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KRISLAI
Žlunganti viltis.
Vietoje pasididžiavimas.
Verčia laukan.
Prašau, žaiskite.
Apie vyskupą Padolski.

Rašo A. BIMBA

Kasdien žlunga viltis greitų
paliaubų Korėjoje. Viską su
griovė Syngman Rhee, ku
riam ragus išaugino Amerikos 
g.inklai ir doleriai.
i Dabar atsinaujino žiauriau- 

* mūšiai. Vėl nesuskaitomi 
tūkstančiai krinta jaunų vyrų 
iš abiejų pusių.

Rhee sulaužė paliaubų su
tartį pirm. negu jinai buvo pa
sirašyta. Vietoje ji už tai nu
bausti, jam padaryta naujų 
koncesijų. Todėl šiam karui 
galo vėl nesimato.

—o—

Vėl kalba įžymusis artistas, 
dainininkas ir kovotojas Paul 
Robeson. Savo kolumnoje lai
kraštyje “Freedom” jis krei
pia visų negru dėmėsi i pa
sauline tikrovę.

Mes, negrai, jis sako, nesa
me vieni. Spalvotų žmonių 
labai daug.

Mes suradome, kad mes su- 
darome milžinišką žemes gy
ventojų dauguma — net ^1 
•Tirocentus.

Paimkime Aziją, paimkime 
Afpfką. Ten žmonijos daugu
ma. Ten žmonės spalvoti.
Baltas žmogus mus pavergė, 

paniekino, išnaudojo^ Dabar 
mes pabundame ir reikalau
jame savo teisių, savo vietos 
Šiame pasaulyje.

Mes nesiekiame pavergti 
baltuosius, bet mes atsisakd*- 
me būti jų pavergtais!

Šiuos Robeson o išsireiški
mus karštai pasveikins visa 
žmonijos dauguma.

—o----

Smetoninė Dirva verčia 
laukan iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos šimutį ir Grigaiti. Jie 
paseno ir išsigimė, išdžiuvo- 
ir suvyto, pavirto lepšiais ii 
dar kitokiais.

Jie turi kraustvtis laukan iš 
Tarybos.

Vėlinamo Dirvai goriausio 
pasisekimo. Tik abejojame, ar 
jos pastangos apsivainikuos 
dideliu laimėiimu.

Tie politiniai balamutal 
Tambofje sėdi tik todėl, kad 
jie ^ištikimai šoka pagal kle- 
rikaFų muziką. Jiems dar pri
taria ir Vaidyla.

Tarybos vadais būti nerei
kia didelės išminties. Užten
ka paklusnumo ir visiško po
litinio sugedimo. Todėl jų 
vieton tinkamesnių nepasta
tytų nė OI is su Karpi ūmi.

—o—

Jie tuojau paimsią naga n 
“išlaisvintos” Lietuvos kultūri
nio gyvenimo pertvarkymą. 
Nebūsią jokių juokų ir jokio 
pasigailėjimo.

Tokį apreiškimą skaičiau 
kunigų Drauge.

Man nė kiek neapeina. Te
gu tie seni ir žili vaikai žai
džia kvailomis iliuzijomis. 
Nieko daugiau jie nebeturi. 
Lietuvai gi nei šilta, nei šalta.

—o—
jJlfri^au pasiskaityti sekamą.

W^onas Prūseika Vilnyje: 
“Miu9 nesmagu rašyti apie 

vyskupą Vincentą Padolskį, 
kuris atvyko Chicagon ir kurį 
išskėstomis rankomis priėmė 
Chicagos kunigai. Nesmagu 
rašyti ne todėl, kad jis mano 
giminė, bet todėl, kad jis pa-

I KINIJA KALTINA
AMERIKĄ UŽ KARINĘ 
SUTARTĮ SU S. RHEE
Amerikos vadai tariasi apie
A-bombas prieš liaudininkus

Peking, -į- Kinija ir Šiau
rės Korėjos Liaudies Res
publika peiĮ radiją smerkė 
Ameriką už slaptos karinės 
sutarties padarymą su 
Syngmanu Rhee, Pietinės 
Korėjos tautininkų prezi
dentu.

Pekingo radijas teigė, kad 
Eisenhoweris prižadėjo sa
vo karo laivais ir lėktuvais 
remti S y n g m a n ą Rhee, 
kai Syngmanas “pats vie
nas” pradės karą prieš Ko
rėjos liaudininkus po pa
liaubų sutarties pasirašy- 

j mo.

GRŪMOJIMAI ATOMU 
BOMBOMIS

Washington. — United
Press praneša, jog Ameri-

Sovietų armija nžgiria
veiksmus prieš Beriją

Maskva. — Sovietų apši- 
’ gynimo ministras, marša
las Nikolajus Bulganinas 
ir kiti aukštieji sovietinės 

į kariuomenės vadovai pilnai 
! užgyrė valdžios veiksmus 
i prieš' Lavrentijų Beriją, 
i buvusį vidaus reikalų mi- 
i nistra.

Berija tapo išbrauktas iš 
Komunistų Partijos, paša
lintas iš valdžios ir areš
tuotas kaip išdavikas.

Sovietinė gamyba 
pakilo dar 10 proc.

Maskva, liep. 17. — So-i 
vietų vyriausybė pranešė, 
kad pramonės ga'myba ša
lyje per pirmąjį 1953 metų 
pusmetį dešimčia procentų 
viršijo pernykščių gamybą 
per tą patį laikotarpį. Vi
sa sovietinė prgpionė, ben
drai imant, 100 procentų 
įvykdė valstybinius planus.

Anglies pagaminta 100 
procentų su dešimtadaliu, 
naftos 100 proc. su puse, 
chemikalų 102 procentai, 
elektrinių prietaisų 101 
procentas, mašinų 100 pro
centų su penktadaliu, me
talų 99 procentai ir tt.

bėgo iš Lietuvos. Jei vyskupas 
Paltarokas pasiliko Lietuvoj 
ir ten turi po savim daug 
dvasiškių, kodėl vyskupas Pa- 
dolskis negalėjo pasilikti su 
savo ganomaisiais?

Vyskupai Brizgys ir Padols- 
kis, abudu bėgliai, turėtų at
virai išsipasakot kiek pipirų 
jie gavo iš popiežiaus dėl sa
vo pabėgimo iš Lietuvos.

Vyskupas Padolskis nori au
kų šv. Kazimiero kolegijai 
Romoj. Nejaugi popiežius 
taip pavargo, kad lietuviškus 
parapijonus reikia dar labiau 
aptaksuot ?”

kos generolai ir admirolai 
tarėsi su prezidentu Eisen- 
howeriu, kad gal reikės pa
naudot atomines bombas, 
jeigu Šiaurinė Korėjos 
Liaudies Respublika dar at
sisakys pasirašyti tokią pa
liaubų sutarti, kokią ame
rikonai siūlo.

Izraelio teismas tardo 
14 įtariamų teroristu

___ _ z
Tel Aviv, Izrael.— Kari

nis Izraelio teismas tardo 
11 vyrų ir 3 moteris kaip 
teroristus, kurie planavę 
nuverst esamąją valdžią.

Keli tardomieji prisipaži
no dalyvavę sąmoksle prieš 
“bedieviška” valdžia. Jie 
norėję Įsteigt religinę, ra
binu vadovaujamą santvar
ką Izraelyje.

Kambodiečiai bėga iš 
francūzų armijos

Saigon. Indo-Kin. — Pa
bėgo 50 Kambodijos tautie
čiu iš francūzų batalijono. 
Kambodiia yra viena iš tri
jų Indo-Kinijos provincijų.

Dar nežinoma, ar die 
kambodiečiai prisidėjo prie 
Vietnamo komunistų, ar 
sugrįžo pas savo karaliuką 
Norodoma. kuris reikalau
ja nepriklausomybės nuo 
Franci jos.

Vietnamo , t a u t i n i n k ų 
premjeras Nguyen Van 
Tam reikalavo “daugiau 
n e p r i k 1 a u s omybės” nuo 
Francijos.

Liaudininkai - komunis
tai yra atkariavę nuo f ran-, 
cūzu jau daugiau kaip pu
sę Vietnamo, svarbiausios 
Indo-Kinijoj provincijos.

Pavarytas Ukrainos vidaus 
reikalą ministras

Maskva. — Tapo paša
lintas Ukrainos vidaus rei
kalų ministras Timofiejus 
A. Strokač^sėbras Berijos, 
buvusiojo Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalų ministro. \

Berija suimtas ir bus tei
siamas kaip vakarinių im
perialistų įrankis, Sovietų 
valstybės išdavikas.

Japonija prašo 140 mil. 
dolerių ginklavimuisi

Tokio, Japonija. — Japo
nų valdžia prašo 140 milijo
nų dolerių - iš Amerikos, 
kad galėtų sparčiau gin
kluotis prieš Sovietų Są
jungą bei Kiniją. Dėl to ei
na derybos tarp Japonijos 
ir Amerikos atstovų.

Korėjos liaudininkai sunaikino 
visą batalijoną amerikonų

Korėja. — Korėjos liaudi
ninkai bei kinai urmu ap
spito amerikonų artilerijos 
batalijoną ir užmušė bei su
ėmė 300 ar' daugiau ame
rikonų viduriniame fronte, 
ties Kumsongu, kaip prane
ša Associated Press.

Liaudininkai šūviais iš 
patrankų sudaužė daugu

Baltimore. — Kažin kas 
pavogė paminklą, kurį au
tomobilių biznierius buvo 
pastatęs ragangaudžiui re- 
publikonui senatoriui Joe 
McCarthy’ui, kaipo kovoto
jui prieš komunistus.

McCarthy’o priešai nakti
mis nutepliodavo jo pamin
klą hitleriškais kryžiais ir 
prirašydavo keiksmų.

Spėjama, kad demokratai 
nukniaukė paminklą.

Gen. Taylor sako, Korėjos 
liaudininkai prasiveržė 
iki 7 mylių pirmyn

Pavogtas ragangaudžio Vakarai pakvietė Tito 
McCarthy o paminklas i karinį planavimą

Korėja, liep. 17f— Gene
rolas Maxwell Taylor, vy
riausias. amerikinis koman- 
dierius Korėjoje, penkta
dienį pranešė, jog Šiauri
nės Korėjos liaudininkai 
bei kinai šią savaitę pažy
giavo iki 7 mylių pirmyn; 
ypatingai bloškė atgal Pie
tinės Korėjos tautininkus.

Į pietinių tautininkų di
vizijas yra įmaišyta ame
rikonu, ypač ofi ei erių. 
Amerikos artilerija ir lėk
tuvai A visuomet sutartinai 
su Pietų Korėjos tautinin
kais kovoja prieš 'Korėjos 
liaudininkus ir kinus.

Visuotinas streikas 
ir teroras Kalkuttoj

Kalkutta, Indija. — Po
litinės kairiųjų partijos pa
skelbė visuotiną streiką did
miestyje Kalkuttoje ir apy
linkėje . Streiku protestuo
ja dėl to, rad valdžia pa
brangino važinėjimus gat- 
vekariais ir busais, taip pat 
dėl to, kad policija pirmiau 
šaudė žmones, demonstra
vusius prieš važinėjimų kai
nos pakėlimą.

Streikas sustabdė fabri
kus, gatvekarius ir busus.

Policija vėl šaudė de
ru o n s truojančius streikie- 
rius ir studentus. Nušovė 
bent vieną, sužeidė apie 60 
žmonių ir areštavo 250.

Demonstrantai atakavo 
streiklaužiškus busus bei 
gatvękarius akmenimis, 
bombomis ir deginančios 
rakšties stiklinėmis.

Washington. — Gazolino 
kaina šalyje per mėnesį pa
kilo apie pusantro cento 
galionui.

mą amerikinių patrankų. 
Amerikonai mėtė granatas 
į gerkles kitoms savo pa
trankoms, kad jos netiktų 
liaudininkms.

Galų gale, tik saujelė 
amerikonų išliko gyvi ir 
pabėgo su penkiomis pa
skutinėmis savo patranko
mis.

Paryžius.—Amerika, An
glija ir Francija kvietė Ju
goslavijos valdovą Tito, 
kad atsiųstų karinę jugo
slavų misiją į Washingto- 
ną. Jugoslavijos valdžia 
sutiko.

Tito pasiuntiniai tarsis su 
Amerikos ir jos talkininkų 
karininkais Washingtone/ 
kaip suderinti jų visų jėgas 
“atspirčiai” prieš Sovietų 
Sąjungą.

Jersey politikieriai moka 
algas nieko nedirbantiems 
savo peniukšliam

Jersey City. — Šios ap
skrities prižiūrėtojas (su
pervisor) Bernard M. Hart
nett surado, kad valdyba 
moka algas trims šimtams 
peniukšlių, kurie nieko ne
dirba ar tik retkarčiais pa
sirodo raštinėse. Tiems dy
kūnams sumokama apie mi
lijonas dolerių iš apskrities 
taksų.

New-Jersey valstijos civili
nių tarnybų komisija keti
na patyrinėti tą skandalą.

Iškrinka tnikšmingas 
Irano seimas

Teheran, Iran. — Irano 
seimą apleido jau 35 atsto
vai, premjero Mossadegho 
šalininkai prieš k a r a 1 i ų . 
Taigi seime liko tiktai ma
žuma, apie 30 karaliaus rė
mėjų.

Pranešama, kad seimas 
kitą savaitę bus visai už
darytas, ir premjeras Mos- 
sadeghas paskelbs visuoti
nus balsavimus, kad iš
spręstų jo pasiūlymą at
imti iš karaliaus bent ko
kią galią komanduoti ka
riuomenę bei valstybinę po
liciją.

Seime siautėjo nuolati
niai trukšmai tarp Mossa
degho ir karaliaus šalinin
kų, taip kad seimas buvo 
bejėgis ką nors vęikti.

Amerika bando sulaikyt 
Danijoj statomą 
Sovietam laivą
. Maskva. — Danijoje sta
toma žibalinis laivas Sovie
tų Sąjungai pagal sutartį. 
Bet Jungtinės Valstijos 
sulaikyti laivo statymą.

Maskvos radijas todėl 
kaltino Jungtines Valstijas 
už kišimąsi į vidujinius 
Danijos reikalus.

AMERIKA IŠSTATĖ 
GRIEŽTĄ REIKALAVIMĄ 
KORĖJOS LIAUDININKAM
Grasina pasmarkini karą., jeigu 
jie dar nepasirašys paliaubų

Washington. — Visi pra
nešimai teigia, kad jeigu 
Šiaurinės Korėjos liaudi
ninkai šiomis dienomis dar 
nesutiks pasirašyti ameri
konų siūlomą paliaubų su
tarti, tai Amerika su savo 
talkininkais pasmarkins ir 
paplatins karą.

Rhee gausiąs bilijoną 
doleriu iš Amerikos K’

Pusan, Korėja. — Pieti
nės Korėjos S y n g m a n c 
Rhee valdžia sakė, Ameri
ka' duos jai apie 888 mili
jonus dolerių t paramos per 
trejus metus po dabartinio 
karo. Be to,'Rhee gausias 
apie 120 milijonų dolerių iš 
Jungtinių Tautų ir “priva
čiu amerikiniu šaltiniu.” k- C V

Vienur laimi jankiai, 
kitur liaudininkai

Korėia, liep. 17.—Ameri
konai ir Pietinės Korėjos 
tautininkai atmušė Šiauri
nės Korėjos liaudininkus 
bei kinus ties Sniper Ridge 
ir Kumsongu, rytiniai- vi
duriniame fronte. Associat
ed Press teigia, kad ame
rikonai su savo talkinin
kais atgriebė vieną mylią 
iš trijų bei keturių. mvliu 
ruožto, kuri • liaudininkai 
užėmė per kelias dienas pir
miau.

Syngmanas Rhee, Pieti
nės Korėjos tau tin inkų 
prezidentas, isakė saviš
kiams “mirti, bet; nė vieno 
colio atgal n e s i t r aukti.” 
Nepaisant to, syngmanie- 
čiai buvo priversti pasi
traukt iš keliu p o z i c i j ų 
Komhvos srityje.

Amerikos lėktuvai nume
tė 460 tūkstančiu svaru 
bombų ir deginančios gazo
lino košės i Korėjos liaudi
ninkus bei kinus fronte.

Užgirta N. Y.-N. J. sutartis 
prieš uostų gengsterizmą

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė New 
Yorko ir New Jersey vals
tijų sutarti, kad abidvi 
valstijos išvien valys geng- 
sterius - raketierius iš tų 
valstijų uostų. Aišku, jog 
ir Kongreso Atstovų Rū
mas užgirs tą sutartį.

Pirmesnių ji tyrinėjimai 
parodė, kad federacinės 
Laivakrovių Unijo‘s vadai 
taipgi pinigaujasi iš gengs- 
terizmo.

Pescara, Italija. — Spro
gus parako fabrikui, už
mušta 4 darbininkai.

United Press teigia, kad ' 
amerikonai tuomfeT 
tokius žvgius: - 
didelį ofensyva, 
vyt” Korėjos liaudininkus 
ir jų bendrus kinuk iki Ja
lu upės, tai yra, sienYs tarp 
Šiaurinės Korėjos ir Man- 
džūrijos, Kinijos didžiosios 

 

provincijos. Amerikos lėk
tuvai bombarduotų fyąčią 
Mandžūriją/ Amerikinis'ka- 
ro laivvnas ir oro jėgos kie
tai užblokuotu Kinijos 
Liaudies Respubliką. Ame
rikonai taip pat laivaisNį- 
keltų savo kariuomenę į 
liaudininkų užnugarį Šiau
rinėje Korėjoje.

Sugrįžęs Eisenho w e r iX. 
pasiuntinys Roberts o n a s 
labai slaptai raportavo ben
drajai Senato ir Atstovų 
Rūmų komisijai, kaip jiš" 
susitarė su Syngmanu 
Rhee. Pietinės Korėjos tau-i 
tininkų prezidentu.

i Viešai paskelbta tiktai 
| tiek, kad “Rhee sutikęs lai
kytis siūlomų paliaubų, 
nors jis ir priešingas pa
liauboms.”

Šiaur. Korėjos liaudinin
kai reikalavo užtikrinimo, 
kad Rhee negalėtų panau-. 
jinti karo po paliaubų pa
sirašymo.

Bet vienintelis iki šiol ži
nomas “užtikrinimas” — tai 
tik kad Rhee sutinkąs ne
laužyti paliaubų sutarties.

kad “nu-

Rendos keliamos net 
iki 200 procentų

Washington. — Su pasku
tine šio mėnesio diena iš
sibaigs rendų kontrolė jau 
ir karinės pramonės srity
se, kur valdžia dar šiek 
tiek kontroliavo rendas.

Republikonų valdžia ki
tu i\ jau seniai panaikino 
kontrolę. Tada namų savi
ninkai pakėlė rendas muo 
keliolikos procentų net iki 
200 procentų.

New Yorko ir kai kurios 
kitos valstijos dar palaiko 
kontrolę pagal vietinius sa
vo įstatymus.

Raudonbaubiai suspendavo 
dar vieną profesorių

Burlington, Vt. — Ver- 
monto Universiteto valdy
ba suspendavo profesorių 
Al. P. Novikovą už tai, kad 
jis nedavė atsakymo į tyri
nėjančios Senato komisijos 
klausimus: — Ar esi kdmu- 
nistas? Ar bent kada (pri
klausei Komunistų „Parti
jai? Kokių ryšių turėjai\u 
komunistais pirma, neg® 
atvykai čia profesoriauti?

ORA%—Vis dar šutniai
šilta.
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ĮVYKIŲ verpetuose
MŪSŲ VISUOMENINIS GYVENIMAS šiandien yra 

įdomus tuo, kad jis nepaprastai greit rituliuojasi. Jis 
pilnas įvykių ir tuo pačiu syįdu pilnas klausimų: kas 
bus?

Kas bus, sakysime, su karo paliaubomis Korėjoje? 
• Ar jos realizuosis? Ar mes kada nors sulauksime lai- 
. mes matyti mūsų sūnus, grįžtančius iš karinio pragaro 
nedidukėje Korėjoje?

Mūsų vyriausybė buvo pasiuntusi į Korėją Dulleso 
padėjėją, Walter S. Robertsoną. Jis ten tarėsi su Syng- 
manu Rhee, su tuo taikos neprietelium, kuris dar ir šian
die.!} yra nusistatęs už karo tęsimą, už korėjiečių tautos 
žudymą!

Mr. Robertson su Syngmanu Rhee tarėsi ilgai. Pa
galiau Robertson grįžo Washingtonan, grįžo su kaž ko
kia sutartimi, sudaryta su Syngman Rhee.

Kas ta do sutartis?. Ką Mr. Robertson su Syngma
nu Rhee sutarė? Šiuos žodžius rašant, ketvirtadienį,mes 
nežinome. Tiek žinome, kad Mr. Robertson pasakė pre
zidentui Eisenhoweriui daug maž šitiek: Syngman Rhee 
yra priešingas taikai Korėjoje, bet jis karo paliaubas 
toleruosiąs; dabar karo paliaubų dalykas priklausąs nuo 
Šiąurės Korėjos.

Mus stebina šis mūsų valstybės department specia
laus pasiuntinio pasakymas. Jeigu Syngman Rhee yra 
priešingas karo paliauboms, priešingas mūšių sulaiky
mui, tai kaip tuomet drįstama sakyti, jog visas taikos 
reikalas priklauso nuo šiauriečių?

BEJE, New Yorko Daily Workerio bendradarbis,. 
Bernard Burton, iškelia kai kuriuos faktus apie patį Mr. 
Robertsoną. Jis rašo, kad pats Robertscnas yra prie-' 
šingas taikai Korėjoje. Jis priešingas,—tai įrodė savo 
liudijimu viename kongresiniame komitete,—taikai, bet 
buvo pasiųstas į Korėją prikalbėti Syngman Rhee, kad 
pastarasis stotų už taiką.

Tai parodo, kaip nerimtai mūsų valstybės sekreto
rius taikos reikalą ima.

Na, žiūrėsime, kuo visa tai baigsis. Šiuo metu ne
atrodo, kad valstybės department pareigūnai būtų pa
siruošę taikai Korėjoje. Jei taika ten visgi įvyks, tai 
ji įvyks tiesiog prieš jų norą.

WASHINGTONE PASIBAIGĖ trijų didžiųjų, — 
Amerikos, Anglijos ir Francūzijos, — užsienio reikalų 
ministrų konferencija.

Ką ji nutarė?
Tarp kitko, ši konferencija padarė deklaraciją: jei 

Šiąurės Korėja ir Kinija laužysiančios karo paliaubų pa
sirašytą (kurios dar nėra) sutartį, tai Amerika, Anglija 
ir Francūzija kariaus prieš Šiaurės Korėją ir Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Tai formalumas, kuriuo, matyt, norima dar labiau 
užbovinti Syngman Rhee:

Kitas šios konferencijos nutarimas yra tokis: šauk
ti keturių didžiųjų užsienio reikalų ministrų konferen
ciją Austrijos ir Vokietijos reikalams svarstyt.

Su Austrija siūloma sudaryti taikos sutartis, o Vo
kietiją siūloma apvienyti.

Tuo klausimu visos trys valstybės jau pasiuntė Mo
lotovui notas-kvietimus.

Čia vienas dalykas metasi į galvą: Anglija ir Fran
cūzija reikalavo, kad ši konferencija pasisakytų už su
šaukimą keturių didžiųjų valstybių vadovų konferenci- I 
jos. Mr. Dulles tam griežtai priešinosi. Na, tai pagaliau 
buvo prieita kompromiso: sušaukti'keturių didžiųjų už
sienio reikalų ministru konferenciją.

Ką į tai atsakys Molotovas, nėra žinių.

RYTŲ VOKIETIJOS, — Demokratinės Vokietijos 
Respublikos,—vyriausybė siūlo savo sumanymą. Ji siūlo, 
kad jau dabar, tuojau būtų pradėti pasitarimai tarp Ry
tų ir Vakaru Vokietijos atstovų dėl laisvų parlamento 
rinkimų visoje Vokietijoje.

Kitais žodžiais: Rytu Vokietija stoja už visos Vo
kietijos apvienijimą, už tuojautim apvienijimą.

Už tai stoja ir Tarybų Sąjunga.
Mūsų vyriausybė, kuri per tūlą laiką buvo priešin

ga Vokietijos apvienįiimui, kuri norėjo Vakarų Vokie
tiją įtraukti į Europos “bendruomenę” ir apginkluoti,’ 
ruošiant ją karui, dabar jau pradeda sutikti su tuo fak
tų, kad Vokietija turinti būti apvienyta.

Tačiau, jei Vokietija bus apvienyta, tuomet ii ne
bus įtraukta į “Vakarų Europą,” Ji negalės iškelti kito 
Hitlerio; turės atsįeakyti nuo hitlerinių avantiūrų atei- 
tyje.

Tai ką tuomet darys mūsų valstybės departmentas, 
kuris jau daug kartų reikalavo Vakarų Vokietiją gin
kluoti?

Beje, Vakarų Vokietijoje š. m, rugsėjo mėn. 6 die
ną įvyks parlamento rinkimai. Rinkirpiųė kąmpąųija

JIE NIEKO NEPAMIRŠO 
IR NIEKO NEIŠMOKO
Uruguajiečių Darbas pa

rašė tokį įvedamąjį:
Kiekviena visuomenes san

tvarkos reforma yra nubloš
kus! žemyn tam tikrus socia
lius sluoksnius, trukdžiusius 
progresą. Tie nublokštieji 
sluoksniai, paskui, kurį laiką, 
paniurna—pagrūmoja kol ga
lop, išnykstą arba susitaiko su 
nauja padėčia.

Kai Paryžiui nuo ešafoto 
nusirito pirma karališka gal
va, kiek triukšmo tada sukė
lė monarchijos šalininkai, 
kiek bergždžių pastangų ta
da padėjo jie atgavimui pra
rastų pozicijų?

Konspiratorių centras tada 
buvo Londonu, o jų stipriau
sias sąjungininkas, — popie
žius —- Romoje. Mat, popie
žiai anais laikais patepdavo 
karalius kad šie, dievo vardu, 
valdytų tautas; tad sukilimas 
pi’ieš karalių buvo sukilimu 
ir prieš dangaus valią, — štai 
kodėl tada teip įtūžo dvasiš
ki j a.

Laikui bėgant monarchistų 
kovos karštis atvėso; jų idė
jos nubluko — nustojo šali
ninkų; dvasiškija, gavusi pri
vilegijų nuo buržuazijos, pe
rėjo tarnauti jai tokiu pat uo
lumu kaip pirmiau tarnavo 
monarchijai.

Kai, 1917 m. įvyko socialė 
permaina Rusijoj, čia žemyn 
nuskrido ne tik monarchija, 
bet jau ir buržuazija ir lo
biais pertekusi dvasiškija.

Vienok, šie parazitų sluok
sniai nė mintyj nesutiko atsi
sakyti nuo turėtų pozicijų. 
Jie, naudodamiesi užsienio 
parama, organizavo galvažu
džių armijas ir gana skaudžių 
smūgių uždavė jaunai, revo
liucinei santvarkai. Nugalėti, 
jie pasitraukė užsienin kad 
palaukus tinkamos pasaulinės 
padėties, naujiems žygiams. 
Bet jie sulaukė tik to,'kad nu
silpę militarinei ir politiniai, 
šiandien beveik jokios reikš
mės nevaidina.

Prieš dešimtmetį įvyko so
cialūs pakaitos ir mūsų tėvy
nėje, Lietuvoje. Jaunutė ir 
girta, nuo Hitlerio ir Muso- 
lynio nuodų, buržuazija, čia 
jautėsi amžinai galėsianti jo
dinėti ant darbininkų ir vals
tiečių sprando. Nutrūksta že
myn, ji pasijuto tiek nelaimin
ga ir įžeista kad, tiesiog ėmė 
verste versti tūlų valstybių, 
parlamentų duris, reikalauda
mi tuojautinių kariškų žygių, 
jų padėčiai atitaisyti.

Atominė bomba, Hidrogėno 
bomba, Eisenhower išrinki
mas prezidentu Amerikoje ne- 
kurį laiką jiems teikė saldžiai 
guodžiančio pašėlimo. Neku- 
rie jų taip įsismagino, kad 

Nąriai garsiosios britą ekspedicijos, kuriai pavyko 
užkariauti aukščiausią pasaulyje kalną Everestą. , 
Ekspedicijos vadas pulk. Hunt laiko iškėlęs kalnu 

kirvi arba kirstuvą.

ąštri ir ji dar vis aštrės. Valstybės departmentas yra 
įsitikinęs, kad rinkimus laimės tiej kurie pučia jo poli- 
tin.ėn dūdpn. ■

Matysime.' -
f ■ ' *

'' • *■

ėmė skelbti kad kelias į Lie
tuvą einąs per Korėją. Tuom 
jie norėjo įrodyti, kad jau 
yra reikalas organizuoti lietu
viškų galvažudžių būrius. 
Sovietų premjero, Stalino mir
tis, jiems jau reiškė progą 
kąro veiksmams, plačiu ma
štabu.

Bet štai: padvelkė taikos 
vūjalis diplomatinių santykių 
sporose ir, nuo didelių planų 
išpūstose “laisvintojų’’ galvo
se, įvyko antkritis.

— Tai kaip dabar bus, jei
gu karo nebus, kada-gi su
grįšime į Lietuvą ? Vaje tu, 
dieve!... — sielvartauja XX 
amžiaus “ritieriai”, puldami 
dvasioje.

Beviltingai padėčiai patai
syti, arenon išeina “Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas”, Reutlingene—Vokie
tijoj. Ir štai tas hitlerinės 
štampos organizmas pasiūlo, 
kad užsienio lietuviai pasiųstų 
Jungtinių Tautų Organizaci
jai, sekamus reikalavimus:

“a) Sovietų kariuomenė tu
ri būti nedelsiant ištraukta iš 
Lietuvos, o suvereninė Lietu
vos Respublikos valdžia grą
žinta tautai.

b) Nedelsiant turi būti pa
siųsta į Lietuvą Jungtinių 
Tautų kariuomenė tvarkai 
palaikyti, piliečių saugumui 
garantuoti ir jų gyvybei ap
saugoti nuo sovietų ir jų a- 
gentų keršto veiksmų”.

štai, kaip? Reiškia, net ne
sant Raudonajai Armijai Lie
tuvoje, šie apuokai teturėtų 
drąsos sugrįžti tik ameriko
niškų durtuvų apsaugoje. Jo
kio pasitikėjimo ant Lietuvos 
liaudies jie neturi; nelaukia 
paramos ne iš partizanų, apie 
kurių ten buvimą jie taip daž
nai būgnija.

Jie dar kalba apie suvereni
nę respubliką, apie demokra
tiškus rinkimus? Išeiviai žino 
ką tai reiškia. Kada jie Lie
tuvą valdė, šalis ėjo prie ban
kroto. ūkių varžytinės buvo 
nuolatinis siaubas kaime. A- 
pie 100 tūks. lietuvių turėjo 
pasprukti užsieniu. Kalba jie 
apie piliečių saugumą, o vien 
tik vienam suvalkiečių streike 
1936 m. sušaudė keturis vals
tiečius, įkalino šimtus. O, laikė 
hitlerinės okupacijos, dirbo 
kaip uoliausi mėsininkai prie 
SS būrių.

štai, koki žmonės tautos iš
laisvintojais peršasi. Kada jie 
atsikvošės, kada supras kad 
jų istorinis etapas jau atgy
ventas? Lietuvos liaudis jų 
nekenčia, iižsieilyj atramos— 
nėra. Tai kanrvdar ta isterija, 
ar ne geriau tyliai užbaigti 
savo blėdingo gyvenimo die
nas ?

London. — čia antradienį 
lijo colio storio ledais.

Joseph Termini ir jo visa šeima Įsitaisė nakvoti ant 
gaisrinių laiptų. Viduje karščio negali pakęsti. 
Panašiai elgiasi daugybė Chicagos žmonių. Vieną 

dieną ten šilima buvo pasiekusi 98.8 laipsnio.

Iš Susivienijimo veiklos 
Illinojaus valstijoje

Stebint lietuvių veikimą Ceri-
traliniame ir Pietiniame lllino
juje darosi išvados, kad ten 
lietuvių skaičius labai sumažė
jęs ir organizacijos nu.silpnėję.

Tokis supratimas tačiau nea
titiktų faktams.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo devintos* apskrities kon
ferencijoje, kuri įvyko gegužės 
17, East St. Louis mieste, kuo
pų raportai štai ką rodo:

29 kp., Springfield, 111., 1952 
metais turėjo vieną koncertą ir 
6 išvažiavimus. Padalė pelno 
$161.21. Vienas narys mirė, 3 
persikėlė į kitą kuopą. Gavo 
3 naujus narius.-Suaugusių na
rių turi 95, vaikų 20. Viso na
rių turi 115. Ižde turi $356.95.

63 kp., Benld, 111. Mirė 2 
nariai. Keturi nariai išsibrau- 
kė. Suaugusių narių turi 71, 
vaikų 10. Viso 81.

92 kp., East St. Louis, Ill. 
Mirė vienas narys Jonas Tu- 
mosa. Trys nariai išsibrauke ii’ 
vienas iš vaikų skyriaus išsi
braukė. Suaugusių narių turi 
51, vaiku 4. Viso turi 55 na- 7 C
rius. Turėjo vieną pikniką i* 
vieną parengimą, kas davė pel
no $177.74.

122 kp., Collinsville, Ill. Tu
rėjo du ligonius. Turi $63 kuo

Kelias, kuris neveda prie 
unijų vienybės

Džiugu buvo skaityti pra
nešimą, kad eina pasitari
mai tarpe CIO United 
Brewery Workers unijos ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos International Brother
hood of Teamsters. Buvo 
sakoma, kad abi unijos šne
kasi apie organinį apsivie- 
nijimą. Bet vietoje vieny
bės, tie pasitarimai pasibai
gė dar didesniu susipyki
mų, kuris nepadės tiems, 
kurie seniai galvoja apie 
CIO ir Federacijos'unijų 
susivienijimą į vieną ien- 
tra. ■

United Brewery Workers 
unija kaltina, kad Teams
ters unijos p r e z i d e n t a s 
Dave Beck tuose pasitari
muose slėpė savo tikruo
sius tikslus. Jis turėjo min
tyje ne abiejų unijų suvie
nijimą, bet bravarų darbi
ninkų unijos sugriovimą’ 
Labai rimtas ir rūstus kal
tinimas.

Ar jis pagrįstas? Labai 
Tvirtai pagrįstas.

Štai po tų pasitarimų iš
eina aikštėn faktai, kač 
Dave Beck turi slaptus ry
šius su bravarų unijos niū- 
jorkiškiais lokalais ir jau 
yra susitaręs • juos pasiimti 
į savo uniją. Kai jis tarėsi 
su bravarų unijų nacionali
ne vadovybe, jis netufėje

pos- ižde. Suaugusių narių turi 
11, vaikų skyriuje 1. Viso na
rių turi 42.

Kaip matote, vien Spring- 
fielde LDS kuopa turi daugiau 
100 narių. Tiek narių vienoj 
organizacijoj seniau būtų suda
rę didelį veikimą. Dabar kažin 
kodėl to entuziazmo nėra, ži
noma, senesnis amžius prie to 
prisideda, keli kiti dalykai taip 
pat.

Mažame kaimely Wilsonville I 
irgi yra 17 nariu. Čia berods! 
yra ir Gillepsie lietuviai.

Man rodos, kad bent Spring-| 
fielde ir East St. Louis būtų! 
galima kiek padidinti veikimas. 
Reikėtų puošti tokie parengi
mai, į kuriuos žmonės geriau 
lankosi, žinoma, neužmirštant' 
paagituoti už savo organizaci-i 
ją--

Man rodos, kad centrai i n iam 
lllinojuje yra dar viena ar dvi 
kuopos, kurios tačiau neturėjo 
delegatų konferencijoj.

Pietiniame lllinojuje LDS 
kuopos taipjau gerai laikosi na
riais.

Beje, LDS 9 apskritis ruošia 
pikniką liepos. 28, Benld, Ill., 
miestuko parke. Visos apylin
kės lietuviai kviečiami daly
vauti.

Hks-mainieri/'S.

nuoširdaus troškimo pa
siekti unijų vienybės.♦

Dabar šitie septyni New 
Yorko lokalai su apie 7,000 
narių, sakoma, nusitarė pa
sitraukti ' iš CIO United 
Brewery Workers unijos ir 
pereiti į Teamsters uniją. 
O tai reiškia, kad bravarų 
darbininkų unija bus ap
griauta, susilpninta.

O kas blogiausia, kad šis
CIO unijos nemalonus pa
tyrimas su F e ‘d e r a c i j o 
s u n k v e z i mjų vairuotojų 
(tymsterių) unijos vadaif 
pakenks bile kokiems ki
tiems bandymams pasiekti 
vienybės. Kitos CIO unijos 
bus daug atsargesnės. Jos 
i Federacijos unijų vadus 
pažiūrės kaipo į vienybės 
priešus.

Unijų vienybė yra labai 
geras ir reikalingas daik
tas. Tos vienybės trokšta 
kiekvienas pažangus unijis- 
tas. Visi mato, kiek žalos 
yra pridariusi tarpunijinė 
kova, tąsymasis unijų po 
teismus, iškilę streikai dėl 
jurisdikcijos. Tuo būdu 
kiekvieną žingsnį linkui 
vienybės reikia karštai pa
sveikinti. Taip pat kiekvie
nas tokis manevras, kokio

LJaroiiiinitų
, Sveikata

J. J. Kaškiaučius, M. I).\
\

Į SIFILIUI
Sifilis gai/įia vis naujų ip 

naujų smūgių. Ir vis smar
kesni ir taiklesnių smūgių. 
Metas jau metas tą pasa
lūnišką žmonijos priešą ir 
visai i š g a n a b y t i r_= galu tinai 

i išnaikinti, kad jo nė smar- 
I vės nebeliktu, vien tik klai- C 7
kus praeities šešėlis.

Seniau sifilis buvo beveik 
neišgydoma liga. Sugadin
davo, sukoneveikdavo visą 
žmogaus organizmą. Nesi- 
duodavo gydomas. Naujie
ji medicinos išradimai pa
žabojo daugybę nelabųjų 
ligų. Pažabojo ir tą siau
būną sifili.

V- C

Per pastarųjų penketą 
metų tas gerasis antibioti
kas (priešbakterinis agen
tas) penicilinas pradėjo 
plačiais užmojais naikinti 
“prancūzligę.” Naujų ap- 
••ikrėtimų vis mažiau ir 
mažiau raportuoja sveika^ 
tos depart m e n t a s : vos 
penktą dalį to, kiek- pir
miau būdavo.

Iš pradžių, penicilinui at
siradus, ligonį išlaikydavo 
ligoninėj visą slavai tę. Ir 
per visą tą laiką, dieną 
naktį, nuolatai ur neatlai- 
džiai leisdavo Ikūnan su 
adata penicilino skiedini. 
Pagydydavo bent 75 pro
centus. Bet tai sunkus, 
brangus, nepatogus gydy
mas. c

Čia padaryta pažanga. Iš 
karto imta va r to t bent ke
turi skirtingi vaistarx pc/ 
meilinąs, arsenikas, bismu
tas ir dirbtinis karštis, per 
28 ištisas valandas. Išgy
dydavo 90 procentų.

O dabar medicina turi 
naują triumfą, beveik ste
buklą: šviežiai sugautas'si
filis išgydomas tik vienu 
penicilino Įšvirkštimu!

Tam tikslui vartojamas 
specialus penicilino prepa
ratas — P AM (“penicillin 
with aluminum monostear
ate”). Šitas penicilinas tirš
tas ir jis taip ūmai nepra
sišalina iš ligonio kraujo: 
jis esti kraujo skysčiuose 
kelias dienas (96 valandas) 
ir per tą visą laiką nai
kina sifilio kirmėlaites.

Jei tik ateini pas gydy
toją tuojau, po nužiūrimo 
.susinėsimo, nieko nelauk
damas, kol tau atsiras šau
kė ris, tai paprastai pakan
ka t vieno atsilankymo.

O seniems sifilio nuoty
kiams naikinti reikia pla
tesnio bendradarbiavimo su 
gydytojais, :-u sveikatos de- 
partmentais, su laboratori-

I Čiangininkai atsisa' 
apleisti Burma

Bangkok, Thailand.—Va
dai įsiveržusių 12,000 Čiang 
Kai-šeko kinų tautininkų 
atmetė Jungtinių Tautų nu
tarimą, įsakantį jiems ap
leist Burma ir persikraus- 
tyt į Čiango valdomą For- 
mozos salą.

Kai Kinijos komunistai - 
liaudininkai 1949 metais ga
lutinai šlavė Čiang Kai-še
ko armijas, tad keliolika 
tūkstančių čiangininkų per
simetė į gretimąją Burma. 
Ten jie gyvena, plėšikauda
mi, užpuldinėdami Burmos 
miestus bei kaimus, ir laikr 
nuo laiko daro įsiveržimui 
į Kinijos Liaudies Resptfibf1}1 
ką. • J f
griebėsi Dave Beck prieš 
bravarų darbininkų uniją, 
turi susilaukti pasmerkimo.
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RAŠYTOJO JOMO BIDONO
PALAIKAI JAU LIETUVOJE
Lietuvos delegacija 

Lenkijoje
Birželio 30 d. į Vilnių sugrįžo Lietuvos 

vyriausybės delegacija, susidedanti is Aukš
čiausiosios Tarybos deputato, rašyiojo A. 
Venclovos, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
deputato rašytojo J. Baltušio ir LTSR užsie- 

. nio reikalų ministro padėjėjo B. Žiugždos, 
kuri buvo išvykusi i Lenkija parvežti gimti- 
rlėn įžymaus lietuvių pažangaus rašytojo 

f L<pno Biliūno palaikus iš Zakopanės, kur jis 
mirė ir buvo palaidotas 1907 m. pabaigoje.

Buvimo Lenkijoje dienomis delegacijos 
nariai apžiūrėjo Lenkijos sostine Varšuvą, 
Torunę, Krokuvą, Novą Hutą, Velička, Os
vencimą. Stalinogrudą_j( K at o viens). Varšu
voje ir Krokuvoje jie turėjo susitikimus su 
lenkų rašytojais ir meno darbuotojais, ku
riuose dalyvavo žymūs lenkų rašytojai, Len
kijos valstybinių premijų laureatai J. 'Puvi
mas, J. Stryjkovskis, A. Maleševskis, B. (Šeš
ko, A. Tarnas, -J. Bronevska, teatro darbuo
tojai Lenkijos valstybinių premijų laureatai 
B. Dambrovskis, Kožencvskis ir kiti, [sietu
vos delegacijos atvykimo proga surengtame 
Lenkijos—TSRS draugystės draugijoje priė
mime dalyvavo šios draugijos vicepirminin
kas valstybės tarybos narysĮministras S. Ma
leševskis, Lenkijos jungtinės darbininku 
partijos užsienio skyriaus vedėja Nikola, 

f Lenkijos mokytojų sąjungos pirmininkas sei
mo narys Kuročko ir kiti.

Birželio 29 dieną Tatrų kalnų papėdėje. 
f Zakopanė je, įvyko .Jono Biliūno palaikų 
| ekshumacija. Aikšte ties kapais, kuriuose 

buvo palaidotas J. Biliūnas, ,buvo papuošta 
Lenkijos ir Tarybų Sąjungos vėliavomis. 
Viršum kapu vaitu buvo pakabintas J. Bi
liūno portretas. Pagerbti Biliūno atminimo 
susirinko keli šimtai žmonių—partijos Za
kopanės miesto plenumo nariai, vietos gy
ventojų kalniečiu (guraliu) delegacija tau
tiniais drabužiais, lenku jaunuomenės dele
gacijos ir vietos meno bei kultūros veikėjai. 
Iškilmėse dalyvauti atvyko taip pat Varšu
vos ir Krokuvos rašytojų atstovai. Krokuvos 
vaivadijos liaudies tarybos’ sekretorius J.

• Antoniščakas ir TSRS vicekonsulas N. Taly- 
zinas.

Mitingas buvo pradėtas Lenkijos ir Tary
bų Sąjungos himnais, kuriuos atliko kalnie
čių orkestras. Po Zakopanės miesto liaudies 
tarybos pirmininko S. Grizieckio įžanginio 
žodžio kalbėjo P-nkų revoliucinio judėjimo 
veteranas, seimo narys, valstybinės premijos 
laureatas rašytojas L. Rudnickis, lenkų rašy
tojų sąjungos sekretoriato narys J. Stryj
kovskis. Po to Zakopanės antrosios viduri
nės mokyklos 7 klasės mokinė S. Kulinska 
padeklamavo A. Venclovos eilėraštį “Prie 
Jono Biliūno kapo Zakopanėje”. Tarybinės 
delegf^ijos vadovaę A. Venclova savo kal

yboje, kitko, pažymėjo tą didžiulę pa- 
rarapą iT nuširdumą, kurį delegacija patyrė 
iš Lenkijos vyriausybės ir visuomeninių or
ganizacijų pusės lankydamasi Lenkijoje ir 
rūpindamasi J. Biliūno palaikų pervežimu į 
Lietuvą. Lietuvos vyriausybės ir visos lietu
vių tautos vardu A.- Venclova išreiškė gilią 
padėką Lenkijos Liaudies Respublikos vy
riausybei ir Lenkijos visuomeninėms organi
zacijoms bei visiems draugams lenktoms, 
vienu ar kitu būdu pagerbusiems Jono Biliū
no atminimą ir padėjusioms tarybinei dele
gacijai įvykdyti -L Biliūno svajonę ilsėtis 
gimtojoje žemėje.

Aidint gedulingiems T). Šostakovičiaus 
muzikos akordams, tarybinės delegacijos 
nariai ir vietinės valdžios atstovai pasirašė 
iškilmingą J. Biliūno palaikų perdavimo Ta
rybų Lietuvai aktą. Po Internacionalo, kurį 
giedojo visi mitingo dalyviai, aidint muzikos 
garsams, lenkų ir lietuvių rašytojai išnešė 
karstą su J. Biliūno palaikais į mašiną, turė
jusią parvežti juos į Varšuvą.

Tarybinės delegacijos lankymosi LenKi- 
joje metu Lenkijos spauda nušvietė J. Bi- 

gyvenimą ir kūrybą, nuolat pabrėžda- 
^V^legacijos atsilankymo reikšmę kultū- 

riniaMj's ryšiams tarp įlenki jos ir Tarybų 
Sąjungos tautų stiprinti.

Birželio 30 dieną būrys lenkų rašytojų, 
meno ir kultūros darbuotojų ir organizacijų 
atstovai susirinko Varšuvos aeroporte ati
duoti paskutinės pagarbos Jono Biliūno pa
laikams. Į aeroportą taip pat atvyko Lenki- 

J

ios'-užsienio reikalų ministerijos atstovai S. 
Mencelis ir Kovalikova ir TSRS pasiuntiny
bes Varšuvoje atstovas Safirovas. Prie vai
nikais ir gyvomis gėlėmis nukloto karsto, 
trumpą padėkos ir atsisveikinimo kalbą pa
sakė tarybinės delegacijos vadovas A. Ven
clova. Lenkų rašytojų sąjungos pirmininkas 
ir Komiteto kultūriniams ryšiams su užsie
niu pirmininkas L. Kručkovskis pareiškė 
nuoširdžius jausmus tarybinės delegacijos 
adresu ir linkėjimus lietuvių tautai ir jos 
tary b i n i ams rašy to j ams.

12 vai. 30 min. Varšuvos laiku (14 vai. 
30 min.) tarybinis lėktuvas su Jono Biliū
no palaikais pakilo iš Varšuvos aerodromo 
ir išskrido Vilniaus kryptimi.

16 vai. 15 min. lėktuvas atskrido į Vilnių.

J. Biliūno palaiky 
atgabenimas i Lietuva
Š. m. birželio 30 d. šimtai, žmonių susirin

ko Vilniaus aeroporte sutikti lėktuvo su J. 
Biliūno palaikais. Sutinkančiųjų tarpe — 
Lietuvos KP CK sekretorius V. Niunka, Lie
tuvos Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduo
tojas M. šumauskas, LKP Vilniaus miesto 
komiteto sekretorius A. Paradauskas, V il- 
iiiaus miesto vykdomo,jo komiteto pirminin
kas P. Kareckas, Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininkas J. Šimkus. Vilniaus 
Valstybinio universiteto rektorius J. Bučas, 
LKP Centro Komiteto, Kultūros ministerijos, 
Mokslu akademijos darbuotojai, rašytojai, 
gausūs visuomeninių organizacijų atstovai.

Iš atskridusio lėktuvo išlipa vyriausybės 
(Vdegacijos nariai: A. Venclova, J. Baltušis, 
R. Žiugžda. , .

J susirinkusius kreipiasi rašytojas Antanas 
Venclova. Jis pareiškia, kad vyriausyb. de
legacija, išvykusi j demokratinę Lenkiją įra
šytojo J. Biliūno palaikam.^ parkclti, savo 
uždavinį atlikp. Delegacija Lenkijoje visur 
buvo sutinkama nepaprastai nuoširdžiai.

Delegacijos nariai ir susirinkusieji išneša 
iš lėktuvo karstą su rašytojo palaikais, ku
rie užvakar buvo ekshumuoti Zakopanėje. 
Prie karsto sudedami tuo pačiu lėktuvu at
gabenti vainikai:’ nuo Lenkijos rašytojų, 
mokslininkų, Zakopanės darbo žmonių, Len
kijos—TSRS draugystes draugijos Zakopa
nės skyriaus, nuo visuomeninių organizaci
jų. Čia pat sudedamos Lietuvos laukų gėlės.

Atvežtas taip pat antkapis, kuris stovėjo 
Zakopanėje, prie rašytojo kapo.

Liepos 1 d. 12 valandą Vilniuje, Černia
chovskio aikštėje įvyko mitingas, skirtas J. 
Biliūno atminimui. Po to rašytojo palaikai 
buvo išlydėti į Anykščius, čia, prj^ švento
sios kranto, vykdant J. Biliūno valią, jo pa
laikai buvo palaidoti.

Iškilmingas gedulo 
mitingas Vilniuje

Medžių lapų žalumynuose skendi Černia
chovskio aikštė. Į ją būriais plaukia Vilniaus 
darbo žmonės atsisveikinti su mylimu1 liau
dies rašytoju, pagerbti jo šviesų atminimą 
palydint į rašytojo gimtuosius Anykščius. 
Čia šimtais susirinko įmonių .darbininkai, į-

Antanas Venclova, 
pirmininkas Lietuvos delegacijos, nuvykusios 
Lenkijon Jono Biliūno palaikams pargaben

ti. 1

staigų darbuotojai, studentai, moksleiviai. 
Pasigirsta gedulingi muzikos akordai. Iš 
rašytojų sąjungos rūmų išnešamas karstas su 
Jono Biliūno palaikais. Gedulinga eisena 
lėtai pasuka į Černiachovskio aikštę. Prieky
je eilė vainikų. Tarpe vainikų nešama gau
sybė Lietuvos laukų gėlių puokščių.

Karstą su J. Biliūno palaikais neša Lie
tuvos KP CK’sekretoriai A. Sniečkus, V. 
Niunka, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pir
mininkas M.- Gedvilas, LTSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pirmininkas J. Pa
leckis, LTSR Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojas K. Preikšas, LTSR Mokslų 
akademijos tikrasis narys prof. Mykolaitis- 
Putinas. Karstas padedamas ant paaukštini
mo. Jis skendi gėlėse. /

Mitingą, skirtą atsisveikinimui su J. Bi
liūno palaikais, atidarė Vilniaus miesto vyk
domojo komiteto pirmininkas P. Kareckas. 
Aidi iškilmingi Tarybų Sąjungos himno ir 
Lietuvos himno garsai. Atsisveikinimo žodį 
taria LTSR Ministru Tarybos pirmininko pa
vaduotojas K. Preikšas.

• — Beveik 50 metų, — kalba Preikšas, — 
laukė Lietuvos darbo žmonės, mūsų pažan
gioji inteligentija tos dienos, kada bus į- 
vykdytas velioniės — įžymaus rašytojo-de- 
mokrato J. Biliūno pageidavimas, išreikštas 
jo priešmirtiniame eilėraštyje:

Kad numirsiu, man’ pakaskit 
Ant šventosios upės kranto

Kalbėtojas pažymi, kad pažangieji Lie
tuvos visuomenės sluoksniai, darbo žmonės, 
branginę lietuvių tautos sukurtąsias kultūri
nes vertybes, ne kartą kėlė pageidavimą, 
kad J. Biliūno palaikai būtų perkelti iš Za
kopanės į gimtąjį kraštą. Tačiau buržuazi-. 
niai nacionalistai, susirūpinę visų pirma bur
žuazijos klasinio viešpatavimo- įtvirtinimu, 
savo asmeniniu1 praturtėjimu," o ne lietuvių 
tautos kultūros ugdymu, niekuomet rimtai 
nesiekė įvykdyti šį sumanymą. .

Jonas Biliūnas yra mums brangus kaip 
vienas žymesniųjų lietuvių tautos rašytojų, 
kritinio realizmo atstovų, savo kūriniuose 
teisingai atspindėjęs socialinius santykius, 
klasių kovą. Jonas Biliūnas yra brangus lie
tuvių tautai kaip puikus meninio žodžio 
meistras.

Jonas Biliūnas savo kūriniuose pirmasis 
lietuvių literatūroje ėmė vaizduoti darbi
ninkų, jų klases kovos temą. Eilėje savo pu
blicistinių rašinių J. Biliūnas teisingai paro
dė klasinės diferenciacijos procesą kaime, 
demaskavo melagingas liberalų—buržuazi
nių demokratų teorijas apie “tautos vieny
bę”. J., Biliūnas savo literatūrinę veiklą de
rino su pažangia visuomenine veikla, nu
kreipta prieš socialinę ir nacionalinę pries
paudą. Susirišęs su socialdemokratinio judė
jimo dalyviais J. Biliūnas padėjo organizuo
ti darbininkų streikus, Gegužės Pirmosios 
demonstracijas, daugino ir platino socialde
mokratinę literatūrą.

Kalbėtojas nurodo, kad J. Biliūnas savo 
visuomeninėje veikloje nepakilo iki revoliu
cinio marksizmo pozicijų, tačiau tuo pat 
metu jis buvo demokratas, kovojęs prieš ca
rizmą, prieš Lietuvos darbo žmonių engėjus. 
J. Biliūno kūryba ir šiandien sudaro lietu
vių tautos kultūrinį lobyną, kuris prieina
mas ne tik Lietuvos, bet ir visos plačiosios 
Tarybų šalies darbo žmonėms.

žodis suteikiamas laureatui rašytojui A. 
Venclovai. Venclova papasakojo mitingo 
dalyviams, kaip draugiškai liaudies demo
kratinės Lenkijos darbo žmonės sutiko Lie
tuvos delegaciją, 'atvykusią' rašytojo J. Bi
liūno palaikų. Atiduoti paskutinės pagarbos 
J. Biliūnui susirinko keletas šimtų Zakopa
nės miesto ir apylinkių gyventojų.

Birželio 30 dieną Lenkijos jungtinės dar
bininkų partijos, vyriausybės, rašytojų ir 
meno bei kultūros darbuotojų atstovai susi
rinko į Varšuvos aeroportą palydėti rašyto
jo palaikus į gimtinę.

— čia, — pasakoja Venclova, — man, 
kaip tarybinių rašytojų delegacijos vado
vui, tenka pasakyti atsisveikinimo ir padė
kos kalbą. Tarybų Lietuvos vyriausybės ir 
lietuvių tautos vardu aš perdaviau gilią pa
dėką Lenkijos Liaudies Respublikos vyriau
sybei, Lenkijos jungtinei darbininkų parti
jai, Lenkijos — Tarybų Sąjungos draugys
tės draugijos organizacijai, lenkų rašytojų 
sąjungai, draugijai kultūriniams ryšiams sū 
užsieniu, ‘o taip pat visiems draugams len
kams, kurie vienu ar kitu būdu padėjo mums 
įvykdyti mūsų mylimojo rašytojo svajonę— 
ilsėtis gimtojoje žemėje. x

Teilsisi laisvoje Tarybų . Lietuvos žemėje 
palaikai ištikimo jos sūnaus Jono Biliūno, 
kuris ją mylėjo tokia gilia meile ir dėl ku
rios laisvės jis kovojo!

Tribūnoje — Lietuvos Mokslų akademi
jos viceprezidentas akademikas J. Žiugžda. 
Jis pažymi, kad rašytojo Jono Biliūno palai
kų parvežimas į Lietuvą yra reikšmingas 
faktas lietuvių tautos istorijoje. Jonas Biliū
nas nuo pirmųjų savo jaunystės dienų savo 
gyvenimą ir literatūrinę 1 kūrybą surišo su 
lietuvių tautos išsivadavimo judėjimu; su pa
čia priešakine klase, kuri drąsiai, revoliu
cingai stojo darbo žmonių masių išsivadavi
mo .judėjimo priešakyje —- su darbininkų 
klase. Jonas Biliūnas pirmas iš lietuvių rašy
tojų teisingai suprato ir savo kūryboje į- 
prasmino Lietuvos valstiečių demokratinį ju
dėjimą praeityje, jų kovą už žemę, kovą 

prieš dvarininkinės baudžiavinės santvarkos 
liekanas.

Kareckas skelbia mitingą uždarytu. Aidi 
Internacionalo garsai. Prie postamento priei
na rašytojas J. Šimkus, liaudies artistas, lau
reatas K. Petrauskas, akademikas J. Žiugž
da, Lietuvos KP Vilniaus miesto komiteto 
sekretorius A. Paradauskas, rašytojai V. 
Mozūriūnas ir V. Valsiūnienė. Jie pakelia 
karstą su rašytojo J. Biliūno palaikais ant 
pečių ir deda jį ant mašinos. Gedulo eisena 
eina miesto gatvėmis. Vilniaus darbo žmonės 
išlydi savo mylimojo rašytojo palaikus į 
gimtinę — Anykščius, kur įvyks laidotuvės.

Paskutine kelione
Mašina su J. Biliūno karstu vyksta Lietu

vos laukais. Kuo tolyn, tuo vis arčiau rašyto
jo gimtinė, jo iškeliautos ir numylėtos, apra
šytos vietos. Štai ir Ukmergė. Centrinėje 
miesto aikštėje J. Biliūno palaikų jau laukė 
šimtai ukmergiečių.

Tribūnoje — vyriausybinės , delegacijos 
Jono Biliūno palaikams pargabenti nariai, 
rašytojai, Ukmergės rajono partinių, tarybi
nių, visuomeninių organizacijų atstovai.

Mitingą J. Biliūnui ^a^ėrbti atidarė Uk
mergės miesto vykdomojo komiteto pirmi
ninkas B. Ramanauskas.

— Ukmergiečiai, ■— kalba jis. — išreiš
kia giliausią padėką partijai ir vyriausybei 
už tai, kad ji įvykdė mylimojo rašytojo va
lią, už tai, kad J. Biliūnas ilsėsis gimtojoje 
Lietuvos žemėje.

• žodį tarė LKP Ukmergės rajono komiteto 
sekretorius V. Jusevičius. Jis sako:

— Mūsų rajono darbo žmonės kartu su 
visa lietuvių tauta palydi mylimojo rašytojo 
palaikus. Lietuvos darbo žmonėms yra di
džiai brangi ir artima J. Biliūno literatūrinė 
ir visuomeninė veikla.

VI. žvirblio vardo pedagoginės mokyklos 
direktoriaus pavaduotojas J. Jankūnas pa
žymi :

— Mūsų jaunimas iš Biliūno raštų moko
si dar labiau mylėti laisvąją Lietuvą. Po 
daugelio metų grįžta rašytojas į savo tėviš
kę ilsėtis “ant šventosios upės kranto.”

Su dideliu dėmesiu susirinkusieji išklauso 
Lietuvos vyriausybinės delegacijos Jono \Yy 
liūno palaikams pargabenti nario rašytojo 
J. Baltušio kalbą. Jis pasakoja apie tą dide
lį draugystės jausmą, kurį parodė Lenkijos 
Liaudies Demokratinės Respublikos 
darbo žmonės, padėdami perkelti brangaus 
rašytojo palaikus į Lietuvą.

Mitingas baigtas. Ant J. Biliūno karsto 
tarp gausybės vilniečių gėlių ir vainikų su
dedami Ukmergės darbo žmonių vainikai.

—o—
Kelias vinguriuoja tarp kalvų, tarp miš

kelių, tarp kolūkinių laukų — tai nutolda
mas, tai visiškai priartėdamas prie rašytojo 
pamiltosios Šventosios upės.

Netrukus už pušyno išneria balti Anykš
čių mūrai. Nors iki miesto dar gana toli, bet 
čia, prie garsaus Anykščių šilelio, abipus 
vieškelio, jau susirinkę tūkstančiai žmonių. 
Jų tarpe ne tik anykštiečiai. čia atvyko žmo
nės iš Vilniaus, Kauno, Utenos, Kėdainių ir 
iš daugelio kitų vietų — atvyko darbininkai, 
kolūkiečiai, tarnautojai, profesoriai, studen
tai, jaunieji pionieriai, — visi tie, kurie taip 
brangina pažangų, šviesų Jono Biliūno žo
dį. Jie atvyko palydėti rašytoją į paskutinę 
kelionę.

Sutikti rašytojo palaikų automašinomis 
suvažiavo kolūkiečiai iš visų Anykščių rajo
no kolūkių: “Tarybinės žemės”, Kirovo var
do, “Anykščių šilelio”, Jono Biliūno vardo 
ir kt.

Per visą Anykščių miestą su šimtai^ vai
nikų nutyso rašytojo palaikus lydinti eise
na. Ji pasuka Bilįūno gatve ir išeina į mies
to pakraštį.

Štai ir Liūdiškių piliakalnis—dominuo
janti kalva visoje apylinkėje. Ne vieęas ra
šytojas čia lankydavosi, ne vienas mėgdavo 
parymoti, dainuoti dainas apie gimtąją že
mę ir jos liaudį. Kiek atokiau nuo piliakal
nio, iš trijų pusių vingiuoja šventoji, šali-

(Tąsa 4-tam pusi.)
z fe

Šitaip mašinomis šių dienų Lietuvoje žmo
nes šienelį kerta. Vaizdas iš “Pergales’’ ko
lektyvinio tokio Klaipėdos srityje šienapjū

tės.

Z puiI.-Laiivė (Liberty) -šeš

Įvairios Žinios
100-tūkstantinis mitingas 
Budapešte Pasaulines 
Taikos Tarybos 
sesijos garbei

BUDAPEŠTAS, birželio 
19 d.—Šiandien Budapešte 
įvyko mitingas čia vykstan
čios Pasaulinės Taikos Ta
rybos sesijos garbei.

Košuto aikštėje ir greta 
jos esančiose gatvėse susi
rinko daugiau kaip šimtas 
pūkštančių Budapešto dar
bo žmonių. Jie atėjo čio- 
naį, kad vėl išreikštų savo 
nepalaužiamą valią ginti 
taiką visame pasaulyje.

> Mitingą atidarė Visos 
Vengrijos Taikos Tarybos 
pirmininkas prof. Eržebet 
Andič.

Vengrijos taikos šaliniu-' 
kų, Visos vengrų tautos 
vardu ji karštai sveikina 
Pasaulinės Taikos Tarybos 
sesijos dalyvius. y' \

Pasaulinės Taikos Taryy 
bos generalįpis^sekretoriui 
Žanas Lafitas Pasaulinės 
Taikos Tarybos vardu pat 
dėkojo Visos Vengrijos Tai\ 
kos Tarybai, vengrų tautai, 
Vengrijos Liaudies Respu
blikos vyriausybei už šiltą 
sesijos dalyvių priėmimą.

Žanas Lafitas papasako
jo apie judėjimo taikai gin
ti laimėjimus. y Bet kad ir 
kokie žymūs Tūtų šie' lai
mėjimai, pareiškė jis, ne
reikia nusiraminti. Tai pa- 

1 brėžia sesljos^dtdyviai, ra
gindami nesiIpniųįi kovos 
už taiką.

Tarybinis delegatas A. 
Surkovas pabrėžė, kad ta
rybinės liaudies taikos ir 
tautų draugystės valia yra 
nekintama. IVasaulinėfzTai- 
kos Tarybos Uw4jirjt\ pasa
kė jis, ypatingai stipriai 
skamba žodžiai, raginantie
ji praskaidrinti tarptauti
nių santykių įtempimą, nu
traukti ‘‘šaltąjį karą” už 
ekonominių, kultūrinių ir 
kitokių ryšių tarp tautų iš
plėtimą.

Li De-ciuani (Kinija) iš
reiškė nuoširdų dėkingumą 
vengru tautai, kovojančiai 
už taika.

Karštą draudiką korėjie
čių tautos syeikinbną Ven
grijos liaudžiai pcirdavė 
Chan Ser/ja. I

Mitinge kalbėjo taiK pat 
d’ArbuSje (Juodoji Afri-. 
ka), Monika Pulton (Angli
ja), Meri Frimen (JAV),^ 
Memichandas Kaschivalas 
(Indija); žinomasis indų 
daininfnkas Pandit Onkar 
NaT Takoras atliko dainą 
apie taiką.

Susirinkusieji į mitingą 
Vengrijos sostinės gyven
tojai su didžiuliu pakilimu 
sutiko oratorįų kalbas, ku
riose jie išreiškė tautų lū
kesčius, jų pasiryžimą ap
ginti taiką. Daugiatūks
tantiniai šūksifiai “Taika 
Korėjai!,” “Njbrime tai
kos!,” ^Kovoti už taiką!” 
skambėjo po/saulės užlietą 
aikštę. Tarytum atsakyda
mi į tai, buvusieji tribūno
je šimtai delegatų tvirtai 
susiėmė < už rankų, pakelę 
jas virš galvos. Tai buvo 
ryškus tautų vienybės, so
lidarumo, vieningos valios 
užtikrinti taiką visame pa
saulyje simbolis.

Berlin. — Rytinės Vokie
tijos premjeras Grotewohl 
atsišaukė Į visus gyvento
jus, kad padėtų greitai su
imt derlius.

Washington. —xAxRgwko? 
karininkai spėjai kad 
vietų Sąjunga turį 4 milijo
nus geriausiai disciplinuo
tos armijos. V

ienis, Liepos-July 18, 1953
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REIKŠMINGA DIENA
* t

Diena, kurią Komunistų partija, Tarybine 
vyriausybė įvykdo rašytojo Jono Biliūno tes
tamentą, kada rašytojo kūnas atsiguls į 
gimtąją žemę, yra viena reikšmingiausių 
dienų mūsų padangėje. Rašytojas Jonas Bi
liūnas visuomet buvo brangus ne tik mums, 
anykštiečiams ir anykštėnams, bet ir visai 
Lietuvai. Jo testamento: — palaidoti rašyto
ją ant šventosios upės kranto — įvykdymas 
buVo visų mūsų ilgų motų svajonė. Svajonė 
turėti čia, savo žemėje. palaikus to žmo
gaus, kuris ir kūnu ir siela visuomet buvo 
artimas tiek mums, tiek visai lietuvių liau
džiai. šią mūsų svajonę Įvykdė tiktai tarybų 
valdžia. ‘

J. Biliūnas yra gimęs 1879 metais Anykš- 
’ čių valsčiuje, dabartiniame Anykščių rajone, 
Niūronių kaime, iš tėvu valstiečių. Mokslus 
jis ėjo iš pradžių Anykščių pradinėje mo
kykloje, vėliau Liepojos gimnacijoje ir Tar
tu universitete. Universiteto mokslų jis ne
galėjo baigti, nes už revoliucinę veiklą bu
vo pašalintas ir atiduotas policijos priežiū
rai.

J. Biliūnas buvo vienas pirmųjų pionie- 
rių-laisvės kovotojų, vienas pirmųjų, kuris 
drąsiai ir atvirai stojo kovon su tų laikų ca
rine priespauda, su savos buržuaz. veidmai
nyste, su “teisingaisiais ir pamaldžiaisiais”, 
kurie nors ir meldėsi, akis pakėlę į dangų, 
bet žemėje savo nešvariomis rankomis sau 
turtus grobstė ir, kiek įmanydami, engė 
liaudį. Garbingas, kilnus, bet kartu ir sun
kus buvo Jono Biliūno gyvenimo kelias.

Mums, anykštėnams, ėjusiems su Jonu 
Biliūnu mokslus Liepojos gimnazijoje, jis 
buvo mokytojas ir pavyzdys.

Rašyti trumpas apysakaites bei vaizdelius 
J. Biliūnas pradėjo dar būdamas gimnazijos 
mokinys. Gimnazistų, ne tik lietuvių, bet ir 

x kitataučių, tarpe jis buvo labai populiarus, 
turėjo sudaręs iš vyresniųjų klasių mokinių 
kuopelę ir buvo socialdemokratų partijos 
narys. Šioje kuopelėje mokiniai, J. Biliūno 
vadovaujami, skaitė Markso raštus, nagrinė
jo gamtos mokslus ir mėgino savo literatūri
nius bei publicistinius gabumus. J. Biliūnas, 
baigęs Liepojos.gimnazijos 8 klases, atsisakė 
eiti kunigų seminarijon, o tuo pačiu atsisa
kė ir nuo medžiaginės paramos iš giminių, 
______ _______________________________ £.-----

RAŠYTOJO JONO BILIŪNO 
PALAIKAI LIETUVOJE
(Tąsa iš trečio pusi.)

mai’s, už miškelio — rašytojo gimtasis Niū
ronių kaimas, derlingi J. Biliūno vardo kol
ūkio laukai.

Liejasi Bethoveno kūrinių garsai. į pilia
kalnio viršūnę nešamas karstas su rašytojo 
palaikais. Jis dedamas šalia granitinio Kapo, 
ant raudono pakilimo. Prie karsto — Vy
riausybinės delegacijos nariai, Lietuvos rašy- 

x tojai, Biliūno artimieji, senesnieji Niūronių 
kaimo gyventojai, asmeniškai pažinoję ra
šytoją. -

Mitingą atidaro LKIL Anykščių rajono 
komiteto sekretorius A. Varžgalys.

Į susirinkusius kreipiasi LTSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatas rašytojas' A. Vie
nuolis. žilagalvio rašytojo susijaudinimo ku
piną kalbą su dideliu dėmesiu išklausė susi
rinkusieji.

— Aš nuoširdžiai dėkoju, — sako jis, 
— partijai ir vyriausybei už rašytojo Jono 
Biliūno testamento įvykdymą, už visų mūsų 
ilgų metų svajonės išpildymą, svajonės tu
rėti savo žemėje palaikus to žmogaus, kuris 
ir kūnu ir siela buvo atsidavęs gimtojo 

• krašto žmonėms. J. Biliūnas, prie kvrio kars
to mes dabar stovime nulenkę galvas, buvo 
Anykščių padangėje vienas iš pirmųjų pio- 
nierių-laisvės kovotojų, vienas pirmųjų, kuris 
drąsiai stojo nelygion kovon prieš sunkią 
priespaudą, prieš gobšių fariziejų ve.idmai- 

,nybę.
Ilsėkis, brangus Jonai, savo žemelėje, ku

rioje tu gimei, augai ir kurią taip didžiai 
mylėjai. Taraus į tavo kapą niekuomet neuž- 

>■ žels. N.
Žodis suteikiamus Rašytojų valdybos pir

mininkui J. Šimkui.^
— Jonas Biliūnas jau 1903 motais prabilo 

apie Lietuvos darbo žmonių revoliucinę kovą 
ir į mases kreipėsi godžiu “draugai’ ta 
prasme, kaip mes šiandien tą žodį supranta
me.

, . J. Biliūno kūriniai — tai didis turtas, ku- 
, Xis įėjo į liaudį, šildė ir gaivino jos geriau

sius jausmus, kvietė į kovą už naują gyveni
mą, už tą gyvenimą, kurį po tiek dešimtme
čių iškovojo jo 'numylėta liaudis, sukūrusi 
tarybinę santvarką ir einanti į komunizmai

Kalba Vyriausybinės delegacijos vadovas 
laureatas A. Venclova.

I susirinkusius kreipėsi J. Biliūno vardo 
kolūkio narys A. Janukėnas.

Kalba Lietuvos Kultūros ministras, laure- 
i atas A. Guzevičius. Jis pareiškė:

— Ne viena mūsų karta mokosi iš J. Bi
liūno “Pirmojo streiko,” iš jo “Laimės ži
burio”, iš kitų širdies krauju parašytų kūri
nių. Tarybinė vyriausybė jautriai atsiliepė į 
lietuvių liaudies pageidavimą įvykdyti rašy
tojo valią. Dabar Jonas Biliūnas gulės ten, 
kur troško, toje žemėje, už kurią kovojo, 

, ’ toje liaudyje, kurią taip mylėjo.

kuri ir taip neperdidžiausia buvo. Jis nepa
būgo jokių gyvenimo sunkumų. Kai vienoje 
vietoje tas gyvenimas jam pasidarydavo per 
sunkus ir nebepakenčiamas, jis pasitraukda
vo kitur. Taip turėjo pasitraukti iš savo tė
viškės Anykščių, vėliau iš Šiaulių, Panevė- 
žio, pagaliau net ir iš universiteto, bet nebė
go į svetimus kraštus geresnės duonos ir ra
mesnio gyvenimo ieškoti. Pašalintas iš uni
versiteto vertėsi pamokomis, organizavo jau 
nebe moksleivių, o darbininkų būrelius, ir 
jau buvo žinomas plačiai Lietuvoje, kaip 
'eiklus visuomenininkas.

Paskutinį kartą aš pamačiau J. Biliūną 
prieš išvykstant jam į užsienius, kai jis bu
vo’ atvažiavęs į Anykščius atsisveikinti su 

/savo broliais ir giminėmis. Atrodė labai iš
vargęs, sublogęs ir, kai kalbėjo, vis kosčiojo, 
gręžės pavėjui ir keistai blizgėjo jo akys, 
būnant namo iš Anykščių į Niūronis, jam pir
mą kartą šokęs per burną kraujas. Bene 
per tą atsilankymą jis ir bus parašęs savo 
testamentą :

“Kad numirsiu, man’ pakaskit
Ant Šventosios upės kranto, 
Kad matytų kapas sodžių, 
Kūdikėlis kur užaugau', 
Kad girdėtų tą dainelę, 
Motinėlė kur dainavo, 
Kai ant kelių mažą migdė 
Ar lopšy mane lingavo...”

Šiandien tarybinė vyriausybė jo testamen
tą jau įvykdė. Ilsėsis J. Biliūmjjfsavejoje že
melėje, kurioje gimė, augo, kurioje ir džiau
gsmo ir nusivylimo patyrė, del kurios geres
nės ateities bekovodamas ir savo sveikatą 
prarado.

Nuo jo kapo netoli ir upė šventoji maty
sis, ir jo gimtojo Niūronių kaimo laukų ir 
miškų apybraižos, kūdikėlis kur užaugo... 
čia jį lankys ir savi ir tolimi, jo talento 
garbintojai, jo rašytų raštų skaitytojai. Kai
mo mergaitės padainuos jam dainelę, moti
nėlė ką dainavo, kai ant kelių mažą migdė 
ar lopšy kad, jį lingavo, o piliakalnio pušai
tės oš ir seks jam ‘Liūdnos pasakos” neuž
baigtą istoriją ir šnibždęs apie tai, kad L j k 
tokie žmonės, koks buvo jis> po savo mirties 
amžiams pėdsakus palieka. A. Vienuolis.

------------ ----------—
Gedulo garsams aidint, rašytojo karstas 

nuleidžiamas į kapą. Ant granito antkapio 
iškaltas užrašas:

JONAS BILIŪNAS 
1879—1907

Tarybinės vyriausybės rūpesčiu 
rašytojo palaikai 1953 metais 
perkelti iš Zakopanės Lenkijoje 
į gimtąją Tarybų Lietuvos žemę.

Jono Biliūno kapą nukloja vainikų kal
nas, čia atgabenamos gyvos gėlės iš Vilniaus 
ir Kauno, Ukmergės ir Anykščių, aplinkinių 
kolūkių. Tūkstančiai žmonių praeina pro 
rašytojo kapą, nulenkia čia savo galvas, iš
reiškia savą gilią meilę brangiajam rašyto
jui. St. Vaitkūnas

ŽINIOS IS LIETUVOS
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SVEČIAI IŠ BROLIŠKŲ 
RESPUBLIKŲ 
Baltarusijos liaudies 
instrumentų orkestras * x f

VILNIUS, birželio 27-^28 

dd. — Jaunimo sode įvywo 
Baltarusijos valstybinio liau- 

orkestro 
orkestras, su

ko 1 c kty- 
populia- 

no ko- 
usijoje, 
blikose 

omet susi-

dies instrumentų 
koncertai, šis 
kurtas iš saviveiklos 
vo, išaugo į vieną iš 
riaušių Baltarusijos 
lektyvų. Tiek Balt 
tiek ir broliškose res 

. jo pasirodymai vi:
laukia pasisekimo. Visuomenė 
aukštai įvertino orkestro ko
lektyvą per jo koncertus mū
sų Tėvynės sostinėje Maskvo
je 19 10 metų baltarusių meno 
dekados metu.

Moldavijos šokėjdi

Į Tarybų Lieyuvos Sostinę 
trečią kartą atvyko gastro
lėms Moldavijos TSR Li addies 
šokių ansamblis. Ankstesni 
šio ansamblio pasirodymai 
Vilniuje, ypatingai po Molda-

’’Pt'kūngs

i

LMS News and Views
Ry Mildred Stensle’-

This writer made a' w1»rilwin<l trip up to 
\ Mass to sec what prospects theic w ci . >
V TmS Holiday there th>s year. I found 

the people al OLympia Park, our former 
LMS Summer Vacation spot, j
hustle and bustle of former MIS S ■ 
preparations and activity. Yo<must c 
back this year, they all sa>d, even rf only

It seemed that just everybody was there, 
not only, the Lithuanians from all over 
Mass., but many out of stale, guests w ho 
evidently planned their, vacations to coincide

DOTNUVA. — 
žemės ūkio artelės 
čiai įsipareigojo 
šiais metais gausų visų kultū
rų derlių. Jie nutarė gauti vi
dutiniškai po 22 centnerius 
žiemkenčių, po 19,8 centnerio x 
vasarinių kultūrų ir po 280 

. centnerių cukrinių runkelių iš 
hektaro visame pasėlių plote. 

■' Gerai suorganizuota pasė
lių priežiūra, šimtai hektarų 
vasarojaus jau išvalyti nuo 
piktžolių. 60 hektar plote 
atliktas cukrinių runk^ių ir 

 

pašarinių šakniavaisių pNęėlių 
purenimas, ravėjimas ir iVti- 
nimas. . ♦

Kolūkinės dainų šventės

Rašytojo tėviškėje
Plačiuose “Anykščių šilelio” kolūkio, lau

kuose, kuriuos įdirba traktoriai, noksta 
brandūs javai. Kasmet gausėja derlius, di
dėja kolūkiečių pajamos. Kolūkiečių namai 
kiekvieną vakarą sušvinta skaidria elektros 
šviesa, šen ir ten dienomis dūzgia elektros 
motorai. Kolūkiečiai nepanorėjo daugiau 
gyventi tamsoje ir savo iniciatyva pasistatė 
kolūkinę hidroelektrinę. Štai kaip šiandien 
atrodo Niūronių kaimas, Jono Biliūno tėviš
kė.

Nuolat kyla liaudies gerovė, kultūra, čia 
šiandien jau ne svečias knyga kolūkiečio bu
te, ne naujiena radijas, kinas. Apylinkėje 
daug klubų-skaityklų, bibliotekų. Kasdien į 
mokyklą skuba kolūkiečių vaikai. Juk se
niau, buržuazijos valdymo metais, visame 
Anykščių valsčiuje mokėsi vidurinėse mo
kyklose labai maža, daugiausia buožių vai
kai. O dabar mokosi daugiau kaip 1,600 
moksleivių, tai yra visi mokyklinio amžiaus 
vaikai. Jie išaugs tvirta; išmokslinta karta. 
Nė vienam mūsų vaikučiui niekuomet neteks/ 
patirti Jonuko likimo, kurį taip vaizdžiai ir 
jaudinančiai aprašė mūsų mylimasis rašy
tojas. • .

Pas mus yra nemaža žmonių asmeniškai 
pažinojusių Joną Biliūną. Jų atsiminimų ir 
pasakojimų anykštėnai klausosi su r didelių 
įdomumu. Brangus mums yra šviesus rašy
tojo atminimas, čia jis praleido savo vaikys
tę. Čia jis dažnai atvykdavo iš mokslų pail
sėti. J. Biliūnas gyvai domėjosi kaip gyvena 
darbo žmonės, kokie yra jų siekimai. Rašy
tojas nepaprastai mylėjo Šventosios pakran
tes,, kurias apdainavo savo eilėse ir atkūrė 
apsakymuose.

Neatpažintų Niūronių Biliūnas, — pa
sakoja senukas mokytojas P. Šulga, pažino
jęs rašytoją asmeniškai. — Dabar čia nau
jas gyvenimas ir nauji žmonės, nebe tie, 
apie kuriuos rašė rašytojas, dėl kurių vargų 
jis sielojosi. *

Su pagarba ir meile pasakoja mokytojas 
apie rašytoją, apie jo meilę' liaudžiai, nenu-

AllriglWwe will be back The week-end 
of August 29-30 has been officially delegat
ed as LMS Weekend at Worcester. Former 
students, guests and friends arc invited for 
an LMS School .Jamboree. Saturday the 29th 
will be devoted to sports and games, com
munity singing and dancing, and of com sc 
visiting and meeting former students and 
friends.

Sunday, August 30th, everyone is invited 
to the LMS 2nd and 3rd district LMS Holi
day Picnic. The picnic will be in traditional 
style, with proper s refreshments and a 
musical program made up of talents of the 
former LMS Summer School Students.

The purpose of the picnic w ill be not only 
to renew old acquaintances friendships, but 
to raise money for another LMS venture— 
to send a representation from the East to 
the LMS Art Festival in Chicago this coming 
October.

There’s just a litt/c over a month to make 
plans to get to Worcester for the LMS 
Reunion Weekend. So let’s hop to it! Every
body Massachussetts bound the last week
end in August.

-o-7,
And now, just a few comments to share 

with the readers of This column on my 
impressions of the Laisve Picnic held at 
Montello,’ Mass, on July 4.

The National Lithuanian Park in itself is 
like a bit of old Lithuania (like 1 imagine a 
Lithuanian park ^should be). Tables, booths 
and a large clap-board hall are set in the 
midst of a grove of towering pine trees. And 
on those tables are heaped such old favorite 
delicacies as Lithuanian sausage, cheese,

The musical part of the program was held 
outside, on the steps of Uic dance hall. The 
newly reorganized Worcester Aido Choruš 
added much spirit and enjoyment to the 
festivities. Real pride in their teacher and 
in the chorus was evidenced. Some of the 
former members were back in the ranks 
and there were also some new faces. We 
know' of many more who should be back 
with this fine singing group. We hope they 
will be zby next season. Old-timer J. Saba
liauskas and new-comer 'Ona Dirvelis make 
a fine singing duo.

Our hats off to John Dirvelis the director, 
and to the new Aido Chorus'.

We were all disappointed because the 
Hartford “Laisvės” Chorus was not able to 
participate as scheduled. Their teacher, 
Wilma Hollis, is recuperating from a sudden 
appendix operation. A speedy recovery, 
Wilma. •>

But Montello’s talent ably rounded out 
the days program. Fine singing by Aldona 
Wallen and Rose Stipriais, topped by the 
popular songs of the Montello trio led by 
Al. Potsius, ' made the visit to Mass, a

•t I ETA V AS. — “Spartako” 
žemės ūkio artelėje įvyko kolV 
ūkinė' daiijų šventė, skirty pąf 
vasario sėjos baigimui, šven
tėje dalyvavo daugiau kaip 
200 dainininkų ir šokėjų iš

| “Spartako”, “Po Lenino vė-
I liava” ir “Gegužės Pirmosios” 

kolūkių. J šventę -suplaukė 
2.000 žiūrovų.

Dainų šventė įvyko tai£ pat 
“Kelias į komunizmą

kraštąEkskursijos po gimtąjį

KAUNAS. — Kauno 
ūkio technikumo moksleiviai 
kiekvieną vasarą ruošia eks
kursijas po gimtąjį kraštą, 
įvyko pirmoji šių metų Kelio
ne. Su technikumo auto maši
na buvo atlankyta Žemaitija, 
vakariniai respublikos rajonai 
— Telšiai, Palanga, Klaipėda, 
Platelių ežeras ir kitos vieto
vės. Kelionės metu susipažinta 
su mūsų krašto istorinėmis 
vietomis, besivystančių sočia 
listiniu kaimu, augančiais mie
stais. Viso padaryta $>0 /kilo
metrų kelio.

Artimiausiu metu i 
ma surengti ekskursiją į rytų 
Lietuvą, aplankyti Ukmergę, 
Uteną, Zarasus, susipažinti su 
šio krašto ežerais bei istori
nėmis vietomis.

žemės

ilstamą energiją einant ‘prieš srovę”, prieš 
prietarus, prieš išnaudojimą, už šviesų dar
bo liaudies gyvenimą, tokį gyvenimą, kokio 
sieke jo “Laimės žiburio” didvyriai.

Mūsų darbo žmonės nepaprastai myli ir 
gerbia didį rašytoją.

Ant aukšto piliakalnio, iš kur matosi 
“Anykščių šilelio” ir kaimyninio Juliaus Ja
nonio vardo kolūkiai, prie Šventosios ilsėsis 
rašytojas. Ir ta vieta nuolat primins kiek
vienam J. Biliūną — kovotoją už savo liau
dies laimę, skatins visus siekti didesnių lai
mėjimų, šviesesnės ateities.

S. Matiukas
Anykščių miesto vykdomojo komiteto

pirmininkas

įp buvo 
metodųVaizdas iš “Aušros” kolektyvinio ūkio 

(Šiaulių rajone), rodąs karvėms įsteigtas 
“vasarvietes.”

. Grupė žemdirbystės ir dir
vožemio instituto sėjomainų ir 
daugiamečių žolių sektoriaus 
mokslinių bendradarbių vado
vaujant docentui P. Vasiliaus
kui, paskutiniųjų dešimties 
dienų laikotarpyje tyrinėjo 
respublikos pietryčių rajonuo
se kolūkių žemdirbystės pa
dėtį. Detalesni tyrimai buvo 
atlikti Druskininkų, Daugų. 
Varėnos, Švenčionių, Ignali
nos, Dūkšto ir Zarasų y r5/9- 
nuošė. /

Svarbiausias dėmesy 
kreipiamas į naujų 
pritaikymą tų rajonų smėlėtų 
dirvų derlingumui padidinti.

4 puil.-Laisvė (Liberty)-šeštadienis, Liepos-July 18, 1953
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M. ILJINAS

Gamtos nugalėjimas
J (Tąsa)

Ifavaime suprantama, kad miško per
sikėlimą į stepę turi organizuoti žmonės.

Bet ąžuolą, pušį, beržą ne taip jau paprasta 
iškasti ir pervežti daugelį kilometrų. Na, 
ir ar prigis suaugę medžiai naujoje dir
voje, naujoj-e, jiems neįprastoje aplinko
je?

Senius teks palikti jų vietose, o į tik
rąją tarnybą mobilizuoti jaunąją kartą.

Sėjai bus reikalingos sėklos, o sodini
mui —maži medeliai — sodinukai.

Tokių-medelių/neseniai išdygusių iš 
sėklų, galima rasti kiekviename miške.

Bet jei mes pasitikėtume tik savaimi
ne sėja, mes turėtume įdėti daug darbo 
ir sugaišti daug laiko jo ieškodami. Juk 
vienas dalykas ateiti ir paimti tai, ką 
yra pasėjęs pats žmogus, ir visai kas ki
ta — klaidžioti ir ieškoti miške to, ką 
yra pasėjusi gamta.

Tenka skaitytis ir su tuo, kad gamto
je ne viskas vyksta taip, kaip žmogus no
rėtų. . Pavyzdžiui, ąžuolas duoda didelį 
gilių derlių ne kiekvienais metais. Pa
žadėto dalyko laukiama trejus metus, o 
’ciV. tenka laukti derliaus ketverius ir net 
aštuonerius metus.

Lėtai pušiai reikia ištisų pusantrų 
metų sėkloms išauginti: ji žydi vasaros 
pradžioje, o sėklos skujose pribręsta tik 
sekančių metų lapkričio mėnešį.

Mišką gamta sėja be jokio plano, kur 
pakliūva. Kas tik nedalyvauja čia “sė
jos kampanijoje”!

Pušų, eglių, klevų, beržų sėklas sėja 
vėjas. Juo lengvesnės sėklos, juo geriau 
įtaisyti jų sparnai, burės, parašiutai, 
tuo toliau jas nuneša vėjas. Tuopų sėk
los kartais nulekia daugelį ’kilometrų.

Mišką sėja ir vanduo. Jis neša nuo 
aukštų krantų į upę alksnių ir gluosnių 
sėklas.

Apskritašonės gilės pabėga nuo tėvų, 
nusirisdamos atšlaite.

Geltonoji akacija pati sėjasi: atidaro 
ankštį ir išbarsto žemėje sėklas.

"Mišką sėja žvėrys ir paukščiai. Sibi- 
i -o taigoje voverės, burundukai ir riešu
tinių paukščiai nešioja į visas puses ke
dro riešutėlius, ir kedras pasirodo degi
muose ten, kur jo anksčiau nebuvo.

Bet, suprantama, paukščiai ir žvėrys 
rūpinasi ne miško sėjimu,' o savo pačių 
mityba. Voverės slepia drevėje riešutus 
ne tam, kad iš jų išaugtų lazdynas. Bu
rundukas neretai įrengia savo maisto 
sandėlį po akmeniu. 0 tenai patekusiems 
kedrų riešutėliams nėra jokios galimy
bės pasidaryti kedrais, net jeigu jie ir iš
dygtų.

Už savo dalyvavimą sėjos darbuose 
žvėrys ir paukščiai ima per didelį atlygi
nimą. Kreivasnapis numeta nuo medžio 
eglės skują, kada joje jau beveik nelie
ka sėklų. Didelis margasis genys sulesa 
per metus tiek pušų sėklų, kad. jomis 
būtų galima apsėti 100 hektarų plotą...

Bet štai vėjas, vanduo, žvėrys ir pauk
ščiai atliko sėją. Sėklas reikėtų dabar 
kaip reikiant įterpti į drėgną žemę, kad 
jos būtų apgintos nuo saulės spindulių, 
nuo išdžiūvimo, 
nėra k^m tuo rūpintis, 
seki

Bet gamtos medelyne 
Dar gerai, jei 

m į purų miško patie- 
• ir taip, kad jos nu

krinka ant lygios žemės, kur joms nepa
vyksta išdygti. Jeigu net sėklos išdigs, 
negalima būti tikram, kad daigų nenu
stelbs žole, kad jie nežus nuo karščio ar
ba šalčio, nuo pelių arba kiškių.

• Vadinasi, gamtą labai pasitikėti nega
lima. Ką nors kurdama, ji išlaidžiai 
naudoja medžiagą. O ir laiko ji turi li
gi valiai. t

O mums laukti nėra kada. Mes turi
me taupyti ir laiką ir darbą. Mums rei
kia patiems sėti pagal planą tai, kas rei
kalinga medelynuose arba tiesiog busi
mųjų juostų vietoje.

Tam reikalingos sėklos. Vadinasi, nuo 
sėklų ir reikia pradėti. Na, tai ir su
prantama: be gilės ąžuolo neišauginsi.

ŽYGIS DĖL SĖKLŲ
Vos tik sudarius medžių mobilizacijos 

ir jų perkėlimo į stepę planą, tūkstan- 
čMlL

W brikelėmis, 
rinkti tSgkIu. Rinkėjų tarpe buvo ir su
augusiųjų ir vąikų.

Vaikai ir anksčiau ne kartą ateidavo 
j mišką ir niekada negrįždavo namo tuš- 

• čiomis rankomis.
jiems būdavo dosnus. Bet jis

opių išvyko į miškus — ir pėsčio- 
ir sunkvežimiais *—

ne iš karto apdalindavo juos dovanomis. 
Už darbą būdavo atlyginama grybais ir 
uogomis. Miškas priversdavo vaikus il
gai klaidžioti po tankmę, po pelkes ir 
tarpumiškius, mokė juos atidžiai žiūrėti 
žemyn, po kojomis, iš pirmo žvilgsnio at
skirti raudoną rudens lapelį nuo raudon- 
viršio kepuraitės.

Būdavo, praeina daug žmonių, ir nie
kas nepastebi grybo. O jis stovi akyse— 
tarsi laukia to, kurio akis akylešnė.

Vaikų tarpe atsirasdavo tokių specia
listų, kurie mokėdavo surasti samanose 
baravykus ne akimis, o lietimu — basų 
kojų pirštais. Baravykas dar nebūdavo 
išvydęs dienos šviesos, o jis jau būdavo 
surastas. Neišvengs dabar jis katilėlio 
arba keptuvės!

Vaikai gerai įsisavino grybų mokslą. 
Uogas jie taip pat gerai pažino. Jie ne
mėgindavo ieškoti raudonviršio pušyne 
ir neieškojo spanguolių tuo laiku, kai 
laikas rinkti žemuoges. Bet jiems pir
mąkart teko vykti į mišką ne grybauti ir 
ne uogauti, o ieškoti medžių. Jiems buvo 
šį kartą reikalingi ne žabai, ne malkos, 
o gyvi ąžuoliukai, kleviukai, beržiukai.

Jie mokėjo atskirti vieną grybą nuo ki
to. Dabar jiems reikėjo išmokti pažinti 
sėklas ir vaisius.

Kaimo vaikai gerai žinojo, kad beržų 
sėklas reikia rinkti vasarą, giles rudenį, 
o pušų skujas — žiemą. Jiems ir be pa
aiškinimų buvo žinoma, kad klevo bai
siai yra su ilgais sparniukais, liepos vai
siai pakabinti, kaip auskarai, prie siau
ro lapelio — pažiedlapio, o beržo žirgi
niai ilgi, pūkuoti.

Bet miesto vaikams, kurie buvo mokę
si botanikos ne tiek miške, kiek iš vado
vėlio, daug kas buvo nauja. Ne visi jie 
žinojo, pavyzdžiui, kad beržų sėklas rei
kia rinkti tada, kai žirginiai parudavę ir 
lūžta lenkiant. Jei tas laikas praleidžia
mas, beržo sėklos pabyra aplink medį ar
ba išlakioja pavėjui.

Sparnuotieji trakinio klevo arba toto- 
rinio klevo vaisiai ilgai nekrinta; juos 
tenka skinti ,kol jie dar yra ant šakų. O 
štai sparnuotos platanlapio klevo sėklos 
nukrinta iškart, kaip tik prinoksta; jas 
galima rinkti ir nuo žemės.

Nesunku pakelti nuo žemės tai, kas 
yra ant žemės nukritę. 0 kaip nurašky
ti tai, kas dar kabo' ant šakos, pačioje 
medžio viršūnėje?

Esama vikrių vaikų, kurie moka kars
tytis medžiais ne blogiau už voverę. Bet 
jeigu tektų laipioti į kiekvieną medį ir 
paskui kopinėti nuo šakos ant šakos, 
kiek čia reikėtų sugaišti laiko!

Bet ir čia pagalvojus galima surasti 
išeitį. Prie medžio galima pastatyti ko
pėčias ir šakutes prilenkti ne rankomis, 
o kabliais, pritaisytais ant ilgo koto.

Gledičijos • medis turi didžiulius aš
trius dyglius. Todėl ji ir paimama kaip 
sargas, iš jos daromos gyvatvorės. Jei 
plikomis rankomis imsime nuo jos sėk
las, nenudžiugsime: ji sudraskys iki 
kraujo rankas. Todėl imtis darbo reikia 
protingai: užsimauti ant rankų piršti- 

-nes.
Atrodo, kas gali būti čia paprasčiau, 

kaip rinkti giles. O pamėginkite imtis 
to darbo nemokėdami. Vargu ar jums 
kas nors gero išeis.

Prieš pradedant rinkti giles, reikia 
sužinoti, kokie jų tėvai. Stiprių, sveikų 
ąžuolų, augančių ne pavieniui, o ištisais 
ąžuolynais, ir palikuoniai esti stipresni.

Pakėlus nuo žemės gilę, reikia pažiū
rėti, ar ji gyva ir sveika: ar nėra joje 
skylutės, ar žievė nėra atkerusi nuo 
branduolio. Pasitaiko ir taip, kad ati
darai gilę, o jojeytupi .didelis vikšras, ir 
beveik visas branduolys yra pavirtęs 
trūnėsiais. Aišku, kad tokia išėsta gile 
vertės turi ne daugiau, kaip išvalgytas 
kiaušinis.

Sveikos gilės ir spalva ypatinga: tam-, 
šiai ruda. ' ♦

Bet neužtenka surinkti sėklas, reikia 
mokėti jas. išlaikyti. Gilės pribręsta ru
denį, o jos sėjamos dažniausiai pavasarį. 
Jeigu jas paprastai paliktume krūvoje 
ant žemės, jas išnešiotų žvėrys ir paukš
čiai.

Kur ant ąžuolų pribrendo gilės, tenai 
ima lankytis gražus baltas paukštis su 
skaisčiai melsva dėmele tamsiame spar
ne — tai kėkštas. Jis rimtai šokinėja 
tarp nukritusių lapų ir savo ilgu snapu 
ieško juose gilių, o paskui slepia juos > 
drevėje arba kokioje kitoje nuošalioje 
vietelėje. (Bus daugiau)

I

Pittsburgh, Pa.
Dvi didžiulės kasyklos 
užsidarė

Uždarymas neribotam lai
kui didžiulės National Steel 
Corp, kasyklos Weirton, W. 
Va., sykiu su U. S. Steel Corp. 
National Mine No. 1 prie Mor
gan, šiaurvakaruose nuo čia, 
kelia didelio susįrūp|mmo tar
pe mainierių, kurie baigė 
dienų metines atostogas ir 
jomis neteko darbų.

Virš 400 mainierių liko 
darbo Weirtone ir virš ! 
Morgane.

Morgan maina yra šešiolik
ta, kuri baigė operacijas lai
ke pastarųjų- pusantrų metų. 
Gegužės men. Berry maina, 
Ford Collieries prie Bairford, 
buvo uždaryta, 
mainierius iš darbo, 
mainos » uždaryme 
Bussarello, prezidentas United 
Mine Workers District 5, 
pranešė, kad dar dvi mainos 
šioj apylinkėje buvo sulaiky
tos nuo užsidarymo, tik sutin
kant unijoms prisiimti skubą 
ir pakelti žymiai anglies pro
dukciją.

Weirton maina visa me
chanizuota, su vėliausiomis 
mašinomis ir mylios ilgio kon
vejeriu po žeme gabenimui 
anglies į Monongahela upę, 
kur mechaniškai supilama į 
laivus gabenimui į plieno kom
panijų įmones.
Ši maina per. kompanijos pa

reigūnus buvo keliama kaipo 
pavyzdis pajėgingumo, saugu
mo ir geromis darbo sąlygo
mis.

Maina atidaryta su di
džiausiais "trimitavimais prieš 
tris ir pusę metų, iškasė ang
lies arti miliono tonų į metus 
su apie 413 mainierių. Tai iš
puola ant darbininko po 14 
tonų dienai dirbant 8 valan
das ir 5 dienas savaitėje.

Nacionalės Industrijos Kon
ferencijos Tarybos apskaičia
vimu a b e 1 n a i produk
cija ant mainierio už 8 vai. 
darbo 1947 m. buvo 6.14 to
no anglies.

Toks didelis pakėlimas pro- 
duktyviškumo Mechanizuotose 
mainose ant mainierio, kartu 
su prisitaikymu prie pirkėjų 
reikalo, išsortuojant ir išplau
nant anglį, pagalba didelio 
kapitalo išspaudžia iš biznio 
mažas komercines mainas.

Prie šių didelių pamainų 
pridėjus paskutinių metų nau
ją kurą, ir čia turime priežas
tį kodėl į trumpą laiką nedar
bo klausimas patampa pama
tine- problema mainieriams 
jų unijai. Er-Mainieris.

1 ei 
nėra vienti

slepia juos

TO 
su

be
200

išmetant 525
Po tos

John P.
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BINGHAMTON, N. Y
Dar vis žmonės aukoja Į 
Laisvės $8,000 fondą

Aplankiau1 Peter ir Kath 
Jozapąičius, kurių namas bu
vo labai išdegęs praėjusį va
sarį ir kurį jie dabar taiso, 
gražina. Kath turi gerą sko
nį. Visk-as bus moderniškai į- 
taisyta. •

Pasikalbėjus su jais, sako,

piūčio 4 d. ir priširasytume- 
En- 
val.prasidės 8

Kibirkštis, 
sunkios ligos.

po

Į Philadelphia, Pžųy
HELP WANTED-»MaLE

šie jurus $5 į tą fondą, kur 
dar nemažai reikia dėl pasie
kimo tikslo. , Pamaniau sau, 
kad jeigu būtų daug tokių rė
mėjų, tai jau seniai vajus bū
tų/buvęs užbaigtas.

ykntra gera rėmėja, tai Va- 
Kaminskicnė. Nors ji 

tų sveikųjų ir
mažai tegali /Tiž^idirbti. dėl 
pragyvenimo, b.ęt aną dieną 
užėjo pas nius ir pasiūlė man 
$5 pasiųsti į Laisvės fondą. 
Ji sako: “šiuo sykiu tiek teiš
galiu. Mat, mano sveikata ne
leidžia pilną laiką dirbti, 
tik pusę dienos/’

Dėkoju jums,, draugai 
draugės, kurio aukojote
dar patys pasiūlėte, mąp ne
reikėjo prašyti. Bus dabar iŠ 
Binghamton Į minėtą fondą 
suaukota ir -per mane pasiųsta 
$68.

Moterų Klubo vajininkė
J. K. Navalinskiene. 

—o— f
Pasimirė

Liepos 12 d. pasimirė senas

o

iv
ii

te? Susirinkimas įvyks 29 
dlcott St., ir 
va k.

Pasimirė č. 
keturių metų
Draugas nepajėgė toliau ko
voti prieš mirti. Kibirkštis vi
sados mėgdavo lankyti prog- 
resyviškus parengimus. Uoliai 
rėmė darbo žmonių veikimą. 
Velionis paliko nuliūdime savo 
žmoną, gimines ir draugus. 
Draugija reiškia gilią užuo
jautą jo žmonai ir giminėms.
Mūsų draugija paaukojo šim

tą dolerių nuo tornado nuken
tėjusių sušelpimui.

R sporteris.

NEW CAR MECHANIC
First class. Ford exp. preferred, 

but not necessary. straight time for 
40 hrs; time & half over 40. 47’A 
hr. reg. wk. Pleasant working con
ditions, coveralls, pąid holidays; va
cation with pay. Insurance coverage.

Sec Mr. Leschke or Mr. Volas/'-* 
WINNERS. For Agency. 444 Haddon 
Ave., Haddonfield, N. J. Lincolji 7- 
2000.

(140-142)

kauskas. Paliko nuliūdime 
dvi dukteris, Mrs. Knizikevi- 
čienę ir Mrs. Mitrus, ir daug 
giminių ii’ draugų.

J. K. Nelesh.
—o—

Gabus mokinys
Birželio mėnesį baigė Cent

ral High School Brian Woi-
J. Vaicekauskų sūnus, 

“honored student”.
dar tik 17 motų am- 
Tiktįai lapkričio mėnesį

ceck, 
kaipo 
Brian 
žiaus.
bus 18 metų. Jis yra pasiren
gęs eiti į RPA kolegiją ir mo
kytis “mechanical engeneer- 
ing.” ,

Geriausio jum, Brian, pasi
sekimo moksle.

Mr. ir Mrs. A. Nelesh 
—o—

Liepos 9 d. lankėsi svečias, 
f i Įmini n k as Jurgis Klimas, iš 
Brooklyn, N. Y. Rodė filmą 

Tik gaila, kad ma- 
tegalėjome su-

“Birutė.
žai žmonių
kviesti. Filmą gal būtų ir ne
bloga, tik neaiškiai girdisi 
balsai ir gana tamsokai nufil
muota, jog sunku artistų vei
dus [matyti. Dalyvavęs.

Worcester, Mass.
Liepos 7 d. Įvyko Lietuvos 

Sūnų ir Dukterų Pašai pines 
Draugijos mėnesinis susirinki
mas., Valdyba ir įvairios biz
nio komisijos išdavė raportus 
iš pereito mėnesio veikimo. 
Pasirodo, kad nors biznis ne- 
taip jau prastai ėjo, vienok 
dar yra progos pagerinti — 
ypač ant Olympia parko. Kar
tais nekurie darbininkai apsi
ėmę dirbti nepribūna laiku, o 
kiti visai nepasirodo. Būtų ge
rai, kad biskutį sistematiš- 
kiaJ susitvarkytų.

, Daug jaunų ir pasenusių, 
vyrų ir moterų lankosi į mūsų 
vasarnamį ir džiaugiasi, kad 
gražioje vietoje praleidžia 
laiką linksmai, bet dar nėra 
nariais LSP , Draugijos. Tai
gi, ar nebūtų gerai, kad tie 
ateitumėte į sekantį draugijos 
susirinkimą, kuris įvyks rug-

SHENANDOAH, PA.

Dienraščio Laisves Paramai

PIKNIKAS
įvyks Sekmadienį

Rugpiūčio 23 August
Swank’s Grove
Brandonville, Pa.

| Visi šios mainų apylinkės lietuviai yra kviečiami 
I į šį puikų pasilinksminimą. Turėsime svečių iš 
| Brookiyno. Kviečiame Philadelphia ir Baltimorę. t 
I Scrantonas ir Wilkes-Barre rūpinkitės skaitlingai 1 
I atsilankyti. , |
| Labai graži vieta piknikui, linksmai praleisite 
I laiką su svečiąjs iš tolimų kolonijų. , Rengėjai. £

Chicago, III
Šaunus LLD kuopos 
susirinkimas

MEN (2)
For

NEW CAR MĄKE READY
Installing radios and acces,spries. 
Experienced preferred, but not 

necessary.
Steady work.

Contact MR. GORHAM 
COLONIAL MOTORS

166 W. Cheltcn Ave. ' VI. 4-9035
(140-143)

kuo-Liepos 10-tą d. mūsų 
pa turėjo smagų susirinkimą. 
Narių susirinko pusėtinai. Bu
vo garsi narna, jog yra pri- 

i siųstos knygos, kurios priklau
so pasimokėjusiems nariams 
duokles už šiuos 1953 metus. 
Draugės-gai skaitlingai atsi
lankė ir pasiėmė po gerą kny
gą.

Tikiu, kiekvienas, skaity
damas tą knygą, kuri pava
dinta “Po Audros,” ras tikro 
pasitenkinimo. Labai gerai 
I>LT) Centras padarė šiais 
metais paruošdamas kaip tik 
'laiku knygą siuntinėti nariam 
ir kuopoms.

Mūsų 19-ta k p. yra didžiau
sia visoj draugijoj. Darbuojasi 
gerai. Pastarame susirinkime 
užbaigėme šimtinę, kurią bu
vom pasibrėžę del Dailės ir 
Dramos Klubo namo, kaipo 
serą Įsigyti. Dabar mūsų kuo
pa bus pilnateisė nare tos i-

Trumpai kalbėjo L. Prūsei- 
ka. Daugiausia draugijos rei
kalais, kviesdamas darbuotis 
gauti naujų narių ir iškolek- 
tuoti iš senu.

Mūsų kuopa jau turi už 
šiuos metus nasimokėjusių na
rių 136. Pagal 1952 metus dar 
71 nariai turėtų pasimokėti. 
Po susirinkimo turėjom vaišes 
ir draugiškus pokalbius. Geis
tina, kad ii’ sekanti 
būtų toki skaitlingi 
ir konstruktyvūs.

—o—
ir Dramos 
reikalai

BAKER. 2nd Hand. Bread, polls 
and sweet dough. St. wk., ,pl. work
ing conditions. 5 day wk. Day work. 
Ins. Fund and vacation., Apply in 
person or phone: Mr. Thomas Ko
cher, Norristown 8-5480. PERFEC
TION BAKERY, Haw's Ave. & Wash
ington St., Norristown, Pa.

(139-Į4Į)
* « 

OPPORTUNITY
One of the world’s fastest growing 

most successful Life Insur^ncp 
Company will add 4 young rn(?n to 
present outstanding Sales Depart
ment.

Successful performance and extpp- 
sivc training will lead to managerial 
position. College, married, teaching, 
coaching or athletic background 
hclpfuj. But not,essential. J
•> Starting salary $300 per month." 
For interview call Mr. Aufhanwper, 
supervisor for Lee Ągpppy, Penp 
Mutual Life Insurance Co. LopiBard 
3-7321. V

(139-1111)

AUTO PAINTER. U.^eri Cars. Ex
perienced. Steady work; good work
ing conditions. Apply in person. See 
Mr. Morrison. \

QUAKER CHRYSLER ' 
4233 -Frankfod Ave.

(139-141)

AUTO BODY AND FENDER MAbf. 
Experienced. Must be first class.* 
Steady position. $2.50 per hour, 
cation with pay. Apply in person. 
CHITTICK, 206 N. 22nd Street.

(141-142)
------------------------------------------------1--------------------------------- ------

AUTOMOBILE 
MECHANIC 

Experienced all around man needed 
in addition to present staff to handle 
expanded service volume. Studeba
ker experience not necessary. Good 
man can tep $100 a week J- Bring 
tools ready for work. y.

Al Uber, Service Manager.
, PRUCK MOTOR CO. J 

1601 Haddon Ave., Camden, N.ydC
• (UJ-443)

Dailės
Klubo

mitingai 
draugiški

progresyviai
nusipirkome

Chicagos
dideli

Mes 
lietuviai 
parankų ir labai patogioj vie
toj pastatą. Jis buvo Chica
gos progresyviam lietuviam 
taip reikalingas, kaip saulės 
šviesa, niekas to neužginčys.

Kada namas nupirktas, rei
kalingas remontas ir gana 
skubus, kad galima būtų jį vi
są tinkamai išnaudoti, kad 
tuč tuojau duotų reikalingas 
pajamas, o tam visam reika
linga finansų.

LLD 10-tos kuopos pusmeti
niam susirinkime tūli draugai 
pakėlė klausimą, kad reikia 
kreiptis į organizacijas, drau
gystes, klubus ir pavienius 
draugijų narius, kad pataptų 
Dailės ir Dramos Klubo na
riais.

Tas paraginimas rodosi vie
loje. Jei kuris žmogus norėtų 
garbingą darbą visuomenei 
padaryti ir savo vardą padėti 
garbingoje vietoje, turėtų pri
sidėti su šimtine. Kasgi šimti
nė šiais suirimo laikais?

Prisidėjęs su šimtine jau
siesi esi dalininkas tokio pui
kaus pastato ir paskubinsi 
darbą varyti pirmyn. K. M.

Bostonas ir Apylinkė
Atydai įvykusio Laisvės pikniko visų 

' kolęnijų organizacijų komitetų. ..
Visų komitetų susirinkimas įvyks 

sekantį sekmadienį, liepos-July 19 d., 
prasidės 10 vai. ryto, 'bus Piliečių 
Klubo salėje, 318 Broadway, South 
Boston, Mass. •

Visų kolonijų komitetų prašome 
dalyvauti šiame susirinkime. Čia bus 
išduotas pikniko raportas ir visi su
žinosite kokios buvo pikniko pasek
mės.

Geo. Shimaltis,
pikniko rengimo gaspadorius.

SANDERS & POLISHERS. Exp. 
Steądy position; good working con
ditions. Plenty overtime. Apply in 
person any time. ADAMS AUTO 
PAINT AND BODY REPAIR, 4240 
No. 5th Street. X

(141-147?

AUTO BODY ĄND FENDER JIAff
Must be A-l. Pleasan/ working 

conditions. Modern shop/ Apply New 
Car Dealer, See Starkey.

NORTHEAST AUTO SALES 
2386 Orthodox Street.

JE. 3-6500
(141-144)

AUTOMOBILE MECHANICS. First
class. Experienced cm all makes. 
Steady work; good working condi
tions. Apply in person. WALTOty. 
GARAGE, 6031 Larchwood Ave.

(141-143)

HELP WANTED—FEMALE

DICTAPHONE' TYPIST

Young lady with knowledge pf . 

shorthand for secretarial positiqif ; 

open in our sys

dept. At present, 
we will move shortly to 
section.

Call LO. 3-4746

REAL ESTATE

OPERATORS. Auto seat covers. 
Must be experienced. Good hours, 
good pay. Apply in person. DEWCO 
TIRE SERVICE CO., 905 N. Watts 
Street.

(135-

MANTUA TERRACE
5 room bungalow. Lot 

Porch on both ends. Water, gas, elec
tric. 1 block to transportation; 2 
blocks from school. Priced for quick 
sale. Only $2,000.

MANTUA. Vacant store, 2 apart
ments. Center of town. Large lot 
with all conveniences. Convenient to 
transportation, must sell, because of 
illness, priced for quick sale. Only 
$20,000. CHARLES E. GELLEN- 
THIN (Realtor), Mantua Terrace, 
Mantua, N. J. Wenonah 8-0150. / 
________________ , (137-143)

FOR SALE
Bus. Opp. Grocery Store. UeautifuJ 

corner, So. Phila. Established 40yrs 
ago. Good living quarters. Immedipfo 
possesion. Selling on acct, of death.

Call FU. 9-3306. .
/141-143)

t. 5 , r; . „ į ■
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Laisvei dovanos
Laisvėje jau matėme pa

skelbtas dienraščio piknike 
suteiktas fontlui užbaigti do
vanas. Tačiau keli prieteliai 
dienraštį apdovanojo ir daik
tiškomis dovanomis, iš kurių 
Laisvės reikalams liko gra
žios paramos ir pradžiugino 
tuos, kuriems tos dovanos ati
tekę.

žymi Naujosios Anglijos 
darbuotoja ir dailininkė do
vanojo savo kūrinį.

Brooklynietis Andrius Goo
dwin as, sūrių gaminimo įstai
goje specialistas, per ilgametę 
kJubietę Albiną Mikniaus at
siuntė 5 sūrius.

dova- 
Good- 
sūriai

— Mačiau Laisvėje, kad 
patys pikniko rengėjai turės 
valgius ir gėrimus. O jūs per 
metų metus dirbate piknikuo
se, tad naudingai tokią 
na suvartosite, — sakė 
vvinas. Jis neklydo, 
greit atsidūrė piknike.

Brooklynietis darbštus Lai
svės priedelius grįždamas iš 
atostogų Naujojoje Anglijoje 
nuo saviškių atvežė piknikui 
dovanoti du nepaprastus sū
rius.

- delphijos irgi atvežė sūrį.
Greta iš to gaunamos pini

ginės naudos, tokios dovanos 
suteikia įvairumo stalui. Sma
giau ir prie stalo dirbantie
siems, kada gali patenkinan
čiai pavaišinti svečius.

Laisviečiai dėkingi visiems 
už dovanas.

Apiplėšė Patašiaus 
krautuve

Liepos 16-tą, veik vidur
dienį, du ginkluoti plėšikai 
atėjo į Jono Patašiaus auksi
nių ir kitokių gražmenų krau
tuvę, 307 Grand St., William
sburge. Jį nuvarė į gale krau
tuvės esantį kambariuką, suri
šo ir pradėjo griosti po krau
tuvę.

Tuo tarpu užėjo neunifor- 
"muotas pol icistas Ajithony 
Giordino. Savo liuosu nuo pa
reigų laiku norėjęs nusipirkti 
money orderį. Patašius krau
tuvėje turi lyg ir pašto stote
lę. Paskaitę už paprastą kos- 
tumerį, plėšikai ir policistą 
nuvarė j kambariuką, bet ne
surišo. Iš ten išėjęs poliuistas 
bandė juos suimti,.bet plėšikai 
ij apmušė ir pabėgo su gro
biu.

Antradienio laidoje tilps 
paties Patašiaus pranešimas 
apie tai, kaip ten viskas dė
josi.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP Į
ANTANAS LEIMONAS I

Savininkas ::
306 UNION AVENUE £

Brooklyn, N. Y. |
Gerai Patyręs Barberis <

Virginia 9-6125

I

PETER GUSTAITIS, JR„ M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ 

TYRIMUI
2-3; 6-8 P. M.
By Appointment 

Except Thurs. & Holidays

PETRAS KAPISKAS
IR

VINCAS SODAITIS
Užlaiko puikų

BAR & GRILI
Eyck St. Brooklyn, N. Y

Telephone EVergreen 4-8174
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Graikų piknikas, 
kaliniu paramai

Amerikos Graikų Taryba 
liepos 19-tą rengia pikniką, 
kurio tikslas yra paremti 
Graikijos fašistų kalėjimuose) 

, esančius politinius kalinius. 
Nori sukelti tūkstantį dolerių 
nupirkti jiems vaistų. nes 
tūkstančiai yra sergančių 

- džiova.

Piknikas rengiamas Interna
tional Parke, 811 E. 2?5th 
St., Bronx. Privažiuojamas 
IRT Lexington Avė.'— White 
Plains traukiniu iki 225th 
St. stoties. Traukinį galima 
gauti 14th St. stotyje, New

Sunkvežimių vairuotoji? 
streikas praplito

Statyboms fcvyrą, smėlį 
cementą pristatančių sunkve
žimių vairuotojų streikui ’ pra- 
sitęsus arti dvi savaites, prisi
dėjo ir medinių reikmenų at
vožėjai. Pirmųjų radosi strei
ke apie 1,200, antrųjų yra 
1,500. Yrą nariais AFL Team
sters Unijos Lokalo 282-ro.

Jeigu streikas užsitęs die
ną kitą ilgiau, spėjama, kad 
sustos plytų pristatytojai. Iš
sibaigus medžiagoms, turės 
sustoti ir neišėjusieji į streiką 
kiti statybininkai.

Garažas buvęs centru 
<< 

gembleriams
Areštuotas savininkas gaso- 

lino stoties, esančios prie 191 
So. 4th St., Williamsburge. 
Kaltina leidime vartoti gara
žą ir jo telefonus gemblerys- 
tei. Ir areštuotas kitas asmuo, 
tos gemblerystės vedėjas. 
Juos susekti buvusi pastatyta 
graži 25 metų policistė.

Anot policijos, centras vie
nos dienos begiu priimdavęs 
ii- gemblerių centrui perduo- 
davęs “betų” $5,000 iki $10,- 
000 sumai.

Išvyka į farmą
N e \ v y o r k i e č i a i ruošia y- 

ką į gražuolę Arrow Farmą 
liepos 19-tą, basais. Išvažiuos 
9 vai. ryto. Kaina $3.50. Re
gistruoja1 tarp 5-7 vakaro, 
darbadieniais, Garment ALF 
Center, 359 W. 38th St.

Visi kalba apie šj judj!
IŠ GARSAUS PER 3 METUS BROADWAY VAIDINIMO

THE MOON IS BLUE
Paruošė Gregory RATOFF — Dirigavo Otto PREMINGER 
su William Holden — David Niven — Maggie McNamara —

Gregory Ratoff
VICTORIA Theater, B’way prie 46th St. ir The SUTTON—57th St.

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. 1., N. Y.

Kaltina miestą dėl
mirčių gaisre

Tyrinėjusi Bronx šapoą 
gaisrą grand džiūrė kaltino 
miestinius saugumo prižiūro- 
vus, kad nepakankamai krei
pta dėmesio fabrikų ir ko
merciniams pastatams. Tačiau 
džiūrė neradusi davinių kal
tinti bent kurį vieną valdi
ninką asmeniškai už ta nelai- 
me.

Gaisre, Įvykusiame praėju
sio kovo 3-čią, 7 asmenys ne
teko gyvybės. Užsidegė var
tojant acetylene degintuvą 
neprašalinus rakandams ap
mušti medžiagų iš kibirkšti
mis pasiekiamų vietų.

Nel-
Lef- 

, mi

Nuteisė kalėjiman už 
mirtingą gaisrą

Brooklynietis Edward 
son, savininkas prie 71 
fęrts Place esamo namo, 
teistas 10 iki 11 metų kalėti. 
To namo gaisre žuvo dvi gy
vybės. Jį kaltino, kad namas 
buvo perpildytas ir jame ne
buvo priemonių iš gaisro gel
bėtis. Namas užsidegė jam 
skiepe maišant smalą • stogui 
taisyti.

Jam dar negana
Namų savininkai gauna 

valdžios įsakytą rendos prie
dą jau trečias mėnuo. Tačiau 
savininkui namo 1290 Ocean 
Ave., Brooklyne, tos neužteko. 
Jis padavęs prašymus val- 

leisti rendas kelti dau- 
i’end auninkų para-

parodęs, kad jie su tuo
giati i 
ša is 
satin ka.

Rend alininkams apsižiūrė- 
rėjus, įvyko tyrimas. Atrasta, 
kad tie parašai buvo falšyvi, 
jo prasimanyti ir įrašyti. Jį 
sulaikė teismui po $1,000 kau
cijos.

“ Jis nelaimėtų”
' Senatorius Lehman, vyriau

sias New Yorko demokratų 
politikas, išvakarėse nomina- 
vimo demokratų kandidato i 
majorą pareiškęs, kad Impe- 
llitteri megalėtų laimėti rinki
mų.

Lehmanas /siūlęs statyt) 
kandidatą su naujadalybiniais 
polinkiais, jei demokratai no
ri laimėti. «

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

st.
405 So. 4th Street

Cor. Hewos
Brooklyn, N. Y.

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiams reikmenys, Įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

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

Miesto darbininkas 
atgavo darbą

Staten Island gyventojas 
Nicholas Lana, 74 metų, teis
mo keliu atgavo savo darbą, 
kurį jis ištikimai buvo dirbęs 
45 metus. Su tuo atsisteigia ir 
jo teisės gauti pensiją.

Lana buvo atstatytas iš dar
bo tuojau po to, kai jis krei
pėsi į valdinę pensijoms*įstai
gą. Oficialiai jį atstatė būk 
už tai, kad jis darbą gavęs ir 
visuomet jame buvęs po kita 
pavarde. '

Demokratai dar atidėjo
nominaciją

Demokratų partijos lyde
riai praėjusį trečiadienį iš
siskirstė iš savo susirinkimo 
nepaskyrė kandidato į majo
rą. Po to, kai Lehmanas pa
reiškė, kad tmpellitteris “ne
galėtų laimėti,” jo kandida
tūros pabūgo ir kai kurie kiti,

Bronx demokratų lyderis 
Flynn taipgi sakė, jog majo
ras neturi progos laimėti 
prieš Halley. Dėl to jis siūlė 
k a n d i d atu 11 a rr i m a n ą.

Irgi čampijonai
New Yorke dap kartą areš

tuoti ir sulaikyti teismuiArys 
vyrai, pasiekę savo rūšies re
kordą. Ne. kažin kokį—kišen
vagių, bet visgi rekordas. Vie
nas buvęs areštuotas jau 49 
kartus, kitas 36, trečias 18.

Kitas laivas buvo 
užkliuvęs kelyje
Aplink Manhattan keliaująs 

laivas Normandy pasisukda
mas užlindę užtvarą. Smūgis 
smarkiai laivą krestelėjo. Ke
li keleiviai skundėsi esą 
krėsti. Tuo laiku laive 
167- keleiviai, daugiausia 
terys ir vaikai.

sų- 
buvo 

mo-

Lėktuvų vairuotojai 
remia navigatorius

Trans World Airlines lėk
tuvų vairuotojai nutarė ne- 
skristi Europon, jeigu regu
liariai navigatoriai nebus sa
vo darbe. Jie neskris be navi
gatorių ir neskris su skebais. 
Navigatoriai streikuoja nuo 
liepos 10-tos.

Brovvnsvilėje du 15 metų 
berniukai sulaikyti .jaunuolių 
teismui kaip plėšikai. Jie ban
dė apiplėšti kitą jaunuolį.

įvyks

SUSIRINKIMAS
BROOKLYN, N. Y.

L.D.S. 46 kuopos mitingas 
trečiadienį, liepos 22 d., 8 vai. vak.. 
Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y.

Visi nariai pasistengkite dalyvau
ti, nes turėsime kai kuriuos kuopos 
reikalus apsvarstyti.

Valdyba.
(141-142)

PAIEŠKOJIMAI
1

Paieškau geros, teisingos gyveni
mui draugės. Pageidaujama, kad bū
tų blaiva gera ir gražiai nuaugus. 
Pusamžiaus senumo. Taipgi, kad mo
kėtų anglų kalbą—rašyti ir skaityti. 
Dėl platesnio susipažinimo, prašome 
rašyti laišką: Apt. IE, 410 Eastern 
Parkway, Brooklyn, N. Y.

MATTHEW A.:
BUYUS :
(BUYAUSKAS) J

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

5,000 paliesti 
kalėju “lodoiito

apie

Apie 80 brangiųjų restau- 
rąnų-kafejų savininkai uždarė 
savo įstaigas kerštaudami su
streikavusiems veiteriams. Dėl 
to nedirba apie 5,000 darbi
ninkų, kurie nestreikavo. Vai
telių tose įstaigose dirbo 
1,200.

Uždarytieji 
tiktai apie 10 
šies įstaigų, 
vykdo pernai 
raktą, pradėjo mokėti sutartą 
duoklę į unijos pensijų fondą 
nuo liepos 1-mos. Uždarytom 
yra tosj kurios atsisakė mokė
ti.

Sutartyje, kurią ir tų užda-

yrarestauranai
procentų tos rū-
Kitos Įstaigos

pasirašytą kout-

PASIRĄNDAVOJIMAI
Pasi randavo ja 5 kambariai, visi 

šviesūs, visada šiltas vanduo, mau
dynės, visi kiti moderniniai įrengi
mai, Arti krautuvių ir iš visur pato
gus susisiekimas traukiniais. Pagei
dauju randauninkų be vaikų. Kreip
kitės rytais iki 9 vai., ar vakarais 
po 7 vai. 83 Sfnyvesant Avė., Brook
lyne.

(141-142)

PARSIDUDA VASARVIETĖ Už PUSĘ KAINOS
Užlaikoma 30 žmonių. 10 akrų derlingos žemes ap

tverta; gali laikyt 3 karves. Kaina $12,000. Pardavi
mo priežastis — nelaimė, sveikatos praradimas. Vie
ta randasi 6 mailės nuo Kingstono rytpiečių pusėj, 1 
mailė nuo 9W kelio ir tik pusė mailės iki West Shore 
gelžkelio stoties.

Nerašykit laiško,—ligonis savininkė negali atsakyt. 
Atvykite ar šaukite telefonu: 591R1

•'PUIKI KNYGA IR PUIKUS BROADWAY VAIDINIMAS” 
DABAR DIDŽIOJI MUZIKINĖ FILMĄ!

su JANE RUSSELL, MARYLIN MONROE ir CHARLES COBURN 
Ledo Scenoje: “Boardwalk Fancies”

ROXY THEATER, 7th Ave. prie 50th Street.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubas

C’(įi> =

Salės Draugijų 
Susirinkimams, 

Baliams, 
Vestuvėms 

ir 
Kitokiems 
Pokyliams 

<7j\>

< JUOZAS ZAKARAUSKAS 
v

Manager

280 Union Avenue Brookl
Telephone EVergreen 4-9G72

New Jersey Lietuvių.

Visa New Jersey, Brooklynas ir Philadelphia turi 
dalyvauti šiame puikiame sąskridyje. Visos koloni
jos privalo turėti savo grupes piknike malonesniam 
laiko praleidimui.

Paskutinis didelis vasarinis sąskridis šią vasarą 
bus sekmadieni prieš Labor Day

Rugsėjo 6 September
Ant rytojaus Labor Day šventė, tai puikiausia 

. proga pasilinksminti piknike ir 
ant rytojaus pasilsėti.

Tas Piknikas Bus

MONTGOMERY PARK
123 Montgomery Ave., Irvingtoin, N. J.

rytųjų įstaigų savininkai buvo 
pasirašę, buvo prižadėta, kad 
nuo pilno laiko darbininko

DUO

pensijoms.

SKRLBKITĖS laisvėje

JURGIS KLIMAS

Filmininkas Jurgis Klimas savo 
atostogų proga aplankys daugelį lie
tuvių kolonijų. Bet tai jis nevienas 
lankysis, su juom vyksta Palangos 
Birutė, kunigaikštis Keistutis, ir 
daug kitų Brooklyn© ir apielinkės 
menininkų, viso apie 50.

Klimas lankysis ir pastatys Operą 
“BIRUTE” ir “Paparčio Žiedas”, 
taipgi ir kitas įdomias filmas.
July 18 ir 19 Manchester, Conn.

Prašome sekti perstatymus vieto
se, kur dar nepažymėta. Datos, lai
kas ir antrašai bus pažymėti žemiau 
šio skelbimo.

J. Klimas, pranešėjas.

Vi suomet 
Maloniai 

Priimame 
Svečius, 
Vietinius 

ir 
iš kitur

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

MOTERIŠKES. PRADŽIAI S|^
Dienom ar naktim, apsigynumcnii- 

brike. 21-38 metų: lengvas fabriko 
darbas kaipo pakuotojos ar sustaty
mui mokinės: automatas. AlgW pa
kilimai. Kreipkitės ištisą savaite nuo 
8 A. M. iki 5 P. M.

CAPITOL AGENCY
409 Pulton St., Brooklyn

(140-141)

COUNTER — WAITRESSES

Patyrusios ir greitos.

Gera alga ir tipai.
Kreipkitės:

FELTMAN’S INC.
1000 Surf Ave. (Coney Island)

Brooklyn
(136-141)

GOS RANKINES

ų odinių pirštinių, 
rbas, gera mokestis.

419 — 41h Avė
M U

& SCHLISINGER
N. Y. C. (12th fl.) 
5-7720

(136-142)

OPERATORES
Patyrusios. Darbas prie slip covers.

Nuolatinis darbas, gera mokestis.
Kreipkitės:

TRADE DECORATORS INC.
1066 Coney Island Ave.,

Brooklyn k <
Tel. GEdney 4-3918

(137-141)

REIKALINGA COUNTER GIRL

Patyrusi. Dirbti luncheonette.- Nuo
latinis darbas, gera mokestis. Pui

kios darbo sąlygos. Kreipkitės:
TOPSIN CUSTARD

24 79 Southern Blvd., Bronx, N. Y.
(139-141)

SINGER-MERROW OPERATORES

Patyrusios prie moteriškų sweate- 
rių. Nuolatinis darbas. Graži ap

linka.
LONDON KNITTING MILLS

1027 Grand St., kamp. Morgan Ayr.
Brooklyn. ST. 2-2084^^

(139-Nil)

REIKALINGOS
ŠTAI. V PAT A R N A l JTO JOS 

Dieniniam ar naktiniam darbui..
Duodama valgis ir uniformoj /

MISS BRUTON, PASITARIMUI
Kreipkitės:

HOWARD JOHNSON’S •

REIKALINGOS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

Patyrusios. Nuolatinis darbas, 
gera vieta. Kreipkitės:

DEVON RESIDENCE HOTEL
306 W. 94th St., N. Y. C.

Tel. AC. 2-0690
(139-141)

HELP WA\NT

$1.71 M: I Valandą

Puikios Darbo Sąlygos

Kompanijos Pašalpos

CECO STEEL PROD. CORP.
625 Glenwood Ave.,

Hillside, N. J.

(1.39-143)

HELP WANTED MALE

TINSMITH & ROOFER

Reikalingas patyręs pagcjlbininkas.
Nuolatinis darbas patiktajam 4 vyru i.

69-32 Myrtle Ave., GlenNMo

Tel. EV. 6-2050

(140-142)

Dirbti 

lee Cream Dirbtuvėje

ŠAUKIT KARL DROGE, SH. 8-0711 

6508 — 6th Ave., Brooklyn 

(141-142)

REAL ESTATE
BORO PARK — BROOKLYN

Gražus stucco ir plytų atskirtas, 
2 šeimom namas. 5 ir 3 rūmai. Visi 
modernizuoti. Ištaisytas skiepas. Ga- 
radžius, aliejum, šildomas, storins, 

.Venetians, karpetai, skalbimui maši- . 
na, šaldytuvas. ’Atviri porčiai, kie
mas Užpakalyj. Arti visų patogumų. 
Tikras pirkinys. ‘ Tik $18,500. šau
kite savininką:

GE. 5-7836
(139-145)

RANDA VO Jiy/d
7 RCMŲ DUPLEX APT.

WILLIAMSBURG—BROOKLYN
Maudynės, privatinis namas — šal

tas. Arti krautuvių, mokyklų, baž
nyčių ir transportacijos. Prieinama 
randa!!

EV. 4-1886
(141-145)




