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KRISLAI
Laiškai.
Mirė du geri draugai.
Apie poeziją.

Rašo R. Mizara

Nemaža žmonių gauna laiš
kų iš Lietuvos nuo savo gimi
niu bei pažįstamų. 
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laiku mūsų šalies durys laiš
kams lyg ir truputėlį prasivė
rė plačiau.

Kai kurie skaitytojai pri
siunčia mums gautuosius laiš
kus, kad į dėtum e juos į Lais
vės skiltis. Mes panaudojamo 
kiekvieną, turintį šiek tiek vi
suomeninės vertės. Grynai as
meninių dalykų, liečiančių laiš
kuose, nenaudojame, nes tai, 
pagaliau, net nėra etiška.

Laiškuose žmonės dažnai 
mini apie senelius; pasirodo, 

x kad Lietuvoje yra daug seno 
amžiaus žmonių.

Smagu

Praėjusią savaitę Massachu
setts valstijoje- mirė du geri 
mūsų veikėjai: Juozas Kra
sauskas, Norwoode, ir Jurgis 
Likas, Bostone.

Abudu savo darbais užsitar- 
navb didžiulės visų pažangių 
žmonių pagarbos. Abiejų la
bai gaila. Reiškiame nuošir
džią užuojautą mirusiųjų arti
miesiems ir draugams, o jiems

Tarybų Sąjungoje buvo iš
kilmingai atžymėta 100 metų 

' sukaktis nuo pasirodymo “Lea
ves of ^Grass’’ — amerikinio 
poeto, Walt Whitmano, eilė
raščių rinkinio.

Į rusų kalbą Whitmano kny
ga buvo išversta prieš 
ty.

Bet ir prieš tai jo 
čiai buvo žinomi rusų
jams: Turgenevui, Tolstojui. 
Whitmaną labai gerbė Gorkis, 
Majakovskis ir kiti.

Parašytas žodis, jei jis 
tingas, niekad nemiršta.

5 o me-

rašyto-

ver-

Tiems mūsų bendradar- 
bia^is, kurie rašo eilėraščius: 
Dėkite juo didesnių pastangų, 
kati' jūsų eilėraščiai būtų ge
riau apdirbti, kad jie būtų tai
syklingi, turiningi ir gražiai 
skambėtų.

Nieks taip “ausies nerai
žo”, kaip blogai parašytas ei
lėraštis !

Studijuokite kitų poetų kū
rinius. Ar jūs skaitėte, pavyz
džiui, Petro Keidošiaus eilė
raštį, tilpusį Laisvėje š. m. ge
gužės 14 dieną?

Tą eilėraštį turėtų kiekvie
nas, ypatingai plunksną var- 
tojąs asmuo, pastudijuoti.

Dešimt žymiųjų amerikinių 
Šachmatininkų birželio mėne
sio pabaigoje skris į Maskvą.

Ten jie žais su rinktiniau- 
siais tarybiniais šachmatinin
kai* z

... v. J VAlmerikoje šiuo metu žy
miausiu šachmatininku skaito
mas Samuelis Rashevskis, iš 
Spring Valley, New York.

Tarybų Sąjungoje žymiau
sias šachmatininkas yra Mi-

ARYBŲ SĄJUNGOS VADOVAI JUGOSLAVIJOJE
Britanija laukia rinkiniu 

rezultatų; toriai viltingi
Londonas. — Balsavimas 

Britanijoje pasibaigė apie 
dešimta valanda ketvirta
dienio vakaro (apie ketvir
tą valandą popiet New Yor
ke). Rezultatai taps žino
mi penktadienį. Iki pasku
tinės minutės spėjikai ir 
laikraščiai pranašavo kon- 
servatorių-torių pergalę.

Kairiųjų darbiečių vadas 
Bevanas pareiškė, kad to
rių laimėjimas, jeigu jis 
ateitų, būtų pasėka Ame
rikos spaudimo ir maišy- 
mosi vidujiniuose Britani
jos reikaluose. Jis sakė, 
kad Amerika, kuri neturi 
noro laikyti Keturių Di
džiųjų konferenciją, sutiko 
su tuo planu tik tam, kad 
padėti Edenui.

Paskutinė priešrinkiminė 
diena buvo įtempta, nors 
ramesnė, negu paprastai 
prieš rinkimus. Sheffielde

ir darbiečių vienoje užei
goje. Kai kuriose Valijos 
srityse angliakasiai prave
dė demonstracijas gatvėse.

Edenas, Churchillas, At
tlee, Bevanas ir kiti vadai 
praleido paskutinę dieną 
savo apygardose, iš kurių 
jie kandidatuoja parlamen
tam Visų šių keturių iš
rinkimas yra garantuotas, 
nes jie kandidatavo iš “sau
gių” apygardų. Britanijoje 
asmuo gali kandidatuoti iš 
vietos, kur pats negyvena.

Senajame parlamente to
riai turėjo 18 deputatų dau
gumą. Buvo sakyta, kad 
jeigu kuri pusė dabar lai
mėtu su tokia maža dau
guma, rinkimai turėtų būti 
š'aukti iš naujo, nes su to-Į 
kia dauguma sunku valdy
ti,—opozicinė partija visuo
met gali “pasigauti” val
džios partiją, kai dalies jos 
deputatų nėra, ir pravesti

Įvyko muštynės tarp torių savo įstatymus.

Dulles iš anksto menkina 
Keturių Didžiųjų sueigos 
reikšmę, reiškia abejones

Washingtonas. — Sekre
torius Dulles iš anksto sa
ko, kad Keturių Didžiųjų 
konferencija neturės dide
lės reikšmės, kad joje ne
bus nutarta kas nors svar
baus, nebus prieita išvadų, 
nebus padaryta konkretiš- 
kų planų. Ta konfęrencija, 
sako jis, bus tik bandymas 
“tartis, kad tartis daugiau 
ateityje.”

Sekretorius Dulles kalbė
jo atstovų buto užsienio rei
kalų komisijoje. Jis sakė, 
kad turi vilties, bet ne pa
sitikėjimo, kad iš' tos kon
ferencijos kas nors išeis. 
Kaip yra žinoma, Eisenho
weris ir Dulles pageidauja, 
kad ta konferencija tęstų
si dvi ar tris dienas. Tary
bų Sąjunga yra davusi su
prasti, kad ji pageidautų 
žymiai ilgesnės konferenci
jos. Ji nori, kad j tą kon
ferenciją Keturi Didieji at
vyktų su skaitlingais savo 
ekspertais, kad per ilgesnį 
laiką, kiek tas pasirodys 
reikalinga, būtų išsamiai 
deramasi, bandoma prieiti

susitarimo konkrečiais 
klausimais.

(Londono 
er’is” teigia 
konferencija 
Vakarai jos norėjo tiktam, 
kad padėti Edenui rinki
muose.)

Trečiadienį buvo praneš
ta, kad Francūzijos užsie
nio reikalų ministras Pinay 
paskelbė liepos 18-tą kaip 
datą, kuri priimtina Eisen- 
howeriui. Vakar (ketvirta
dienį) Eisenhowerio spau
dos sekretorius Hagerty 
patvirtino, kad ta data pri
imtina prezidentui, taipgi, 
kad Amerikai priimtina 
vieta Lausanne, Šveicarijo
je.

“Daily Work- 
kad trumpa 
parodys, jog

Ankšti valdžios 
nariai įvelti j 

skiepui skandalą
Washingtonas. — Kon

greso narys Arthur G. 
Klein iškėlė, kad labai 
aukštas valdžios parei
gūnas yra įsivėlęs į skie
pų skandalą. Kleinas, 
demokratas iš New Yor
ko, paskelbė, kad aukštą 
vietą valdžioje užimantis 
californietis paveikė j 
sveikatos reikalų sekreto
rę Hobby, kad ji duotų 
leidimą Cutter laborato
rijoms gaminti Saiko

* skiepus.
Pradžioje leidimas bu

vo duotas tik penkioms 
labiausiai pa t i k i moms 
kompanijoms, kurios tu
ri geriausius technikus, 
bet tas valdžios narys iš
sirūpinęs, kad gautų ir 
Cutter laboratorijos. Vė
liau pasirodė, kad ši fir
ma gamino netinkamai ir 
56 vaikai apširgo nuo jos 
skiepų paralyžium. Da
bar ios skiepai sulaikyti, 
daugiau ji jų negamina.

Spėliota, kad tas aukš
tas pareigūnas gali būti 
pats vice-pre z i d e n t a s 
Nixonas. Taipgi yra ga
limybė, kad tai senato
rius Knowlandas.

Tuo tarpu pranešama, 
kad penkios vaistų fir
mos, kurios gamina Sai
ko vaksiną, atsisako pa
siduoti griežtesnei kon
trolei, nes tokia inspek
cija “joms perdaug kai
nuotų.”

Harrimanas atsako:
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K. Vorošilovas pasikeitė 
pasveikinimais su Tito

Belgradas.— Didelės bel- 
gradiečių minios susirinko 
gatvėse, kad pasveikinti ta
rybinius vadus — Chruščio
vą, Bulganina, Mikojaną ir 
kitus, kuriu buvo laukta z v
nusileidžiant kariniame ae- 
rodrame netoli sostinės. 
Nors Belgrado radijas ne
padavė tikslaus laiko, ka
da' svarbieji svečiai atvyks, 
entuziastiškas ir masinis 
jų susitikimas susidarė be 
didelio oficialaus raginimo. 
Tik laikraštis “Borba,” val
dančios partijos organas, 
kiek paskatino ž m o n e s 
draugiškai sutikti tarybi
nius vadus.

Kadangi dieną prieš tai 
(trečiadienį) Tito šventė 
savo gimtadienį, miestas 
dar buvo papuoštas vėlia
vomis. Vėliavos buvo pa
liktos ketvirtadieniui, bet 
neaiškinta, ar tai Tito pa
gerbimo tęsinys, ar svečiii i 
garbingas sutikimas. Bet' vatinių butų pasirodė svei- 
aerodrome, taipgi šen ir ten' kinimai taryb i n i a m s va- 
laukiančių minių tarpe, ma- dams serbų-kroatų ir rusų 
tesi ir tarybinės vėliavos kalbomis.

Paskutiniai .

chailas Botvinnikas.
Na, ir šitiedu vyrai Maskvo

je susirems!
Amerikiniai šachmatininkai 

paskiausia Maskvoje buvo 
1946 metais, o tarybiniai šach
matininkai New Yorke buvo 
praėjusią vasarą.

Būtų smagu, kad amerikie
čiai nors kartą tame^ sporte 
laimėtų.

Matysime!

Detroitas: — Michigano 
valstijos legislatūra priėmė 
teisingos samdos (FEPC) 
įstatymą, kuris draudžia 
rasistinį diskrimina v i m ą, 
samdant darbininkus. Pa
gal tą įstatymą žmogus tu
ri teisę į darbą, nepaisant, 
kokios jis rasės, tikybos ar 
tautinės kilmės. Toks įsta
tymas jau galioja keliose 
kitose valstijose, įskaitant 
New Yorką.

Nacionaliu maštabu 
FECP įstatymo dar nėra, 
nes pietiniai diksikratai vi
suomet įstengia “filibuste- 
riu” jo neprileisti.

Legislatūra už tą įstaty
mą balsavo 17 balsų prieš 
6. Yra užtikrinta, kad gu
bernatorius Williams įsta
tymą pasirašys.

Administr acii aV 
yra beširdiška
New Yorkas.—New Yor- 

ko gubernatorius Harrima
nas pareiškė, kad Eisenho
werio administracija pra
rado bet kokį jausmą apie 
žmonių poreikius, pasidarė 
mechaniškai beširdiška, ne
jautri. Gubernatorius kai-, 
bėjo New York o Liberalų 
Partijos pobūvyje Commo
dore viešbutyje.

Ten pat kalbėjo ir miesto 
galva Wagneris. Abudu 
gyrė liberalus, sakydami,, 
kad jų partija yra svarbi 

•politinė jėga New Yorko 
mieste ir valstijoje. Kaip 
yra žinoma, Liberalai pra
eituose rinkimuose rėmė 
Harrimaną ir bendrai dai
nai padeda demokratams, 
nors kartais stato ir savo 
kandidatus. ;

Liberalų Partiją sudaro' 
buvę socialdemokratai ir 
jiems artimi elementai, ku
rie atskilo nuo Amerikos 
Darbo Partijos (ALP).

ORAS NEW YORKE 
Labiau apsiniaukę, gali 

būti lietaus.

šalia Jugoslavijos raudo- 
nai-baltai-mėlynos su pen
kiakampe raudona žvaigž
de.

Tito gimtadienio proga 
sveikinimą jam atsiuntė 
Tarybų Sąjungos preziden
tas Vorošilovas. Tai buvo 
jo 63-čias gimtadienis. Ti
to jam atsakė:

“Aš širdingiausiai jums 
dėkoju už sveikinimus ma
no gimtadienio proga. Ta 
proga aš taipgi reiškiu ma
no giliausius linkėjimus jū
sų paties gerbūviui ir Ta
rybų Sąjungos liaudies pa
žangai.”

Prieš vadams atvykstant, 
į Belgradą atvyko skaitlin
gas tarybinių laikraštinin
kų būrys, taipgi derybų 
techniškas personalas. Vie
ni atskrido orlaiviais, kiti 
atvyko traukiniu per Ven
griją.

Daugelyje vietų ant pri-

pranešimai
Daug žuvo didžiame 
viesule Vakaruose
Oklahoma City. — Di

džiulis viesulas, ateinantis 
per Texas iš Meksikos įlan
kos srities, persirito per va
karinę Oklahomos dalį ir 
Kansasą. Viesulas buvo to
kio stiprumo, kad sugriovė 
daugel j e vietų net mūrinius 
namus. Utah, Kansas, vi
sas miesto centras sunai
kintas. Blaskwelle daug 
žmonių dar po griuvėsiais. 
Iš karto pranešta, kad žu
vo apie 70 žmonių, bet vė
liau tas skaičius pradėjo la
biau augti.

Jungtinės Tautos.— Eks- 
prezidentas Trumanas gal 
kalbės jubiliejinėje J.T. se
sijoje San Francisce.

Viena. — Pasauliniame 
dešiniųjų unijų suvažiavi
me nutarta įsteigti specia
lią agentūrą kovai prieš ko
munizmą. Tą sumanymą la
biausiai rėmė amerikiečiai. 
Japonai,' islandai, austrai if 
kiti balsavo prieš.

Adenauerio valdžia state 
reik alavini u s ateisiančiai 
Keturių Didžiųjų sueigai

Keturių Didžiųjų su- 
Tie punktai; reikala- 

formoje, bus patiekti 
vakarų jėgoms prieš

Vakarų Vokietijos val
džia prie Keturių Didžių
jų konferencijos turės sa-. 
vo stebėtojus. i

Streikas sulaikė daugumą 
laikraščių Paryžiuje
Paryžius. — Laikraščių 

s p a u s t u v ininkai pradėjo 
streiką, protestuodami 
prieš parlamente svarsto
mą įstatymą įgalinti neuni- 
iistus dirbti spaustuvėse. 
Neišeina 7 dienraščiai, tarp 
jų socialistu “Populaire.” 
Komunistų “Humanite” ir 
iiems artimas “Liberation” 
išeina, nes tie laikraščiai 
patys protestuoja prieš to
kį įstatymą.

Burke vietoj Carney

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos valdžia paskelbė ketū
rius punktus, kurie bus pa
tiekti 
eigai, 
vimu 
trims
konferencijai prasidedant.

Pirmas punktas yra rei
kalavimas, kad Vokietijos 
suvienijimas būtų svarsto
mas kaip vienas svarbiau
sių klausimų.

Kitas punktas yra pareiš
kimas, kad Vakarų Vokie
tija nesutiks su šalies ne
utralizavimu.

Trečias punktas yra, kad 
Amerikos karinės jėgos tu
ri likti Europoje.

Ketvirtas yra apie Pary 
žiaus sutartį, kad Vakarų 
Vokietijos ginki avima sis 
negali būti atidėtas arba 
panaikintas.

Šiuos reikalavimus išdir
bo pats Adenaueris su su
šauktais V.-Vokietijos am
basadoriais, kurie 
lias dienas 
Badene.

Nurodoma, kad 
kalavimai pilnai supuola su 
Amerikos politika, 
pirmas reikalavimas 
Vokietijos vienybę, 
mieji trys punktai
vienybę padaro negalima. 
Sovietai sutiktų su Vokie
tijos suvienijimu tik po ta 
sąlyga, kad ji liktų neutra- 
liška.

tarėsi
per ke- 
Baden -

šie rei-

Nors 
yra už 
seka- 
tokia

Pakaita karinių 
jėgų vadovybėj

Washington's. — Prezi
dentas Eisenhoweris pa
baigė perkrėtimą karinių 
jėgų vadovybėje. Laivyno 
vadu jis paskyrė admirolą 
Arleigh Burke, kuris užima 
admirolo Carney vietą. Ar
mijos vadu jis kelios dienos 
atgal paskyrė generolą 
Maxwell D. Taylor, kuris 
užima Matthew B. Ridge
way vietą. Anas birželio 
mėnesio pabaigoje pasi
trauks atsargom

Aviacijos viršininku lie
ka generolas Nathan E. 
Twining, o bendro genera
linio štabo viršininku 
mirolas Radford.

Stebėtojai mano, kad 
mirolas Carney turėjo 
sitraukti, nes jis perdaug 
atvirai'kalbėjo apie planus 
užsiundyti Čiangą prieš 
Liaudies Kiniją.

Neleidžia amerikiečiams 
fotografuoti užtemimą 
Colombo, Ceilonas.—Cei- 

lono valdžia uždraudė ame
rikiečių televizijos kompa
nijoms iš orlaivio fotogra
fuoti pilną saulės užtemi
mą, kuris bus matomas bir
želio 20. Amerikos TV 
technikai jau atvyko, bet 
Ceilono valdžia sako, kad 
orlaivis galės pastoti kelią 
mokslininkams, kurie užte
mimą stebės nuo žemės, 

v

ad-

ad- 
pa-

Vakarų vokiečių delegacija 
baigė vizitą Jugoslavijoje
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos parlamentarinė dele
gacija, .kuriai vadovavo 
Bundstago prezidentas 
Gerstenmaieris, sugrįžo iš 
Jugoslavijos. Tito buvo 
priėmęs tą delegaciją.

Pekinas. — Tarybų Są
junga jau 
savo jėgas 
Tas didelis 
pilnai perduotas Liaudies 
Kinijai.

pilnai ištraukė 
iš Port-Arturo.

uostas dabar

Pakistaniečiai pašalino 
Punžabo srities premjerą

Karači.—Provincinis Pa
kistano gubernatorius pa
šalino Punžabo srities mi
nistrą pirmininką Malik 
Feroz Khan Noon. Pakis
tano valdžia skelbia, kad 
jis “daugiau neturi žmonių 
pasitikėjimo.”
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SMERKIA
BUVĘS JUNGT. VALSTIJŲ senatorius, republiko- 

• nas iš Washingtono valstijos, Harry P. Cain, griežtai ir 
atvirai smerkia justicijos sekretorių republikoną Brown-

organizacijas tyrinėti ir palaiky-
Tas pareigas eidamas, Mr. Cain.

organi-
Dėl to

Ameri- 
žmogų

Už ką Mr. Cain jį smerkia?
Už tai, kad Brownell pasimojo įtraukti į “subversy- 

vių organizacijų” sąraša visiškai su subversyvumu nie
ko bendra neturinčias organizacijas.

Iš viso jau įtraukta net 275 organizacijos!
Iš jų, sako Mr. Cain, gal yra apie 20—ne daugiau 

30—organizacijų, kurias būtų galima pavadinti subver
syvėmis ir Įtraukti į “juodąjį sąrašą,” einant McCarra- 
no įstatymu, išleistu 1950 metais.

Smerkėjas Mr. Cain yra kas nors daugiau negu 
buvęs senatorius; jis yra narys Subversive Activities 
Control Boardo (Tarybos). Jis, kaip matome, yra pa
skirtas “subversyves’ 
ti “juodajame sąraše,
matyt, prisistebėjo, kiek daug visiškai nekaltų 
zacijų valdžia ryžtasi padaryti “subversyvėmis.” 
jis, Mr. Cain, protestuoja.

Jis mano, kad tokie valdžios žygiai kenkia 
kai, kenkia amerikiečiams. Paskelbti nekalta
arba organization subversyviu juk tai yra savaime kir
timas smūgio visiems amerikiečiams.

Paimkime kad ir tokį pavyzdį: Mr. Brownell pasi
ryžo padaryti subversyvėmis dvi lietuviškas organizaci
jas: Literatūros Draugiją ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimą. Abi organizacijos, kaip žinia, prieš tai griež
tai kovoja ir kovos.

Lietuvių Literatūros Draugija jau gyvuoja per 
40 metų. Ką ji subversyvaus atliko? Ką ji blogo atli
ko? Ji buvo įkurta dirbti kultūriniam darbui, tai ir dir
ba kultūrinį darbą: ši organizacija jau išleido ir nemo
kamai savo nariams davė 60 knygų! Kur rasime kitą 
panašią organizaciją, teikusią tiek daug žmonėms ap
švietė s ?

Be to, kad Literatūros Draugija išleido mokslinių 
ir grožinės literatūros veikalų, ii išleido ir reikšmingų 
veikalų anie Ameriką. Faktinai, tik šiai organizacijai 
dėka, kad šandien turime lietuvių kalba išleistą Jung
tinių Valstijų konstituciją!

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas — išimtinai sa- 
šalpos ir draudimosi organizacija, gyvuojanti jau 
per 25 metus.

Ši organizacija nesikiša į jokias politines proble
mas; jai rūpėjo ir rūpi vyriausiai medžiaginiai jos narių 
interesai.

Na, bet Mr. Brownell abi šias organizacijas, kaip 
minėjome, pasimojo padaryti “subversyvėmis.” 
kas yra teismuose. Organizacijos pasiryžo per 
atmesti šį kaltinimą.

Dėl to mes galime tik pasveikinti Mr. Cain 
. jo viešą pareiškimą.

Daly- 
teismus

už tokį 
Tikėkime, kad atsiras daugiau 

žmonių, kurie atsistos greta Mr. Cain ir kovos prieš tą 
gėdą ir žalą, kurią vyriausybės pareigūnai daro mūsų 
šaliai.

Mes’manome, kad nė jokia organizacija neturė
tų būti skelbta “subversive.” Mes manome, kad tasai 
1950 metų McCarrano įstatymas, pagal kurį įvairios 

\ organizacijos skelbiamos “subversyvėmis,” turėtų būti 
atmestas, nes jis neša mūsų šaliai žalą.

Jei organizacija ar asmuo nusikalto kuo nors, tai 
yra užtenkamai įstatymų, sulyg kuriais nusikaltėlį ga
lima patraukti teisman ir nubausti.

KODĖL TAIP?
DĖL TO, kad į Belgradą nuvyko Bulganinas, Chruš

čiovas ir kiti Tarybų Sąjungos vyriausybės nariai, ame
rikinėje spaudoje iškilo daug visokių spekuliacijų.

Susirūpino dėl to ir mūsų valstybės departmental ir 
kiti, kurie trokšta palaikyti Tito valdžią “Vakarų pu- 

X sėje.”
Įdomiai aną dieną pasisakė kroatas, pabėgėlis iš 

Jugoslavijos, buvęs jos vice-premjeras, Jura j Krnjevic. 
Laiške, tilpusiame New York Timese, Krnjevic sako, 
kad Jugoslavijos žmonių dauguma labai nori gerų ry
šių su Tarybų Sąjunga. Jugoslavijos komunistai, vado
vaujami Tito, yra “pro-rusiški.” Girdi, 100 procentų 
eilinių komunistų stoja už tai, kad tarp Jugoslavijos 
ir Tarybų Sąjungos būtų atsteigti geri, bičiuliški san
tykiai. Visa tai ir verčia Tito tartis su Tarybų Sąjun
gos vadais.

Mes, iš tikrųjų, nežinome, kaip ir kas šituos pasita
rimus sumanė. Bet galime užtikrinti skaitytoją, kad 
Belgrade vykstantieji pasitarimai lemia gerą, o ne blo
gą, nes jie bus nukreipti už taiką.
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Jaunutis

Įdomus mūsų pasaulis
Atsiminimai iš Lietuvos

(Tąsa)
Mociejų Jonas ilgai sto

vėjo ir nesusivokė ką dary
ti, jis kelis kartus pasižiū
rėjo Česnakų Antanui į 
akis, bet kibti prie jo reiš
kė šokti į prarają. Tačiau 
jis tik .šmurkšt iš kišenės 
lenktinį peilį, pribėgo prie 
Česnakų Antano kumelai
tės ir patraukė jai po ka
klu. Aišku, vienu smūgiu 
jos negalėjo papiauti, tad, 
gyvuliui akyse mirčiai at
sistojus, ji pasileido per 
rinką ir vertė, trypė, kas 
tik jai po kojų pasipynė, o 
kraujas tiško į visas šalis. 
Į trumpą laiką virto tokia 
panika, kad vieni gulėjo 
sutrypti purvuose, kiti po 
vežimu ar ant vežimo, o 
kromelninkai užtrenkė du
ris ir nedrįso pažiūrėt nei 
pro langus. Kuo gyvulys, 
pavirtęs į žvėrį, siautėjo 
žiauriau, tuo greičiau jo gy
vybei artėjo galas; dar 
kartą minia suklykė, kai 
kumelaitė nėrė vokiečių 
bažnyčion, jai ten iškrito 
paskutinis kraujo lašas ir 
ji išvirto prie altoriaus.

Pirmam tragedijos aktui 
pasibaigus, uždanga nusi
leido, o atsidengė tragiko
medija. Iš. išverstų bačkų 
degutas, tranas ir žibalas 
nešė srutas į pakalnę, su 
kuriomis maišėsi silkės, ba- 
rankos, bulkos, cukerkos, 
škaplieriai, rožančiai, mal
daknygės ir kas tik papuo
lė į srutų suūkurį. Zems- 
kiai, lupdami bizūnais Mo
tiejų Jonui per galvą, nu
sivedė į lakupą, o savinin
kai, žiūrėdami į nuostolius, 
verkė; tik vienas vokie
čių kunigas glostė pilvą ir 
džiaugės, kad kaip jis gy
vas niekas tokios didelės 
apieros nėra padėjęs prie 
altoriaus.

Senų žmonių patarlė sa
ko, kad viena bėda, tai ne 
bėda, bet kai sueina dvi- 
trys, tai tikrai žmogų su
ėda. Argi netaip atsitiko 
ir su Mociejų Jonu? Kaimo 
razumnesnės moterys ir vy
rai, ai* neatnarplios tą už
keiktą siūlą, iš kur pas ji 
atsirasdavo tos gudrybės? 
Ogi buvo -taip: vienais me
tais, kai atsibuvo panelės 
švenčiausios nekalto prasi
dėjimo atpuskas, Mociejų 
Jonas tą dieną pasiliko na
mie ir per patį pakėlimą iš 
dubeltaukos šovė į kryžių.

Kaip svietas svietu, Ši
pulių kaimas nebuvo matęs 
tokio Antikristo, kuris bū
tų drįsęs viena akim pri
simerkęs šauti į kryžių. 
Šaltyšius sušaukė kaimo 
skodą ir karčiamoje atsi
stojęs ant tuščios alaus 
bačkos, vos suspaudęs žo
džius tarė:

—Mano diedukas, tėvas 
ir as, keturiasdešimt metų 
išbuvęs šaltyšium, kas va
karas išbūnu šioj karčia- 
moj iki uždaro. Kiek aš ir 
mano giminė atmena, šioje 
karčiamoje buvo apsistoję 
iš arti ir toli, gerų žmo
nių ir vagių, bet, dzie, tap 
man ponedzie, nesu matęs 
tokio, kaip Motiejų Jonas. 
Tik pamislykite, kiek jis 
zbitkų pridarė mūsų so
džiuje! Nieko nesakau, kad 
jis padaro dailius medžia
padžius, šaukštus, tabaker
kas, bet ar jūs negirdite, 
kad visos apylinkės pirkliai 
gvoltu šaukia, kad jo iš
rastas bezmėnas — tai di
džiausias "vagis visame svie- taip saugojamas, kaip da
te?. O kas atsitiko per bar, Liaudies Lenkijoje, i

šventą Jurgį Svilų mieste
lyje? Jis papiovė vieninte
lę Česnakų kumelaitę. Kiek 
sukoliečino moterų ir vai
kų? Aš pats mačiau, kaip 
plaukdamas degutas, tra
nas ir žibalas nusinešė gė
rybių, o jų tarpe galybes 
šventų...

Perdaug buvo šaltyšiui, 
kuomet jis priėjo prie šven
tų dalykų; jam prieš akis 
atsistojo tie abrozėliai, ška
plieriai, rožančiai ir kitos 
šventenybės. Tuoj žydas 
prinešė stiklą degtinės, šal
tyčius išgėrė ir atgavo są
monę, kalba toliau:

—Dabar jūs, visas so
džius, turite pasakyti, ką 
mes turime daryti su Mo
tiejų Jonu.

Visi, kuone vienu balsu, 
sušunka:

—Nepaleiskim jį gyvą!
Bet karčiamninkas Tekus 

įsimaišė ir sako:
—Negalite jūs jo čia nu

sūdyti, nes jūs visas so-

džius pasiliktute kaip vie
nas žmogžudys, o prie to, ir 
aš, nes jūs nusūdinot mano 
karčiamoje. Tokius žmo
nes tik okružnas sūdžia ga
li nusūdyti. Geriausia, tai 
jūs parsivežkite kunigą, o 
jis jums pasakys, ką daryti 
su Jonu.

Kaimiečiai taip ir padarė. 
Ant rytojaus šaltyšius pa
siuntė šutilą, kad parvež
tų kunigą, kurio iš po žie
mos arkliai patys atsikel
davo.

Kuomet kunigas atvažia
vo, tai prie karčiamos jau 
buvo visas sodžius susirin
kęs. šaltyšiui paaiškinus 
dalyką, kunigas patvarkė, 
kad reikės visus Motiejaus 
namus pašventinti. Vienus 
pasiuntė, kad iš babinčiaus 
atneštų jam kamžą ir kra- 
pylą, kitus pasiuntė, kad 
užkurtų Motiejaus
Visiems įsakė, kad suneš
tų visas tabakerkas, šaukš
tus, medžiapadžius ir ką tik 
kam Mociejų Jonas padarė, 
o dėl didesnio paniekinimo, 
išrinko du drąsiausius vy
kis, kad pririštų prie bez- 
mėno didelį akmenį ir pa
skandintų giliausioje eže
ro vietoje. O po pašventi
nimo kunigas pasakys, ką 
reikės daryti su Jonu.

(Bus daugiau)

pečių.

Šis tas iš šen ir ten
Davy Cliockett istorija
Kur dabar nepasijudinsi

te, girdėsite vardą “Davy 
Crockett.” Kur Bepasisuk
site, užgirsite dabar mado
je esančią dainelę apie jį. 
Vaikų pasaulis mūsų šalyje 
dabar pergyvena “Davy 
Crockett erą,” — žaislai, 
drabužiai, žaidimai,-viskas 
neša Davy 
da. v

Crockett var-

Davy
verta
i š '
vardas ir ne legen-
Toks asmuo gyveno,—

Crockett, 
pažymėti, yra

n e 
tas 
da. 
pionierius ankstyvoje Ame
rikoje, kuris užima savo 
vietą Amerikos istorijoje.

Jis gimė 1786-tais metais 
Tennessee valstijoje ir mirė 
1836-tais metais Texase. Jis 
buvo medžiotojas, keliauto
jas, kovotojas. Jis kovojo 
□ries. Creek gentės indėnus, 
bet vėliau, kuomet jis pa
matė, kad baltieji juos per
daug skriaudžia, jis pradė
jo juos užstoti. Jis pradėjo 
domėtis politika ir buvo iš
rinktas į Tennessee legisla- 
tūrą, o vėliau į Kongresą. 
Kongrese jis buvo Jacksbno 
pasekėjas, bet vėliau pasi
priešino Jacksono remia
mam įstatymui, pagal kurį 
nuo 60,000 indėnų turėjo 
būti atimti jų namai ir že
mė.

Bet ypatingai Davy 
Crockett atmintis paliko 
kaip medžiotojo. Legendos 
apie jį sako, kad jis nušovė 
105 lokius per vieną sezoną, 
kad jis buvo garsiausias 
medžiotojas Amerikoje.

1835-tais metais jis žuvo 
kare prie Alamo.

Banžytinis muziejus
Varšuvje, Liaudies Len

kijos sostinėje, randasi di
delis ir turtingas bažnyti
nio meno muziejus, kuria
me sukaupta daug bažny
tinės tapybos, liturgi
nių eksponatų, re 1 i g i - 
nes skulptūros ir panašių 
dalykų. Muziejų išlaiko val
džia. Jį tvarko, kartu su 
valdžios komisija, meninin
kų ir dvasiškių taryba.

Lenkijos kat a 1 i k i š k a 
spauda sako, kad niekad 
bažnytinis menas nebuvo

Fizikos laimėjimai - 
liaudies tarnyboje

Rašo K. BARŠAUSKAS 
profesorius, fizikos-matetikos mokslų daktaras

Kur eina tie du bilijonai?
Amerikos Jungtinių Vals

tybių valdžia kas metai iš
leidžia apie du bilijonu do
lerių mokslo reikalams. Ta 
suma skamba labai impo
zantiškai, — tai tikrumoje 
nemenka suma. Bet kuo
met pradedame gilintis Į 
smulkmenas, mes suranda
me, kad mokslas ne taip

kė magnetinį lauką. Su šio 
magnetinio lauko pagalba 
galima nustatyti atominių 
dalelių energiją. Tik dėka 
šios Wilsono - Skobelcyno 
kameros šiandieninė ato
mistika pasiekė tokį aukštą 
lygį. Dėka jos buvo atras
ta trumpiausiu metu visa 
eilė elementarinių dalelių, 
išvystytas dirbtinis radio
aktyvumas ir kiti atomisti
kos klausimai. Ši kamera 
kartu su elektronu skaiti
kliais šiandien laikoma vie
na iš galingiausių priemo
nių atominiams spinduliams 
tirti. Ji paplito po visą že
mės rutulį, tapo pagrindi
ne mokslo priemone fizikos 
laboratorijose.

Tarybinių fizikų sukon
struoti didžiuliai sti
priais magnetiniais laukais 
atomams skaldyti ciklotro- 
nai davė progos žymiai ge
riau ir greičiau pažinti ato
mų branduolius ir juose pa
slėptą milžinišką energiją. 
Mok si i n i n k a s Fokas iš
sprendė labai sunkų užda
vinį sudėtingų atomų teori
nio apskaičiavimo srityje.

Du jauni fizikai — Petr- 
fizinės chemijos i Žakas ir Flerovas dar prieš 
Lomonosovas vi-; kara nustatė labai svarbu v v

Atradimu ir išradimu is
torija, technikos istorija, 
kuri palengvina žmonių gy
venimą ir darbą, — tai iš 
tikrųjų kultūros istorija,— 
pasakė didysis rusų rašyto
jas A. M. Gorkis. O pa
grindinė veikianti kultūros 
jėga visais laikais buvo 
žmogaus darbas. Darbo 
žmogus nuo žilos senovės 
veda didvyrišką nepaliau
namą kovą dėl gamtos jė
gų užkariavimo. Nuo ug
nies* užvaldymo ir pirmųjų 
akmeninių ginklų išradimo 
iki naujausių didžiųjų ener
gijos šaltinių atradimo ir 
šiuolaikinių, puikiausių su
dėtingų mašinų sukūrimo, 
iki atominės energijos pa
jungimo žmonija praėjo di
džiulį kūrybinį kelią .

Mūsų šalyje didelį vaid
menį mokslo vystymuisi su
vaidino 1725 m. įsteigta 
Peterburgo Mokslų Akade
mija. Čia išaugo didysis 
mokslininkas M. V. Lomo
nosovas — garsus fizikas ir 
chemikas. Jis pirmasis pa
saulyje tyrimais parodė 
medžiagos ii’ energijos tva
rumą, padėjo pagrindus; 
naujam 
mokslui. Lomonosovas vi- Į 
sienas amžiams paliko savo .faktą dėl savaimingo ura- 
tėynei pavyzdį, kaip moks-' no atomų branduolių skili- 
las gali ir privalo tarnam i ■ mo. šitie tyrimai davė di- 
liaudžiai. ! delį impulsą tolesniems ato-

Didysis chemikas ir fizi-! 
kas D. Mendeliejevas visus I 
cheminius elementus pagal 
jų atominius svorius su
traukė į tam tikra, lentelę, 
kuri šiandien vadinama

jau globojamas mūsų šaly-j Mendeliejevo pej'iodine len- 
je, kaip tai atrodytų ig pir- te]e Jis tyl.ingjo dujų plg. 
mo zvi gsmo. timąsi, rūpinosi savo kraš-

Pirmiausia, — apie du to dujofikacija, pats kilo su 
trečdaliai tos sumos tenka stratostatu į atmosferą' 
karo reikalams. Visokie mokslinių tyrimų 
atominiai, hidrogeniniai, ra- 
kietiniai, mikrobiniai ir musis jo veikalas 
cheminiai tyrinėjimai, ku-' jos pagrindai” padare Men- 
rie glaudžiai surišti su ka
ru ir dažniausiai tik karui 
tarnauja, eina po moksliniu 
tyrinėjimo vardu. Fakti
nai du trečdalius tos sumos 
galėtume atimti ir pridėti 
prie karinio biudžeto ir 
vaizdas būtų labiau atitin
kantis tikrovę.

Bet tai dar ne viskas. Iš 
to vieno trečdalio, kuris pa
švenčiamas civiliniam mok
slui, daugiausia visvien ten
ka karinėms jėgoms, nes, 
kokia nebūtų mokslo šaka, 
būk tai medicina, būk tai 
chemija, būk tai klimatolo
gija, šioje šalyje aukšti ka
rininkai visur turi savo 
pirštus pridėję.

žurnalas “Time” pripa
žįsta, kad iš kiekvieno 20 
dolerių tik vienas tenka 
grynam mokslui.

Ėmė kiek laiko, iki to už
rašo reikšmę padarė įspūdį 
į žmones. Laipsniškai to
kių užrašų pasirodė dau
giau ir daugiau. Krausty
masis iš Benton Boulevard 
srities sumažėjo. Negrai ir 
balti sugyvena daug drau
giškiau, nors real estate 
agentai tebesiaučia. Negrai 
priimami į vietinę presbi
terionų bažnyčią. Sakė vie
tinis laikraštis:

“Užteko vieno tikro są
žinės balso, kad žmonės at
sipeikėtų iš rasistinių prie
tarų, kad galvotų tiesiai, 
padoriai, tikrai krikščioniš
kai.”
Norit žebros? Gausit asilą

New Yorke randasi tam 
tikra agentūra, kuri išnuo
moja visokius žvėrelius ir 
žvėrius televizijos progra-

tikslais.
Mendeliejevo lentelė ir ižy-;

“Chemi-

deliejevą neužmirštamą vi
siems laikams. Jo darbai 
pagreitino atomistikos už
kariavimu.

Jeigu ikirevoliucinėje Ru
sijoje mokslų krypti davė 
atskiri mokslininkai, tai 
nuo pat pirmųjų Tarybų 
valstybės gyvavimo metų 
įvairioms mokslo šakoms 
vadovavo geriausių moksli
ninkų kolektvvai, atskiros 
mokyklos, kaip Pavlovo ir 
kitos. Štai, keletas pavyz
džių apie tarybinių fiziku 
laimėjimus. Antai, nauji 
radiotechnikos keliai buvo 
atrasti tarybinių moksli
ninkų Mendel štamo, Pana- 
lensi ir kitų. Fizikai Ku-j 
b'eckis, Timfiejevas ir kiti j 
daug naujo atrado garsinio 
kino, televizijos ir panašio
se, srityse.

Akademikas Skobelcynas 
prieš 30 metų pritaikė naują 
metodą kosminiams spin
duliams ir atomų branduo
lių skilimui tirti. Jis Wil- 
sono rūkų kamerai pritai-

moms. Ten televizijos sto
tys gali gauti viską, nuo 
balto zuikelio iki Alaskos 
lokio.

Bet jeigu užsakymas at
eina dėl žebros, stotis gau
na asilą, kuris buvo nuda
žytas baltom-juodom juos
tom.

“Žebros,” sako ta agentū
ra, “yra labai 
prieš televizijos aparatus. 
Matyti, kad jos negali pa
miršti, jog jos yra mėgia
miausias liūtų maistas... 
Tad kodėl nepasitenkinti 
dryžuotų asilų? . M.

nervingos

Pirmą praktinį laimėji
mą atominės energijos pa
naudojime tarybiniai moks
lininkai pasiekė su urano 
p a g a Iba. Bombarduojant 
urano branduolį neutrons, 
kuriuos sudaro neutralios 
dalelytės, maždaug dygios 
vandenilio atomo branduo- 

• lio masei, urano atomo 
branduolys suskyla į dvi 
maždaug lygias dalis. Elek
triniam atsistūmimui vei
kiant, šios skeveldros išle
kia milžiniškais greičiais. 
Tuo būdu išsilaisvina vidi
nė branduolio energija ir 
pavirsta kinetine. Suskilus 
visiems branduoliams, kilo
grame urano išsiskiria apie 
20 milijonų kilovatvalan
džių, t. y. tiek pat energi
joj, kiek išsiskiria sudegus 
2,500 tonų anglies.

Skylant urano branduo
liui, išlekia taip pat nauji 
neutronai. Šie neutronai 
įsminga į kitus branduo
lius ir suskaldo juos, to dė
ka atsiranda vis naujos 
urano skeveldros ir nauji 
neutronai ir tt. Tuo būdu 
kartą prasidėjusi u r who 
izotopų branduolių skilimo 
reakcija toliau vystosi* ir, 
jeigu nesiimama specialių 
priemonių, baigiasi sprogi-, 
mu.

“Vykdydami eksperimen
tinius tyrimus, tarybiniai 
fizikai pastebėjo, kad ura- 
no-238 ir urano-235 mišinys 
yra pagrindinė reaguojanti 
medžiaga atominiame kati
le, kuriame branduolinė 
energija išsiskiria ne aki
mirksniu, o palaipsniui. Ka
tile dalis neutronų absor
buojama, tuo būdu bran
duolių skilimo procesas ne
pereina į sprogimą. Bran
duolinių skeveldrų kinetinė 
energija pavirsta šiluma, ir 
katilas dėl to įšyla iki la
bai aukštos ' temperatūros, 
ši šiluma panaudojamądąr- 
biniam skysčiui Į Matyti, 
jam paversti garais iiv ga
rams įkaitinti. Garai va
ro turbogeneratorių, ir tu< 
būdu branduolinė energija 
pavirsta elektrine.

(Tąsa 4—tarne puslap.) ■
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So. Boston. Mass.
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Jurgio Leko laidotuvės, 
nelaimė, kitos žinios

Ir vėl naujas kapas tapo 
* supiltas senosios kartos tau

riam lietuviui. Jurgis Lekas 78 
metų amžiaus mirė gegužės 
19 d. 1955 m. ir geg. 21 d. 
buvo palaidotas West Roxbu- 
iy kapinėse. Paliko liūdintį 
brolį Jokūbą,—jo šeimą, taip
gi daug draugų. Tai liudijo 
lydovai, kurių buvo virš 300 
apie 50 automobiliais.

Iš Lietuvos — Pasvilio apy
linkės. Amerikon atvyko dar 
jaunas būdamas. Ir čia, South 
Bostone, maždaug 55 metus 
gyveno, tik su maža išimtimi, 
nes vieną kartą buvo grįžęs 
Lietuvon.

Kai LSS 60 kuopa organi
zavosi, josios pirmose eilėse 
su Šidlausku, Laurinaičiu ir 
kitais buvo ir Jurgis Lekas,. O 
kai įvyko 1912 metais Law
rence, Mass., audėjų streikas 
ir jo vadus Etorą ir Giovanni- 
ti įkalino, tai protesto demons
tracijoje vieną sekmadienį 
Bostono gatvės užtvino minio
mis darbininkų: gausiai daly
vavo ir lietuviai, nešė vėliavas, 
ne vien tik tautiškas, bet ir 
bažnytines. Demonstracijos 
prirengime dalyvavo ir Jurgis 
Lekas. Visuomet laiko pakako 
jam būti draugysčių bei kuo
pų, jei ne komitetuose, tai 
įvairiose komisijose. Prieš 40 
metų čia įsisteigė Amerikos 
Lietuvių Darbininku Literatū
ros Draugijos 2-ra kuopa. Ve
lionis per visą laiką buvo jos 
nariu. Už tai prie jo karsto 
tarpe daug gėlių vainikų rado
si ir antrosios kuopos vainikas, :

Nuo pirmų jų dienų laikraš-1

čio Laisvės įsisteigimo jis buvo 
nuolatinis jos skaitytojas. Kar
tais doleriu kitu rėmė darbi
ninkų organizacijas. Anais me
tais, kai mūsų šalyje įvyko 
ekonominė suirutė ir daugiau 
—mažiau palietė visus žmo
nes, tai ir jojo neaplenkė. 
Tuomet jau jis vertėsi stubo- 
mis, kelių neteko ir sykiu ke
liolikos tūkstančių dolerių. Po 
to čia senyvoje dalyje miesto 
daug stubų likosi tuščios ir ne
tinkamos gyventi; nekurtas 
griovė. Jei kiek geresnei rado
si pirkikas, tai pardavė. Va, 
nuo tada velionis pradėjo to
kias stubas pirkti ir jas re- 
montuoti-taisyti. Daugiausia 
prie jų dirbo vienas pats. Ir 
taip sunkiai dirbdamas šio tu 
dasigyveno. Jau gal būtų ga
lėjęs ir lengviau gyventi, bet 
štai apie metas atgal .jis susir
go. Buvo operuotas. Rodosi, 
atsigavo—pagijo. Vienok vėl 
ligoninėn ėjo; ten ir mirė.

Kapinėse prie duobės, vie
nos protestantiškos sektos mi- 
histeris ilgas maldas skaitė. 
Po to legal is Jurgio reikalų 
tvarkytojas, advokatas, vyku
siai atvaizdavo jojo gyvenimą 
ir pareiškė, kad, ’’nors Jurgis 
Lekas jokiai tikybai ne
priklausęs, vienok tikėjęs į 
Dievą...’’

Rojus židžiūnas kadaise ši
taip posmavo:

“Gamta gimdo, mirtis keičia 
visą svietą visus žmones. 1 miš
rias dalis gyvybės, ir taip su
ka amžiaus ratą visagalis 
gamtos dievas...”

Jurgi, ilsėkis ramiai!
NELAIMĖ

Lydint Jurgį Leką į kapi

nes,įvyko nelaimė. Paskui Juo
zą Šukį važiavusis smogė į jo 
automobilį. Draugės Šukienė 
ir čiuberkienė buvo smarkiai 
užgautos, kiti lengviau, auto
mobilis sužalotas. Daktaras Jo
nas Repšys užgautiesiems su
teikė meclikališką pagalbą. O 
jau buvo susitarę ir rengėsi: 
Šukiai, visi trys Čiuberkiai ir 
Stasys Paura su žmona sekma
dienį, gegužės 30 d., atlanky
ti draugus žvingilus, gyvenan
čius Jewett City, Conn.

Reikia daugiau dainininkų
Naujai susitveręs choras da

ro praktikas penktadienio va
karais. Nors choro vadui yra 
sunkiausias savaitėje vakaras, 
vienok jis nesiskundžia tuo. 
Tik visi pasižadėję dainuoti, 
pribūkite laiku ir choras dai
nuos greit.

SUSIRINKIMAI

LDS 62 kuopos sekantis su
sirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
birželio 2 dieną 8 vai. v. Įsi- 
tėmykite, kad nuo Šio susirin
kimo priklausys pasekmės pik
niko, kuris įvyks liepos mėne
sį.

ALDLD 2 kuopos susirinki
mas irgi įvyks tą pačią dieną.

Amer. Liet. Piliečių Klubo 
susirinkimas bus sekmadienį, 
birželio 5 dieną 3 vai popiet, 
318 W. Broadway, So. Bosto
ne. Būtinai į šiuos susirinki
mus visi nariai atsilankykite, 
nes reikia gerai prisiruošti 
prie vasaros piknikų : Laisvės 
liepos 3-1 dd., susivienijimo— 
liepos 31 d., ir klubo—rugpjū
čio 14 dieną. Aist

Jei Tamsta xiegaii gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

PASKUTINES HITLERIO DIENOS
(Pagal vokiško karininko Gerhardo Boldto apsakymą)

(Tąsa)
.^Vykdydamas savo pareigas, aš vėl 

skubiai išeinu iš namų. Keliuose darosi 
vis liūdniau. Šiandien prie pabėgėlių 
prisijungė pirmieji kareiviai. Iš pradžių 
jie eina pavieniui arba nedidelėmis 
grupėmis, o paskui, jų aptinki vis daž
niau. Kai kurie dar turi ginklus ir tam 
tikrą tikslą, bet dauguma atbuko ir ne
sipriešina pakrikimui. Jie visiškai apa
tiški. Juos galima pažinti iš eisenos, 
galvos nulenkimo, iš akių. Šiaip taip 
aprištų sužeistųjų sriautas nesiliauja.

Apie 17-tą valandą aš ateinu pas ge
nerolą Detlevseną. Jis įsakė man at
vykti. Aukšto ūgio, nervingų, gyvų 
veido bruožų žmogus pasikelia nuo kė
dės ir ištiesia man ranką. Jis trumpai 
Nykščiais žodžiais praneša mano liki
mą: “Prieš pusvalandį skambino gene
rolas Krebsas. Jūs turite tučtuojau nu
vykti padėti Freitagui į imperinės kan
celiarijos slėptuvę. Pasiimkite daiktus. 
Aš manau, kad jūs suprasite, ką tai 
jums reiškia”. Jis žiūri tiesiai į mane, 
padeda ranką man ant peties ir sako: 
“Jeigu reikalas prieis ligi to, kad rusai 
ten ateis, ir kai dujotiekis pradės veik
ti, išeikite iš slėptuvės ir verčiau mir
kite Vilhelmo aikštėje karo mirtimi”. .

' Paskutinius žodžius jis taria lėtai ir ty
liai. “Gal būt, jūs turite kokį norą, ku
rį aš galėčiau įvykdyti?”

Kambaryje labai tylu. Aš duodu jam 
žmonos adresą, atsisveikinau ir išeinu. 
Tik būdamas jau už durų, ilgo kareivi
nės koridoriaus apytamsyje įsisąmoni
nu visą jo žodžių reikšmę. Anksčiau, 
kai buvau patekęs į karo sukūrį ir 
karštligiškai dirbau, gyvenau taip pat, 
kaip ir mes visi gyvename fronte — 
mes apie nieką neklausinėjome, negal
vojome apie ateitį, mes neturėjome lai
ko samprotauti ir filosofuoti. Kiekvie
nas žinojo tik tiek, kad prieš jį priešai, 
o šalia draugai, ir tiesiog vykdė savo 
pareigą. Tik nedaugelis žinojo, kokia 
buvo tikra mūsų tėvynės padėtis. Tie
sa, per tuos mėnesius, kai aš dirbau 
sausumos kariuomenės vyriausiosios 
vadovybės štabe, man pasidarė aišku, 
kad pralaimėjimas neišvengiamas. Bet 
fiwti tokia mirtimi! Tikrovė, pasirodė 
baisi. Lėtai, uždelsdamas, surenku rei
kalingus daiktus, atsisveikinu su visais 
ir išvažiuoju. Turiu vykti per Potsda
mą, Nedlicą, Krampnicą, Kladovą — 
iki Heeresštrasės kelio. Važiuoti tiesiog 
per Wannesee ir Dalemą jau nebegali

ma, nes sako, kad rusai jau perkirto ke
lią. Temsta, mus. gaubia vakarinė vėsa. 
Žmonių gatvėse mažiau, kautynių gaus
mas beveik visai nutilo. Plačioje “Ost- 
West’o” magistralėje mes nieko neuž
tinkame. Tik kartkartėmis matyti, kaip 
kažkieno šešėlis šmėkštelia nuo vieno 
rūsio prie kito. Juo arčiau- centro, tuo 
tuštesnis atrodo miestas. Be jokių in
cidentų privažiuojame prie Potsdamo 
aikštės ir tuojau sukame į Fosštrasę. 
Nakties dangaus fone juoduoja milži
niškas naujosios imperinės kanceliari
jos fasadas ir pastatų griuvėsiai kito
je gatvės pusėje.

Aplink nė gyvos dvasios. Prie parti
jai skirto įėjimo stūkso sugriuvusių 
pastatų griaučiai. Girdėti duslus kritu
sio sviedinio garsas. Aš įsakau mūsų 
mažo automobilio šoferiui sustoti ties 
įėjimu ginkluotosioms pajėgoms, prie 
pasikeliančio šlaito. Čia jau stovi keli 
automobiliai. Paprastai čia stovinčių 
sargybinių nematyti. Pasikeliantis šlai
tas automobiliams, matyti, neveikia. Aš 
nenoromis krūpteliu. Tylą perskrodžia 
nuožmus gaudesys, ir tuoj girdėti kur
tinąs sunkaus sviedino sprogimas. Jis, 
matyti, krito netoli nuo Potsdamo aikš
tės. Už griuvėsių, ten, kur jis krito, pa
sirodo liepsna, kuri pamažėl vis labiau 
plinta. Po kelių minučių krinta dar vie
nas sviedinys, šį kartą kiek toliau. Pa
galiau, matau sargybinį. Įėjimų sargy
biniai pasislėpė pastatų patamsėję. Vie
nas iš esesininkų prieina prie manęs ir 
klausia,, kur aš einu. Budintis puskari
ninkis tuojau įsako vesti mane į slėp
tuvę po imperine kanceliarija. Mes 
einame pro šalutinį įėjimą. Jis tik silp
nai apšviestas. Prisišlieję prie ilgo ko
ridoriaus sienos,' stovi ginkluoti karei
viai. Jie rūko ar pusbalsiu šnekučiuo
jasi, kiti sėdi, parietę kojas, nulenkę 
galvas, ir miega. Pritildytus žmonių 
balsus slopina ventiliatorių gausmas. 
Pagaliau mes ateiname į brigaderfiure- 
rio Monkčs vadinamąjį komandinį 
punktą. Dar visai neseniai jis vadovavo 
asmens sargybos kariuomenei. Šiuo 
momentu, kaip aš sužinojau vėliau, jis 
vadovavo Adolfo Hitlerio vardo sava
norių korpui, kurį jis prieš kelias die
nas buvo suorganizavęs čia, Tiergarte- 
ne, iš visos Vokietijos savanorių. Jų 
buVo tik apie 2 tūkstančius- žmonių, ir 
jie turėjo sudaryti paskutinę gynybos 
juostą aplink imperinę kanceliariją.

(Bus daugiau)

New Jersey naujienos
LDS Trečiosios Apskri

ties komiteto posėdis, įvy
kęs 1-mą d. gegužės, bu
vo geras. Padaryta per
žvalga įvykusių parengimų, 
teatro ir vakarienės. Nuo 
abiejų parengimų liko ir 
pelno. Pelnas paskirstytas 
po lygią dalį kuopoms ir 
apskričiai. Kuopos padidi
no savus iždus.

Bet čia svarbu ne likęs 
pelnas, o svarbu, kad pa
rengimai buvo visapusiai 
sėkmingi. Paskleista ge
ros agitacijos už organin
ei ją. Judžiai įvykusios va
karienės išėjo vykusiai, ir 
nekuriu kalbėjusių užre- 
korduotos kalbos. Filmą 
yra apskrities nuosavybė, 
bet kadangi apskritis netu
ri instrumentų filmos ro
dymui, tai ji turės mažai t/ Z V
reikšmės.

Tačiau vėliau apskrities 
komitetas darys žingsnius. 
CP jei bus galima, tai nors 
apskrities konferencijoje ar 
kituose svarbesniuose pa
rengimuose ją parodysime 
Apskrities piknikas įvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 7 d., 
Kasmočiaus darže, Great 
Necke. Prašome kuopų ir 
veikėjų tai įsitėmyti. Pa
daryti ir kiti ateities veiki
mo planai.

• Yes, kalbant apie mūsų 
valstiją, šį vajų mes parė
mėme nevisai blogai. Sukė- 
lėme arti septynių šimtų 
dolerių. Mūsų valstijos pro
gresyviai lietuviai lengvai 
galėtų pasiekti visą tūks
tantinę, tik reikia biskutį 
darbo, pasišventimo, rūpes
čio savos spaudos palaiky
mui ir būtų galima tūks
tantinę pasiekti. Ką sako
te, progresyvės spaudos re-j 
mėjai?!

BALTIMORE. MD

Sekmadienį 
Gegužes-May
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Gili, nuoširdi užuojauta 
draugui Tamošaičiui, Eliza
beth, N. J. Jam nupiauta 
koja ir, sakoma, dar gali 
visko būti ir gali reikėti 
kitos operacijos. Tamošai
tis, sveikas būdamas, da
lyvavo visuose parengimuo
se. Priklausė prie progre
syvių organizacijų ir visa
da paaukojo geriems tiks
lams. ' Jisai ilgą laiką gy
veno ir Bayonne, N. J. Jis 
vis dar randasi ligoninėje.

Draugas A. Stripeika yra 
pilnai pasitenkinęs apsilan- i 
kymu Chicagoje. Jam pati
ko “Vilnies” šėrininkų su
važiavimas. Jam patiko 
“Vilnies” įstaiga ir visi 
svetingi chicagiečiai. Jisai 
apsilankė ir Clevelande, ir 
tenai buvo svetingai priim
tas.

Bet, būdamas vis dar ne- j 
pilnai tvirtas po įvykusios ! 
nelaimės, parvyko pavar
gęs. Pasilsėjęs, sako, dar 
prisidės su darbu prie su
kėlimo “Laisvei” $10,000 
fondo.

Kalbant apie “Laisvės” 
finansinį vajų, K. Čurlis 
mato kiekvieną, kuris dar 
nėra prisidėjęs. Jisai jau 
vėl turi nemažai ir prie 
pirmos progos priduos. Ta
čiau švenčių proga tikisi 
matyti daugiau gerų lais- 
viečių ir gauti jų paramos 
dienraščiui. Gerų pasekmių 
jūsų darbe, Kazį!

Mūsų gero draugo iš Ba- 
yonnės moteris, sako m a , 
sunkiai serga. Mužikevi- i 
čius — senas Bayonnės gy- Į 
ventojas ir geras darbuoto
jas progresyviame judeji-l 
me. Jisai pats ir jo ser-1 
ganti moteris yra mūsų; 
organizacijų nariai. JĮ iri 
jo moterį dažnai matyda
vai apskričių konferencijo-: 
se. Gaila sergančiosios ir. 
užuojauta jam ir jo vai-; 
kam ir žentui.

K. Maziliauskas—nuošir-! 
dus draugas, bet ji tūla Ii-j 
ga kankina nuo seni:-i. Jc 
troškimas dalyvauti paren
gimuose, susirinkimuose, 
bet sveikata jam to nelei
džia.

Pavyzdžiui, jisai negali 
būti, kur eina kokios smar
kesnės diskusijos. Jis? i ne
gali sėdėti ten, kur yra gė
lių. Jo sveikata per ilgus 
metus netvirta.

Drg. F. Shimkui iš Ar
lington, N. J., irgi su svei
kata nekaip. Jisai pergy
veno kelias operacijas. Jo 
dalis skilvio išimta, tačiau 
pilnas energijos ir daly
vauja aprengimuose. Ta
čiau turi vengti bet kokio. 
susijaudinimo; ji nervai I 
kankina. Jo gyvenimo drau
gė sveika ir darbšti.

• • •
• • •

Draugas G. Stasiukaitis, 
Cliffside Park, N. J., savo 
grožio bei plaukų dabini- 
mo biznį perkėlė į naują 
vietą. Dabar jo biznio vie
ta randasi pačiame mieste
lio centre.

Pilietis

Philadelphia, Pa.
Del Mirusio John Shink Turto
Miręs asmuo, kuris buvo žinomas 

po vardais: John Shink, John Shif- 
kowich, John Shimkcwich ir John 
Shikevičius, paliko turto žinioje ad
vokato Frederick C. Fiechter, Esą., 
12 S. 12th Street, Philadelphia 7, Pa.

Žinomi gimines tuojau kreipkitės 
pas aukščiau nurodytą advokatą.

Medus Sveikatai
Medus yra labai naudingas 

sveikatai. Laisves įstaiga gali ;
jus aprūpinti medum.

Kaina: Kvorta $1.25
Pusgalionis $2.50

IWIHWI
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Wi Ikes- Bar re—Plymouth, Pa.
Išvažiavimas į farmas, L.L.D. 97 kuopos, jau visai 

arti. Gegužes-May 29 d. Kazlauskų farmoje įvyks 
gražus išvažiavimas. Prasidės apie 12 vai. dieną. O 
jei minėtą dieną lytų, tai išvažiavimas įvyktų ant ry
tojaus, nes bus Memorial Day švente. Taigi kaip ma
tote, šis savaitgalis bus visiems prieinamas išėjimams, 
pasilinksminimams ir pasisvečiavimams.

Taigi prašome visus draugus ir pažįstamus daly
vauti mūsų gražiame išvažiavime. Dabartiniu laiku, 
mieste, namie buvimas, tai tiesiog prasižengimas 
prieš save, nes suprantama, jog pavasario tyras, gai
vinantis oras kiekvienam reikalingas. ,Taip pat už
kandžių ir išgerti šiame išvažiavime bus įvalias. įžan
gos nebus.

KELRODIS: Kelias 415 į Harvis Lake, ir palei ši 
ežerą važiuojant, privažiuosite Amusement Park, čia 
sukite į šoną tuo pačiu keliu ir už apie mylios priva
žiuosite 29 kelią 
stuba. € *

ir čia matysite tiesiog didelę baltą 
Tai čia ir bus šis piknikas.

Kviečia Renųejai

PIKNIKAS
Paramai Dienraščio Laisvės

AIDSIETYNO KVARTETAS, Iš NEW YORK
Gražiomis lietuvių liaudies dainomis linksmins šio pik

niko dalyvius. Kvartete

Jonas Grybas 
tenoras

dalyvauja šie asmenys:

Augustinas Iešmantą 
basas

Tadas Kaškiaučius 
tenoras

SLOVAK NATIONAL HOME PARK
6526 HOLAB1RD AVENUE

.John Lekevičiaus Muzika
Gros nuo 2:30 iki 7-to,s valandos vakaro

Kviečiame visus atsilankyti, išgirsti malonių dainų, 
pasišokti, linksmai laiką praleisti gražioje vietoje

Norintieji pirkti bizni, na. 
mą ar ūkį, pajieškokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

Jei jūs norite parduoti na< 
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite 'greit. Už pa« 
skelbimą kaina žema.

PRAŠOME ATYDOS!
Prašomo dalyvauti žemiau nurodytuose paren

gimuose, kurie rengiami paramai 
dienraščio Laisves

Rochester, N. Y.

PIKNIKAS
I !

Gegužės 28 Mav, 6 P. M. 
Gcdemino Salėje, 575 Joseph Ave. 

■

' Lawrence, Mass.

BANKETAS
Gegužes 29 Mav

Maple Park, Methuen
...............  .......................... ~tl-i
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Clevelando žinios

sergančias nares A. 
sergančias nares A.

klubą įstojo nauja 
Hart.
dėkoja d. Grigienei

Iš C.L.M. Klubo susirinkimo
Gegužės 19 d. įvykęs susi

rinkimas ir jo dienotvarkis bu
vo labai gražus. Išrinkta ko
misija parengimui, taipgi ligo
nėms lankyti trys komisijos, 
atlankyti 
atlankyti 
Hintz.

Į mūsų 
narė Teli

Klubas
už gražią dovaną ir draugui 
J. Simans už pasidarbavimą 
mūsų klubui.

Sekantis klubo susirinkimas 
Įvyks birželio 16 d. Mielos na
rės, būkime jame visos, nes 
turėsime vasariniu sezonu per
trauką per porą mėnesių, tada 
galėsime pasilsėti tyrame ore. 
Užbaikime žieminį sezoną 
skaitlingu narėmis susirinkimu.

■Užbaigus dienotvarkį, turė
jome skanius, šiltus lietuviš
kus pietus, kuriuos pagamino 
dd. Tyzinhaus ir Bumbulienė. 
Ačiū draugėms!

KVIEČIAME Į PRAMOGĄ
Mūsų klubas ruošiasi prie 

gražaus parengimo. Jo tiks
las: pagerbti motinas, taipgi 
ir tėvus. Įvyks gegužės 28 d., 
jau šio šeštadienio vakarą. 
Pradžia 6 vai. Vakarienė bus 
labai gera, tiktai už vieną do
lerį. Taigi, visos šeimininkės 
eikite^ į streiką savo namuose 
ir turėkite sau liuosą valandė
lę linksmai laiką praleisti su 
draugėmis ir draugais prie 
gražios orkestro muzikos ir 
kitokių pamarginimų. Gal bus 
kai kas ir su dovanomis.

Komisija kviečia visus drau
gus ir drauges dalyvauti ir 
praleisti vakarą draugiškai.

Serganti draugai ir drauges
Atlankėm A. Stankienę. Gra

žiai sveiksta, pavojaus nėra.
E. Penzer ir H. Hintz pa

dėties dar neteko sužinoti.
Aplankėm Andrių Salen. 

Gražiai sveiksta, tiktai dar 
silpnas, iš po sunkios ligos.

Jonas Daraška buvo sun
kiai apsirgęs porą savaičių. 
Dabar biskutį sveikesnes.

Visiems ligoniams linkime 
greitai susveikti. i

GRAŽIOS LAIDOTUVĖS
Elzbieta Skodžius mirė ge

gužės 13 d., sulaukusi 73 mė
ty amžiaus. Sirginėjo apie 
dvejus metus. Pastaruoju lai
ku gulėjo ligoninėje apie dvi 
savaites ir ten mirė dėl aukšto 
kraujo spaudimo, buvo ir kal
bą praradusi.

Velione buvo laisva. Pri
klausė LLD, Korletto kuopoje. 
Sveikatos netekusi, apleido 
viską.

Paliko nuliūdime tris dukte
ris: Mrs. Ann Helmerick su 
šeima, Mrs. Pauline Helme
rick su šeima, Mrs. Elizabeth 
Urgeleit su šeima, ir sūnų Jo
ną su šeima.

Tapo palaidota gegužės 16 
d., 2 vai., Highand Park ka
puose. Ją išlydėjo 11-je auto
mobilių, iš Jos. Bakajša koply
čios. Laidotuvės, įvyko laisvos 
ir gražios, su daug gėlių.

Palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į koplyčios namą, prie 
užkandžių. Velionės jaunoji 
šeima, ypač Jonas, visus paly
dovus labai gražiai priėmė ir 
pavaišino.

Brangi drauge Skodžius, il
sėkis amžinai! O likusiai šei
mai gilios simpatijos. P

Apie tą šermeninę
Norisi

jaučiamės kaip sugrįžę į 
savą namą, į buvusią velionės 
Aldonos Vilkelis koplyčią, ku
rią jaw atidarė kitatautė mo
teriškė Jos. Bakajša, 6202 Su
perior Ave.

Draugas A. Jankauskas, Al
donos tėvelis, taipgi patarna
vo šermeninėje, kaip ir po se
novei. Net ir karstą nešė. Tai 
labai malonu matyti, kad tė
velis jaučiasi taip energingas.

Mano supratimu, mes visi ir 
vėl sugrįšime ir apsiprasime 
su nauja laidotuvių direktore, 
nors galima sakyti, kad visuo
met pasigesime mūsų visų my
lėtos Aldonos.

Vieno dalyko jau pasigedo-

paminėti, kad mes
nuo-

NowYoitiKZWWZlnfov
BOB

Perdaug riipesties 
apie žmoną

Buford Brown, 45 metu, at- 
vyko į moterims ligoninę ieš
koti žmonos. Jam užtikrino, 
jog tokios moters toje New 

ligoninėje nesiranda, 
jis netikėjo, pradėjo 
Durų sargo varomas 
vienam tvojęs kumš

Yorko 
Tačiau 
šumyti. 
laukan,
čiu. Tam kritus ant grindų, ki
tas ligoninės sargas Brovvną 
pašovė. Jis atsidūrė ligoninėje 
(tik kitoje) ir dar bus teisia
mas.

Tuo tarpu dar 
nios, ar jo žmona 
ga, o gal tiktai 
nuo jo, mokančio kumščiu 
susipratimus spręsti.

nebuvo ži- 
ištiesu ser- 
prasišalino 

ne-

Apiplėšė gatvėje
veikiančios

dienos paja- 
dėžutę.

Coney Islande
Utility Laundry Service trys 
viršininkai vežė 
mas įmesti į banko
Bet vos tik išėjus iš skalby
klos, trys ginkluoti vyrai susi
stabdė, suguldė jų pačių auto 
užpakalyje, nuvežė tolokai 
nuo tos vietos, atėmė $2,500 
kompanijos iždo ir laikrodė
lius.

Brooklyno demokratai savo 
bankete (po 50 dolerių įžanga 
vienam), spėjama, bus pasida
rę pelno apie 100 tūkstančių 
savo partijos rinkiminiams rei
kalams.

mokslininkų iš- 
bran d u o 1 i n ė s

pažymėti, kad

Fizikos laimėjimai 
liaudies tarnyboje

(Tęsinys iš 2-ro pusi.) 
Atomine elektrine

Pirmoji pasaulyje atomi
nės energijos varoma 5,000 
kilovatų galingumo elektri
nė buvo paleista Tarybų 
Sąjungoje 1954 m. birželio 
mėn. 27 d. Pirmą kartą 
pasaulyje energija, reika
linga liaudies ūkiui, gauna
ma ne iš anglies cheminės 
energijos ir ne iš vandens 
mechaninės energijos, o iš 
tarybinių 
laisvintos 
energijos.

Įdomu 
naujai statoma 100,000 ki
lovatų galingumo atominė 
elektrinė kasdien suvartos 
tik 200-250 gramų “dega
lų,” tuo tarpu kai tokio pat 
gąlingumo šiluminei elek
trinei reikėtų šimtų tūks
tančių tonų anglies. Bran
duoliniam katilui nereikia 
oro, nes jame šiluma gau
nama ne kurui degant. To
kiu atveju atominės ener
gijos varoma elektrinė gali 
būti įrengta po žeme, kad 
žmogaus organizmas būtų 
apsaugotas nuo radioakty
vaus spinduliavimo.

Ne už kalnų ta diena, kai 
atominė energija iš pagrin
dų pakeis techniką. Antai, 
aviacijoje branduolinis va 
riklis įgalins skraidyti di
deliais greičiais ir nuskristi 
į neribotas erdves. Bus iš
spręsta ir tarpplanetinio 
susisiekimo problema. Me
dicina čia irgi daug laimės, 
nes branduoliniuose reakto
riuose galima gauti tokius 
radioaktyvių elementų kie
kius, kurie atitinka šimtus 
tonų radžio ir gaunami 
kaip reaktoriaus darbo at
liekos. Taigi, naujos atomi
nės energijos rūšies pritai
kymo perspektyvos yra pla
čios ir įvairios.

(Šis straipsnis buvo iš
spausdintas Lietuvos spau
doje; mes jį talpiname su
trumpinę. — Redakcija.)

me, tai vargonų. Rodosi, kad 
jie buvo taip reikalingi.

Frank Love joy, who appears 
as an air force general in 
“STRATEGIC AIR COM
MAND”, now playing at the 
Paramount Theatre, 1501 
Broadway, on the world’s lar
gest screen.

Republikonai jau 
verbuoja balsus

New Yorko valstijos repub- > 
likonų viršininkas L. Judson 
Morhouse atsišaukė į savo par
tijos darbuotojus jau dabar 
visomis pastangomis darbuo
tis už laimėjimą republiko- 
iiams šios valstijos miestų ir 
apskričių laike vietinių rinki
mų šį rudenį. Tas, sako jis, 
užtikrintų republikonams vals
tiją laike prezidentinių rinki
mų ateinančių metų rudenį.

Magistratas teisėjas Mur
tagh pasiūlė miestui įvesti už 
nešvarą atsiteisimą be stojimo 
Į teismą. Sako, reikėtų nusta
tyti vienodą pabaudą po $10, 
kuriuos galėtų užmokėti per 
paštą.

Pasiūlyta, kad miestinės ko
legijos padėtų paruošti miesto 
valdinėms įstaigoms pareigū
nus, kaip kad padeda paruoš
ti bizniui ekspertus. Turėtų 
įvesti specialius kursus kandi
datams į valdininkus ir 
n auto jus.

tai--

jau-

gyvenimui pinigų rei-

dieną jo tėvui atėjo 
permokėtų pinigų če-

Meilė be pinigą
Donald IIoff, 22 metu, 7 t 7

tesi suaugusiu ir jau turėjo 
merginą, trejetu metų už sa
ve jaunesnę, bet taip pat jau 
nebe vaiką. Norėjosi pradėti 
savystoviai gyventi. Bet. tam 
reikia pinigų. Gi porteriu kai 
kada gaunant padirbėti ne- 
kiek pinigų ateina. O vedy
boms, 
kia.

Aną 
taksais 
kis,$312. Sūnui pasirodė, kad 
jo “seniui (jo tėvas tik 42 me
tų) tas, čekis mažiau reikalin
gas (argi jo pirmosios meilės 
neišgyventos, vaikai neužau
ginti?). Sūnus čekį iškeitė ir 
išėjo gyventi pas savo mergi- 

Tėvas sūnų areštuodino.na.

Senuką diena

senu-

žydų 
karū-

Niekas nėra perdaug senas 
nei perjaunas ieškojimui įvai
rumų. Vienu tų įvairumų yra 
rinkimas karalių - karalienių. 
Jų rinkimus pradėjo titulų iš
troškę ii’ perdaug laiko turin
tieji ponai. Pasekė sudarinėto
jai vaikams programų, pradė
jo tuo naudotis jaunimas. Da
bar tas jau madoje ir 
kams.

Aną dieną Brooklyne 
senukams prieglaudoje 
navo du parinktinius senukus. 
Karūnas uždėjo karališkas, ta
čiau kokiais tai sumetimais ka
ralių titulo nedavė, pavadino 
Mr. ir Mrs. Senior City. Apei
gose dalyvavo ir majoras 
Wagneris. Apkarūnuotasis 
Pincus Kosinoff yra 90, o jam 
priskaitytoji “Misus,” Yetta 
Berlan, 96 m. Abu dar gerai 
atrodo ir viltingai laukia šim
tinio gimtadienio.

Dar vienas pakvietimas
į smagą išvažiavimą
Visi turėkite mintyje šį sek

madienį, geg. 29 d. Iš pat ry
to, 9 vai., nuo Kultūros Cen
tro išvažiuosime į Long Islan
dą. Ten valgysime skanius, di
delius pietus, ten ūšime, ten 
praleisime visą dieną.

Ypač prasme automobilistus 
mums padėti žmones nuvežti, 
nes kitaip ten nuvažiuoti neį
manoma.

Sąlygos visiems prieinamos. 
Pietūs ir viskas kita tik du do
leriai. Nuvežimas ir parveži
mas kaštuos kitą dolerį. Tai ir 
viskas. /

Pasimatysime ^sekmadienį 
prie Kultūros Centro.

Kvieslys

Li
Miesto valdžia nutarė išleis- 
bonus atmokesčiams už nu

savinamus plotus ir namus. 
Svarstyme buvo argumentų už 
ir prieš. Priešiškieji sakė, kad 
atmokant tuos iškaščius iš 
taksais sukeliamo iždo mies
tas išvengtų mokėjimo palū
kanų. Majoras argumentavo, 
kad iždo tam neištenka, turė
tų kelti taksus, o jis nori 
vengti taksų kėlimo.

iš-

Teisią organizacijos 
vadas griežtai gynė 
konstituciją

New Yorke per keletą die
nų buvo vykdomas tęsinys tar
dymo Civilinių Teisių Kongre
so darbuotojų. To tikslas: nu
statyti, ar organizacija ištik- 
ro yra “subversyvė,” kaip tai 
skelbia generalio prokuroro 
sąrašai, -ar ji turi, ar neturi 
registruotis kaip “subversyvė.”

Organizacijos apgynėju-liu- 
dytoju vėl buvo paskubusysis 
teisių gynėjas William L. Pat
terson. Jokios pastangos Tcis- 
darybės Departmento advoka
te Posey Kime nei tardytojų 
komisijos pirmininko David J. 
Coddaire negalėjo jo prispirti 
liudyti taip, kad paneigtų 
Konstituciją.

Klausiamas, spiriamas liu
dyti apie politines savo pažiū
ras, ar apie organizacijos san
tykius su politiniais judėji
mais, ar apie kitus asmenis, 
Pattersonas vienodai ir stip
riai pareiškinėjo: “Atsisakau 
atsakyti pasiremdamas tuo, 
kad klausimas paneigia mano 
teises po abiemis, po Pirmuo
ju ir Penktuoju amendmen- 
tais.”

Tolimesnį tardymą vėl nu
kėlė į Washingtoną. Panau
jins gegužės 31-mą.

DAR GĖLYNUI
Drg. Milinkevičius taipgi 

i užsispyrusiai įsiūlė $1 ge- 
' lyno reikalams. Dėkui. Da-
■ bar gėlininkas turi $6.

O pittsburghietė Mary 
Imbrasas atsiuntė trijų rū
šių sėklų. Dėkui už rū
pestį. Vienų turime, o ki
tas 
bai 
ma

išbandysime. Vieta la- 
ribota, visko nė negali- 
sutalpinti. V.

įgriuvo statomo namo 
pamatai, tris sužeidė

Trys darbininkai tapo su
žeisti darbe prie statomo 
apartmentinio namo, 55th St. 
ir Woodside Ave., Woodside, 
L. L Įgriuvo pamato vienas 
šonas.

Įkritęs ar įšokęs į East Ri
ver prigėrė George Litzenber- 
ger, 43 m., biedniokas prie
glaudos gyventojas.

Uftratyklt Lafore Savo Draugui,

1

Išparduoda jaunimą 
nuodijantį šlamštą

Senatorius Estes Kefauver 
pradėjo tyrinėjimą New Yor
ke parduodamų jaunimo dorą 
ir pobūdį žalojančių neva 
“žurnalų”. Pirmomis to tyrimo 
dienomis jisai jau pareiškė, 
kad čia tokio žalingo šlamšto 
išparduodama už 350 milijonų 
dolerių bėgiu vienerių metų.

Peter N. Chumbris, vienas 
patarėjų senatinei komisijai, 
sakė, jog pasklidimas tokių 
pornografiškų leidinių po visą 
šalį yra bent “dalinai atsakin
gas” už blogumus jaunime. Jis 
sakė, jog tiktai vienas (iš 
daugelio tokių) prekybininkas 
darė virš ketvirtadalį milijono 
metinės apyvartos iš pardavi
mo “nešvarių” paveikslų ir 
knygų.

Keli kiti liudijusieji pripa
žino, kad tos rūšies spauda 
blogai veikia jaunimą.

Mrs. Helen C. Thomas iš 
Rutherford, N. J., motina 5 
berniukų, sakė, jog jinai vos 
neapstulbo iš nuostabos, kai 
peržiūrėdama 13-kos metų 
amžiaus sūnelio kišenes radu
si jas pilnas tokių “Maggie 
and Jiggs” neva knygų. Dar 
daugiau nustebo, kai sužinojo, 
jog vaikas jas pirko prie savo 
mokyklos. O virš visko ją pri
trenkė tas, kad ji negalėjo 
rasti priemonių, įstaigos, įsta
to, kuriuo einant galėtų par
davėją pabausti.

tik

Darbininką spaudos 
piknikas

Įdomaujantiems matyti 
rai masinį ir pilną įvairumų 
pikniką, verta pasitaupyti tam 
birželio 12-tą. Tą dieną įvyks 
angliškojo darbininkų dienraš
čio Daily Worker (su žydų 
darbininkų dienraščiu Freiheit 
(Laisve) bendrai rengiamas) 
piknikas Camp Midvale, N. J. 
Įžanga $1.

Piknike vykdo daugybę vi
sokių žaismių — su prizais ir 
be jų, — yra vieta deisbolei 
žaisti, plaukiojimui, muzika 
šokiams, masinis dainavimas, 
vadovaujamas paskilbusių 
liaudies artistų. Specialė pro
grama vaikams. Taipgi dauge
lio tautų ir amerikinių valgių 
stalas.

Aido Choras
VISI AIDIEČIAI PRAŠOMI 

SUSIRINKTI 8 VAL. ŠIO 
PENKTADIENIO VAKARĄ, 
GEGUŽĖS 27-TĄ, MUZIKOS 
KAMBARYJE.

VALDYBA

Ar Tamsta jau gavai Lais< 
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

FISHING & BOATS

HOWARD BEACH

SABALO
CHARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING 

VI. 8-8324

MASSEPEQUA

PLENTY OF FLOUNDERS
GUS’ FISHING STATION

BAIT — MOTORS — BOATS
Ft. of Alhambra Rd. PY. 8-9829 t

BLACKFISH - FLUKE

Hennings Fishing Station
Rowboats, Bait, Tackle, Outb’ds 

for Hire
Ft. of Atlantic Beach Bridge, 

Bay 6th St.
ATLANTIC BEACH CE. 9-9699

CAPT. GREGORY’S 
FISHING STATION

Leaves Daily Captree. 8 A. M.
Boats, Motors, Bait, Tackle Turn 

right on Well wood Ave., and į 
Merrick Rd. (at Diner).

Lindenhurst 5-2910

Proto ligoniai daugėja
New Yorko valstijos proto 

ligoniams gydyti ar saugoti Įs
taigose bėgiu vienerių metų 
ligonių skaičius padaugėjo 3,- 
077 asmenimis. Gale praėjusio 
kovo mėnesio tos įstaigos turė
jo 116,513 ligonių. Skaitlinę 
paskelbė valstijinis toms įstai
goms prižiūrėti komisijonie- 
rius.

Mokytojų Unija siūlo 
naują algoms planą

Mokytojų Unija laišku krei
pėsi į majorą Wagnerį, pasiū
lydama naują mokytojų al
goms pakelti planą. Unija tą 
planą vadina“komprimiso pla
nu,’’ reiškiant, jog ji yra pa
dariusi kai kupias nuolaidas 
nuo pirmesnių savo reikalavi
mų.

Vėliausiame plane sutinka 
prašomus pakėlimus algų pri
imti dalimis:šiemet ir 1956 m.

Šiemetinio priedo visiems ei
liniams reikalauja po $300 me
tams, priedams prie bonų, o 
viršininkams po $400. Atei
nančių metų priedas turėtų 
būti po $250 eiliniams, po 
$550 supervisoriams.

Greta to, reikalauja page
rinti pensijas, kad samdytojas 
(miestas) mokėtų duoklės 75 
procentus, o pats mokytojas 
tik 25 procentus į pensijų fon
dą. Sako, jog taip yra moka
mos policistų ir gaisragesių 
duoklės, taip turėtų būti ir ki
tų. Mokytojai dabar moka 50 
procentų, miestas kitus 50%

Sykiu reikalauja tą viską 
nustatyti įstatymiškai, kad kas 
majoras ar kas komisija nega
lėtų kaitalioti. Tada mokyto
jai būtų užtikrinti savo finan
sine ateitimi, jaustųsį paten
kinti ir galėtų geriau eiti savo 
pareigas.

GRĄSINA UŽDARYTI 
GASOLINOS STOTIS
Girdisi baimių, kad dėl gaso- 

linos kainų karo galėsiančios 
užsidaryti viso§, kompaniško- 
sios prie didžiųjų New Jersey 
vieškelių esančios stotys. Esą 
galimybių uždaryti gale šios 
savaitės, laike švenčių. Protes
tuoja prieš mažinimą kainų.

Heidelberg Restaurant
1648 Second Ave.
(tarpe 85 ir 86 Sts.) 

Puikiausiai Gaminami 
Valgiai ir Gėrimai

Alfred ir Elsie Ki.net

Throggs Neck Stadium
Harding and Davies Ave.

Throggs Neck, Bronx
Restaurant—Beach

Ideališka Del Piknikų, vestuvių, 
pramogų ir balių.

Atdara apskritus metus.
Tel. TA. 2-9788

EVGEN ZEUMER, savin.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

MATTHEW A
BUYUS
(BUYAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.

MArket 2-5172
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE
--------------------------------------—-----

Nurses—RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo f^ros, 
110 lovų ligoninė. Abelnai 1 ar 2 
lovose ligoniai, skyriuje 18 lovų. 
Pilnas užlaikymas; linksma aplinka.* 
Nuolat jei pageidaujama, šaukite ar 
rašykite Supt. Allen Wood Tubercu
losis Hospital, Allenwood, N. J.

FArmingdale 5-6861
(99-105)

Reikalingos Slaugės. Operating 
Rūme. Šaukite Nursing Office:

NASSAU HOSPITAL
Mineola, L. I.

Pioneer 2-4200-—Ext. 277-278
(99-105)

HOUSEWORK—UNDER 40
Sleep in. Must speak 

Own room, bath and TV. 
ces. $45 per week.

Call NE. 2-0958

English.
Rreferen-

(102-104)

REAL ESTATE

Rinktiniai medžiais apauginti lo? 
tai, 2 ir 3 miegrūmių namai. Idea
liški atsistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži įmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,2G0 aukštyn, * 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic 'Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių, žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas antl,Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224 —SJTO HAR
BOR 5-0743.

(87-108)

Ozone Park, parduoda savininkas. 
Pirmas pasiūlymas, $15,990. 5 rūmų 
mūrinis, naujai statytas namas. 
Platus attic, pilnai atskiras kam
pinis lotas. Lengvai galima perbū
davote j 2 šeimų namą. Knotty pine 
virtuvė. Rašykite: Box M-18, Room 
880, 11 W. 42nd St., N. Y. C.

(98-104)

Užmiestyje nuosavybė. Vištų far- 
ma, 8 rūmų namas, 3 karam mūri
nis garadžius, priskaitant 4 rūmų 
apartmentą viršuj, gilus šulnis, gra
žiai užlaikoma barnė ir nuosavybė. 
20 mailių nuo New Yorko. Kaina 
$64,000. Del pasimatymo: G. J. 
Magrath & Son, 119 South Main 
St., Spring Valley, N. Y. Phone 6- 
0391.

(99-105)

Parduoda savininkas. .. Du lotai 
Richmond Hill 20x100 kiekvienas, 
Holy Child of Jesus parapijos sri
tyje. Tiktai $4,850.

Tel. VI. 6-0039
(103^05)

Dėmesio! — Kings Point.ą4 rūmų 
namas, uždari porčiai, garadžius, 
aliejum šildomas, lotas 50x200. Vai
siniai medžiai ir shrubs. $8,500.

Šaukite: Kings Park 2-4620 
(103-106)

Farina. Arti University of Conn.— 
Wilbur Cross Parkway. 100 akrų, 6,000 
dedančiųjų vištų, patalpa 15 rūmų 
namas. Didelė barn, 700 vaisinių 
medžių. Registruotas žuvavimui prū
das. Viskas ant U.S. Highway. Len
gvi išmokėjimai, prieinama kaina, 
rašykite: John Slowlck, West Wil
lington, Conn. Tel. Storrs GA. 9- 
9844.

(103-109)

Flushing—Bargenas. 2 Šeimų na
mas, naujai išdekoruotas, arti busų, 
mokyklų, krautuvių ir bažnyčių. 
Garadžius. 40x100 plot.

J. Hauser—Savininkas 
43-32 Murray Street 

Tel. IN. 1-1912
(104-105)

Parduoda Savininkas — Westbu
ry (išvažiuoja j California birže
lyje). 2 aukštų, 4 miegrūmiai, dide
lis gyvenamasis rūmas, moderninė 
virtuvė, skalbykla, išklota divonais. 
Apdaryti porčiai. Ant kampo, gra
žiai medžiais apaugta. Arti krautu- 
vių, naujų mokyklų ir stoties. Tin
kama profesionalui. $27,500. Kre
čiamo pamatyti. EDgewood 3-2405.

(104-110)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

PARDUODA SAVININKAS
Valymo ir dažymo, taipgi siuvimo 

krautuvė. Gera vieta. Greitam par
davimui tiktai $20,000.

Tel. Yonkers 5-0728 
Nuo 9 iki 6 P. M.

(102-104)

Montello, Mass.
Mūsų piknikai, kurie ateina j Lie

tuvių Tautiško Namo Parką:
Pačios Namo Draugovės piknikas 

bus dvi dienas: gegužės-May 29 ir 
30.

Vienybės Draugystės piknikas į- 
vyks birželio-June 5 d.

O Birželio 12 d. vėl Tautiško Na
mo Draugovė rengia pikniką.

June-birželio 19 d. bus piknikas 
meno ir spaudos reikalams.

Liepos 3 ir 4 dd. tai bus didysis 
piknikas paramai dienraščio \WR»s- 
vės, kurį rengia visos Massachu
setts valst. lietuvių organizacijos.

June 26 d. pikniką rengia sve
timtaučiai Labianis Organizacija.

Geo. Shimoitis
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