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KRISLAI
Gerovės fondai. 
Kristaus bažnyčios. 
Giriasi sužvėrėjimu.
“Brainwashing.” 
Protingas sumanymas. 
Žinoma.

Rašo A. Bimba

Beveik visos didžiosios uni
jos Uiri taip vadinamus “ge
rovės fondus.” Puikus daly
kas. Is jų unijistai gauna pa
ramos senatvėje bei nelaimė
je.

Bet tuose fonduose priviso 
raketierių ir savanaudžių. Tai 
labai blogas reiškinys.

Kodėl unijos pačios neap
sižiūrėjo, o laukė, kada val
džios organai Įsimaišys ir tą 
supuvimą iškels aikštėn ?

Ameriko j protestantiškos 
bažnyčios vadinasi Kristaus 
bažnyčiomis. Jos turi vieną 
nacionalę tarybą. Taryba 
atstovaujanti 35 milijonus 
tikinčiųjų.

Dabar ši taryba išleido ma
nifestą bei Įsakymą, kaip tie 
tikintieji turi gyventi ir kuo 
politiniai tikėti. Jie turi tikė
ti kapitalizmo šventumu ir 
amžinumu. Jie turi kovoti 
socializmą bei kolektivizmą.

Šis manifestas tų bažnyčių 
pasek<yjams bus nauja biblija.

iMmševikų sosaidės IBS su
važiavime aną dieną J. Ka
minskas pasakė: “žiauri mūsų 
tautos padėtis daro ir mus 
žiaurius: mes nesislėpdami
laukiame naujo ginkluoto 
konflikto.’’

Menševikų vadas didžiuoja
si sužiaurėjimu, sužvėrėjimu. 
Tiktai visiškai sužvėrėję žmo
nės šiandien trokšta naujo 
karo.

J. Kaminskas kruvinai atvi
ras.

Lauksime, kada Naujienų 
Keleivio redaktoriai 
i>ai pasisakys. Jie to paties po
litinio kraujo žmonės.

Turime naują terminą. An
gliškai jis yra “brainwashing,” 
o lietuviškai “smegenų maz
gosimas.”

Iki šiol gerai prieš smegenų 
mazgojimą laikosi francūzai. 
Jie nesiduoda būti Įtikintais, 
jog vokiečių militarizmo galy
bės atkūrimas tėra vienintelė 
išeitis. Sakoma, kad Anthony 
Ede^i misija Paryžiuje nepa
vyko. Europon vėl nulėke 
pats sekretorius Dulles.

Mūsų vyriausybė nutarė da
lyvauti Vienos parodoje atei
nančiais metais. Pernai neda
lyvavo. Amerika savo pasiro
dymu sukinsianti Sovietų Są
jungą.

Geras sumanymas. Tegu vi
sas svietas pamato, kuri šalis 
ką gali pramonėje ir moksle.

Daugiau tokių pasirodymų 
tarpe kapitalizmo ir socializ
mo !

Darbietis Bevan, sugrįžęs iš 
kelionės po Tolimuosius Ry
tus, sako, kad čiang, pasirė
męs Amerikos ginklais, provo
kuoja naują karą.

Ta tiesa seniai žinoma. Ge
ra^, kad Britanijos darbiečiai 
savo politinėn veiklon įtrauks 
ko Jį prieš naujo karo provo
katorius.

Štai advokatams galvosū
kis: 1950 metais Kongresas 
priėmė McCarran. Mėtymą,

I Tarybų Sąjunga 
sprogdino naują 
atominį ginklą

Maskva. — žinių agentū
ra “Tass” praneša, kad pa
skutinėmis dienomis Tary
bų Sąjungoje buvo išbandy
tas vienas naujo tipo ato
minis ginklas. Tas ginklas 
buvo išbandytas, sako ta
rybinė žinių agentūra, ’ kad 
nustatyti sprogimo pasek
mes, ir tuo būdu pasimo
kinti, kaip surengti geres
nę apsaugą prieš atomine 
ataką.

“Tass” nepraneša, kur 
tas bandymas buvo padary
tas.

(Washingtone daug ko
mentuojama apie paskutinį 
“Tass” pranešimą. Ypatin
gai atkreipiamas dėmesys į 
faktą, kad “Tass” kalba 
apie “vieną naujovinio tipo 
atominių ginklų,” kas reikš
tų, jog Tarybų Sąjunga da
bar turi daugiau naujų ato
minių ginklų rūšių.)

Unijos mobilizuojasi 
prieš streiklaužius

Detroitas.— Streikuojan
tieji Square D fabriko dar
bininkai, UE nariai, ir jiems 
padedantieji auto darbinin
kai planuoja dar labiau ma
siniai pikietuoti fabriką 
ateinantį pirmadienį. Mobi- 
lizuojamasi, kad parodyti 
kompanijai, jog streiklau- 
žiavimas jai nepadės.

Ketvirtadienį 43 samdyti 
streiklaužiai ir 11 to fabri
ko darbininkų-skebų praėjo 

lydimi pro tūks- 
! tantį pikietų, kurie jiems 
davė žodinį tvojimą.

Buvo pastebėta, kad prie 
fabriko sustatyti streiklau
žių automobiliai yra iš kitų 
valstijų, kas reiškia, kad 
kompanija toli ieško streik
laužiu, v

Parlamente manoma, kad 
Jošida įveltas į suktybes

Tokyo. — Japonijos par
lamente opozicijos partijos 
kelia kaltinimą, kad pats 
premjeras Jošida yra įvel
tas į suktybės ryšyje su lai
vų statymo kontraktų per
davimu. Jošida, kaip yra 
žinoma, a t s i s a k ė liudyti 
parlamento atstovu buto 
komisijai, kuri reikalą tyri
nėja.
. Socialistai reikalauja, kad 
premjeras Jošida būtų ap
kaltintas paniekoje atstovų 
butui.

kuris reikalauja, kad Komu
nistų partija užsiregistruotų. 
Pagal tą Įstatymą eina komu
nistų persekiojimas.

Bet šiemet, šito įstatymo ne
atšaukęs, Kongresas priėmė 
“Communist Control Act of 
1954,” kuris Komunistų parti
ją nulegalizuoja, uždaro.

Du nesuderinami dalykai: 
jeigu partiją uždarysi, tai 
kaip ji užsiregistruos?

Teismai turėsią šitą kon- 
tradikciją išlyginti,

Dinlles sutinka su Mdenaueriu,
bet Mendes nesutinka su ^denu
Jau kalbama apie NATO sąjungininkų skilimą

Bonna.—Sekretorius Dul
les ir kancleris Adenaueris 
išleido bendrą pareiškimą. 
Jame sakoma, kad Vokieti
ja ( Vakarų) turi gauti su
verenumą, pilną nepriklau
somybę, ir kaip pilnateisė 
narė būti įtraukta i Vaka
rų Europos karinę sąjungą.

Dulleso ir Adenauerio pa
sitarimai praėjo draugiš
kiausioje atmosferoje ir su
tikta beveik kiekvienu 
punktu# Apart Dulleso iš 
amerikiečių dalyvavo ir 
aukštasis JAV komisionie- 
rius Vokietijoje Conant.

Dulleso - Adenauerio pa
reiškimas skaitomas galu
tinu įrodymu, kad Wash- 
ingtonas nuo dabar koncen
truosis ant Vokietijos gin
klavimo ir it r a ūkimo i 
NATO, ir nepaisys Francu- 
zijos.

(New Yorko “Times” ko
respondentas P a r y ž i u j e 
Lansing Warren rašo, kad 
Paryžiuje nauja Dulleso po
litika, geriau pasakius, jo 
senos politikos aiškesnis iš- 
sikristalizavimas, kelia ne
rimą. Ten jau kalbama apie 
NATO skilimą. Konserva
tyviai Francūzijos rateliai 
bijo, kad tokiu atveju Fran- 
cūzija neišvengiamai taptų

Generolas de Castries pripažįsta:

Ne vien komunistai su Vietminu, 
bet platus patriotinis frontas

Paryžius. — Iš vietnamie
čių belaisvės grįžęs buvęs 
Dienbienfu komen d a n t a s 
generolas de ’ Castries kal
bėjosi su spaudos atstovais. 
Jo nuomonės:

1. Ne vien komunistai re
mia Ho Chi-minho vado
vaujamą Vietminą, bet visi 
patriotiniai elementai, visi, 
kurie stoja <už krašto ne
priklausomybę.

2. Vietnamiečiai kovojo 
drąsiai, “kaip tie, kurie ko
voja su pasitikėjimu, kad 
jie kaunasi už savo krašto 
laisvę ir nepriklausomybę.”

3. Francūzai negalėjo lai-

Čilės valdžia mobilizuoja 
streikierius, laužo streiką

Santiago. — Vario kasėjų 
streikas tęsiasi. Jis prasi
dėjo rugpjūčio 18 dieną EI 
Teniente kasyklose, ir šio
mis dienomis prie jo prisi
dėjo darbininkai Chuquica- 
mata kasyklose, kurios pri
klauso prie Amerikos Ana
conda vario kompanijos.

(Anaconda karo metu bu
vo traukiama teisman ir 
kaltinama, kad pristatė 
Amerikos karo jėgoms ne
geras vielas, kas galėjo ir 
gal pražudė daug kareivių 
gyvybių. Paskui byla “iš
garavo.”)

Vakar Čilės valdžia įsakė 
mobilizuoti streikierius ir

Tarybų Sąjungos ir Lenki
jos talkininke.)

Kad padėti Adenaueriui
Londonas. — Po bendro 

su Adenaueriu pareiškimo 
išleidimo Dulles jau. atvyko 
čia, kur jis tarėsi su Chur- 
chillu ir Edenu. Dulleso ke
lionė Anglijoje sutikta ir su 
nemenku susirūpinimu, sa
ko britų spauda. “Times” 
(Londono) nurodo, kad 
Edenas buvo kaip tik pu
siaukelėje bandydamas su
vesti francūzus su kitais 
NATO talkininkais, kai 
Dulles atskrido ir demon? 
stratyviai pirmiausia nu
vykdamas į Bonna pakenkė 
Edeno planams.

Dulleso kelionė, sakoma, 
turėjo ir kitą tikslą: padėti 
politiniai Adenaueriui, ku
ris Schleswig-Holsteino rin
kimuose buvo socialdemo
kratų opozicijos sumuštas.

Paryžius. — Tuo tarpu, 
kai pilnas susitarimas pa
siektas tarp Washingtono 
ir Bonnos, Edenui nepasise
kė įtikinti M e n d e s o , kad 
Francūzija turėtų r e m t i 
Vokietijos prisidėjimą prie 
Briuselio karinio pakto. 
Mendes-France padarė kai 

mėti karo Vietname, ir pa
liaubos buvo geriausia iš
eitis.

4. Amerikos aviacija bū
tų galėjusi masine pagalba 
padėti Dienbienfu tvirtovei, 
bet tik pirmose stadijose. 
Paskui buvo pervėlu.

5. Dienbienfu krito, nes 
nebuvo pakankamai amuni
cijos ir maisto.

Generolas de Castries dar 
pasakojo, kad komunistai 
nebandė jo įtikinti ideolo
giniai, nors iš jo buvo rei
kalauta, kad jis klausytųsi 
kelių paskaitų. Jis sako, 
kad netrukus sugris į Sai- 
goną.

Indonezijos prezidentas 
pradėjo steigti haremą
Jakarta. — Indonezijos 

prezidentas Sukarno, turin
tis vieną žmoną ir keturius 
vaikus, vedė kitą žmoną, 
našlę su penkiais vaikais. 
Indonezija musulmoniškas 
kraštas, ir vesti kelias žmo
nas, net steigti keliolikos 
žmonų haremus, legalu.

Washingtonas. — Egipto 
karinio štabo viršininkas 
generolas Ibrahimas atvy
ko Aemrikon, kur viešės 
tris savaites.

tuo būdu, pastatant juos po 
karine disciplina, sulaužyti 
streiką.

Šalyje dabar kalbama 
apie generalinį streiką.

kurias nuolaidas Edenui, bet 
Edenas išvyko be aiškaus 
f rancūzų pasiža d ė j i m o.

Francūzija nori, kad jei
gu Vokietija prisidėtų prie 
Briuselio pakto, visokios 
garantijos būtų pravestos, 
kad jos ginklavimas nepra
lenks kitų sąjungininkų, 
kad ji neturės pilnos kon
trolės virš savo karinių jė
gų ir tt.

Kitos Briuselio pakto na
rės, Italija, Belgija, Olan
dija, Luksemburgas, sutiko 
su Edeno planais.

Nauja sueiga Londone
Edenas susitarė su Men- 

desu vienu klausimu: kad 
vėl bus tariamasi. Nauji 
pasitarimai šio mėnesio pa
baigoje įvyks Londone. Juo
se dalyvaus devynios vals
tybės: Britanija, Amerikos 
J. V., Kanada, Francūzija, 
Vakarų Vokietija, Italija, 
Olandija, Belgija ir Luk
semburgas. Bet ta konfe
rencija, apie kurią dar ne
žinoma, ar ją pilnai remia 
Dulles, negalės daryti galu
tinu nutarimu: reikės lauk
ti NATO tarybos posėdžio, 
kuris įvyks spalio mėnesio 
viduryje.

Nixonas puola “trumanizmą”; 
Trumano nebūsią kampanijoj

Wichita, Kan. — Kalbė- 
da m as paties T r u m a n o 
(Kansaso) valstijoje, vice
prezidentas Nixonas puolė 
ką jis vadina “trumanizmu,” 
ir sakė, kad Amerika neno 
rėš sugrįžti prie tos “bevil
tiškos padėties.” Jis teigė, 
kad “po trumanizmu” val
džia negalėjo apsidirbti su 
“keturgalviu slibinu, — Ko
rėja, komunizmu, korupci
ja ir kontrole.”

Nixonas ragino republi- 
konus smarkiai darbuotis, 
kad laimėti rinkimus. Jo 
kalboje jautėsi susirūpini
mas dėl pirminių rinkimų 
rezultatų.

Tuo tarpu Trumano dak
tarai praneša, kad jie jam 
neleis važinėti ir> sakyti 
prakalbas šioje priešrinki
minėje kampanijoje, nes jo 
sveikata po operacijos dar 
silpna.

Francūzai lieka už kulisų
Saigonas.—Francūzai for

maliai perdavė Pietinio 
Vietnamo valdžiai policijos, 
teismų ir civilinės aviacijos 
administravimą. Anksčiau 
francūzai taipgi nuleido sa
vo vėliavą prie valdžios cen
tro ir leido' iškelti (Pieti
nio) Vietnamo. Bet nuro
doma, kad faktinai francū
zai lieka kontrolėje, nors iš 
už kulisų.

Bandys neleisti 
šioje sesijoje 
Kinijos į J. T.

Jungtinės Tautos. — šį 
antradienį atsidaro Jungtį- 

I nių Tautų sesija, ir mano- 
į ma, kad vienas pirmųjų ke- 
! liamų klausimų bus Liau
dies Kinijos priėmimas į 
Jungt. Tautas. (“Pravda” 
ši penktadienį pabrėžė, kad 
Kinijos priėmimas yra svar
biausias klausimas, kuris 
stoja prieš Jungtines Tau
tas.)

Prie Amerikos delegaci
jos arti stovintieji asmenys 
sako, kad Amerika darys 
viską, kad neįleisti Kinijos 
per šią sesiją. Bet tas ne
būsią daroma principiniai, 
tai yra, nebus prileista prie 
balsavimo, ar priimti ar ne
priimti Kiniją. Vietoje to, 
bus bandyta dalyką atidėti 
parlamentariniais manev
rais.

(Amerika žino, sako ste
bėtojai, kad už Kinijos pri
ėmimą šiuo kartu principi
niai balsuotų žymiai dau
giau JT narių, negu praei- 
tyje.)

Yra ar nėra S.E.A.T.O.? 
Nėra, sako oficialiai

Washingtonas. — žurna
lo “Time” paskutinis nume
ris sako, kad daug u m a 
Amerikos laikraščiu daro 

i klaida dar kalbėdami apie 
iSEATO (Pietrytinės Azijos 
Sutarties Organizaciją). 
Tokio dalyko oficialiai nė
ra, “Time” sako po pasitei
ravimo valstybės depart- 
mente.

Prieš konferenciją buvo 
planuota sutartį vadinti 
SEATO. Bet kuomet pa
aiškėjo, kad dauguma Piet
rytinės Azijos šalių nesto
ja, nenorėta pavartoti pa
vadinimą, kuris panašus į 

i NATO. Buvo pasiūlyta vie- 
. toje SEATO vadinti sutar- 
; tį “Pietrytinės Azijos Ben- 
! droš Apsaugos Organizaci
ja (SEACDO), bet Dulles 
pasiūlė paprastesnę išeitį:

. vadinti Manilos paktu. Vie- 
I naip ar kitaip, sako “Time,” 
SEATO neegzistuoja.

Byla prieš Earl Browderj 
ir žmoną nebus panaikinta

New Yorkas. — Federa- 
lis teisėjas Gregory F. Noo
nan atsisakė panaikinti by
lą prieš buvusį komunistų 
vadą Earl Browderj ir jo 
žmoną. Jie abu kaltinami 
melavime valdžiai, kuomet 
Browderiene gavo savo pi
lietybės dokumentus. Val
džia sako, kad Browderie
ne yra buvusi Komunistų 
partijos nare, o išimant do
kumentus jie prisiekė, kad 
ji tokia niekad nebuvo.

Browderiai prašė panai
kinti bylą, nes Browderie
ne pavojingai serga ir ji ne
galės liudyti.

ORAS.—Kiek šilčiau, gie
dra.

Paskutiniai 
pranešimai

New Yorkas. — CIO cen
tro įsakymu sandėlių ir de- 
partmentinių krautuvių 
darbininkų unija pašalino 6 

■ savo pareigūnus, kurie uni
jos fondų sąskaiton lėbavo 
i ir švaistėsi pinigais.

Washingtonas. — 12 as
menų jau patraukti atsako
mybėn po nauju “anti-šni- 

I pjnejimo” įstatymu. Jųtar- 
j pe randasi buvusi laikrašti
ninko Walter Lippmano se
kretorė Mary Price ir keli 
buvę valdžios pareigūnai.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos parlamente prasidėjo 
diskusijos apie Otto John ir 
kodėl jis pasitraukė į tary- 

' binę zoną. Adenauerio val
džią kritikuoja ne vien so
cialdemokratai, bet ir jo 
koalicijos bendrai, laisvieji 
demokratai.

Tokyo. — Iš Formozos 
pranešama, kad artilerinis 
susišaudymas prie Kinijos 
kranto įvyko naujoje vieto
je, Tacheno salyne prie Če- 
kiango krašto.

Londonas. — Pekingo ra
dijas perduoda, kad Kini
jos liaudies parlamento po
sėdyje kalbėjo senas revo
liucinio karo veteranas 
Chou Wen chiang. Jis sa
kė. kad Kini jas išlaisvins 
Taivaną (Formozą). Jis sa
kė: “Mes ten dar iškelsime 
savo raudoną vėliavą.”

Teheranas. — Šacho įsa
kymu įsteigtas specialus 
karinis teismas, kuris teis 
400 karininkų. Jie visi kal
tinami šnipinėjime. Dau
guma jų yra Tudeh (liau
dies) partijos ir Mosadego 
rėmėjai. Kai kurie jų laikė 
aukštus postus kariuome
nėje ir policijoje.

Tudeh partijos nelega- 
j liai lapeliai sako, kad tei- 
j siami karininkai tiktai prie
šinosi Irano visiškam per
davimui Amerikos imperia
lizmui.

I

Roma. — Popiežius vėl 
serga, šiuo kartu nuo persi- 
dirbimo, sako jo gydytojai. 
Jis dabar randasi Castel 
Gandolfo vasarnamyje, kur 
liks visą spalio mėnesį. Jis 
turi 78 metus amžiaus.

New Yorkas. — Komite
tas Kėny jos Pagalbai skel
bia, kad kas mėnuo britai 
Kenyjoje nužudo apie 500 
vietinių gyventojų.

Chicago. CI0-UPW (stak- 
jardų unija). ir N A A C P 
(Negrų Pažangos Naciona- 
lis Susivienijimas) išleido 
bendrą pareiškimą. Jame 
reikalaujama iš miesto ma
joro Kennelly, kad jis im
tųsi griežtesnių žingsnių 
prieš rasistinius riaušinin
kus, kurie siaučia mieste, 
ypatingai Trumbull Parko 
projekte.
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PO NOMINACIJŲ
DABAR JAU AIŠKU, kad praėjusio antradienio 

nominacijose (primaries) visur, kur tik buvo griežtai 
klausimas išstatytas, laimėjo pažangesni kandidatai į 
Kongresą.

Ten, kur buvo aiškiai parodyta, kad tas ar kitas 
kandįdatas yra makartistas, ten laimėjo jo oponentas.

Pavyzdžiui, Wisconsin valstijoje kandidatavo kon- 
gresmano vietai aiškus, karštas makartistas Harlan Kel
ley. Jis buvo atmestas. Na, o Fred R. Zimmerman, Mc- 
Carthy’o kritikas, buvo iš naujo nominuotas kongresma- 
no vietai.

New Hampshire valstijoje makartistai statė savo 
kandidatu senatoriaus vietai Wesley Powell, bet pilie
čiai jo nenominavo; nominavo kongresmaną Norris 
Cotton.

New Yorko mieste visoje eilėje distriktų užduotas 
smūgis Farley’o mašinai.

Tenka galvoti, jog į sekamą Kongresą galima iš
rinkti didžiulę daugumą anti-makartistų, tik reikia dar
buotis, tik nereikia nuleisti rankų, tik nereikia būti pe
simistais.

DAR VIS ŠAUKIA 
“SEIMUS”

Pranciškonų laikraštyje 
skelbiama, kad spalio mėn. 
pradžioje South Bostono 
lietuviškos bažnyčios salė- 

I je yra šaukiamas “Šv. Juo- 
I zapo Lietuvių Romos Ka
talikų Darbininkų Sąjun
gos seimas.”

Ši sąjunga kadaise leido 
“Darbininką,” kurį pran
ciškonai pasistvėrė ir iškė
lė į Brooklyną, o “Juozapo 
sąjunga” pasiliko be laik
raščio. Bet jai dar, matyt, 
priklauso vienas kitas za
kristijonas, vienas kitas ku- 

< nigas, na, tai ir šaukia sa-

GRAŽUS ŽESTAS
CIO TEKSTILĖS DARBININKŲ UNIJA pasiuntė 

$1,000 dovanų Japonijos šilko audėjams, kurie streikuoja 
jau nuo š. m. gegužės 4 d.

Dovana, kaip matome, maža, nes streikuoja ten 7,- 
000 darbininkų, tačiau ji turi didžiulės reikšmės. Siųs
dama šią dovaną, unijos vadovybė pasiuntė Japonijos 
premjerui Yošidai ir laišką, raginant, kad jis Įsikištų į 
streiką, kad jis verstų samdytojus taikytis su streikie- 
riais, išpildant jų pagrindinius reikalavimus.

Streike, kaip minėjome, yra 7,000 darbininkų,—dau
giausiai jaunų merginų ir moterų. Jie dirba Ohmi šilko 
Audinyčių kompanijai. Darbo sąlygos ir algos tose ąu- 
dinyčiose buvo nepakenčiamos, todėl darbininkai išėjo 
streikam Jie priklauso Japonijos tekstiliečių darbininkų 
federacijai.

Samdytojai naudoja visokias priemones streikui su
laužyti. Sakoma, jie naudoja net ir policinius šunis

LIETUVIAI ITALIJOJE
Pranciškonu laikrašti s 

primena, kad ‘ šiuo metu 
Italijoje yra 178 suregis
truoti lietuviai.

Romoje esą 75 lietuviai, 
iš kurių 42 kunigai bei vie
nuoliai.

Ar diplomatijos šefas su 
savo ponia įrašytas į šį 
skaičių ar ne, nepasakoma.

GRAŽBILYSTĖ IR SVEI
KAS POLITINIS SENSAS

Vilnis rašo:
“Adlai Stevensono leksi

konas nepaprastai turtin
gas. Savo kalbas jis pada
bina ištraukomis iš raštų 
senu klasiku ir filosofų. 
Jam ir Shakespearas nėra 
svetimas. Tuo atveju jis 
auksaburnis.

“Bet kaip su jo kalbų tu
riniu?. Jo kalbose daug 
daugiau miglų negu aišku- 

! mo. Tas pats ir su jo po- 
. litine linija.

Menševikiškų pabaisų 
troškimai

streikieriams pulti. Pastarųjų buitis yra labai sunki. 
Viena darbininkė neseniai dėl vargo nusižudė.

Visa tai atkreipė dėmesį pasaulio darbo žmonių.
Tautinis ir tarptautinis darbininkų solidarumas yra 

vienas gražiausių reiškinių.

1,500,0(H) STUDENTŲ
SPAUDA SKELBIA, kad su šių metų rugsėjo 1 j 

diena į Tarybų Sąjungos aukštąsias mokyklas įstojo 
450,700 jaunų vaikinų ir merginų, žinoma, baigusių gim
nazijas.

Iš viso tos šalies aukštosiose mokyklose,—universi
tetuose, kolegijose,’ etc.,—mokosi daugiau, kaip 1,500,000 
žmonių. Tai milžiniška masė. Vadinasi, pavasarį iš tų 
mokyklų išeis tūkstančiai naujų inžinierių, gydytojų, 
menininkų, profesorių, ir tt.

Šimtai tūkstančių Tar. Sąjungoje žmonių mokosi net 
ir aukštesniųjų mokslų neakivaizdiniai,—per korespon
dencijas.

Kai kurie amerikiečiai gyvenimo apžvalgininkai sa
ko: neužilgo Tarybų Sąjunga pralenks visus kitus kraš
tus, — pralenks moksle, nes ten į mokslą kreipiama di-1 
džiausio dėmesio.

NUSIGANDO
VICEPREZIDENTAS NIXON ir Kongreso žemes- 

niojo buto pirmininkas Martin pradėjo prakalbų marš
rutus, kuriuose abu pasakys eilę kalbų.

Prezidentas Eisenhoweris įpareigojo šituodu vyru 
vadovauti republikonų rinkiminei kampanijai, patariant 
jiems daryti viską, kad republikonai laimėtų daugumą 
Kongreso narių.

Mr. Nixon pasakė: Jei sekamas Kongresas neturės 
daugumos republikonu, tai jis, Kongresas, per dvejus 
metus apgalvotai diskredituos Eisenhowerio administra
ciją, nieko naudingo neveikdamas.

Praėjusį pirmadienį įvykusieji rinkimai Maine vals
tijoje republikonams sukėlė nemaža nesveikų minčių. 
Dėl jų gal Mr. Nixon, Mr. Martin ir kiti nebegali ramiai 
miegoti.

BUS ĮDOMŪS SUVAŽIAVIMAS
. to

SEKAMĄ SEKMADIENĮ New Yorko mieste įvyks 
šitos valstijos demokratų partijos nominacinis suvažia-

Skaičiau tikrai įdomų ir 
tikrai baisų straipsnį. Jis 
tilpo menševikų Naujieno
se rugsėjo 14 d. Tai J. Ka
minsko (buvusio Kairio, 
pasivadinusio profesorium 
ir lietuviškų menševikų ly
deriu) prakalba, pasakyta 
LSS 27-am suvažiavimui. 
Asmeniškai pykti bei šitą 
sugedusį sutvėrimą smerk
ti neapsimoka. Gal dar rei
kėtų jam nuoširdžiai padė
koti — padėkoti už atviru
mą, už tokį aiškų ir šaunų 
išdėstymą lietuviškų men
ševikų (keleivinių ir natų 
jieniečių), ir taipgi visų 
“Lietuvos vaduotojų” bes- 
tijiškų, kruvinų troškimų. 
Kiek man žinoma, nė vie
nas tos veislės sutvėrimų 
nėra neprabilęs taip atvi
rai, kaip šis “profesorius” 
Kaminskas.

Prašau. Štai jo žodžiai, 
juodu ant balto išdėstyti:

“Mes, socialistai, laukda
mi pagalbos Lietuvai iš 
laisvųjų Vakarų, manėme 
ir manome, kad Lietuva, 
kartu ir Pabaltijy.?, kartu 
ir Sovietu satelitai gali bū 
U iš pavergimo išlaisvinti 
tik naujo karo tarp Rytų 
ir Vakarų išdavoj. Mes vi
są laiką kalbame, kad tre
čiasis pasaulinis karas yra 
įeiūvengiamas ir tuo grin
džiame mūsų viltis, tuo 
gaivinam mūsų pasiryžimą 
dirbti Lietuvos išlaisvini
mui ..”

Ten pat tas pats Kamins
kas pripažįsta, kad “Euro
pa, bijodama naujo karo, 
daro ką tik galėdama, kad

“Kalbėdamas Harrisbur- 
ge, Adlai Stevensonas sakė, 
kad Eisenhowerio užsieni
nė politika ‘betiksliai var- 
taliojasi,’ kad ji, krypučiuo- 
ja šen ir ten. Kokią alter-, 
natyvą perša Stevensonas? 
Ar jis pats nenusviro į Ei
senhowerio krypuojančią li
niją, mokydamas Prancūzi
jos premjerą Mendes-Fran- 
ce? Ar jo linija Indokini
joj kuo nors skyrėsi nuo 
Eisenhowerio - Dulleso lini
jos? Ar Vakarų Vokietijos 
apginklavimo klausimu Ste
vensono linija kuo nors ski
riasi nuo Eisenhowerio - 
Dulleso linijos? Ar kas 
nors kada nors girdėjo, kad 
Stevensonas persergėtų 
Ameriką neiti obuoliauti su 
Ispanijos frankistais? Nie
kas nieko panašaus negir
dėjo.

“Tad kuo skiriasi jo poli
tika nuo Eisenhowerio-Dul- 
leso užsieninės politikos? 
Nebent tik tuo, kad jis ir 
kiti demokratų pravadyriai 
nori dar labiau didinti mi- 
litarines išlaidas.”

BARA
Vienas Darbininko ben

dradarbis smarkiai bara 
Rumfordo (Maine valstijo
je) lietuvius, kad jie jų 
bažnyčion į pamaldas “te
susirenka juokingai mažas 
skaičius.” Ir rašytojas sa
ko:

“Gėda patiems ir nesma
gu pasijuokti prieš kitus, 
kai susirenka labai mažas 

' žmonių būrelis.”
Kas dėl to kaltas? Ar tai 

rodo žmonių bedievėjimą?
Pranciškonų laikraščio 

bendradarbis to nepaaiški- 
: na.

karo būtų išvengta, kad 
karas būtų bent nutolin
tas.”

Tas pats Kaminskas tie
siog pasako, kad visas “pa
saulis bijo karo ir jo ne- 
nori.

Europa bijo karo, nenori, 
vengia karo.

Visas pasaulis, visa žmo
nija bijo trečio pasaulinio 
karo, nenori naujo karo.

Bet mūsų lietuviškieji 
menševikai, mūsų taip va
dinamieji “Lietuvos vaduo
tojai” ir trokšta karo, ir 
laukia karo, ir darbuojasi 
dėl priartinimo karo!

Kas gi pasidarė su tais 
žmonėmis, jeigu dar galima 
juos vadinti žmonėmis?!

Ir tą “paslaptį” mums 
atidengia J. Kaminskas to
je pačioje prakalboje. Jis 
sako: “žiauri mūsų tautos 
padėtis daro ir mus žiau
rius: mes nesislėpdami lau
kiame naujo ginkluoto kon
flikto.”

Vadinasi, jų pačių vado 
žodžiais, socialdemokratai 
su ž i a u r ė j o, s už ve r ė j o.

Ir tai bus švenčiausia tie
sa. Nes tiktai visiškai iš
sigimę, sužvėrėję pabaisos 
“nesislėpdami laukia naujo 
ginkluoto konflikto” ir juo- 
mi “grindžia savo viltis.” ■

Salietis

Taipei. — Čiango štabas 
sako, kad Kinijos komunis
tai apšaudo su artilerija 
Quemoy, kada tik mato to
je saliukėje judėjimą.

Dar šis tas apie akis- 11
J. J. Kaškiaučius, M. D.

Yra klaidingų sąvokų bei 
nuomonių apie akis. Daug 
kas mini akių įtempimą, 
akių nuovargį. Tikrenybė
je, pačios savaime akys nei 
įtimpsta nei nuvargsta. Ti
krai, fiziologiškai, medici
niškai tariant, tokio reiški
nio, kaip akių nuovargis 
bei įtempimas, nėra. Mes 
matom ne akim, bet smege
nim, optiniais smegenų cen
trais. Jei kas nuvargsta, 
tai raumenys, bet ne patys 
akiu obuoliai, v

Per akių plėves, skysčius 
ir nervus tik pereina į sme
genis daiktų spinduliai. Kai 
mes žiūrim į judamuosius 
paveikslus ar į televiziją 
arba kai mes skaitom ar 
knebinėjam kokį smulkų 
darbą patamsėly ar menkoj 
šviesoj, tai mes pajuntam 
lyg dūrimą į akis ir sunku
mą viršum akių, ir tai 
įvyksta nuo raumenų ir 
raumenėlių darbo. Bet tai 
neliečia pačių akies obuo
lių, nebent aštrus spindulys 
jaudintų jų tinklaines.

Yra žmonėse netikusio 
supratimo ir apie akinius, 
apie padidinamuosius sti
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Lietuvos Sūnus —Išeivis
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(Tąsa)
streiką!” “Streikuokim, streikuokim!” 
“Jurgis turi pasilikti su mumis!’

Ir vieno alperio balsas iškilo virš vi
su:

“Draugai, kiek mūsų čia yra, liejikai 
i ir alperiai, visi gatvėn!’

Visas departmentas ūžė kaip bičių 
avilyje. Vieni rėkė, kad eiti gatvėn, ki
ti, daugiausia plieno liejikai, kad likti 
prie darbo.

; Lermas dar tęsėsi apie 15 minučių. 
I Paskui milžinas unijos komiteto pirmi

ninkas priėjo ir išaiškino Jurigui padė
tį : ,

“Drauguti, streikuoti nori tik alperių 
dauguma, o liejikai apie streiką nei kal
bėti nenori, kadangi jie gavo užmokėti 
tiek, kiek buvo žadėta.”

Ir jis patarė jam eiti namo, žadėda
mas padėti jam gauti kitą darbą. . Kaip 
tik tuo laiku pasirodė ir superintenden
tas, kuris iškėlęs dešinę ranką nuramino 
darbininkus ir paskelbė:

“Jums čia nėra jokio reikalo ginčytis 
su kompanija, kad ji nepildo sutarties. 
Tai netiesa! Kompanija visuomet savo 
sutartis pildo ir taipgi pildys dabar. 
Negali būti jokios kalbos, kad jums ne
bus užmokėta, kiek pažadėta. Eikite, 
dirbkite, ir mes jums sumokėsime pagal 
susitarimą!”

Bet jo žodžiai nepatenkino visų. “Ne, 
ne, mes neisime dirbti, mes vėl einame į 
streiką,” sušuko keli alperiai. Bet dau
guma molderių jau buvo nuėję prie savo 
darbo. Milžinas vėl prabilo į Jurgį:

“Tai matai, drauguti, kad jau visi nu
ėjo ir dirba. Aš nieko negaliu padaryti. 
Tau tik lieka vienas dalykas, eik namo, 
o jei ne, tai formanas dar gali pašaukti 
policiją ir tave suareštuos...”

Jurgis apsidairė: plieno molderiai ra
miai sau dirba. Dar keli balsai suskam
bėjo: “Streikuosim! streikuosim!” bet 
jie buvo lyg šauksmas tyruose, beviltis, 
betikslis. Matė Jurgis, kad jis turi ma
žai pritarėjų, ir apleido fabriką...

Bet vos tik Jurgis išžengė lauk, prieš 
jį pasirodė formanas su policistu, ir ro
dydamas į Jurgį sako: “Tai šitas.” Po- 
licistas netardamas nei žodžio nusitvėrė 
Jurgį už rankos, nusivedė prie telefono 
būdukės, ir ten pašaukė patrulinį veži
mą. Ir taip Jurgis buvo nuvežtas įkal
tąją ant nakvynės.

Pono Bronts viešbutis stovėjo pačiame 
vidurmiestyje ant Main gatvės, ir visada 
buvo atviras publikai. Svečiai ten rado 
gerą valgi ir švarius bei šviesius kamba- C O v
rius. Tik vienu atžvilgiu ponas Bronts 
buvo griežtas: jo viešbutyje savaitės pa
baigoje šeštadienį turėjo užsimokėti sep-

tynius dolerius, arba sudiev,— lauk jie 
eina. Pačiame viešbutyje gyventojai ir 
užeinantieji ten nuolat maišydavusi, nes 
viešbutis turėjo gražią salę, su minkšto
mis kėdėdmis, kur žmogus užėjęs galėjo 
pasėdėti ir pasiskaityti laikraščių ir 
žurnalų. Antrame aukšte radosi puiki 
prausykla, kur ne tik įnamiai, bet ir sve
čiai galėjo veltui nusiprausti.

Vieną vėlyvą vakarą į viešbutį įėjo 
trys jauni vaikinai ir susėdo prie staliu
ko. Iš .jų apsiėjimo galima buvo spręs
ti, kad tai geri draugai. Užsuko jie kaip 
paprastai, užėjo, kad užkandus ir išgė
rus stiklą šalto alaus.

Bet jų veidai šį vakarą buvo kitokie: 
liūdni, pilni rūpesčio, susikrimtimo. Vie
no rankoje radosi didokas laikraštis, 
vietinis miestelio didlapis. Jie diskusa- 
vo savo draugo nelaimę, draugo, kurį jie 
norėjo išlaisvinti iš kalėjimo. Jau visa 
diena, kaip jie vaikštinėja, ieško užsta- 
to-kaucijos, taip vadinamos belos. Ėjo. 
jie nuo vieno namo prie kito, nuo vieno 
biznieriaus pas kitą. Apėjo jie beveik 
visus lietuvius verslininkus, pasiturin
čius žmones. Bet užstato niekur nepa
vyko gauti. O jis buvo didelis, net de
šimt tūkstančių dolerių.

Artimiausias Jurgio draugas, Walte- 
ris pagaliau sakė:

— Kai}) sau norite, draugai, bet aš 
prašysiu Mr. Brontso. Gal jis paklos 
kauciją?

— Ne, nebandyk,— sakė Wilimas.
— Teisybė, teisybė... Argi nebuvome 

pas kitus svetimtaučius? Ką laimėjo
me? Jei jau lietuviai nenori, bijos/, tai 
ką bendro su mumis turi šitas jankis? 
— Taip tvirtino Juozas.

— Po velniais! — kiek įpykęs sakė 
Walteris,—argi mes leisime mūsų drau
gui likti kalėjime? Ne, mes kauciją tu
rime gauti ir jį paliuosuoti, kad ir kaž
kas atsitiktų.

Jiems besiginčijant priėjo ir ponas 
Bronts, kuris pastebėjo savo nuolatinius 
svečius. Priėjo, linktelėjo galva, pasvei
kino ir sako:

— Gerą vakarą, vaikinai, o ko bara
tės? Man šiandien atrodote kitokie, ne
gu paprastai. Tai dėl ko?

Walteris jam išaiškino visa reikalą ir 
dargi parodęs laikraštį pridėjo:

— Štai šitame laikraštyje draugo pa
veikslas; jūs jį be abejo pažinsite, nes 
jis paprastai čia su mumis apsilankyda
vo. Pažiūrėkite, pasiskaitykite... jGal 
jūs pasigailėsite ir uždėsite bėlą^ už 
draugą? )

(Rus daugiau)

klus, būk tai netikę, nege
rai pritaikyti akiniai pa
stoviai pagadina akis. Ne
gerai pritaikyti akiniai ne
padaro akim jokios fizinės 
žalos bei skausmo, nors nuo 
jų ir jauties nemaloniai ir 
nejaukiai.

Antra vertus, kad ir ge
riausi ir tiksliausiai pritai
kyti akiniai, jie tau akių 
nepataisys, akių ydų bei 
trūkumų neprašalins. Vi
sa, ką akiniai, daro, tai jie 
tik padeda aiškiau matyt, 
būsi tu trumparegis, ar to
liaregis, ar koks kreivare- 
gis, turįs “astigmatizmą,” 
nelygias, nelygiai išgaubtas 
ragenas.

Kai kurie irgi turi klai
dingą supratimą, kad neti
kusią, nenaudingą ar suga
dintą akį gydytojas tau pa
keis sveika ir normalia 
akim. Viso akies obuolio ne
galima, iš kitur paimto, įso- 
dint tau ir prigydyt. Ga
lima tik prigydyt tą nedi
dukę permatomą priekinę 
akies skiautelę — rageną, 
Bet čia irgi tokia perkelta 
ir persodinta ragena nevi- 
suomet prigyja.

Pastoviai ir nebepataiso
mai akį pagadina “glauco
ma.” Glaukoma — pelėdos 
akis, nes tokia akis kai ka
da esti “išversta,” išpūsta 
ir kieta. Pagyvenusiam 
žmogui gali išsivystyu šita 
nelaboji akies (ar ir abiejų 
akių) yda.

Paprastai, ragena ir lę
šiukas (lenza) yra gaivina
ma ne kraujo, bet to vidi
nio akies apytirščio skys
čio, kurio pilnas akies vi
dus. Tas skystis gaivina ir 
apvalo anas permatomąsias 
akies daleles ir prašalina jų 
nudėvėtus trupinėlius už
pakalin, per tam tyčia ka
naliukus, į kraujo gysleles.

Kai užsikemša šita akies 
valymo sistema, tai ten ir 
pasidaro glaukoma. Viduj 
akies didyn tada eina slėgi
mas, ištempia akių plėves, 
slegia, spaudžia, myga jas, 
ypatingai tą esminę ir la
bai jautrią tinklainę. Siaus
tė išspaudžia iš jos maty
mą, sutrėškia ir tinklainės 
delikačiąsias ląsteles ir op
tinio nervo galūnes. Daly
kų pagrinde, tos tinklainės 
gludučiai narveliai ir yra 
optinio nervo galūnės.

Daugiau apie tai kitą 
karfą.

vimas. čia, be kitko, bus nominuotas kandidatas gu
bernatoriaus vietai. Rooseveltas ir nelaimės, tai antruoju arba trečiuoju jis

Harrimano šalininkai skelbiasi, būk jis būsiąs tikrai š tikrai laimės.
nominuotas. Bet nesnaudžia ir kongresmano Roosevelto ? Už Rooseveltą griežtai stoja CIO ir nemaža ADF 
šalininkai. Pastarieji teigia: jei pirmuoju balsavimu i narių. 2 pusl.-Laisve (Liberty)- šeštad., Rugsėjo (Sept.) 18, 1954



Didžioji lietuviy liaudies 
poete - Salomėja Nėris

Jau dovy neri metai praėjo nuo tos 
dienos, kai nutilo didžioji liaudies poetė 
Salomėja Nėris. Nemirtingoji S. Nėries 
poezija, kurios šaknys giliai glūdi tary
binės liaudies gyvenimo gelmėse, yra ne
atsiejama nuo Lietuvos darbo žmonių 
kovos už tėvynės suklestėjimą. Talen
tingoji S. Nėries tarybinio meto kūryba 
tvirtai stovi liaudies kovų ir žygių pir
mosiose gretose. S. Nėris buvo ir lieka 
myLmiausia lietuvių liaudies poete, kuri 
savB kūriniais išreiškė amžinus jos sie
kimus ir mintis. S. Nėries, kaip kiek- 
vierM) didžio nacionalinio rašytojo, kūry
ba yra žymus indėlis i bendrą TSRS tau
tų kūrybinį lobyną. Ji plačiai žinoma ne 
tik lietuvių liaudyje, bet ir visose tarybi
nėse respublikose.

S. Nėris prabilo tamsiaisiais fašistinės 
buržuazinės diktatūros metais. Ne iš 
karto poetė rado savo tikrąjį kelią į liau
dį. Augantis Lietuvos darbo žmonių pa
sipriešinimas fašistinei priespaudai, jų 
kova padėjo jaunai poetei giliau supras
ti tikrąją gyvenimo prasmę ir atsistoti 
kovotojų už darbo žmonių išvadavimą 
gretose. Poetė sąmoningai stojo prieš 
darbo žmonių klasės išnaudotojus ir sa
vo darbą sujungė su išnaudojamų klasių 
veikimu, jos poezija tapo darbo žmonių 
kovos ginklu jų išsivadavimo kovoje. 
Giliai, prasmingai skamba ir šiandien 
jos žodžiai, pasakyti dar 1931 metais: 
“Visos kalbos apie tai, kad menas yra 
tik grožis, jog jis nepriklausomas, nie
kam netarnauja ir kad jo uždavinys tik 
žmonių jausmus daryti kilnesnius—yra 
tušti žodžiai, o dažnai ir sąmoningas 
niclaJfc” Geriausiais savo’ kūriniais, pa
raitytais buržuazinės santvarkos metais, 
S. Nėris, kaip tikra lietuvių liaudies pa
triotė, stojo prieš tą poeziją, kuri tarna
vo buržuazijai ir buvo svetima liaudžiai. 
Poetė negalėjo nematyti liaudies ašarų, 
negalėjo negirdėti išvaržytų ir vykstan
čiu. ieškoti “laimės” i tolimas šalis vals
tiečių širdį veriančio skurdo. Tačiau 
drauge ji ne tik konstatavo sunkią da
lią, bet ir ragino į kovą. Salomėja Nė
ris—sesuo tu, kuriu “rankos kietos, tik
tai arklui spausti, tiktai plienui gniauž
ti,” prabilo tarytum pačios liaudies lū
pomis, išreikšdama giliausias liaudies 
svajones apie laisvę, šviesesni gyvenimą. 
Jos poetiniame balse, kupiname nuosta
bių liaudies dainų intonacijų, suskam
ba neapykanta skriaudėjams, šaukimas 
kovon prieš juos:

Kada kieti delnai,
Kada gi juos nustums?—
Nes jų pilvų kalnai
Užtemdo saule mums.

Fašistiniai vadeivos visokiausiais bū
dais stengėsi nuslopinti jos kovingą bal
są, neleisti jo išgirsti plačiosioms liau
dies masėms. Smetoniniai cenzoriai iš
braukė daug puikių, liepsningų posmų. 
Bet vis dėlto liaudį pasiekė tokie kovin
gi eilėraščiai, kaip “Laiškas į kalėjimą,” 
“Matrosai meta inkarą,” “Audrom ap
juosia žemę,” “Kaip miršta sakalai,”' 
“Pavasaris kalėjime” ir kt. Drąsus po
etės balsas kėlė laisvės kovotojų dvasią: 
“Mūsų daug, ir mes ne vienas, mūs mi
lijonai rankų dirbančių, nebepalauš mūs 
geležis nė plienas, ‘našta sunkiausia ne
palenks pečių.”

Tarybų Lietuvos atkūrimą Salomėja 
Nėris sutiko su visu širdies karštumu, 
kaip savo gyvenimo ir poezijos svajonių 
įsikūnijimą.

Lietuvos darbo žmonės pasiuntė Salo
mėją Nėrį savo atstove į TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos sesiją, priimant Lie
tuvą į brolišku tarybinių tautų šeimą. 
Niekad nepamirš lietuvių tauta tos is
torinės 1940 metų rugpjūčio 3 dienos, kai 
kremliaus rūmuose poetės lūpomis buvo 
m-ęikšti kilniausi lietuvių tautos jaus
mai, lūkesčiai ir viltys.

Nuo 1940 metų neužmirštamų dienų 
Salomėjos Nėries kūryba tapo ne vien 
tik lietuvių tautos, bet ir visų broliškųjų 

tarybinių tautų literatūros pasididžiavi
mas.

Pasirinktajame poetės-kovotojos kely
je Salomėja Nėris nesustojo nė minutės, 
kovos poste ji buvo iki paskutinio šir
dies suplakimo, visada degdama kūrybi
ne ugnimi. Ypač galingai praskambėjo 
S. Nėries poezija didžiojo tėvynės karo 
metais. Pasitraukusi į Tarybų Sąjun
gos gilumą, ji visas savo jėgas, visą sa
vo talento galią paskyrė kovai už tarybi
nės šalies pergale. Jos poezija, apdaina
vusi gimtojo krašto ilgesį, išreiškė ne
mirtingą tikėjimą jo išvadavimu iš fa
šistinės priespaudos. Savo eilėraščių 
posmais ji padėjo tarybiniams kariams 
ir liaudžiai kovoti iki galutinės pergalės.

Ji visuomet buvo kartu su savo “pil
kuoju broliu.”

Poetė-patriotė svajojo apie tą dieną, 
kai išvaduota liaudis pradės sugriauto 
krašto atstatymu. Ji savo eilėraščiais V t
ragina išlyginti kelius, užsėti laukus ir 
paversti gimtąjį židinį jaukiu.

Tačiau naujojo, išsvajotojo ir apdai
nuotojo laisvo gyvenimo statybos išsi
vystymo poetei neteko matyti. Mirtis 
ją nelauktai išplėšė, iš gyvųjų tarpo.

Nuostabi Salomėjos Nėries poezija 
įėjo į klasikinį lietuvių literatūros pa
likimą, kaip vienas iš ryškiausių jos 
puslapių. Ji ryškiai liudija apie didį 
lietuvių literatūros suklestėjimą socialis
tinės, santvarkos metais, tarybinės poe
zijos jėgą. S. Nėris parodo visos savo 
kūrybos pavyzdžiu, kad poezijos nemir
tingumas glūdi jos glaudžiuose ryšiuose 
su liaudimi.

Salomėjos Nėries poezija savo gyvy
bingumo jėgą, meistriškumą, meninį 
skaidrumą sėmė iš liaudies kūrybos gel
mių, iš liaudies žygių ir darbų. Kaip 
gaivus šaltinis, jos kūryba su kiekviena 
diena vis nauju skaidrumu ir šviežumu 
prabyla j skaitytoją, auklėja teigiamus 
charakterio bruožus. Jos poezijos gilus 
idėjiškumas ir aukštas meniškumas yra 
puiki kūrybinė mokykla mūsų rašyto
jams. Iš Salomėjos Nėries lietuvių po
etai mokosi kūrybos liaudiškumo, nuo
stabaus sugebėjimo lyrikoje išreikšti vi
sos liaudies nuotaikas, jausmus, pergy
venimus, kilnias tarybinio patriotizmo 
idėjas, atsiliepti į svarbiausius liaudies 
gyvenimo įvykius. Paprasti, dainingi 
Salomėjos Nėries kūrinių posmai skam
ba kai]) liaudies dainos. Tokie jie arti
mi, tokie suprantami darbo žmonėms. 
Poetės kūryboje žėri įvairiausios spal
vos i)’ intonacijos — nuo giliausio, šir
din smingančio lyrizmo iki rūstaus per
spėjimo liaudies išnaudotojams ir hit
leriniams grobikams.

Per anksti, labai per anksti nutilo 
skambioji Lietuvos lakštingala — Salo
mėja Nėris. Bet ji,—jos pačios žodžiais, 
—lieka visuomet su mumis, ji atminimo 
žiedu mums žydi, mes ją jaučiame dar
be, kovoje ir pergalės vėliavų šlamėji
me. .. 1 P. Širvys

ALDONA WALLEN
Naujojoj Anglijoj yra plačiai žinoma 

dainininkė Aldona Wallen. Mažai yra 
pažangių lietuvių, kurie negirdėjo Aldo
ną dainuojant, bet Aldona šiandien ne 
ta, ką*buvo metai tam atgal. Mat, ji 
lankė vasarinę meno mokyklą ir joje la
bai gerai pasižymėjo.

Daugelis mano, kad kai dainininkas 
turi gerą balsą, tai to ir užtenka — toli 
gražu ne. Dainininkas, smukininkas, 
pianistas, artistas, turi pereiti tam tik
rą stadiją, iki gauna kvalifikacijas. Vei
kalas, kuriame jis ar ji vaidina, gali bū
ti realis, fikcija arba fantazija, bet ar
tistas turi būt realis; jis turi pergyven
ti, kaip veikalas reikalauja. Kadrams 
paruošti scenos gyvenimui yra specialūs 
mokyklos, iš kurių vieną ir mūsų Aldo
na lanko.

Mokykla randasi prie Atlanto įlankos, 
Duxbury, Massachusetts. Kitą kartą 
būta stambaus ūkininko. Visa išvaizda 
ir struktūra nepakeista, išskiriant tai, 
kad kur būdavo šienas ir kitokis paša
ras, augštai skamba trys žodžiai: “The 
Center Theater.” Inkorporuotas po var
du : “Plymouth Rock Center of Music 
and Drama, Inc.”

Kur pirmiau stovėjo melžiamos kar
vės, ten dabar dormi tori jos — bendra
bučiai; kur buvo sustumti po pastatu 
vežimai ir kiti ūkio padargai, ten apie 
trisdešimt stovi pianų ir pasauliniai pa
sižymėję profesoriai mokiniams dėsto 
meną. Nereikia manyti, jog lošėjas, 
dainininkas arba pianistas, atlikęs savo 
lekciją, laisvai gali sau keliauti kur tik 
jis nori. Ne! Jis turi eiti į grimo kla
sę, kur su kosmetų pagalba pasikeistų 
iš šešiolikos metu i šešiasdešimt metu 
bobutę ar dieduką. Atlikęs šias pamo
kas, eina į scenerijų ir dekoracijų de- 
partmentą, nes reikia pažinti dekoraci
jas, kad jos atitiktų scenerijoms, o sce- 
nerijos kad atitiktų veikalą. Reikia eiti 
i kostiumu skyrių, kad išmokus kostiu
mą pritaikyti prie veikalo. Reikia pa
čiam artistui ir pasiūti tokį kostiumą.

Ši mokykla įsteigta ne dėl pelno. Ji 
verčiasi daugiausia aukomis. Čia moko
ma: opera, drama ir paišyba. Palyginus, 
pati įstaiga labai jauna, nes tik 1946 
metais ją 'įsteigė Bostono Universiteto 
vedėjas David Blair McClosky, kuris ir 
po šiai dienai vadovauja. Apie šią mo
kyklą susispietę tokie garsūs profeso
riai ir dramaturgai, kaip: Michael Lau
rence, kuris buvo pažiba Abbey ir Gate

Kalifornijos Žinios
Rėdland-Yucaipa. — Rug

sėjo 5 d. teko būti pas draii\ 
gus ūkininkus Shirvinskus jų 
sūnaus išleistuvėse. Sūnus iš-

i MATTHEW A J

važiavo i užrubežį į J. V. ka
ro tarnystę.

Svečių susirinko apie puse 
šimto ar daugiau. Draugai 
Shirvinskai pamylėjo visus. 
Pokylis užsitraukė iki vidur
nakčio. čia buvo dainų ir 
draugiškų pokalbių. Prie to 
vietinė LDS kuopa atlaikė sa
vo susirinkimą. Pakviestas J. 
A. Dementis, buvęs LDS 11-to 
Seimo delegatas, pasakyti 
kaip mūsų Seimas pavyko ir 
ką nusprendė. Delegatas 
trumpoj savo kalboj paaiški
no ir susirinkusieji jam paa-

žmonės ir gaila, kad taip to
ly išvažiuoja iš So. Laguna j 
Grand Pass, Ore. O Elizabeth 
Pūkas su motina persikelia iš

, Catedral City. Calif., i Palo 
i Alto, Calif. Jų išleistuvėse 
buvo susirinkę 25 asmenys ir 
visi palinkėjo geriausio pasi- 
s e k i m o i š vy k st a n t i e m s.

Rugsėjo 5 d. pirmutiniai 
Yucaipoj apsigyvenę lietuviai 
—Ch. ir Anna Shirwin buvo 

i surengę išleistuves savo sū
naus Viktoro, kuris tarnauja 
kariuomenėje prie Marinui 
mechanical skyriaus ir dabar 

į išsiunčiamas Į užrubežį.
Išleistuvėse dalyvavo ne tik 

i Yucaipos lietuviai, bet buvo 
; daug iš Los Angeles, kurie

| linkėjo Viktorui laimingai iščiavo.
Virsminėta kuopa nutarė 

jaunam kariui, d. Shirvinskų 
sūnui, duoti dovaną $10 ver
tės iš kuopos iždo..

Korespondentas.

Yucaipa, Calif. — Kuomet 
laikraštyje nebūna žinių apie 
čionykštį. lietuvių judėjimą, 
tai atrodo, kad čia nieko nė
ra. Betgi nėra taip. Ir štai tik 
savaites įvykiai.

Rugpjūčio 29 d. buvo su
rengta išleistuvės pas Pukius 
dėl Joseph ir Antoinette Russ 
ir Elizabeth ir jos motinos 
Pūkas. Nors minėtos draugės 
i r draugas gyveno ne Yucai
poj, bet jie buvo susirišę su 
čionaitiniais lietuviais. Ypa
tingai d d. Russ’ai, nors jie gy
veno So. Laguna, Calif., bet 
prigulėjo prie Yucaipos lietu
vių Grėen Klubo ir visados 
atvažiuodavo ant susirinkimų 
ir parengimų ne tik čionai, 
bet ir Los Angelesan.

Tai buvo labai draugiški 

tarnauti prie marinų ir svei
kam sugrįžti namo.

Šiuo laiku į Yucaipą daug 
atvažiuoja lietuvių. Y7ieni ap- 1 
sigyventi, kiti atostogas pra
leisti ir apsižiūrėti.

štai tik neseniai atvažiavo 
iš Oakland, Calif., dd, Jonas 
ir Barbora Marks ir apsigyve- ; 
no. Kita šeima iš Oakland— 
Jon ir Marie Rado, pasipirko 
naują gražų namą Yucaipoj 
ii atvažiuos gyventi. (

Keletas šeimų net iš Chica- , 
gos atvažiavo apsigyventi, bet į 
jų vardų dar neturiu, tai ne
galiu paminėti.

Na, žinoma, pasitaiko, kad 
ir išvažiuoja, štai, neseniai 
geri progresyviai žmonės, tai 
Juozas ir Katrina Urbai ap-- 
leido Yucaipą ir išvažiavo į 
Chicagą. Gero jiems pasiseki- , 
mo.

Tai matote, .jeigu rašytum 
kožną nuotikį, tai visada bū
tų ką parašyti, kad ir iš ma
žos kolonijos. Vieversėlis.

t.

teatruose Dubline ir Anglijos vaidyboj, 
o dabar direktorius Bostono Universite
te; George Poinar, muzikos direktorius 
ir orkestrų vedėjas. Kartą Washingto- 
no spauda rašė: “Mr. Poinar one of A- 
merica’s finest musicians.” Jis yra ve
dėjas Baldwin-Wallace Konservatorijos. 
John Kurten ir Charles Rosen, koncer
tų ir operos vedėjai, iš Yale Universite
to. Jų pastangomis buvo pastatyta to
kia produkcija kaip: “The Knight of 
the Burning Pestle”. Tai ar dyvai, kad 
šiemet net iš dvidešimt devynių kolegijų 
suvažiavo jauni artistai, kurie kolegijo
se gavo taip vadinamas premijas. Ir į 
šią svarbią meno žinyčią pirmutinė lie
tuvaitė įkėlė koją, tai Aldonu Wallen.

Baigus šią meno stadiją, keliai atsi
daro į pasaulį. Iš šios paprastos arkly- 
dės, dar ilgas-vingiuotas, per kalnus ke
lias veda į gerbais išpuoštą Metropolį! 
Aldona pasiryžus visas skerspaines nu
galėti ir pasiekti tą meno aukštybę. Nė
ra abejones, kad ji tai atsieks. To trokš
ta jos tėveliai; to trokšta pažangi lietu
vių išeivija ir tuomi džiaugsis mūsų se
noji tėvynė Lietuva.

Rugsėjo 4 d. Aldona dainavo. Pabai
gus dainuoti ariją, uždanga misi leidžia 
ir pasipila aplodismentai; antru kartu 
uždanga leidžiasi žemyn, o aplodismen
tai da skardžiau sukyla ir tik trečiu kar
tu nusileidus publika apsiramina. Su 
Labor Day užsidarė šis teatras iki atei
nančio birželio.

Rugsėjo 18 d. Tautiškam Parke Mon- 

Philadelphia, Pa.
Apsivedė Edward A. Ma

son su Gladys Grover. Ed- 
wardas yra sūnus Kazimie
ro ir Onos Masonų, ilgame- 

j čių dienraščio Laisvės skai- 
; tytojų, buvęs Lyros Choro 
i dainininkas, kol choras gy- 
' vavo.

Santuoka įvyko rugpiū- 
čio 28 d. Šliūbą ėmė North 
Hills Country Club, atvira
me ore. Svečių dalyvavo 
gražus būrys iš abiejų pu
sių: draugų Masonų ir Mr. 
& Mrs. Grover. Visi buvo 
pavaišinti skaniais pietu
mis ten pat klubo patalpo
se ir mandagiai aptarnauti.

Jaunavedžiai saldžiąją 
gyvenimo pradžią praleisti 
išvyko į Pocono Mt. Sve
čiai apleido klubą 5 vai., bet 
Masonai, užsiprašė savus 
svečius pas save į namus ir 
pavaišino su skania vaka
riene. Visi jautėsi paten- 

į kinti ir smagiai laiką pra
leido.

Linkiu jaunavedžiams 
gražaus ir laimingo šeimy
ninio gyvenimo.

P. Walantiene

LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 18 
d. Sept.. 7:30 v. v„ 1150 N. 4th St. 
Visi nariai esate kviečiami pribūti 
susirinkime. Kaip matėte spaudoje, 
yra ruošiamas parengimas spalių 2 
d., 414 Green St., 7 v. v., tad svar
bu, kad nariai ateitų j šj susirinki
mą ir apsiimtų ką nors padirbėt pa
rengime. Taipgi kurie dar nesate 
užsimokėję duokles už. 1954 m., atei
kite ir užsimokėkite, gausite knygą 
kai bus išėjusi iš spaudos.

Valdyba.

Aldona Wallen

Hartford, Conn.
i Lietuvių moterų kliubo susirinki
mas įvyks rugsėjo-Sept. 20 d., po 
numeriu 158 Hungerford St. Po va
saros vakacijų visas nares kviečia
me atsilankyti į šį susirinkimą. Nes 

j jau senokai nesimatėme ir nepasi- 
, kalbėjome. Sis susirinkimas' bus 

mūsų draugiško pobūdžio sueiga.
: Nepamirškite dienos. Pradžia 7:30 
' vai. vakare.

V. K. Cekr.

telle yra ruošiamos išleistuvės Aldonos 
Wallen, kuri išvyks į Chicagą j meno fes
tivalį. Pradžia 7:30 vai. vakare. Atei- 
kim ir paduokim ranką šiai jaunai ir 
dailiai dainininkei.

Jaunutis.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums i namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

Montello, Mass.
Išleistuvių Pare

Aldona Wallen išvyksta į meno 
festivalį, kuris atsibus Chicago, III. 
Jos išleistuvėm yra rengiama pare, 
įvyks šeštadienį. rugsėjo-Sept. 18d., 
Liet. Taut. Namo Parke, prasidės 
7-tą vai. vakare. Anksčiau buvo pa
skelbta, kad pradžia 5-tą valandą, 
(ai buvo klaidingai. Prasidės 7-tą 
valandą.

Piknikas Liet. Taut., Namo Par
ite, Winter St. ir Keswick Rd. įvyks 
rugs. Sept. 19 d., prasidės 1 \ai. die
ną. Rengia Lietuvių Tautiško namo 
knygynas. Kviečiame vietinius ir- :š 
apylinkės dalyvauti šiame pasilinks
minime. Prašome būti piknike.

Knygyno Komisija.

: buyus ;) <
» (BUYAUSKAS) J
» LAIDOTUVIŲ «
S DIREKTORIUS «
> n. *> «

J 426 Lafayette St. \
J Newark, 5, N. J. J
Į MArket 2-5172 <
s , <I 4

Puikiausias Vasarojimas Kalnuose Pas

Peter A. Valiunas
Jo gražiai įrengtuose Cabins ir Rooms

THE LAWRENCE HOUSE
Cairo - Saugerties Highway 32

R, D. 1, Catskill, N. Y. Tel. Palenville 3990

Vynai

Alus

Likeriai

Short Orders

Sandwiches

Dinners

Puikiausias

A

c

9

Puiki Restauracija, Geri Valgiai
Ktiinos (ikrai žemos sulig valgio ir patarnavimo gerumo.

praleidimas weekend. Kainos už kambarius: 
Week 
$30.00 
$27.50 
122.00

One Room
One Room
One Room

Day
- two double beds ----- $7.00
- oim double bed, one single bod - $5.50
- double bed.................................... $4.00

Rašykite ar telef oliuokite. del rezervacijų
Ežeruose maudynės, žuvavimas, laivukais pasivažinėjimas.

nv — m. —u«—m — w-----w><
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NewYorto^/WzrZinioi
Norėtų užmiršti 
nominacijas

New Yorko didžioji spau
da tartum užsirijo praėjusį 
antradieni Įvykusiomis par
tijų kandidatų ir distriktų 
lyderių nominacijomis. Tre
čiadienio rytą biskį prasi
tarė apie tūlas nominaci jas. 
Tai apie tas, kuriose šiaip 
taip išsilaikė pozicijose ma- 
kartistai. Kitas paminėjo 
kaip dar neaiškias. O ket
virtadienio laidose visai už
miršo nominacijas, tartum 
kad jų nė nebuvo.

Užtad darbo žmonių spau
doje pilna žinių.

Didžiojo New Yorko ri
bose bene didžiausias reak
cininkų prakišimas buvo 
Queens apskrityje. Ten de
mokratai išbalsavo iš de
mokratų vadovybės apskri
tyje Roe politinę mašiną. 
Nominacijas i Kongresą ir 
i Valstijos Seimeli laimėjo 
prieš Roe nusistačiusieji as
menys. Dėl to buvo spėja
ma, kad tas sparnas laimė
jo apie 70 apskrities dele
gatų.

Prieš. Roe nusistačiusieji 
taipgi nėra koki pažangieji. 
Jie turėjo valstijos lyderių 
Balch ir DeSapio pritari
mą. Vienok jie skaitomi 
artimesniais n a u j adalybi- 
niams demokratų sluogs- 
niams, negu buvo Roe šali
ninkai.

New Yorko 18-me vis 
viena pralindo į kandidatus 
visų reakcingiausių spėkų 
remiamas Donovan. Tačiau 
prieš ji kandidatavęs Ci
tron gerai pasirodė. Citron 
turėjo darbininku užgyri- 
mą, bet unijos veikliai nesi- 
darbavo už ji. įmatoma, 
kad jis būtų galėjęs laimė
ti demokratu balote vieta, 
jeigu ji užgyrusieji būtų tą 
užgyrimą parėmę energin
gu darbu.

Suffolk apskrityje repu- 
blikonai atmetė makartista 
Shead, kuris gyrėsi esąs vi
suotinu McCarthy rėmėju.

Primintina, kad Brook- 
lyne laimėjo vieta ant de
mokratu baloto teisėjasAn- 
fuso; Manhattane — esa
masis kongresmanas Adam 
Clayton Powell; Queens — 
esamasis kongresmanu Les
ter Holtzman. Kiekvienas 
iš jų užsitraukęs makartis- 
tų nemalonę.

Kitos unijos ponai 
Įkišę nagus fondan

New Yorke vis dar vyk-, 
domas tardymas unijos ge
rovės fondų viršininkų, ku
rie yra įtarti išeikvojime 
unijos fondų pinigų.

Greta jau pirmiau mine
tip antradienį liudijo Ro
bert Stanlea ir Vincent La
Guardia, abu iš CIO United 
Auto Parts Lokalo 349, 
taipgi Ernest Dumas iš CIO 
United Service Lokalo 377. 
Jie visi trys globoję tų lo
kalų gerovės fondus.

Unijėlė viena turi 400 na
rių, kita apie 9 šimtus. Ta
čiau ir iš tos mažos grupės 
darbininkų gerovės fondo 
jie sugebėję bėgiu vienerių 
metų ištraukti $11,512 sa
voms apdraudoms. Stanlea 
su LaGuardia dar nusipir
kę ir po auto to fondo pi
nigais.

New Yorke pasiturinti po
nia Perpall bandė nusižudyti 
gasu, Dėl to eksplozija suža
lojo namą ir daug kito turto, 
ją pačią apžalojo. Tačiau ji 
pasveiksianti.

! Rytoj įvyks L. M. S., paroda ir 
meniškas popietis Andilorijoje
Rytoj, sekmadieni (rugsėjo 

19) Lietuvių Kultūriniame 
Centre įvyksta pirmas rudeni
nis mūsą parengimas. Jį ren
gia New Yorko ir apylinkes 
lietuviai menininkai, ir bus 
svečiu iš toliau, iš Pennsylva- 
i'ij’os bei kitu vietą.

Tą popieti (3 vai.) atsida
rys dailininku kūriniu paroda, 
kurioje dalyvauja apie tuzi
nas lietuviams gerai žinomu 
kūrėjų. Parodoje išstatyti pa
veikslai bus tie. kurie vėliau 
bus siunčiami i nacionalę 
LMS parodą. Nacionalę paro
da Įvyks prie festivalio spa-

: Cypress f Ii Ils karūnose palikome 
dar viena brangia drauge"

Ona Depsienė (Libonytė) 
i tapo palaidota Cypress Hills 
kapinėse rugsėjo 1 1-tą. Palai
dota laisvai, kaip kad jinai 
gyveno. Mylinti šeima nepa- 

’ neigė jos visą gyvenimą turė
tu pažiūru. Ji mirė rugsėjo 

! 10-tą, New Yorke, 62 metu 
. amžiaus.

Išlydint iš Sh alins Funeral 
. Home kelis atsisveikinimo žo
džius tarė S. Sasna, nare Mo- 

’ torų Apšvietos Klubo, kuria- 
; me velionė Depsienė daug 
! darbavosi. O kapinyne kalbū- 
■ jo Antanas Bimba iš Laisvės 
j redakcijos. Jis plačiau palie

tė Depsienės gyvenimą ir pa
vyzdingą darbuotę už visos 
Žmonijos gražesnį, laiminges
nį gyvenimą.

Graudu buvo atsisveikinti 
i tokią draugę. Juo skaudžiau 
I skyrėsi su mylima žmona ir 

motina jos vyras Klemensas ir 
: duktė Albina. Tik mažyte 
į anūkė Virginia, pilnai nesu
prato to nuostolio, nors ir ji 
(rimtai dairydamosi į motiną.,

. tai į kitus) juto, .jog kas nors 
1 negerai, kad jos Narni ton 

palieka. .

Vieta Onos pasilsiu! parink
ta labai graži, naujajame ka
pinyno plote prie Cooper var
tų, netoli Myrtle Ave. širdies 
formos aikštele iš vakaru den- «■ l
gia nedideli medeliai, o iš ry
tų sveikina saulė. Ona gyva 
būdama darbavosi už lygias 
progas gyvenime visiems. Jai 
parinkta ir kapas, kur nesi
mato didesniu, nei mažesniu. 
Tame moderniškų kapinių 
kamputyje leidžia padėti tik 
toblytėlę įrašui vardo. Visi čia 
lygūs.

Depsienės šermenis atlankė 
daugelis jos draugų ir buvu
sių kaimynų ir pažįstamų, 
taipgi palydėjo į kapus, nors 
daug žmonių apie jos mirtį su
žinojo pavėluotai. Ji mirė 
penktadienį, kai jos pamylė
tas dienraštis Laisvė jau bu
vo spaudoje, kol pilnų žinių 
dar nebuvo. O sekama lai
kraščio laida daugumą pasie
kė jau po laidotuvių. Dar kiti, 
įpratę Į laisvųjų laidotuves 
eiti 2 valandą, nė nepastebėjo, 
jog šios Įvyksta 10 vai. Tokių 
važiuojančių Į laidotuves po 
p’etų buvo užėję ir Į Lietuvių 
Kultūrinį Centrą. Tūli paliko 
užuojautos pareiškimą Įdėti 
d i e nrašty j e T >ais ve j e.

J laidotuves buvo atvyku
sios iš Philadelphijos d gimi
naitės: sesuo Mrs. Martha Du
ra ir jos duktė Helen; brolie
nė Mrs. A. Yotautas, ir Mrs. 
Irene Cinalli. Taipgi visu lai
ku šermenyse buvo ir atlan
kančius pasitiko New Yorke 
gyvenanti Depsienės broliene 
Anna Lucey (brolis miręs 19- 
27 m,.).

Nors dauguma pareiškė 
užuojautą per spaudą, tačiau 
tūli tai padarė ir gėlėmis. Gė
les atsiuntė: šimoliūnai iš 
Binghamton; Marta, Vladas ir 
Helen Dura, taipgi Irene ir 
Tony Cinalli iš Philadelphi
jos; F, Lideikis iš Great 

jlio menesį Chicągoje,
I’o parodos atidarymo bus 

i pravesta meniška programa ir 
' paskui bendras pasilinksmini
mas bei užkandžiai. J tą links- 

‘mą. kultūrini popieti, kurį vi
si praleisime .jaukioje drau- 

' giškoje atmosferoje, rengiasi 
■; atvykti daug svečių. Tarp ki
tu. popietyje pasižadėjo daly
vauti ir gerai žinomas rašyto
jas F. Borioskis.

Parodą, įvyks Muzikos kam
baryje, programa Rudoje sa
lėje. Atvykite \jsi i pirmą ru
deninį pobūvį!

.Neck: F. V. Budronis ir šei
ma iš Maspetli ; Jean Bredes 
ii Anna Wanna: Lionė ir 
Alex.- Emily ir llarry Schvei- 
scr: Dorothy ir teta: Brook- 
lyno Moterii Apšvietos Klu
bas. 'ties jos galva padėtas 
raudonu rožių gėlynas žino- 
nai. Karsta dengė lengvučių 
varsų žiedai su užrašu Kana, 
o ties kojomis baltų chryzan- 
temų išsklydusiame krūme 
ant kaspino jautriai kalbėjo

I žodis Mamyte.
Gal buvo ir daugiau gėlių. 

Paskutinę dieną neteko ap
žvelgti. Nežinau, ar gėlių už
sakytojai iš netyčių tai]) pa
taikė, ar til< dėl to, kad veik 
visos gėles buvusios užsakytos 
Mažeikių gėlinyčioj, gėles bu
vo taip suderintos, kad veik 
nebuvo dviejų- vienodų. Skir
tumas spalvų ir formų darė 
vaizdą labai įdomiu1.

Šulinskas, kaip ir visuomet, 
i patarnavo gražiai ir rūpestin
gai. Daug žmonių pastebėjo, 
jog Dapkienė nepažįstama dėl

i didelio sunykimo, tačiau gra- 
jži. O tai kreditas direkto
riams, kurie stengiasi ir randa 
priemones tokį patarnąvimą 

! suteikti.
Į |

Kai Šulinskas ir jo Isūnus 
užimti profesijos reikalais, 
šermeninėje atvykstančiiis pa
sitinka jaunojo Šulinsko! žmo
na, o reikale ir į savo! butą 
nuveda pasilsėti ar užkąsti. 
Pakalbina, paguodžia. Gi iš 
toliau atvykusių dar paklau
sia, ar turi nakvynę. Nuovar
gio su ligoniu, gailestięs dėl 
mirusio priblokštai šeiniai vi
sa tai yra didelė pagalba.

I I
Draugė Depsienė gyveno 

gražų, visuomenei naudingą 
gyvenimą. Lai tas būna sura
minimu jos šeimai iij gimi
nėms. Gi mes, kurio netekome 
veiklios draugės, pajiniame 
reikalą ryžtingiau ii" daugiau 
dirbti spaudai ir toms! orga
nizacijoms, kurias ji I bran
gino.

L4

Convalescent Home j 
PRIVATINIAI PALIEGĖIJAMS

NAMAI
Slauge maitins ir prižiūrės 1 senyvus 
įmones, Tray Service, perėjai, svei
katą atnaujinti '.lieta. Patogūs na
mai arti jūrų įlankos. Tel. CO, 
6-1)733. 8807—21st. Ave., Brooklyn, 
N. Y.

VELTAS ANŠEVICES
PIANISTĖ

Atidarė studiją piano mokinimui 
Rugsėjo 13 visam seząnui 

I’rival inės lekcijos!
210 Garfield PI., Brooklyn 15, N. Y. 

Tel. STerling 8-1170

SKALBIAMOSIOS 
MAŠINOS

BENDIX-TH0R
Jdedamos, Taisomos, Naujos ir

Naudotos. i
IDEAL REPAIR, Inc.

ST. ‘1-6777 ST. 6-4080
Į(180-186)

! Pažadėjo Rooseveltui 
bug miesto balsu

Franklin D. Roose veltas 
j spaudos konferencijoje pareiš
kė, jog jis yra užtikrintas,

■ kad jo vardas bus iškeltas de- 
I mokratų konvencijoje. Kon- 
įvencija prasidės šį antradienį, 
i rugsėjo 21-mą, baigsis 22-rą. 
į Rooseveltas toliau sakė:

“Fpstate apskritys, kurias 
’valstijos lyderiai buvo priskai
tė Harrimanui, patikrino, kad 

j jie bus ištikimi man. Aš vis 
I tebeturiu 31 balsą iš Erie ap
skrities 67 balsu. Priedams, 
i turiu svarbų bloką iš New 

Y’orko miesto delegacijos.’’ Jis 
į neminėjo, kuris tas blokas, 
į'kaipgi sakė, kad jis darbuosis 
i už ta kandidatu, kuri konven- i .. ■ 1 Įvija pastatys.

Tuo pat sykiu Lewis ap
is k r i t i es p i r m i n i n k a s Lo uis 
Britton pareiškė, kad “visas’ 

! šiaurinis kraštas stoja už
■ Rooseveltą/’ Jis sakė, jog jie 
■pasipiktinę valstijinio pirmi- 
i ninko Balch grasinančiu span-- 
įdimu būtinai »’emti ITarrima-
1 na.

j Brangus žiedas negalėjo 
1 išlaikyti meilės

New Hide Park areštuotas 
IIS metų jaunuolis kaip per 
J prievartą 4 fotografavęs savo 
sužadėtinę, nuogą. Tačiau jis 
sako, kad jo bėdos prasidėjo 
sir netekimu darbo.

Jo mergina yra 19 m., gra
ži, kaimo trustisto duktė. No
rėdamas įtikinti, jis pirkęs jai 
net $609 vertės žiedą, aišku, 
ant išmokesčio. Netekus dar? 
l.)o, turėjo atkeisti ant piges
nio. Po to mergina pradėjusi 
jo vengti ir kilo kitos bėdos.
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WORCESTER, MASS. 1

SVARBUS PRANEŠIMAS
DAINOS-MENO-MYLETOJAMS

Gerbiami Kultūros—grožio mylėtojai I
Tai baigiasi mūsų visų taip mylima, šiltoji, gra

žioji vasara. Su ja reikalinga tinkamai atsisveikinti, 
nors laikinai. Ir dar kiek galint pasišildyti, pasigro
žėti jos teikiamais spinduliais. Tą gražią progą su
teiks mums Menininkų Antroji Apskritis, kuri rengia 
šaunų pikniką sekmadienį, rugsėjo (September) 26 d., 
Olympia Parke,

Bus graži dainų programa, kurią išpildys Hartfor
do, Montello ir Worcesterio dainininkai. Tai bus jau 
paskutinis šio sezono piknikas. Todėl prašome ir ra
ginamo meną ir dainą mylinčiąją visuomenę atsilan
kyti į šį pikniką. Visi ruoškitės būti Olympia Parke, 
26-tą rugsėjo. Visi būsite svetingai pavaišinti ir pa
linksminti muzika ir dainomis.

Rengėjai.

VINCAS SODAITIS PETRAS KAPICKAS 

Užlaiko Puikiai Įrengti,

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

Telephone: EVergreen 4-8174

Demokratai tarėsi su 
visuomenės atstovais 
rinkimų klausimu

Naujų laikų pažymia pasi
rodė New Yorko miesto ir 
valstijos politiniame gyveni
me. šiemet demokratų parti
ja Įvykdė eilę konferencijų 
svarstymui rinkiminės platfor- 

Į mos. į tas konferenci jas kvie
tė ir visuomenės atstovus ne 
tik pasiklausyti, bot ir pasisa- 

i Ryti.

šimtai organizacijų buvo 
I laiškais pakviestos atsiųsti 
atstovus. Kvietė ir darbo uni
jas. New Yorko mieste tokia 
konferencija sušaukta rugsėjo 
16-tos vakarą, Uote] Biltmore.

Paliko testamenta,bet...
New Yorko palikimų teis

mo svarstomas llarry C. Fi
sh orio (Mutt & Jeff kūrėjo) 
testamentas. Jis užrašęs apie 

i pusę milijono savo turto lab- 
darybėms. Bet jei divorsuota 
jo žmona varžysis, Įstatymai 
įgalina -gauti mažiausia pusę 
viso palikimo. Valstijos įsta
tymas neįgalina palikti lab
darybei didesnės pusės turto, 
kur yra. likę žmona ar vyras.

Fisheris su ta žmona gyve- 
į nes tik apie mėnesį laiko. Nuo 

1925 jie persiskyrę, tačiau1 jis 
alimonijos jai išmokėjęs apie 
pusę milijono.

I —

Ar jau rengiate ką Laisves 
paramai?

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

Išleistas iš kalėjimo 
sutarė apsivesti

Neseniai išleistas iš kalėji
mo Paul Pfeffer išsiėmė lei
dimą apsivesti. Vedasi su ta 
mergaite, kuri visą laiką už
sispyrusiai ginčijo, kad Pfef- 
feris nekaltas ir žadėjo laukti 
jo išeinančio iš kalėjimo.

Pfefferis buvo nuteistas už 
žlmogžudystę, kurią vėliau 
prisipažino kitas. Helen An
derson buvusi su juomi tą va
karą ir tuo laiku, kada kas 
nors papildė žmogžudystę, 
tad ji buvo Įsitikinusi jo ne
kaltume ir karštai jį gynė. 
Tačiau mažai kas jai tikėjo 
iki to laiko, kai areštuotasis 
Roche prisipažino tą žmog
žudystę.

Kadangi mergaitė dar tik 
baigia 17 metus, tad apsive- 
dimui leidimą gauti su jau
nuole atėjo ir jos tėvas. Vai
kinukas yra 21 m.

S C II O O L S

IĮ GILBERT
PRADINĖ MOKYKLA

■ Specializuojame skaityme, rašy- 
me, skaitliavime. Remedial skai
tymas kasdien. Kiekvienas stu-1

’dentas progresuoja pagal savo■ 
' greitumą. Visus atskirai mokina-1 
f me. Draugiški su patyrimu mo- I 

kytojai. Šviesūs, patogūs mokini-?
?mo kambariai. Taisyklės pagal
' Board of Education. 15 min. nuo 

Time Square. 120 Montague St., 
Brooklyn, N. Y. L'Lster 8-8825.

----------------j

PROF. VICTOR STOTT
Balso Meno Studija

KLASĖS PRASIDĖS SEPT. 20 
Pilnas Išmokinimas Dainininkų, 
Balso lavinimas, operos darbas, 
bažnyčios muzika, klasikiniai ir 
moderniniai repertuarai — Muzi
kali operetė. Teorija, Skaity
mas gaidų, pianas. Naujiems 
talentams audencijos visą rug
sėjo mėnesį. Kreipkitės:

490 West End Ave., 
(cor. 83rd St.) N. Y. 24, N. Y. 

Telefonas TR. 8-4230
Kalbame Lietuviškai

Baigusieji studentai padedami 
pareigom per Artistų Atstovę

MAGDA STOTT

PAVEIKSLAI

Jurgis Klimas
Filmininkas Jurgis Klimas 

vyksta Chicagon. Jis ten da
lyvaus L.M.S. suvažiavime ir 
rengiamame festivalyje, kuris 
prasidės spalio 12 j r baigsis 
17-tą.

Jurgis Klimas ir Jonas Juš
ka festivalio programoje išstos 
su dialogu “Komų Gydytojas”.

Klimas vežasi savo gamintas 
filmas: ‘Kuprotas Oželis’, ‘Pa
parčio žiedas’ ir ‘Birutė.’ Taip
gi įvairių scenų rinkinius ir tt.

Po Festivalio Klimas gastro
liuos Chicagos apylinkėje. Į su
važiavimą ir festivalį Klimas 
rengiasi išvažiuoti spalio-Oct. 
9-tą dieną. O gal dar anksčiau. 
Pakeliui Klimas galėtų sustoti 
ir parodyti filmas už labai že
mą atlyginimą Philadelphijoje, 
dieną pasiūlo spalio 8-tą, va
kare.

Pittsburghe, Spalio 9-tą, Cle- 
velande, Spalio 10-tą, vakare.

Prašau pasinaudoti proga. 
Prašau greit man pranešti, kur 
rengsite.

JURGIS KLIMAS
271 Ridgewood Ave.,

Brooklyn 8, N. Y.
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NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

NAMŲ DARBININKU
Jauna moteriškė. Patyrųjį Mid

town apart mente. Gyveninia«w ant 
vietos. Du suaugę ir vienas mokyk
los vaikas. $175 į mėnesį pradžiai. 
Kalbame Angliškai ir Prancūziškai. 
Skambinkite bile dieną nuo 9 A. M. 
iki 2 vai. dieną, ne vėliau.

Tel. EN. 2-0256

AUKLĖTOJA 
NAMŲ PRIŽIŪRĖTOJA

Viduramžė. Guolis nuosavam kam
baryje. Pora biznieriai. Pasitikima. 
Yra du vaikai. Pageidaujama, kad 
kalbėtų biskutį angliškai ar vokiš
kai. $175 į mėnesį. Tol nuo 9:30 vai. 
ryto iki 6 v. v.—EN. 9-3680. Vaka
rais 7:30 vai. LO. 6-8392.

(178-180)

NAMŲ DARBININKĖ
Gražus sode apart men t as, su sargu. 
Darbas del našlės motinos. (Vakarai 
4-12), gyvenimas vietojo, vienas vai
kas 3 metų amžiaus, pilnai priežiū
rai.

Telefonuokite ar rašykite:
OL. 7-0844 — 9-12 A. M. vien tik.
Rašymui: Box G 14A, Room 830,

11 West 42nd St., N. Y. C.
(180-186)

MOTERIŠKĖ
Pasitikima, 4 vaikai, pageZtyėjimui 
abelnam namų darbui. Yra kt J dar
bininkai. Privatinis kambarys, gera 
mokestis.

Mrs. M. SCHNEIDE< 
213-03 35th Avė., 
Bayside, Queens 
Tel. B A. 9-1413

(179-185)

HELP WANTED MALE

FRAMING CARPENTERS

GRUPĖS
1 Metų darbas — Aukšto Algos

Fireside Terrace,
York, Pa., 8-1031 — 2-4214

(180-184)

PATYRŲ
Woolen Card Room
Finishers—Tenders

Kreipkitės Asmeniškai 
MATSON MILLS, INC.

South Glastonbury, Conn.
(182-184)

REAL ESTATE

REGO PARK
Vienos šeimos detached, mūrinis na
mas, 6 rūmai, 3 miegrūmiai, 11/2 
maudynių, 2 garadžiai, lašai, ištai
sytas skiepas, aptvertas < kiemas, 
daug ekstra įrengimų. Ar\V mokyk
lų, krautuvių, transportacijos w ba
žnyčių.

$24,000 — — HA. 4-3890

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

DELICATESSEN—GROCERY 
įsteigta 23 metai, alaus laisniai, šal
dyta mėsa, vaisiai, daržovės, cold 
cuts. Ui rūmų užpakalyje. Pilnai 
tavoro, puikiausia kaimynystė — 
$900 savaitinių jeigu. Lysas perlei
džiamas, randa $85 į menesį. Ant 
Išmokėjimų.

Tel. Jamaica 9-1216
(182-183)

Areštavo už jaunuoliu 
gaujy karą

Trys 18 m. vyrukai areštuo
ti esant dalininkais gaujos, 
kuri pavojingai subadė kitą 
jaunuolį prie bažnyčios Elm
hurst. Suimtieji ginasi esą ne
kalti. Du yra brooklyniečiai, 
1 iš Richmond Hill.

T TONY’S ’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS

Savininkas 1

306 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Gerai Patyręs Barberis

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

Brooklyn, N. Y.
Visoki 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-«238
___________ ___O
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