta-; Riek tik 
s labai didelis, pastatytas iš' 
lito akmens ir plytų, su di- i 
ilėmis balto marmuro kolo- 
>mis priešakyje, kurios du
lkia iki trečio aukšto. O ta.r- 
j jų gana di 
Atvažiavom 
stojo beveik 
įsados. įėjom

dury
bu

Am 
už ii 

>.me balto marmuro laiptai; 
it aritro aukšto. Prie na 
iptų sukiko mus du Ambasa 
>s ąt*kovai ir labai meiliai 
įsveikino. Draugiškai

i vidų u

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

I

Liūdesio 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.

B
1113 Mt. Vernon St. 

Philadelphia, Pa.
Tel. Poplar 4110

push—Laisvė (Liberty) ’Šeštadien., Birželio-June 16, 1951

« CHARLES J. ROMAN

the, choruses last year. This year he is 
in the uniform of the U. S. Army. He 
writes to ask us .permission for him to 
spend his leave away from camp at the 
LMS School. Don, we would be proud 
to have yo»u.

Many more good things are turning 
up in the mail these days. Mrfe. Simans 
of Cleveland, one, of our greatest patri
ots, has, every year aside from coming 
to the LMS School and paying as a full 
student, always brought along some 
contributions from her townspeople. 
This year she sends us $16.25 which she 
has collected from friends in Cleveland 
and far off St. Petersburg to add to the 
Scholarship Fund.

Early in the drive, Mrs. Phillipsc of 
Stamford, Conn., has come forward 
with her annual contribution of $5.

From Pittsburgh, Mr. Paulauskas 
sends a very worthy contribution of 
$10 from the Pittsburgh LDS Branch 
142. We have still to get a student from 
Pittsburgh. How about it?

Here’s a proposition: We will apply 
all contributions to the Scholarship 
Fund from the. state of Pennsylvania 
towards sending one student from that 
state to the School. I am sure there 
must be some young person there de
serving of such a scholarship. The first 
one to speak up will be the lucky one.

Many, many thanks to all our good 
Lithuanian friends for their material 
assistance in helping to make the LMS 
School a yearly educational project.

CORRECTION, PLEASE: Somehow, 
we just can’t figure out how thez dates 
in the School circular got mixed up. The 
School Picnic will be held Sunday, July 
15, at Olympia Park, and the School 
Concept will be Saturday, July 21, at 
Worcester. School starts, of course, 
JULY 9.

DETROITO ŽINIOS
’’ i ► •

Sugrįžo is ligonines 
\ j

Buvę ligoniai Providencč 
ligoninėje jau visi iškeliavo 
iš tos kančių. Įstaigos.

Jonas StaR vilas dabarti
niu laiku jau savo namuo
se, nors turės tam tikrą lai
ką praleisti dar, kolei galės 
užsiimti savo kasdieniniu 
darbu.

Juozas York taipgi pra
leidžia laiką tvirtindamas 
savo sveikatą savo namuo
se, pakol galės grįžti uždar
biauti sau duoną dirbtu
vėje.

Šiomis dienomis likosi 
parvežta iš ligonines Ona 
Waitickūnienė. .. 

.i » iKadangi jos liga nępagyr 
doma, tai išeities kitos, ne
liko, kaip įtik apleisti-ligon.- 
bučio- lovą ir suteikti kitam; 
tą vietą.

Ji randasi dabar savo na-, 
muose po numeriu 12102 
Santa Rosa Drive, po nami
ne priežiūra. Jos padėtis 
nepageidaujama nė vienam.

į Turint laiko, ne pro šalį ap- 
i lankyti ja ir suraminti..

Rep.
į

Ar teisingas 
toks išauklėjimas?

Labai žiaurus nuotikis. 
Lenkų kilmės čiagimis Leo 
Walter Liss, Romos katali
kų bažnyčios pasekėjas, 

’taip lygiai ir jo moteris 
; Dottie, augino pagal. įsaky- 
Į mą katalikiško švento tikė- 
i jimo daug vaikų.

•' Jis turėjo tik 36 metus, 
o moteris 28 metus amžiaus, 
o jąu buvo,6 vaikai jiems!

Ji pati išauklėta katali
kiškoje, net aukštesnėje

mokykloje ir pastoviai lan
kydavo savo bažnyčią ant 
visų mišių ir atpuskų.

Pastoviai pradėjo lankyti 
aludes po darbo.

Vaikai, vieni palikti, žino
ma, gal verkė, ir tėvams, 
įsikaušusiems, tas verks- 
mas nepatiko.

Tėvas verkiantį, dviejų 
metų savo vaiką primušė ir 
įmetė į lovą gulėti.

Iš ryto rado, jį negyvą. 
Sukišo vaiką į 5 galionų ge- 
solino keną ir užcementavo. 
Padėjo į kambariuką.

Namo savininkai pareika
lavę teismo juos iškrausty
ti iš tų namų už neramų 
gyvenimą, pranešė policijai, 
kad turi būti šeši vaikai, o 
ne penki.

Policija pradėjo tyrinėti. 
Surado kene užcementuotą 
kūną!

Dabar randasi abudu 
Lissai po areštu. Vaikai

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

prieglaudoje.
Bet ar tiem geriem ir mo

kytiem katalikam rūpi tos 
peklos kančios?

Nugi, nei kiek! Lissas 
gyrėsi policijai su savo 
“tatoo” dekoracijomis ant 
savo kūno, o ji tai galvoja, 
ar atgau savo $25, duotus 
už renda.

Aš

I
Tel. AV. 2-1026 <?

DR. JOHN REPSHISI 
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS $ 
Valandos: 2-4 ir 6-8 $

Nedaliomis ir šventadieniais: & 
nuo 10 iki 12 ryto. ' 2

495 Columbia Rd. X 
DORCHESTER, MASS. |

Buvo parodyta, kaip kol
ūkiai apdirba laukus kolekty
viškai, kaip -jie vartoja mo
derniškus įrankius, kaip vie
nu kartu viena ii- ta pati ma
šina nupjauna, suima ir iškli
ba javus, supila grūdus į mai
šus. Paskui sunkvežimiai pa
ima tuos maišus su grūdaiš ir 
nuveža į svirnus. Visur Įtaisy
tos traktorių stotys, žmones, 
kurie ten dirba, yra linksmus, 
išrodo geroj d sveikatoje, apsi
rėdę gerais baltais drabužiais'.

Taipgi parodyta didelis jo- 
ma.rkaę (turgus), kuriame ga
lima gauti visko .nusipirkti. ■

Kalba ir dainavimas eina 
rus u k' a 1 b o j e,' b e t del t ų, k u r i e 
nevartoja rusų kalbos, yra 
angliški paaiškinimai. Kalba, 
dainavimas ir muzika labai 
aiškūs. Viskas naturališka.

Šitie krutamieji paveikslai 
svečiams labai patiko. Jie plo
jo delnais ilgą laiką. Visi bu
vo užganėdinti, sakė, kad tie 
naturališki sovietiniai paveiks
lai daug geresni už ameriko
niškus.

Svečiai jau buvo beeiną lau
kan, nežinodami, kad del jų. 
yra prirengtas “surpryzas.” 
Visi jie buvo paprašyti vėl 
grįžti į salę ir užbaigti vaka
rėlį. Salėje radome vėl stalą 
apkrautą maistu, taip pat bis . 
vo ir gėrimų. Ir taip vakaras 
tęsėsi prie skanių valgių id| 
d r a u g i š k ų p o k a 1 b i ų.

Pobūvyje dalyvavo beveik 
visi ambasados tarnautojai. 
Jie sukinėjosi tarpe susirin
kusių svečių ir su- visais drau
giškai šnekučiavosi.

Buvo labai linksma ir malo
nu, visų ūpas buvo geras, 
žmonės beveik užmiršo, kur 
jie randasi ir nenorėjo apleis
ti. Kiti kambariai buvo atida
ryti dėl svečių. Ten buvo- 
minkštų baldų, sofų, krėslų ir- 
stalų, kur svečiai pasiėmę 
maisto galėjo sėdėti, valgyti 
ir kalbėtis. Jaunos, gražios 
merginos prižiūrinėjo, kad 
viskas būtų geroje tvarkoje.

Ir taip ta tikrai draugiška 
puota tęsėsi iki gilios nakties.

Atsiminuš, tačiau, kad ry
toj reikės eiti į darbą, atsisvei
kinome su svečiais ir ambasa
dos prieteliais, ir, apleidome 
pobūvį... i

Steponas Joniškietis

* , »
Asmuo, neapsipažinęs su 

svetimomis kalbomis, nei 
savosios tinkamai nežino. į

Goethe.

LAISVĖSPIKNIKAS
BROOKLYNE

Prašome visų 
į s it ėm vii. kad 
šiemet Laisvės 
H ^kilikas įvyks 
šeštadienį:

^#4

Sietyno Choras, vad. Mildred Stensler, dalyvaus programoje.

Taipgi žinokime, jog šiemet Laisves piknikas bus naujoje vietoje—

DEXTER PARK
JAMAICA AVE. IR ELDERTS LANE, WOODHAVEN, N. Y.

Privažiuojama BMT Broadway Line, Jamaica traukiniu. Išlipimas Elderts Lane stotyje. 
Parkas prie pat stoties.

Puikią betuvių liaudies dainų programą duos vietinis Aido Choras ir Newarkd Sietyno Choras. 
Abiem choram vadovauja Mildred Stensler

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS 
l 

* • 
■ r—------------------------- ■—I.................................... —*...........          1 1 — " ■ ""

Piknikas prasidės 1 vai. dieną. Programa — 6 vai. vak.



Radijo koncertas

Tautinės grupės smarkiai ruošiasi 
dalyvauti Taikos Kongrese

Vakar įvyko tautinių gru
pių susirinkimas. Pasirodo, 
daugelis tautinių grupių ruo
šiasi pasiųsti skaitlingas dele
gacijas į Taikos Kongresą, ku
ris prasidės penktadienį, bir
želio 29. Kongresas įvyks Chi- 
cagos Coliseume, bene didžiau-

Aną dieną aplankiau Ame
rican Peace Crusade raštinę, 
kuri randasi Breslin viešbuty
je. Pasirodo, kad ten darbo 
yra galybės. Savanoriai ir pa
samdyti darbininkai ir darbi
ninkės dirba sušilę. Sako, rei
kia daug literatūros pagamin
ti ir išsiųsti, daug laiškų atsa-jsioje Chicagos salėje. Ekskuv 
kyti.

Mat, rengiantis prie tokio 
didelio Taikos Kongreso susi
daro daug ir darbo. O dar 
viešbučių darbininkų streikas 
kaip tik tuo metu buvo iš
šauktas. Breslin viešbutis buvo 
pikietuojąmas. Tai American 
Peace Crusade raštinė laiki
nai buvo perkelta į kitą vietą. 
Bet dabar Breslin viešbučio 
darbininkai susitaikė. Tai vėl 
ateina viskas i normales ve- 
žes.

siniu traukiniu kelionė $45 į 
abi puses, autobusu — $28.

Jau žinoma, kad armėnai, 
vengrai, žydai, suomiai, estai, 
meksikiečiai, ispanai, lietuviai, 
kroatai, jugoslavai, rifmunai, 
latviai, lenkai, italai, grekai, 
bulgarai siųs delegatus j mini
mą Taikos Kongresą.

Visas informacijas suteikia 
American Peace Crusade savo 
raštinėje, Hotel Breslin, 1186 
Broadway, Room 1200, tel. 
Murray Hill 6-9266. Rep.

Kriaučiai, dabokite savo unijos rinkinius

Birželio (June) 20 d. įvyks
ta lietuvių 54-to skyriaus dele
gato ir lok ai o sekretoriaus 
rinkimai unijos svetainėje, 
11-27 Arion Pi. Tiesiai iš dirb
tuvių traukite 4-tą valandą po 
pietų į unijos svetainę. Balsa
vimas tęsis iki 9 valandos va
karo.

Napadarykite klaidos. Bus 
tik viena balsavimų diena. 
Balsuokite visi už jaunuolius. 
Ant viršaus baloto pirmutinis 
yra jaunuolis delegato vietai, 
ten padėkite langutyje + • 
Taipgi lokalo sekretoriaus vie
tai yra 2, o tik reikia balsuoti 
už vieną, kuris 
šaus po delegato 
vietos pirmutinis, 
te langutyje -p.

Gerbiamieji, nepamirškite 
eidami balsuoti pasiimti uni
jos ir Social Security korteles; 
kitaip neduos jums balsuoti. 
O šiais metais yra svarbu iš
rinkti jaunuolius, jeigu mes 
norime dar ilgiau palaikyti 
lietuvišką lokalą,'54-tą skyrių

naujakurius dipukus krikštyti 
ir primesti nekuriems komu
nizmą, tai aišku visiems, kad 
gali būti 'kur nors šuniukas 
pakastas.
, Tačiau, gerbiamieji, dirbki
me visi gerai, kad jaunuoliai 
liktų išrinkti lokalo vairam 
Abu jaunuoliai dirba lietuviš
kose dirbtuvėse ir jie supran
ta labai gerai lietuvišką kriau
čių dvasią ir jos likimą. Nepa
mirškite trečiadienio, birželio 
(June) 20 d., būkite balsavi
mo vietoje. J. S.

ant pat vir- 
kandidatų 

ten padėki-

Marijoną Mikalauskienę 
laidos šiandien.

šeštadienį, birželio 16, Ma
rijona Mikalauskiene bus pa
laidota Alyvų kapinėse. Lai
dotuvės atsibus 10 vai. ryto. 
Iš Bieliausko šermeninės, 660 
Grand St., bus išvešta į kapi
nes.

Marijona mirė birželio 12
‘ d. Paliko liūdinčius savo vyrą 

Buivydiniai ir glaveckiniai Petrą, sūnų Joną ir daugelį 
jaunuolius giminių bej draugų ir clrau- 

nu- gių.
socialistai prieš 
išėjo. Jie suorganizavo 
skriaustųjų” organizaciją, tai 
palaimintųjų ubagų dvasioje, 
manydami išrinkti savo tipo 
žmogų.

Ar seniai čia mūs Joint 
Boardas “palaimino” ant me
tų laiko suspenduodamas už 
lietuvių lokalo draskymą tą 
žmogutį ? Tai buvo gruodžio 
14 d., 1949 metais. Su pana
šia organizacija tada buivydi- 
niai ir glaveckiniai smurtu 
panorėjo užgrobti lokalo vai
rą.

Taigi, kriaučiai ir kriauč- 
kos, pagalvokite ir dabokite 
gerai, kad tokie žmonės neįsi- 
briautų į lokalo vairą. Kas at
sitiktų su mūsų lietuvių loka
lu, kada tokie žmonės, unijo
je prasikaltę ir buvę suspen
duoti, paimtų lokalo vairą į 
savo rankas ? 
mums visiems 
lietuvių lokalą. 
nedirba unijos
rinėja savo politiką. Jie dir
ba kitataučių dirbtuvėse ir 
jiems lietuvių dirbtuvės ir lie
tuvių lokalas neapeina.

Čia galime visi suprasti la
bai gerai. Jeigu jau buivydi- 
niai ir vaitukaitukai pradėjo

“Kainų kare” publika 
pralaimėjo

kad jau 
pervir- 
dolęrių 
reikėjo

Tai tik tektų 
“palaiminti” 

Tokie žmonės 
labui, bet va-

Smagiausias Broadway vaidinimas!
Miegančios vaikščiotojos 
išpažintis , 

žvaigždžiuoja
Loretta Young - Joseph Cotten

"Half Angel”
(Pusiau-angelas)
Techn i-spal vom is 

ir scenoje 
ANDREW SISTERS 

ir daug kitų puikių artistų.
ROXY

7th Avenue Ir 50th Street

Narkotiką naudojimo tarp mokinių tyrinėjimas 
iškelia aikštėn baisius dalykus

Per pastarąsias tris dienas 
narkotikų naudojimo tarp 
New Yorko mokinių tyrinėji
mas parodo, kad :

1. Mokyklų superintenden
tas Jansen yra nekompeten- 
tiškas prižiūrėti mokyklas ir 
mokinius.

2. Permažai mokytojų ir jų 
algos per žemos. Mokiniai pa
liekami be jokios priežiūros.

3. Mokyklos perpildytos 
mokiniais, tai normaliai nega
li mokintis.

4. Karinė isterija mokinius 
paakstina ieškoti būdų jaus
tis “aukštais ir narsiais žmo
nėmis.”

Mokyklų su per i n ton d ęntas 
Jansen tyrinėjimo pradžioje 
tvirtino, kad tik 154 mokiniai 
rasti naudojant narkotikus. 
B'et vėliau, kai policija prive
dė, kad tokių gali būti apie 
5,000, tai jis irgi patvirtino tą 
prirodymą. Bet 
Courts viršininkė 
k e su ta skaitline 
nai iš patyrimo

Moteriškų drabužių 
Siuvėjai streiką laimėjo

Liberty Auditorijoje

Pametusi tą, ji suaidėjo su 
metų amžiaus vyru, kuris 

nemažai pinigų, 
nusi-

Sigmund Romberg
United States Steel Corpo

ration vėl duos radijo progra
mą — NBC Symphony “Sum
mer Concerts”. Laikas: 8:30 
vai. sekmadienio vakare.

Birželio 
dalyvaus 
simfonij os 
Sigmund
Anne Jeffreys ir Jan Peerce.

International Ladies. Gar
ment Workers Unija skelbia, 
kad 65,000 moteriškų drabu
žių siuvėjų pilnai laimėjo 
dviejų dienų streiką.

Darbdaviai sutiko pasirašy
ti naują sutartį, 
riau padalinamas 
gerinamos darbo 
Welfare fondui 
vieną *procerftą, 
pridėčkų išgauta.

kurioje ge- 
darbas, pa

sai y gos ir 
pridėta po 

taipgi kitu<•

pradėjo namus apiplėšinėti. 
Buvo sugauti vagiliaujant ir 
apiplėšinėjant.

Už kiek laiko, kai ji paleis
ta iš pataisos namų, tai susi
rado kit^i vaikiną, su kuriuo- 
mi gyveno kaip žmona su vy
ru. 
40
jai' duodavo 
už kuriuos ji galėdavo 
pirkti narkotikų.

Tai pavyzdys vienos mer
gaitės, kuri, dėl ' narkotikų 
naudojimo patapo b,ęjėgė, va- 
gilka. prostitutė, plėšikė. Ji 
tvirtina, kad labai didelis mo
kiniu skaičius tokiais keliais 
nueina.

Magistrates’ Courts virši
ninkė Dorris Clarke tvirtina, 
kad daugelis studentų pralei
džia aut nuodų po $10 ir 
daugiau į dieną, kiti nup $50 
iki $75 į savaitę. Jeigu neturi 
pakankamai pinigų, tai plėši
mo, vagiliavimo ir prostituci
jos būdu įsigyja. - ■■Magistrates’ 

Doris Clar- 
n esu tiko. Ji- 
ir platesnio

tyrinėjimo padarė apskaičiavi
mą, kad gali būti nuo 5 iki 10 
kartų daugiau, negu 5,000. 
Tai butų apie 50,0-00 tokių, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu 
naudoja narkotikus.

Narkotikų Biuro atstovas 
De Ambrose aiškino, kad jis 
galėjo bile kurioje aukštesnė
je mokykloje tarp mokinių 
gauti vienokių ar kitokių nar
kotikų. Nei mokyklų virši
ninkai, nei mokytojai nepas
tojo tam kelio. Jis taipgi pa
tyrė, kaęl vienos Brooklyn0 
aukštesnės mokyklos 17 metų 
mokinys, pardavinėdamas tayp 
mokinių narkotikus, per dieną' 
padarė nuo $300 iki $400.

Viena 16 metų mergaitė 
tyrinėjime paaiškino, kad ji
nai pradėjo narkotikus nau
doti būdama 13 metų am
žiaus. Susipažinusi su vienu 
studentui, ji kasdien per jį 
gaudavo narkotikų. Pirmiausia 
ji gavo šokiuose parūkyti ma
rihuana cigare tą ir paskui ji 
pradėjo kasdien tuos nuodin
gus cigaretus rūkyti. Paskui 
jos draugutis jau ir į rankos 
gyslas įleisdavo narkotikų. 
Kai neturėdavo pinigų nusi
pirkti, taį nuo praeivių pra
šydavo ir
Vėliau ir to nepakako, tai

Petronėlė Peškaitienė 
grįžo Chicagon

ir artimiausių

sako . Juškai: 
eikime pasidai-

Aplankiusi 
paaukavo 

gaila, kad 
paaukoti,

dažnai prisieina ir Vii-

Draugė Petronėlė Peškai
tienė, pasisvečiavusi pas J. ir 
M. Juškus ir kitus gimines ir 
draugus, birželio 12 d. išva
žiavo namof Chicagon.

Draugė Peškaitienė gyvena 
Chicagoje jau 27 metai. Bet 
dar vis nepamiršta savo buvu
sių kaimynų
draugų, taipgi ir Laisvės. Kiel 
pabuvus tuoj 
“Na, Joneli, 
ryti į Laisvę.”
Laisvę, ta proga 
$2.00 sakydama, 
neišgaliu, daugiau 
Mat,
niai aukoti/’ (

P. Peškaitienė yra labai ma
loni draugė. Buvo gaila, kad 
neilgai svečiavosi Richmond 
Hille, taip greit reikėjo vėl 
skirtis. M. Juškienė.

—o—
Klaidos pataisymas

Laisves trečiadienio laidoje 
—vietinėse žiniose —buvo pa
rašyta,. kad lankėsi chicagietė 
Paulina Peškaitienė. Turėjo

susikolektuodavo. būti Petronėlė Peškaitienė.
Rep.

SILVER BELL BAKING CO
(Taip dabar vadinasi Varpo kepykla)

36-40 Stagg St. Brooklyn, N. Y
Telefonas STagg 2-5938

17 d. programoje 
kompozitorius ir 

orkestrų vadas 
Romberg, solistai

FILMOS-TEATRAI
, “Half Angel” 

rodomas Roxy Teatre

YOUNG
birželio 15,

20th Century-

LORETTA
Penktadienį, 

pradėta rodyti 
Fox spalvuota filmą — kome
dija “Half Angel.”

Fi 1 m o j e s varb i ausi a 
de yra artistė Loretta 
taipgi Joseph Cotten. 
Revue duos Andrews 
ir kiti.

žvaigž- 
Young, 

Stage 
Sisters

—o—
“He Ran AH the Way”

N. Y. Paramount Teatre

Trečiadienį, birželio 20, 
N. Y. Paramount Teatre bus 
pradėta, rodyti svarbi filmą 
“He Ran. All'the Way.” Rodo, 
kaip banditas terorizuoja 
žmones ir vėliau jį policija 
suima.

Vaidinime dalyvauja gar
sūs artistai John Garfield, 
Shelley Winters ir daugelis 
kitu. c

Matthew A 
BUVUS

(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Svarsto pakelti 
subviŲ f ė rus

Trečiadienio vakare susi
rinko tuzinas vaidylų. Tai bu
vo Lietuvių Liaudies ^Teatro 
susirinkimas.

Susirinkime nusitarė r 
tis svarbų veikalą “Klast. 
Meilė.” Jonas Valentis aps> 
ėmė sumokyti. Vaidylos jau 
pasirinko savo roles ir prade
da mokytis. Sako, dar tik vie
no vaidylos trūksta.

Jie mano šį veikalą persta
tyti spalio mėn. pabaigoje. 
Bet dar dienos nenusiskyrė.

-Kartu jie ruošiasi ir prie ki
to veikalo 
perstatymo.
kad mūsų 
darbuotis.

Transportacijos Taryba da
bar svarsto vėl pakelti subvių 
Perus iki 13 centų ir 15 centų. 
Atrodo, kad majoras Impelli- 
tteri atidaro duris naujam fo
rų pakėlimui.

liet .jis priešingas transpor
tacijos darbininkų reikalavi
mui sutrumpinti darbo valau-- 
d as iki 40 vai. į savaitę.

Niujorkas 
skersai-išilgai

Mrs. Alice Barry, Astorijos 
gyventoja, kaltina mokytoją 
Edith Fowler už jos 8 metų 
dukters plaukų rovimą.

Vagiliai pasigrobė $40,000 
vertės brangenybių iš R.itz 
Towers, kuomet tuo metu de
tektyvai tą vietą dabojo.

Barney Brainumo žmona ir 
duktė, persigandusios dėl plė
šikų atėmimo iš jų $14,545 
vertės brangenybių, dabar 
serga ir yra po daktaro prie
žiūra.

Federalė valdžia davė lei
dimą gauti medžiagos pasta
tymui 12 naujų N. Y. mokyk
lų. Statybos darbas busiąs 
greitai pradėtas.

EGZAMTNUOJAM AKIS 
RAS6ME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 2-5172

susimokinimo ir
Smagu girdėti, 

va i d vi os su

—o—
Aido Choras jau 

savo rudeniniam 
dieną — pasiėmė 
Spalio 14 dienai.

Choristai sako

pasirinko 
koncertui 

Auditoriją

pasiruošia 
turėti puikų koncertą. Pama
nysime, ką jie mums duos.

—o—
Dienraštis Laisvė taipgi už

sisakė savo metiniam koncer
tui salę. Tai bus lapkričio 4 d.

Laisviečiai visada suruošia 
puikius ir didelius koncertus. 
Koncertų pildyto jus icvi^Aiį 
net iš kitų miestų, kad pada
ryti įvairesnę programą, šie
metinis koncertas, supranta
ma, taipgi bus vienas geriau
sių. Lauksime. Rep.

Maisto kainos kyla
Valdiškasis Darbo Biuro 

statistikų departmentas aps
kaičiuoja, kad New Yorke pa
kilo maisto kainos nuo balan
džio 15 iki gegužės 15 arti 
vieno procento.
Per vienus metus laiko mais

to kainos pakilo 13 procentų 
ir vis kyla, aukštyn.

SUSIRINKIMAI
DETROIT, MICH.

Detroito Moterų Pažangc^. 
susirinkimas įvyks birželio 
trečiadienį, 7:30 vai. vakare, 
gijų Svetainėj, 4097

Gegužės mėn. 
priežasties busų 
todėl yra susidėję 
kalų. Narės dėkit
susirinkime dalyvauti. Ypač tos, ku
rių duoklės už šiuos metus dar ne
mokėtos esate prašomos būtinai pri
būti ir užsimokėti. — Sekr.

(118-119)

Klubo 
20-tą, 
Drau- 
gatvė. 

; iš 
neįvyko,

Porter 
susirinkamas 

streiko r Y"’ 
daug svarbių rei- 
pastangas šiame

TONY’S
BARBER SHOP

ANTANAS LEIMONAS

Savininkas
306 UNION AVENUE

Z

Gerai Patyrę Barberial
“Kainų karo” tyrinėjime 

pasirodė, kad departmentinės 
krautuvės yra perpildytos 
prekėmis. Komercijos Depart
mentas pripažino,
balandžio mėn. prekių 
šis siekė 300 milionų 
vertės. Todėl jiems 
tą perviršių sumažinti.

Monarch-Saphin kompani
ja turėjo penkių milionų d oi. 
vertės televizijos setų. Tai 
Capital viešbutyje sudarė 
turgų ir, kas kiek davė, daug 
jų išleido. Neatrodo, kad kom
panija butų nuostolių turėjusi.

Macy krautuvės turi virš 
40,000 įvairių prekių, o kai
nas numažino tik ant 6,000. 
Vieną dieną vyriškas, kojines 
parduodant turėjo $15,000 
jeigu. Normaliai padarydavo 
apie $6,000. O ant kojinių ne
buvo kainos numuštos. Tai 
daug pelno padarė.

Klein krautuvės advokatas 
J. Friedin pripažino, kad par- ■ 
duodant laikrodukus “pusiau ' I I

i numušta kaina Kleinas pada- 
!ro pelno.” i

1950 metais 385 didžiosios 
krautuvės pabare pelno 
$166,500,000.

“Kainų karas,” kaip atro
do, nėra didiesiems pardavė- ( 
jams žalingas. Jis duoda jiems ( 
naujus milionus dolerių pelno.) 

.Tas pelnas ateina jiems iš 
pirkėjų, publikos. Mažus biz
nius jis stato į pavojų.

ANTANAS BALČIŪNAS, savininkas

Kepa visokių rūšių duoną, ypač 
specialistai europiškos rugines duo
nos, kurios jie kepa keliolikos,rūšių.

Tik kepėjai težino 
sekretų Varpo pro
duktų gerumo.

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

Petras Kapiskas
PALAIKO

BAR & GRILL 7
DEGTINĖS, VYNAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET 

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

Vedybom ir parėm keksų ekspertai

Taipgi kepa ir parduoda krautu
vėms ir pristato į namus ne tik vi
sokią duoną, bet ir Tortus, Keksus, 
Piragus ir Piragaičius.

SUFFOLK COUNTY FARMERS
Silver Bell Baking Co., šeštadieniais čia 
turi savo produktų skyrių, todėl Long Is
lando lietuviai pasinaudokite tais ver
tingais produktais. Vieta — Middle 
Island, L. L, arti Jericho.

Tej. Yaphank 3218 ar 3202.

MARKET

BELL BAKING CO* 
O M V H. H V

Varpo kepykla greitu laiku atidarys savo skyrių 
Hicksville, L. L Penktadieniais ir antradieniais bus 
HICKSVILLE FARMERS MARKETE. Norintieji 
užsisakyti Varpo kepyklos duonos ar pyragų, pašau
kite aukščiau paduotu telefonu arba parašykite: 
Silver Bell Baking Co., Box 44, Middle Island, L. I.

Street 
st.

405 So. 4th
Cor. Hewes

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

Receptų Specialistui: 
MAX PEIST, Ph. G., 

EDWIN LANE, Ph. G.
Tel. EV. 7-628.3

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 *

. Valandos: 
I

9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

REPUBLIC BAR & GRU L
Savininkas

IGNAS SUTKUS
Patogi vieta pasišnekučiuoti, užkąsti ir pagaliau 

burnelę išmesti, sulig savo skonio pasirinkto

LIKERIO, VYNO ar ALAUS

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

4

Kampas Union Avė. ir Hooper Street. •

TELEVISION Telefonas
E Ver green 4-ft9W

gi pusi.—Laisve (Liberty)*šeštadien., Birželio-June 16, 1951




