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“Meno saviveikla”.
Kudarauskų tragedija.
Kodėl tai įvyko?
I. Klevinskas.
Valys Bunkus.

Rašo R. Mizara

♦ __ *

Ar kareiviai mirė 
nuo atom-sprogimų 
sukeltojo vėžio?..

Vėliausios
Pasaulio naujienos

Atsitiktinai i mano rankas 
pateko keletas numerių Lie
tuvoje leidžiamo mėnesinio 
žurnalo “Meno saviveikla.”

Tai stambus mėnraštis, ski
riamas išimtinai saviveiklinin
kams, kurių Lietuvoje yra la
bai daug.

“Meno saviveikla” rašo 
apie teatrinius pastatymus, 
tfvpie kolūkių chorus ir jų 
veiklą, apie amatorių dailinin
kų darbus, ir .t.t.
. žurnalas profesionalinių te
atrininkų bei dailininkų nelie
čia, o tik rūpinasi tais, kurie 
i meninę veiklą ateina laisvo
mis nuo kasdieninio darbo va
landomis.

žurnalas iliustruotas, dide
lio formato ir, matyt, turi ne
maža bendradarbių.

Prieš arti savaitės laiko 
mirė ilgametis Wore esterio 
gyventojas Nikodemas Kuda
rauskas. Sakoma, jis pats sau 
gyvybę atsiėmė. Jis buvo 67 
Įknetų amžiaus.

Nikodemą Kudaraugką pa- 
Y^inau dar Lietuvoje prieš pir- 
pAmąjį pasaulinį karą. Kilęs iš 

valstiečių šeimos, palei Mer
kį, N. Kudarauskas, atmenu, 
domėjosi apšvieta. Paveiktas 
spaudos, jis jau bandė sir 
žmonėmis ir šnekėtis kitaip: 
jam jau buvo “dievas”, o 
“džiovas”, “naktis”, o 
“nakcis”, “diena”, o 
“dziena.”

Kartą ties bažnyčia, atme
nu, Kudarauskas su kaž kuo 
ten ginčijosi ir bandė su dzū
kiška tarme atsipalaiduoti. 
Pasiklausęs jo kalbos vienas 
senyvas dzūkelis pasakė:

— Iš to pusbernio jau vel
nias bus!...

Washingtonas, — Trys 
jauni kareiviai, Dale B. 
Mock, Larry Fitz ir vienas 
neįvardintas, buvo geri 
draugai armijoje. Jie buvo 
jauni, dar nesulaukę 30 me
tų amžiaus. Visi trys mi
rė nuo vėžio per paskuti
nius keleris metus.

Dabar’tyrinėjama, ar tik 
atominiai sprogimai neturė
jo ko nors bendro su jų su
sirgimu. Mat, visi trys da
lyvavo pirmuose atominiuo
se bandymuose Nevadoje. 
Tų karių giminės yra įsiti
kinę, kad tai ne priepuolis, 
kad visi trys, dalyvavę tuo
se bandymuose, tokie jauni 

, susirgo vėžiu ir mirė.
Giminių prašomas, kon

greso narys T. H. Ashley 
(demokratas iš Ohio) rašė 
apgynos sekretoriui, prašy
damas jo, kad jis pravestų 
tyrinėjimą. Apgynos sekre
toriaus asistentas Berry jau 
atsakė kongresmanui. Jis 
sako, kad bus pravedomas 
nuodugnus tyrinėjimas. '

Medikai sako, kad yra 
viena vėžio rūšis, vadina-

ma carcicoma, kuria gali 
susirgti jauni žmonės ir ku
rią gali sukelti radiacija.

Mirusiųjų • kareivių gimi
nės sako, -kad tie kariai da
lyvavo prie bandymų 1952 
metais Nevadoje. Kai jie 
susirgo vėžiu, 
tuojau kilo, kad 
juos apsirgdino. 
laikomi karinėse 
se. Nežinia, ar
pravedė pomirtinius skrodi
mus, kad nustatyti tiksliai, 
nuo kokios vėžio rūšies jie 
mirė.

Kongresmanas Ashley sa
ko, kad jeigu apgynos de- 
partmentas nesiims tyrinė
jimo, kaip žada, jis pakar
tos savo reikalavimus.

įtarimas 
radiacija 
Jie buvo 
ligoninė- 
ligoninės

Washingtonas. — Prezi
dentas Eisenhoweris, savo 
savaitinėje spaudos konfe
rencijoje sakė, kad, jo nuo
mone, Tarybų Sąjunga 
“stengiasi užimti Siriją”.

Washin gtona s. — Sen ati
mame apklausinėjime iškel
ta, kad Hoffa darbavosi už 
tai, kad raketierius Dio bū
tų įtrauktas tymsterių u- 
nijon New Yorke.

Paryžius. — Policija vėl 
konfiskavo komunistų dien
raštį “FHumanite”, nes tas 
atvirai rašė apie francūzų 
armijos žiaurumus prieš 
alžyriečius. ’

Nairobi. — Riaušės įvyko 
kalėjime, kur laikomi keni- 
jiečiai nacionalistai, kuriuos 
britai vadina “Mau-Mau 
teroristais”. Riaušėse žuvo 
du kalėjimo sargai.

nusiginkla-

ne

ne

Per ilgą laiką, .atvykęs į 
Worcester!, N. Kudarauskas 

^>uvo pavyzdingas veikėjas: 
visuomet pažangiosiose orga
nizacijose, Aido Chore; skai
tė ir rėmė mūsų spaudą.

Kartą, atmenu, man esant 
Worcestery o r ganizaciniais 
reikalais, Kudarauskai pa
kvietė pas juos nakvynės. 
Tuomet jų sūnus Edmundas 
jau lankė universitetą ir atro
dė, kad neužilgo bus medici
nos gydytojas.

— Kai išmokysiu1 Edmundą 
daktaru, — sakė man Niko
demas, — tuomet būsiu lai- 
mingas, tuomet jausiuosi ga- 

\ lįs dirbti darbininkų judėji- 
J me, kiek

Marokas teikia 
Amerikai teisę • 
palaikyt bazes 
Rabatas. — Amerika turi 

Maroke keturias aviacijos 
bazes ir kelias laivyno ba
zes. Tos bazės įsteigtos Ma
roke pagal susitarimą su 
Francūzija, kai Maroko di
džiausioji dalis dar skaitė
si Francūzijos kolonija 
(mažesnė dalis priklausė Is
panijai). Dabar Marokas 
skaitosi nepriklausomu, ir 
amerikiečiams tenka iš nau
jo susitarti apie tas bazes, 
gauti leidimą joms nuo Ma
roko valdžios.

Maroko karalius
Jusefas jau paskelbė, kad 
amerikiečiams bus duotas 
leidimas tas bazes palaiky
ti. Bus išdirbtas smulkme
niškas susitarimas apie a- 
merikiečių karių teises Ma
roke, santykius su Maroko 
karinėmis pajėgomis ir 
kiek, jeigu iš viso, Amerika 
mokės Marokui už teisę pa
laikyti savo bazes.

Ben

tik jėgos leis. kas taip atsitiko!..

pasikalbėjimo 
patiltėmis nutekėjo.

daugPo to 
’ vandens
Edmundas jau seniai medici
nos gydytojas ir augina šei
mą. Bet tėvai, kaž kokių, man 
nežinomų aplinkybių paveik
ti, užuot Įsijungę labiau į ju
dėjimą, atšlijo nuo jo. Kaž 
kokia dembralizacija senius 
Kudarauskus užėmė; jų san
tykiai su mūsų organizacijo
mis Worcesteryje pablogėjo. 
Pagaliau prieš kai kurį laiką 

, mirė Mikalina Kudąrauskie- 
> nė, -o šiomis dienomis — jis 
Į pats pasiskubino nutraukti 

■ savo gyvybės stygą.
Gaila, labai gaila, kad vts-

Iš Scranton, Pa., praneša, 
kad Ignas Klevinskas, kuris 
buvo kritiškai susirgęs ir ilgai 
gulėjo ligoninėje, dabar jau 
gyja.

Laikykis. Ignai, laikykis!

Praėjusio trečiadienio Lais
vėje “Krisluose’’ rašiau apie 
mūsų laisviečių pobūvį, įvyku- 
sį rugpiūčio 17 d. Kultūrinia
me Centre.

Per klaidą: praleidau tai, 
kad ten sakė kalbą ir Valys 
Bunkus, nuoširdus pažangio
sios spaudos rėmėjas. Jis 
energiškai kalbėjo už teikimą 
paramos čikagiškei Vilniai.

Abelis priėmė 
Donovaną kaip 
savo advokatą /
New Yorkas. — Rudolfas 

Abelis, kaltinamas buvime 
Tarybų Sąjungos žvalgybos 
pulkininku ir šnipinėjime 
šioje šalyje per ilgus metus, 
priėmė jam teismo paskir
tą advokatą James B. Dono
vaną kaip savo gynėją. 
Donovanas pats - yra su 
žvalgyba surištas žmogus — 
jis karo metu buvo vyriau
siu patarėju OSS (Starte- 
ginės tarnybos* biure), tai 
yra, Amerikos karinėje 
žvalgyboje.

Abelis buvo atvežtas į 
JAV komisijonieriaus raš
tinę, kur per dvi valandas 
tarėsi su Donovanu. Jis pas
kui pareiškė,, kad priima 
Donovaną. Nors Donova
nas yra teismo paskirtas, 
Abelis jam mokės, kadan
gi pinigų turįs.

Abelis klausęs Donovano^ 
kas atsitiks su jo paties 
pieštais paveikslais. Mat, 
Abelis yra dailininkas ir jis 
turėjo studiją Brooklyn'e. 
(Valdžia teigia, kad jo bu
vimas dailininku buvo tik 
priedanga, kad jis tiksliai 
išmoko tapyti, kad .prideng
ti savo tikrą rolę). Donova
nas jam sakė, kad mielai 
paimtų tuos paveikslus ir 
iškabintų laikinai apsaugai 
savo namuose. -Abelis suti-

Prekybos idellegacija iš 
TSRS dabar yra Ankaroje 
/

Ankara. — Turkijon at
vyko prekybinė delegacija 
iš Tarybų Sąjungos. Jai 
vadovauja N. Ježovas. De
legacija sudarys sutartį su 
Turkija pastatyti $5,000,- 
000 vertės stiklo fabriką 
Turkijoje ir platinti preky
bą tarp Turkijos ir TSRS.

Belgradas. — Jugoslavi
jos parlamentinė delegaci
ja atvyks rugsėjo 13 dieną 
Kini j on ir ten pabus 3 sa
vaites.

Tarybų Sąjungoje
1 1

Patys žmones nutars mitinguose, 
ką gali daryti su dykaduoniais

, Maskva. — Tarybų Są
jungoje nėra išnaudotojų, 
tai yra, parazitinių elemen
tų, kurie samdytų kitus 
žmones ir gyventų iš jų dar
bo. Bet parazitinių elemen
tų kita prasme yra — atsi
randa dykaduonių, kurie 
bando pragyventi iš speku
liacijos, apgavysčių ir pana
šių “užsiėmimų”. Yra žmo
nių, kurie spekuliuoja lote
rijos biletais, užsienio va
liuta, juoda rinka.

Ką daryti su jais? Teis
mai ne visuomet gali nu
teisti tokius,’ nes kartais, 
nors tai aiškų, kad žmogus 
pragyvena be darbo, prieš 
jį nėra apčiuopiamų įrody
mų. Bet žmonės žino. . .

Tad, nutarta, kad tokių 
elgesį spręs ne teismai, o

patys žmonės. Tokiuose 
atsitikimuose bus sušaukti 
mitingai, susirinkimai. Kol
ūkis, miestelis arba gatvė, 
kuriame žmogus gyvena, 
bendrame susirinkime nu
spręs, ką daryti su tokiu 
parazitu. Žmonių susirinki
mai turės galią nuspręsti 
deportuoti tą parazitą ke- 
leriems metams į kokią 
nors tolimą sritį, kur yra 
mažiau galimybių spekulia
cijai ir kur jis turės užsiim
ti produktyviu darbu.

Manoma, kad nuo dabar 
pasidarys daug sunkiau spe
kuliuoti ir dykaduoniauti. 
Nuo valdžios galima pasis
lėpti, bet nepasislėpsi nuo 
savo kaimynų — nuo žmo
nių — sako tarybinė spau
da. *

Policija uždraudė daugiau negu 
trim žmonėm rinktis Levittowne

Levittown, Pa. — Čia dar 
vis neramu, rasistiniai ele
mentai dar vis triukšmau
ja, užsispyrusiai reika
laudami, kad negras Myers, 
kuris čia nupirko namą, 
išsikraustytų.

' Rasistiniai gaivalai su
darė komitetą, kurį jie va
dina “Levittowno gerinimo 
komitetu”. Jie skelbia, kad 
stoja už Myerso pašalinimą, 
bet prieš jėgos vartojimą. 
Akmenų sviedė j ai ir kiti 
triukšmadariai, tai ne jie, 
o kiti, skelbia komitetas. 
Bet gerai žinoma, kad j ko
mitetą įeiną tipai dalyvavo 
visose riaušėse.

Vakarai jau šuiiko 
uždrausti sprogimu 
bandymus 2 metams
Londonas. — Nusiginkla- drausti tuojau, besąlyginiai, 

vimo derybose, kurios tę- o tik paskui būtų tariama- 
siasi jau apie pusmetį, vėl si tolimesniais
naujas reiškinys: Vakarų jvimo klausimais. Bet Va- 
jėgos (Amerika, Britanija, ikarų planas yra sąlyginis 
Francūzija ir Kanada) pa-i— ■ 
siūlė, kad hidrogeninių (H) metams, jeigu iš anksto su- 
bombų sprogdinimai - ban- tinkama, kąd antrais me- 
dymai būtų uždrausti 2 me
tams. Iki šiol Vakarai stojo 
už uždraudimą, kuris ga
liotų tik 10 mėn. Tarybų Są
junga jau anksčiau siūlė 2 
metų laikotarpį.

Tad — jau sutinkama a- 
pie laikotarpį, bet dar ne
sutinkama kitais klausi
mais. Tarybų Sąjunga nori, 
kad sprogdinimai būtų už-

Keralos kunigai o 
darbuojas prieš 
liaudies režimą

Deli. — Keralos provinci
joje, kur komunistai laimė
jo rinkimus ir kur dabar 
randasi komunistų vado
vaujama vietinė valdžia, at
sivėrė konfliktas tarp val
džios ir katalikiškos kleri- 
kalijos. Mat, Kerala yra 
provincija, kurioje katali
kai .sudaro didesnį nuošimtį, 
negu bet kokioje kitoje In
dijos dalyje — net apie 30 
procentų, tuo tarpu, kai vi
dutiniai imant, katalikai ir 
krikščionys bendrai Indi
joje sudaro tik Vieną pro
centą. f*

Konfliktas Keraloje išsi
vystė dėl mokyklų. Katali
kų bažnyčia turi nemažai 
parapijinių mokyklų. Kera
los švietimo reikalų minis
tras sako, kad katalikiškos 
mokyklos vedamos sveti
moje Indijai dvasioje, kad 
jose dar vyrauja stipri už
sienio misijų dvasia. Jis sa
kė, kad reikės tas mokyklas 
perimti ir jas “suindinti”. 
Bet katalikiška klerakaliia 
teigia, kad Keralos valdžia 

! nori mokyklas ne sutautin-

uždrausti bandymus 2

tais bus nustota gaminti 
sprogstamą medžiagą A ir 
H bomboms.

Tarybinis delegatas Zo
rinas sakė, kad Tarybų Są
junga principiniai sutinka, 
kad reikia uždrausti ir me
džiagos gaminimą, bet su
sitarimui tuo klausimu rei
kės žymiai daugiau laiko, 
o tuo tarpu atidėliojamas ir 
bandymų draudimas. Kodėl, 
klausė jis, neuždrausti ban
dymus tuojau ir paskui tar
tis?

Vakarų planą išdirbo Sta- 
ssenas. Sakoma, kad tas 
Stasseno planas nelabai pa
tiko Pentagonui, tai yra, 
Amerikos aukštiesiems ka
rininkams, bet jie paskui 
sutiko.

Washingtone preziden
tas Eisenhoweris savo 
spaudos konferencijoje iš
reiškė viltį, kad gal nusi
ginklavimo derybos dabar 
vėl pradės žengti pirmyn.

Makartistams 
patinka Hoffa 
Washingtonas. — James 

R. Hoffa, kuris, kaip maty
ti, perims Tymsterių unijos 
vadovybe, senatiniame ap
klausinėjime prisipažino į- 
vairiose suktybėse, nors 
bandė teigti, kad tai visai 
ne suktybės. Jis pripažino, - 
kad jo žmona pelnijosi per 
ryšius su tymsteriais, kad 
jis pats gavo $70,000 ver
tės paskolų, ir dargi be ga
rantijų grąžinti ir t. t.

Bet makartistiniai sena- 
tinės komisijos nariai Gold
water ir Mundt gyrė Hoffą. 
Mat, Hoffa darė visokius 
anti-komunistinius pareiš
kimus ir, taipgi sakė, kad 
unijos turi būti baudžiamos, 
jeigu sulaužo kontraktus 
su bosais. Jis nieko nesakė 
apie kontraktų laužymą iš 
bosų pusės.

Senatorius Goldwater, iš
girdės tokius žodžius iš 
Hoffos, pasiskubino paša-, 
kyti, kad “Mes sutinkame 
su jūsų filosofija”. Tas pats 
senatorius neseniai sakė, 
kad Amerikai* pavojingi ne 
tokie unijų vadai kaip Hof
fa, tai yra. ne sukčiai, o 
tokie kaip Reutheris — tai 
yra, liberaliniai nusiteikę.

Policija tuo tarpu paskel
bė, kad Levittowno Dog
wood srityje, kurioje ran
dasi Myerso namas, uždrau
sti daugiau kaip trijų žmo
nių susirinkimai. Kur tik 
policija pastebi buriantis 
didesnę grupę žmonių, ją 
tuojau išsklaido.

Myers sako, kad ‘ jo tero
rizavimas - tęsiasi. Jis kas 
rytą važiuoja darban ir su 
žmona pasilieka keli balti (ti, o sukomunistinti.

Švietimo reikalų minis
tras taipgi sako, kad katali
kiški kunigai Keraloje dar
buojasi prieš valdžią, kursto 
gyventojus ir net ragina ją 
nuversti. .

Afrikietis pirmą kartą 
matė liūtą — Anglijoje...

Londonas. — Jaunas 
skautas iš Ghanos (Afri
kos) N. Nuno nuėjo į Lon
dono' žvėryną ir pirmą kar
tą savo gyvenime matė 
liūtą. Nuno sakė, kad tarp
tautinėje skautų stovyklo
je Anglijoje jo daug kartų 
klausta, kaip atrodo Afri
kos liūtai. Jis. turėjo pri
pažinti, kad niekad liūto 
nematė, nes Ghanos sostinė
je Aęcroje liūtai ne vaikšti
nėja, o žvėryno Accroje dar 
nėra. Tad, Nuno nuėjo į 
Londono zoologinį sodą ir 
pamatė pirmą kartą savo 
gyvenime, afrikietišką liūtą.

draugai. Bet jie negali mie
goti nakties metu, nes rasis
tai kas kellioliką -minučių 
skambina telefonu. Jeigu 
atsakoma, pasigirsta tik 
plūdimai ir koliojimai. . .

Darbe* unijų kovos lauke
Levittowm, Pa. Plieno 

darbininkų unijos (USW- 
AFL-CIO) vietinis idistrik- 
tas paskelbė, kad ragina 
visus savo narius neprisi
dėti prie rasistų, kurie 
bando išstumti negrą Myers 
iš miesto. USW taipgi ra
gina savo narius aktyviai 
kovoti prieš rasizmą.

Chicago. —Amerikos Mo
kytojų federacija, priklau
santi prie AFL-CIO, pasi
sakė prieš diskriminaciją 
butuose. Mokytojų federa
cija sako, kad negalima vi
sai panaikinti segrėgaciją

mokyklose, tuo tarpu, kai 
negrai (uri gyventi susi
spietę getuose.

New Yorlkas. — Pieno iš
vežioto j ai laimėjo streiką. 
Jie išsikovojo 40 centų dau
giau į valandą šiais metais 
ir po 15 daugiau sekančiais 
dviem metais. Kitaip^ sa
kant, po trejų metų jie 
gaus 70 centų į valandą 
daugiau, negu dabar.

Ammanas. — Jordano po
licija suėmė keturis asme
nis. Jie yra, sako policija, 
komunistai.,

Washingtonas. — Repub- 
likonų frakcijos lyderis At
stovų bute Martin pareiš
kė Eisenhoweriui, kad jei
gu reikės, butas posėdžiaus 
ir rugsėjo mėnesį, kad 
baigti civilinių teisių įsta
tymo reikalą.

cL*
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PENNSYLVANIJA AR ALABAMA?
WILLIAM MYERS, Jr., yra pamokytas žmogus: jis 

baigęs kolegiją, turi neblogą: tarnybą. Jo žmona —■ bu
vusi mokytoja, o šiandien vaikų motina-šeimininkė. .

Na, ir ši Myersų šeima nusitarė įsigyti nuosavą-na
mą, pastovią pastogę. William Myers pirko namą nau
jame, nedideliame Levittown, Pa., miestelyje, visai - arti 
Philadelphijos, bet netoli ir nuo Trenton, N. J. Perka ki
ti žmonės, tai kodėl gi negali nusipirkti gyvenamojo na- 
mellio Myersai?

Bet Myers, pirkdamas namą, pamiršo, kad jo oda 
yra tamsi, kad jis yra negrų kilmės žmogus!

Na, ir kas gi atsitiko?
Kaip tik rasistai, kurių, pasirodo, yra ir Pennsylvani 

joje, užuodė, kad negras pirko gyvenamą namą ten, 
kur “išimtinai tik baltieji gyvena”, tuojau pradėjo siusti. 
Jie pradėjo organizuoti iš Levittowno ir apylinkės tam
sius gaivalus ir mokyti, kad jie keltų triukšmą, kad ne
įsileistų Myersų šeimos į Levittowną!

Na, ir prasidėjo rasistų pradėtas pragaras. Dar di
desnis jų pasipiktinimas buvo, kai Myersų šeima į savo 
namą įsikraustė ir pasakė: Mes pirkome šį namą, mes čia 
žadame gyventi!

Rasistai pradėjo kelti riaušes, gal net mojosi ik My
ersų namą padegti ar kitaip sunaikinti. Valdžia tuo pat 
kartu prisiuntė policijos: iš karto- mažiau, paskui dau
giau. Pastatyta prie Myersų namo sargyba, kad nepri
leistų rasistų. Levittownas šiandien gyvena tartum karo 
stovį. Visur policija, visur ginkluoti žmonės, atsukti'ne 
prieš kokį nors įsiveržėlį, bet prieš rasistus.

Viskas rodo, tars; šis\nedidelis miestelis būtų 
Pennsylvanijos valstijoje, d kažkur, gal Alabamoje, 
Tennessee valstijoje,'gal kur kitur pietuose.

Kuo visa tai baigsis?
Šiuos žodžius rašant, dar niekas tikrai nežino.
An-Myersų šeima turės užtenkamai kantrybės ir 

ryžto ten gyventi? Ar Pennsylvanijos valdžia turės už
tenkamai sumanumo rasistams triukšmadariams suval
dyti? ,

Mums rodosi, reikėtų daryti taip, kad rasistams čia 
būtų aplaužyti ragai, kad jie išmoktų kaip gyventi. 
Mums rodosi, būtų gerai, jei į Levittowną, Pa., dar "įsi- 
tl^ltų keletas negrų šeimų, kad jie galėtų sudaryti šiokią 
tokią atspirtį prieš rasistus, O valdžia turėtų parodyti, 
kad ji gali suvaldyti triukšmaujančius “viršžmogius”.

MOTOCIKLU UŽMUŠĖ 
NET TRIS VILKUS...
Tarybinis pilietis Michai

las Kitievas važiavo sau 
savo motociklu kur nors ne
toli Ulianovsko. Staiga jis 
pastebėjo pievoje pamiškėje 
susiglaudusių išsigandusiį 
avelių kaimenę; o netoliese 
piktų vilkų gaują. Vilkai 
su savo vadovu priešakyje 
pamaži artinosi prie avelių, 
o tos traukėsi atgal . . .

Kitievas ginklų neturėjo, 
bet ilgai negalvojęs jis sa
vo motociklu pasileido pilnu 
garu prieš vilkus, ir vietoje 
užmušė vilkų vadovą. Išsi
gandę vilkai pasileido per 
pievą, bet tos pergalės Ki- 
tievui neužteko — jis pasi
leido paskui vilkus ir dar 
du užmušė.

Po to Kitievas pririšo 
tris užmuštus vilkus prie 
motociklo ir juos triumfin
gai parvežė į artimiausią

ne

TRIUKŠMAS DĖL SIRIJOS
ĮVYKO SIRIJOS kariuomenes vadovybėje atmainų. 

Sakoma, kariuomenė perėjo į kairesnių karininkų va- 
dbvybę. Na, ir dėl vto pas mus sukeltas didžiulis triukš
mas.

Jau kai kurie “ekspertai” šūkaloja, būk Sirijai rei
kią pritaikyti “Eisenhowerio doktriną”, kitais žodžiais: 
kištis į jos vidujinius reikalus, organizuojant Iraką ir 
Jordaną^ kad iš ten Sirija būtų ginkluotai užpulta.

Tokie siūlymai yra labai žalingi, nes jie gali pri
vesti pasaulį net ir prie visuotino karo.

Mums rodosi, kiekviena šalis turi teisę pakeisti sa
vo kariuomenės vadovybę; turi teisę pakeisti savo val
džią; turi teisę pakeisti net ir savo visuomeninę santvar
ką, neatsiklausiant kitų šalių. Sirija ta teise naudoja
si, Nei mūsų šalis, nei jokia kita šalis neturėtų į Sirijos 
žmonių vidujinius reikalus kištis!

Naudosis “naujomis priemonėmis”
Iš VAKARŲ VOKIETIJOS pranešama, kad tos ša

lies Socialdemokratų partija rinkiminėje kampanijoje 
naudos “naujas priemones” — “amerikines priemones”.

Į masinius mitingus parti ja kvies dainininkus, mu
zikantus, šokėjus, kad su jų pagalba būtų galima pa
traukti daugiau publikos, daugiau klausovų.
>/. Mums rodosi, tai neblogas dalykas.

• Bet vis tik rinkiminės kampanijos esmė glūdi ne 
muzikinėje programoje, ne vodevilyje, o politinėje agita
cijoje, aiškinime žmonėms, būsimiems balsuotojams, 
kodėl jie privalo balsuoti už tą partiją, o ne už kitą.

Gi Vakarų Vokietijoje yra apie ką kalbėti, yra kuo 
-rūpintis. •

N. Chruščiovas, būdamas Rytų Vokietijoje ir iš 
* ten grįžęs, pabrėžė vieną labai svarbų dalyką. Jis sakė, 

Jog Adenauerio valdžia ruošiasi pavartoti jėgą Vokieti
jos apvienijimui. Kitais žodžiais: Adenauerio) valdžia 
rengiasi prie karo su Rytų Vokietija!

Kas būtų, jei tokias avantiūras Adenauerio valdžia 
pradėtų? Prie ko tai privestų pasaulį? Baisu apie tai 
ir pagalvoti.

Ir štai, Vakarų Vokietijos socialdemokratai šioje 
rinkiminėje (į parlamentą) kampanijoje tokiuos klausi- 

• mus ir turėtų išstatyti prieš žmonių! akis, kad jie ži- 
notyp jei balsuos už Adenauerio partijos kandidatus, jie 
padės militaristams ruošti karą.

2 pusi. Laisvė (Liberty) Penktad., rugp. (Aug.) 23, 1957

ii- bando tapti tunelio kom
panija. Ar tas jai pasiseks, 
tai jau kitas klausimas.
VOKIETIJOJE ATGIMS

TA FECHTAVIMO 
TRADICIJA

Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Vokietijos universite
tuose buvo giliai įsišakniju
si fechtavimo - dvikovų tra
dicija. Visokios junkeriniai- 
reakcinės ir nacionalisti
niai - militaristinės studen
tų korporacijos, taip vadi
namos “brolijos,” fechtavi
mą laikė savo vyriausiu 
siekiu. Tam tikruose rate
liuose žmogus, kuris baigė 
universitetą, bet neturėjo 
savo veide bent keleto fech
tavimo žaizdų ruožų, buvo 
tikras netikėlis. Kuo la
biau veidas suraižytas, tuo 
garbingesnis buvo studen
tas . . .

Tuoj po karo, Weimaro 
respublikai įsigalėjus, fech
tavimas bent kiek atpuolė, 
paskui pradėjo atgyti. Na
cizmo laikais fechtavim’as 
Vokietijos universitetuose 
buvo gan gyvas, bet po An
trojo pasaulinio karo laimė
jusieji sąjungininkai visai 
uždraudė fechtavimą.

Dabar fechtavimo - dviko
vų tradicija vėl atgija Vo
kietijoje. Vakarų Vokieti
joje, tai yra, Heidelbergo, 
Niurenbergo, Miuncheno, 
Kelno, Frankfurto ir kituo
se Vakarų Vokietijos uni
versitetuose dabar vėl gy
vija reakcinės studentų 
brolijos, korporacijos, 
“Bruderschafben*’ smarkiai 
darbuojasi. ; Apie 10,000 
Vak. Vokietijoje dabar pri
klauso prie fechtavimosi 
grupių.

Beveik visi jie yra kraš
tutiniai - dešiniai nusistatę, 
dalis pro-naciniai. Jie vi-

SUEZO KOMPANIJA
DABAR IEŠKO KITŲ ,

UŽSIĖMIMŲ...
’ Francūzijoj-e ir Britanijo-, 
je vis daugiau kalbama ir 
rašoma apie požeminio tu
nelio iškasimą po Lamanšo 
kanalu. Kaip žinia/ tai ne 
nauja mintis — dar Napo
leono laikais jau buvo pla
nų tokį tunelį iškasti, 
jau buvo pradėtas net dar
bas ir dar iki šios dienoą 
egzistuoja sena kompanija, 
kuri buvo tą darbą pradė
jusi. . . . V's

Bet dabar apie tunelio ka
simą kalba . . . Suezo kom
panija. , Mat, ta kompani
ja, francūzų ir britų domi
nuojama, dabar yra kaip ir 
“išvaryta iš biznio”—Egip
tas Suezo kanalą suvalstybi
no ir nieko nepadarysi. Bet 
Suezo kompanija dar gyva, si militaristai, kai kurie jų 
Ji turi dalininkus, turi sa- laikosi /iet monarchistinių 
vo fondus, aparatą, raštines tradicijų. Liaudies valdo- 
Paryžiuje, Londone ir Ba- moję Rytų Vokietijoje, gi
zelyje (Šveicarijoje) irt. t. noma, fechtavimo niekas 
Dabar ta Suezo kompanija-'neprisimena. M.

Dešimt dienų Lenkijoje
Birželio 22 dieną mes jau ventojai taip pat nuošir- 

buvome Varšuvoje
ros ir mokslo rūmų sceno- Į koncertų klausėsi tūkstan

čiai žmonių. Liubliniečiai 
mus apdovanojo gyvų gėlių 
puokštėmis.

Viešėdami Liubline, ap
lankėme buvusią hitleriniil- 
kų koncentracijos stovyklą. 
Vaikščiojome po niūYius 
kankinimų kambarius, ap
žiūrėjome krematori urnų 
krosnis. Savo akimis pama
tėme, kokias žvėriškas prie
mones fašistiniai barbarai 
naudojo niekuo nekaltų 
žmonių kankinimui ir žudy
mui.

Keliavome toliau. Oras 
gražus, žmonės geri. Ir štai 
mus pasitiko Liaudies Len
kijos pramonės 
miestas Lodzė, 
bininku inieste 
certai turėjo nepaprastą 
pasisekimą. Lietuvių liau
dies šokius • <<KIumpakojį,> 
ir “Gaidį*” mes turėjome 
kartoti keletą kartų — taip 
jie patiko Lodzės tekstili
ninkams ! >

Atsisveikinę su Lodze, vėl 
leidomės į kelionę. Atvyko
me į Krokuvą, Krokuva pa
naši į mūsų sostinę Vilnių. 
Labai graži, labai žalia. 
Čia Lenkijos - Tarybų Są
jungos /draugystės draugi
jos patalpose t>uvo surengta 
paroda apie Lietuvą. šKro- 

(Pabaiga 3vme pusi.)

, Kultu-Įdžiai mus priėmė. Mūsų

je. Milžiniška rūmų salė 
nerimo, bangavo lyg jūra. 
Gausiai susirinkusi Lenki
jos Liaudies Respublikos 
sostinės visuomenė nekant
raudama laukė mūsų Nusi
pelniusio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio progra
mos. O mes, ansamblio da
lyviai, truputį jaudinamės: 
kad tik neapviltume žiūro
vų .. . 
pirmųjų 
numerių 
dra, mes 
jaudinomės be reikalo. Mū
sų ansamblio pasirodymą 
Varšuvos visuomenė sutiko 
daugiau negu šiltai. Kon
certui pasibaigus, salėje 
nuaidėjo mūsų garbei skir
ta tradicinė giesmė “Tegy
vuoja šimtą metų ...”

Šitos giesmės lydimi, mes 
keliavome ir po kitus Len
kijos miestus. ‘

Labai įspūdingai mus su
tiko Baltstogėje. ‘Šiame 
Lenkijos kampelyje nuo se
no gyvena daug lietuvių. 
Kartu su vietos lietuvių 
saviveiklininkais padaina
vome keletą liaudies dai
nų, nuoširdžiai pasikalbėjo
me.

Iš Baltstogės keliavome į 
Liubliną, šio miesto gy-

Tik tada, kai po 
mūsų programos 

kilo plojimų au- 
supratome, kad

darbininkų 
Šiame dąr- 
mūsų kon-

X

Kelionė buvo iš tikrųjų 
įdomi. Gerįau sakant, ji 
pasidarė tokia po to, ka* 
apie pusšimtį kilometrų už 
Leipcigo, prie Eizenbergo, 
pasukome į dešinę. Mums, 
t. y. trims užsieniečiams, 
kuriuos mūsų bičiulis, Ber
lyno žurnalistas ir malonus 
automobiho savininkas bei 
vairuotojas, vežė į A r n - 
štatą, atrodė, -kad jis 
suklydo — juk plati asfal
tuota Berlyno - Niurnbergo 
magistralė, vokiškai vadi
nama “Autobahn,”- vedė to
liau; gi mes puikiai žinojo
me, kad į dešinę suksime 
tik po to, kai pasieksime 
kryžkelę, kuFą sudąro mū
sų magistralė, kiek toliau 
besikertanti su . einančiąja 
iš Drezdeno į Halę.

—Jeigu norite, prašau, 
galiu grįžti atgal, — atsa
kė į pastabą šypsodamasis 
mūsų mažos ekskursijos va
dovas, atidžiai -stebėdamas 
dabar gerokai siauresnę as
falto juostą, kuri čia k*lo, 
čia vėl leidosi. — Šiuo ke
liu bus įdomiau važiuoti/o 
Arnštate — dar įdomiau.

—Ne, ne,—-sušukome vi
si trys, jau po kelių šimtų 
metrų išvydę pirmuosius 
puikius,.akį veriančius kal
nuotus ir miškingus Tiu
ringijos peizažus.

Taip, Berlyno žurnalis
tas, pasiėmęs mus su savim 
į Arnštatą, kur jis vyko sa
vais reikalais, ‘r pažadėjęs, 
kad pamatysime daug įdo
maus, buvo teisus. Didinga, 
įgalinančia judėti didele 
sparta magistrale iš esmės 
buvo neįdomu važiuoti. 
Kiek besidairytum į šalis, 
amžinai matysi tik jnažus 
kaimelius arba toli, toli 
stūksantį nežinomo mieste
lio bažnyčios bokštą. Kas 
kita dabar, kai pravažiuo
davome mažesnes gyvenvie-

su istorijos mokytojais, vi
si suaugę žmonės stengiasi 
jaunesniems šio miesto gy
ventojams įdiegti meilę 
gimtinei ir perteikti kuo 
daugiausia žinių apie ją.

Todėl nenuostabu, kad 
po pietų kukliame, bet sko
ningai įrengtame vietos res
torane jau žinojome, ką 
“būtinai reikia pamatyti.” 
Mat, padavėjas, pastebėjęs, 
kad mes užsieniečiai, beneš
damas patiekalus, papasa
kojo, jog šiame mieste ka
daise vargonininkavo įžy
musis Johanas Sebastianas 
Bachas, jog būtų nedvano- 
tina klaida, jeigu nepama- 
tytume vienintelio (tokio 
pobūdžio) pas'aulyje vaški
nių figūrų muziejaus “Mon 
plaisįr.”

O po kelių minučių, kai 
atvykome į viešbutį pasidė
ti daiktų, iš administrato
res išgirdome, kad Arnšta
te jau devynioliktojo šimt
mečio viduryje pradėjo or
ganizuotis darbininkai, kad 
1918 m. čia buvo gaus* Vo
kietijos Komunistų partijos 
organizacija ir kad vienas 
iš tuometinių komunistinio 
judėjimo vadovų buvo da
bartinis VDR pasiuntinys 
Tarybų Sąjungoje Hansas 
Kepingas. Vietinio muziejų 
darbuotojo vedami, apžiū
rėjome vaškinių figūrų ko
lekciją, aplankėme etnogra
finį bei meno muziejus ir 
įžymiąsias vietas, susiju
sias su J. S. Bacho veikla 
bei gyvenimu.

Ypač įdomi vaškinių lė
lių, teisingiau sakant, “mi- 
niatūrinių žmonių” kolek
cija, kuri eksponuojama 84 
atskirose stiklinėse vitrino
se. Iš vaško, popieriaus, 
medžio be* tekstilės atkur
tos vaškinės figūros (12-15

lai- '
__ LIS.

Savaime suprantama, kad ▼ 
po vaškįnių figūrų kolekci
jos žymiai kuklesnis etno
grafinis muziejus negali 
palikti gilaus įspūdžio, tuo 
labiau, kad daugumoje Vi
durio ir net Rytų Europos 
šalių tokie muziejai gana 
panašūs savo eksponatais. 
Užtat labai įdomus meno 
muziejus, kuriame domi
nuoja įvairūs porceliano - 
dirbiniai.

Kukliose mažose vitrino
se eksponuojami puikūs ki-^ 
nų ir japonų porceliano** 
dirbiniai. Kaip žinia, Ki
nija yra porceliano tėvynė. 
Čia po šimtmečius trukusius* u f 
pastangų pavyko pagaminti 
puikiausios kokybės porce
lianą (ypač 1662-1722 m. 
laikotarpiu). Šitą porcelia
ną nuo XVII šimtmečio 
mielai pirkdavosi tuometi
niai Europos kunigaikščiai. 
Kiek vėliau Europos kara
liai ir kunigaikščiai susir- ’ 
go tikra “porcelianomani- 
ja.” Tokiu būdu ir kuni
gaikštienė Augustė Doro- 
tėja įsigijo didelę porcelia
no indų kolekciją. • /

Porceliano indai, vazos, 
lėkštės, puodukai, išdėstyti 
ant specialių stovų ir iš tri^ 
jų pusių specialių veidro
džių supami, atsispindi ke
lis kartus, ir tuo pasiekia
mas dar didesnis efektas. ' 
Čia pat randami ir pirmie
ji europietiškojo porceliano 
(1720 m.) dirbiniai, kurie 
vis vien dar puošiami kinų 
tematika. Tik po penkioli
kos metų Vokietijoje gami
namo porceliano indai buvo 
pradėti puošti vietinių žmo
nių gyvenimo temomis.

Arnštatas užima taip pa^ į

suomenė absoliutizmo 
kais

$
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tos vaškines tiguros (iz-io ypatingą vietą tarp visų tų 
centimentrų dydžio kiek- mįestų, kuriuose yra gyve-š-J —* —' v A 1 i A V y A V A A LA VX▼ A LA J T Vz ,

tęs, kai pasiekę slėnyje ir viena)_ atspindi ištisą epo- nęs įr kūręs įžymusis Joha-
. jo šlaituose išsidėsčiusį Jė- chą. Šitose figūrose įkūny- 

nos miestą, vėliau nelygiu tas ne vien t u o m e t i n »s 
■ reljefu vinguriuojančiu ke- (1710-1750 metų) kilmin- 

liu pravažiavome garsųjį gųjų gyvenimas 
Veimarą bei Erfurtą.

Štai ir Arnštatas, jau 
daugiau kaip 1250 metų 
gyvuojąs Tiuringijos kal
nų, arba, k’taip vadinamo,1’ 
Tiuringijos miško papėdėje. 
“Perdavęs” "mus miesto ta
rybos darbuotojams, mūsų 
kelionės vadovas nuskubėjo 
savo reikalais, o mes, žino
ma, tuoj pat pradėjome 
slampinėti po šį nedidelį, 
daugeliu savo pastatų dar 
viduramžius pramenantį se
nąjį miestą.,

Keista, bet su kiek žmo
nių mums bebūtų tekę kal
bėti, — pradedant burmis
tru, mokytojais ir baigiant 
paprastais darbo žmonėmis, 
visi jie puikiausiai ž’nojo 
miesto istoriją, plačiai, net 
su detalėmis, galėjo papa
sakoti apie jo , įžymiąsias 
vietas, garsiuosius šio neės
to žmones. Iš pradžių ma
iliau, kad tai savotiškas 
“lokalinis a t r i o tizmas.” 
Tačiau netrukus supratau, 
kad tai sveikas didžiavima
sis ilgamete šio m*esto isto
rija, susiklosčiusiomis tra
dicijomis. Ir kaip tik tai^ 
mano manymu, suvaidino 
bene didžiausią vaidmenį, 
kad šitame sename, bet ne
dideliame mieste sukaupta 
tiek daug istorinių bei ar
chitektūros paminklų, ku
rie visų gyventojų sluoks
nių su meile prižiūrimi, 
tvarkom*.

Taip, Arnštate ir visuose 
kituose Vokietijos Demo
kratinės Respublikos mies
tuose rūpinamasi išsaugoti 
visa tai, ką yra sukūrusios 
anksčiau gyvenus’os kartos. 
Ir ne vien tai. Čia, kartu ll ■. *
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(žinoma, 
nestinga ir jų), bet parody
ta, kaip tuo metu gyveno 
amatininkai, kaip atrodė 
vienuolynas, koks buvo tuo
metinis teatras ir t. t.

Šią didelę “lėlių karalys
tę” sukūrė kunigaikštienė 
Augustė Doro te j a, kuri, po 
vyro mirties 35 m-etus gy
vendama nuošaliai, visą šį 
laiką rūpinosi šios kolekci
jos sudarymu/ Visi jos 
dvariškiai, tarnaitės, ama
tininkai, visi Arnštato ir jo 
apylinkių nagingi žmonės 
buvo priversti gaminti mi- 
niatūrinius baldus ir rūbus, 
įrankius bei indus, žodžiu, 
visa tai, kas buvo reikalin
ga šiai kolekcijai. Tačiau 
didžiausią įspūdį palieka 
pačios vaškinės figūrėlės, 
kurių kiekviena tiek indivi- 
dualizuota (ypač veido 
bruožai), kad pradedi abe
joti, ar bekurdhmi jas vie
tiniai žmones neturėdavo 
ilgas valandas pozuoti še
šiems menininkams-vienuo- 
liams, talentingiems vaški
nių figūrų kūrėjams. Aiš
ku, pati kunigaikštienė į 
šitos be galo originalios ko
lekcijos sudarymą žiūrėjo 
tik. kaip į malonų laiko lei
dimą — iš čia ir pavadini
mas “Mon plaisir,” — ku
ris turėjo palengvinti vie
nišos našlės dalią. Tačiau, 
jeigu pažiūrėsime į šią ko
lekciją mūsų laikų žmonių 
akimis, suprasime, kad ku
nigaikštienė, visiškai to ne
norėdama, paliko nepaprašy
tai vertingą kultūrinį pali
kimą. Juk iš šitos kolek
cijos sužinome api-e baroko . 
epochą, o, be to, ji parodo, 
kaip gyveno Tiuringijos vi

es ir kūręs įžymusis dona- ” 
nas Sebastianas Bachas. 
Aišku, ne todėl, kad šitas 
miestas įvairiose rodyklėse 
dėl abėcėlinės tvarkos mi
nimas pirmas, o todėl, kad 
įžymiausias Bachų giminės 
atstovas čia pradėjo savo 
sąmoningo gyvenimo k-elią. 
Pagaliau Arnštate ištisus 
du šimtmečius gyveno šios 
muzikų šeimos palikuonys. 
Daugelis jų, tieęa, išvykda
vo iš čia, kiti vėl baigė sla
vo gyvenimą šitame sename 
mieste. Apie tai kalba pa
minklinė lenta prie bažny- 
čios senosiose kapinės-?: ’ 
“Čia ilsisi dvidešimt penki 
didžiosios Bachų muzikos^ 
šeimos nariai.”

J. S. Bachas priklauso 
penktajai šeimos kartai. \ 
Čia jis vargoninkavo nuo 
1707 metų vasario, kol iš
vyko į Miulhauzeną. Čia jis, 
išskyrus muziką vargo
nams, parašė savo’ pirmą- • 
ją kantatą. Ir čia viskas 
padaryta, kad būtų įamžin
tas šio įžymaus muziko at
minimas. Sena bažnyčia, 
kurioje Bachas vargoninin
kavo, o taip pat gatvė pa
vadinta jo vardu. Memori
alinės lentos randamos ir 
prie bažnyčios, ir pri-e tų 
namų, kuriuose jis ar jo 
protėviai yra gyvenę. Ir 
ne-tikėtai. Šiame mieste 
dažnai išgirsite J. S. Bacho 
muzikos tiek apskrities or
kestro, tiek liaudies choro 
bei Kultūros sąjungos kon
certuose.

Gilios pagarbos jausmo 
apimti stovi šiandien žmo
nės ties senais vargonais, 
kurių registrus, klavišus ir 
pedalus yra kadaise lietęs 
didžiausias visų laikų var
gonų muzikos meistras.

V, Butkaus 
Arnštatas-Berlynas.
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SENAS VINCAS

« REALAUS GYVENIMO KELIU
* I (Tąsa)

Kada jis išbėgo iš stoties, pamatė, jog 
visas miesto judėjimas mirtinai sniego 
suparyžiuotas! Gatvėse jokio gyvo tva
rinio nesimatė; stovėjo viduryje gatvės, 
iki langų užpustytas tramvajus, prie ša
ligatvių matėsi sniego kupetos, po ku
riomis tūnojo užpustyti automobiliai ir 
staugiantis šiaurės vėjas suko sniego vo
lus ir bruko, kur tik tuščia vietelė radosi.

< Dabar jam buvo savaime aišku, kad 
* susisiekimas su merginos tėviške visai 

neįmanomas. Bet jam dinktelėjo mintis, 
ar tik ji nesiranda šio miestelio ligoni- 
nėję? Jis vėl įbėgo į stotį, spruko į tele
fonų būdelę, atsivertė telefonų knygą 
ir pradėjo ieškoti ligonbučių. Suradęs vi- 
so labo tik du ligonbučius, pasiteiravo, 

Iar nesiranda pas juos toks ligonis? Bet 
gavęs atsakymą, kad tokio ligonio pas 
juos nėra, kreipėsi j antrąjį ir gavęs 
atsakymą, kad Marė Karvelis randasi ir 
kad labai silpna, kova einanti tarp mir
ties ir gyvybės — pėkščias leidosi į li- 
gonbutį.

Nors ligonbutis radosi tik už dešim
ties ketvirtainių, bet kelionė irgi buvo 
veik neįmanoma. Kai jis brido per aukš
čiau kelių gylio sniegą ir, jeigu tas būtų 
buvęs dienos laiku, tikrai jį galima buvo 
palaikyti už bęgantį iš beprotnamio be
protį! Mat, jis atvažiavo pietinių valsti
jų šilto klimato drabužiuose: šilkinėmis 
kojinaitėmis ir pusbačiais ant kojų, leng- 

^vose kelnaitėse bei švarkelyje, vasariš
ku palteliu ant viršaus ir be kepurės ant 
galvos!

Kaip tik jis spėjo įšokti į sniegą, tuoj 
pajuto, kad jo pusbačiuose kojoms vie
tos jau nėra, sniegas varo jas laukan. Jis 
atsirėmė prie stulpo, nusiavė visai ba
sas, kojines į kišenius, pusbačius į ran
kas ir vėl leidosi bėgti. Šiaurys vėjas tai 
staugdamas, tai vaitodamas — svaidė 
sniegu volais jam į burną, bore ant 

į galvos ir už apkaklės, stūmė atgal, vilko 
nuo pečių jo paltelį, plasnojo jos skver
nais ore ir savo šaltais pirštais graibė 
vaikinui už nosies, ausų ir skverbėsi per 

, ^drabužius prie paties nuogo kūno.
Kada jis įėjo į ilgą ligoninės korido- 

\lrių, atsimušė rankas, atsitrynė ausis ir 
; apsiavė kojas, kur tai ligoninėje, pri

kimusiu gaudimu, laikrodis nugaudė 
vienuoliką kartų prieš pusiaunakty. Ga
vęs informacijas, kuriame skyriuje 

* raudasi Mariutė, turėjo daug vargo, kol 
per didelį prašymą bei maldavimą, slau
gė sutiko įleisti jį pas ligonę, i jos pri- 
vatišką kambarį. Kada jis įėjo kamba
rin, Jigonė gulėjo aukštielninka, trupu
tį pravėrus lūpas, užmerkus, akis ir lė
tai, lėtai kilnojosi jos krūtinė.. . Jos vei
das buvo baltas, kaip mirusios . . . 
Lūpos, tartum raudonos gėlės žiedas — 
nuvytusios ir apdžiūvusios ir ji visai ne
buvo panaši į pirmiau savo, gražume 
žydėjusią merginą. Tik jos kaštoniniai 

y plaukai, kurie kūksojo ant baltos pagal
vės, nebuvo nustoję savo grožės ir liudi
jo, kad čia guli ta pati gražuolė, kad jie 
4jar ir dabar puošia jos galvą.

k'. ■

Paskui Edžio akys susitiko su šalia 
lovos sėdinčios jos motinėlės užverkto
mis akimis. Vaikinas atsiklaupė prie mo
tinos, pabučiavo abi jos rankas ir norė
jo ką tai sakyti, bet moteris prakuždė- 
jo pirmutine:

, ”Oh, kaip ji tavęs, Edi, laukė! Kada 
buvo neteKus sąmonės, nuolat kartojo: 
‘Edi, kur tu ? . .. Edi, mano brangus Edi, 
kodėl tu neateini pas mane?’ Ir dabar, 
kaip tik atgavo sąmonę, pažino mane, 
pirmutiniai jos žodžiai buvo: ‘Ar dar 

* neatvažiavo Edis?. . . Gal telegrama a- 
Ctėjo nuo jo?’”
/ “Atgavo sąmonę, sakote?”

“Taip. . . pilną, sveiką sąmonę”.
Tuom tarpu ligonė, lėtai pravėrė savo 

akių vokus ir jos akys, tarsi prieš audrą 
pradėjus drumsti dangaus mėlynė — su 
sidūrė su Edžio akimis. Lėtai ji pakėlė 
ir ištiesė savo rankas, ir vaikinas pasvi
ro prie jos. . ✓ Jos rankos apkabino jo 
galvą, priglaudė sau prie širdies. . . A- 
kys paskendo ašaro*se ir jos lūpos, Jėtai 
prasivėrusios, sukuždėjo:

• ' f

“Edi. . . Brangus mano Edi. . . Liki 
: sveikas. ..”

. /y Jos rankos nuslydo puo vaikino gal
avos. . . Krūtinė lėtai iškilo ir vėl nu
grimzdo, tarsi jūros banga po didelės 
audros. . . Akių vokai užvožė akis, ku-

♦ rios daugiau jau nežiūrės į savo numylė

tinio veidą. . . Lūpos susičiaupė, kurios 
daugiau nebekalbės, nedainuos gra
žiomis melodijomis. Ji minė. ..

Palaidojus Mariutę ir aplaisčius jos 
kapelį gailiomis tėvų ir Edžio ašaromis, 
per vakarus Edis suramindavo tėvus, 
smulkmeniškai apipasakodamas savo pa
tyrimus, kur ėjo, ką veikė ir ką matė bei 
išmoko gyvenimo universitete.

Nors abu Karveliai, netekę savo duk
relės ir kalbino Edį, kad jis pasiliktų pas 
juos, apsirinktų kitą merginą, apsives
tų ir gyventų, bet Edis, širdingai padėko
jęs, tokio pasiūlymo nepriėmė, pamatuo
damas tuo, kad jam bus sunku užmirš
ti Mariutę, kad jis eis į pasaulį, kaip 
nerasdamas vietos klajūnas.

Pabuvęs pora savaičių pas Kardelius, 
suraminęs juos, paguodęs ir užjautęs, 
vieną gražią dieną atsisveikino ir išėjo 
į platų pasaulį ieškoti nusiraminimo bei 
savo vaitojančiai sielai vietos.

DALIS ŠEŠTA
Siėlos dejioinių vedamas

Su Mariutės Karvėliutės mirčia, mirė, 
galima sakyti, ir mūsų Edis. Nors kūnas 
jo nebuvo miręs, bet pas jį neliko nei sie
los, nei meilės, nei užuojautos, nei gai
lesčio. Pasaulis paliko tuščias, gyveni
mas be tikslo ir net tankiai jį apnikda
vo tokios mintys, jog nebėra tikslo gy
venti.

Jis ėjo, bastėsi, leido dienas, laukė pats 
nežinodamas kur link eina bei ko laukia. 
Bevažinėdamas ant tavorinių traukinių 
po pietines, vakarines ir net šiaurines 
valstijas, taip nusigyveno ant drabužių, 
sunyko, apžėlė barzda, plaukais, kad 
vargu pats save bebūtų pažinęs ar tikė
jęs, jog jis yra didelio turtuolio sūnus — 
Edvardas Karolis Obrainas! Taip nusi
bankrutavęs ir suvargęs, ant vieno iš ta
vorinių traukinių, atsibastė į miestą Sa
kramento, Kalifornijos valstiją, nusitarė 
aplankyti savo tėvą. Vienok dienos lai
ku, kas gi prileis tokį “valkatą”, prie 
tokio didelio pono, kaip Obrainas?! Var
gu ir savo tikrą tėvą Edis būtų pajėgęs 
įtikinti, kad tai jo tikras sūnus Edvar
das.

Todėl jis, sulaukęs vakaro, prislinko 
prie savo tėvo palociaus, peršoko per 
tvorą, užsiglaudė už vieno medžio kamie
no ir pradėjo stebėti, kas valgomajam 
kambary dedasi. Jis buvo tiek alkanas, 
kad vos pastovėjo ant kojų. Ypatingai 
jo alkis padidėjo dar daugiau, kai pro 
atvirą langą pamatė, kaip tarnai dėlioja 
valgius ant stalo, o gardžių kepsnių kva
pas padilgino jo nosį. Kaip tik tarnas 
prasišalino, o valgomajam kambary dar 
nieko nebuvo, vaikinas įšoka per langą 
į vidų, patraukė iš butelio pora gurkš
nių geros degtinės, pasigriebė keptą ba
landį,’ duonos, iššoko atgal, atsisėdo po 
medžiu ant suolelio ir pradėjo valgyti.

Kada tarnas vėl atėjo, ilgai žvalgėsi, 
kasinėjo sau paausį, klausdamas pats sa
vęs, — nejaugi aš padariau klaidą be
skaitydamas balandžius ir vienos porci
jos neatnešiau? Taip bevalgydamas ma
tė, kaip pradėjo sėsti prie stalo jo 
tėvas, motina, sesuo ir švogeris, kuris su
daužė pieniaus vežimą, nulauždamas ark
liui koją.

“žmogžudys!” sugriežė dantimis Edis. 
Paskui jis matė, kaip jo tėvas nenoriai 
valgė, veidai visų surūgę, prislėgtos jų 
sąžinės, bet su pamėgimu, gėrė degtinę 
bei vyną. Čia Edžiui prisiminė anos šeri
fo nušautos moters laidotuvėse nugirstos 
dainelės melodija ir Mariutės perpasako
ti jam žodžiai:

“Didžturčiai ūlioja pertekliaus kalne, 
Jų sąžinė jau pražudyta.
Skandina ją nuolat brangiausiam vyne, 
Bet -kerštas kraujais užrašyta”.
Dabar prieš jo akis atsikartojo vi

sas tos moteriškės laidotuvių įspūdis: 
Mato jis jos grabą po valiai leidžiantis 
į duobę. . . Mato verkiantį jos vyrą su 
našlaičiu ant rankų, kuris glosto tėvo 
veidą ir užjaučiančiai maldauja: “Ne
verk. . . neverk, tėtyti”. Bet ir pačiam ra
mintojui rieda gailios ašarėlės per jau- 
nutėlius jo veidelius. Jis mato tas mer
gaites, o jų būryje ir Mariutę, dainuo
jant tą gražią melodiją ir reikšmingais 
žodžiais dainelę su ašaromis pačių daini
ninkių akyse. O į jo ausis ^ukužda pasku
tiniai Mariutės žodžiai: “Likis sveikas; 
mano mielas Edi. . .” •

(Bus daugiau) ~ L

A. Mikėnas ir R. Tamulis 
apdovanoti aukso medaliais
Lai^e VI Jaunimo festi

valio Maskvoje, kaip žino
ma, vyko ir sportinės var
žybos. Trys lietuviai sporti
ninkai nusinešė laurų vai
nikus tuose sportiniuose pa
sirodymuose. Jonas Pipynė 
išėjo laimėtoju bėgime, An
tanas Mikėnas — ėjime, o 
Ričardas Tamulis — bokse. 
Pastarieji abudu gavo po 
aukso medalį—didžiulė šlo
vė gauti pirmuosius aukso 
medalius.

Žemiau dedame neilgus 
Vilniaus “Tiesos” kores
pondentų — M. Rimkaus ir 
S. Vaitkūno — aprašymus, 
kaip Mikėnas su Tamulių 
išsikovojo tokią didelę šlo
vę.—Redakcija.

A. MIKĖNAS
Rugpiūčio 3 d. po pietų į 

V. L Lenino vardo Centri
nį stadioną susirinko mi
nios žiūrovų stebėti 20 kilo
metrų ėjimo varžybų. Spor
to mėgėjus šį kartą ypač 
jaudino klausimas, kas bus 
nugalėtoju: juk į ėjimo ta
ką stojo 3 olimpiniai čem
pionai — XVI olimpinių 
žaidynių Melburne nugalė
tojas Špirinas (TSRS), XV 
olimpinių žaidynių čempio
nas italas Dordoni ir XVI 
olimpinių žaidynių nugalė
tojas 50 kilometrų distanci
joje Naujosios Zelandijos 
ėjikas Ridas.

Pro stadiono vartus į are
ną pirmasis išėjo Ridas, ap
sivilkęs pagal paplitusį 
sportininkų tarpe prietarą 
tuos pačius juodus marški
nėlius, su kuriais eidamas 
iškovojo nugalėtojo vardą. 
Netrukus po jo į areną įžen
gė Mikėnas ir Dordoni.

žiūrovų plojimų lydimas, 
pirmąjį ratą Ridas eina 
pirmuoju. Tuo tarpu Mikė
nas ir Dordoni 5 kilomet
rus užbaigia vienodu laiku 
— per 23 min. 58 sekundes. 
Tačiau palaipsniui Mikėnas 
ima nuo savo varžovų atsi
plėšti. 10 kilometrų jis bai
gia pirmas — per 46 min. 
20 sek Antruoju eina Spi
rinas, atsilikęs nuo jo 11 
sek., Dordoni — ketvirtuo
ju, o Ridas:—septintas.

Likus 5 kilometrams iki 
distancijos pabaigos, ir to
liau taip pat pirmauja Mi
kėnas su Spirinu. o Dordo
ni ir Rido jau nėra pirmau
jančiųjų šešetuke. Artėjant 
prie stadiono, Spirinas pra
deda spartinti tempą ir 'jau 
stadiono teritorijoje pralen
kia Mikėną, bet. tik 3 met
rais. Tačiau' Mikėnas pasi
veja varžovą, ir pro šiauri
nės tribūnos vartus jie įžy
giuoja greta.. Ir taip iki fi
nišo jie eina vienas greta 
kito. Finišas buvo labai įdo
mus. Jį abu sportininkai 
pasiekė kartu. Bet gi fini
šo juostelę pirmasis krūti
ne palietė Mikėnas. Tai ir 
nulėmė Antano Mikėno per
galę. Jis iškovojo Trečiųjų 
Tarptautinių jaunimo žai
dynių nugalėtojo vardą ir 
laimėjo čempiono aukso 
medalį, įveikęs 20 kilomet
rų per vai. 33 min. 2 sek. 
Antruoju finišavo Spirinas, 
trečiuoju —- Pani č k i n a s 
(TSRS). Dordoni ’pasiekė 
finišą devintas, o tik po jo 
sekantis buvo Ridas.

Stebėję varžybas, užsienio 
spaudos atstovai pareiškė, 
kad ‘ olimpinėse ir kitose 
tarptautinio masto žaidynė
se jie tokio aštraus finišo 
ėjimo varžybose dar nėra 
matę. Pasak jų, atrodė, jog 
sportininkai finišuoja ne 20 
kilometrų įveikę, o tarytum 
sprinteriai po 100 metrų 
distancijos. s

Po varžybų, kalbėdamasis 
su mumis, A. Mikėnas pa
reiškė, kad jis labai paten
kintas iškovotu pirmuoju 
aukso medaliu tokio stam
baus masto tarptautinėse 
varžybose ir džiaugiasi, kad 
pirmąsias vietas laimėjo ta
rybiniai ėjikai.

BOKSININKAS
R. TAMULIS ARENOJE

Dvidešimt tūkstančių žiū
rovų rugpiūčio 3 d. vakare 
susirinko į sporto halę ste
bėti finalinių bokso susiti
kimų. Tai rekordinis skai
čius stebint čia vykusias 
bokso varžybas. Ir boksi
ninkai žiūrovų neapvylė — 
tokias kovas iš tikrųjų re
tai kada tenka matyti.

Pačioje kovų pradžioje dėl 
aukso medalio visų leng- 
viausi'ame svoryje rumunas 
Dobresku iškovojo pergalę 
prieš Korėjos LDR atstovą 
Kim Enbom, lengviausiame 
svoryje italas Spineti neti
kėtai nugalėjo tarybinį bok
sininką Zasuchiną. Lengva
me svoryje tarp latvio Tu- 
minšo ir VDR boksininko 
Lepio buvo nutraukta kova 
po I raundo, nes pastara
jam atsinaujino žaizda, ir 
jis negalėjo tęsti kovos. II 
vidutiniame svoryje Feofa
novas (TSRS) nugalėjo 
lenką Dudiką, pussunkia- 
me svoryje bulgaras Stan
kovas — rumuną Negrea, 
I vidutiniame svoryje Ko- 
romislovas — jug o s 1 a v ą 
Jakovlevičių, puslengviame 
svoryje lenkas Rozperskis— 
italą Peovesanio, II pusvi- 
dutiniame svoryje rumunas 
Linkas—tarybinį boksinin
ką Radon jaką, tar y b i n i s 
sunkiasvoris Abramovas — 
čeką Benešovskį.

Ričardas Tamulis į ringą 
išėjo su savo varžovu Voi- 
cechovskiu. Vyresnis viene- 
riais metais Ričardo prieši
ninkas turi žymiai didesnį 
tarptautinių susitikimų pa
tyrimą. Jis iš 151 susitiki
mo yra laimėjęs 121 kovą, 
o Ričardas yra rungęsis 69 
kartus, iš kurių 64 kartus 
tapo nugalėtoju.

Lenkas yra nepaprastai 
fiziškai stiprus, siunčia la
bai stiprius smūgius į gal
vą. Bet jau susitikimo pra
džioje vikriais prasilenki
mais į kairę ir į dešinę Ta
mulis jų išvengia ir tuo ve
da varžovą iš pusiausvyros, 
priešininko smūgiai pakim
ba ore. Tamulis stengiasi 
staigiai suartėti, duoti smū
gį ir pasitraukti. Kai len
kas bando persekioti, tuo
met seka Ričardo kontr- 
smūgis — dažniausiai kab
liu kaire ranka. I raundą 
nežymiai laimi Ričardas. II 
raunde jam pasiseka duoti 
varžovui labai stiprų smūgį 
į galvą ir žymiai susilpnin
ti Voicechovskio gynimąsi. 
Raundas baigiasi daug di
desne Tamulio persvara. 
Trečiajame raunde Ričar
das, norėdamas užtikrinti 
persvarą ir užbėgti už akių 
varžovui, kuris, be abejo, 
ruošiasi lemiamai atakai, 
eina į artimą kovą. Voice- 
chovskis to tik ir telaukė. 
Po stipraus smūgio į Tamu
lio galvą jis perima inicia
tyvą. Paveiktas smūgio Ri
čardas ima gintis ne taip 
užtikrintai.. Momentas labai 
pavojingas. Bet Tamulis 
vėl varžovui primeta toli
mą kovą/kurioje jis neįvei
kiamas, ir pabaigoje visi 
teisėjai vieningai jį paskel
bia nugalėtoju. Taip antra
sis Tarptautinių jaunimo 
žaidynių aukso medalis ati
teko Lietuvos sportininkui.

Apie šią kovą TSRS vals
tybinis bokso treneris, nusi
pelnęs sporto meistras Ti- 
mošinas mums pareiškė, 
kad nors Tamulio varžovas 
buvo labai rimtas ir su di
deliu patyrimu, bet Tamu
lis pasiūlė jam gerą kovos 
tempą ir ritmą, pasirodė 
techniškai pranašesniu. Tai 
viena iš gražiausių vakaro 
kovų.

Trumpiausiai apie jauną
jį boksininką atsiliepė 
Tarptautinės bokso federa
cijos prezidentas Gremo:

—Daugiau tokių boksi
ninkų !

Po susitikimo Ričardas 
per mus pranešė “Tiesos” 
skaitytojams, kad nors pir
mąją varžybų dieną ir susi
žeidė kairiąją ■ ranką ir tu
rėjo viena kova daugiau už 
savo varžovą, bet labai pa
tenkintas apgynęs Lietuvos 
bokso tradicijas.

M. Rimkus
S. Vaitkūnas

10 DIENŲ LENKIJOJE
(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

kuvos gyventojai turėjo 
progos susipažinti su šių 
dienų Lietuva — tarybine 
Lietuva.

Būdami Krokuvoje, ap
lankėme garsiąją Vavelio 
pilį. Vavelyje'matėme dau
gelio buvusių Lietuvos-Len
kijos valdovų antkapius, se
novės paminklais turtingus 
muziejus.

Krokuvos miesto gyven
tojai su dideliu džiaugsmu 
sutiko mūsų ansamblio kon

certą. Ypač krokuviečiams 
patiko mūsų padainuotos. 
lenkų liaudies dainos “Ge
gutė,” “Ėjo mergina” ir 
lietuvių liaudies daina 
“Pempei, pempei.” Visi bu
vome apdovanoti gėlėmis.

Didelį pasisekimą mūsų 
ansamblis turėjo ir Gdans
ke. Čia svečiuodamiesi, ap
lankėme Lenkijos jūrų 
miesto Gdansko istorines 
vietas, pajūrį.
... O liepos pirmąją die

ną Varšuvoje, po Kultūros s 
ir mokslo rūmų skliautais, 
mūsų garbei vėl aidėjo tra- 
dicinęUenkų giesmė “Tegy
vuoja šimtą metų” . . .

Šimtmetis — ilgas laiko 
tarpas. Tačiau dviejų bro
liškų tautų — lietuvių ir 
lenkų — draugystė gyvuos 
ne vieną ir ne kelis šimtus, 
o amžinai.

Jadvyga Srogytė, 
Lietuvos dainų ir šokių 
ansamblio dainininke

Rangoonas. — Į Burmą 
atvyko naujasis Amerikos 
ambasadorius Walter P. 
McConaughty. Jis prisista
tė prezidentui U Win 
Maung.

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS.

Naujosios Anglijos Moterų Sąryšio 
metinis piknikas įvyks Liet. T&ut. 
Namo Pąrke, Winter St. ir Keswick 
Rd., 1 vai. dieną, rugpiūčio 25 d. 
Bus muzika, gerų namie gamintų 
valgių, kugelio, pyragų, tortų, šit- 
tų-šaltų gėrimų. Prašome vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, linksmąi 
praleisite laiką žaliame pušyne. ■

Reng. Kom. (162-164)

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. Kas to posakio laikosi* 
niekad nesigaili. Skaitykite šias knygas:

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.

Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdoą žymiausių kovotojų už nepriklau
somybę. Puslapių 320, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50.

Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1.

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkinys faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu
vis. Parašė Prof. Pakarklis, puslapių 320, kaina $1.50, 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveiks
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų ’ 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margerit>. Knyga 
652 puslapių. x Kaina $5.00 : Dabar tik $4.00.

Kelias į Laimę \
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstieną. 
Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR , 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. Tai yra mokytojas jūsų namuose. 
KAINA $5.50.

Laisvė
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Pettktad., rugp. (Ąug.) 23, ISSTJ
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Kur galima pastoviai 
užsiregistruoti? Liko 

laiko, iki rugpiūčio 28
Kaip žinia, New Yorko gy

ventojai dabar turi progą pa
stoviai užsiregistruoti balsavi
mams — užsiregisruojate vie
nu kartu, ir esate registruoti 
ant visados, nebent pakeičia- 
te adresą. Pastoviai registruo
tis galima iki rugpiūčio 
bet patartina registruotis 
anksčiau, nes kuo toliau, 
ilgiau reikės laukti ten, 
eilės laukiančių.

Yra penkios centralinės
kur gali- 

kasdien 
pirmadic- 

nuo de
po pi et ir

užsiregistruotų 
dienomis, su 
penktadieniu, 
ryto iki 5-os
ryto iki vidudienio šeš-

28, 
kuo 
tuo 
bus

re-
gistravimosi vietos, 
ma 
darbo 
niu ir 
vintos 
nuo 9
tadieniais. Tos penkios cent
ralinės registravimosi vietos 
\ra:

Manhattan, 400 Broome St. 
h 80 Varick St.

Brookly, Municipal Bldg., 
Room 600.

Bronx, Boro Hall, Third ir 
Tremont Aves.

Queens, Boro Hall, Queens 
Blvd, ir Union Turnpike, Kew 
Gardens.

Richmond, 30 Bay St., St. 
George, Staten Island. 7

Be to, yra visa eilė vietinių 
raštinių. Jose negalima regist
ruotis šeštadieniais, bet gali
ma registruotis paprastomis 
darbo dienomis, pradedant 
pirmadieniu, baigiant penkta
dieniu, nuo 5 vai. popiet iki 
10 va), vakare. Tos vietos yra:
Manhattan:

Mokykla 39, 435 Lenox Av. 
PS 132, 185 Wadsworth Av. 
PS 118, 154 W. 93rd Street. 
PS 10, 1st Avė. ir 11 th St. 
PS 32, 357 W. 35th St. 
Food Trades HS, 208 W. 

13th St.
Hunter College, 

Lobby, 68th St. ir
PS 
PS 
PS 
PS

Playhouse
Park Ave.

6, 45 E. 81st 
9, 466 West 
18, 121 E. 51 st St. 
35, 60 W. 13th St. 
53, 211 E. 79th St. 
74, 220° E. 63rd St. 
147, 203, E. Broadway.

End Ave.

PS
PS
Benjamin Franklin High 

School, East 116th Street ir 
Franklin D. Roosevelt Drive.

PS 165, 234 W. 109th St.
Brooklyne:

PS 259, 7201 Ft. Hamilton 
parkway.

PS 85, 635 Evergreen Ave.
PS 152, 2310 Glenwood Rd.
PS 103, 5307 14th Ave.

PS 167, 1025 Eastern Pkwy.
Abraham Lincoln HS, 

Ocean Parkway ir West Ave.
PS 104, 9115 Fifth Avenue.
PS 68, Bush wick ir DeKalb 

' Avenues.
PS 89, E. 31st St. ir New

kirk Ave.

NewYorto^/Z^rZlnkn
■it

HELP WANTED MALE

New Yorko spaudoje AIDO CHORO PIKNIKAS
PS 208, Avenue D ir E.48th 

St.
PS 14, Avenue X ir Betch- 

clder St.
Eastern Distr. High School, 

Marcy Ave. ir Rodney St. «
Bronx:

County Court House, 161st 
St. ir Grand Concourse.

Bronx HS of Science, E.
184th St. ir Field Pl.

PS
PS

kad 
Tik 
lie-

7, 3201 Kingsbridge A v.
2550 Frisby Ave.
1036 Fox Street.
425 E. 145th St.
660 Fox St.

12, 
20,’

62,

149 Mosholu

Bryant HS, 31st 
St., L. Island City.

HS, Northern

PS
PS 102, 1827 Archer Street.
PS 105, 725 Brady Avenuo.
PS 78, 1400 Needham Ave.
PS 80,

QUEENS:
William

Ave. ir 48
Flushing

Blvd, ir Union St., Flushing.
Andrew Jackson HS, 116th 

Ave. ir Francis Lewis Blvd., 
Capibria Heights.

PS 88, 60-85 Catalpa Ave., 
Ridgewood.

PS 44, 93-07 Rockaway 
Beach Blvd., Rockaway.

PS 89, 85-28 Britton Ave., 
Elmhurst.

PS 99, 82-37 Kew Gardens 
Road, Kew Gardens.

Forest Hills High School, 
110th St. at 67th Road, Forest 
Hills.

Richmond Hill High School, 
114th St. ąt 89th Ave., Ricch- 
mond Hill.

Martin Van Buren
School, Hillside Ave ir 
St., Queens-Village.

Bayside High School, 32nd 
Ave. ir 208 St., Bayside.
Richmond:

High 
229th

PS 45, 58 Lawrence Ave., 
W. New Brighton.

PS 20, 161 Park Ave., Port 
Richmond.

PS 14, 100 Tompkins Ave., 
Stapleton.

PS 41, Clawson St. ir Locust 
Ave., New Dorp.

PS. 29, 1 5 8 1
Boulevard, Castleton

Tottenville High
Yetman Ave. ir
Pla^e, Tottenville.

PS 44, 80 Maple 
Mariners Harbor.I 

šiomis dienomis
užsiregitravimui 

jų adresų neturime, 
gali ant vietos pasi- 
ir susiras sau arti-

Victory 
Corners.
School, 

Academy

Parkway,

atidarytos 
vie-dar,40 

tos, bet 
Piliečiai 
teirauti
miausią vietą. Patartina nieko 
nelaukiant užsiregistruoti.

Jeigu kam kas neaišku apie 
registraciją, tai gali telefoni
niai pašaukti rinkimų tarybą 
(Board of Elections), -CAnal 
6-?600.

ALDLD REIKALAI

32
187

23

124

52 Detroit, Mich 
aukų $12.85 . . 38.60

$4.50
2.00

25.00
37.75

10.50
z6.00
2.00

24.50

FINANSINE ATSKAITA

Įplaukas balandžio mėn., 1957

2 So. Boston, Mass. 
Pav. Scranton, Pa..................
New Haven, Conn............
Chicago, Ill.............. ........
Chicago Heights, Ill.
aukų $2.00 ....... .................
Girardville, Pa...................

Pav. Bellmore, N. Y..............
. 75 Miami, Fla., $1.00 aukų
106 Aliquippa, Pa., aukų $2.00 10.00
171 Aurora, Ill................................ 6.25
76 Št. Clair, Pa, aukų $2.00 8.25

132 Tacoma, Wash........................ 8.00
35 South Bend Ind................. ’ 10.00
87 Pittsburgh, Pa...................... 15.50
19 Chicago, Ill............................ 33.00
10 Philadelphia, Pa.‘ ................ 39.50
27 New Britain, Conn............. 19.25

Chicago, III. ........................ 4.25187

*13

82
188

Viso $266.25

Gegužės men. įplaukos
Easton, Pa., T. L. aukų $5 
ir E. D. $3 ......................
Peoria, Ill...........................
Detroit, Mich.....................

11 Worcester, Mass............
54 Elizabeth, N. J...............
81Brooklyn, N. Y.................

St. Petersburg, Fla., 
aukų knygų fondui $25 
Collinsville, Ill...................
Staughton, Mass...............

45

$305.10

$32.00
15.00
17.00
17.50
22.30
19.35

31.75
9.25 

20.00
' 47 Summit, N. J.......................  6.25

6 Brockton, Mass.................... 38.40
25 Baltimore, Md..................... 13.20
68 Hartford, Conn..................... 18.50
7 Springfield, Hl. •...................... 2.00

Pav. Naugatuk, Conn., aukų $1 5.00

26
62

37
66
36
49
44

188
38
37
59

Viso

Birželio mėn. įplaukos
Lawrence, Mass................. $19.75
Grand Rapids, Mich......... 20.00
LaPort, Ind. .......................... 6.25
E. St. Louis, aukų $5 .... 19.25 
Lowell, Mass. .................... 35.25
Detroit, Mich...................... 18.50
New Buffalo, Mich ............ 28.25
Lawrence, Mass.................... 6.25
Bridgeville', Pa., $5 aukų 14.00

Sutrauka
Birželio mėn. įplaukos .....  $167.50
Gegužės mėn...................... ...j. 305.90
Balandžio mėn........................ 266.75

Viso
Balansas kovo pabaigoj

$740.15
2,991.49

$3,731.74Sykiu

Balandžio mėn. išlaidos 
šviesos Nr. 1 spausdinimas $248.55 
LLD ofiso nuoma 

balandžio, gegužės, birželio 
Sekr.-knygiaus mokestis

Gegužės mėn. išlaidos
Šviesos Nr. 2 spausdinimas $240.45 
LLD bylos padavimas 

JAV Aukšč. Teismui
Advokatui atlyginimas ........ .
LLD ofiso nuoma

liepos, rugp., rugsėjo 
Sekr.-knygiaus mokestis 
Štampų pirkta dėl Šviesos 

’ . ’ ■ 
Balandžio, gegužės, birželio

mėnesių išlaidos $1,425.00

60.00 
$50.00

500.00
150.00

60.00
50.00
16.00

Byla tarp sensaciniai - por
nografinio žurnalo “Confi
dential” ir eilės Hollywoodo 
žvaigždžių sudaro riebų kąs
nį New Yorko spaudai. Dau
giau ar mažiau visi dienraš
čiai naudojasi ta byla, 
kelti . savo cirkuliaciją, 
kairiečių “Daily Worker
ka švarus ir nesigilina į 
smulkmenas toje nešvarioje 
baloje.

Iš geltonosios spaudos ma
žiausiai apie bylą rašo rim
čiausias buržuazinis 'laikraštis 
“Times”. Šiuo atžvilgiu 
“Times” laikosi savo obalsio 
“Visos žinios, kurios tinka 
spausdinimui”. Matyti, kad 
kai kurios smulkmenos to 
laikraščio akyse netinkamos 
spausdinimui.

Kitaip su tokiais laikraš
čiais kaip . “Daily News”, 
“Daily Mirror”, “World-Tele
gram”. Neatsilieka ir liberali
nis “Post” — ten teisme iš
keltos detalės pakartojamos 
su pasigardžiavimu.

Su pasigardžiavimu rašoma 
apie tai, kaip vieno Holly
wood teatro direktorius iš 
paskutinių suolų išvarė akto
rę Maureen O’Hara, nes ji 
pusnuogė gulėjo savo “lotyno- 
mylėtojo” glėbyje, kuris ją 
glamonėjo. Kino-teatre, mat, 
tamsoka. Pasakojama, kaip 
aktorius Robert Mitchum, at
ėjęs į vieną maskaradą-parti- 
ją — visų akyvaizdoje nusi
rengė nuogai, paėmė nuo sta
lo pomidorų 
apsipylė
maskaradas, 
aš pomidorų sunka aplaisty
tas hamburgeris-kotletas 1”

Dar pasakojama apie orgi
jas, plaukinėjimus nuogai 
žvaigždžių privatiniuose ba
seinuose, apie tai, kaip jaunas 
aktorius dainininkas Eddie 
Ficher “pranyko viešbučio 
kambaryje su blondine,f bru
nete ir raudąnplauke — su 
visomis trimis kartu” — ir tt.

Aido Choras rengia šaunų, 
gražų pikniką, kuris įvyks 
rugsėjo 15-ą, sekmadienį, 
Kasmočiaus parke, 91 Steam
boat Road, Great Neck, L. I. 
Pradžia pirmą valandą po 
pietų.

Kas metai choras surengia 
didelius, gražius ir sėkmin
gus piknikus. Taip pat ir šiais 
metais rengia dar gražesnį ir 
Įvairesnį todėl, kad bus gera 
muzika šokiams. Prie to cho
ras prisirengs prie gražios 
programos, kuri susidės iš 
rinktinių ‘ dainų, mūsų gera 
gabioji choro mokytoja drau
gė Mildred Stensl.er sudarys 
programą tokią, kokią mūsų 
publika mylės.

Reikia priminti, kad pikni
kas bus rugsėjo mėnesį. Oras 
tada jau vėsesnis, malonesnis. 
Smagiau ir piknikauti tokiu

laiku. Tai bus uždarymas va
sarinio sezono, taipgi ir pikni
kų. T'ai bus paskutinis pasi
linksminimas tyrame orė pu 
medžiais tarp gėlių ir žalynų/

Aido Chdro pirmininkas J. 
Grybas Literatures piknike 
Great Neck pranešė, kad Ai
do piknikas įvyks rugsėjo 
penkioliktą, bet tą girdėjo tik 
tie, kurie tame piknike buvo. 
Tad šiuomi primenu visuome
nei apie šitą gražų pikniką.

J. Grybas pradės organi
zuoti busą mūsų piknikui, nes 
jis yra gerai susipažinęs su 
ta užduotimi.

Aido Choras kviečia visus 
dalyvauti šiame paskutiniame 
šio sezono piknike.
' Bus gražu ir malonu susi
tikti su draugais ir pažįsta
mais.

Teatruose
Kritikai (“Times”, “Herald 

-Tribune” ir kiti) labai entu
ziastiškai atsiliepia apie filmą 
“Paskutinis tiltas” (“The Last 
Bridge”), kuris dabar rodo
mas Normandie teatre.

šis filmas tam tikra pras
me yra tarptautinis — jį pa
gamino Vokietijos studijos, 
dalis aktorių yra vokiečiai, 
dalis austrai, dar kiti jugosla
vai. Filmas suktas Jugoslavi
joje ir jis vaizduoja partiza
ninę jugoslavų veiklą praeito 
karo metu. Vyriausias filmo 
charakteris yra vokietė slau
gė, kuri patenka į partizanų 
belaisvę ir kaipo slaugė pas
kui veikia 
niu.

Slaugės 
ria Schell,
kad ji yra viena gabiausių fil
mų aktorių pasaulyje.

Filmas nevisai naujas — jis 
buvo lodytas Cannes tarptau
tiniame festivalyje Francūzi- 
joje dar 1954-ais metais ir 
Maria Schell tada laimėjo ge
riausios aktorės pryzą.

Filme vartojamos dvi kal
bos — vokiečių, ir jugoslavų— 
natūraliai, kaip tai būtų gyve
nime/1- Rodymui šioje šalyje 
prikergti angliški -prierašai.

Šis filmas, originaliai vadi
namas “Die Letzte Bruecke”, 
taps filmu-klasiku, sako 
tikai. Tikriausiai įverta jį 
bar pamatyti.

Reikalingas Virėjas 
Patyręs. Nuolat. Gera Alga.

PROSPECT HALL 
268 Prospect Ave., B’klyn.

ST. 8-0778.

su- partizanų jungi-

rolėje vaidina Ma- 
apie kurią sakoma,

HELP WANTED—FEMALE

Counter Girl-Waitress. 5 days a 
Week. Saturday only. 5 hours. 9 
to 2 P. M. Excellent working con
ditions. Nice clientele.

STEVENS LUNCHEONETTE 
50-15 Roosevelt Avenue 

Woodside, L. L 
HA. 9-9616

(163-164)

Merginos. - Prie pertaisymo suplė
šytų ir pagadintų medžiagų. Su 
patyrimu ar be patyrimo. Mes jus 
išmokinsime. Tai puikus darbas. 
Puikios sąlygos.

MAFFE WEAVING CO. 
153-27 Hillside,, Ave., Jamaica, L. I.

,JA. 3-5678
(164-166)

R ESTATE r

Vis svarstoma, ką daryti
apie musą jaunimą

sunkos butelį, 
ir paskelbė: “čia 

ar ne ? Na, tai

Po miestą pasidairius;
Turtuolė Foy mirė nuo 

leukemijos

Mrs. Byron C. Foy mirė 
Memorial Hospitalyj nuo leu
kemijos (kraujo vėžio ligos). 
Paliko savo vyrą, ir dvi duk
teris. , x

Foy buvo duktė automobi
lių išdirbėjo Walter Chrysle- 
rio. Jos vyras yra Reo Motor 
Corp, direktorius.

Mrs. Foy mylėdavo muzi
ką, poeziją, dailę ir toje sri
tyje ji yra savo talento Įdėju
si.

per- 
k al tin am i

jie gavę
Gonstruc-

Kaltina kyšių ėmimu 13 
policistų

Queens pavieto šeši seržan 
tai ir septyni p.olicistai 
duoti teismui. Jie 
kyšių ėmimu.

Pasirodo, kad 
$23)5 iš Rensselaer
tian Co., kuri šioje teritorijoje 
steigia visą eilę gazolino sto
čių.
Vandalai padegė žydų centrą

Vandalai įšilaužė į Bronx 
River Community Centrą ir 
sukrovę popierių krūvą pade
gė. Policija raportuoja, kad 
ugnis greit užgesyta ir nuo
stolių nedaug tepadaryta. Ieš
ko kaltininkų.

Centrui vadovauja žydų 
draugijos.

Pasikorė virtuvėje

72 metų amžiaus Chin Sing 
pasikorė savo apartmento vir
tuvėje. Jo brolis aiškina, kad 
jis paskutiniu laikų smarkiai 
sirginėjęs.

Miesto valdyboje įvyko 
konferencija, kurioje dalyva
vo įvairių miesto Įstaigų ir or
ganizacijų atstovai. Konfe
rencijos tikslas: gvildenti ait
rųjį klausimą, ką daryti apie 
jaunimą ir vis plintančius nu
sikaltimus. Štai kokios mintys 
iškeltos:

Miesto tarybos galva Abe 
Stark sakė, kad reikėtų 
Įsteigti penkis didelius jauni
mo centrus, po vieną kiekvie
noje miesto dalyje — Man- 
hattane, Bronxe, Brooklyne, 
Queense ir Staten Islande. To
kie centrai nemažai kainuo
tų, bet tai būtų geras invest- 
mentas, sakė Stark, nes tas 
atitrauktų jaunuolius nuo gat
vių ir gengių...

Miesto majoras Wagneris 
neturėjo perdaug konkretiškų 
siūlymų, bet jis sakė, kad su- 
siriri.kusieji, atstovaują miesto 
įstaigas, ir visuomenines orga
nizacijas. sudarytų pastovų 
komitetą jaunuolių reikalams 
tvarkyti.

Policijos komisijonieriaus 
asistentas Robert Magnus, 
kuris tvarko jaunimo reika
lus iš policinio taško, sakė, 
kad šiais metais yra mažiau 
nusikaltimų jaunuolių tarpe, 
negu praeitais. Kitaip' sakant, 
nėra didelio reikalo susirū
pinti. Bet kai kurių nusikal
timų, kaip tai langų daužymo, 
yra daugiau, ypatingai' daug 
daužoma mokyklų langų. At
rodytų, lyg jaunuoliai bandy
tų išdaužyti tiek langų, kad 
mokyklos neatsidarytų laiku.

Organizacijos “Projektas 
jaunimo problemoms svarsty
ti” atstovas McIver sakę, kad 
“technologiniai dalykai blo
gėja”, nes išrastas ginklas, 
kuris vadinamas “zip-gun”, ir 
tai jhom dabar vyriausiai 
ginkluotos jaunimo gengės. 
Tuo ginklu lengviau ir priei- 
namiau apsiginkluoti, 
tikrais šautuvais.

Mokyklų tarybos direkto
rius Jensen pasakė gan išmin
tingą dalyką: riksmas spau
doje apie karą, žudymai radi
jo ir TV programose, priside
da prie jaunuomenės nusikal
timų. Bet Jensenas nepadarė 
išvados, ką reikia daryti šiuo 
reikalu.

Konferencijoje taipgi ,daly
vavo katalikų, protestantų ir 
žydu dvasiškiai. Jie-visi sake, 
kad reikia “gydyti sielą”, o 
tą geriausiai gali padaryti re
ligija. Visi susirinkusieji lin
gavo galvomis ir jiems prita
rė.

Į konferenciją nebuvo 
kviestos unijos arba masinės 
pažangios organizacijos'. Ir 
nebuvo kas pasakytų, kad nu
sikaltimų pamate glūdi skur
das, masinė diskriminacija, 
segregacija ir panašios nege- 
rovėš. Tų visų dalykų konfe
rencija, kuriai pirmininkavo 
pats Wagneris, neminėjo. Mi
nėti tai, — mat, būtų buvę 
nemandagu...

Grosernė-Delikateš^n. 68 Cedar 
Grove Ave., New D<>rp., Staten Is
land, N. Y. Priežastis . pardavimo, 
nesveikavimas, privątiškas savinin
kas. Geras lease, prieinama renda. 
Apsigyvenkite šioje puikioje kaimy
nystėje EL. 1 -9609.

(162-164)

BUSINESS OPPORTUNITIES

.. Skalbykla. Dougan Hills, Staten 
Island. Geras biznis apylinkėje. Ma
lonūs kostumeriai. Privatiškas sa
vininkas. ^Galėsite lengvai platinti 
biznį Staten Islande. Prieinamas, 
geras lease, liberališka randa. EL.
1-0886 dienomis, vakarais GI. 7-6609.

(163-165)-

R.
Bežaizdamas užsimušė

11 metų John Flores, be
žadamas su kitais vaikais 
griaunamame name, nukrito 
m o penkto aukšto ir užsimu
šė

MATTHEW A. 
BUYUS 

(BUYAUSKA3)

negu

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

WORCESTER, MASS
Pranešimas Naujosiios Anglijos Meno Mylėtojams

Apie Svarbų Įvykį

kri- 
da-

Pa-šiandien, penktadienį, 
ram.uont teatre pradedama 
rodyti “Love in the After
noon”, pusiau komedija, pu
siau romantiškas filmas, ku
riame vaidina Audrey Hep
burn, Gary Cooper ir Maurice 
Chevalier. Tas pats filmas bus 
rodomas ir Plaza teatre.

State teatras rodo “Man on 
Fire”, kuriame -vaidina Bing 
Crosby, Inger Stevens, E. G. 
Marshall 
aktorių.

ir eilė kitų žinomų

pasitiks su dovana 
moterų, kurios pir-

apie tO-

Moteris
šimtas 

miausia ateis į Paramount te
atrą šio penktadienio rytą 
(rugp. 23) gaus dovanai plėč- 
kutę kvepalų, užvadintų “My 
Sin”. Mat, tą rytą- prasideda 
rodymas komedijos
los ponios “griešną” meilę jos 
vyrui nesant namie, “Love in 
the Afternoon”. Durys atsida
rė 9:30 ryto. Teatras randasi 
prie Times Skvero. 

f—----------
Areštuota motina, sumušusi 

savo dukterį 
Madeline Fowler pri- 
teismui. Kaltinama, 

smarkiai sumušė savo

Woodturning Shop Equipment for 
sale, including machinery. Can be>k 
bought whole or individually. Fine 
equipment at a low price, owner 
rearing; project going up. Take 
advantage. MU. 5-1836, N. Y. C. 

(163-169)

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54-to 
skyr. mėnesinis susirinkimas įvyks 
rugp. 28 d., 5:30 v. v. Unijos pa
talpose, 11-27 Arion PI., Brooklyne. 
Bus svarbių pranešimų. Kipras Sa
kalauskas, skyr. Sekr. (164-166)

31 milijonas naujoms 
kolegijoms Jk

Aukštesnio mokslo taryba ♦ 
pridavė miesto planavimo ko-JP* 
misijai planą statyti naujus* 
kolegijoms namus ir kempes ’* 
už 31 milijoną dolerių.

14 jaunuolių kaltinami pirmo 
laipsnio žmogžudystėje

Areštuoti. ir kaltinami pir
mo laipsnio žmogžudystėje 14 
jaunuolių, kurie nužudę para
lyžiuotą jaunuolį M. Former 
ir C. Prae/er.

Birželio pabaigoj ižde liko $2,306.74 
LLD iždininkas 

Paul Bechls 
LLD sekretorius 

K. B. Depsa#

Visais)LLD reikalais adresuokite: 
. B. Depsas

110-12 Atlantic Avė, 
Richmond Hill 19, N. Y,

Sekmadienį, rugpiūčio-August 25 d.,< įvyks 
L.M.S. 2-sios Apskrities piknikas. Bus Olympia 
Parke, Worcester, Mass.

Mass, valstijos menininkam į talką atvyksta 
Hartfordo Laisvės Choras, vadovybėje savo ga
bios mokytojos Wilma Hollis.

Vietiniai ir svečiai menininkai čia palinks
mins susirinkusius savo gražiom dainom. Pra- ; 
some visus ruoštis būti Olympia parke su me
nininkais rugpiūčio 25-tą.

i
Rengėjai

Dabartines Lietuvių kalbos

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

Senyva moteris užsimušė
75 metų amžiaus Ella Wil

kinson nušoko nuo savo apart 
mento stogo ir užsimušė.

Išleido Valstj'binė Politinės ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy- ’ 
kite jį. Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Mrs. 
statyta 
kad ji 
13 metų dukterį Geraldine.

Geraldine šiuo laiku gydo 
ma ligoninėje.

Poezija
■ Taipgi trumpa autoriaus 
; biografija, kuri labai
; įdomi
; Knyga Iš 330 puslapių
* Kaina tik 11.50

Laisvė
110-12 Atlantic Avė. 

Richmond Hill 19, N. Y.

H44**4M*4**44H*«4*H4**

:: prošvaistės«>
! Širdį Jaudinanti

Jono Kaškaičio

4 pusi. LaisvB (Liberty) Penktad., rugp. (Aug.) 23, 1957

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y,

Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.
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