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KRISLAI
Ragina pasitraukti.
Bus naudos.
Londone.
San Francisco mieste.

Rašo R. Mizara

Po to, kai Anglijos darbie- 
čiai pralaimėjo parlamento 
rinkimus, tai vis daugiau bal- 
sU kyla, kad Clement Attlee 
pasitrauktų iš darbo partijos 
vadovo vietos.

Attlee jau eina 73-čiuosius 
metus amžiaus; Jis—išsieikvo
jęs žmogus. Na, o tokiai masi
nei partijai, kaip Anglijos 
Darbo Partija, vadovauti rei
kia jaunų, pilnų ryžto ir ener
gijos žmonių.

Taip sako tie, kurie šian
dien ragina Mr. Attlee pasi
traukti “ant pensijos.’’

Darbiečių pralaimėjimą ga
lima visaip aiškinti.

Tarp kitų priežasčių buvo 
ir ta, kad toje partijoje verda 
frakcinė kova—kova tarp de
šiniųjų ir kairiųjų.

Jei viskas eis “ramiu keliu,” 
tai konservatorių partija, Ede
no vadovaujama, išbus Angli
jos valdžios krėsle apie pen
kerius metus.

Per tą laiką Anglijos Darbo 
Partijoje, be abejojimo, įvyks 
naujų dalykų; pasikeis ir va
dovai. Gyvenimas juk nestovi 
vietoje.

Tarybų Sąjungos-Jugoslavi
jos vyriausybių pasitarimai 
baigėsi. Kai šituos žodžius 
skaitytojas skaitys, menu, jau 
bus žinoma tų pasitarimų re
zultatai.

Vieną galima sakyti: tie 
pasitarimai, jeigu jie ir nebu
vo šimtu procentų sėkmingi, 
visvien duos naudos pasaulinei 
taikai.

To žmonija troško ir tebo- 
trokšta.

Svarbūs pasitarimai vyksta 
Tarybų Sąjungos ambasadoje 
Londone.

Ten tariasi Japonijos ir Ta
rybų Sąjungos vyriausybių at
stovai dėl sumezgimo artimes
nių ryšių tarp tų dviejų šalių.

Atsiminkime, jog tarp Ta- 
rjrbų Sąjungos ir Japonijos dar 
vis nėra taikos sutarties.
4Po ta taikos sutartimi, ku

rią sudarė Mr. Dulles su ja
ponais, ir kuri buvo pasirašy
ta San Francisco mieste, Tary
bų Sąjunga nepasirašė.

Tikėkime, kad ir ši konfe
rencija duos gerų vaisių.

Smagu, kad prezidentas Ei
senhoweris pažadėjo šio mė
nesio antroje dalyje vykti i 
San Francisco ir pasveikinti 
Jungtinių Tautų suvažiavimą, 
šaukiamą atžymėjimui dešim
ties metų nuo šitos organiza- 

zcijos įsikūrimo.
Prezidento ten vykimas, be 

kitko, užduos smūgį tiems 
rėksniams, kurie siūlo Jungti
nes Tautas palaidoti.

Jungtines Tautas tenka ne 
laidoti, o tvirtinti, įtraukiantį 
jas Kiniją, Italiją, Austriją, 
Japoniją (kai ji susitaikys su - 
Tarybų Sąjunga ir Kinija), 
Rumuniją, Bulgariją, Albani
ją, Vengriją, Suomiją ir kitas 
valstybes, kurios dar nėra 
tarptautinės organizacijos na
rėmis.

STREIKAS PAS FORDĄ ATIDĖTAS IKI PIRMADIENIO
f-

Jugoslavijoje socialistine 
santvarka, sake Chruščiovas
Esą susitarta bendrai stoti už neutrališką 

Vokietiją; JAV ambasadorius skubinasi namo

Belgradas. — Chruščio
vas, Bulganinas ir Mikoja- 
nas jau grįžo į Belgradą, 
po to, kaip keliavo Slovė
nijoje ir Kroatijoje. Kro
atijos ir Slovėnijos sostinė
se tarybinė delegacija lan
kėsi fabrikuose, kur j ą 
draugiškai sutiko darbinin
kai.

Viename fabrike darbi
ninkai klausė Chruščiovo, 
kokios nuomonės jis yra 
apie Jugoslavijos fabrikų 
santvarką,—juos valdo dar
bininku rinktos tarybos. 
Chruščiovas atsakė, kad tai 
viena socializmo forma, 
kaip bendrai Jugoslavija 
yra socialistine šalis, nors 
Tarybų Sąjungoje laikoma
si nuomonės, kad fabrikus 
verčiau turi valdyti centri
nės darbininkiškos valdžios 
pramonės ministerija, kuri 
geriau gali tvarkyti gamy
bą, negu kiekvieno fabriko 
darbininkai atskirai.

Po to Chruščiovas pridė
jo, kad “mes galime vieni 
iš kitų pasimokinti.”

Už neutralų Vokietiją
Pranešama, kad bendras 

Tarybų Sąjungos ir Jugo
slavijos komunikatas, kuris 
turėjo būti išleistas vėlai 
ketvirtadienį, pasisako už 
Vokietijos teisę būti suvie
nyta, taikinga ir neutrališ- 
ka šalimi. Komunikatas 
turis sekamus punktus:

1. Už įvairių socialinių 
santvarkų šalių sugyveni
mą.

2. Už Jungtinių Tautų 
principų pritaikymą visame 
pasaulyje.

3. Už platesnę prekybą 
tarp TSRS ir Jugoslavijos.

4. Už vienos šalies ne- 
simaišymą kitos šalies vi
dujiniuose reikaluose.

5. Už Vokietijos vienybę.
Jugoslavijos spauda.pažy

mi, kad derybos1 atnešė pui
kius rezultatus.

Ambasadorius grįžta
Amerikos ambasadorius 

Jugoslavijoje James W.

Washingtonas. — Trys 
demokratiniai kongresma- 
nai, Daniel Flood iš Penn
sylvania os, Irwin Davison 
iš New Yorko ir Barratt 
O’Hara iš Illinois, pradėjo 
kovą už $1.25 valandai al
gos minimumą. /

Mes manome, jog taikos rei
kalui pasitarnaus ir Indijos 
ministrų pirmininko vizitas 
Tarybų Sąjungoje.

Nehru, kaip žinoma, ten sve
čiuosiąs neužilgo.

Riddlebergeris ateinančią 
savaitę atsiskubins į Wa- 
shingtoną. Pranešama, kad 
sekretorius Dulles jam įsa
kė atvykti ir padaryti pilną 
pranešimą apie naujai su
sidariusią padėtį.

Taipgi pranešama, kad 
artimoje ateityje prasidės 
derybos tarp Jugoslavijos 
valdžios ir trijų vakarinių 
jėgų, — Amerikos, Brita
nijos ir Francūzijos, — am
basadorių. Tos derybos bu
vo numatytos dar prieš ta
rybinių vadų vizitą.

Burmos premjerui patinka 
Izraelio kaimu kolektyvai

Jeruzalė.—Burmos prem
jeras U Nu, kuris dabar 
lankosi Izraelyje, sako, kad 
jam labai patinka kolekty
vinės tos šalies sodybos. 
Prie tų kolektyvinių sody
bų priklauso didesnė pusė 
tos šalies žemdirbių.

Izraelio kolektyvinės so
dybos tuomi skiriasi nuo 
tarybinių kolūkių, sakė U 
Nu, kad kolūkiuose nariai 
gauna algas ir turi tam ti
krą nuosavybę, kaip tai 
sklypus daržams, tuo tar
pu, kai Izraelio komunarai 
neturi jokių pinigų, — ko
muna juos aprūpina valgiu, 
drabužiais ir tt.

U Nu, kuris yra social
demokratas, sakė, kad grį
žęs namo, jis veiks už tokių 
komunų įsteigimą Burmoje.

Prezidentas pasveikins J. T. 
sukakties sesiją birželio 20

Washinngtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris pasa
kys sveikinimo kalbą Jung-1 
tinių Tautų jubiliejinėje se
sijoje San Francisce. Jis 
kalbės birželio 20 dieną. 
Faktinai Jungtinės Tautos 
savo 10 metų įsteigimo su
kaktį mini birželio 25Ftą, 
bet Eisenhoweris tą dieną 
negali vykti į San Francis
co, nes sakys prakalbas ke
liose Naujosios Anglijos 
vietose.

Į jubiliejinę sesiją at
vyksta eilės šalių užsienio 
reikalų ministrai, tarp jų 
Tarybų Sąjungos Moloto
vas.

I I ■■■■■ I .■■■■'

New Yorkas. — Senato
rius Kefauveris sako, kad 
pornografinio šlamšto 
spausdinimas šioje šalyje 
yra metinis $350,000,000 
biznis. Kefauverio vado
vaujama komisija veda ty
rinėjimą, kuris pasibaigs 
sekantį antradienį.

Tikslas: $10,000

Laisvės Fondo
Vajaus Eigoje

Iš anksčiau buvo pranešta, kad Jonas Grybas par
vežė pinigus nuo Norwoodo parengimo, įvykusio ge
gužės 22 d., o dabar J. Gelgauskas, prisiuntė aukotojų
vardus ir dar $32 ekstra. Aukojo:

R. ir Y...............................................................  $15.00
Norwoodo Moterų Kliubas ........................... 10.00
Senas skaitytojas .. . ....................... •................ 10.00
N. Grybienė ..................................................... 10.00
Zaluba ...................................................   10.00
E. ir J. Gelgauskai ..................  10.00
Norwoodietis .........................*........................... 10.00
S. ir J. Budrevičius ................... ’......................  10.0-0
M1, ir L. Trakimavičius ................................... 10.00
Draugas A............................................................ 6.00
P. Kurulis .....................    5.00
B. ir S................................................................... 5.00
K. Kalvelis ................................  5.00
M. Baris .. ........................     5.00
J. Kavolis ................     5.00
J. ir S. Druzas ....................................................... 5.00
Stoughtonietis ..................................................... 5.00
J. Matonis ,............................ .•........................... 2.50
A. Vaitkevičius.................................................... 2.50
U. Zaleckaitė ....................................................... 2.00
K. Čereškienė....................  2.00
O. Casper ............................................................. 2.00

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Tarybų Sąjunga ir Japonija veda 
derybas del normališkų santykių

Londonas. — Čia atsida- 
re derybos tarp Tarybų Są
jungos ir Japonijos dėl nor- 
mališkų diplomatinių san
tykių įsteigimo tarp. tų 
dviejų šalių, taipgi dėl ka
ro stovio pabaigimo.

Derybos vyksta Tarybų 
Sąjungos ambasadoje tarp 
tarybinio ambasadoriaus J. 
Maliko ir specialaus Japo
nijos pasiuntinio Šuniči 
Matsumoto. Britų laikraš
tininkai ir fotografai buvo

Tunisiečių nacionalistų vadas 
Borguiba sugrįžo iš tremties

Tunisas. — Čia iš trem
ties Francūzijoje sugrįžo 
tunisiečių nacionalistų va
das Habib Borguiba. Bor
guiba gyveno tremtyje per 
paskutinius kelerius metus. 
Dabar, kuomet tunisiečiai 
nacionalistai iškovojo Tuni- 
sijai autonomiją, Borguibai 
buvo duotas leidimas grįžti 
namo.

Tuniso gatvėse jo laukė 
didžiulės minios žmonių, 
kurių daug suvyko į sos
tinę ir iš provincijos. Bor
guiba uoste pasakė kalbą, 
sakydamas, kad tai “palai
minta diena.” Jis sakė, kad 
tunisiečiai neturi nūrimti, 
iki 'pilna nepriklausomybė 
bus iškovota. Tuniso gat
vės buvo ,išpuoštos raudo
nai - baltomis tautinėmis 
vėliavomis, kurias francū- 

įleisti į TSRS ambasadą, 
kad stebėti derybų atidary
mą. ’ Japonijos atstovas 
paskui sakė, kad pirma se
sija vyko labai draugiškoje 
atmosferoje.

Britanija su derybomis 
nieko bendro neturi. Lon
donas parinktas derybų vie
ta vien dėl parankumo. Bet 
britų ir amerikiečių diplo
matai seka derybas ir jo
mis labai domisi.

zai buvo uždraudę nuo 1881 
metų, kuomet jie šalį oku
pavo.

Borguiba savo kalboje 
taipgi įspėjo francūzus, 
kad jie likusioje arabiškoje 
Šiaurės Afrikoje, tai yra 
Maroke ir ♦ Alžyre, turės 
nusileisti teisėtiems žmonių 
reikalavimams.

Po 6 metų namai bus 
šildomi atomine energija

Absecon, N. J.—Robert 
E. Ferry, inžinierius, sako, t/ 7 11

kad tik po šešerių metų 
amerikiečių namai bus ap
šildomi atomine .energija. 
Kiekvienas namas turės 
miniatūrinį atominį reak
torių, kuris šildys (ir taip
gi vėsins vasaros karščių 
metu) butus. Anglis, alie
jus ir kitos šildymo me
džiagos išeis iš mados.

i

40,000 darbininkų dalyvavo 
mitinge prie fabriko vartų
Didžiulis mitingas prie River Rouge fabriko 

pasisakė už streiką, atmetė Fordo pasiūlymus

Detroit. — Streikas pas 
Fordą, kuris buvo numaty
tas ketvirtadieniui tapo 
atidėtas iki pirmadienio. 
Jis prasidės, jeigu kompa
nija tuo tarpu nesutiks pa
tenkinti darbininku reika
lavimų, kurių vyriausias 
yi^i garantuota metinė al
ga-

Trečiadienio popietį įvy
kęs masinis Fordo darbi
ninkų mitingas buvo di
džiausias Fordo istorijoje 
nuo 1941 metų. Jis įvyko 
dienos pamainai pabaigus

Paskutiniai 
pranešimai 

Honolulu.—Kinų išlaisvin
ti keturi amerikiečiai lakū
nai pasakė spaudos atsto
vams, akd jie Kinijoje buvo 
gerai traktuojami. Jie sa
kė, kad prisipažino kinams, 
jog skrido virš Kinijos teri
torijos.

Londonas. — Britanijos 
geležinkelių streikas tęsia
si. Darbo Unijų Kongresas 
(TUC) įsteigė specialią ko
misiją, kad padėti geležin
keliečiams streiką baigti 
su laimėjimu .

Washingtonas. — Valdžia 
praleido pro inspekciją dar 
200,000 Saiko skiepų viene
tu. 

c

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia už anti-valsty- 
binę veiklą suėmė dar 24 
klerikalus.

Teismas įsakė valdžiai duoti 
pasą Einšteino bendradarbiui

Washingtonas. — Nese
niai mirusio profesoriaus 
Einšteino artimas bendra
darbis ir jo testamento pil
dyto jas Dr. Otto Nathanas 
jau antri metai bando gau
ti pasą kelionei Europon, 
bet jo iki šiol negavo, nes 
valstybės depąrtmentas tu
ri kokių tai žinių, kad jis 
vienu metu priklausė kai
riai - liberališkoms organi
zacijoms.

Dr. Nathanas padavė 
skundą teisme. Jis sakė, 
kad dabar, Einšteinui mi
rus, jis būtinai turi vykti 
Eūropon, kad sutvarkyti 
kai kuriuos Einšteino pa
likimo reikalus. Federalinis 
teisėjas Henry A. Schwein- 
haut patenkino jo reikala
vimą ir įsakė valstybės de
partment pasų skyriui 
Nathanui pasą išduoti.

ORAS NEW YORKE 
Giedra, šilta.

! darbą ir vakaro pamainai 
einant darban. 40,000 abie
jų pamainų darbininkų su
sirinko prie garsiųjų 4-tų 
vartų, kur Fordo darbinin- 
kų demonstracijos vykdavo 
apie 20 metų atgal, kuomet 
Fordo unija buvo ankstyvo
je organizavimosi stadijoje. 
Tai toje pačioje vietoje For
do mušeikos ir ginkluoti 
gengsteriai puolė darbinin
kus, tai toje pačioje vietoje 
buvo nušauti Joe York ir jo 
draugai unijistai. Pats 
Reutheris, kuris tada buvo 
jaunas organizatorius, toje 
pačioje vietoje tada buvo 
Fordo mušeikų skaudžiai 
sumuštas.

Reutheris ir Stellato
Mitinge kalbėjo UAW - 

CIO prezidentas Reutheris 
ir didžiausio lokalo, 600-to, 
prezidentas Stellato, kuris 
yra žinomas kaip pažangie
tis. Jie abu sakė, kad kom
panijai nenusileidus iki pir
madienio, masinis mitingas 
įvyks toje pačioje vietoje 
ta dieną ir streikas prasi
dės.

(2,000 auto - darbininkų 
Chicagoje buvo pradėję 
streiką trečiadieni, 2 va
landos prieš masinį mitin
gą Detroite, nes manė, kad 
detroitiečiai tuo mitingu 
pradės streiką.)'

Stellato priminė darbi
ninkams, kad Fordas vieto
je algų pakėlimo ir kitų ti
krų pagerinimu, nori duoti 
darbininkams bevertes sa
vo kompanijos akcijas. Di
džiulis mitingas jam gar
siai plojo, kai Stellato sa
kė, kad darbininkai nesi
duos mulkinami.

Fordo kompanijos, vice
prezidentas John S. Bugas, 
kuris praeityje vadovau
davo ginkluotiems kompa
nijos streiklaužiams, buvo 
pareiškęs spaudai, kad dau
guma Fordo darbininkų 
nesutinka su unija, norėtų 
pirkti akcijas.
• Stellato klausė masinio 
mitingo dalyvių: “Ar jūs 
sutinkate, kad taip yra?” 
ir 40,000 minia vienu balsu 
atsakė: “Ne!”

Stellato sakė, kad pats 
mitingo dydis rodo, kaip 
darbininkai eina su unija, 
skaito jos reikalavimus tei
singais ir neįpuola į Fordo 
pinkles. Jis ragino darbi
ninkus nesutikti su nauju 
kontraktu, jeigu jis neuž
tikrins, apart garantuotos 
metinės algos, algų pakėli
mo, aukštesnių algų už 
viršlaikį, sveikatos ir dar
bo sąlygų pagerinimo, 
FEPC.
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AUKŠČIAUSIO TEISMO SPRENDIMAS 
DEL BAIGIMO SEGREGACIJOS

ILGAI LAUKTAS aukščiausiojo šalies teismo an
trasis sprendimas dėl segregacijos pašalinimo viešosiose 
mokyklose, pagaliau, tapo paskelbtas.

Jo nekantriai laukė visa Amerika.
Prieš vienerius metus—1954 m. gegužės 17 d.—at

simename, tas pats aukščiausias teismas buvo taręs sa
vo žodį—žodį, kad segregacija viešosiose š'alies moky
klose, nežiūrint, kurioje valstijoje jos būtų, yra šalin- 
tina. Baltveidžiai vaikai kartu su juodveidžiais privalo 
būti mokomi tose pačiose mokyklose, sakė teismas, taip, 
kaip reikalauja šalies konstitucija.

Tasai teismo sprendimas buvo entuziastiškai sutik
tas ne tik milžiniškos daugumos mūsų šalies žmonių, o 
ir viso pasaulio.

Džiaugėsi visi tuo, kad, pagaliau, atėjo galas se
gregacijai, tam baisiam negrų pažeminimui; negrai pri
pažinti lygiais piliečiais su baltaisais, buvo sakyta.

Rasistams tai labai nepatiko. Jie pareiškė, kad ne
klausys aukščiausio teismo sprendimo. Kai kurių pie
tinių valstijų rasistiniai valdininkai, atsimename, sakė: 
jeigu federalinė valdžia mus vers panaikinti mūsų mo
kyklose segregaciją, tai mes visas viešąsias mokyklas 
uždarysime ir savo (baltuosius) vaikus leisime į pri
vatines mokyklas.

Tiesa, tūlose valstijose segregacija buvo panaikin
ta: juodveidžiai vaikai kartu su baltveidžiais jau moko
si tiek pradžios mokyklose, tiek vidurinėse mokyklose.

Bet tai nepalietė kai kurių valstijų, kuriose vieš
patauja atkaklūs rasistai, baltieji šovinistai.

Iškilo reikalavimas, kad aukščiausias teismas pa
darytų kitą sprendimą tuo pačiu klausimu. Būtent, iš
kilo reikalavimas, kad aukščiausias teismas nustatytų 
priemones, pagal kurias segregacija būtų pašalinta, ir 
laiką, sulyg kuriuo segregacijas pašalinimas būtų 
baigtas.

Na, aukščiausias teismas dabar ir padarė antrąjį

Beždžionės ir
Kiekvieną savaitę apie 

tūkstantis beždžionių at
skrenda Amerikon iš Indi
jos ir Filipinų. Taip, at
skrenda dideliais gan pato
giais keleiviniais orlaiviais, 
nors juose jos randasi nar
vuose. Orlaiviuose joms 
duodamas maistas yra ge
riausias: vaisiai, šviežia 
mėsa, žaliumynai, pienas. 
Kiekviename orlaivių ran
dasi slaugė, kad prižiūrėti 
keleivių (beždžionių) svei
katą. Pakelyje iš Indijos, 
keliaujančios beždžionės 
nusileidžia Kaire ir Londo
ne, pakelyje iš Manilos, — 
Guame ir Hawaii salyne.

Tos, kurios atvyksta iš 
Indijos, ir tos, kurios at
vyksta iš Filipinų, traukia 
i vieną vietą: Okatie Farms 
South Carolinoje, kur ran
dasi jų priėmimo centras. 
Ten jų laukia patogūs nar
vai, pilnas poilsis, daktarų 
priežiūra. Niekad pirmiau 
tiek beždžionių neatvyko 
Amerikon. Ta jų imigraci
jos banga šiuo momentu 
pralenkia žmonių imigraci
ją Amerikon. Kame rei
kalas?; Kokiais sumetimais 
tas beždžionių antplūdis ir 
kam jis reikalingas? %
Jos atvyksta, kad mirti...

Saiko skiepai
mas būtų leistas. Vienok, 
praeitą kovo mėnesį nelai
mė atsitiko: pakelyje į 
Ameriką 400 beždžionių už
duso Londone. Indija lai
kinai buvo uždraudusi toli
mesnį eksportavimą, bet 
paskui nusileido.

džionės atvyksta su dide
lėmis ceremonijomis, bet 
jos nelieka pastoviomis 
Amerikos gyventojomis. 
Vietoje to, jos atvyksta gan 
tragiškam galui: jos ' mirš
ta, užmigdytos po eteriu, 
miršta po mediciniškos la
boratorijos techniko peiliu. 

Tos beždžionės masiniai 
vežamos Amerikon, nes tik 
jų pagalba galima gaminti 

sprendimą. Deja, šis sprendimas,—nors jis buvo pada-, Saiko skiepus prieš vaikų 
rytas vienbalsiai, — nieko aiškesnio nepasako. Jis tik 
paantrina aną sprendimą, padarytą 1954 m. gegužės 17 
diena.

.Teismas sako, kad jis palieka visą segregacijos pa
šalinimo reikalą baigti vietos teismams ir valdiniams 
organams.

Šiuo teismo sprendimu pasitenkinę ir rasistai tų 
valstijų, kuriose segregacija viešpatauja. Tūli tų ra
sistų sako, kad jų valstijose segregacija nebus pašalinta 
dar per ilgą laiką.

Atrodo, kad bus einama į teismus, bus bylinėjamasi 
ir tam bylinėjimuisi gali imti dar daug metų. Kai ku
rie spėja, jog dar kartą kada nors vėliau aukščiausiam 
teismui teks spręsti šį patį reikalą.

Mums tiesiog sunku suprasti, kodėl aukščiausias 
teismas, gerai žinodamas rasistų tikslus, nepadarė kon
krečiu, aiškaus sprendimo šiuo klausimu. Konstitucijos 
laužytojams, jos nepaisytojams reikėtų užkirsti kelią 
griežtai ir aiškiai.

Rasistams pataikavimu nieko gero nebus laimėta!

nebuvo, apart to, kad te
nykštės daug brangesnės, 
nes jos retesnės. Bet jų ir 
mažiau reikia, nes jos ne 
vaisto gamybai, o tyrinėji
mams.
Okatie Farms,—jų centras

Okatie Farms yra di
džiausias beždžionių cen
tras pasaulyje šiuo metu. 
Praeitais metais ten impor
tuota 74,000 beždžionių. 
Kiekvienu laiku ten randa
si bent 500 beždžionių. Pa
buvusios kelias dienas, jos 
siunčiamos įvairioms far
maceutinėms (vaistų) fir
moms, kur jos užmigdomos 
eteriu (kaip žmogus prieš 
operaciją), ir paskui prasi
deda apkrėtimo procesas.

Iš Okatie farmos jos iš
vežamos į kitus punktus 
s u n k v ežimiais, geležinke
liais, orlaiviais. Vis narvuo
se, bet po gera priežiūra. 
Taip, pavyzdžiui, geležinke
liuose jų vagonai turi spe
cialiai filtruotą orą.

Narvuose jos visuomet 
laikomos “origin ai ėm is” 
grupėmis. Tai yra, pen-

Okatie Farms Carolino- 
je, visuomet laikčmos kar
tu. Siunčiant beždžiones, 
sakysime, kokiai nors vais
tų firmai prie Chicagos, 
tas penketas vėl keliaus 
kartu, nes į narvą sudėtos 
vienos kitų nepažįstančios 
beždžionės peštųsi tarpusa
vyje, bet senos bendrake
leivės gražiai sugyvena.

Pati beždžionė kainuoja 
Indi j o jie tik apie 35 dole
rius. Bet jos atvežimas 
oru, žinoma, ją padaro žy
miai brangesne. Jų impor
tavimas dabar eina pilnu 
garu. Indijos džiunglėse jų 
yra daugybė. Tuo tarpu 
mokslininkai daro visokius 
bandymus, kaip gaminti 
skiepus kitokiais, lengves
niais būdais, ir gal jiems 
tas pasiseks.

Iš vienos beždžionės, be
je, galima padaryti net 6,- 
000 čiepų.

Taipgi daromi bandymai 
išrasti vaistus, kuriais bū
tų galima pagydyti jau ap- 
sirgusį polio žhiogų. Čia 
jau filipiniečių beždžionių 
užduotis, — tai jos varto
jamos eksperimentams, tai 
jos apkrečiamos, tai jos 
laikomos, specialėse labora
torijose, kur smulkmeniš
kai sekamos jų ligų eigos 
ir tt. Bet galas jų toks pat 
kaip Indijos beždžionių. Ir 
jos miršta užmigdytos, nes 
po apkrėtimo ir tyrinėjimo 
jos jau niekad negali būti 
pilnai sveikos, M.

Jaunutis

Įdomus mūsų pasaulis
Atsiminimai iš Lietuvos

paralyžių . Tik dvi beždžio
nių rūšys tam tinka: rhe
sus tipo beždžionės iš In
dijos ir cynomoglus tipo 
beždžionės iš Filipinų. In
dijos viešnios naudojamos 
skiepų gamybai, filipinietės 
jų seserys bandymams su

Saiko vaistai, skiepai 
prieš vaikų paralyžių, gali, 
bent kol kas, būti gamina
mi tiktai beždžionės inkstų 
pagalba, ir tai dargi vienos 
beždžionių rūšies, — rhe- 

Inkstuose užveisiami 
paš
tam 
tas

HO CHI MINH’UI 65 METAI AMŽIAUS
HANOI MIESTE, šiaurės Vietnamo sostinėje, ge

gužės 22 d. įvyko milžiniška žmonių demonstracija.
Tą dieną vietnamiečiai minėjo du svarbius dalykus: 

francūzų karinių jėgų ištraukimą iš Šiaurės Vietnamo ir 
savo šalies prezidento Ho Chi Minh’o 65-rių metų am
žiaus sukaktį.

12,000,000 gyventojų šalies žmonės, ilgai kovoję už 
savo krašto nepriklausomybę, tą dieną pasijuto esą pil
nai laisvi. Imperialistinės šalies (Francūzijos) karinės 
jėgos visiškai iš ten pasitraukė,—jėgos, prieš kurias 
vietnamiečiai ryžtingai kovojo.

Dėl to, kad Šiaurės Vietnamo—Vietnamo Demokra
tinės Respublikos—žmonės šiandien yra laisvi, didelis 
nuopelnas priklauso jų vadovui, prezidentui Ho Chi 

/Minh. Juk tai jo vadovybėje tęsėsi apie septynerius 
metus karas prieš francūzus. Juk tai jis iš tikrųjų yra 
Vietnamo Jurgis Washingtonas arba Leninas.

Dėl to Vietnamo žmonės jį labai gerbia, jį myli.
Jie yra įsitikinę, kad už metų, einant Ženevos su

tartimi, kai įvyks visame Vietname žmonių balsavimas 
dėl savo ateities, bus nubalsuota įtraukti ir Pietinį 
Vietnamą į vieną respubliką,—bus galima visą šalį ap
jungti, ap.vienyti.

To vietnamiečiai juk troško per ilgus metus. Dėl 
to jie kariavo, aukojosi.

(Pabaiga)
Kunigas Mociejų stuboj 

stovėjo prie pečiaus ir skai
tė maldą, o tie, kurie turė
jo tabakerkas, šaukštus ir 
kitokius dalykus, tai nešė 
ir metė į pečių. 1_„_ 
kas sudegė, tai visi- ėjo iš 
pastato į pastatą ir šventi
no, iki daėjo prie kiaulinin
ko. Čia kunigas kai suri
ko: “Rekriste primogintu, 
angelis daimiscitum...” Įki
bęs krapylą į viedrą su le
dais ir vandeniu, atidarė 
duris ir pylė šaltu vande
niu kiaulėms ant nugarų. 
Kiaulės ko per stogą, neiš
šoko, kuilys išgąsčio balsu 
kruktelėjo ir dūrė snukiu, it 
žagrės noragu, kunigui į su
taną, per kiemą, trenkė Į 
pintinę tvorą; kunigas pa
siliko kiemo pusėj, o kui
lys kitoj pusėj tvoros. Kiau
lės, pasekdamos savo vadą, 
vienus nunešė namo, kitus 
į plinių balą, į Raistelį, o 
dar kitus net į dručiaežerį.

Dėl žinomų priežasčių, 
teismo procedūra iširo ir 
Mociejų Jonas likosi nenu
teistas.

Už savaitės atvažiavo net 
iš Suvalkų gubernatoriaus 
pomočnikas ir sledvatelis - 
paručnikas, perskaitė raš
tą, kurio nei vienas nesu- 
prato, tik vėliau Ickus pa
aiškino Mociejui, kad tai 
licitacija ir kad jie turi at
sivežę su savim ir pirkėją. 
Dar Mociejus kreipėsi, ar 
kartais nepaliks jam tą pa
statą, kuris likosi nebaig
tas -šventyti, bet svečiai tik 
galvas pakraipė, suvirto į 
vežimą ir išvažiavo savais 
keliais.

Po licitacijos, vietoj vis
kam apsiraminti, tai dar
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sus.
polio mikrobai, kurie 
kui pusiau užmušami 
tikrame skystyje, ir 
skystis ir yra garsieji Sai
ko skiepai.
Indija nebuvo entuziastiška

Daugiau kaip metai at
gal, kada prasidėjo rimtas ( 
anti-polio skiepų gamini
mas ir tyrinėjimas, Ameri
kos medikai susirūpino bež
džionių klausimu. Rhesus 
tipo beždžionės gyvena In
dijoje, jų ten yra milijonai. 
Labai gimininga joms bež
džionių veislė gyvęna Gi
braltaro kalnų uolose, taip 
vadinamos barbary beždžio
nės. Bet pasirodė, kad gi- 
braltarietės neti n k a m o s, 
reikia importuoti iš Indijos.

Indija iš karto pasirodė 
nelabai entuziastiška. In- 
dusų tikėjimas beždžiones 
laiko beveik šventomis. In
dijos mitologijoje beždžio
nės yra kaip ir pusžmogiai. 
Indijos valdžia gerai žino
jo, kad žinia apie tai, kas 
Amerikos laborat o r i j o s e 
daroma su beždžionėmis, 
pykins milijonus tikinčiųjų įvairesnės kalbos iškilo, — 
Indijos žmonių.

Bet pats Nehru įsimaišė

vyzdžiui, kad ir tam 
čiam kunigui, iš sutono 
darė kelnes, ir tai ačiū die
vui, kad kuilys nerdamas 
nepakėlė snukio aukščiau. 
Kuo ne visas sodžius pasi- 

Kai vis-; liko Jono neprieteliai, nete
ko tabakel’kų, šaukštų ir 
medžiapadžių, o jau į Svilų 
miestelį tai nei nosies ne
galėjo įkišti.

Jonas tai nebūtų Jonas,— 
jis pritaikė taip tamsią 
naktį, kad į akį durk, ir 
kaip niekas nematė, tai jis 
tik šmaukšt, — ir apsiženi- 
jo su služauninke. Ant ry
tojaus susikrovė viską į 
maišą ir patraukė per bi- 
zukalį į dvarą už kumetį.

Šipulių kaimas atsikratė 
Joną, bet negalėjo atsikra
tyti tą šėtoną macį bezmė- 
ną, kai tik ateidavo šven
to Jurgio atpuskas, tai per 
patį pakėlimą bezmėnas iš 
ežero dūgno iškildavo į vir
šų ir po pamaldų vėl nusi
leisdavo į ežero dugną. Kai
miečiai, susirinkę prie eže
ro, meldėsi i šventą Jurgį, 
o kiti užpirkdavo mišias, 
bet niekas negelbėjo, — jis 
sdvo laiku iškildavo ir tuo 
laiku nusileisdavo į ežero 
dugną.

Tik 1940 metais bezmė
nas iškilo ir daugiau į dug
ną jau nesileido. Ta žinia 
ne tik išgąsdino Šipulių 
kaimiečius, bet sukrėtė visą 
Lietuvą, kad turės būti 
sūdna diena. Daugiau nu
simanę pasiraitojo kelnes 
ir movė per beržyną į Ber
lyną.

pa- 
pa-

į dauguma reikalavo, kad 
Mociejų Jonas už nuosto

li* paveikė, kad eksportavi- liūs gyvasčių užmokėtų. Pa-

žaibas užmušė ketinius
KingsvilĮie, Tex. — Žai

bas čia pataikė į mokyklos 
kiemą, kur radosi 42 ber
niukai ir jų mokytojas. Ke
turi buvo vietoje užmušti, 
visi kiti parblokšti prie že
mės.

(Laiškas iš šiaur. Atlanto)
Klaipėdą palikome naktį. 

Vienas po kito nakties gū
dumoje nyko uostamiesčio 
žiburiai ir pagaliau susilie
jo į gelsvą pašvaistę. Lai
vo įgula denyje. Jūreiviai 
žvelgia į rytus, kur paliko 
miestas, namai, pusei me
tų atsisveikina su gimtuoju 
krantu.

Centrinė Baltija sutiko 
mus svetingai. Kaip jūri
ninkai sako, pilniausias šti
lis. Ramiame vandenyje it 
krištolo veidrodyje atsispin
di žvaigždės, pilnatis mė
nuo. Tretysis kapitono pa
dėjėjas Algirdas Marcinke
vičius žemėlapyje išveda 
kursą iš Klaipėdos iki Zun
do sąsiaurio. Kažkuris iš 
naujokų jūreivių (beveik 
pusė laivo įgulos pirmą 
kartą plaukia į tolimąją 
ekspediciją) gan su panie- 
ka-atsiliepia apie jūrą.

—Sakė—bangos, kaip trys 
namai. O čia tyliau kaip 
ežere.

Šturmanas trukteli pe
čiais ir pro kairįjį petį me
ta kelis žodžius:

—Pažiūrėsim, kaip šiau
rės jūroj kalbėsi.

Vakare, kai pavasariškai 
skaisti saulė pasislėpė jū
ros bangose, radistas Paša 
pranešė per radijo mazgą:

—Tuojau kajutkompani- 
joj bus demonstruojamas 
kinofilmas.

—Koks? — paklausė iš 
jūreivių kubriko.

Ir lyg girdėdamas, radis
tas pranešė:

—O filmą patys galėsite 
pasirinkti. Yra šeši.

Mažoje kajutkompanijoje 
susisjjaudė arti dvidešim
ties žmonių. Kas ant suolų, 
kas savo sudedama kėde at
sinešė, o kas įsitaisė tie
siog ant dėžių. Kokas (taip 
laive vadinamas virėjas) 
Vasia pervynioja kino juos
tas. Dreifuojančių tinklų 
meistras Genadijus Osipo
vas — už kinomechaniką. 
Jam padeda laivo partinės 
organizacijos sekret orius 
Vigmanas. Jį pagarbiai vi
si vadina Borisu Andrieje- 
vičiumi. Ir tai suprantama 
— pats vyriausias tralerio 
įgulos narys jam tinka į sū
nus.'

Aparatūra paruošta. Žiū
rime filmą “Apie tai už
miršti negalima.”

Ryto migloje iškilo kran
tų kontūrai. Tai Švedija. 
Dar kiek paplaukus, kairė
je pasirodė' Danijos kran
tai. Mes įplaukėme į Zundo 
sąsiaurį. Iš tolo viršum 
vandens stūkso bokštas. 
Tai plaukiojantis švyturys 
Falsterborevas. Švedai išė
jo ant borto. Moja ranko
mis. Iš mūsų laivo atsako 
i pasveikinimą. O štai ir 
Kopenhagos priemiesčiai. 
Mus pasiveja laivas. Tai 
vidutinis žvejybos • traleris 
Nr. 100 — pirmasis laivas, 
kurį pastatė Lietuvos laivų 
statytojai.

Prie vairo stovi jaunas 
jūreivis Juozas Petrošius. 
Valdyti laivą jam nesiseka, 
traleris eina zigzagais. Nuo 
viršutinio tiltelio pasigirse- 
ta balsas.

—Ei, jūs, ten šturmo bū
delėje! Ar kursus maža- 
raštingumui likviduoti or
ganizavote, kad laivas taip 
neraštingai pasirašo?

Petrošius visas išrausta 
ir dar labiau nukrypsta 
nuo kurso. Jam į pagalbą 
ateina Nikolajus Losevas. 
Jis taip pat jūreivis, bet 
plaukioja jau trejus, metus. 
1952 metais baigė Vilniuje

FGA mokyklą ir su kom
jaunimo kelialapiu atvyko į 
Klaipėdą. Pirmosios dienos 
jam taip pat buvo sunkios, 
todėl jis nuoširdžiai užjau
čia savo jaunąjį draugą ir 
moko, kaip reikia vairuoti. 
Petrošius dėkingai pažvel
gia į linksmąjį Losevą, tvir
čiau paima į rankas vairą 
ir akylai žiūri į kompasą. 
Dabar laivas mažai tenu
krypsta nuo nustatyto kur
so. Demobilizuotajam iš 
Tarybinės Armijos Juozui 
padeda ir Boleslavas Au- 
gustinavičius. Palyginti su 
Petrošiumi — jis senas jū
rų vilkas. Ketvirtą kartą 
plaukia į Šiaurės Atlantą, 
turi ką papasakoti, gali pa
mokyti į pirmąjį reisą plau
kiančius draugus.

Zunde patekome į ledų 
lauką. Jei ne iš abiejų pu
sių matomi krantai su fa
brikais, namais, galima pa
galvoti, kad mes Karsko 
jūroje. Aplink baltalo čia 
dar leduose įšalęs danų lai
vas. Tikra šiaurė. Mūsų 
kapitonas nutaria paimti 
locmaną. Priplaukia mo
torlaivis. Į tralerio denį 
nušoka locmanas ir beveik 
50 kilometrų per ledų lauką 
veda tralerius. Anglų, ru
su, vokiečiu kalbu mišiniu 
pavyksta su danu susikal
bėti. Jis senas jūreivis, apie 
50 metų plaukioja jūroje 
Turi sūnų, dukrą, anūkus. 
Karo nenori. Bet ką pada
rysi, kad Danijos valdan
tieji sluoksniai įtraukė šalį 
i agresyviąją Šiaurės At
lanto sąjungą. Taip, jis ži
no ir gerbia Danijos kovo
tojus už taiką, skaitė žy
maus danų visuom e n i n i o 
veikėjo Olafo Forshamerio 
brošiūrą “Vokietija po ka
pituliacijos,” pritaria tai- 

/kos reikalui.
Štai ir šiauriausioji są

siaurio vieta. Vienas prieš 
kita stovi du miestai. De
šinėje — Švedijos uosta
miestis Helsingborgas, kai
rėje—Danijos miestas Hel- 
singioras. Čia prie pat jū
ros kranto puikūs rūmai. 
Padavimas sako, kad šioje 
pilyje gyvenęs Hamletas.

Pirmąjį Šiaurės jūros 
dvelktelėjimą pajutome dar 
Skagerake. Iki šiol rami 
jūra pasišiaušė, pakilo vė
jas, ėmė didėti banga.

—Štai jums ir ežeras, — • 
pravėręs šturmano būdelės 
duri's, riktelėjo Marcinkevi
čius. — O juk dar iki pa
čios jūros keliolika valan
dų plaukimo.

Naujokai jaučiasi nekaip. 
Pranyksta apetitas, svaigs
ta galva, prisieina “piauti 
ožius.” Neišlaiko Petrovus 
ir dar keli pirmą kartą 
plaukiantieji žmonės. Dau
gumai tai nieko.

Iki šiaurės jūros audra 
siekė 4-5 balus. Jūra suti
ko dar audringiau. Čia su
sieina ir šiltos, ir Šaltos • 
srovės, joje gimsta audros. 
Prisiminkime audras, ku
rios pernai siautė Anglijoje, 
Olandijoje. Vanduo pra
laužė užtvankas ir užsėmė 
Olandijos miestus, kaimus. 
O kovo pradžioje iš Šiaurės

(Tąsa 3-čiam pusIO

Klaidos pataisymas
Vakar dienos straipsnyje 

“Dar apie velionį R. Ži- / 
džiūną” ketvirtajame para
grafe įsiskverbusi techniš
ka klaida, eilutės susimai
šiusios. Turi skaiflįeti: 
“Kartą Baltrušaitis taip iš
taisė Marcinkevičiaus eiles, 
kad jis negalėjo atpažinti, i 
Marcinkevičius manė, kad 
aš ištaisiau ir patalpinau 
‘Dilgėlėse’,” ir tt.
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Nuo Klaipėdos iki Farerų
> (Tąsa nuo 2 pusi.)

ipetrų i viršų ir meta lyg 
į bedugnę. Iš abiejų pusių 
aukšti vandens kalnai, tam
su. Mašinų dūzgimą ir vi
sus kitus garsus nustelbia 
galingas jūros šniokštimas. 
Vienam gal visa tai ir būti] 
baisu, apimtų klaikuma. 
Dvidešimt penkių žmonių 
kolektyve baimė nejaučia
ma! Be to, puikias laivo 
mašinas valdo drąsūs, iš
tvermingi, gerai parengti 
tarybiniai jūreiviai.

Štai kaip praėjo viena 
diena vidury šiaurės jūros, 
siaučiant 8-9 balų štormui. 
Prie vairo kas dvi valandas 
keičiasi jūreiviai. Po ketu
rias valandas budi kapito
no padėjėjai. Kokas Vasia 
ir junga Tolia ruošia valgį. 
Bocmanas Miša Smekalo- 
vas žiūri, kad audra neat
plėštų triumų, nenutrauktų 
pritvirtinimų, nenuplautų 
nuo borto statinių ir kitų 
lengvų daiktų. Blikis slys-

| ta iš po jo kojų, o Misa 
kuo ramiausiai žingsniuoja 

I lyg plačiu Klaipėdos sali-* 
; gatvių. Kiti nuo budėjimo 
ir darbų laisvi žmonės lai
kas nuo laiko išeina ant 
viršutinio tiltelio pakvėpuo
ti šviežiu oru (taip mažiau 
veikia supimas), užeina į 
šturmano būdelę. Tik du- 
trys jūreiviai nesikelia, ket
virtą parą nieko nevalgo. 
Jų tarpe ir rašąntis šias ei
lutes.

Šturmano būdelėje apta
riamas Šiaurės jūros klas
tingumas.

—Kiek kartų plaukiu, bet 
niekad Šiaurės jūra nebuvo 
rami, — sako Marcinkevi
čius. — Na, bet dabar tai 
nieko. 1952 metais tai buvo 
štormas! 10-11 balų, o pas
kui ir į uraganą perėjo 
(uragano metu vėjo grei
tis siekia viršum 29 metrų 
per sekundę). Išplėšė liu
kus. Vanduo pasipylė į vi
dų. Laivas pradėjo skęsti.

(Pagal vokiško karininko Gerharde Boldto apsakym
I (Tąsa)

Durys kairėje prasiveria, ir slenksty
je pasirodo Hitleris, kurį lydi raišas 
Gebelsas ir Bormanas. Jis spaudžia 
ranką Krebsui, sveikinasi su mumis ir 
praeina į pasitarimų kambarį. Jis dar 
labiau pakumpo ir dar smarkiau velka 
kojas negu anksčiau. Nenatūralus akiii 
blizgėjimas dingo, ir tai itin žymu. Jo 
veidas išpurto, ir jis iš tikrųjų daro 
sergančio senio įspūdį. Hitleris atsisė
da, Krebsas atsistoja jam iš kairės, Ge
belsas — priešais Hitlerį. Šis mažytis 
liesas žmogelis taip pat kažkaip su
gniužo. Jis labai išblyško, skruostai 
įdubo. Tik retkarčiais įterpia jis kokį 
nors klausimą, daugiausia tyli, ir, klau
sydamasis pranešimo, neatitraukia akių 
nuo žemėlapio. Jo veido ir .visuomet 
fanatiškai degusių akių išraiška rodo 
vidinį kankinantį nerimą. Kaip Berly
no gynybos komisaras jis drauge su sa
vo šeima prikaustytas prie miesto. Da
bar jis pats tapo savo paties propagan
dos auka. Kitiems pasisekė bent šeimas 
saugiai paslėpti, o jis turi vestis su sa
vim mirti žmoną ir penketą vaikų. Mane 
šaukia prie telefono, ir aš priimu tele
fonogramą. Kai aš grįžtu, Hitleris tebe
sikalba su Krebsu. Apėjęs stalą, Gebel
sas tyliai prieina prie manęs ir vos gir
dimai klausia, kas naujo. Jis, matyti, 
nelaukia nieko gero. Aš taip pat pa
šnabždomis atsakau jam, kad rusų puo
limas į pietus nuo Šteino gali būti ka
tastrofa ten kovojančiai armijai. Ru
sams pasisekė šarvuočių bei tankų pa
jėgomis pasistumti 50 km. į vakarus. 
Mūsų gynyba- labai silpna. ' -

Krebsas baigė savo pranešimą. Hit
leris žiūri į mane iš apačios į viršų, jo 
akyse aš matau klausimą. Aš svyruoju, 
nes Krebsas pats norėjo raportuoti, bet 
jis linkteli man, ir man tenka pačiam 
pranešti Hitleriui. Bet aš sumištu todėl, 
kad jo galva taip smarkiai dreba. Tu
rtu paimti save kaip reikiant į rankas, 
kad visai nenustočiau savitvardos, kai 
jis ištiesia drebančią ranką į žemėlapį 
ir ima vedžioti jame pirštais. Aš baigiu, 
jis valandėlę tyli, o paskui suirzęs at
sigręžia į Krebsą. Jis smarkiai pasilen
kė priekin, pirštai įkibo į medžio fote
lio atramas. Jis mikčiodamas, kapoda
mas žodžius, sako: “Kadangi Oderio 
Upė yra didelė netūrali kliūtis, tai vi
sas rusų pasisekimas paaiškinamas vo
kiškųjų karvedžių šiame bare netalen- 
tingumu”. Krebsas mėgina atsargiai at
sakyti, kad visame bare veikia tik su
vestinės dalys ir folksšturmininkai, tuo 
tarpu kai rusai čia turi rinktines divizi
jas. Be to, generolo Manteifelio trečio
sios armijos rezervai jau permesti į jos 
dešinįjį sparną, kuri smarkiai spaudžia 
priešas, arba atsitraukė prie Berlyno. 
Bet Hitleris piktu rankos mostu nusi
kratė šiais prieštaravimais: “Puolimas 

■’fltjono į šiaurę nuo Orienburgo turi 
prasidėti ne vėliau kaip rytoj. Surinku
si visas turimas jėgas, trečioji armija 
puls, šiam tikslui jį apnuogins tuos ba
rus, kur priešas nepuola. Ligi rytdienos 
vakaro susisiekimas su Berlynu iš šiau
rės pusės turi būti atstatytas. Perduo

Į mūsų SOS atsiliepė ta
rybinis traleris, kuriam ta
da vadovavo Vasilijus Mi- 
chasko, dabar LTSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas. Tada tai buvo štor
mas, o dabar — šiaip sau 
supimas.

Romantikui Algirdui 
(taip jį praminė kapitonas) 
visi pritaria. Juk neprisi
pažinsi, kad 8-9 balai dide
lis daiktas.

Genadijus Osipovas pri
simena, akd siaučiant tokiai 
audrai neretai ištraukiami 
tinklai.

—Tu r būt, tai labai sun
ku? — pasiklausia pirmą 
kartą plaukiąs jūreivis uk
mergiškis Jonas Panfilo
vas.

Aštraus liežuvio antrasis 
mechanikas Sergiejus Fir
sovas jam paaiškina:

—O tu, drauguži, pasi
skaityk laikraščius, ir žino
si. “Dešimties balu štor
mas, o žvejai toną po tonos 
traukia iš jūrų gelmės At
lanto sidabrą.” 

PASKUTINĖS HITLERIO DIENOS
ti)

kite tai tučtuojau.” Rodydamas į žemė
lapį jis savo žodžius pabrėžia mostais. 
Berndas eina perduoti įsakymą. Kai 
šiuo momentu priėjęs Burgdorf as siūlo 
pavesti vadovauti puolimui triečiosios 
armijos “SS” generolui Šteineriui, Hit
leris vėl įsiunta: “Man nereikalingi šie 
išdidūs, nuobodžiaujantieji ir neryžtin
gi esesininkai! Aš nenoriu, kad puoli
mui bet kuriomis aplinkybėmis vado
vautų Šteineris”. Bet dar visai neseniai 
“SS” ir Hitlerio ypatingai globojamas 
Šteineris vadovavo trečiajam “SS” vo
kiečių korpui Kurše. Pasikalbėjimas 
baigtas.

XI
Apie vidudienį buvo gauta žinių, 

kad iš pietų pusės priešas smarkiai su
stiprino spaudimą miestui. Po kokios 
valandos buvo pranešta, kad priešas 
smarkiai apšaudo iš pabūklų Tempelho- 
fo aerodromą. Todėl jau nebegalima 
juo naudotis. Tokiu būdu beliko tik 
Gatovo aerodromas miestui oro keliu 
aprūpinti. Bet jau apie 17-tą valandą 
iš Gotovo pranešė, kad jis taip pat ap
šaudomas.

Priešo pėstininkai pasirodė krūmy
nuose į šiaurę nuo Debrico. Trys prie
šo “T-34” tankai jau išėjo prie Berly
no — Naueno plento — plačiausio ke
lio prasiveržti į vakarus — ir apšaudė 
jį. Po vidudienio abiejose “Pergalės” 
kolonos pusėse prasidėjo karštligiškas 
darbas praplečiant “Ost-West’o” ma
gistralę ir paverčiant ją aikštele lėktu
vams nusileisti. Vakarop centrinių Ber
lyno rajonų apšaudymas žymiai sustip
rėjo. Ankstyvesnėmis dienomis jį gali
ma buvo laikyti trukdančia ugnimi ir 
manyti, kad apšaudo tik viena 17,5 cm 
pabūklų ba tarė j a. Bet dabar ugnies puo
limai kartojosi su trumpomis pertrau
komis, ir galima buvo manyti, kad ru
sai jau spėjo atvežti gan daug pabūk
lų. šis spėjimas pasitvirtino sekančią 
dieną, t. y. balandžio 25 dieną. Lygiai 
5 vai. 30 min. ryto prasidėjo toks ap
šaudymas, kokio centrinė miesto dalis 
dar nebuvo mačiusi, ir tik po valandos 
jis vėl virto paprasta trukdančia ugni
mi. Gavus rytinius pranešimus, kuriuo
se nebuvo nieko ypatingo, mums apie 
10 vai. 30 min. buvo įsakyta atvykti 
pranešimui. Kai mes atėjome į priėmi
mo kambarį, ten jau laukė Bormanas 
ir spaudos referentas Lorencas. Po ke
lių minučių mes drauge su Hitleriu per
ėjome į pasitarimų kambarį. Bet prieš 
Krebsui spėjus pradėti, į priekį paėjo 
Lorencas ir paprašė žodžio. Rytą jam 
pasisekė priimti neutralios radijo stoties 
pranešimą, kuris skambėjo: Susitikus 
amerikiečių ir rusų kariuomenėms prie 
Muldės upės Centrinėje Vokietijoje, 
tarp abiejų pusių vadų kilo nedideli 
nesusitarimai dėl to, kuriuos rajonus 
kiekvienas turi užimti. Rusai darė prie
kaištus amerikiečiams, kad esą šioje 
srityje jie neįvykdė Jaltos susitarimo 
sąlygų. Bet tuo viskas pasibaigdavo. 
Žodiniai ginčai neprivedė prie kraujo 
praliejimo ar ko nors panašaus.

(Bus daugiau}

Visi gardžiai nusijuokia.
Virėjas kviečia pietų. 

Šiandien pirmojo patiekalo 
nėra. Vasia aiškinasi, kad 
sukliudė štormas.

Tris paras supomės šiau
rės jūros viduryje. Laivas 
buvo nukreiptas tiesiog i 
vilnis. Svarbu buvo, kad 
štormas tralerio nenuneštų 
atgal. Pagaliau prie Šot- 
landų salų audra sumažė
jo. Pradėjome plaukti pil
nu greičiu. Borisas Andrie- 
jevičius dabar ramiai galė
jo organizuoti įsipareigoji- 
m ų svarstymą. Nutarta 
per septynis mėnesius, iki 
Didžiojo Spalio 38-ųjų me
tinių, įvykdyti metinį žve
jybos planą ir per metus 
sužvejoti 7,000 centnerių 
silkių, 93 procentus visos 
produkcijos duoti pirmos 
rūšies, sutaupyti nemaža 
žūklės priemonių, degalų, 
sumažinti laivo stovinėji- 
mus.

Žinoma, plaukiojimas ne
buvo ištisai idealus. Susi
darė nemaža sunkumų. Vie
ni kilo dėl kranto tarnybos 
kaltės, kiti atsirado vietoje, 
plaukimo metu.

*

HARTFORD, CONN.

Kapų puošimo dienoj prisiminus savo vyrą

JURGJ DAGILĮ
Neperseniai išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, palik

damas mane, dukteris ir žentus su anūkais, ir 
savo gehtis ir priedelius. Jam užbaigus gyve
nimo bėdas, vargus, tegul dabar ramiai ilsisi 
šaltoje žemėje.

z4. Dagilis, žmona ■
Julė ir Mildred, dukterys

Laisves fondo vajaus eigoje
(Tąsa iš pirmo pusi.)

J. K. Navalinskienč prisiuntė $25 ir aukotojų var
dus iš Binghamtono ir Johnson City, N. Y. Aukojo:

Paulina Jasilionienė ........................................ $10.00
J. ir N. Kaminskai .....................     7.00
J. ir A. Žemaičiai .........................  5.00
Ig. ir M. Liužinai .............................................. 2.00
Paul Mikola j ūnas .........................   1-00
Viktoras Gaidis (anksčiau prisiuntė) .................5.00

Praėjo septynios paros 
įtempto ir sunkaus plaukio
jimo. Už poros tūkstančių 
mylių paliko Klaipėda, pra
plaukta Baltijos, Šiaurės 
jūros. Traleris skrodžia 
Norvegų jūros vandenis. 
Nakties tamsoje sužibo 
šimtai įvairiaspalvių žibu
rių — Farerų salos, čia 
stovi plaukiojančioji bazė 
“Tarybinė Arktika.” Mūsų 
traleris perduoda krovinį, 
pasiima tinklus ir — į žve
jybą. V. Miniotas 
jūros atneštas sniegas už
pustė Prancūzijos kaimus, 
sukaustė judėjimą. Nevel
tui Šiaurės jūra vadinama 
audrų katilu. .

Mus iš karto sutiko 8-9 
balų štormas. Tai reiškia, 

i kad vėjas skrieja 18-21 me
tro greičiu per sekundę 
Milžiniškos bangos mėto 
tralerį, kaip skiedrą. Pa
kelia banga laivą keliolika

Binghamton, N. Y.
Taigi Laisvei bus viso su

aukota $90.00. šiuo sykiu au
kojo dvi ligonės, Paulina Ya- 
silionienė $10.00 ir M. Luzi
nas. šios draugės yra ligoniu 
sąrašų. Paulina Yasilionienė 
pirmiau1 aukojo $5, tai iš viso 
bus $15.00. Paul Mikalojūnas, 
pensijonierius, aukojo $1.

John ir N. Kaminskai auko
jo $7. John irgi jau seniai yra 

I pensijonierius, bet visados pa
aukoja, atsinaujindamas pre
numeratą., Taip ir dabar pa
darė. J. ir A. žemaičiai paau
kojo $5. Amilija neseniai su
grįžo iš saulėtos Floridos, kur 
ji sykiu buvo su dukra ir žentu, 
Mr. ir Mrs. Van Berger; ten 
praleido visą mėnesį. Žemai
tienei labai patiko St. Peters
burg. V. Kaminskienė paauko
jo visą dešimtinę į Laisvės 
fondą. Ji irgi jau pensijonier- 
ka. Taipgi Iz. ir H. Viežiai pa
aukojo $5.

V. Gaidis turi ligonę, jo 
žmona serga ir būna ligoninė
je. Jis irgi aukojo $5.

Viršminėtų žmonių aukos 
yra pirmiau pasiųstos, bet ne
buvo laiko apie juos parašyti. 
Atleiskite man už tai.

Taipgi širdingai dėkoju 
jums, mieli draugai ir draugės, 
kurie patys atnešėte ir nerei
kėjo daug prašyti, kad paau
kotumėte. Blanką man pri
siuntė Moterų Klubo vardu. 
Taigi jau suaukota graži su
ma, $90.00.

Dar yra pasižadėjusių ir 
manau, kad jie išpildys savo 
pažadą. J. K. Navalinskienč

■ ■ ------ a___—;______

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

Frank Reinhardt,. Brooklyn, N. Y., sukolektavo ant 
blankos $55. Aukojo:

Senas tautietis ....................................... ..... $10.00
Geras brooklynietis ..............   10.00
Mrs. M. Kraujalis................................................10.00
A. Kalakauskas .............................................. 10.00
St. Rumšą ..........    5.00
Geras lietuvis ..................................................... 5.00
Mrs. Sloksnaitis....................   2.00
Mr. ir Mrs. Chesna ........................................ 2.00
J. Shimansky ..................................................... 1.00

S. Radušis, Bayonne, N. J., prisiuntė $10. Aukojo:
Laisvės rėmėjas................... $5.00
J. York ................................................................ 2.00
Al S...................................................   2.00
Stasys ..............    1-00

George Shimaitis, Brockton, Mass., rašo: “Šiame 
laiške prisiunčiu čekį vertės $251.00. Bus viso iš Mon- 
$381. Tik $19 trūksta iki kvotos—$400. Draugiškai, 
Shimaitis.” Aukojo: ‘

Konstancija Kalvelis _________ ______ .... $35.00
Geo. Shimaitis ............................. .................... 35.00
Moterų Apšvietos Kliubas ............................... 10.00
J. Vaitaitis ..............................  .'................... 10.00
J Vaitiekūnas ............      10.00
M. F. Markevičiai............................................. 10.00

> U. Zaleskaitė ..................   10.00
K. F. čereškai ...................................................  10.00
K. Beniulis .. ..............................   10.00
John Grigas..........................................................10.00
M. Montellietė .................................................. 10.00
K. J. Vaičekevičius .................................  10.00
Amilija Stiriene .........  10.00
A. P. Sintautmis .................................................. 7.00
M. Tarnui ....... .................................................... 5.00
P. A. Mickevičiai .............................................. 5.00
M. Zalinkienė ..........    5.00
M. A. Valentukevičia ........................................  5.00
V. Sinkevičius ................ ,............................. 5.00
O. P. Klimas ....................................................... 5.00
H. A. R..................................................  5.00
A. J. Kukaičiai....................................................... 5.00
F. M. Benevich ...................................... ,............ 5.00
W. R. An.............................   5.00
LLD 6 kp. parengimo ........................................  2.00
F. Pūkelis ........................................    2.00
Bridgewateriete ...................................... «.......... 2.00
A. Skirmont..............................................    2.00
G. Yanusevich ................................................... 1.00
J. Žukauskas ......................     1.00
K. Ustupas .................................................    1.00
Battrica ............................................  ••• 1.00
B. L........................................................  1.00
K. Kaulakis .................................................  1.00

Oakland, Cal.
Visko po biskį

Gegužės 15 d. turėjome 
gražią sueigą pas Mozūrai- 
čius. Jie davė skanius pie
tus. Turėjo daug svečių iš 
San Francisco, San Lean
dro ir vietinių, oaklandie- 
čių. Visus skaniai pavai
šino savais kaštais. Taria
me jiems nuoširdų ačiū.

Mozūraičiai turi gražų 
restoraną 7312 E. 14th St, 
Oaklande.

Gegužės 21 d. turėjome 
Violetos Taraškienės an
trąją “Birthday parę.” Ta- 
raškai turi San Leandro 
gražiai įrengtą vietą. Bū
rys svečių —■ iš San Fran
cisco Alvinai* ir Sutkai, 
daugiausia iš Oaklando, ir 
kiti — ant greitųjų susi
rinko susieiti viešnią iš 
Chicagos, Mrs. Žaldokienę. 
Jinai svečiuojasi pas savo 
pusseserę. Linksma buvo 
pasikalbėti.

Svečiai sumanėme, kiek 
kurios galėjo, prisidėti su
kelti apie $50. Viešniai 
grįžtant atgal bus ko par
vežti geriems tikslams.

Reikia tarti padėką Ta- 
raškams už vietą ir ska
nias vaišes, taipgi jų gra
žiai dukrelei Carolyn, kuri 
nors dar visai jauna, bet 
aukšta ir moka maloniai ir 
gabiai priimti svečius.

Birželio 19 d. turėsime 
pikniką Redwood giraitėje. 
Oaklandas nemiega. Visa
da turime ką naujo suma-, 
nę.

Viso gero velijantieji
G. ir E. Lapenai

Nuo atskirų asmenų ir grupių gauta sekamai: 
LLD 22 kp. (per J. Krasnicką), ,

Cleveland, Ohio ...................................<. $25.00
J. Bubliauskas, Dearborn, Mich. 10.00
Mary Svinkunas, Waterbury, Conn.............. 10.00
Anskiai, Brooklyn, N. Y..................... .. ..........;.. 10.00
M. Savukaitienė, Muse, Pa.......... ...................    5.00
M. G., Waterbury, Conn..................................  5.00
M. Bradauskas, Detroit, Mich..........................  5.00
F. Balčiūnas, San Leandro, Calif..................... >.. 2.00
P. Naktinis, Brooklyn, N. Y. ........................  2.00
J. Katinas, Bethlehem, Pa.................................   2.00
John Laemy, Brooklyn, N. Y.........................,. 2.00
J. Murmokas, Brooklyn, N. Y......................... .. 2.00
J. Beliauskas, Brooklyn, N. Y. .......................   2.00
F. Yakštys, Richmond Hill, N. Y...................... 1.00

Cleveland, Ohio
Sveikina ir dėkoja

Elektrinės Unijos lokalas 
735 per savo organą “ŪE 
735 News” išreiškė pagarbą 
ir padėką daktarui Salk se
kamai :

“Kuomet nekurie Ameri
kos mokslininkai prisegė 
savo žvaigždes prie atomi
nių bombų beprotystes ir 
jų nuolatinio tobulinimo j 
baisesnius naikinimo bei 
žudymo instrumentus, 
Pittsburgho mokslininkas, 
sūnus svetur girnių žydų 
šeimos, išrado nuostabius 
skiepus apsaugojimui vaikų 
nuo polio rykštės, vaikų pa
ralyžiaus.
. “Sveikinimai Jums, Dak
tare, ir mūsų padėka!

“Mes manome, kad galėtų 
būti daug daugiau tokių 
daktarų Saikų, kurie imtų
si už nugalėjimo panašių 
žmonijos žudikų, kaip vė
žys, džiova, širdies ligos ir 

j panašių...
“Bilijonai dolerių, pilatni 

kariškoms išlaidoms, reiš
kia mažiau pinigų svarbes
niems tyrinėjimams apsau
gojimui gyvasčių ir pašali
nimui kančių. Ar mes bū
tinai privalome duoti pir
menybę eikvojimui pinigų 
žudymui, vietoje apsaugoji
mui žmonių gyvasčių?”

J. N. S.

Padėkite savo vajininkams 
gauti Laisvei naujų skaitytojų. 
Laisvės kaina $8.00 metam*.

HELP WANTED-MALE

Iš anksčiau gauta $5,602.61. Dabar gauta $456.00. 
Viso įplaukė $6,058.61. Dar reikia $3,941.39.

Ačiū visiems, kurie taip gražiai apdovanojote dien
raštį, ir tiems, kurie pasidarbavo šiame reikale. į

Laisvės Administracija

MASINISTAS ’V 1
Laukia

Pirmos Klasės. Marine Darbas.

Tuojau Kreipkitės
RTC SHIP BUILDING CORP.

Delaware Ave., & State St, 
Camden, N. J.

(107409)

3 psi.—Laisvė (Liberty)y Penktad., birželio (June) 3,

f
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Apeliacinis teismas 
atsisakė apginti 
nuo evikcijų

New Yorko valstijos vyriau
siojo teismo apeliacinė divizija 
atsisakė apginti nuo evikcijų 
miestinių projektų gyventojus.

Pieš keletą metų reakcinin
kai išleido įstatą, kuriuomi ei
nant įsakė versti visus projek
tų gyventojus pasirašyti taip 
vadinamą “loyalty oath.”

Kadangi ta “ištikimybės 
priesaika” liečia 284 organi
zacijas, tame skaičiuje ir dau
gelį tų, kurios pagelbsti ren- 
dauninkams apsiginti nuo pel- 
nagrobių, rendauninkai atsisa
kė pasirašyti. Jie susiorganiza
vo, susidėjo pinigų ir teismų 
keliu kovojo preiš tą įstatą, 
kaip nelegalų, nekonstitucinį. 
Tuo būdu keleris metus apsau
gojo apie 30,000 šeimų nuo 
persekiojimų ir nuo evikcijų.

Apeliacinės divizijos atsisa
kymas persvarstyti tą bylą 
pastato projektų gyventojus j 
pavojingą padėtį. Norint apsi
ginti, jie vėl turi pradėti visą 
bylą iš pradžios, nuo miestinių 
teisėjų.

Kovotojai prieš tas politines 
išpažintis ir prieš evikcijas 
nurodo, jog tokias pat bylas 
išsprendė rendauninkų naudai 
Kalifornijos ir Illinois teismai, 
jie uždraudė evikcijas.

Trijų naujas teismas
New Yorke federalis teisė

jas Vincent L. Leibell svarstė 
prokuratūros reikalavimą pra
dėti trijų Smith Akto nuteistų
jų naują teismą rugpiūčio 1- 
mą. Už pradėjimą teismo ar
gumentavo prokuroro asisten
tas Atterbury.

Prieš tą paskubą argumen
tavo teisiamųjų advokatas. 
Harry Sacher kalbėjo už 
Charney ir Trachtenbergą, o 
advokatas Robert E. Lewis už 
Sid Stein. Šteino bylą proku
ratūra nori prikergti prie šių 
dviejų. Abu advokatai prašė 
teisėjo bylą atidėti bent iki 
rudens, nes nei vienas teisia
mųjų neturi advokatų. Sacher 
ir Lewis sakėsi sutikę tarnau
ti teisiamiesiems tiktai šiame 
posėdyje. O advokatus gauti 
politinėms byloms yra sunku, 
sakė jie. Kai teisėjas sugesta- 
vo pačiam Sacher bylą vesti, 
Sacher atsakė:

“Gerbiamas teisėjau, mano 
patyrimai praeityje nepadrąsi- 
na manęs į tą pareiga skubė
ti.”

Sacher, kaip žinia, buvo nu
teistas kalėjiman už “con
tempt,” kaip perdaug uoliai 
ginąs savo klijentus. Buvo už
vesta byla ir advokatystę at
imti, tačiau Aukščiausias Teis- 
mas’neleido atimti. Vienok kol 
viskas priėjo iki Aukščiausio
jo Teismo, jisai panešė daug 
nemalonumų ir nuostolių.

Teisėjas atidėjo nuosprendį 
iki birželio 14-tos.

New Yorko State didysis 
vieškelis ( Thruway) gegužės 
30-tą perleido 60,000 auto. 
Pirmiau nebuvo tiek keleivių 
turėjęs viena diena.

Bedarbis Beauchant, 31 m., 
sulaikytas teismui už iššauki
mą gaisragesių be reikalo. Jis 
sakėsi buvęs įsigėręs, bet neat
simenąs, kad būtų gaisrage- 
sius šaukęs.

Atsisėdęs subway stotyje 
greta jaunos merginos, jaunas 
ir gražus plėšikas pareikala
vęs pinigų. Ji pasisakė netu
rinti. Radęs piniginę tuščią, 
vyras merginą pabučiavo ir 
pabėgo.

Milijonieriukas Jelke tebesi- 
randa miesto kalėjime. Prie
žastis: stengiasi gauti naują 
teismą ir išlaisvinimą po kau
cija, _________

Iš ACW of A 54 
skyriaus susirinkimo

Gegužės 25 d., unijos sve
tainėje, 11-27 Arion PI., Brook- 
]yne, įvyko ACW of A lietu
vių siuvėjų 54 skyriaus narių 
susirinkimas. Nariai atvyko 
skaitlingai.

šiame susirinkime buvo no
minuoti kandidatai į skyriaus 
valdybą ir skyriaus delegatą, 
į delegatą nominuotas Charles 
Kundrotą, kuris tas pareigas 
dabar eina. Nesiradus jam 
oponento, Ch. Kundrotą liko 
išrinktas dar vieneriems me
tams delegatu. Ir taip pasili
ko visa skyriaus senoji valdy
ba. Tik vice-pirm. V. Paulaus
kui rezignavus, į jo vietą tapo 
vienbalsiai išrinktas W. Jana
vičius.

Iš delegato Ch. Kundrotos 
raporto apie siuvėjų darbus 
pasirodo, kad siuvėjai gyvena 
didelėje nedarbo krizėje. Ar 
tas greit praeis, sako, nežinau. 
Vien tiktai devynių mėnesių 
laikotarpiu trys stambūs lietu
viškų siuvyklų kontraktoriai 
išėjo iš biznio. Kriaučius

Matininkai protestuoja 
priešišką bilių

Marininkų Unijos preziden
tas Joseph Curan įspėja uni- 
jistus ir visuomenę apie pavo
jingumą “Maritime Labor Sta
bilization” biliaus. Kongresui 
bilių įteikė kongresmanas Her
bert C. Bonner.

Curranas pareiškia unijos 
laikraštyje NMU Pilot, jog 
tas bilius yra taikomas “sunai
kinimui unijos.” Gi pradėji
mas apklausinėjimų sąryšyje 
su tuo biliumi, sako jis, yra 
taikomas pakenkti unijos de
ryboms su firmomis už naują 
kontraktą. Unija prašė tuos 
apklausinėjimus atidėti po bir
želio 15-tos, kada turėtų užsi
baigti unijos derybos, bet 
Bonnerio biliaus šalininkai ne
sutiko atidėti.

Curranas sako, jog dėl tų 
dviejų veiksmų sudėjimo sy
kiu, unijai bus neįmanoma pa
siųsti pilnutiną geriausių uni
jos vadų štabą į abi vietas. Gi 
padrąsinti tuo Bonnerio biliu
mi bosai neberodo noro greit 
derybas baigti.

Jeigu Bonnerio bilius taptų 
įstatu, jis pratęstų unijoms 
streiko laukimo laikotarpį 
(cool-off period) iki 170 die
nų. Dabar yra 80 dienų..

______

Motina ir duktė 
sutarusios žudytis

New Yorke atrasta Mrs. Ro
se Bergen, 65 m., jau mirusi, o 
jos duktė Hilda, 39 m., pavo
jingai serganti nuo išgertų 
nuodų. Rastame rašte jos žy
mi, jog jos nusprendė nusi
nuodyti, nes joms pritrūko 
kantrybės gyventi.

Abi moterys buvo atvyku
sios iš Vokietijos prieš apie 
13 metų. Duktė dirbo ligoni
nės laboratorijoje technikine. 
Tuose darbuose menkai teap- 
moka, tad daleistina, kad jos 
kentė nedateklius. Gyveno 
3671 Broadway.

Mirė nuo apdeginto
Jersey City mirė Sophia 

Whysnrrlek, 7 metų. Mergytė 
išsikankino dvi savaites nuo 
apdegimo. Ta baisi nelaimė ją 
ištiko vaikams žaidžiant deg
tukais, padegus jos suknelę.

Marine Parkway tiltą per 
balandžio mėnesį vartojo 409,- 
223 auto; pernai tuo pat lai
ku vartojo 392,940. Gi Cross 
Bay tiltą šių metų balandyje 
vartojo 384,901, o pernai tuo 
pat mėnesiu pervažiavo 
377,355 automobiliai.

Majoras užtvirtino 
keletą pareigūnu

Majoras Wagneris panauji
no vyriausio miestinio teisėjo 
(magistrato) John M. Mur
tagh tarnybą, užtvirtino jį an
trajam 10 metų terminui. Jo 
metinė alga yra $17,000.

Kiti 4 asmenys paskirti nau
jai sudarytoms specialiu sesijų 
teismo teisėjų pareigoms. Jų 
algos yra $19,500 metams.

Aido Choras
Penktadienio vakare, birže

lio 28, lyg nenoromis rinkosi 
aidiečiai į Muzikos kambarį. 
Mūsų energingoji mokytoja 
jau prie piano sėdėjo ir laukė 
•susirenkančių savo mokinių- 
dainininku.

Nors jau buvome turėję vie
ną penktadienį poilsio, bet 
būnant trims šventėms priešą- ' 
ky, ne daug choristų susirinko 
į šią pamoką.

Pirmiausia turėjome bend
rą diskusiją apie pora savaičių 
atgal įvykusį festivalį. Pasi
kalbėjimas buvo labai rimtas: 
choro nariai išreiškė savo min
tis palygindami mūsų aidiečių 
pasirodymą prieš kitus lietu- 
\ iškų kolonijų dainininkus, ku
rie dalyvavo festivalyje.

Mildred priminė mums, kad 
daugiausia darbo įdėjo mūsų 
choro dalies programos pildy
me A. Iešmantą. Už tai mes 
širdingai jam padėkavojome. 
Aš manau, jog kiekvienas ai- 
dietis supranta tą, kad mes 
jam esame skolingi; kaip ka
da, progai esant, bandysime 
atsilyginti.

Po diskusijų J. Grybas atsi
kreipė į choristus klausime 
ateities veikimo. Pasižadėjome 
dalyvauti piknike, kurį rengia 
kelios LDS kuopos, birželio 
19-tą, Great Neckc, N. Y. Nu
tarėme netik dalyvauti, bet ir 
dainuoti. Tam parinkome la
bai gražias, piknikui tinkamas 
dainas. Todėl nepraleiskite 
penktadienių vakarus veltui, 
ateikite į pamokas, kurios tę
sis per visą birželio (June) 
mėnesį. Liepos 3-čią palinks
minę publiką Laisvės piknike, 
galėsime turėti sau vakacijų 
tiek, kiek nusitarsime. A. K.

Kefauver senatinė komisija 
tris newyorkiecius įklampino į 
“contempt” padėtį. Jie buvo 
įtarti kaip leidėjai pornogra- 
fiškų raštų, bet atsisakinėjo 
liudyti. Jiems, statė tiek klau
simų,, kad susidarytų gana 
punktų jų šaukimui į teismą.

/Tiria privatinius 
atmatą išvežėjus

Specialiai agentai buvo pa
siųsti tyrinėti kompanijas, ku
rios surenka ir išveža atmatas 
iš biznio įstaigų. Sako, jog 
agentų parneštas raportas ro
do, kad tūlos tos kompanijos 
perdaug suktai tą biznį vedu
sios. Kai kurios būsiančios pa
šauktos į teismą.

Raportuose randama, kad 
tūlos kompanijos pakėlė kal
nas 40 iki 300 procentų pas
kiausiais dviemis mėnesiais. Be 
to, jos susibūrusios į monopo
lijas. Biznieriai nebegali pasi
samdyti kito išvežėjo atmatų, 
jeigu1 atmeta vieną kurią kom
paniją.

Yra pasiūlymų, kad miestas 
paimtų visą tą darbą į savo 
rankas. Miestas vis viena turi 
savo švaros departments, ku
ris surenka atmatas nuo mies
tinių įstaigų, gatvių ir gyvena
mų namų. Sakoma, jog tas 
priedinis darbas duotų gerą 
pelną, kurį galėtų panaudoti 
geriau apmokėjimui savo dar
bininkų ir kitiems miesto rei
kalams*

Nuteisė kalėti už 
vairavimą auto 
esant girtu

Brooklynietis Michael D’A
gostino, 25 m., tapo1 nuteistas 
kalėti dvejus ir pusę ir iki 
penkerių metų už vairavimą 
auto esant girtu. Praėjusio 
sausio 23-čią jo auto užmušė 
Joseph Hopkinson, 30 metų, 
trijų mažamečių vaikų tėvą, 
taipgi sužeidė jo draugą Ar
thur Austin, 28 m. Vyrai ėjo 
nevažiuojamuoju vidurkeliu 
ant Belt Parkway. Ėjo šaukti 
mechanikus prie savo maši
nos, kuri buvo sugedusi ant 
kelio.

Teisėjas Leibowitz apgaila
vo, kad New, Yorko valstijos 
įstatas neleidžia bausti aš
triau.

Vykdys A ir H bombų 
pratimus N. Y. valstijoje

Birželio 15-tą tikisi visoje 
New Yorko valstijoje vykdyti 
pratimus, kuriuose pratins 
publiką laukti bombų, varys į 
slėptuves. “Kris” įsivaizduotos 
bombos : II—bomba Brookly- 
ne, o A—bombos sudaužys 6 
kitus miestus. Puolime nuken
tės 5 milijonai žmonių, užmuš
tais ir sužeistais.

Daleidžiama, kad Brookly- 
ne bomba sunaikins viską 4 ir 
pusės mylių plote į visas pu
ses nuo bombos centro.

Nubaudė už mapos iškra-
tymą per Jangą

Coney Island teismabutyje 
teisėjas Ferreri 11 šeimininkių 
nubaudė pasimokėti po $5 
kiekvieną u-ž iškrėtįmą iš ma
pos dulkių mapą iškišus per 
langą. Jis sakė, jog nevalia 
dulkėmis teršti orą, nes tuomi 
kenkia sveikatai, taipgi gali 
suteršti praeivių drabužius. •

Biloms mokėti Įstaiga
Bill Payment Aid Inc., tai 

tokia įstaiga, kuri bando pa
gelbėti negalintiems laiku už
simokėti bilas. Jie sako:

Mes ištiriame šeimos padė
tį, suplanuojame šeimos bu- 
džetą, pagal tą nustatome re
guliarius skolintojams mokes
čius.

Išmokėjimą užtikriname su 
pagalba apdraudos, skolingo 
asmens vardu išimant pomirti
nę (ne daugiau $3,000.00 su
mai). Jei pirm išmokėjimo 
skolos asmuo mirtų, skolos bū
tų atmokėtos iš tos pomirti
nės, šeimai nepaliekant skolų.

Skelbimas

Užrašyklt IaDiv© Savo Draugui.

tied down with
BILL WORRIES?

Leiskite Mums Išrišti Jūsų Skolų Problemas 
ŠIUO LENGVU BŪDU

TIK VIENA SAVAITINE MOKESTIS 
kuri jūs išgalite iš dabartinių jeigu 
Pasiliuosuokite nuo rūpesčio bandymui suda
ryti savo budžetą, kad padengtų perdaug 
sąskaitų. Tik atneškite mums jūsų pavėlin
tas ir besitęsiančias sąskaitas... sustokite rū
pintis ir stokite prie šimtų linksmų ir paten
kintų kostumerių. Visos sąskaitos griežtai 
konfidencialūs!

Nėra Paskolų Kompanija
• Nereikia Dviejų Parašų • Nereikia 

Užtikrinimų • Nereikia Kredito 
Paliudijimų

NE ATIDLLIOKIT! ŠAUKIT ŠIANDIEN
Del Pasimatymo, be obligacijos 

naudokite telefoną: 
YOnkers 8-0700

Bonded for Your Protection

BILL PAYMENT AID -
45 SOUTH BROADWAY, YONKERS, N. Y.

Laivakroviai vis dar 
persekiojami

International Longshore
men’s Association priešai, pa
sivadinę AFLLongshore komi
tetu, pradėjo naują vajų prieš 
esamąją uniją — 1LA. Komi
tetas išsiuntinėjo apie 37,938 
buvusiems ir esamiems uosto 
darbininkams paklausimus, ar 
jie nori naujų balsavimų pasi
rinkimui unijos.

New Yorko uosto ir apylin
kės prieplaukų darbininkus at
stovaujanti unija (ILA) sako, 
jog darbininkų ILA narių 
(pirm pradėjimo uniją skal
dyti) buvo apie 25 tūkstan
čiai. Išmokėjimui atostogų 
mokesties neseniai firmos pri
skaičiavo tiktai apie ^tūks
tančių tų darbininkų. O dabar 
štai, unijos pasirinkimui bal
savimo tikslams AFL komisija 
jau apklausinėjo daugumą 
(“most”) iš 37,938.

Pagal Taft-Hartley įstatą 
unija turi parodyti, kad ją re
mia mažiausia 33 procentai 
darbininkų. Gi darbininkus at
stovaujanti ILA unija turi var
dus ir adresus tiktai tų, kurie 
dirba ir yra jos nariais. Jai 
bus sunku sužinoti ar pasiekti 
minias tų, kurie nedirba. Kom
panijoms tas lengva, nes jos 
turi rekordus visų, kurie bent 
kada joms dirbo ar kreipėsi 
prašyti darbo. Unijistai kalba, 
kad komitetas naudojasi tais 
kompanijų sąrašais dabarti
niam apklausinėjimui.

Panaujino derybas 
su darbininkais

Miestinių rynų priežiūrovai* 
ir darbininkų pagelbininkai 
sutiko dar kartą atidėti masi
nį pikietavimą City Hali ir 
streiką. Pakaita įvyko majo
rui Wagneriui pažadėjus, kad 
su darbininkų atstovais bus 
tariamasi ir bandoma suside
rėti. !

Brooklyn, N. Y.
LDS 1-mos kuopos susirinkimas 

įvyks antradieni, birželio 7 d., Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė. Viši nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime. Kurių duok
lės nemokėtos, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti.

Valdyba
(108-109)

Pajieškojimai
Ieškoma Anna Griniūtė Maraulis, 

vyras Motiejus. Paskutinė žinoma 
gyvenimo vieta, tai' buvo Waterbury 
(pilno adreso nežinau), Conn.

Aš neseniai atvykau iš Argenti
nos ir prižadėjau savo geriems prie- 
teliams Antonia ir Mateo Rudzikas 
(jinai po tėvais Griniūtė) bandyt 
suieškoti jų viršminėtą giminaitę.

Jeigu kas žinote apie Anna Gri
niūtę Maraulis, kur ji gyvena, tai 
būkite toki geri ir praneškite man: 
Theodore Zalucky, 942 N. Franklin 
St., Philadelphia 23, Pa.

(108-112)

NEW YORK NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

REAL ESTATE

Reikalinga tarnaitė katalikiškai kle
bonijai. Namų ruošai. Guolis vietoje, 
turi kalbėti kiek nors angliškai. 30 
—35 metų amžiaus. Reikalingi pa
liudijimai. $125 j mėnesj. Our Lady 
of Mercy Rectory, 90 Froelich Farm 
Rd., Hicksville, Long Island.

HI. 8-4351.
(107-109)

Nurses — RN. (2) Dienom. Pra
leiskite vasarą 7 mailių nuo jūros, 
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 5-6361
(108-121)

HELP WANTED MALE

SUPERINTEN DENT
20 šeimų namas. Varinės vamz

dys. Anglies šiluma. Turi būti geras 
mechanikas. Gera kaimynystė. 4 
rūmų apartmentą, pridedant $50 j 
mėnesj. 1826 Trafalgar PI., arti E. 
175th St. ir So. Blvd., Bronx.

T Y. 3-6417
(107-109)

FISHING & BOATS

HOWARD BEACH

SABALO
CHARTER FISHING 

Capt. Bill Schmitt 
NOW BOOKING 

VI. 3-8324

MASSEPEQUA
PLENTY OF FLOUNDERS 

GUS’ FISHING STATION
BAIT — MOTORS — BOATS 

Ft. of Alhambra Rd. PY. 8-9829

CAPT. GREGORY’S 
FISHING STATION

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

right on Wellwood Ave., and
Merrick Rd. (at Diner).

Lindenhurst 5-2910

GREENPORT 
Weakfish—Porgies 

Išnuomojame Laivus 
TEX I Open Boat, kasdien, tik ne 

šeštadieniais ir sekmadieniais. 
TEX U Išplaukia šeštad. ir sekmad. 
7 v. ryto, nuo MITCHELL’S PIER 

MITCHELL’S MARINA
Greenport 7-0430? Baras, Restaur., 

Viešbutis

JO-BOB Open Boat 7:30 A.M.
Tuesday, Wednesday 

Saturday, Sunday 
CHARTER MON.—THURS—FRI.

A. P. White’s Bait Shop, 
Greenport, L. I.

Throggs Neck Stadium 
Harding and Davies Ave.

Throggs Neck, Bronx 
Restaurant—Beach

Ideališka Del Piknikų, vestuvių, 
pramogų ir balių.

Atdara apskritus metus.
Tel. TA. 2-9783

EVGEN ZEUMER, savin.

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

Puikiausiai Gaminami 
Valgiai ir Gėrimai

Alfred ir Elsie Ki.net

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

i MATTHEW AJ:
BUYUS

I: (BUYAUSKAS) • •

: : laidotuvių ::
: • direktorius ::
• • •'ac—uc- ;;

:: 426 Lafayette St-
«I • •
;; Newark 5, N. J. L
;; MArket 2-5172 H
' i *

4 pUąL LaitvS (Liberty) PenktacL, birželio (June) 3, 1955

Rinktiniai medžiais apauginti lo
tai, 2 ir 3 miegiūmių namai, ita
liški at.sistatytojams. $6,950 ir aukš
čiau. Maži jmokėjimai. 80% mort
gage. Shells, nuo $3,200 aukštyn, 
pabudavoti. Prie vandens nuosavy
bės, Peconic Bay. Marių maudynės 
už 5 minučių. Žuvavimas. Mes lai
kome atdarą visada. Ofisas ant Sag 
Harbor, Bridgehampton Turnpike. 
SAG HARBOR 5-0224—SAG HAR
BOR 5-0748. •

(87-108)

Farma. 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 Slowick, West Wil
lington, Conn. Tel. Storrs GA. 9- 
0844.

(103-109)

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

(104-110)

Eastchester — Būdavot o jo spbcia- 
las, mūro ir akmens, 3 miegrūn'hai, 
1V2 maudynių, garadžius, ‘‘skiepas, 
Lawrence Ave. ir Leewood Drive.
$25,750. SP. 9-6614.

(106-108)

Parduoda savininkas — Grasmere, 
Staten Island. Akmeninis namas, 8 
rūmų, ant kampinio loto, profesio
nalų sekcioje. 2 tile maudynės, jbu- 
davotas garadžius. Darykite pasiū
lymą. Arti mokyklų. Pamatymas 
pagal sutartj. GI. 7-7101.

(106-109)

Parduoda Savininkas — St. Albans, 
189-21 Linden Ave. 1 šeimos tuščias, 
restaurantas priešakyje, (jneša $135 
j mėnesj), garadžiaus tipo namas, 
(jneša $40 j mėnesj). $20,000. ($3,- 
000 pinigais).

Šaukite HO. 5-8981
(108-111)

Parduoda Savininkas—Flushing, St 
Andrew’s parapijoje. 8 rūmų namas 
(su central hall), stucco, puikiau
siose sąlygose, su skerslaukiais gy
venamasis rūmas, paneled knygy
nas, mūrinė ugnavietė, 2% maudy
nės. Ištaisytas 3-čias aukštas. 80x 
100, ištaisytas kiemas, daržas. ika
ram garadžius. Ekstra jrengimų. 
Greitam pardavimui $25,000. v

FL. 8-7040. '§■
< (108-111)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

...   t----- — --- —  -— 
Parduoda savininkas. Tortų ir duo
nos kepykla. Turiu parduoti su nuo
stoliu iš priežasties blogos sveika
tos. Moderniniai Įtaisymai. Graži 
krautuvė. $5000 pinigais. Savaitinė 
jeiga $1000. šaukite:

Mrs. Schreiber. RO. 6-5252.
(108-110)

Parduoda Savininkas. 2 šeimų na
mas su pilnai įrengta dirbtuvė: 
“House Coats” išdirbystė. Su 22 
mašinom. Turi parduoti iš priežas
ties nesveikatos. 288 Prospect Ave., 
Brooklyn, šaukite savininką šešta
dienį, sekmadienį arba darbo dieno
mis del pasimatymo: ST. 8-8261.

(105-108)

RESTAURANTAS. Up State New 
York. Pilnai jrengtas. 50 sėdynių. 
Prie stalų ir counter’io patarnavi
mas. Kartu ir 4 rūmų apartmentas 
su bizniu. Tiktai $175 j mėnesj Dėl 
greito pardavimo $10,000.

Port Jervis 4-4164.
. ' z (106-^2)

Montello, Mass.
L.L.D. 6 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadieni, birželio- 
June 6 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, pradžia 7:30 vai. vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvauti. 
Yra daug svarbių reikalų aptarimui, 
vienas iš jų Laisvės piknikas, kuris 
jvyks liepos-July 3 ir 4.

(108-109)

Vienybės pašelpinės draugijos me* 
tinis piknikas jvyks sekmadienį, bir- 
želio-June 5 d., Liet. Taut. Namo 
Parke. Pradžia 1-mą vai. dieną. Bus 
muzika, valgiai ir gėrimai. Kviečia
me vietinius ir iš toliau.

Geo. Shimaitis 
(108-109)

Bronxietis Max Bloom atvy
kusį į namus daktarą pasitiko 
išgąstingai prašydamas gelbė
ti širdies smūgio ištiktą žmo
ną. Nuskubėjęs į jos kamba
rį, daktaras rado žmoną jau 
mirusią. Kai jis už keHt^5l|ii- 
nučių iš to kambario sugrįžo 
pas Bloomą, jis taipgi jau bu
vo miręs.

I
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