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Metai 42-rieji, Dienraščio 34-tiejL

tokia žinia:
—Antanas Smetona pabėgo,* 

Lietuvoje kuriasi liaudies vy
riausybė su Justu Palcckiu 
priešakyj; džiaugsmo demon
stracijos Kaune...

1940 metu . birželio mėnesio 
dienos pasiliks lietuviu tautos 
istorijoje reikšmingomis die
nomis, nes tomis dienomis 
Lietuvos liaudies engėjai, iš
naudotojai, velt ėdžiai gavo 
pirmą smūgi, nuo kinio jie 
jau nebegalėjo atsipeikėti.

Tomis dienomis Lietuvos 
liaudis,patapo savo krašto šei
mininku ir pradėjo valdytis 
be pony, be išnaudotoju.

Vėliau visuotiniu ir slaptu 
balsavimu išrinktasis Lietuvos 
Aaaudies Seimas vienbalsiai 
%askelbė Lietuvą tarybine res
publika.

Ir visa tai atlikta be pralie
jimo kraujo lašo; visa tai at-
likta sulyg įstatymais, tuo me
tu Lietuvoje, veikusiais!

k

Netenka ivi sakyti. jogl 
darbo žmonių išnaudotojams, i 
parazitams tasai perversmas j 
labai nepatiko.

Ir šiandien jie, prisiminę 
tai, kas buvo prieš 12-ką me
tu, dejuoja ir sielojasi savo 
nedalia.

Dejuodami, jie plūsta mūsų 
tėvu kraštą, tarybinę Lietuvą. 
Jų viltis: naujas pasaulinis 
karas, atomo bombos siaubas.

Ji) Jr teorijos” : Lietuva bus 
nusiaubta atomo bombos liep
sią ir jie tuomet ją “išlais
vins”, o “išlaisvinę” — valdys 
taip, kaip valdė Smetonos lai-į 
kais! i

Šiomis dienomis tos rūšies 
žmonės rinksis i mitingus, de
juos, keiks tarybinę Lietuvą: 
melsis, kad Dievas išpildytų ir 
palaimintų jų baisius, nežmo-

* niškus troškimus’
k

Savo piktiems siekimams 
vykdyti jie prašys aukų, pra
šys pinigų. Ir atsiras dar ne 
vienas politiniai aklas žmoge
lis, kuris jais patikės ir duos.

Surinktos aukos, aišku, bus 
sunaudotos tu pačių liaudies 
priešų kelionėms, koteliams ir 
bendrai “geriems, laikams” ir 
lengvam gyvenimui.
^Išmintingas žmogus jais ir 

jų darbais netikėjo, netiki ir 
jĮ^ętikės.

k

Tuojau, kai Smetona pabė
go į Berlyną, vienas poetas 
rašė:

Negrįš ta diena, kur praėjo, 
ir upės neplauks atgalios.
Išbėgo gauja prispaudėjų 
iŠ tėviškės mūsų žalios...

Ugdysim krūtinėje viltį, 
išmoksime drąsą augint. 
Mokėjom iš vargo pakilti, 
mokėsim ir laisvę apgint...

★
Taip, Lietuvos liaudis išmo

ko pakilti iš vargo, išmoko ir 
savo laisvę ginti.

Mes motulės Lietuvos ištiki
mi sūnūs ir dukros, gyvenda
mi Amerikoje, privalome iš
mokti ginti savo laisvę ir tai
ką.

Kovodami už taiką, mes ne 
tik giname savo interesus, sa
vo gyvenimą, bet tolydžio pa
dedame ir mūsų tėvų krašto 
sūnums ir dukroms siektis vis 
gražesnio, vis laimingesnio 
gyvenimo.
• Per 12-ką metų liaudies 

lra’€‘šai plepėjo apie grąžini- 
mA Lietuvon smetoninės “de
mokratijos”, tebeplepa jie ir 
šiandien. Plepalai tik plepa
lais ir pasiliks.

O mes dirbkime savo tau
tai, savo klasei, savo kraštui 
naudingą darbą!

Į Web™ reikalauja 
drausti bakterijų 
ir atomų ginklus

Komunistai kovoja 
už savo legališkas 
teises, sako Gates

New Delhi. — Kalbėda
mas parlamente, Indijos 
premjeras Nehru pareiškė, 
kad bakteriologiniai, atomi
niai ir vandeniliniai (H- 
bombos) ginklai turėtų bū- 

I ti visiškai uždrausti. Šis 
pareiškimas yra skaitomas 
aiškiai nukreiptu prieš A- 
meriką, nes Amerika yra 
vienintelė šalis, kuri kada 
nors vartojo atominę bom
bą, kuri giriasi gaminanti 
H-bombas ir kuri yra kal
tinama bakteriologinių gin-

Paniuškinas atstovaus
Tarybų Sąjungą Pekinge

Maskva. — Maskvos ra
dijas pranešė, kad buvęs 
Tarybų Sąjungos ambasa
dorius Was.hingtone Pa
niuškinas, kuris dabar ran
dasi pakelyje namo ant šve
diško laivo, jau turi naują 
postą: jis paskirtas TSRS 
ambasadorium Kinijos sos
tinėje Pekinge. Jis užims 
postą, kuri dabar laiko ge
nerolas Rošinas.

Paniuškinas buvo Sovie
tu ambasadorium Ameriko
je apie penkius metus. Jo 
.vieta dabar užima Zarubi
nas, buvęs ambasadorium 
pirma Kanadoje, paskui 
Britanijoje . Kai kurie A- 
merikos kongreso nariai 
nepatenkinti, kad Valstybės 
Departmentas priėmė Za
rubina, nes jie jį kaltina 
priverstino darbo stovyklų 
vadovavimu Tarybų Sąjun
goje.

Pabėgėlių deklaracija 
už dvanj atsteigimą

Williamsburgas, Va. — 
Dešimties Rytų Europos, 
kraštų pabėgėlių atstovai 
čia pasirašė deklaraciją, 
kurį bus žinoma kaip “1952 
metų Williamsburgo Dekla
racija.” Ji esanti apie po
litines laisves ir humanita
rines teises, kurios, teigia 
pasirašiusieji, .yra paneig
tos. komunistų valdomuose 
Rytų Europos kraštuose.

Deklaraciją pasirašė Nuc- 
ci Kotta (Albanijos pabė
gėlių vardu), Stefanas 0- 
susky (Čekoslovakijos), L. 
Vahter (Estijos), Belą Val
ga (Vengrijos), A. Blod- 
nieks (Latvijos), Vaclavas 
Sidzikauskas (Lie t u v o s), 
Miha Krek (Jugoslavijos), 
T. Romer (Lenkijos), G. 
Gafencu (Rumunijos) ir N. 
Balabanovas (Bulgarijos).

Deklaracijoje apart poli
tinių teisių kalbama ir apie 
turtų nuosavybę ir žadama 
grąžinti žemę savininkams. 
Tas suprantama kaip paža
das grąžinti dvarininkams 
žeme, kuri socialistinių val
džių buvo padalinta beže
miams ir mažažemiams 
valstiečiams.

klų vartojime.
Nehru taipgi pareiškė, 

kad Atlanto Paktas Euro
poje yra jėga, kuri remia 
kolonializmą Azijoje ir Af
rikoje.

Indijos Komunistų Parti
jos spauda sako, kad Neh
ru pareiškimai prieš bakte
riologinius ginklus yra pa
daryti po Indijos, masių 
spaudimu, po spaudimu vis 
didėjančio nepasitenkinimo 
dėl Indijos valdžios pataika
vimo Washingtonui.

Indija turinti 
likti neutrale, 
pareiškė Nehru
Taipgi kritikavo reakcini 
Rhee režimą Pietų Korėjoj >

New Delhi.—Indijos pre- 
mieraš Nehru pareiškė, kad 
Indija ir toliau turi likti 
neutrale ir nesusirišti gu jo
kiu bloku. Tuo ■ tarpu ko
munistinė opozicija parla
mente teigia, kad priimda
mas visokias Amerikos pa
skolas Nehru vis labiau pa
siduoda Amerikos hegemo
nijai ir prisideda prie va
karietiško bloko. Nehru sa
kė, kad visos Azijos šalys 
turėtų padaryti bendrą pa
reiškimą, kad jos nesidės 
prie jokio karo.

Nehru taipgi pareiškė, 
kad Rhee režimas Pietinėje 
Korėjoje, kuris niekina pa
matinius demokratijos nuo
status, padaro gedą Jungti
nėms Tautoms. Jis taipgi 
sakė, kad Jungtinėms Tau
toms atsisakius spręsti Tu- 
nisijos klausimą, Azijos - 
Afrikos kraštai yra Jungti
nėmis Tautomis labai misi- 
vylę.

Reikalaus specialus J. T. 
sesijos Tuniso klausimu

New Yorkas. — Azijos ir 
Afrikos kraštų atstovai 
Jungtinėse Tautose planuo
ja reikalauti specialės Ge
neralinės Asamblėjos sesi
jos dėl Tuniso klausimo. 
12 to bloko narių jau laikė 
posėdį šiuo reikalu Indone
zijos atstovo raštinėje. Bu
vo sudarytas tekstas laiško, 
kuris bus pasiųstas Jungti
nių Tautų generaliniam se
kretoriui Trygve Lie. Kaip 
yra žinoma, balandžio mė- 
nėsį vakarietiškas blokas 
neprileido Saugumo Tary
boje diskusuoti Tuniso 
klausimą ir francūzišką 
okupaciją.

Bostonas. —- 60 atstovų 
čia dalyvavo Naujosios An
glijos konferencijoje sve- 
turgimiams ginti. Svarbiau
sias kalbas pasakė profeso
rius Pettibone, advokatas 
Cohen ir deportavimui ski
riamas Carl Latva.

ORAS.—Giedra ir vėsu, 
vėjuota.

Gen. Omar Bradley (kairėje) šnekasi su gen. Eisen
hower. Eisenhower buvo generolo uniformoje ir išda
vė raportą armijos štabui apie savo darbą Europoje. 
Dabar Eisenhower jau civiliniuose rūbuose ir darbuo
jasi dėl laimėjimo republikonų nominacijos į Jungtinių 
Valstybių prezidentus.

Eisenhoweris už Taft-Hartley 
įstato vartojimą streikuose

kas g a 1 i m a , kad atidėtiNew Yorkas. —■ Kalbėda
mas New Jersey republiko
nų suvažiavime generolas 
Eisenhoweris pareiškė, kad 
jis stoja už Tafto - Hartley 
Įstatymo vartojimą prieš 
streikierius.. Jis k a 1 b ė j o 
specifiškai apie plieno dar
bininką streiką ir sakė, kad 
jeigu jis dabar būtų prezi
dentas, jis nesvyruotų ir 
pavartotų Tafto - Hartley 
įstatymą prieš streikierius. 
“Aš būčiau padaręs viską, žingsnius prieš unijas.

Partija reikalauja, kad 
žudikas būtų tyrinėtas

Darbo
negrų

New Yorkas.— Amerikos 
Darbo Partija (ALP) pa
reiškė, kad ji sukrėsta ir 
nustebinta dėl buvusio po
licininko LaBenskey išteisi
nimo. Jis buvo kaltinamas 
dviejų negrų n u š o v i m e 
Yonkers’o miestelyje, ir 
jis buvo prisaikdintų teisė
jų išteisintas, nes esąs šo
vęs save gindamas .

ALP nurodo, kad medika- 
lis egzaminavimas neiškėlė 
jokių fizinio susirėmimo žy
mių, ir kad nušautieji ne
grai jo nelietė. Jis juos šo
vė, nes jam nepatiko, kad 
jie gėrė tame pačiame bare 
su baltaisiais, ir kad jie jam 
atsakė be nuolanka vi mo ir

Batista žada agrarines ir 
visos eilės kitų reformų

Havana. — Prezidentas 
Fulgencio Batista pažadėjo, 
kad jis stengsis pravesti 
plačią žemės reformą, įtai
syti daug viešų pliažų ir 
žaidimo aikštelių, vesti vie
šus darbų projektus ir dar
buotis link visos eilės kitų 
socialiu reformų. Batista, 
kuris neseniai perversmo 
keliu užėmė valdžios vairą, 
buvo pasmerktas unijų, ir 
unijos tebesilaiko nuomo
nės, kad jo kalbos, apie so- 
ciales reformas yra dema
gogija.

streiką dar ant 80 dienų,” 
s.akė jis. .

Eisenhoweris sakė susi
rinkusiems fepublikonams, 
kad Washingtonas neparo
do pakankamai energijos ir 
“inspiracijos” streiko trak
tavime. Iš jo anksčiau pa
sakytų žodžių apie Tafto - 
Hartley įstatymo vartojimą 
buvo aišku, kad jis turi 
omenyje labiau energiškus

be baimės.
Nužudytieji negrai James 

ir Wyatt^Blacknall buvo ar
timi giminės.

ALP reikalauja, kad gu
bernatorius. Dewey sudary
tų specialę komisiją, kuri 
tyrinėtų, ant kokių pamatų 
LaBenskey buvo pilnai iš
teisintas, nors niekas ne
ginčija, kad jis savo revol
veriu nušovė 2 neginkluo
tu vyru. Darbo Partijos se
kretorius Schutzeris. pareiš
kė, kad gubernatorius Dew
ey turėtų bent kiek laiko 
pašvęsti tam reikalui, vie
toje ieškojimo Eisenhowe- 
riui palankių delegatų dėl 
republikonų konvencijos.

Marinų kaliniai dalyvavo 
išstojime prieš komandą

San Diego. Calif.—-Apie 
50 marinu kaliniu, laikinai C C 7

kalinamų už disciplinos lau
žymą, čia buvo sukilę Pen- 
deltono karinėje/ stovykloje, 
ir jėga buvo suvaldyti. Vy
riausias sukilusių kalinių 
reikalavimas buvo jiems 
leisti rūkyti, ir uždrausti 
kareiviams sargams juos 
mušti.

Oceanside Tribune sako, 
kad karinė, policija naudojo 
durtuvus ir ašarines dujas 
kalinių apvaldymui. Ofici
alus Pendeltono stovyklos

Washingtonas. — Liudy
damas McCarrano Tarybai, 

i “Daily Worker’io” redakto- 
I rius John Gates pareiškė, 
' kad komunistaį visomis jė- 
I gomis kovos už savo lega- 
; les teises, už teisę veikti 
kaip legalė partija. Komu
nistai visomis jėgomis prie
šinsis monopolistų konspi
racijai nuvaryti šią darbi
ninkišką partiją į požemį, 
sakė jis. Amerikos Komu
nistų Partija, sakė Gates, 
kuris buvo atvežtas iš ka
lėjimo liudijimui, yra Ame-

Washington a s 
įdaro spaudimą 
ant Paryžiaus*

Achesonas pasišaukė britų 
ir francūzų ambasadorius

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Achesonas 

Į buvo pas save pasišaukęs 
Prancūzijos a m has adorių 
Bonnetą ii* Britanijos, am
basadorių Franksa. Jis ta
rėsi su jais sąryšyje sti Ta
rybų Sąjungos pasiūlymu 
pravesti keturių didžiųjų 
jėgų susitikimą Vokietijos 
klausimu.

Kaip žinių agentūros 
anksčiau pranešė, Prancū
zijos kabinetas pasisakė už 
Amerikos, Tarybų Sąjun
gos, Britanijos i)* Prancū
zijos susitikimą. Taipgi bu
vo pranešta, kad Britanijos 
valdžia pritarianti Pary
žiaus stoviui. Kai]) sakę ge
rai informuoti stebėtojai, 
Achesonas savo pasikalbėji
muose su B r i t a n i j o s ir 
Prancūzijos - ambasadoriais 
darė spaudimą ant jų, kad 
nebūtų reikalauta keturių 
didžiųjų jėgų konferencijos.

Tuo tarpu iš Paryžiaus 
pranešama, kad Washing- 
tono daromas spaudimas 
jau atnešė rezultatų, ir ka
binetas pareiškė, kad jis 
stojas ne už keturių užsie
nio reikalų ministru pasita
rimą, bet už menkesnį, už
sienio reikalu vice-minis- 
tru. c

160 angliakasių Italijos 
kasykloje tęsia streiką

Ancona, Italija.—160 an
gliakasių, kurie čia daly
vauja sėdėjimo streike, jau 
antrą savaitę gyvena tam
sioje ir tvankioje kasykloj. 
Jie streikuoja, nes kompa
nija atleido iš darbo 860 
kas.ėjų.

Staliai „laimėjo streiką
San Francisco. — 80,000 

AFL stalių, kurie streikavo 
net du mėnesiu, baigė strei
ką laimėdami reikalautą 21- 
no cento algos pakėlimą va
landai.

pranešimas sako; kad “rim
tai sužeistų nėra,” kas su- 
p r a n t ama prisipažinimu, 
kad yra lengvai sužeistų. 
Jų skaičius nepąduotas. 

rikos darbininkų klasės, po
litinė partija, ir kaipo to
kios jos užgniaužimas ir 
nuvarymas į požemį būtų 
konstitucinių A m e r i k o s 
darbininkų teisių laužymas 
ir paneigimas.

Šiuo pareiškimu Gates 
baigė savo liudijimą, kurį 
jis tęsė per keturias dienas. 
Pabaigus liudijimą jis bu
vo supančiuotas ir nuvežtas 
į Washingtono daboklę, kur 
jis laikinai laikomas. Pir
madienį jis vėl prisistatys 
McCarrano Tarybai, kad 
atsakyti i valdžios advoka
to Paisley klausimus.
Neis į pogrindi savanoriai

Amerikos K o m u n is t u 
Partija niekad neis į po
grindį savanoriai, sakė John 
Gates, bet žiaurūs perse
kiojimai gali ją ten nuva
ryti. Bet ir nuvaryta į po
grindį Komunistų Partija 
niekad nenustos kovojusi 
už savo legalumą.

Gates sakė, kad siusda- 
mas savo agentus ir šnipus 
į Komunistų Partiją Fede- 
ralis Tyrinėjimo Biuras 
(FBI) elgiasi nčkonstituci- 
niai, nes Kompartija nėra 
slapta kons.piratyvė organi- 

i zacija, o vieša, legali, skel- 
■ bianti savo nutarimus vie<- 
| šai spaudoje, bandanti .pa- 
; siekti kuo daugiau žmonių 
savo žodžiu ir raštu, ir taip 
toliau. Jis pridėjo, kad 
Kompartija, vienok, turi 
pakankamai priežasčių ne> 
išduoti savo narių vardų, 
nes sužinojus, kad tas. ai
tas k o m u n i s t a s. darbas 
greit prarandamas ir ki
toks persekiojimas galimas.

Jei^u. mes viešai neskelb
sime savo narių, sakė Gates, 
tai ne mūsų kaltė, o tų, ku
rie mus persekioja. Mes 
kovojame už pilniausi lega
lumą ir labiausiai viešą vei
klą, sakė jis.

Vėliausios žinios
Kodžės Sala.— Generolas 

Boat neris pareiškė, kad 
dauguma stovyklų jau pa
dalinta, ir kad jis nesitiki 
d a u g i a u pasipriešinimo. 
Pripažinta, kad pi r m a m e 
užpuolime 39 korėjiečiai ir 
kinai belaisviai buvo nužu
dyti.

Seoulas. — Amerikiečių 
štabas pareiškė, kad paliau
bų derybos vėl bus nutrauk
tos, jeigu komunistai toliau 
“varys propagandą.” Kai
po propagandos pavyzdį 
amerikiečiai nurodo kinu - 
korėjiečių delegatų pareiš
kimus apie skerdynes Ko- 
džėje.

Kennanas vyks
i Leningradą

Maskva.—Naujasis Ame
rikos ambasadorius Tarybų 
Sąjungoje Kennenas ren
giasi padaryti savo pirmą 
kelionę už Maskvos ribų, jis 
vyks į Leningradą .
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LAI ŠIANDIEN JIS KALBA!
V«< - * \

VIENAS Iš ŽYMIAUSIŲJŲ visuomenininkų, kovo
tojų, mokslininkų ip filosofų visoje Amerikoje yra jau 
devyniasdešimt mętū sulaukęs W. E. B. DuBois. Gegu
žes 13 d. jis kalbėjo Madison Square Garden masiniam 
Progresyvių Partijos susirinkime. Jis pasakė nepapras
tai aktuališką, turtingą prakalbą, trumpai, paprastais, 

. kasdieniniais žodžiais nušviesdamas šių metų preziden
tinių rinkimų problemas. Tad lai jis čia ir kalba. Tai, 
ką jis išdėstė, mes geriau nepašakysime.

W .E. B. DuBois, tarp kitko, pasakė:
“Kas yra blogo su Jungtinėmis Valstijomis? Mes esa

me inteligentiška, turtinga ir galinga tauta. Tačiau mes 
s-esame susibalamutiję ir išsigandę. Mes bijome netur

to, nedarbo ir kalėjimo. Mes nepasitikime ne tik savo 
’ priešais, bet ypatingai savo draugais. Mes susitraukia

me prieš pasaulį ir esame pagatavi paskelbti karą kiek
vienam. Gen. Eisenhoweris užtikrino mus, kad ‘mes ga
lime išlupt kailį visam pasauliui,’ ir mes esame pasiruošę 
išleisti septyniasdešimt bilijonų dolerių to padarymui, 
Het tuomet, kuomet .mes nežinome, ką mušti ir už ką 
mušti. Iš visų 35 civilizuotų tautų pasaulyje tiktai mes 
ir Japonija atsisakė pasirašyti Tarptautinę Sutartį, pa- 

.. sižadant nevalioti kare bakteriologinių priemonių; ir 
-’plačiai mes esame kaltinami, kad šiandien mes vartoja- 
. me bakterijas Kinijoje.

“Diena iš dienos mes neprileidžiamį prie tikrųjų fak-
• 'tų., Mūsų sūnūs kariauja ir miršta, o mes negalime su-

* žinoti kodėl. Mirtys.nuo kulkų pranešamos, bet mirtys 
nuo šalčio ir ligų paslepiamos. Mums neleidžiamos lais-

' vos diskusijos nei estradoje, nei per radiją, nei laikraš
čiuose bei žurnaluose. Beveik kiekvienas nepriklauso
mas mąstytojas nutildytas, tuo tarpu šnipai, išdavikai ir 
atviri melagiai, pasirinkti turtuolių, fabrikantų ir vai-į 

e, dovų, gali visai tautai kalbėti nekliudomi ir nevaržomi... i

Tai kur gi išeitis?
“Ką gi mes turime daryti? • Kaip gi mes galime pa- 

sutikti ir pakeisti tą mūsų padėtį?
“Tik jau ne tylėjimu, tik jau ne baime, tik jau ne 

‘balsavimu vėl ųž tas pačias senąsias partijas... Mes 
giriamėsi, kad mes esame laisvi, kuomet mes nesame 

*‘laisvi net balsuoti: Mes šinkavojame laisvę visam pa
sauliui ir sakome, lai tik jie drįsta nepriimti, ir paper
kame doleriais, kad jie maloniai mūsų tą laisvę priimtų, 
ir paleidžiame mirtį ant tų, kurie atsisako ją priimti; 
tuo tarpu mes, tos tikrosios aukos, kurių taksai parūpi- 

;na kyšius ir kurių užmušti, sužaloti ir iš proto išvaryti 
vaikai parūpina kareivius, sėdime sau ramiai ir klau
siame beviltiškai: už ką čia dabar mes. balsuosime, už 

.-•kurį kandidatą mes balsuosime, jeigu jūsų loska, ponas 
kandidate, būk toks geras ir pasakyk: už ką tu stovi, 

'•ką tu skelbi? Argiemes, jūsų didenybe, neturime teisės 
; tatai jūsų paklausti?

“Tačiau mes nieko neapaguname, net nė savęs. Mes 
neturime pasirinkimo. Mes neturime dviejų partijų. 
Nėra pasirinkimo tarpe kandidatų, ar tai būtų jo vardas 

JžEisenhoweris ar Taftas, Kefauveris ar Stassenas ar 
. „Warrenas, Dulles ar Dewey, Joe ar Charlie 

McCarthy. Visi jie klauso savo viešpaties balso, — 
plieno trusto, aluminum trusto, gumos trusto, automobi
lių trusto, žibalo, elektros, geležinkelių, tabako, žalvario, 

- čhemikalų ir coca-cola, telegrafų ir telefonų, degtinės, 
n' radijo ir krutamųjų paveikslų trusto — virš dviejų šimtų 

gigantiškų korporacijų, kurios turi galią, kurios valdo 
'■' spaudą, žurnalus, nusako, kokias žinias žinių agentūros 
/jfuri patiekti, kokias mintis komercinės spaudos leidė- 

‘"'jai turi išreikšti,' ir kokius, judžius Hollywoodas turi 
pagaminti. Jos, suvienytos į superrkongresą, kurio se
natas yra National Association of Manufacturers, o at
stovų butaš—National Chamber of Commerce, kuris ruo- 
šia naują pasaulinį karą, kad užvaldyti visą žmoniją, kad 
ir vėl nuvaryti darbininką ne į paprastu vergiją, bet į 

^-idiotizmą.
7 .. “Tad ką gi mes turime daryti? Balsuok už Trečiąją 

Partiją. Absoliutiškai nėra kito kelio. Trečioji Partija 
-5.arba mirtis...

naują partiją
■'**"*' “Jeigu mes norime išlaikyti Amerikoje demokratiją, 
... mes turime suorganizuoti Trečią Partiją, suorganizuoti 

, namas nuo namo, gatvė nuo gatvės. Mes turime užpil- 
.y/dyti mitingus ir sales. Mes turime prisidėti savo cen- 

L .tais ir doleriais prie to darbo... Mes turime suprasti 
problemas ir apie jas kalbėti ir kitiems išaiškinti. Mes 
turime suvienyti wardus, kaimus ir miestus į vieną tau- 

ir. lapkričio mėnesį, saulė ar lietus, turime atiduoti sa
vo balsus už žmones, o ne už generolus, kolegijų prezi- 

J^dentus arba turčių pastumdėlius.
“Balsuoti! Taip, tam juk ir yra demokratija. Nėra 

jokios abejonės.: Mes galime turėti taiką, jeigu mes no- 
?;rrime taikos; mes galime turėti, karą, jeigu mes norime 
ll'.Tc'aro;. o jeigu mes nežinome, ko mes norime, arba ne-

Kas Ką Rašo ir Sako
NERIMSTA

Po to, kai mes parašėme, 
kad Tarybų Sąjungos tai
kos dvasiškių, taikos šali
ninkų suvažiavime, įvyku
siame neseniai Zagorske, 
netoli Maskvos, dalyvavo ir 
Lietuvos, dvasiškijos atsto
vai, vyskupas Paltarokas ir 
prelatai Stankevičius su 
Maželiu, Naujienos ir 

>” po 
Ką gi tuodu 
parašė ? Kaip

būklę, 
rauko- 
unijos 
darbi-

i komunistų

stoka. Staty
bai! k u pagal-

Draugas “išpyškino 
editorialą. 
laikraščiai 
jie tai įvęrtina? Juodu ra
šo, būk tie visi trys dvasiš
kiai buvę prievarta nuvežti 
ir po prievarta sakė kalbas, 
bylojančias už taikos išlai
kymą.

Koks nerimtas, koks vai
kiškas ąiškinimas!

Teisingai pastebi Vilnis:
“Naujienos” pažemina tuos 

tris lietuvius cjvasiškius, per- 
statydamos juos tokioj šviesoj, 
tarytum jiems rūpi tik savo 
kailio gelbėjimas. Jie kalba 
ne tą, ką tikrenybėje mano, 
jie kalba tą, kas jiems padik
tuota, nes kitaip juos nubaus
tų.

Menševikų
pratimas apie dorovę 
veidmainiškas: kalbėk vieną, 
o manyk kitą, kad išgelbėjus 
sayo kailį.

Padorūs žmonės taip nesiel
gia. Jie 
nors už 
mi.

Kaip 
jeigu jie būtų Paltaroko ir jo 
kolegų padėty? Iš to, ką sako 
“Naujienos”, grigaitininkai 
meluotų. Jie kalbėtų, kas 
jiems padiktuota. Jie vaduo
tus! tik savo kaulio interesais.

Bet ar padoru, tą savo nusi
statymą primesti aniems Lie
tuvos kunigams? Ar padoru 
pažemint juos ir įtarti juos 
veidmainiavime ?

Teisingai sako žemaičių pa
tarlė: Kas kuo kvep, tuo ir ki
tus tep.

Kodėl Paltarokas turėtų 
veidmainiaut? Juk pati katali
kų bažnyčia mokina: Neuž
mušk! šis credo jį ir nuvedė 
dvasiškių suvažiavimam Jam1 
nereikėjo išsižadėti jokių dog
mų.

Pridėti reikia tai, jog ta-1 kuris tiek daug galvą suka

laikraščio su
tik ra i

kalba tą, ką mano, 
tai jie būtų baudžia-

elgtųsi grigaitininkai

me dvasininkų suvažiavime 
dalyvavo ne tik tarybinių 
respublikų dvasiški jų atsto
vai; ten dalyvavo ir Dani
jos ir Suomijos ir kitų, ne 
tarybinių kraštų dvasiški jų 
atstovai! Kas gi naudojo 
prievartą jiems į taikos ša
lininkų kongresą atvežti?!

ITALIJA DRAUGO BEN
DRADARBIO AKIMIS

Tūlas J. Liausa rašo Ma
rijonų Drauge apie Italiją, 
kurią valdo klerikalai — 
krikščionys d e m o k r a t ai. 
Nusiskundęs, kad ten ko
mu n i z mas tebesiplečia, p. 
Lįausa primeną, jog Italijo
je šiandien yra didžiulis 
ekonominis skurdas: “2 mil. 
bedarbių ir antra tiek maž
daug su tokiu uždarbiu, kad 
negali su šeima išsilaikyti.”

Žemės reforma nepraves- 
tą, todėl:

Žemes ūkio darbininkai, 
nuomininkai menkai apmoka
mi, be tinkamo buto ir be per
spektyvų, kai tuo tarpu jų sa
vininkai prabangiai gyvena, 
dalyvaudami daugelis savo 
kapitalu pramonėje ar preky
boje ar užimdami valstybinę 
pareigavietę.

Ūkininkui - valstiečiai ap
dėti aukštais /mokesčiais; 
kooperatyvų nėra* J. Liau-

Dominikas Krūtis
Saulėta ir šilta birželio 

10 diena. Tš pat ryto lietu
viai ir kitų tautybių žmo
nės renkasi į Gorny & Gor- 
ny laidotuvių įstaigą, Eliza
beth, N. J. Renkasi jie dar 
kartą pasimatyti su savo 
mylimu draugu, Domihiku 
Kručiu, kuris ramiai sau 
miega amžinu miegu.

Prisiartinęs prie karste 
gulinčio mūsų veikėjo jau
tiesi neramiai ir nesmagiai. 
Kiekvieno atsilankiu s i o j o 
veidas tuoj pasimaino, liū
desys jame pasireiškia, ki
tam ir ne 
krinta.

sos. lūpomis:
Pramonėj, statyboj etc. 

darbininkai menkai apmoka
mi ir nuolat dreba dėl atlei
dimo, nes yra daug laukian
čių jo vietos. Profesinės sąjun
gos stengiasi gerinti jų 
bet jos yra komunistų 
sc. Antikomunistinės 
negausios. Prak 
ninkai patenka 
rankas.

Didelė butų 
bos bendrovės su
ba 'stato namus luksusinius ir 
paprastus, bet namų kaina ar 
jų nuoma darbininkui ar eili
niam tarnautojui neprieina
ma. Darbininkai priversti gy
venti darbininkų kvartaluose 
s.usikimšę sui didelėmis šeimo
mis vienam ar poroj kamba
rių. Toks susikimšinias ne tik 
nehigieniškas, bet, ir doroviš
kai žalingas, ypač „turint gal
voje karštą klimatą. Nestebė
tina, kad varguomenės tarpe 
visa pikta klesti. Turtingųjų 
vilos, suprantama, juos pikti
na ir kelia pavydu.

Dar toliau:
šalia materialinio darbi

ninkų ir-ūkininkų skurdo pa
žymėtinas ir kultūrinis aplei
dimas: nėra plačiau apiman
čių kultūrinių organizacijų, 
chorų ar šiaip kultūrinio mas
to parengimų, išskyrus religi
nes iškilmes, maldininkų kelio
nes; sportas daugiau profesio- j 1 Inalus ir netarnauja jaunimo' 
kultūriniam bei fiziniam auk
lėjimui: tenkinamasi sekimu 
rungtynių eigos ir perkant bi
lietą ‘'Totocalcio”, laukiant 
laimės laimėti milionus.

Tokia padėtis, tokia dar-.
bo žmonių būklė katalikiš- kuoja, bet niekas nesitikė-

viena ašara iš-

vai. laidotuvių 
perstato vietinį

mūsų veikėjas dirginėjo. 
1945 metais jis buvo visai 
rimtai susirgęs. Bet jis iš 
tos ligos išsikasė, grasinan
čią jo gyvybei giltinę atmu
šė. Šių metu pradžioje, ta
čiau, ‘jį vėl liga prispaudė 
ir jau nebepaleido. Birželio 
7 d. visai nusilpusi jo šir
dis sustojo ... mirtis laimė
jo.

Draugas Krūtis buvo ra* 
maus būdo, niekam nesi
skundė savo nesveikata, 
mažai kas galėjo ir žinoti, 
kad jis kovoja su mirtimi. 
Bet vienas pasilikęs jo laiš
kutis, rašytas 1945 metų 
lapkričio 17 d., parodo tai, 
kad jis iš tikro rimtai ser-

koj, krikščionių demokratų 
. valdomoj sumaršaliz u o t o j 
Italijoje!

Turčiai klesti, lobsta per
tekliuje', o darbo žmones 
skursta ir susta nedatekliu- 
je, trūkumuose, skurde.

Liausa primena ir tai, 
kad “religinis sąmoningu- 

i mas. paviršutiniškas.” Kaip 
• tą galima išaiškinti? Juk 
I Italijoje tiek daug kliošto- 
j rių, tiek daug kunigų, tiek 
, daug vyskupų, kardinolų! 
Argi ne ten gyvena pertek
liuje, liuksuse ir popiežius,

dėl žmonių būklės “anapus 
uždangos”? Taip, jis gyve
na ten pat.

O visa tai ir parodo, koks 
moralinis' išgverimas vieš
patauja Italijos valdančiuo
siuose sluoksniuose ir aukš
tojoj dvasiški joj. Jiems ne
rūpi liaudis, jiems rūpi tik 
savi lobiai, tik turtai, tik 
tai, kaip dar daugiau darbo 
žmones engti ir. plėšti!

Komunistai ir kairieji so-

dvarai, kad stambieji ūkiai 
būtų atiduoti tiems, kurie 
žemę dirba.. Ką gi į tai at
sako kardinolai ir popie
žius? Jie sako savo pasekė
jams: kurie balsuosite už] 
komunistų ir kairiųjų soci- 

'alįstų kandidatų sąrašus 
(laike rinkimų), tie užsi
trauksite smertelną grieką 
ir po mirties dardėsite tie
siai į peklą! Ar tai ne tar-. 
nav.Ymas darbo žmonių prie
šams? Ar tai ne bjaurus 
melas ?!

Ponas Liausa, tačiau, 
net nei neprisimena.

to

Tokyo. — Tarybinė misi
ja pareiškė < _ 
džiai, kad ji planuoja ten 
pasilikti. Valdžia netiesio
giniai davę suprasti misi
jai, kad ji nepageidautina.

direktorius
veikėją A. Skairių tarti ke
letą atsisveikinimo žodžių. 
Po to kiekvienas ramiai ir 
lėtai praeina pro karstą, 
tai paspausdamas šaltą ir 
sustingusią Dominiko ran
ką, tai nors ją palytėdamas.

Karstas užsivožia. Daly
viai sėdasi i automobilius ir 
seka vežantį D .Kruti j am
žino atilsio vietą.

Gražus Rosedale Cemete- 
ry-kapinynas, Linden, N. J., 
priima naują “gyventoją.” 
Prie duobės susirenkame 
suteikti savo draugui pa
garbą ir amžinai su juomi 

I atsisveikinti. Šioje vietoje 
šių žodžių rašytojui tenka 
pasakyti atsis. v e i k i n i m o

Jau seniai žinojome, jog 
Dominikas Krūtis nesvei-

jo tokios ūmios mirties. 
Virš 10 pastarųjų metų'šis '

Šį laiškutį, kurį čia že
miau pacituosime, jis tada 
rašė per LLD 54 kuopą sa
vo draugams. Dėkodamas 
už šiltus užuojautos laiške
lius, Dominikas Krūtis ta
da sakė:

“Aš jūsų užuojautą įver
tinu ir visada atsiminsiu, 
nes tas daug reiškia bile 
sergančiam draugui, kuris 
veikė su jumis per daugelį 
metų organizacijose. .

“Leiskite man šiame laiš
ke apie šį bei tą pasidalinti 
mintimis. Rodos, nuo 1916 
metų, prisirašęs prie Lietu
vių Socialistų Sąjungos 147 
kuopos, dirbau visuomenės 
ir darbininkų labui per vi
są tą laiką kiek galėdamas, 
padėjau sutverti Lietuvių 
Darbininkų Pašalpos Klu
bą, dabartinę LLD 54 kuo
pą, taipgi tarptautiškai vei
kiau kitose organizacijose.

“Nors veikiant tarptau-

tiškoje dirvoje ir reikėjo 
šiek tiek medžiaginiai ir 
moraliai nukentėti, bet ne 
man vienam tai atsitiko. 
Tai nesigailiu, bet džiau
giuosi, kad man teko veik
ti sykiu su kitais ir būti 
naudingam. Per visą tą lai
kotarpį aš su jumis, dran
gai/ praleidau daug WinVJs- 
mų ir brangių valandų...

“Kodėl dabar aš tą viską 
rašau? Todėl, draugai, kad 
veikiant su .jumis žinotu
mėte, jei tektų man atsi
skirti su jumis amžinam il- 
sėjimuisi, kad esu paten
kintas progresyviu veiki
mu, džiaugiuosi, kad Tary
bų Sąjunga laimėjo milži
nišką kovą šioje gadynėje 
su fašizmu. Esu patenkin
tas, kad ir mes, lietuviai, 
čionai ir Lietuvoje gana ge
rai padėjome kovoti, o ypač 
Lietuvoje, kur mes turime 
didvyrę Marytę Melnikaitę 
ir kitus draugus, žuvusius 
kovoje už geresnę ateitį.

“Taipgi daug mes pasi
darbavome ir Elizabeth e, 
ypač Lietuvos žmonių šel
pime. Bravo už tai, drau
gai !... ” ‘f

Japonijos vai- mūnai.

drįstame pasakyti, ko mes norime, mes gausime tai, kas 
padaro daugiausia pinigų tiems, kurie valdo Kongresą 
ir prezidentą. Mes galime turėti žemus taksus, socialinį 
saugumą, gyvenimui namus ir panaikinimą lūšnynų, so
cialinį gydymą, pigią šviesą, šilimą, telefono patarnavi
mą, geras mokyklas, gatvekarių fėrus, praleistus aptar
navimui pasažierių, o ne sukrovįmui pelno suktybėmis 
įsigytų bondsų,—visa tai žmonės gali turėti ir turės, jei
gu už visa tai jie balsuos.” • "

Lenkijos respublikos prezidento 
Bol. Bieruto šešiasdešimtmetis

IŠKILMINGAS POSeDIS 
VARŠUVOJE

VARŠUVA, bal. 18 d.— 
Šiandien Lenkijos Valstybi
niame teatre i vyko iškil
mingas posėdis ryšium su 
Lenkijos Jungtinės darbi
ninkų partijos (PZPR) CK 
pirmininko, Lenkijos Res
publikos, prezidento Boles
lavo Bieruto 60-siomis gi
mimo metinėmis.

{ posėdį atvyko Valstybėm 
tarybos nariai, vyriausybės 
nariai su Ministrų ta
rybos pirmininku Čiranke- 
vičiumi priešakyje, PZPR 
CK nariai, kitų demokrati
nių partijų atstovai, sosti
nės visuomenės ir kultūros 
veikėjai, o taip pat darbo 
pirmūnai, darbo valstietijos 
ir inteligentijos atstovai, 
atvykę iš įvairių šalies vie
tų. t,-
j Posėdyje taip pat dalyva
vo TSRS ambasadorius 
Lenkijoje A. A. Sobolevas, 
o taip pat Kinijos Liaudies 
Respublikos, liaudies demo
kratijos šalių ir Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
diplomatiniai atstovai. i

Prezidiume pasirodo Bo
leslavas Bierutas, PZPR CK 
Politinio biuro nariai, vy
riausybės nariai, draugiškų 
partijų vadovai, žymiausie
ji sostinės visuomenės' ir 
kultūros veikėjai, darbo pir-

Visi atsistoja ir jubiliato 
garbei surengia audringą, 
ilgai nenutylančią ovaciją.

Iškilmingą posėdį atidaro 
seimo maršalas Vladislavas 
Kovalskis.

Lenkų tauta myli ir svei
kina savo prezidentą, sako 
Kovalskis, už didvyrišką 
kovą, kurią Bierutas kovo
jo už tautos išvadavimą iš 
hitlerinio fašizmo jungo, 
myli už tai, kad jis vedė re
voliucinį avangardą vieniu-

teliu teisingu brolybės ir są
jungos su didžiąja Tarybų 
Sąjunga keliu, vienydamas 
apie save geriausius patrio
tus ir demokratus vardan 
tėvynės atgimimo, jos ne
priklausomybės ir liaudies 
demokratijos vedimo. Len
kų tauta Boleslavą Bierutą 
laiko savo vadu ir mokyto
ju, kuris vardan aukščiau
sių tautos interesų, būda
mas tautos priešakyje, 
šiandien įgyvendina geriau
siųjų Lenkijos patriotų, 
šviesiausių ir pažangiausių 
lenkų tautos protų idealus 
bei svajones. Tegul ši die
na, sako Kovalskis, pasida
ro diena, kai plačiosios len
kų tautos masės dar glau
džiau susitelkia apie Lenki
jos Liaudies Respublikos 
vadą ir ištikimą vairininką 
Bierutą.

Pirmininkaujantis Kovals
kis paskelbia, jog gauta 
sveikinimo telegrama iš J. 
V. Stalino, ir žodį jai per
skaityti suteikia ministrų 
tarybos pirmininkui J. Ci- 
rankevičtui.

Visi atsistoja ir stovė
dami išklauso Stalino svei
kinimą lenkų tautos vado
vui Boleslavui Bierutui, ir 
surengia audringą ovaciją 
J. V. Stalino garbei. Pa
sigirsta galingi šauksmai: 
Stalinas—Bierutas!

Po to pranešimą, skirtą 
Bieruto šešiasd e š i m t m e - 
čiui, padarė PZPR CK se
kretorius. Edvardas Ocha- 
bas.

Po to žodis, suteikiamas 
darbininku, valstiečiu, inte- 
ligentijos, ginkluotųjų pa
jėgų, moksleivių delegaci
joms.

yėliau J. ‘Cirankevičius 
paskelbia Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto sveikinimą.

Draugas Dominikas Kry
tis gimė Lietuvoje — Kur
šėnų miestelyje, Šiaulių 
apylinkėje. Lietuvoje jam 
teko lankyti gimnaziją. Ge- 
rokai prasilavinęs ir apsi
skaitęs, jis 1914 m. atvyko 
i Ameriką, būdamas tik 16 
metų jaunikaitis. Atvyko į 
Elizabeth, N .J., ir čia visą 
laiką išgyveno. Mirė turė
damas 53 metus amžiaus.

Dominikas buvo pastovus 
tiek darbe, tiek pažangiaja
me veikime. 23 metus išdir
bo Central Railroad Co. 
Dirbo sunkiai. Aišku, kad 
toks darbas žymiai prisi
dėjo prie jo sveikuos, su
žalojimo.

1916 metais, kaip jis plats 
rašo, įstojo į progresj^vi 
veikimą ir jame išsilaikė iki 
pat mirties, niekur nesusvy
ravęs. Kai Lietuvių Socia
listų Sąjunga prisidėjo prie 
komunistinio veikimo, jis 
entuziastiškai tam pritarė 
ir šiame darbe nesigailėjo 
nei energijos nei lėšų.

Dominikas visai nesusvy- 
r^vo nei frakcinėse kovose. 
Jrs pasiliko su savo mylimu 
tarptautiniu veiksnu. Su
važiavimuose, konferencijo
se, pasitarimuose visada 
galėjai jį matyti kupiną 
energijos ir skaisčių min
čių. . .

Visą laiką taipgi jis buvo 
nuolatinis dienraščio “Lais
ves” bendradarbis.

Reikia priminti ir tai, 
jo motinėlė buvo nuolatinė 
jo pagelbininkė visuose vi- 
suomeniuose d a r b u o s. e.
Taipgi ir sesutės jam padė
davo.

Atsiskirdamas iš gyvųjų 
tarpo Dominikas paliko di
deliame liūdesyje savo my
limą motinėlę Bronislava, 
tris sesutes — Stellą Rau- 
bienę, Jon. e 1 ą K a u f m a n,' 
Bronislava Sutter, 2 bro
lius—Igną ir Antaną, taip
gi daug kitų giminių ir 
draugų.

Lai būna jam ramu ilsė
tis gražiame Rosedale ka
pinyne !

Motinėlei, sesutėms ir 
broliams 'širdinga užuojau
ta šioje liūdesio valandoje!

J. Gasiūnas

Jean Letourneau sostinėje
Washington. — čia atvy

ko Francūzijos ministras 
Indo-Kinijos reikaląH* 
Jean Letourneau. JisJwn- 
feruos su sekretorium A- 
chesonu ir kitais aukštais • < 
Valdininkais.

2 pusi.—Laisvė (Liberty)—šeštadien., Birželio-June 14, 1952
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LEONARDAS DA VINČI: DIDYSIS
MENININKAS IR MĄSTYTOJAS

šių metų balandžio men. 15 d. su
kako lygiai 500 metų kai gimė Leo
nardo da Vinči, didysis galvotojas, 
menininkas, mokslininkas. Jo gimi
mo sukaktį minėjo visas kultūriška
sis pasaulis. Išsamus apie Leonardo 
da Vinči raštas tilps sekamuose žur
nalo Šviesos numeriuose. Čia spausdi
name straipsnį, paimtą iš Vilniaus 
Tiesos, parašytą profesoriaus V, Zu
bovo. — Laisvės Red.

Genialusis italų dailininkas, moksli
ninkas ir mąstytojas Leonardas da Vin
či priklauso tai įžymiajai plejadai di

džiųjų praeities kultūros veikėjų, kurių 
Nemirštami kūriniai nepaprastai bran
gūs visai pažangiajai žmonijai.

“Tautos turi bendrą turtą, kurį suda
ro didieji 'mokslo, literatūros ir meno 
kūriniai, šimtamečiais išsaugojantieji 
genijaus antspaudą. Šis kultūrinis pali
kimas yra žmonijai neišsenkamas šalti
nis. Įvairių epochų žmones jis įgalina 
pažinti vienas kitą, surasti dabartyje 
juos rišantį siūlą. Jis atveria jiems vi
suotinio susitarimo ir supratimo per
spektyvas. Jis kas minutę įtvirtina juose 
tikėjimą žmogumi tokiu metu, kai labiau 

„negu bet kada reikalingas tarpusavio su
pratimas/’ Taiap sakoma Pasaulinės 
Taikos Tarybos kreipimesi, kur buvo 
nutarta greta kitų įžymiųjų datų pažy
mėtu 500-as metines nuo Leonardo da 
Vine?' gimimo drenos.

> Bendras tautų turtas yra ne tik ge
nialiojo Italijos liaudies sūnaus puikieji 
tapybos kūriniai — ypatingai vertingas 
indėlis į pasaulinio meno istoriją, bet ir 
įvairiapusiškas mokslinis palikimas. 
“Leonardo da Vinči buvo ne tik didis ta
pytojas, bet taip pat ir didis matemati
kas, mechanikas ir inžinierius, kuriam 
įvairiausios fizikos šakos yra dėkingos 
už svarbius išradimus,” — rašė Fridri
chas Engelsas.

Leonardo da Vinči gyveno toje įžy
mioje epochoje, kai kūrėsi dabartinių 
gamtos mokslų pagrindai. Apibūdinda
mas tuo metu vykusius istorinius poslin
kius, Fridrichas Engelsas rašė: “Tai bu
vo didžiausias progresyvūs perversmas 
iš visų, kuriuos ligi tol buvo išgyvenusi 
žmonija, laikotarpis, kuris buvo reika
lingas milžinų ir kuris pagimdė milžinus 
nagai savo minties jėgą, aistringumą ir 

-įkūdą, pagal įvairiapusiškumą ir išsimok- 
sUmimą.”

Miestų kultūros išsivystymas, techni
kos ir gamybos, laivybos ir prekybos lai
mėjimai, ryšių su Rytais užmezgimas,— 
visa tai įgalino sukaupti daugybę naujų 
faktų įvairiausiose gamtos mokslų sri
tyse. Reikėjo tuos faktui apibendrinti: 
reikėjo sudaryti darnią mokslo sistetną, 
besiremiančią bandymais ir eksperimen
tais. Plačią naujų eksperimentinių gam
tos mokslų programą Leonardo da Vinči 
ir nubrėžė savo veikaluose. ’

Tikrasis mokslas, įžymaus italų mąs
tytojo tvirtinimu, pagrįstas bandymu, 
kuris “niekad neklysta” ir kuris yra “ti
krasis mokytojas.” Kad būtų pasiekta 
tiesa, nuo atskiro reiškinio pakelta iki 
bendrojo dėsnio, reikia atlikti eilę bandy
mų ir sugretinti jų rezultatus. Štai kodėl 
neteisus yra tas, kuris tenkinasi nuogais 
faktinais duomenimis * ir nemoka jų iš
aiškinti. “Tas, kuris domisi vien prakti
ka be mokslo,—rašė Leonardo da Vinči, 
— yra tarytum vairininkas, sėdintis į 
laivą,be vairo ir kompaso; jis niekad nė- 
ra tikras, kur plaukia.”

Naujasis priešakinis mokslas visada 
kūrėsi vykstant aštriai ir įnirtingai ko
vai tarp naujo ir seno, tarp to, kas gim

sta ir to, kas miršta. Leonardo da Vinči 
l! epochoje senasis mokslas — “teologijos 

tarnaitė” — buvo atsidūręs pilnutinės 
krizės būklėje. Ir vis dėlto jis atkakliai 
kabinosi už to, kas buvo mirę ir atgyve
nę, persekiodamas visa, kas nauja ir pa- 
žangu.

“Išsiveržusia aistra alsuoja laikotar
pis, neveltui pavadintas atgimimo epo

cha, — rašė didysis rusų mokslininkas 
L P. Pavlovas, — laikotarpis, kai naujo
joje žmonijos istorijoje prasidėjo laisva 
dailė ir laisva tyrinėjimo mintis. Prisi
jungimas prie šios aistros visuomet bus 
galingas akstinas dabartiniam meno ir 
tyrinėjimo darbui. Štai kodėl to laikotar
pio meno ir mokslo kūriniai visuomet tu
ri būti dabartinėms kartoms prieš 
akis...”

Tuo audringu laikotarpiu visos žmo
nijos ąkyse iškilo figūra minties milži
no —Leonardo da Vinči, priešakinio ko
votojo už mokslą, mokslininko-inžinie- 
riaus, kuris siekė ne tik pažinti tikrovę, 
bet ir pakeisti ją, visą savo praktinę vei
klą skyrė gamtos dėsniams studijuoti.

Genialiojo italo įvairiapusiškumas tik
rai buvo nustabus. Jo asmenyje jungėsi 
tapytojas, skulptorius, architektas, inži
nierius, mokslininkas, rašytojas. Įvai
riausios mokslo sritys dėkingos jam už 
įžymius atradimus. Leonardo da Vinči 
techninių išradimų skaičius milžiniškas. 
Jis neapsiribojo tuo, kad nubrėžė ekspe
rimentinių mokslų programą, bet ir pats 
veikliai dalyvavo kuriant naujus ekspe
rimentinius gamtos mokslus, nuolat vyk
dė stebėjimus, drąsius bandymus, vis 
naujus ir naujus atradimus ir išradimus. 
Tobulindamas savo žinias, Leonardo da 
Vinči nuolat kalbėdavosi su prityrusiais 
žmonėmis, dirbusiais įvairiausiose, moks
lo ir amatu srityse. Jis surasdavo “van
dens įrenginių meistrus,” klausydavosi 
pasakojimų apie užtvankas Flandrijoje, 
rinko žinias apie tai, kaip narai gaudo 
perlus Indijoje, bendravo su įžymiais to 
meto mokslo veikėjais. Didysis gamtos 
tyrinėtojas giliai domėjosi stambiausių 
senovės mąstytoju kūriniais, kaip genia
laus Archimedo kūriniais, arba XIII a. 
lenkų mokslininko Vitelo optikos trakta
tu. “Paprašyk išversti Aviceną,” — 
skaitome mes Leonardo da Vinči užra
šuose. Tai liudija apie jo 'susidomėji
mą įžymaus Vidurinės Azijos mokslinin
ko veikalais.

Žymia savo gyvenimo dalį Leonardo 
da Vinči praleido dviejuose stambiuose 
Italijos miestuose — Florencijoje ir Mi
lane. Florencija buvo tekstilės, pramo
nės centras, Milanas buvo garsus savo 
ginklakaliais ir metalo meistrai^. Amat-. 
ninku gamybinis patyrimas praturtino 
mokslininką, šio patyrimo apibendrini
mas įgalino jį padaryti tokius išradimus, 
kaip mašinas šilkui verpti ir sukti ir 
vilnoms kirpti. Tyrinėdamas naują me
chanikos sritį — smūgio teoriją, — Le
onardo da Vinči savo darbą pagrindė ei
le metalo kalimo stebėjimų. Užsiimda- 
nfas architektūra, jis nagrinėjo staty
bos mechanikos, medžiagos atsparumo 
dėsnius, darė šioje srityje eksperimen- 
tinus tyrinėjimus, rinko duomenis kny
gai apie arkas ir skliautus, apie plyšių 
pastatuose priežastis.

Senio j i italų mąstytojo biografai pa
sakoja, kad jis “kasdien darė juodelius 
ir brėžinius, rodančius, kokiu būdu gali
ma lengvai nukasti kalnus, ir kaip sver
tų, kranų ir sraigtų pagalba pakelti ir 
perkelti didelius sunkumus.” Jis pie
šė malūnus, audimo mašinas ir įvairius 
kitus vandens varomus prietaisus.

Leonardo da Vinči kūryboje svarbią 
vietą užima hidrotechnika. Jis kūrė Ar
no upės reguliavimo, o taip pat laivybos 
ir irigacijos kanalu statybos Po upės ba
seine projektus. Tačiau jo projektai ne
buvo įgyvendinti. Tam ,trukdė Italijos 
susiskaldymas, nenutrūkstamieji karai. 
Italijos kunigaikščiai, kuriems tarnavo 
Leonardo da Vinči, reikalavo iš jo visų 
pirma karinių išradimų. Bet ir šioje sri
tyje mokslininkas daugiausia domėjosi 
plačiomis mokslinėmis problemomis. Jis 
stengėsi eksperimentiniu ir teoriniu bū
du ištyrinėti balistikos dėsnius. Ir net
gi savo kelionę, kurios tikslas buvo ' iš
tyrinėti Centrinės Italijos tvirtoves, Le- 
pnardo da Vinči panaudojo vietovės ge
ologiniams ypatumams tirti, jūros ban

gi! judėjimo dėsniams pažinti.
Itin įdomūs yra Leonardo do Vinči ty

rinėjimai aviacijos srityje. Jis atidžiai 
stebėjo paukščių skridimo ypatumus, ly
gino paukščio ir žmogaus anatominius 
ypatumus, santykinę jų raumenų jėgą, 
siekdamas išsiaiškinti, kokia jėga reika
linga tam, kad galima būtų pakilti aukš
tyn. Paukštį jis apibūdino kaip pagal 
“matematikos dėsnius veikiantį įrankį,” 
pritaikydamas jam bendrus mechanikos 
dėsnius. Remdamasis tais duomenimis, 
mokslininkas mėgino pastatyti sparnuo
tą skraidymo aparatą didelio paukščio 
pavidalo, varomą žmogaus raumenų jė
ga.

Ne mažiau, negu oro stichijos įvaldy
mas, Leonardo da Vinči domino vandens 
stichijos pajungimas. Antai, mokslinin
kas suprojektavo eilę nardymo priėtai- 
sų. Jis studijavo vandens judėjimo dės
nius, teisingai traktavo skysčių pusiau
svyrą susisiekiančiuose induose ir anks
čiau už kitus padare atradimą, vadina
mą “Paskalio dėsniu.”

Stebėdamas upių krantų išplovas, Leo
nardo da Vinči padarė išvadas apie van
dens vaidmenį, pakeičiant žemės reljefą. 
Jis piešė Italijos ir viso Viduržemio jū
ros baseino tolimos praeities paveikslus 
ir teisingai aiškino kilmę jūros gyvūni- 
jos suaknlenėjusių liekanų, esančių nu
tolusiuose nuo jūros kalnuose. Leonardo 
da Vinči paneigė biblijos legendą apie 
pasaulini tvaną. Jo kūriniai žymiai ap
lenkė laiką, kuriuo gyveno didysis moks
lininkas.

Leonardo da Vinči taip pat ryžtingai 
.paneigė viduramžišką nuomonę apie tai, 
kad žemė nejuda ir yra visatos centre. 
Žeme .tvirtino jis, tėra vienas dangaus 
kūnu begalinėje visatoje, kur viešpatau
ja vieni ir tie patys fizikos dėsniai.

Nemaža savo kūriniu Leonardo da 
Vinči paskyrė anatomijai, šiuo mokslu 
jis domėjosi ne tik kaip dailininkas, sie
kiantis teisingai pavaizduoti žmogaus 
kūno formas ramybės ir judėjimo stovy
je, bet ir atidžiai studijavo žmogaus vi
daus organų struktūrą kaip mokslinin
kas. Dailininko ir mokslininko meis
triški anatominiai piešiniai apibendrina 
daugelio skrodimų duomenis, įgalinda
mi įsivaizduoti žmogaus organizmo 
struktūrą. Leonardo da Vinči taip pat 
studijavo gyvulių anatomiją, lyginda
mas j u struktūrą su žmogaus Struktūra. 
Itin būdinga, kad jis naudojo eksperi
mentinį metodą, darydamas, pavyzdžiui 
įvairius- bandymus su varlėmis. Botani
kos srityje Leonardo da Vinči išstudija
vo lapų išsidėstymo ant stiebo būdus ge
rokai prieš tai, negu mokslas sistemin
gai užsiėmė šiuo klausimu.

Istorinės sąlygos buvo tokios, kad Le
onardo da Vinči kūriniai po jo mirties 
ne iš karto pasidarė žinomi. Todėl jie ir 
neturėjo tiesioginės ir plačios įtakos to
lesniam mokslo vystymuisi. Į Leonardo 
da Vinči rankraščius pirmą kartą buvo 
atkreiptas dėmesys tik XVII amžiaus 
pabaigoje. Tada, naujų mokslinių atra
dimų šviesoje, pirmą kartą išryškėjo jo, 
kaip mokslininko, didingumas. Tolesnis 
jo kūrinių paskelbimas visu ūgiu paro
dė mokslininko ir techniko Leonardo da 
Vinči milžinišką figūrą. Galima drąsiai 
pasakyti, kad tik mūsų laikais, kai ypa
tingai turtingas genialiojo mąstytojo pa
likimas beveik pilnutinai paskelbtas, su
sidarė galimybė tinkamai įvertinti visas 
jo mokslinės veiklos sritis.

Įdomų, kad, kai XIX amžiaus antro
joje pusėje prasidėjo sistemingas Leo
nardo da Vinči mokslinio-techninio pali
kimo studijavimas, kuriame dalyvavo ir 
rusų mokslo atstovai, šis darbas susidū
rė su eile rimtų sunkumų. Mokslininkas 
savotiškai šifravo savo rankraščius. Jis 
rašė neišskaitoma rašysena, dėjo raides 
atvirkščia tvarka —- iš dešinės į kairę, 
taip, kad tekstą galima perskaityti tik su 
veidrodžio pagalba. Tuo, matyt, Leonar
do da Vinči norėjo apsaugoti savo atra
dimus ne tik nuo plagiatorių, bet ir nuo 
inkvizicijos tamsybininkų persekiojimo.

Dabartiniai Vakarų Europos ir JAV 
bifržuaziniai “mokslininkai,” tiksliau 
— mokslo liokajai, tarnaujantieji kapi
talistiniams magnatams, mėgina nuvai
nikuoti Leonardo da Vinči arba, bent iš
guiti visus revoliucinius bruožus iš jo 
mokslinės pasaulėžiūros, žmogaus ne
apykantos kupiniems imperialistams sve
timi yra tie genialūs veikalai, kurie skir
ti taikai, kūrybai, žmogaus pergalei 
prieš gamtą, kovai už žmonijos laisvę ir 
laimę.

Tiktai žmones, išvaduoti iš kapitalis
tinės vergovės, kuriantieji naują gyve
nimą be išnaudotojų ir išnaudojamųjų, 
gali pilnai, plačiai naudotis visais žmo-
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VACATION AT THE LMS 
SUMMER SCHOOL

This year the LMS Summer Vacation 
School will be the fifth of its kind. It is 
well-nigh to becoming an institution; 
one, I like to add that we can be pretty 
proud of.

All who have bean up to the School 
wish it were possible for everyone to get 
up there at some*time or other. How 
about making this, the big 5th year, the 
year you come up to catch some activity 
spirit?

The hardest part many feel, is the ini
tial fearsome shyness of trying some
thing new, having to spend 2 weeks with 
people who you may never have met. Let 
me warn you, after 2 weeks of close as
sociation, your fallow campers will be 
your dearest friends. Every School’s last 
hours have been drenched in tears of sad 
farewells.

Whenever I have to write “school,” I 
sort of wince at the word. It sounds so 
foreboding and business like. The LMS 
Summer Vacation School is not a school 
in the sense of reading, ’riting and Tith- 
metic. It is more of a common-bond 
play-shop and work-shop.

Workshop, in the sense that you are 
constantly immersed in some phase of 
cultural activity—whether it be learning 
to address your neighbor in grammatical 
Lithuanian, fighting the great Lithuanian 
battles with Keistutis and Mindaugas, 
practicing the art of walking grandly 
across a stage, harmonizing “Ant Kalno 
Karklai Siūbavo,” or tripping over the 
intricate steps of the į old 'folk dance, 
“Kalvelis.” ‘

Believe me, however, none of these 
things are hard to take. They become a 
part of not only the scheduled hours, but 
the leisure hours as well. Just as a real
ly outstanding song catches on, is sung 
generation after generation and becomes 
truly a peoples’ folk song, so the many 
problems actually worked at during in
struction periods become a part of the 
activity of the play periods.

And the course of the‘activities’at the 
School are many and varied. There is 
the soothing coolness of the waters of 
Lake Quinsigamond, just 72 steps down 
from the high cliff that houses the 
School. Swimming, outdoor wienie roasts 
and hikes, volley-ball, lawn games and 
dancing, satisfy the most athletically in- 

• dined.
Study groups, discussion circles, im

provised singing, reading and just plain 
lounging around in the sun, are some'of 
the quieter forms of leisure activity. 
Special evenings are set aside for visit
ing the summer theaters, or holding in
formal concerts, community sings, group 
games and dances along with the friends 
and guests that visit the Park in the 
evenings.

The LMS has tried to inform all its 
member choruses and theatrical groups 
and the many other literary and frater
nal organizations of all the important 
School data. Very often these letters and 
circulars get mislaid or lost, so it is ne
cessary that every once in a while 
through the Lithuanian daily newspa
pers, we remind you that the time is ve
ry close for this years School.

We cannot urge you too strongly to 
register your intentions of coming to the 
School, whether it be for the full 2 
weeks, one week, or just a few days. 
Among other things, schedules, supplies 
and lodgings must be arranged for by 
us in advance.

Open-house and “meet your fellow 
students” day is Sunday, July 6. Mon
day, July 7 we’re all settled for 2 weeks 
at the beautiful Lithuanian Olympia 
Park, 68 So. Quinsigamond Ave., 
Shrewsbury, Mass. If you don’t find 
Shrewsbury- on the map, don’t fret, it’s 
tiny but it is there, just across the lake 
from the metropolis of Worcester. And 
what’s more, you can practically walk 
over to town.

(Tąsa 4-tam pusi.)

Nauji kadrai kolūkiams
KAUNAS, IV. 17 d. — Šio

mis dienomis 97 žemės ūkio 
akademijos studentams buvo į* 
teikti akademijos baigimo dip
lomai. Keturiolika studentų,*jų 
tarpe Garuolis, Rakauskaitė, 
šalčius, Vainauskas ir kiti, ga- 
yo baigimo diplomus su pagy
rimu. - '

Įdomi ir aktuali studentų 
diplominių darbų tematika, 
štai J. Vikelionis apgynė dar
bą “Vilijampolės rajono “Ą« 
žuolo” kolūkio dirvožemio 
kalkinimp projektas dides
niam derlingumui gauti”. 'M. 
šalčiaus darbo tema — “Di
desnis sultingųjų pašarų su
kaupimas, sėjant šakniavai
sius ir žaliuosius vienmečius 
mišinius silosui.”

Jaunieji specialistai paskir
styti i darbą. Jie siunčiami į 
mašinų-traktorių stotis, kol
ūkius, rajonų žemės ūkio sky
rius. .

gaus proto pasiekimais, visais žmogaus 
genijaus sukurtais lobiais. Todėl tary
binė liaudis taip aukštai vertina vieną iš 
didžiausių praeities genijų, talentingąjį 
dailininką ir mokslininką, gilų mąstyto
ją — Leonardo da Vinči.

Prof. V. Zubovas.’

Laukų darbai plečiasi

PAGĖGIAI, IV., 18 d.
Rajone plačiai išvystyti laukų 
darbai. “Lenino keliu”, Čer
niachovskio vardo, “Jūros” 
kolūkiai baigė sėti daugiame
tes žoles, žiemkenčių pasėliai 
papildomai patręšti 2,850 hek
tarų plote.

“Naujojo kelio” žemės Al
kio artelėje pradėtas atranki
nis arimas vasarojui sėti. / 

—b—
ANYKŠČIAI, IV. 18 d. — 

Masiškai vykdo žiemkenčių 
papildomą tręšimą ir daugia
mečių žolių sėją visi rajono 
kolūkiai. Molotovo vardo že
mės ūkio artelėje, mineralines 
trąšos išbertos 120 hektarų 
plote, dobilų pasėta 20 hekta
rų.

—o—
MOLĖTAI, IV. 17 d. t— 

Anksčiaiguž kitus išėjo į lau
kus “Spalio” sustambintosios 
žemės ūkio artelės ; kolūkie
čiai. Jau pirmą dieną Pavlovo 
vadovaujama brigada pasėjo 
devynis hektarus sera dėlės, ir 
aštuonis hektarus dobilų. Kar
tu vyksta atrankinis arimas.

Pradėjo sėti dobilus, sera- 
dėlę ir žirnius “Čiulėnų”, Mi- 
jžiurino vardo ir kiti kolūkiai* 

—°“ >
LAZDIJAI, IV. 18 d.— 

Salomėjos Nėries vardo kol
ūkis pirmasis rajone pradėjo 
sėti vasarines kultūras. Gerai 
išvalyta ir išbeicuota sėkla.

—o— . .
RADVILIŠKIS, IV. 18 d.— 

Dauguma rajono žemės ūkio 
artelių pradėjo pavasario lau
kų darbus. K. Požėlos vardo, 
Vyšinskio vardo, “Laisvės” ir 
daugelyje kitų kolūkių mine
ralinėmis trąšomis papildomai 
patręšti dideli žiemkenčių pa
sėlių plotai, žemės ūkio arte
lėje “Kelias į šviesą” papildo
mai patręšta 130 hektarų 
žiemkenčių.

—o—
KAZLŲ RŪDA, IV. 16 d.— 

Rajono kolūkiuose pradėta 
atrankiniu būdu arti laukus ir 
papildomai tręšti žiemkenčius. 
Kazlų Rūdos MTS mechani
zatoriai vakar pradėjo sėti 
miežius ir avižas “Aušros” ir 
“Ąžuolo” kolūkiuose.

SKAUDVILĖ, IV. 18 d/-* 
“Nemakščių” kolūkio nariai 
nekantriai laukė sėjos pra
džios. Prieš tai jie parengė 
reikalingą sėklą, inventorių, 
arklius. Todėl, vos tik pra
džiūvus dirvai, kolūkyje pra
sidėjo masiški lauko darbai. 
Pirmąją darbo dieną į laukus 
išėjo 20 porų arklių. Kolūkie
čiai viršija išdirbio normas.

Nemakščiečiai, išeidami į 
laukus, pasižadėjo sėjos dar
bus atlikti per 10 dienų ir iki 
Gegužės Pirmosios pasėti vi
sas grūdines kultūras.

V. Povilaitis

Bankinės įstaigos yra pa
vojingesnės už ginkluotą
sias armijas.

Jefferson
(Laiškas Gerry’ui)
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Kodėl Naujieji Atvykėliai
Inteligentai (siautėja?

Mes taipgi žinojome, kad 
su laiku naujai atvykusieji 
patys pradės taikintis prie 
gyvenimo realybės, kad su 
laiku ir nuo jų pavardžių 
pradės kristi lietuviškos 
galūnės, kad ir jų tautiški 
vardai pradės anglėti. Ne, 
mes to nelaukėme su dide
liu noru. Anaiptol, mes ir 
manome, kad lietuviškos 
pavardės turi būti išlaiky
tos grynos, kad jos yra 
skambios, gražios ir nėra 
reikalo joms kirsti galūnes., 
ar, kas dar keisčiau, visai 
pakeisti į anglo - saksiškas, 
vokiškas, airiškas, švediš
kas ir vienas Dievas žino 
kokias.. Mes, pažangiečiai, 
nesame šovinistai, bet mes 
gerbiame savo tautos kul
tūrą ir gimtinę kalbą, ir 
mes manome, kad traktuoti 
ją su panieka yra nepažan- 
gu ir nekultūriška.

Bet štai neišvengiamas 
anglėjimo (kalbiniu atžvil
giu) ir ameriko n ė j i m o 
(bendros atmosferos atžvil
giu) procesas prasidėjo i)’ 
tarp naujų atvykusių. Ir 
kas pasirodo? Jis vyksta 
daug greičiau, negu mes jo 
laukėme. Ir kas dar svar
biau, jis vyksta pirmoje ei
lėje inteligentijoje! Taip, 
toje pačioje inteligentijoje, 
kuri garsiausiai dėjo prie
saikas prie lietuvybės šven
tyklos aukuro! Žinoma, yra 

į likęs kol kas nepalaužiamas 
: elementas, kuris tebelieka 
“grynas.” Bet kiek jo yra?

Mes dabar skaitome re
akciniuose Amerikos lietu- 

! vių leidiniuose daugybę pa- 
| siskundimų, kad i.nteligen- 
I tai ištautėja. Jie nepriklau- 
Į so prie lietuviškų organiza- 
! ei jų, jie izoliavosi ir paiso 
tik savo naujų karjerų, 
daugelio jų vaikų mokslas 
dabar yra tiktai anglų kal
boje, ir Kastytė pavirto į 
Kathy, Gintautukas į Gene, 
Vytautukas į Vic ir Au- 
draitė i paprasčiausią pro-

i zaišką Ann...
Ir taip mes skaitome 

daug pasiskundimų del to 
proceso, bet laiks nuo laiko 
ir bandymus, aiškinti to 
proceso priežasčių. Vienas 
aiškinimas neseniai tilpo 
“Naujienose,” ir visai pa
našios mintys pakartotinai 
buvo iškeltos kituose jų 
leidiniuose-. Tie aiškinimai 
tikrai “reveliaciniai.” Štai 
kaip jie aiškina inteligentų 
ištautėjimo priežastis:

Būtį darbščiam tautiško
se lietuviškose organizaci
jose senoje Smetonos Lie- Į 
tuvoje buvo naudinga ir 
pelninga. Jeigu jis buvo 
valdininkas, tas jam tiesio
giniai padėjo karjeroje, jis 
lipo biurokratijos laiptu vis 
aukštyn ir aukštyn, prie 
didesnio prestižo ir, kas dar 
svarbiau, prie didesnės litu
kų sumos.

Būti veikliam lietuviškai- 
tautiškoje (ne būtinai tau- 
tininkiškoje) dirvoje Vo
kietijoje ir buvo pravartu, j

Kiekviename reakciniame 
Amerikos lietuvių laikraš
tyje, nuo tautiškai - fašis
tinių “Dirvos” ir “Vieny
bės” iki neva socialdemo
kratinių “Naujienų’" ir “Ke
leivio,” dabar mušamas 
aliarmo bubnas: nauji at
vykėliai - tremtiniai, popu- 
liariškai vadinami “dipu
kai,” ištautėja. Tai para
doksas. Tik keli .metai at
gal, kuomet jie pradėjo ma
siniai atvykti, jie su dideliu 
užsidegimu kalbėjo apie 
“šventa užduoti, išlaikyti 
lietuvybę.” Jie kalbėjo apie 
“lietuviškumą, kuris ibrai- 
žytas į mūsų širdžių gel
mes.” Jie prisiekė, kad 
mokins savo vaikus lietu
viškai, kad jų Vytautukai 
ir Kastyčiai, jų Laimutės ir 
Audraitės niekad nepaliks 
lietuvių kalbos kaipo gim
tinės. Jie žadėjo kurti lie
tuviškas mokyklas, jie ža- 

-■ dėjo laikytis glaudžiai susi- 
spietusioje bendruomenėje, 
— iki “išlaisvinimo.” Jų 
straipsniai, kurie pripildė 
senų Amerikos lietuvių 
spaudos skiltis, buvo pilni 
nostalgiškos poezijos apie 
Lietuvą. Jie deklamavo apie 
Rambyną ir Šatriją, apie 
krivius, ir aukurus, apie 
vaidylas, apie Šventą Tėvy
nės Meilę, apie Lietuvos 
kryžius ir šiaudinstoges ba
kūžes prie Nemuno ir Šven
tosios, apie Dainavos šalies 
padavimus, apie Margius ir 
Živyles., apie smėlėtą Dzū
kiją ir gintarinę Baltiją, 
apie Aukštaitijos šilus ir 
Suvalkijos ošiančius beržy
nus. ..

Ir jie iš aukšto; net su pa- 
7 sibaisėjimu ir nuduotu pas.i- 
- gailėjimu, žiūrėjo į senes

nius Amerikos lietuvius. 
.. Jie, kurie žadėjo pasilikti 

senose aistiškose tradicijo
je se mirkyti Gintautai ir 
7 Tatvydžiai, su pasibaisėji

mu kalbėjo apie lietuvius, 
7 kurie vadinasi Džiovais, 
7 Čarliais ir Toniais. Jie, ku- 
7 rie žadėjo išlaikyti mūsų 

kalbą tyrą ir gryną, kaip 
pati Baltija, su pajuoka, 
pašaipa ir su skausmu kal
bėjo apie žargoną, kuri 
vartoja senesni imigrantai.

Mes vis.ą laiką žinojome, 
kad jų nerealistiška braviu- 
ra ilgai nesilaikys. Mes ži
nojome, kad taip deklamuo
dami jie nesupranta gyve
nimo realybių. Mes žino- 
Mes žinojome ,kad žiūrėda
mi iš aukšto į Tonius, Džio
vus ir čarlius, kurie “laiki
na,” “mufina” ar “runija,” 
jie tik patys parodo savo 
menką supratimą apie gy
venimo faktus. Mes žino
jome, kad su laiku jie su
pras, kaip tie senesni imi
grantai, atvykę dešimtme
čiai atgal iš caro pavergtos 
Lietuvos, bemoksliai ir be
raščiai daugumoje, tuojau 
iš karto susitiko su kieta 
šios šalies realybe, ir joje 
neturėjo laiko rambyniš- 
kom fantazijom.

bet čia jau dėl visai kito
kios priežasties: jei buvai 
veiklus, galėjai išsisukti iš 
paprastų darbų stovykloje! 
Reiškia, tie inteligentai, 
kurie stovyklose kūrė vi
sokius komitetus ir komisi
jas, steigė mokyklas, laikė 
suvažiavimus, aptvindė A- 
merikos lietuvių spaudą sa
vo straipsniais, atsišauki
mais, pareiškimais ir ma
nifestais, faktinai tai darė 
vyriausiai, kad nedirbti fi
ziniai. Mat, jei priklausei 
prie stovyklos vadovybės, 
jei buvai veiklus, tautiniai- 
politiniai, turėjai daugiau 
progos išsisukti iš . malkų 
kirtimo, pečių kūrenimo ar 
aslų šlavimo stovykloje...

Bet dabar, sako “Naujie
nų” bendradarbis ir kiti 
aiškintojai, inteligentai ne
turi inspiracijos veikti lie
tuviškoje dirvoje, neturi 
materialės, k a r j e r i n ė s, 
prestižines inspiracijos., tik 
dalyvauk mitinguose, dar
buokis, bet nei pragyveni
mą iš to padarysi, nei ką...

Ko “Naujienų” bendra
darbis nepasako, tai, kad 
nors dauguma naujai atvy
kusių inteligentų jau pra
deda ištautėti, tam tikras 
“kietas” branduolys lieka 
kovingai lietuviškas. Bet 
kas. tas branduolys? Ne
veik būti dideliu gudruoliu, 
kad suprasti: tai tie, kurie 
dar randa inspiracijos me
džiaginėje prasmėje, tai tie, 
kurie prisiplakė prie, laik
raščių ar Įkūrė naujus, tai 
tie, kurie gavo darbus lie
tuviškose propagandos 
įstaigose, vienu žodžiu, — 
tai tie, kurie dar “tebedaro 
karjeras,” kurie, kaip (Vo
kietijoje stovyklose tokiu 
būdu išsisukinėjo iš malkų 
kirtimo, čia išsisukinėja iš 
ėjimo Į fabrikus ir dirbtu
ves. • . <

Tik pagalvokime apie tą 
visą: Neva patetiškus raš
tus ir kalbas apie lietuvy
bės išlaikymą mes. skaitome 
ir girdime iš burnų tų, ku
riems tai yra karjeros prie
monė. Ir visi patetiškai 
“širdį verianti” balsai, ku
riuos girdėjome iš stovyklų, 
buvo tie, kuriems tai ir bu
vo priemonė apsisaugoti 
nuo rankų suteršimo “juo
du darbu.”

Akyvaizdoje tų jų pačių 
analyzų ir aiškinimusi, se
nieji Amerikos lietuviai tu
ri teisę pasakyti naujai at
vykusioms, kurie juos pa
šiepia ir kritikuoja:

“Jūs kalbate taip idealis
tiniai tik tol, kol tas jums 
pravartu iš asmeniško, sa
vanaudiško taško. Jūs nu
sispjausite ant to viso, kaip 
tik pasidarys patogu. Tik 
pažiūrėkite į jūsų kolegas, 
pažiūrėkite į inžinierius, 
kurie gavo darbą prie savo 
profesijos, į medikus, ku
riems jau pasisekė gauti 
darbo savo srityje, į tuos, 
kurie gavo dėstytojų vietas ■ 
aukštesnėse mokyklose, —- 
jiems lietuvybė jau praei- | 
ties dalykas. Kaip jūs gali
te garantuoti, kad rytoj ir 
jūs nebūsite su jais?”

A. šilėnas

Hart, Mich.
Sako—depresija jau čia

Bėgyj pirmos savaitės bir
želio oras pusėtinai sušilo, bu
vo ir lietaus. Šį pavasarį vyš
nių ir obelių sodai labai tirš
tai žydėjo, didelių šalnų ne
buvo; atrodo, bus geras vaisių 
derlius. Jau dabar kalbama, 
kad vyšnios bus gana pigios. 
Girdėjau iš patikimų šaltinių, 
kad nuo pereitų metų sandė
liai užversti kenuotomis vyš
niomis. Kai kas mano, kad šį 
meta neapsimokės jų į kenus 
dėti. Pamatyšime vėliau, kai 
prasidės vyšnių skynimas apie 
pradžią liepos.

—o—
-Pas mus atvyko iš Sarasoto, 

Fla., aldietis senas Karto bu
vęs farmerys, pasiviešėti pas 
dukra - žentą, sūnų su šeima 
na gal ir padirbėti žento veda
moje kenineje Shelby. Rude
nį grįš į namus pas žmoną Sa- 
rasotoj.
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PIKNIKAS
. LIEPOS - JULY 

4-tą, 5-tą ir 6-tą dd.

LIET. TAUTIŠKAME
PARKE

Winter St. ir Keswick Rd.

MONTELLO, MASS.

GERDA TĖRHORST
Pasižymėjusi akordionistė 

ir Norwoods Vyrų Ansamblio 
. mokytoja.

> J

Hartfordo Laisvės Choras, vad. Wilma Hollis, atvyksta dainuoti šio pikniko programoje.

Amerikos Nepriklausomybes diena, Liepos-July 4 d.,—didele švente. .Tą dieną iš visų Naujosios 
Anglijos kampų suvažiuos tūkstančiai amerikoniškai patrijotingų lietuvių, Nepriklausomybes 

diena bus atžymėta su puikiausia dai nu-muzikos programa, kurią pildys:
LAISVĖS CHORAS iš Hartford, Conn., vadovybėj Wilma Hollis
VYRŲ ANSAMBLIS iš Norwood, Mass., vadovybėj Gerda Tėrhorst
LIUOSYBĖS CHORAS iš Montello, Mass., vadovybėj AI. Potsus
Solistės: ROSE MERKELIŪTĖ, ALDONA WALLEN, ONA MINEIKYTĖ
Duetai: W. JUODEIKIS su R. MERKELIŪTE ir ALDONA WALLEN su R. MERKELIŪTE 

Bus daug svečių iš tolimesnių kolonijų ir atvyks asmenų iš paties Laisvės personalo.
ART MASON ORCHESTRA GROS ŠOKIAMS

$300 bus išdalinta prie įžangos bilietų. Dovanos bus tokios: 1—$100, 2—$75, 3—$50, 4—$25, 
5—$15, 6—$10, 7—$10, 8—$5, 9—$5, ir 10—$5.

Tad, gerbiamieji jaunimas ir senimas, visi suvažiuosim atžymėti 176-tus metus nuo Amerikos 
Nepriklausomybės pasiskelbimo. Visi būkim šiame istoriniame piknike!

Rengia MASSACHUSETTS APSKRIČIŲ BENDRAS KOMITETAS.

Kai kurie čia biznieriai nu
siskundžia, kad padėtis pa
sunkėjus, nėra pirkėjų, mat, 
viskas neapsakomai brangu, o 
darbai didmiesčiuose sumažė
jo. Mano kaimynas, dirbęs 
Muskegone, kur šildytuvai ir 
šaldytuvai gaminami, jau tre
čia savaitė nevažiuoja darban, 
nerimastauja, sako, atleistas 
neribotam laikui, iš ten taipgi 
atleista tūkstančiai.

Vienas biznierius man sa- ! 
kė, kad “jau prasidėjo depre
sija,- tik žmonės nesupranta”.

Hartietis

Waterbury, Conn, i
Nupjovė koją

Apie metai laiko atgal nup
jovė koją Bulotai. Bulota yra i 
senas žmogus, paleistas iš į 
dirbtuvės ant pensijos apie du ; 
metai prieš šį atsitikimą; jam i 
atsidarė žemai ant kojos žaiz-' 
da ir daktarai negalėjo išgy-j 
dyti kitaip, kaip tik nupjau- !

nant aukščiau kelio koją.
Antras toks pat atsitikimas, 

lai moteriai Agnes Yešinskie- 
neji. Yešinskienei taip pat at
sidarė žaizda ant pado kojos 
po pat užkulniu. Daktaram 
negalint išgydyt, turėjo taip 
pat aukščiau kelio nupjauti 
koją.

Yešinskienė yra labai links
mo būdo moteris, mylėdavo 
dalyvauti darbininkų parengi
muose, kaip tai—prakalbose, 
baliuose ir tt.

Apie mėnesiui laiko praė
jus, trečias toks pat atsitiki
mas ištiko Franą žikų. Jam 
atsidarė žaizda, rodos, ant 
kairės kojos didžiojo piršto. 
Jam darė dvi operacijas, — 
pirmą, tai išpiovė tą pirštą, 
bet žaizda vis negijo. Tada 
padarė antrą operaciją — nu
pjovė koją aukščiau kelio.

ž.ikas dar randasi ligonbū- 
tyje. F. žikas yra senas biz
nierius. Jisai lankydavo darbi
ninkų parengimus, kaip jam 
laikas leisdavo, arba jei bū
davo nueini su parengimo ti- 

'kietais pas jį, tai jisai neatsi
sakydavo nupirkti vieną, o 
kaip kada ir du.

Trečias ligonis, tai Kazi- 
mieras Sinkevičius. Serga na- 

Įmie jau apie trys savaitės.
Draugas Sinkevičius jau se
niai nusiskūsdavo, kad nesi
jaučiąs gerai. Jo čeveryjtų 

j ‘'h os p italė” uždaryta,
I ra, kad kas drg. Sinkevi<jnu pa
vaduoju, o čia mano čevery- 
kams operacija reikalinga

Linkiu visiems geros sveika-
I tos susilaukti. Dzūko Vaikas

įvairūs išsireiškimai
Žmonių minia Įpratus 

I taip lygiai loti ant žymiųjų 
asmenų, kaip maži šunyčiai 
ant jiems nepažįstamų pra
eivių. Seneca

—o—
' Čia guli tas, kurio var

das parašytas vandenyje.
įrašas poeto Keatso 
antkapyje.

ALDONA WALLEN, solistė

LMS News and Views
(Tąsa nuo 3-čio dus.)

Full 2 week rates are very low — $50 
17’ per person, broken up in this way: $5 
77 .for registration,. $15 tuition, $20 for 

meals and $10 for lodgings. Weekly and 
day rates are adjusted along this same 
schedule. Three home-cooked meals are 
served on the School grounds, that is 

;; right at Olympia Park. Lodgings are 
usually at private homes nearby. Fami- 

7.' lies sometimes take private cabins, or, if 
., the number of students is sufficiently 
‘7 large, we rent a beach lodge right on the 

waters of the lake.
I hope I have clarified a few ques

tions and made it easier for some of you 
to really make up your mind that this

year you cannot miss spending your va
cation at this busy exciting little sum
mer colony. Oh, by the way, there is no 
age limit, the old folks have just as good 
a time as the young people. Juniors, how
ever, under 14 years of age must be ac
companied by parents or a guardian.

This Summer Vacation School is ar
ranged by the LMS 2nd & 3rd districts, 
that is the Eastern division of the Lithu
anian Fine Arts League; therefore, ad
dress your inquiries to me as the district 
secretary or to other LMS members in 
the East. Students and guests, however, 
are not confined to Easterners. The Mid
west states and Canada are usually well 
represented.

Next week’s column: Meet the teach
ing faculty at the LMS School. 4 pusi.—Laisve ( Liberty)-šeštadien., Birželio-June 14, 1952



GYVIEJI KOVOJA
Paraje ŽANAS LAFITAS

DETROITO ŽINIOS

4 (Tąsa)
rSi štai iš prieangio išeina kalinys,1 

kurio aš nepažįstu. Įleidžia rusą. Aš lau
kiu. Stovykla tuščia. Niekas nesiryžta 
šią valandą pasirodyti patikrinimų aikš
tėje. Tolumoje vos girdėti dusliai ūžiant 
mašinos, gręžiančios kalną. .Pagaliau 
durys atsidaro, praleisdamos siaurą 
šviesos ruoželį. Rusas išeina. Mano eilė. 
Policininkas duoda man ženklą. Aš įeinu 
nusiimdamas kepurę.

Magnuso kambaryje stovi žygio lova, 
kažkokia sofa, stalas ir keletas kėdžių. 
Langas uždengtas stora portjera. Ant 
sienų prikabinėta paveiksliukų: vien 
nuogos moterys. Kertėje — pypkių ko
lekcija. Keliasdešimt statulėlių, mode
liai, mineralų pavyzdžiai. Nuo mažos, iš
blizgintos krosnies sklinda karštis.

Raportfiureris drybso ant sofos. Gre
ta sėdi vokietis, buvęs barako Nr. 20 se
niūnas, ir barako Nr. 1 raštininkas, če
kas, Bartos bičiulis. Pastarąjį aš gerai 
pažįstu. Iš abiejų stalo pusių — Magnu
sas ir Lorencas. Priešais juos spirito bu
tely* ir stiklinės.
i Magnusas sėdi nugara į mane. Pas
kui jis apsižergia kėdę ir žiūri man į 

.veidą. Jis apžiūrinėja mane, neišsiim- 
damas iš burnos pypkės. Aš stoviu kam
bario viduryje. Lorencas pradeda pirma
sis:

— Sprichst du Deutsch? (Tu kalbi 
vokiškai?)

— Nein.
— Ubersetz! (Versk!)
Buvusis barako Nr. 20.seniūnas, ga

vęs šį įsakymą, savo ruožtu apžiūri ma
ne nuo galvos iki kojų ir sako puikia 
prancūzų kalba:

—Į visus tau duotus klausimus tu turi 
atsakyti nedelsdamas.

Aš jį pažįstu, nes buvau kurį laiką gy
venęs barake Nr. 20. Nors iš prigimties 
jis grubus žmogus, bet, sako, į prancū
zus >*ūrįs ne perdaug blogai. Magnusas 
kreipiasi į jį vokiškai. Aš suprantu be
veik viską, bet nė trupučio to nerodau, 
kad galėčiau iš anksto pasiruošti. Kvota 
prasideda:

— Pavardė, vardas, amžius?
Atsakau.
— Už ką buvai suimtas?
— Už tai, kad gyniau savo tėvynę!
—Tu buvai komunistas?

I

( Gražiai sveiksta 
i

I Buvo rašyta Vilnyje, apie 
pora mėnesių atgal, kad labai, 
daug dirbąs tarpe progresy
vių lietuvių, St. Tvarijonas- 
Tvarin, pasidavė-nuėjo į ligo
ninę. Jis skaitydamas tą žinią 
nusijuokė, sakydamas: 

“Aš tik išsitariau, kad 
reikės eit.į ligoninę, o jau 
rašė, kad aš ten esu”.

Dabar tai jau tikrai jis 
miesto ligoninėje

Dabar iš karto darausi visuotinio dė- Hospital, ir jam padarė ope- 
m-esio objektu.

—Palaikei su juo kokius nors ryšius?
— Ne.
— Kodėl gi tu sakai, kad jį pažįsti?.nuką
—Todėl, kad stovykloje visi jį pažįsta. skaudėjimą,
— Ar kalbėjai su juo kada nors vie

nas? '
— Taip. i
— Ar kalbėjo jis su tavim apie Mag- 

nusa?
—Ne.

Matyti, ateina lemiamas momentas.
— Ar tu kada nors esi girdėjęs apie 

sąmokslą prieš Magnusą?
— Niekad! -
— Tačiau stovykloje buvo kalbama, 

kad reikią pakarti Magnusą ir dar kai 
ką?

—Mano aplinkoje taip nekalbama. 
—Ką tu vadini savo aplinka? 
—Prancūzus.

— Tu dažnai susitinki su jais?
— Ne, aš neturiu laiko.
— O vis dėlto daugelis prancūzų

— Tu likai partijoje^
— Čia aš — 25 519 numeris.
Magnusas truputį šypsosi. Mano atvi

rumas, nuo kurio Lorencas raukosi, jam 
lyg ir patinka.

— Tu pažįsti Leoną?

tavę

—Mes manome, kad per daug pran
cūzų kalba apie tave.

— Aš čia niekuo nedėtas.
Kvota darosi pavojinga.
— Kaip tu aiškini, kad tave pažįsta 

tiek prancūzų?
—Labai paprastai. Mano eilės nume

ris — vienas iš pirmųjų. Visai natūralu, 
ir jūs patys tai žinote, kad naujokai, at-j 
vykę į stovyklą, visada stengiasi ben-1 
drauti su seniais. Matyti, tas, kad aš se
nis, ir traukia į mane prancūzus, kurių 
net nepažįstu ir kuriems, deja, niekuo

— Kodėl?
— Ogi. todėl, kad esu tokioje pat pa

dėtyje kai*p ir jie.
(Bus daugiau)

gal
pa

yra
— Receiving

raciją.
Keli metai atgal jam išėmė 

Į iš vieno inksto “auksinį akme- 
ir nuo to laiko jis jau- 

ir galų gale 
turėjo eit į ligoninę.

Kai buvau nuėjęs atlankyt, 
tai jis sakė, kad jam išėmė 
vieną, tai yra, tą taisytą, inks
tą. Jis dar turėjo siūles, bet 
9 d. birželio išėmė tuos “sti
bius”.

Jis daug geriau atrodė po 
operacijos, negu pirma. Tikiu, 
kai ši žinutė tilps, gal jau 
Stasys bus išėjęs iš ligoninės.

—o—
Kitam detroitiečiui, laikraš

čių korespondentui, ligoninėje 
daktarai “sulopė” patrūkimą 
įj<r dabar jis pasakoja, buk 
jam po operacijos tankiai 
skauda galvą.

Trūkio operacija nėra pa
vojinga. Tik tuomet pavojin
ga, jei po operacijos pagauna 
plaučių 
skauda 
kai jau 
nes.

uždegimą. Galva ne- 
nuo operacijos įvykio, 
išsikeverzoji iš ligom-

—o—
Kodėl vienus areštuoja, 
o kitus ne?

Policija suareštavo Willis 
Grier, apsivilkusį juodu plos- 
čium, kuris barstė druską ant

rankų tų ypatų, kurie sutiko 
jam užmokėt vieną dolerį, 
kaipo už griekų ir piktų dva
sių prašalinimą.

Teisėjas J. Scallen nubaudė 
Grier $15 ir įsakė jam apleist 
miestą su juodu plosčium ir 
druska. (Mat, jis. buvo “dipu
kas” iš kito miesto).

Kuomet policija areštavo ir 
teisėjas nubaudė W. Grier, 
kuris su druskos pagalba nori 
apvalyt griešni tikus nuo griekų 
ir piktų dvasių, tai jie turėtų 
elgtis taip ir su visais dūšių 
ganytojais. Juk prie to, drus
ka yra švariau pilt ant rankų, 
negu pelenai ant galvų. Grier 
sakė visokius okus-pokus, 
kaip ir visi kunigai sako, no
rėdami apvalyt griekus už to
kį pat dolerį. Grier turėjo 
kunigišką juodą plosčiu ir 
“torban” kepurę, kaip ir visų 
kitų religijų kunigai, prie to, 
jis galima priskaityti geresniu 
dievo įpėdiniu, nes jis buvo 
basas, be batų.

Taigi, kodėl vienus areštuo
ja, o kitų ne ?

Grier suareštavo, kad jis tą 
visą dūšių gelbėjimą nuo grie
kų, piktų dvasių ir dolerių, 
be valdžios leidimo vedė ant 
tuščio loto.

Jei jis būt pasirandavojęs 
budinką ir užvardinęs bažny
čia, su miesto leidimu-“per- 
mit” ir visą tą patį but daręs, 
ką darė ant tuščio loto, ir ė- 
mes ne dolerį, bet ir daugiau 
už griekų ir piktų dvasių pra
šalinimą, tai jo būt niekas ne
areštavę ir niekas nebaudę.

Mat, dabar yra unijų lai- j ksias prieinamas
išgelbėt nebetarnauja tik ribotam skai- 
prigulėt eini žmonių. Mokslo siekti ga-

Kasykloje No. 14 Gary, W. Va., naujai Įtaisytas mai- 
nieriams išsikėlimas iš kasyklos i maudyklą, kuri Įreng
ta viršuje. Didelis pagerinimas, už kurį kovojo mainie- 
rių unija.

ją. Sargelių plytinėje inž. J. 
Bayauskienės pasiūlymu pra
dėtas vartoti kalcio chlorido 
priedas prie molio, kas leido 
žymiai prailginti gamybos se
zoną. “Vilko” kailių perdirbi
mo fabriko jaunas inžinierius 
J. Lakštauskas, įvedęs naujus 
skiedinių sąstato kontrolės 
metodus, pasiekė šiame fabri
ke žymią vertingų chemikalų 
ekonomiją. Panašių pavyz-. I džių galima pateikti visą ci

Socializmas suteikia progą 
ir plačiai atidaro duris viso- 

i kiam talentui pasireikšti. Mo- 
visioms. Jis

dūšias
turi

arba kitos

kai. Jei nori 
nuo pražūties 
Romos unijoj, 
ginęs sektos unijoj.

Spartakas

Lietuvių tautos talentas 
socialistinėje statyboj t

Vilniaus Tiesoje skaičiau į- • nių eiles. Insulinas, gamina- 
straip- I mas i£ gyvulių liaukų, yra pa

grindinė priemonė kovoje su 
eile pavojingų susirgimų, kaip 
cukraus liga, kepenų susirgi
mai ir kt. Buržuazijai val
dant, Kauno insulino fabriko 
šeimininkai — užsienio kapi
talistai — neleido gaminti in
sulino tokiu pavidalu, 
jis tinkamas vartojimui, 
v e ž d a v o p u s f a b r i k at j

Ii visas Lietuvos jaunimas.
šiais lietuviu tautos laimė

jimais ir pasiekimais didžiuo
jamės ir mes, susi pratusioj i 
Amerikos lietuviai.

Mums be galo gaila tu lie
tuviškų talentų, kurie karo 
audros tapo išblaškyti į užsie
nius ir dabar ten džiūsta, nyk
sta. Ypač jų daug susinaikins 
k a p i ta ] i st i n ė j e A m e r i k o j e.

Salietis

Vokieti.'o s B u n-
desratas (senatas) atsisakė 
patvirtinti Adenauerio pa
sirašytus taikos kontraktus 
su Vakarais.

ŠYPSENOS
SUDRŪTINS

Ex-kareivis, pirkdamas 
namą: “Bet man atrodo, 
kad šis namas neužtektinai 
drūtas.”

Kontraktorius: “Taip, bet 
tamsta turi žinot, kad jis 
dar nepabaigtas: mes jį tu
rėsime dar išpopieriuot.”

—o—
NEŽINO

Džiakis: “Ar tavo uoš
vis labai pyko, kuomet tu

tai apsivedei su jo dukte
ria?”

Džinus.* “Aš nežinau. Bet 
jis, spausdamas ir kratyda
mas mano ranką, vos jos 
neišsuko!”

Perkrikštas.

R Tel. A V. 2-4026 §

DR. JOHN REPSH1S
8 (REPŠYS) 8

| LIETUVIS GYDYTOJAS g 

g Valandos: 2-4 ir 6-8 ą 
g Nedėliomis ir šventadieniais: ? 
g nuo 10 iki 12 ryto. S 
g 495 Columbia Rd. ę

g DORCHESTER, MASS, g
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kolei u 
o iš- 

užsienim

valymo 
sukūrė i

mokslinius insulino
operacijų tyrimus, 
naują insulino valymo būdą 
kuris įgalino išgauti 50 proc 
daugiau insulino, negu buvo

domų prof. J. Janickio 
snį “Tarybinė technika ir 
mokslas liaudies tarnyboje.” 
Įdomus jis tuomi, kad jis pa
rodo, kiek daug lietuvių tau
toje yra puikaus talento mo
derniško gyvenimo kūrybai, 
Tik socializmas duoda pilnai 
ir laisvai tam talentui pasi
reikšti.

Prof. Janickis patiekia ke
letą pavyzdžių, kurių išradi
mais ir pasiekimais jau pla
čiai naudojasi visa didžioji 
Tarybų Sąjunga, visus tautos 
ir tautelės, kurios tą sąjungą 
sudaro. Iš jo patiektų minčių
matome, kad Tarybinė Lietu-' išgaunama anksčiau žinomais 
va smarkiais tempais virsta metodais. Be to, ir pats pro- ‘ 
gražiai bujojančiu pramoniniu dūktas gaunamas didesnio ak- j 
kraštu. Prof. Janickis sako:

“Sparčiais žingsniais žengia mybos būdą, fabrikas sutaupė 
per metus daugiau kaip mili
joną rublių, sykiu žymiai pa
didindamas insulino gamybą. 
Inž. P. Guzevičiaus išradimas 
įdiegiamas visose Tarybų Są
jungos įmonėse, gaminančio
se šį vertingą preparatą.

Kauno Politechnikos institu
to Cheminės technologijos fa
kulteto dėstytojai, kartu su 
Juliaus Janonio vardo popie
riaus fabriko stachanovinin- 
kais, neseniai paruošė ir įdie
gė naują technologinį procesą 
skystam stiklui virti. Naujas 
būdas duoda žymų produkci
jos savikainos sumažinimą, Šis 
pasiekimas taip pat jau rado 
atgarsį kitose mūsų didžiosios 
Tėvynės įmonėse.”
Lietuvių atsižymėjimas 
specialybėse

Lietuviškas talentas vystosi i 
ir žengia pirmyn visose srity
se. Prof. Janickis pasakoja:

“Rimtus laimėjimus pasie
kė pastaruoju laiku taip pat 
jauni specialistai, išaugę tar- 
i ybų valdžios metais. štai 
inž. A. -Paulauskas įdiegė 
Kauno “Litekso” fabrike jo 
paties išmėgintą, patobulintą 
audinių dažymo .būdą, kuris 
pakėlė audinių kokybę ir da
vė fabrikui nemaža ekonomi-

technika ir mūsų jaunoje ta
rybinėje respublikoje. Broliš
kai padedant rusų tautai ir 
kitoms mūsų šalies tautoms, 
Tarybų Lietuva tapo socialis
tinio žemės ūkio ir socialisti
nės pramonės kraštu. Pokari
niais metais sukurtos respubli- 

, kos pramonės įmonės yra ap
ginkluotos puikiomis, aukšto 
našumo mašinomis. Respubli
kos įmonės ir fabrikai tarybų 
valdžios metais ėmė gaminti 
tokią produkciją, apie kurią 
anksčiau Lietuvoje niekas nė 
svajoti negalėjo. Plačiai yra 
žinomos Vilniaus “Žalgirio” 
gamyklos staklės, “Elfos” e- 
lektromotorai, Kaune “Perga- 
,lės” gamykla gamina turbinas 
ir tt.” ~
Lietuviai kaipo išradėjai

Prof. Janickis tęsia:
“Tarybų Lietuvos mokslo iv 

technikos darbuotojai padeda 
išvystyti socialistinę pramonę 
ir yra jau pasiekę nemažų lai
mėjimų.

Štai, pavyzdžiui, Kauno mė
sos kombinato insulino fabri
ke inž. P. Guzevičiui vado
vaujant sukurta visai nauja 
insulino gamybos technologi
ja, kurios dėka fabrikas iškv 
lo į pirmaujančių visoje Tary
bų Sąjungoje šios rūšies įmo-

tyvumo. Įdiegus naująjį ga- j

Dešimts Metu Sukako, Kaip Legališkai Yra Vartojamas 
Svarbiausias Išradimas Pasaulyje.

Tai yra kelių rūšių mostis, kuri prašalina skausmus, užgydo žaiz
das, tik ne vėžio, sustabdo dantų gėlimą, prašalina niežėjimą odos, 
gydo pailes ir 11. Mostis yra penkių rūšių, užvardinta atskirais var
dais ir numeriais.

No. 1. M. J. Švilpa Herb' Sabe, a remedy for Skin irritation. 
Kvepianti mostis, stebėtinai greitai gydo žaizdas, išbėrimus, votis, 
“athletes” kojų nesveikumą, nosies arba burnos nudegimą, ausų 
skaudėjimą ir gelbsti nuo “May fever.” Kaina dėžutės $1.25.

No. 2. M. J. Švilpa Salve for External Pains. Šita mostis yra nuo 
paviršutinių skausmų, kaip tai, kojų, rankų, pusiau, sprando, nutir
pimo, neveiklumo sąnarių ir muskulų, prieš lietų skaudėjimą blauz
dų, nuo peršalimo ir kosulio. Kaina $1.25.

No. 3. M. J. Švilpa Ointment for Tooth ache and Hardening 
Gums. Yra kvepianti mostis. Sustabdo dantų skausmą ir sustiprina 
smegenis (gums). Kaina $1.00.

No. 4. M. J. Švilpa New Discovery Salve for Skin Itching or Poi
son Ivy. Šita mosi is greitai prašalina visokius niežėjimus ir išbėri
mus. Kaina $1.25.

No. 5. M. J. Švilpa Herb Salve for Piles. Šita mostis greitai pa
gelbsti nuo piles be operacijos. Nesvarbu ar jos yra varvančios ar 
ne. Kaina dėžutės $2.50.

Kaiap mostį vartoti ir užsilaikyti yra nurodymas ant dėžutės. 
Klausykite lietuvių radio nedėliomis 11:30 ryte WKNB iš New Bri
tain, Conn. Kurio pirks už $5 vartės, tai gaus vieną dėžute dovanų. 
Reikalauju partnerio — vyro ar moters — prie biznio. Platesnes 
informacijas suteiksiu per laišką. Reikalaudami mosties siųskite če
kį arba “Money Orderį” šiuo adresu:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A, Hartford, Conn.

Hartforde mostis gaunama vaistinėje Park ir Hudson Sts.

CHARLES J. ROMAN
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksime modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St., Phila., Pa
Telefonas Poplar 4110

5 pusk—Laisvė (Liberty)-šeštadien., Birželio-June 14, 1952
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pasodinta
kaip 3 tūkstančiai

Automobilistams

V“ t ng - L"J^23f __ JLL, - -- -—tt?

100 tūkstančių vaismedžių
KAUNAS, IV. 12 d. — Ne

toli miesto, Amaliuose, pernai 
įsteigtas naujas medelynas. Iš 
pradžių čia buvo 
daugiau
serbentų krūmų, įskiepyta 43 
tūkstančiai obelaičių, vaisme
džių sėklomis apsėta arti hek
taro. šiemet čia bus auginama 

* apie 100 tūkstančių atsparių 
šalčiams veislių vaismedžių ir 
vaiskrūmių daigų. Pradėtos 
aklimatizuoti įvairių veislių 
vynuogės, kurių jau pasodin
ta arti 5 tūkstančių daigų. 
Medelynas plečiamas, čia bus 
statomi dideli šiltanamiai, į- 
rengta drėkinimo sistema, ku
ri veiks elektros pagalba.

Mechanizuojamos 
kolūkio įmonės

BIRŽAI, IV. 12 d. — “Ro
vėjos“ kolūkyje mašinos vis 
daugiau pakeičia fizinį darbą. 
Dabartiniu metu kolūkis įsi
gijo garo mašiąą, kuri varys 
malūną ir lentpjūvę. Tai 
lins lentpiūvę pagaminti 
gubai daugiau statybinių 
džiagų negu pernai.

Kolūkis turi savo autotran
sportą, įsigijo naujas sudėtin
gas žemės ūkio mašinas.

J. Ivaška

Įga-

me-

Dviejų rajonų lenktyniavimas

NEMENČINĖ, IV. 12 d. — 
Čia įvyko rajoninis žemės ū- 
kio pirmūnų pasitarimas.

Pasitarimo dalyviai apsvar
stė ir priėmė socialistinio len
ktyniavimo sutartį, 
su Pabradės rajono
biais. Jie įsipareigojo 
pakelti žemės ūkio 
derlingumą, padidinti 
skaičių kolūkiuose.

Kultūrinis-masinis 
darbas kaime

VIEVIS, IV. 18 d. 
ūkiams • rengiantis
rio sėjai, rajono kultūros-švie
timo įstaigos sustiprino savo 
darba.

sudarytą 
žemdir- 
žymiai 

kultūrų 
gyvulių

— Kol- 
pavasa-

žymiai suaktyvėjo Naravų 
klubo-skaityklos, ypač jos lėk-! 
toriumo veikla. Mokytojas Lu- 
kaševičius perskaitė “Naravų” 
kolūkyje paskaitą “Religija— 
įrankis darbo žmonėms išnau
doti.” Klubo-skaityklos vedė
jas Kanevičius padarė jauni
mui pranešimą tema “Pasau
lio jaunimas kovoje už taiką“. 
K]ubo-skaityk los akty vištai
rengia kolūkiečiams pašneke
sius ir garsinius laikraščių 
skaitymus. Reguliariai svarsto-1 
mi tarybinių rašytojų kūri
niai. Dažnai koncertuoja kol
ūkiečiams meninės saviveiklos 
dalyviai.

Miesto penkių apskričių ri
bose gyvenantieji au|o savi
ninkai antradienio rytą vai
ruojant mieste privalės turėti 
specialių taksų žymę priešaki
nio lango dešiniojo šono apa
tiniame kampe.

Specialių auto vartojimui 
taksų stampa kainuoja $5 
mažesniems 3,500 svarų veži
mams, po $10 sunkesniesiems.

Filmos—Teatrai
Radio City Music Hal!

I*

Trečia savaitė rodoma tech- 
nispalvė muzikališkoji “Love- 

lly to Look At.” Taip pat ir 
scenoje liekasi spektaklis 
“Cosmopolitan.” Filmą gamin
ta sekant ant Broadvės buvusį 
Jerome Kern veikalą “Rober
tą,“ nors, žinoma, su dauge
liu pakaitų. Vaizduoja tris 
jaunus amerikonus teatrinin
kus Paryžiuje, tapusius madų 
ekspertais. Sąryšyje su tuo ro
do daug gražuolių ir daug ne
paprastų aprėdą.
Roxy Teatre

Birželio 13-tą pradėjo rody
ti 20th Century-Fox studijose 
gamintą naują filmą “Diplo
matic Courier.” žvaigždžiuoja 
Tyrone Power,. Patricia Neal, 
Stephen McNally.

Pamatinė filmos tema— 
Šnipinėjimas ir misteriški a- 
merikinių šnipų veiksmai Eu
ropoje. Tie veiksmai, kaip jau 
žinoma iš panašių filmų pra
eityje, amerikonams visuomet 
būna sėkmingi.

j Skouras Teatruose

Queens ir Nassau apskrityse 
birželio 11-tą pradėjo rodyti 
technispalvę “The River,“ 
va vaizduojančią Indijos 
venimą. Nors to gyvenimo 
roviškai neparodo, 
tikroviškų, įdomių 
to scenų. Priedams 

i Green Glove.” Į
Stadium Koncertai

Jau pardavinėjamos visam 
sezonui tikietų knygelės, su 
atitinkamomis nuolaidomis. 
Taipgi ir atskiri tikietai pasi
rinktoms dienoms. Pirmasis 
koncertas įvyks 23 birželio.

tačiau 
iš to 
rodo

ne- 
gy-
tik-
yra

kraš- 
“The

Nubaudė Grafto byloje
Buvęs policistas Edmund 

Duncan tapo nuteistas kalėti 
vienerius metus. Jį kaltina, 
kad jis prispyręs kitą asmenį 
neteisingai liudyti apie jo na
mus. Namai buvę jo, bet jis 
prikalbėjęs kitą asmenį pasi-

Gerai dirba šiomis dienomis J sakyti tų namų savininku. Na- 
Abramiškių, Pustakiemio, Gra- mus jis buvęs pirkęs graftu 
napolio, Dainavos apylinkių pelnytais pinigais, dėl to rei- 
klubai-skaityklos. i bėjo savininkystę slėpti.

Biznio Telefonas
EVergreen 4-9672

Mgr’s Rezidencijos
EVergreen 4-1913

LIETUVIŲ AMERIKOS 
PILIEČIŲ KLUBAS
Puiki Sale išnuomuojama Baliams 
Banketams, Vestuvėms ir Parems.

VALGIAI - DEGTINĖS - VYNAI - ALUS , 
JUOZAS ZAKARAUSKAS, Manager 

280 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

KASDIEN KARŠTI PIETŪS PAS

CHARLES VIGŪNAS
284 SCHOLES STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Taipgi puikus pasirinkimas

LIKERIŲ, VYNO ir ALAUS
Telefonas: HYacinth 7-9677

i

Aido Choras dainuos LLD 
2-ros apskrities piknike

Steamboat Inn Parke, 
Great 
Aido 
pik-

mus

Aido Choras rengiasi suža- ♦
vėti svečius maloniomis daino
mis Lietuvių Literatūros Drau
gijos 2-ros Apskrities piknike 
sekmadienį, birželio (June) 
22 d.,
91 Steamboat Road, 
Neck, L. I. Visas didysis 
Choras rengiasi pribūti į 

■ niką.
Aido Choro buvimas

piknike užtikrina linksmą po
pietį visiems atsilankiusiems į 
šį pikniką. O vieta žavėjanti, 
patogi, paranki privažiuoti, 
todėl nei vienam brooklynie- 
čiui nereikėtų išsisukinėti nuo 
atvykimo į šį puikųjį pikniką, 
į šią rožėmis apželdintą viete
lę.

Ragei d a u ti n a k u o d a u gi a u - 
| šia matyti mūs piknike jau - 
I nuolių, nes turėsime gerą šo
kiams njuziką — George Ka
zakevičiaus, iši Brooklyno. Bet 
nebus uždrausta šokti ir se-

niams; juo daugiau, tuo ge
riau.

Gėrimų ir valgio tai jau tm 
rėsime iki soties.

Iš Brooklyno labai lengva 
nuvykti į Great Nock, nes, 
kur pasibaigia New York o 
miestas, ten prasideda Great 
Neck, Long Island. Automobi
liais važiuojanti gali pasijieš- 
koti kelio No. 25A, kuris įve
da tiesiai į Great Neck. Tram 
kinys eina kas valanda nuo 
Penu. Stoties, 7th Avė. ir ,33 
St., N. Y. C., su užrašu Port 
Washington. Galima ir sub
way nuvykti į Flushing, 0 iš 
ten pasiimti ge'lžkelj iki Great 
Neck, kas daug pigiau.

Great Neck busas eina nuo 
traukinio tiesiai iki pikniko 
vietos. Vienas busas tik tėra. 
Automobilistai turi jieškoti 
Village ir Steamboat Rd.

Pikniko pradžia pirmą vai. 
po piet. Rengėjai

Kad laisvos dienos saule
užtekėtų kaliniams

sutei- 
ir laimingų

Kaipo darbo 
gailiai pergyve
ri ai nos pastaty

tais laikais, kai 
tebebuvo caro,

“Saulė teka, nusileidžia, o 
kalėjime tamsu...”

Lietuviams ta daina 
l;ia daug gailių 
prisiminimų, 
žmonės, mes 
ndavome tos 
mus scenoje 
mūsų broliai

i paskiau Smetonos kalėjimuo- 
Ise. Gailiu jausmu ji priminda
vo nukentėjusius Taimerio 
laikais, Įkalintus Amerikos 
darbininkų vadus Debsą, Moo- 
dey, arba kovotojus už nedar
bo apdraudą 1930 metais dar- 
biu’nkų vadus komunistus.

Ir visai kitą prasmę, 
minimą didžios pergalės, 
teikė ta pati daina po to, 
ant visados tapo Lietuvoje
naikinti Smetonos kalėjimai; 
kai Amerikoje buvo išlaisvin
ti Dcbsas, Mooney, bedarbių 
judėjimo vadai, palrnerinio 
persekiojimo aukos.

Dabar vėl mūsų šalyje ge
rinusiems darbininkų vadams j lintųjų Dennis’o ir 
kalėjime tamsu. Vieni jau į- žodis.

pri- 
su-

pa-

kalinti, kitiems ruošiami' kalė
jimai.

Amerikos šviesuomenė ry- 
žosi priešintis mūsų šalies pa
vertimui kalėjimais ir koncen
tracijomis. Ji šaukia visuome
nę į konferenciją ir masinį 
mitingą už amnestiją Ameri
kos politiniams kaliniams. 
Organizacijų valdyboms, na
riams ir visiems laisvių mylė
tojams reikėtų tą jų šaukimą 
išgirsti. Reikėtų masiniai daly
vauti, nes darbo žmonių kalin
tojai tesuprąnta tiktai vieną* 
r I a 1 y k a — m as i ų balsą.

Visašališka konferencija ir 
po jos mitingas įvyks birže
lio 14-tą. St. Nicholas Arenos 
Golden Room, 53 W. 66th St., 
New Yorke. Posėdžiai nuo 1 
iki 5 valandos po pietų. Masi
nis mitingas 8 vai. vakaro. I- 
žąnga tiktai 50 c.

Greta kitų žymių visuome
nininkų kalbėtojų, programo
je' dalyvaus trys .įkalintųjų 
žmonos. Taipgi girdėsis įka-

Winston’o
K. D.

Miesto valdžia sutiko 
parduoti busy linijas

Miestinė Biudžeto Taryba 
praėjusį trečiadienį uždarame 
posėdyje Miesto Salėje nuta
rusi miestines autobusų linijas 
parduoti privatiškai Omnibus 
Korporacijai. Pardavimas bū
siąs oficialiai paskelbtas bir
želio 30-tą, paskutinę eina
mojo budžeto dieną.

Akcijos pilna istorija apie 
Valstybes Departmento Interna- 
?ionalius pasiuntinius Europoje!

“Diplomatic
Courier”

•žvaigždžiuoja
TYRONE POWfcR 

su HILDEGARDE NEFF, 
STEFAN SCHNABEL ir kitais.

Scenoje
dainininkė KATHY BARR, 

ir daug kitų.
ROXY 7th Ave* ir 60th st

Linijų pardavimo pasėkoje 
keli šimtai darbininkų nu- 
skriaudžiami netekimu pensi
jų, o gal ir darbų. Kompani
ja, bijodama streiko, sutiko 
tuos darbininkus pasamdyti. 
Bet tas pasamdymas, jeigu 
unija nebus pasiryžusi juos 
apginti, bus tiktai šiaudinis. 
Kadangi jie sykiu v siu perka
momis linijomis ir 
m i kaipo nauji 
tad pirmai pro^aį/pasitaikius 
darbininkų skaičių 
jie pirmieji bus šalinami, kai
po paskiausia pasamdytieji.

Kompanija mokėsiantį mie
stui pinigais $1,750,000 už 
115 busų ir kitokią įrangą. Ir 
mokėsianti po $84,000 per 
metus už garažą busams.

iusais ima- 
ininkai,

mažinti,

Ridgewoodietis bučeris John 
Amato sako, kad pas jį buvo 
atėjęs vaikiškai tebeatrodan- 
tis vaikinėliš ir pareikalavęs 
pinigų, bet, pagrąsintas kir- 
viuku, pabėgęs.

NEW FACES FOR '52

Sym posium 
one hold al 
wed us -to lie W

The main theme of the mee 
tings seems to have been: Wl

ganizations,'but where an* 
to get them, and how- 
to keep- them interested.

led us to think back 
o the existence

Lietuvių Kalbos Mo-

are
V <

This 
several years 
of' the 
kyklelė. It consisted of About
twenty young students, a few 
adults and parents, and inte
rested people who helped 
with the financial end of it. 
Did any other organizations 
offej\ financial or moral sup
port? Certainly not, for at 
the time membership in other 
cultural groups was pretty 
good and there was no inte
rest in the very young. In the 
LKM you had ,an example of 
young Lithuanians interested 
in Lithuanian culture, who 
should have been supervised 
for a later role as participants 
of the overall LMS. But in
stead the attitude was, these 
students are too young to bo 
of any use now, perhaps later. 
Well, the later has come with 
the result of the dispersion of 
LKM and most of its members 
leaving Lithuanian society.

This attitude of no need 
for youth of the younger ages, 
so why amuse them, carried 
over into, Aido Chorus policy. 
Two years ago the youngsters 
had a virtual majority in the 
Chorus; now there are about 
four left. In talking to those 
former young members the 

seemed to be: The 
is a stagnant organi- 
it is a place of old 
who arc satisficld

attitude 
Chorus 
zątion; 
people
with the past, and not for the 
young who are eager for 
future.

The older people have 
missed the youth time
again with : You know nothing 
of our culture; 
leaders; grow 
experience and 
you will be in
lead the groups. This attitude 
on face value is more childish 
than true. Young people, in 
the 
fut

the

dis- 
and

we are the 
up and gain 
then perhaps 
a position to

past have taken success
part in all types of cultu- 
programs ranging from 
dance to the drama. They 

been well aware of

them and how to

example of this 
the LMS Vacation

youthful exuberance and rid 
themselves of these petty 
amateurish jealousies which 
destroy organizations.

Youth is needed; make so
me effort to keep those pro

file poten-

SUSIRINKIMAI

rent interested i

Rusty, M.

Kokia yra tikrovė 
Rosenbergu byloje?

Po tuo obalsiu rengiamas 
masinis mitingas birželio 17- 
tos vakarą, antradienį, Brook
lyn Academy of Music. Pra
džia 8 ya L Įžanga 60 č.

Ethol ir Julius Rosenbergai, 
jauni tėvai, profesionalai, ta
po nuteisti mirtin einant Įtari
mu, būk jie teikdinėję* atomi
nius sekretus svetimai valsty
bei. Nuteisti taikos metu, ko 
niekad pirmiau mūsų šalyje 
nėra buvę. Dėl to jiems apgin
ti įsikūręs komitetas stato 
klausimus:

Ar buvo priparodyta
prasikaltimas “suokalbyje šni
pinėti?“ Ar jie nuteisti kaipo 
žydų kilmes amerikonai? Ar 
jie nuteisti patenkinimui anti
semitų ?

Atsakymui į tuos klausimus 
daug tyrinėta ir žadama mi
tinge pateikti Įdomių davinių.

.10

New Yorkan atgabenti iŠ 
Graikijos 32 “karo našlaičiai“, 
atidavinėti. juos pageidau
jantiems vaikų Amerikoje.

Williamsburge pavojingai 
pašautas Carlos Torres, 21 in. 
Anot policijas, jis su kitais 
dviemis jaunais vyrukais bė
gęs su vogtu auto.

LLD 185 kp. susirinkimas įvyks 
birželio IX <!., 7:30 vai vakare, 
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill. 
Draugai, kuriem tik laikas pavėlina, 
pribūki!. Valdyba.

DETROIT, MICH.
Moterų Pažangos 
susirinkimas įvyks 

18 <1.. pradžia 7:30 vai.
Svolainėje, 4097 
narės malonėkite

Del roll 
mėnesinis 

j lio (June) 
I vakare, Draugijų 
Porter St. Visos
dalyvauti šiame susirinkimo ir atsi
veskite naujų narių. N. A., sekr. 

(118-119)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 šeimynų namas su 

garadžiu, ant viršaus apartmontas, 
60 pėdų frontas. Savininkas kraus
tosi j Californijų. 465 E. 106th Si. 
ant Canarsie Line. Tel. Nightingale 
9-6670. (117-119)

REIKALAVIMAI
HELP WANTED—FEMALE

Reikalinga patyrusi moteriškė 
abelnam namų valymo darbui ket
virtadieniais ar penktadieniais, pa
stovus darbas. Tel. VI. 9-0382.

(116-117)

PEIST LAN^E 
DRUGS, Inc.4 

' 405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

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

Tel. EV. 7-6233

. Kai Būnate Liberty Auditorijoj
Žinokite, Kad Esate Netoli Nuo

JOHN BALEŽENTIS
Patogi vieta, skanūs užkandžiai ir

GERIAUSI LIKERIAI, VYNAS IR ALUS

110-04 Liberty Ave., Richmond Hill, N. Y.

i
Telefonas Virginia 3-9700

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

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

Telephone EVergreen 4-8174

' RADIO CITY MUSIC HALL
Showplace of the Nation Rockefeller Center

LOVELY TO LOOK AT”
starring

Kathryn GRAYSON • Red SKELTON • Howard KEEL
MARGE and GOWER CHAMPION . ANN MILLER

Color by TECHNICOLOR
An M-G-M PICTURE

ON STAGE: "COSMOPOLITAN”—-Gala new revue produced 
by Russell Markert with the Rockettea, Corps de Ballet, Choral 
Ensemble and Symphony Orchestra directed by Raymond Paige.

the 
have 
group activities, how to parti
cipate in 
run them.

A good 
would be
school which although super
vised by adults, has a student 
committee which enforces its 
own laws.

In the wake of this can the 
elders fall back on the “no 
experience“' retort.

Tn the field of American 
culture a review called “New 
Faces of 1952” is being pre
sented on Broadway^. With its 
all young cast of performers 
it has made the older troupers 
and critics sit up and take 
notice.

As a solution to “How are 
we to keep the present young
sters interested and get more 
youth ?“ I offer a “New Lit
huanian Faces of ‘52“ review 
for our cultural society.
The talented youth are avai

lable; people like Billy Kulik 
and Johnny Meškėnas are na
tural hams and rank with 
Hollywood 'Stars as slapstick 
comedians. Madeline Knorr of 
Newark has a nice voice and 
would be an asset to any pro
duction.

Perhaps by working with 
the youngsters to produce so
mething new, which our so
ciety is badly in need of, the 
older people can gain some

Matthew A
EGZAMINWJAM AKIS 

RAŠOME RECEPTUS 
DAROME IR PRITAIKOME 

AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barberini

BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. |

Tel. EVergreen 7-6868 /

VALANDOS:

Penktadieniais atdaryta

6 pusi.—Laisve ( Liberty)-‘Šestadien., Birželio-June 14, 1952




