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,KRISLAI
’Tegu bus loska iš 

abiejų pusių.
s “Pasilsėti dar nelaikąs...”

Gerai, kad suprotėjo.
Baimės akys.
Sūnus paklydėlis. '

Rašo A. Bimba

Mūsų valstybės sekretorius 
Mr Dulles yra be galo gudrus 
vyras. Per keletą metų jis 
galvojo ir išgalvojo, kad rei
kia Kinijai padaryti didelę 
“loską”, leidžiant 24 parink
tiems ir pateptiems Amerikos 
žurnalistams ją aplankyti.

Bet išgirdo Kinija i? pasakė: 
Ipnka ranką mazgoja. Mos ir
gi* labai norime Amerikai at
silyginti tuo pačiu, pasiun- 
čiant jai savo dvidešimt ketu
ris žurnalistus. Komunistai, 
mat, karštai tiki j lygybę!

Padėtis juokinga: Amerika 
neįsileis kiniečių, Kinija neį
sileis amerikiečių!

Tenka palaukti, kokią da
bar naują gudrybę išgalvos 
mūsų Mr. Dulles.

Laikas baigti svieto juoki-
nimą? Laikas pripažinti Kini
ją-ir plačiausia atidaryti du
ris visokiems santykiams tar
pe šių milžiniškų kraštų. Mr. 
Dulles: gudravojimais nieko 
neapgausj ir niekur nenuva* 
Žinosi!

Pastebėjau, kad Laisvės 
administracija jau uoliai ruo
šiasi prie rudeninio vajaife ga
vimui naujų skaitytojų ir at
naujinimui išsibaigusių pre
numeratų.

Apie tai jau laikas pagal
voti ir mūsų kolonijų veikė
jams. Vienąs vajus baigėsi, 
artinasi• kitas.

Ir prisimena man poeto Ju
liaus Janonio žodžiai: “Pai!- 

dar nelaikąs, nes kovos 
dar tik pradžia!”

Tokia visuomet buvo ir pa
siliks susipratusių lietuvių 
veiklos esmė.

Tegu šį sykį eina mano 
ščyriausi pasveikinimai men
ševikų Keleivio redaktoriams. 
Pagaliau ir jie atėjo į protą 
£ pasmerkė tuos savo kama- 
rotus iš smetoninių gretų,, ku
rie tebesapnuoja apie “išlais
vinimą Lietuvos” per atominį 
karą. Jie, kefeiyiečiai, sako, 
jog tai yra didžiule nesąmo
nė, panaši į beprotystę (Kel. 
rugp.’21 d.).

Bet kaip šiandien atsime
nu : berods ten pat Bostone 
prieš porą metų įvyko lietu
viškų menševikų suvažiavi-' 
mas. .Jame kalbėjo ir'“filoso
finį”. pranešimą padarė pabė
gėlis iš Lietuvos p?of. Ka
minskas (J. Kairis). Jis ten 

puodu ant balto išdėstė, kad 
^Lietuvos “išlaisvinimas” gali 
ateiti ir ateis tiktai per naują 

z karą!
Tie patys Keleivio redakto

riai ten sėdėjo, klausėsi, Ka
minskui karštai plojo ir pas
kui *jo pranešimą ištisąi pa
talpino tame pačiame Kelei
vyje!

ndk * ‘ 9
' Tai dar vienas didelis įro
dymas tos tiesos, jbg baimė 
turi per daug >dideles akis. 
Tos akys mato pavojų ir ten, 

• kur jo nesiranda. Prie Sirijos 
dar prisidėjo ir mažytė šalis 
Laos. Ten irgi sakoma, tru- 

‘ \ pūtį kairesnėn vagort pasuko 
politinės gairės.

Prezidentas net pasiuntė 
; Tyarabams sutvarkyti specialų

Vėliausios
Pasaulio 
naujienos

Washingtonas. — Senato 
komitetas nubalsavo 14 bal
sų prieš 7 patvirtinti užsie
nio pagalbos iždą $3,025,- 
660,000. Tai ant 500 milijo
nų daugiau, negu patvirtino 
butas.

Londonas. — Maskvos ra
dijas sako, kad atspausdin
ta knyga, kurioje telpa pil
ni. tekstai susirašinėjimų 
karo metu tarp Stalino, 
Roosevelto, Churchillo ir 
Atlee. Knyga išleista rusų 
kalboje, bet rengiama ir 
angliška laida.

Mamama. — Karas Oma
ne dar nebaigtas — britai 
bombardavo Sarajižos kai
melį. Ten slepiasi, sako bri
tai, keli žymūs sukilimo 
vadai.

Unijos pačios apvalys 
save, tvirtino Reuther
Chicago. — AFL-CIO 

konvencijoje autjomobilistų 
unijos • prezidentas Walter 
Reuther sakė, kad pačios 
unijos, be pagalbos kongre
sinių komisijų ir antiuniji- 
nių įstatymų, pajėgs apsi
valyti nuo raketierių.

“Sistema, kurioje tik.pa
jėgiąs susikrauti turtus 
skaitomas pasekmingu pi
liečiu, suklaidina ne tik ne
kurtuos unijų vadus, bet ne
maža ir kituose visuomenės 
sluoksniuose“, sakė Reutre- 
ris.

Detroitas. —- Faktas, kad 
General Motors, Fordas ir 
Chrysleris atmetė siūlymus 
mažinti automobilių kai
nas, nereiškia, kad unija 
sustabdys kovą prieš in
fliaciją 1— sakė Walter Reu- 
theris. Reutheris sakė, kad 
unija ir ateityje pabrėš, jog 
jos algų reikalavimai pri
klausys nuo kainų.’

pasiuntinį.
Bet dar ir štai kas aišku: 

Kongresas pradėjo kapoti vy
riausybės tą biudžeto dalį, 
kurioje kalbama apie bilijonui 
paskyrimą užsieniui gelbėŲ 
nuo komunizmo pavojaus! 
Tai, ot, Sirija ir Laos panau
dojama kongresmanų pagąs
dinimui. - ... '

Prieš keletą metų rašytojas 
Howard Fast< komercinės 
spaudos skiltyse negaudavo 
nė vienos eilutės. Jo knygos 
buvo ignoruojamos.

Bet dabar, kai ji$ pasitrau
kė iš kovos lauko ir pradėjo 
iš peties bombarduoti tas idė
jas, kurias per daugelį metų 
savo kūryboj’e puoselėjo, Fast 
susilatikė ir gilios užuojautos 
ir didelio palaiminimo.

Sūnus palaidūnas sugrįžo 
prie savo globotojų!

Man to žmogaus, to talen
tingo, gabaus rašytojo gaila. 
Nejaugi jis jau beviltiškai bus 
nugarmėjęs į buržuazinę ba
lą?

Vis dar, kažin kodėl, nesi
nori tuo tikęti.

Sovietai išbandė raketinę bombą, kuri 
pasiekia bet kokį punktą pasaulyje 
pirmas toks tarpkontinentinis ginklas

Maskva. — Tarybų Są
junga paskelbė oficialiame 
komunikate, kad ji išbandė 
pirmą tarpkontinentinę ra
ketinę bombą. Ji pasiekė 
numatytą tikslą paskirta
me tolyje ir skrido nepap
rastame aukštyje, kurio iki 
šiol nepasiekė joks žmo
gaus pagamintas dalykas.

Raketinė bomba, tai tam 
tikra bomba, kuri iššauna
ma kaip kulka. Jos kelio 
nekontroliuoja žmogus per 
radiją ar kitokius būdus— 
jie pasiekia taikinį panašiai, 
kaip pasiekia 
kulka 1—1 
apskaičiavimą.
yra jos didyje ir jėgoje. Pa
kilusi į nepaprastą aukštį, 
tokia raketinė bomba gali 
nulėkti labai toli. Tarybi
nis komunikatas sako, kad 
bandymas nustatė, jog ši 
raketa gali pasiekti bile 
kokį punktą šioję žemėje, 
tai yra, gali būti iššauta 
iš' Europos ir pasiekti Ame
riką, Aziją ir pan.
• Bandymas, sako tarybinis

artilerijos
pagal taikintojo 

Skirtumas

Katalikai už 
Myerso teisę 
Philadelphia, Pa. — Ka

talikų tarprasinė taryba 
Philadelphijoje paskelbė, 
kad ji pilnai remia negro 
Myerso teisę likti gyevnti 
jo nupirktame name Levi- 
ttowne. Levittown randasi 
netoli Phialadelphijoš ir 
dauguma dabartinių, Levi- 
ttowno gyventojų yra ki
lę iŠ Philadelphijos.

Katalikų tarprasinės 
tarybos sekretorė Anna Mc
Garry sako, kad .katalikai 
ne tik negali eiti su rasis
tais, bet turi specialią pa
reigą smerkti rasistus ir ko
voti prieš diskriminaciją.

Nurodoma, kad pačiame 
Levittowne nemenkas kata
likų nuošimtis prisidėjo 
prie rasistų, kurie bando 
išvaryti Myersą iš mieste
lio.

Tuo tarpu pačiame Levi
to wne ramu, bet rasistų 
taip vadinama “Levittowno 
gerinimo grupė“ planuoja 
laikyti naujus mitingus, kad 
vėl kiršinti prieš Myersą.

Prez. EisCnhoweris jau 
įskiepytas prieš “flu“
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris jau į- 
skiepytas prieš taip vadi
namą “Azijos influenzą, 
trumpai vadinamą/‘flu“. Jis 
anksčiau sakė, kad nenori 
būti skiepytas, kol kiti gy
ventojai negauna skiepų. 
Dabar skelbiama, kad jįs 
skiepytas, nes širdies ligo
niai skiepijami pirmoje vie
toje.. ,

Išsiųstas sproginys skridęs iki 
šiol nepasiektame aukštyje; T, S. 
ve! ragina prie nusiginklavimo
komunikatas, pravestas ke
lios dienos atgal. Jis pra
vestas, kaip manoma, pa
čioje Tarybų Sąjungoje.

(Kai kurie Vakarų eks
pertai mano, kad raketa- 
bomba iššauta iš kokio nors 
punkto Tarybų, Sąjungos 
Vakaruose, o gal iš Rytų. 
Vokietijos, ir pasiekė kokį 
nors punktą Tolimuose Ry
tuose, Šiaurrytiniame Si
bire, kur randasi daug tuš
čių plotų, ypatingai prie

Nauji apkaltinimai 
prieš W. S. Girardą

Girardas ne tik nušovė japonę, 
bet šovę j penkis kitus asmenis

Maebaši, Japonija. —Pro
kuroras Kakuiči Sugimoto 
sako, kdd amerikietis ser
žantas Girardas ne tik nu
šovė japonę moterį, už ką 
jis dabar teisiamas, bet jis 
šovė į penkis kitus asmenis, 
į du iš jų tą pačią dieną, kai 
nušovė japonę.

Girardas ėjo pareigas 
prie šaudymų- pratimų lau
ko. Prie to lauko laiks nuo 
laiko susirinkdavo netur
tingi aplinkiniai japonai 
gyventojai, kad -rinkti tuš
čių iššautų kulkų metalą, 
iš ko jie darydavo visokius 
dalykėlius ir pardavinėdavo.

Amerikiečiams kariams 
buvo įsakyta įspėti gyvento
jus, kad jie į tą lauką neitų. 
Kiti kareiviai taip ir dary
davo, bet Girardas, žiaurių 
sadistinių palinkimų jau
nuolis, jaučiąs didelę panie
ką japonams, tuo nepasi
tenkino — jis šaudydavo 
kad juos išgąsdinti. Yra liu
dininkų, kurie matė, kaip 
^Girardas ir keli jo draugai 
gardžiai kvatojosi, matyda
mi, kaip vienas senyvas ja
ponas parkrito žemėn, kai

Dulleso 
White, 

departmento

Apie kinu žurnalistu įleidimą 
Amerikon negali būt ir kalbos, 

sako Dulleso asistentas White
Washingtonas. - 

asistentas Lincoln 
Valstybės
spaudės reikalų vedėjas, pa
skelbė, kad negali būti ir 
kalbos apie Liaudies Kini
jos žurnalistų įleidimą A- 
merikon. Kinija, kaip ži
nia, sutinka įleisti amerikie
čius žurnalistus, . jeigu A- 
merika atsakytų tuo pačiu 
ir leistų jos laikraštinin
kams įvažiuoti Amerikon.

White taipgi sakė, kad 

Šiaurės Ledinuotojo vande
nyno. Toks tolis būtų di
desnis,, negu, sako jie, tarp 
to punkto Tarybų Sąjungos 
Vakarų sienos ir Amerikos, 
kas reikštų, jog tokia bom
ba galėtų perlėkti Atlan- 
tą).

Tas pats tarybinis ko
munikatas sako, < kad pra
vesti ir termobranduoliniai 
^Hbombos) bandymai.

Už misi ginklavimą
Žinių agentūra Tass, ku

bėgo išsigandęs, kai Girar
das šovė virš jo galvos.

Yra liudininkų, kurie ma
tė, kaip Girardas tiksliai 
išmesdavo tuščių šovinių 
metalą už šaudymo lauko ri
bų; tuomi priviliodamas ja
ponus, o kai tie prisiartin
davo, šaudydavo link jų ir 
kvatodavo, kąi matė . juos 
bėgant didžiai išsigandu
sius. '

Girardo gynėjas Hajaši 
savo pirmoje .kalboje sakė, 
kad Japonija neturi teisės 
teisti Girardo, nes jis nusi
kaltimus atliko eidamas sa
vo armijos pareigas ir jis 
turėtų būti perduotas Ame
rikos kariniams pareigu-, 
nams; . ■ .

Nedidelė Maebaši teismo 
salė pilna žurnalistų, kurie 
Suvyko iš viso pasaulio, kad 
stebėti šią bylą. Girardas* 
pirmą dieną jautėsi links
mai,/ buvo arogantiškas, lyg 
įbėgdamas būti viso dėme
sio centru. Bet laipniškai jo 
galvon, sako stebėtojai, pra
dėjo įsitrigti supratimas, 
kad jo byla rimtesnė, negu 
jis iš anksto manė, ir jis 
dabar žymiai susirūpinęs.

Amerika griežtai paneigia 
kinų teigimą, jog kai kurie 
siunčiami ne tiek kaip žur
nalistai, bet kaip šnipai.

Kaip žinia, keliolika ame
rikiečių žurnalistų jau at
vyko į Hong Kongą. Jie ma
nė, kad greit zgaus iš Kini
jos vizas, bet dabar atrodo, 
kad jie turės grįžti namo.

> White davė spaudos kon
ferenciją Valstybės depart- 
mentę. Keli laikraštininkai 
klausė jo, kaip tai galima 

rį perduoda tarybinį komu
nikatą, prideda, kad Ta
rybų Sąjunga kaip buvo, 
taip ir lieka prie nusista
tymo, kad pasaulinės di
džiosios jėgos turi siekti 
nusiginklavimo ir termo 
branduolinių bei panašių 
ginklų uždraudimo.

Londonas. — Nusiginkla
vimo derybose, kurios čia 
dar vis vedamos, dabar vy
rauja nauja atmosfera. Ma
noma, kad tarybinis -pra
nešimas apie tarpkontineh- 
tinę bombą-raketą gali tu
rėti daug įtakos į derybas, 
kad gal anksčiau bus susi
tarta apie nusinklavimą.

Britų ekspertai sako, kad 
tarybinis komunikatas reiš
kia, jog Tarybų Sąjunga 
laimėjo lenktynes su Vaka
rais kaslink tarpkontinen- 
tinių ginklų. Panašiai iš- 
sireiškia ir Amerikos eks
pertai, nors kai kurie jų tei
gia, kad kai kurios dalys 
tarybinio teigimo gal da
rytos vien propagandos 
sumetimais.

Darbo unijų 
kovos lauke
San Francisco. — čia at

sidarė pažangios elektristų 
ir mašinų darbininkų unijos 
(United Electrical .and Ma
chine Workers Union) su
važiavimas. Ši unija trum
pai žinoma kaip UE.

Atidarydamas unijos su
važiavimą prezidentas Al
bert J. Fitzgerald sakė, kad 
po to, kaip unija per kele
ris metus smuko; ėjo men
kyn, ji dabar vėl auga — 
kai kurie atsimetę lokalai 
pradeda grįžti. Taip, pa
vyzdžiui, kai kurie lokalai, 
kurtę buvo nuėję į plieno 
darbininkų unrją (USW) 
jau grįžo į UE./

UE suvažiavime sveikini
mo kalbą pasakys Harry 
Bridges, pažangios krovi- 
kų-uostininkų unijos vadas. 
Grovikų unijos būstinėje 
taipgi surengiamos vaišės 
elektristų suvąžiavimo ‘ de
legatams.

Miami Beach, Fla. —Ad
mirolas Burke sako, kad A- 
merikos laivynas yra pir
mas pasaulyje^ tarybinis — 
antras.
buvo tikėtis, kad Kinija į- 
leis amerikiečius žurna
listus, tuo tarpu, kai mes 
neįleidžiame jos žurnalistų. 
White atsakė, kad Valsty
bės departmentui “nesvar
būs Kinijos valdžios jaus
mai“. . ,

Tuo tarpu amerikiečiai 
žurnalistai, kurie, randasi 
Hong Konge, antru kartu 
kriepėsi į Kinijos konsulari- 
nius pareįgūnus, prašyda
mi, kad jiems būtų duo
tos bent laikinos Vizos. • •

• i Už atsisakymą liudyti \

Negalima 
pašalint 
iš darbo

kurio jis pri-

Clevelandas. — Per pas
kutinius keleris metus ’ 
Bethlehem Steel, Republic 
Steel, Fordas, Chrysleris, 
International Harvester ir 
kitos firmos sunkiojoje in
dustrijoje bei kitose įmonė
se pašalino nemenką skai
čių pažangių darbininkų, 
kurie, pasinaudodami kon
stitucijos penktuoju patai
symu, atsisakė liudyti kon
gresiniams komitetams, tai 
yra, atsisakė kalbėti apie 
savo politinius ryšius, nu
sistatymus ir įsitikinimus.

Kai kuriuose atvejuose li
nijos gynė tuos pažangius 
darbininkus, kituose ne.

Kuomet General Electric 
čia, Clevelande, .pašalino iš 
darbo Van Kleefą, Plieno 
darbininkų unijos lokalas 
1098, prie
klausė, stojo jį ginti. Dabar 
Harry H.' Platt, kuris yra 
abiejų pusių pripažintas 
arbiteris-sprendėjas gin
čuose tarp unijos ir Gene
ral Electric, nutarė, kad 
Van Kleef turi būti vėl pri- 
imtas į darbą.

Informeris D. Garfieldas 
liudijo, kad Van Kleef yra 
komunistas. Van Kleef atsi
sakė atsakyti į klausimus; 
naudodamasis penktuoju 
pataisau. Diena po to Ge
neral Electric jį pašalino, 
nors teigė, kad šalina jį ne 
už penktojo pataisymo nau
dojimą, o už “nesantaikos 
tarp darbininkų sėjimą“. 
General Electric taipgi tei
gė, kad jis yra “saugumo 
rizika“. '

Arbiteris Platt savo nu
tarime sako, kad nėra įsta
tymo, kuris uždraustų žmo
gui naudotis konstitucijos , 
penktuoju pataisymu, ir 
firmos neturi teisės šalinti 
darbininkus už tai. Jis sakė, 
kad Van Kleef atsitikime 
buvo aišku, kad jis paša-' 
lintas už naudojftnąsi savo 
konstitucinėmis teisėmis, * 
nors tas nebuvo pripažinta.

Manoma, kad dabar ir ki
ti iš darbo išmesti darbinin
kai turės daugiau vilties at-. ’ 
sikovoti savo darbo teises.

Detroitas. — Fordas, pa
našiai kaip GM, atsakė 
Reutheriui, kad neplanuoja 
mažinti automobilių kai
nas.

Accra. — Ghana deporta
vo du vietinius musulmonų 
vadus, Amadu Baba ir Lar- 
de Lalemie. Nors jie yra 
gimę Ghanoje, juos išskrai
dino Nigerijon. Abu veikę 
prieš Nkrumos valdžią.

Atlanta, Ga. — Penki ge- 
ležinkiečiai tapo užmušti ir ; 
vienas pavojingai sužaistas, 
kai krovinių traukinys už- 
Važiavo ant stotyje stovin
čio taisomo vagono. /
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HOFFA PAMIRŠO IR VISKAS O. K. <
PER KETURIAS dienas* senatims “rackets” komi

tetas klausinėjo tymsterių unijos vice-prezidentą James 
R. Hoffą apie tai,'kokie jo ryšiai-su; gangsteriais, su 
“požemio karaliais” darbo unijose, vyriausiai tymsterių 
unijoje. Per keturias dienas*komitetas nieko negalėjo 
iš Hoffos išpešti.

Hoffa nesinaudojo Penktuoju amendmentu, kaip darė 
Dave Beck (tymsterių unijos prezidentas), kaip darė Dio 
bei kiti, pašaukti liudyti. Ne, Hoffa pasiryžo būti “geras 
liudininkas”, pasiryžo atsakyti į visus jam statomus 

. klausimus.
Bet iš tikrųjų nieko naujo komitetui nepasakė. Į 

kiekvieną svarbesnį klausimą, ryšium su jo veikla su 
gengsteriais, Hoffa atsakė: neatsimenu. Jis prašė, kad 
komitetas suteiktų daugiau medžiagos tuo ar kitu klau
simu, tai gal jis ir atsimintų, gal gi jis ir galėtų “paryš
kinti” dalykus. Kai kojnitetas jam suteikdavo medžia
gos, nes komiteto advokatas viską iš ankstu turėjo su
rinkęs, tai Hoffa visvien negalėjo atsiminti! Pamiršimu 
ir išsisukinėjimais jis neatsakė į komiteto jam statytus 
klausimus.

Kai kurie komiteto nariai — pavyzdžiui, senatorius 
įves — netgi bandė Hoffą nubaltinti, padaryti geru, rei
kalaudamas, kad Hoffa pasakytų, ar jis, kai bus išrink
tas unijos prezidentu, kovos prieš bomus ir gengsterius. 
Aišku, Hoffa negalėjo atsakyti, kad nekovos.

Ir šis vyras, - kuris, reikia pasakyti, turi gerus ner
vus ir lankstų liežuvį, dabar mano būti išrinktu tymste
rių unijos prezidentu, —j unijos, turinčios apiie 1,700,000 
narių! Tymterių unijos suvažiavimas įvyks sekamą mė
nesį; suvažiavimas rinks prezidentą, ir Hoffa tvirtina, 
kad jis ten bus išrinktas!

Matote, kas darosi!
Na, o senatinis komitetas, paleidęs tymstuerius, ža

da tyrinėti automobilių darbininkų uniją, ypatingai ry
šium su Kohler darbininkų streiku. . .

PADĖTIS GERĖJA, SAKO GERSON

(Pradžia tilpo rugp. 21-ą)

Palikę Adžantos uolienas, 
mes jau nesitikėjome tą dieną 
pamatyti ką nors. įdomaus. 
Dieną paįvairinti tegalėjo pie
tūs, kurie laukė- mūsų netoli 
Adžantos stovinčiuose užeigos 
namuose. Ir tikrai tai šiek 
tiek prablaivino nuotaiką.

Pietų metu buvo pateiktas 
nacionalinis indų valgis. Kiek- 
viehas draugų gavo didžiulį 
metalinį padėklą, ant kurio 
stovėjo aštuoni indeliai, pripil-

akyse tai suspindėdavo pyk
tis, tai’pasirodydavo skaus
mas, tai vėl džiaugsmo ki
birkštėlės. Mums išvertė - dal- 
jios žodžius. Dainininkė pasa
kojo apie baisią Indijos pa
dėtį anglų kolonizacijos me
tais, sveikino saulę, kuri su
šildė Indijos žemę ir sutirpdė 
nelaisvės grandines, pasakojo 
apie laisvąją Indiją, kuri pra
žydo lyg puikus lotoso žie
das. Kai ji nutilo, ,mes irgi 
dar ilgai tylėjome. Prieš akis 
iškilo neseniai matyti vaiz-

. Mykolas Vaitkus
Seminar’joj dar pažintį šviesią 

šiltoj vietoj krūtinės turiu:
Lyg dabar tiesią ranką ištiesia — 

Veda atviru, mostu gudriu —
Lieknas klierikas Mykolas Vaitkus — 

Švelniabalsis, jis kalba rimtai,
Tų akių jo žvilgėjimas vaiskus, — 

Tuoj junti — taurų vyrą matai...
Seno sodo vingiuotom alėjom,

Klierikų šurmulingam būry, 
Susitelkę šnekėdami ėjom, 
Svarbų daiktą krūtinėj turį...
Mus poezija, -eilės žavėjo, 

Mūs gimtoji lietuvių kalba:

Jau tada būta Vaitkaus kūrėjo,— 
Išmoninga poeto galva!

Popierėlį išėmęs parodė:
. Jo eilėraštis skamba “Naktis”— ,

Pakrašty seminarijos sodo,—
Poetinė lyrine mintis. V

Tai poezija, brol—ačiū, ačiū!
Duok—išmoksiu aš ją mintinai...

Nors tai buvo seniai, kadaikadžių,— 
Vis padvelkia poeto sparnai.

F

Eiles Mykolo Vaitkaus—“Draugijoj” m-

Aš dažnai atsivertęs skaičiau:
Tau poezija tarpiai prigijo,— 

Neseniai pažinau dar arčiau.
, * I

Birž. 1, 1957

PRAĖJUSI PENKTADIENI iš vienos New Yorko 
televizijos stoties (Channel 5) buvo transliuotas pasikal
bėjimas su vienu Daily Workięrio redaktorių, su Simon 
Gersonu.

Gersonas, kaip žinia, yra ne tik geras žurnalistas, 
o ir veikėjas. Jis yra komunistas ir tai sako atvirai. Ger
sonas buvo teistas su eile kitų komunistų veikėjų dėl 
nusižengimo Smitho (minties kontrolės) įstatymui. Ta
čiau, jis buvo išteisintas, kuomet kiti jo bičiuliai buvo 
nuteisti kalėjimam
. S. Gersonas pasakė, jog Daily Workerio padėtis 
yra sunki, jog dienraščio tiražas šiandien mažesnis, kaip 
10,000 egz. Kai komentatorius užklausė, kodėl tokis ma
žas laikraščio tiražas, tai Gersonas atsakė: dėl to, kad 
makartistai labai puola tuos, kurie skaito Daily Wor
kers Jis davė kai kuriuos, pavyzdžius, parodydamas, jog 
yra puolami, mėtomi iš darbų ne tik tie, kurie patys 
skaito Daily Workerį, o ir tie, kurių tėvai bei broliai tą 
dienraštį skaito. Tai žiaurios represijos pasėka, sakė 
Gersonas.

Tačiau Gersonas. nurodė, kad padėtis gerėja, — ji ge
rėja ypatingai po paskutinių Aukščiausio Teismo 
sprendimų paskelbimo.

Kalbėdamas Komunistų partijos vardu, Gersonas sa
kė: ši partija yra išimtinai amerikinė partija; tie, kurie 
sako, būk ji esanti Tarybų Sąjungos “įrankis”, labai 
meluoja.

Visgi įdomu, kad nors kartą ir komunistų veikėjąs 
buvo pakviestas pasakyti savo nuomonę per televiziją.

dyti imbiero padažu aplieta 
vištiena, sūria mango vaisių 
uogiene, žiediniais kopūstais, 
raugintą pienu ir kitais pada
žais. Vidury padėklo riogsojo 
ryžių kupstelis. Atsidūrėme 
nemalonioje padėtyje. Mums 
niekas nepadavė nei šakutės, 
nei peilio, nei šaukštuko. Iš 
šios padėties išgelbėjo mus 
grupės vadovė indė missis Pa- 
randžiotė. Atidžiai stebėjome, 
kaip ji visų indelių turinį: ir 
rūgusį pieną, ir žuvį su imbie
ro padažu, ir mango uogienę
— supylė į ryžius, visą tai su
maišė pirštais ir paskui grakš
čiai, užkąs^ama plonyčiais ku- 
kuruzosl paplotėliais, valgė šią 
košę pirštais, po žiupsnelį 
Noųs buvo įdomu, tačiau nie
kas neįstengė pasekti jos pa
vyzdžiu...

Po pietų įsitaisėme pintose 
kėdėse. Aplink driekėsi tos 
pačios tuščios, parudavusios 
nuo saules pievos. Vaikščioti 
šia žole būtą buvęs irgi men
kas malonumas — dai/Jš ryto 
mus perspėjo vadovas būti at
sargiems — žolėje daugybė 
skorpijonų. Kas lupo bananą, 
kas negalėjo užmiršti nuoty
kių pietų metu; o kas, naudo
damasis kalnų vėsuma (mes 
lankėmės Indijoj spalio mėne
sį, tačiau oro temperatūra 
Bombėjuje, Deli, Kalkutoje 
siekė net 45c karščio), bandė 
snustelėti. Ir kąip tik šiuo mo
tu mums pranešė, kad kažko
kia moteris nori jnums padai
nuoti.

'Mus buvo sunku’ kuo nors 
nustebinti. Mes jau buvome 
matę Benareso 
drumzlinus Gango 
kuriame plaukiojo 
pakrantėse lavonų
šventuoju karvės mėšlu ištep
tais plaukais jogų numerius, 
kobrų tramdytojus. Tačiau 
buvo įdomu išgirsti tikrą in
dišką dainą.

Mūsų viešnia buvo jaunutė, 
grakšti mergina. Nors ji netu
rėjo nosyje nei auksinio- žie
do, kuris sulaužomas merginai 
ištekant, nors jos rankų nr- 
puošė gausios apyrankės, iš 
tamsesnės veido spalvos buvo 
aišku, kad ji kilusi iš vakari
nės Indijos rajonų — Benga
lijos. Mergina dėvėjo nacio
naliniu Indijos moterų rūbu
— sari. Paprastai šis rūbas su
sideda iš vieno 6-»-7 metrų 
medžiagos gabalo. Juo apsivy- 
nioja moteris per liemenį, o 
likusį medžiagos gabalą per
meta per peti. Mūsų viešnios 
šari buvo kuklus, tačiau, kaip 
Ir visoms Indijos moterims, jai 
jis labai tiko, darė ją dar gra- 
ęingesne. Mes susėdome ratu, 
pasigirdo daina. Tai būvo nę- 
paprasta daina. Indiškos Tnu- 
zikQs jau mes klausėmės Kaš- 
mire. Plaukiojančių viešbučių 
savininko Kalibo sūnus daina
vo mums apie dievų žygius, 
apię šivos rūstumą, Višnu gė- 
rą širdį, Ramos žmonos Siti 
grožį. Tačiau mergaitės dai
noje buvo nepaprastai daug klamomis. Kartą, vakare ntes 
jausmo. Dainininkės juodose ėjome

įžymybęs, 
vandenis, 
sudegintų 

pelenai,

dai, kurie ir šiandien pasako
ja apie beširdišką anglų kolo
nizatorių elgesį. Mums prisi
minė sukilusių prieš koloniza
torius jūreivių krauju ap
šlakstyti Indijos vartai Bom
bėjuje, prisiminė ir liesos, iš- 
tįsusios anglės, snaudžiančios 
šezlonguose arba bevedžio- 
jančios -aprengtus švarkeliais 
šunis, kad jiems nepakenktų 
šaltas Kašmiro oras. \

Mes prašėme padainuoti 
dar vieną dainą. Mūsų viešnia 
šyptelėjo:

—-'O aš kaip tik norėčiau 
išgirsti jūsų dainą. Jūs iš Ta
rybų Sąjungos?

Mes sumišome. Paprastai 
nei jogai, nei Kalibo sūnūs ne
prašė mūsų atsilyginti nei dai
nomis, nei gimnastikos nume
riais. Be to, mūsų tarpe nebu
vo dainininkų. Mes bandėme 
atsisakinėti. Tada^ priėjo prie 
mūsų viešbučio tarnautojas ir 
tyliai tarė >

— Tai Marcela Kailapa- 
mic, mokytoja.. Ji atvyko iš 
Hai.derabado' susitikti su ju
mis.

Ir mums pasidarė gėda, kad 
taip šaltai mes sutikome Mar- 
celą. čia pat buvo sudarytas 
mūsiškių choras. Dainavome 
šermukšnėlę, o mjaunuolių 
maršą, bijūnėlį. Mes buvome 
pirmieji tarybiniai turistai 
Indijoj. Ir, gal būt, pirmą 
Izartą šiais uolėtais, saulės iš
degintais laukais, nors 
visai darniai, skambėjo 
tarybinės dainos...

Marcela ' klausinėjo
apie jaunuolių gyvenimą Ta
rybų Sąjungoje. Pasakojo 
apie savo auklėtinius, apie jos 
praleistus metus koledže, apie 
savo svajonę pamatyti Mask
vą. Sunku buvo skirtis/ Ta
čiau reikėjo.

Vis daugiau tolo’ Adžanta. 
Tačiau dar ilgai mes matėme 
jos uolas su šventovių kiaury
nėmis ir Marc'elą, bemojuo- 
jančią 'mums ranka ir bespau- 
džiančia prie širdies mūsų pa
dovanotas atvirutes su Mask
vos vaizdais... .

Iškovojus nepriklausomy
bę, daug lėšų skiriama mote-J 
rų švietimui. Dar 1950 metais 
Indijoj buvo tik du procentai 
raštingų moterų, šiuo metu 
baigusiems koledžus jaunuo
liams diplomai išduodami tik 
tada, kai jiė išmoko rašto 
3-1-4, Indijos piliečius. Indijoj 
išeina apie' 7b moterims skirtų 
žurnalų hindi;' tamlando, ma- 
rathi, tamilo, -urdu, punjabų 
sindi, anglų Ir kitomis kalbo
mis. Vis daugiau moterų įsi< 
traukia į kultūrinį Indijos gy
venimą. Visoje -šalyje žinomi 
poetės Toru Dat, sveikatos 
apsaugos ministro Rąjumari 
Amrit Kaur, aktorės Nargis ir 
kitų vardai. ' ' .

Indai ypač mėgsta kino me
ną. Kalkutoje, Deli; Bombėju
je namai numarginti kiųo re-

ir ne 
mūsų

mus

BLOGA SU H. FASTU
MASKVOJE IŠEINĄS DIENRAŠTIS “Literaturna- 

jagazeta” paraše ilgoką straipsnį, kritikuojantį ameri- 
kjnj rašytoją Howard Fastą dėl to, kad jis įstojo į eiles 
tų, kurie puola Tarybų Sąjungą.

Fastas (per New York Timesą) bando atsikirsti. 
Jis, girdi, jau seniai žinojęs iš Rytų Europos valstybių 
diplomatų, kad Tarybų Sąjungoje “ne viskas gerai”, 

, bet tylėjęs; tik po to, kai Chruščiovas pasakęs kalbą apie 
Staliną, Fastas “pamatė šviesą” ir išstojo iš JAV Ko- 

\munistų partijos. 1
Kad žmogus pasitraukia iš Komunistų partijos — 

nieko tokio. Kiekvienas turi teisę tai daryti: įstoti arba 
išstoti iš bet kurios partijos. Bet Fastas tai padarė šu di
deliu triukšmu. Jis nuėjo pas laikraštį, kuris jo; raštus 
boikotavo, ir per jį paleido šmeižtų gniūžtes} prieš Ta
rybų Sąjungą. Jis pasitraukė iš JAV Komunistų parti
jos nė dėl to, kad šita partija būtų negera, bet d?l to, 
kad jam kas ten tokio nepatinka Tarybų Sąjungoje.

’ Kad Tarybų Sąjungoje Stalino laikais buvo pada
ryta nemaža stambių klaidų, nieks neginčija. Bet Fas-
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2 pusi. Laisve (Liberty) Trečiad., rugp. (Aug.) 28, 1957

Mūsų .dėmesį patraukė neį
prastas triukšmas. Gatvės vi
duriu, aplenkdama ramiai at
rajojančias šventąsias karves, 
važiavo mašina. Jau iš toli 
tvieskė iliuminacijų ugnys. 
Staiga ant mūsų galvų pabiro 
lapeliai: “Naujas filmas ‘Cho- 
11, chori’! Nargis, žiūrėkite 
Nargis naujajame filme ‘Cho
ri, chori!’’’ Didėjo spūstis, 
žmonės grobstė lapelius...

Nargis atsilankė į mūsų 
viešbutį kitą dieną. Tai buvo 
gražus rytas. Tingiai plakėsi 
Arabijos jūros bangos į akme
ninę prieplauką, šiltas, per
sunktas jūros drėgme vėjas 
vos judino pakrantėje iška
bintas trispalves vėliavėles. Tą 
rytą buvo sutinkamas atvyks
tąs į Indiją Etiopijos karalius. 
Pasigirdo saliutų/salvės. Ta
čiau nė vienas mūsų draugų 
nepakilo iš savo vietų — no' 
rėjosi kuo ilgiau pabūti su 
Nargis.

Būna taip. Mes laikome ran
kose gėlę,; stebimės joą pui
kiais vainiklapiais, ryškiomis 
jų spalvomis. Ir vis dėlto ji 
lieka nemiega mums. Be aro
mato, tuščiažiedė, kad i r 
puošni gėlė. Būna taip ir su 
žmonėmis. Tačiau šito nepasa
kysi apie Nargis. Iš karto pa
traukė mus ši nedidukė, liek- 
na, didžiulėmis juodomis, pro
tingomis akimis moteris, su 
karčia, lyg ir skausminga šyp
senėle lūpose. Mes žavėjomės 
net jos visai nepuošniu balto 
muslino sari, jos nė kiek nepa
rausvintomis lūpomis^ ilgais 
plonyčiais ranką pirštais.

Nargis kilusi iš Bengalijos 
Alachabado miesto. Jos tėvas 
gydytojas. Pirmą kartą kino- 
filme jj vaidino būdama 5 me
tų. Nargis filmavosi jau 50 
filmų. Tačiau ji dar visai jau
na, nors jau dviejų vaikų mo
tina.

Nargis negalėjo paskirti 
daug laiko mums. Tą pačią 
dieną ji turėjo išvykti į Tary
bų Sąjungą. Tačiau ir kelios 
akimirkos, praleistos drauge, 
mums ilgai nedilo iš atmin
ties. Mes ne kartą atversda- 
vome užrašų knygutes, kur ne 
vienam mūsų ji buvo įrašiusi 
savo ranka žodžius:

“Visa tnano meilė — tary
biniams draugams...’’

Mest nedaug dienų tebuvo
me Indijoje.- Tačiau tie šilti 
žodžiai, kuriuos išgirdome 
Šioje Šalyje, tos šypsenos, ku
riomis apdovanojo muš Kal
kutos, ’ Bombėjaus fabrikų 
datbininkai, Punos kolektyvų, 
kooperatinių ūkių darbuoto* 
jai, tos šypsenos, kurias matė
me ‘Vaikų veiduose, buvo 
didžiausias džiaugsmas. Ir 
kai atsisveikindami aerodro
me, mūsų draugai indai mosa
vo rankomis ir šaukė “Hindit 
rvisi — bhai, bhai t’’, šie žo
džiai jau mums būvo artimi ir 
suprantami.
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Šeimininkėms
Pyčių įvairūs patiekalai

Greta visur įprasto būdo tą 
vaisių valgyti naturalėje jo 
formoje, ''arba virtą, rečiau 
vartojami,’; bet įdomūs, yra se
kami receptai:

Pyčių su pienu gėrimas
2 puodukai sugrustų pyčių 
6 šaukštai cukraus
2 šaukštai Jernono sunkos 
1/2 šaukštelio almond extract 
4 puodukai šalto pieno 
V2 puoduko tirštos grietinės.
Sujungti pyčes, 4 Šaukštus 

cukraus, lemono sunką ir Vį 
šaukštelio ekstrakto. Pusva
landį palaikyti šaldytuve. Su
jungti pięno ir pyčių mišinį; 
supilti į šaltas aukštąsias 
stiklinėles. Suplakti grietinę; 
dadėti likusius 2 šaukštus 
cukraus ir Vi šaukštelio al
mond ekstrakto. Apdėstyti 
gėrimą/ suplakta grietine ir 
tuojau paduoti. Bus 6 stikli
nėlės.

Ekstraktas^ gėrimui teikia 
ypatingą skonį/ir .kvapą, bet 
maistirigumo , jis nepakeičia, 
tad, neturint jo po ranka, nė
ra reikalo dėl to sielotis — 
gėrimas bus gan skanus ir be 
ekstrakto..
(Nat. Dairy Council recipe.)

Printed Pattern

9112 4-i4

Lewiston-Auburn, Me.
Čia ištekėjo lietuvaitė High 

School mokytoja Poškaitė už 
syetimtaučio jaunikaičio. Ji 
yra nuosekli fakultetų dėsty
toja. Jos brolis taip jau yra 
baigęs aukštesnį mokslą. Poš- 
kaitės tėvukas jau seniai nę- 
sveikuoja. Su žmona abu gy
vena ūkyje. Yra Laisvės pre
numeratorius. Linkiu jam/ 
greičiau susveikti.

Dar ir kita lietuvaitė Pesec- 
kaitė apsivedė su kitataučiu**' 
vaikinu. Tai Walter Pęseckio 
duktė. Peseckaitės broliai: 
Alphonse stuijuoja universite
te Bostone, mokinosi ir vy
riausias Frank, dirbęs banke, 
Detroit, Mich. Dabar atlieka 
aukštesnę užduotį. Frank bai
gęs aukštą mokyklą.

Abiem lietuvaitėm linkiu 
laimingo ženybinio gyveni
mo.

Jaunąją Rudokaitę ^sunkiai 
užgavo automobilis. Mergaitė 
jau sugrįžo iš ligonnines.

A. Rudokas ;tapo nuvežtas/ 
ligoninėn. Dirbęs taksių ofiseC

Mirė Charles Peseckis, 61 
metų sulaukęs. Gimė birželio 
10, 1896 metuose, Lietuvoje. 
Buvo sūnus Walterio ir Lydos 
Moneikis Peseckis. Mokinosi 
Lietuvos mokykloje. Atvyko 
Amerikon 1914 m. Pirmaja
me pasauliniame kare buvo 
corporal 7-je pėstininką divi
zijoje, Jungtinių Valstijų ar
mijoje. Paliko liūdesy seserį 
Lydą Lietuvoje; du broliu: 
Walter Peseckis Lewiston ir 
Stanley Lietuvoje. Buvo dar
bininkas Bates Manuf. Co.. 
Priklausė prie airių St. Juo
zapo bažnyčios. )

Laidotuvėmis rūpinosi bro
lis su šeima, iškėlė gerus pie
tus dalyviams. ' r'

PIKNIKAS
Rugsėjo 1-mą atsibus pik

nikas A. Stuko žalioje lanko
je. Rengia Liet. Dukterų 
Draugija. Kviečia lietuvius ir 
prašo, kad lietuviai kviestų į 
pikniką ir kitataučius savo 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Draugijos narės yra ge
ros kul$arkos-virėjos. Paga
mins skanių valgių įr švi’ežių 
kilbasų bus. Rengimo komite
tas kviečia ir iš kitų miestų 
atvažiuoti ir žydrioje pievo
je susitikti su vietos lietuviais 
ir lietuvaitėmis. x i

Jauna mergaitė

Kalkutos gatvėmis.
— „ I..MI. , !■> II II I■ !■■■> ............................. .....

tas, tuoiūet, kai Stalinas buvo gyvas, atsidavusiai (taip 
atrodė) vžgyre Yisa, kas Tarybų Sąjungoj^ buvo daro- 

>ma. Dabar, kada toje šalyje daromi didėli žygiai palik
toms klaidoms, negerovėms ištaisyti,, tąi Fastas stoja į 
gretas tų, kurie per visą Tarybų Sąjugos gyvenimą ją 
žiauriai puolė! ' . ■

Nėra pas Fastą logikos ir gana! v ,

JUODŲJŲ SERBENTŲ KOŠĖ

, ' Juoduosius serbentus nuva
lyti, nuplauti, pėrleišti per ma
šinėlę, sumaišyti su tokiu pdt 

.Kiekiu ctikraus, sudėti į Šva
rius stiklainiukus ar butęliuą it 
laikyti vėsioje vietoje.

(Recęptąi Lietuvos)

Printed Pattern 9112: Girls’ 
Sites 6, 8, 10, 12.' 14 Size 10 
Juniper requires 3 yards 35-inch 
fabric: blbusei IM, yards .1

Užsakymą su 35 centals) 
(pinigais, ne stampomis) 
ir pažymi j i m u formos 
numerio ir dydžio siųski
te : Pattern Dept, 110-12 
Atlantic Avenue, Rich- 
mani HUI 19, N. Y.

Iš anksto galvokime, kaip 
kilo aekmingiaUMai pravosV «i 
rudenį Laisvęs vajų gavimui,

NAUJOS STATYBOS 
RAJONO CENTRE .

V /

SEDA. — Miesto centre bai
giamas statyti dviaukštis mū
rinis administracinis pastatas. 
Taip pat. pradėta statyti ketu
rių aukštų 880 vietą vidurinė 
mokykla. •

Iki Didžiojo Spalio 40-ųjų 
metinių Valstybinio statybos 
tresto Nr. 3, darbuotojai pa
statys šešių butų dviaukštę > 
gyvenamąjį namą.

, Taip pat bus pastatyti du 
dviaukščiai tipiniai gyvena
mieji namai Sedos MTS dar- > 
buotojams. ’ Koresp.



&

J. Švedas pasakoja apie Lietuvos 
menininkų buvimą Lenkijoje

(Pabaiga)
Šiurpūs, neužmirštami 

Vaizdai! Spygliuotom vie
lom ir sargybų bokštais ap
tvertame daugiau kaip 100 
hektarų plote tvarkingai iš
rikiuota kelios dešimtys 
piedinių barakų. Ant ^jų 
lentos su vokiškais užra
šais: “Avalynės skyrius 
III.” Jame šimtai tūkstan
čių batų, kuriuos nuavė nuo 
mirti pasmerktųjų vaikų. 
“Efektų kamera” — joje 

Mieliniai, odiniai ir kitokie 
bizūnai, grandinės, plakimo 
loviai ir kiti žmonių kanki- 

y n i m ų įrankiai iškabinti 
sienose muziejine tvarka, 
išdėstyti stenduose. “Ap
saugos skyrius”—jame de
šimtys tūkstančių sunešio
tų drabužių, kuriuos nu
rengė budeliai, » varydami 
žmones į “pirtį.” Tarp jų 
matėme ir lietuvišką “eks
ponatą” — buržuazinės Lie
tuvos kareivio uniformą su 
suvalkietiškom klu m p ė m , 
prie jo užrašas “Lituania.” 
Po 150 iškankintų žmonių 
varydavo į “pirtį,” kur du- 
Sai buvo reikalingi tik tam, 
kad apgautų aukas. Už 
dušų įrengtos dujų kame
ros, kuriose žuvo apie du 
milijonus žmonių. Dujų ka
merų sienose ir lubose žmo
nių nagais išardytas tin
kas, besiveržiant prie gele
žinių durų, o ties jomis sie
noje langelis, pro kurį bu
delis stebėjo pasmerktųjų 
agoniją ir dozavo nuodin
gąsias dujas. Stovyklos ga
le — krematoriumas, ku- 

• riame degino nukankintųjų 
lavonus, ir šalia jo stovyk
los komendanto butas, kur 

SENAS VINCAS ' x > ■ '' '.

REALAUS GYVENIMO KELIU
(Tąsa)

Kadangi kalinių koncentracijos tik ba
rakai, o ne kalėjimai, tai kaip < barakai, 
taip ir visa darbavietė, aptverti dratine 
tvora ir apstatyti tankiai, su šautuvais 
ant peties sargyba. Apart to, dar kai ka
liniai suguldomi į vieną didžiulį, panašų* 
į ligonbučio kambarį, į loveles, per kojų 
pančių didesnes rinkes perveriamas dar 
vienas, galas nuo galo kambario, centra- ’ 
linis retežis, kurio abudu galai prirakin
ti prie kalėjimo sienų. Tokiu būdu re
težiai nenustoja žvangėję nei dieną, nei 
naktį, nes kalinys, ar tai versdamasis 

lant kito šono, ištiesdamas ar suriesda- 
mas kojas. — trauko centralinį retežį per 
rinkes, ir jo žvangėjimas nei ant valandė
les heapsistoja.
- Už mažiausį disciplinos peržengimą 
kaliniai yra plakami tam tikrais kan- 
Čiais, vietoje beržinės rykštės buvusiuo
se carų kalėjimuose. Už bėgimą iš' šios 
katorgos kulka pergręš bėgantį ir vis
kas su juo užbaigta!

. Trekais važinėją laisvi jaunuoliai, dau
giausia laimės ieškanti klajūnai. Gi su 
vienu troku, tai atvažiuoja, tai vėl išva
žiuoja ir mūsų Edis! Jis mato, kaip lank
stosi nuo saulės kaitros net suaižėję, pus
nuogiai, juodi ir truputį rusvesni kali
nių kūhai; mato, kaip kyla ir vėl puola 
stuksėdami į akmenis geležiniai kūjai; 
barška geležinės, šiupelės, žvanga rete
žiai; laksto sargų akys nuo kalinio ant 
kalinio, kerštu žaibuoja kalinių akys į 
juos! Kaliniai, kurie šiupėliuoja akme
nis į trokus, paskirstyti po šešis į bri
gadą ir pavesti apiekai, su revolveriu 
prie diržo ir nagaika rankoje, sargo. Nuo 
jo priklauso ne tik prakaito nusišluosty- 
mo, atsigėrimo leidimai, bet ir nagaikos 
kirčiai ir paties kalinio gyvybė!

Edis, besižvalgydamas į tuos kalinius, 
susitiko su jam pažįstamu negro veidu! 
Tai buvo jo draugas, iš medvilnės kalėji
mo paliuosuotas negras Jonas! Vaikinas 
porėjo pulti prie jo, sveikinti ir klaus

uti, už ką ir^ant kiek? Bet pamatęs rete
žius ant ano kojų ir atsiminęs, kad jam 
riežtai uždrausta su kaliniaisUsalbėtis 

susilaikė. O kada juodviejų akys susi
dūrė, atsakė anam tik /poros ašarų per

savo' veidą nuriedėjimu ir gavės įsakymą 
“važiuok!” nuvažiavo pilnu akmenų 
troku. / .

Kuo Edis, atvažiuodamas, ir išvažiuo
damas, tankiau pradėjo pasimatyti su 
savo draugu Jonu, tuo labiau jo pradėjo 
gailėtis ir ant abiem žūt ar ištrūkt! — 
pasiryžo išlaisvinti savo draugą negrą!

Vaikinui dabar, kaip ir po Mariutės 
mirties, pasaulis pasidarė tuščios. . . Jis 
nerado tikslo, veluk ko turi gyventi ir 
grumtis su visomis neteisybėmis. Jis šir
do ant turčių, užjautė darįo žmonėms. 
Bet, netekęs jų būvio pagerinimui kelio, 
nerasdamas išeities, nrfisitarė paaukoti 
save šio negro laisvei!• *

Ilgai laukta proga prisiartino. Vieną 
rytą Edis nudžiugo, kada prie jo (roko 
lodavįmo pristatė šešis negrus, ogiame 
Skaičiuje ir Joną! Netoliese pietų, Edis, 
pristūmęs tuščią trok’ą, išlipęs pradėjo 

'egzaminuoti ratų padangus ir bespar- 
dydamas juos, įteikė Jonui šitokio turi
nio raščiuką:

“Drauge Jonai! Jeigu ne ant ilgai esi 
nuteistas ir jau baigi kentėtii šio praga
ro kančias — turėk kantrybės ir baik sa
vo terminą. Tačiau jeigu ant viso am
žiaus, tai rizikuokime savo gyvastimi!

Po mano sėdyne yra padaryta tuščia 
vieta, tad įsidėmėk! Kaip tik pripilsitė. 
troką ir sargas, užkomandąvojęs “va
žiuok !”, nūžiopsos — šok trokan, susi- 
riesk kiek tik gali ir bandysime giliuką. 
Jeigu ir pasivytų kulka, thi kas čia ne
paprasto?. ^Aš visai jos nebijau! Pasis- 
veikinsiva, jei gyvi išliksiva. . . Aš su 
kiekvienu žygiu būsiu gatavas”.

* Edis, atlėkęs prie vartų, kaip ir visuo
met, stabtelėjo, kur pora sargų apžiūri
nėja trokus, Vienok judviem ant laimės, 
vienas dirstelėjo po troko apačia, ant
ras ant viršaus įr paliepė važiuoti. Vai
kinas paleido troką, kiek tik jis tesėjo 
bėgti ir lėkė savais keliais. Trokas zvim
bė, šokinėdamas per duobes, barstyda
mas akmenis, tarškėdamas, barškėda
mas ir nešdamas dvi gyvastis iš žiaurios 
mirties nagų.. ■ .' z.
. (Bus daugiau) > /; • *

jis gyveno su dviem savo 
dukterim. Šalia krematori- 
uųio — 20 metrų aukščio 
piliakalnis, supiltas iš žmo
nių pelenų . . .

Maidanekas tik trečias 
“savo produkcijos pajėgu
mu” hitlerininkų mirties 
fabrikas. Įspūdžių, kurių 
teko patirti lankantis šioje 
baisioje vietoje neįmanoma 
aprašyti ....

Liublino miestas primena 
Šiaulius. Jame išlikę d'aug 
istorinių paminklų, prime
nančių Lenkijos - Lietuvos 
praeitį.
LIUBLINAS IR LODZĖ

Mus pakvietė į svečius 
vietinio Kultūros klubo sa
viveiklininkai. Pavaišino; 
parodė savo programą, ku
rią ruošia Pasauliniam jau
nimo festivaliui. Neilgai 
galėjome su širdingais šei
mininkais bendrauti, turė
jome • eiti į repeticiją ir 
ruoštis koncertui. Koncer
tas įvyko sporto halėje, į jį 
atsilankė apie 2,000 klausy
tojų. O po koncerto, kaip 
paprastai, — gėlės, sveiki
nimai, ovacijos ir “Sto 
liat.”

Tuoj po koncerto mūsų 
traukinys išvyko į U°dzę. 
Tai didelis, jpuošnus, nuo 
karo nenukentėjęs, garsiu, 
tekstilės pramonės miestas. 
Susitvarkę, gražiai įreng
tame dramos teatre parepe
tavę, vaikščiojome po pui
kias gatves ir apžiūrinėjo- 
me turtingas krau bu ves. 
Šiame mieste kainos 20-30 
proc. žemesnės, negu kitur. 
Mūsų dėmesį ypatingai 
traukė nebrangūs ir labai 

gražūs lenkų porceliano ir 
krištolo dirbiniai. Vakare 
koncertas praėjo pakiliai, 
šventiškoje nuotaikoje, su 
daugybe bfeų, gėlių, ovaci
jomis ir “Sto liat,” bet 
pradėjo reikštis kolektyvo 
nuovargio žymės. Gyveni
mas ant ratų turi neišven
giamų nepatogumų. Poilisio 
mažoka, neįprastas ir ne
reguliarus m a i t i n imąsis, 
intensyvi koncertų ir įspū
džių apkrova pradėjo pa
kirsti kai kurių artistų fi
zines jėgas. Blogiausia tai, 
kad saulutė negailestingai 
įkaitino musu vagonus, vi
duje buvo baisiai trošku, o 
pravėrus langus, šaltas vė
jas su suodžiais ir smalkė
mis skverbėsi vidun, kliu
dydamas dainininkus. Ke
liems šokėjams ir daininin
kams išėjus iš rikiuotės, tu
rėjome .papildomai repetuo
ti su kitais, o tai savo ruož
tu dar labiau sunkino ben
drąją apkrovą.

MIESTE-MUZIEJUJE
Birželio 27 d. pietums at

vykome į Krokuvą. Tai nuo
stabiai puikus miestas-mu- 
ziejus. Kiekviename žings
nyje, ties kiekviena gatvės 
sankryža gali stovėti ir gro
žėtis puikia architektūra, 
istoriniais ir meno pamink
lais. Tą dieną Krokuva 
šventė tradicinę “Leikonj- 
ko” šventę. Miestas buvo 
išpuoštas vėliavoj, vartais, 
herbais —r vyko tradicinis 
karnavalas. Bet karnavalo 
mums, deja, pamatyti nete
ko, nes tuo metu Gvardijos 
sporto' halėje koncertavome.

Rytojaus dieną priešpiet 
trumpai pabuvojome gar

siojoje Vavelio pilyje, pa
matėme Lenkijos ir Lietu
vos karalių karstus, pasiun
tinių ir priėmimo sales. 
Vav-elis man priminė Mask
vos Kremlių, tik jis mažes
nis ir grynai muziejinės 
paskirties. Neturėjome lai
ko viską pamatyti, skubė
jome į koncertą didžiausia
me Lenkijos metalurgijos 
kombinate — Lenino vardo 
Novą Hutą.

Nova Hutoje koncertavo
me didžiuliame garaže tarp 
dviejų dieninių darbo pa
mainų. Mūsų dainomis, o 
ypač šokiais nuoširdžiai 
gėrėjosi daugiau kaip 2,000 
metalurgų. Fabriko direk
torius vilnietis, mokąs lie
tuviškai, ir darbininku at- 
stovai širdingai ' dėkojo už 
pasirodymą, apdovanojo gė
lėmis *ir pavaišino kava su 
pyragaičiais. Kvietė apžiū
rėti cechus, bet mes buvo* 
apsirengę sceniniais drabu
žiais, pavojinga juos ištep
ti, o, be to, turėjome sku
bėti ruoštis vakariniam 
koncertui.

Vakare vėl Gvardijos 
sporto halėje — koncertas. 
Žiūrovų prisirinko . apie 5,- 
000, jų tarpe matėme ir 
mūsų kultūros delegacijos 
atstovus. Koncertas puikiai 
pavyko. Po koncerto ovaci
jos išsivystė į audringą 
draugystės demonstraciją, 
ir auditoria • (jau penktąjį 
kartą!) sudainavo “Sto 
liat.”

Po koncerto turėjome la
bai skubėti į traukinį, kuris 
po valandos išvyko j Gdans
ką.

PRIE BALTIJOS
Birželio 29 d. priešpiet 

atvykome į Gdanską, o iš jo 
autobusais į Copotą. Tai 
puikus kurortas tarp Gdan
sko ir Gdynios. Šiandien 
čia švenčiama Jūros diena. 
Gimtoji Baltija skalauja 
balto smėlio krantą ir di
delį, panašų kaip Palango
je, jūros tiltą. Horizonte 
blykčioja manevruoja n č i o 
karinio laivyno salvės, jų 
dundesys griaustiniu nuai
di per krantų pušynus. De
ja, neteko pasimaudyti, tu
rėjome repetuoti neįprasto
je estradoje — vadinamoje 
Vasaros operoje. Tai miško 
aikštėje amfiteatrui įruošti 
suolai 4,000 žiūrovų. Prieš 
žiūrovus didelė, nuožulni 
estrada — scena be stogo. 
Aikštę supa aukštos eglės 
ir pušys. Vakaras buvo be. 
jokio vėjelio, ’akuštika — 
nuostabi. Kai dainavome 
“Ta mūs seselė,” miškas 
kartojo po 3 aidus ir tarp 
jų girdėjosi tikrų lakštin
galų giesmės. Scehos nuo- 
žulnum’as sudarė mums 
daug vargo, mūsų šokių ra
teliui vis į šoną ritosi, o 
erdvės tiek daug, kad pavo
jus grėsė pasimesti joje. 
Žiūrovų turėjome pilną te
atrą, jie mums, karštai plo
jo, o po koncerto tiesiog 
gulte apgulė mūsų persi
rengimo barakus. Čia besą 
labai daug lietuviškai' kal
bančių, karo, ir pokario me
tais apsigyvenusių šiose 
apylinkėse.' Visi <jię ^pasiilgę 
tėviškės, teiraujasi apie ben-x 
drus pažįstamus, ar nenu
kentėję per - karą įvairūs 
Lietuvos miesteliai, koks 
gyvenimas Lietuvoje *. . . 
Kviečiame juos atvykti į 
Lietuvą, bet vieni esą užim
ti darbais, kitus rišančios 
šeimos, 'dar kitiems,kitos 
priežastys.

Iki traukinio išėjimo li
kusias porą valandų išnau
dojome, pro autobuso lan
gus grožėdamiesi Gdynėje 
stovinčių karo laivų iliu
minacijomis ir spalvotais 
p r o ž ektoriais nušviestais 
Gdansko fontanais. '

Iš (JdansKo musu trauki

nys pasuko atgal — vėl į 
Varšuvą. >

Birželio 30 d. laisvi nuo 
koncerto pasivaikščiojome 
po Varšuvą, o vakare toje 
pat Kongresų salėje, kur 
mes koncertavorfie, klausė
mės lenkų valstybinio “Ma- 
zovšės” vardo ansamblio 
koncerto. PHeš koncertą 
m’azovšiečiai mus pasveiki
no, 6 po koncerto mes juos 
sveikinome. Tai puikus ko
lektyvas. Patys lenkai sa
kė, kad “Mazovšė” esąs 
liaudiškesnis už “šlionsko” 
ansamblį. Mums labai pati
ko turtingi ir spalvingi jų 
tautiniai drabužiai ir lia
udiškosios dainos - šokiai, 
kurias jie atliko su savo 
kaimo kapela.

BAIGIAMASIS 
KONCERTAS

nio punktą į savo gimtąją 
šalį, nors labai išvargę, bet 
kupini gražių įspūdžių ir 
pasididziąyimo jausmo, kad 
savo uždavinį atlikome gar
bingai.

J. švedas

Chicago. III.
Prisiminus James Gapšį 

šiomis dienomis mirė dar 
nesienas amžiumi, James Gap- 
šys. Man teko su J. Gapšiu 
Birutės chore dainuoti, kada 
tą chorą vadovavo Stasys 
Šimkus. Tuomet buvo daug 
jaunųi žmonių, kurie • dainavo 
chore, kaip tai O. Biežienė, 
Rakauskaitė, V. Bigeliūtė, 
Misevičiūtės, Olišauskaitė, P. 
Stogis, St. Valančius, Gied
raitis, Vitkus, Vilkas, Pr. Ja* 
k utis ir daug kitų.

Šimkaus laikais Birutės 
choras buvo skaitlingiausias 
dainininkais, kaip vyrais, taip 
moterimis. Be to, jis buvo 
veiklus meno šakoje.

Visi, kurie dainavome LKM 
chore A. Kvedero vadovavimo 
laikais, žinome, kad buvo visų 
mylimiausią solistė, tai Julija 
širvaitė. Ji pasižymėjo ne tik 
dainavime, bet ir vaidinimuo
se operečių. Taipgi ji gražiai 
dainavo ir pačiame chore.

Kiek vėliau J. Širvaitė apsi
vedė su James Gapšiu. Po to 
ji pasitraukė nuo dainavimo. 
Matomai abu tik rūpinosi šei
mos reikalais. Be to, jie dau
giau nepasirodė viešoje meno 
veikloje.

Taigi, kaip matyt, vis gam- 
tužė vieną po kito neša į ka
pus. Rodos, dar neseniai bu
vome jauni, stiprūs, o čia tik

Liepos 1 d.—lietuvių kul
tūros dekados Lenkijoje už
darymo diena. Teko labai 
rimtai parepetuoti, kad už
maskuotume kolektyvo nuo
vargio ir užkimimo spra
gas. Bet prieš vakarinį bai
giamąjį koncertą dar kon
certavome Ž e r a n i o prie
miestyje — Varšuvos auto
mobilių fabrike. Čia buvo 
baisiai karšta, nes saulutė 
labai įkaitino metalinį ha
lės stogą. Apie 1,000 darbi
ninkų klausėsi mūsų kon
certo ir karštais plojimais 
dėkojo už jį. O mes jaudi
nomės dėl vakarinio koncer
to, ar beužteks jėgų ...

Baigiamasis koncertas, 
kuriame dalyvavo visi lietu
vių kultūros delegacijos so
listai, vyko labai pakilioje 
nuotaikoje. Baigiamoj oje 
koncerto daly j fe pasirodėme 
ir meš. Tą koncertą trans
liavo Varšuvos televizijos 
stotis, radijas. Jį pakartojo 
ir Vilniaus radijas, tad apie 
jo eigą nėra reikalo plačiau 
rašyti. Trumpai tariant— 
jis pavyko gerai.

Po baigiamojo koncerto 
liaudies demokratinės Len
kijos 'vyriausybė surengė 
didelį priėmimą, kuriame 
dalyvavome ir mes. Seimo 
maršalas Vycechas net tos
tą už mūsų ansamblį pakė
lė.

NAMO, NAMO .. . -
Dekada baigėsi, bet mus 

liepos 2 d. pakvietė į savo 
Karolinos- dvarą, 'kuriame 
gyvena ir dirba mazovšie- 
čiai. "Gražiai jie susitvar
kę, parodė savo bendrabu
čius, dovanų kambarius, 
pavaišino mus, buvo labai 
miela. Mūsų kultūros' dar
buotųjų delegacijos vadoyas 
Preikšas padovanojo jiems 
lietuvių tautiniais . drabu
žiais aprengtą šokėjų-lėlių 
porą. Mes palikome atmi
nimui savo įdainuotų plokš
telių komplektą; ir iš ma- 
zovšiečių gavome dovaną — 
lenkų tautinių drabužių 
pleęįą ir juostą. Norėjosi 
jaukioje, draugiškoje aplin
koje dar pasilinksminti, 
bet mūsų laukė kelionė, o 
ir šeimininkai dar tą vaka-. 
rą turėjo atsakingą peržiū
rą, prieš išvykdami į Pran
cūziją.

.Grįžus’į Varšuvą,’-mūsų 
laukė dar/viena staigmena 
—Lenkijos' kultūros ir me
no ministerija * apdovanojo 
mūsų ansamblį brangia, ran
kų darbo sidabrine taure, o 
individualiai kiekvieną an
samblietį asmeninėmis do
vanomis — odinėmis papkė
mis, krepšeliais'ir kt.

Liepos 3 d. jau eilinės ke
lionės tvanka traukiniu at
vykome į Balstogę. Ilgokai 
teko' palaukti, - kol atvyko 
mūsų autobusais “Šlionsko” 
ansamblis. Jų vadovas Ha- 
dyna palinkėjo mums lai
mingos kelionės, ir mes iš
vykome iš vaišingos Lenki
jos, vėl per Kuznicų padie

pažiūrėk, |dek jau į kaptis iš 
mūsų yra nuvežtų, ir vis va
žiuoja vienas paskui kitą.

R. Šniukas

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

Pajieškojimai
Aš, Jadviga LabarTaitė-Stonienė, 

gyvenanti Lietuvoj, 'per savo tetą, 
M. Gutauskienę, paielkau savo tėvų, 
Jokūbų Labanų. Anksčiau gyveno 
kur nors New Yorko valstijoj. Pra
šome atsišaukti arba žinanti apie jį 
praneškite sekamu adresu: Marijo
na Gutauskienė, 572 No. Carey St., 
Brockton, Mass.

(167-169)

PRANEŠIMAS
BROCKTON, MASS. 

Labor Day
Didelis 2-jų dienų piknikas jvyks 

sept.-rugsėjo 1 ir 2 dd., Liet. Taut. 
Namo Parke, Winter St., Keswick 
Rd. Rengia LLD 6 kp. ir Moterų 
Apšv. Klubas. 1 vai. dieną. Bus ge
ra orkestrą, namie gamintų valgių, 
kugelių, pyragų, sūrių, kavos, ir ki
tų įvairių gėrimų. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, linksi
mai praleisite laiką. —Kom.

(167-169)'

Lmattiiewa.
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Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

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

Amerikos Demokratijos Steigėjai
Skaitykite ją! Susipažinkite šu pagrindiniais įstatymais.

Joje .rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos 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. DĄBAR TIK $1. 
' ' ' . ■ ;

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

Žmogus ir Mašina
Ž ’ >

Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paVeika- 
lais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučitis. Puslapių 240, kaina 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio .ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeris. Knygą 
ę52 puslapių. Kaina $5.00 : Dabar tik $4.00.

. ( • • • ' ‘ \

» . .. . .

, Kėlias į Laimė
Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 

' giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų.
phrašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABĄR 
TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 
šis žodynas* Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame 
rasite patikrinimą. r
KAINA $5.50. '

Tai yra mokytojas jūsų namuose*

11042 Atlantic Avė
K .< . ‘ V-

fond Hill 19, Ne t.

3 pus|. Ląįavė (Liberty) Treciad<



Palei Atlanto pakrantę 
pavažinėjus'

Mūsų šalyje daug žmonių, 
turėdami automobilius, per 
vakacijas ne pasilsi, bet, be
važinėdami daugiau- pavargs
ta. Su pavargimu vakacijų 
laike aš nesutinku. Jug nėra 
reikalo visą svietą pamatyti 
per savaitės ar dviejų laiką. 
Mes try.se mažame ford ūke 
per penkias dienas apvedėjo
me 1,200 mylių ir visai pasil
sėję ir nemažai atlankę jautė
mės.

Trumpai papasakosiu pen
kių dienų Įspūdžius.

Sekmadieni, nuvykę i Man
chester, Conn., neradę pažįs
tamo namie, važiavome New 
York O' link. Pasiejus didmies
tį, nutarėm apsistoti ir kai ką 
pamatyti. Antrą valandą nuė
jom Į Planetąrium pažiūrėti,

* kaip astronomai vaizduoja 
mūsų planetą — žemę. Įdomu 
yra pamatyti su instrumentais 
-teleskopais Įžiūrėtus dangaus 
vaizdus. Išėję iš Planetarium, 
pasukome Į ten pat esantį mu
ziejų, iš kurio buvome, atėjus 
uždarymo laikui, išprašyti 
lauk. Mat, ten buvo irgi labai 
Įdomu. Pernakvoję pas ' drau
gus Babarskus, kurie mus la
bai gražiai priėmė, nuvyko
me Į Rockaway pliažą. Ten 
mums labai patiko, nes van
duo ir smėlys labai švarus, o 
vilnys irgi maloniai virš galvų 
pakyla.

Pasimaudę ir papietavę, pa
sukome link Elizabeth, N. J. 
Ten po parkus pasivažinėję 
važiavome Trentono link. Pa
tekome i tirštą “trafiką”, kas 
visai nebepatiko, ir pasukome 
į “Garden State Parkway”. 
Tas kelias yra geras ir labai 
gražus, taipgi brangus: kas 
12 mylių (jei teisingai atsi
menu) reikia po 25 centus 
pasimokėti.

Gerokai sutemus ir pradė
jus lyti, susiradome nakvynę 
apvalių rąstų namuke “Eog 
Cabin” jau tik už 8 mylių 
nuo Atlantic City, N. J. Ge
rai išmiegoję ir papusryčiavę, 
važiavome Į gražiuosius At
lantic City pliažus. Ten yra 
ko pamatyti pliažų atžvilgiu, 
nes .palei visą miestą tęsiasi 

. palei Atlanto pakrantę pabū- 
davota platforma. Reiškia, 
nuo vieno krašto miesto Į kitą 
galima nueiti mediniu tiltu, o 
jei turi dolerį kitą, tai žmo
gus su “karieta” apvežios vi
są pakrantę, galėsi pasirinkti 
gražiausią vietą pliažuose.

Darosi • skurdu žiūrint Į 
“dvikojus arkliukus” ir jų su 
minkštomis dėl ponų sėdynė
mis vežimukus, čia jau atsi
duoda pietinių valstijų vergia 
ja. Tik vieną diefią to turčių 
miesto byčiuose ir tesi mau
dėme.

•Nuo Atlantic City iki Wil
mington, Delaware, važiavo
me 4O-tu keliu, skersai pla
čiausią ?r gražiausią pietinę 
New Jersey valstijos dalį. 
Man gražiausia dėlto, k a d 
čia randasi nemažai dirbamos 
žemės, didelės su gražiais tro
besiais ūkės, kaip kur matosi 
gyvulių bandos. Tokiu kraštu 
važiuojant rodosi,-kad čia gy
vena ne miškiniai ir ne smar
vę gerianti miestiečiai, o civili
zuoti, naturalio maisto gamin
tojai. Bėda, kad Amerikoje 
baigia išnykti natūraliai mais- 

/ tą gaminanti mada. Masinė 
f produkcija verčia ūkininkus

* visokius' chemikalus auklėjant 
javus, daržoves bei gyvulius 
vartoti... t

. ' Netoli nuo Baltimore, , M d., 
nakvėjome. čia negavome ra
miai pasilsėti, nes sunkveži
miai per naktį beveik be su- 

. stojimo dideliais ratais tran- 
' kosi. Trečiadienio ryte 10-tą 

* valandą valgė/ne pusryčius 
šalies sostinėj. Nuėję pas Bal
tąją namą, matėme pre^. Ei
senhower) kalbantis su špnu- 

. dps korespondentais. Dar 
kiek po Washingtona paman- 

" dravoję, papietavę, nuėjome 
į Sovietų .ambasadą. Aš norė
jau1 gauti vizą, tai yra leidimą 
gauti iš Sovietų konsulo važia
vimui į Lietuvą. Prieš* nuei
nant telefonavau į ambasadą,

atsiklausiau, ar galima konsu
lą matyti. “Iki 5-tos valandos 
popiet galima konsulą matyti 
ir bile kąs gali užeit”, — at
sakė mergina, ambasados tar
nautoja.

fas Sovietų konsulą
Pasitiko mus, tik įėjus į 

ambasados namą, apyjaunis 
vyriokas. Paklausė, kęs per 
\ ieni ir ką norime matyti. Jam 
pranešus, atėjo konsulas, su 
kuriuo turėjau trumpą pasi
kalbėjimą. Dabartiniai Sovie
tų įstatymai neleidžia turistų 
į T. Lietuvą. Bet jis davė porą 
patarimų, kaip nuvažiuoti į 
Tarybų Lietuvą. į Sovietų Są
jungą turistai yra leidžiami. 
Iš Maskvos, jis sako, gal il
ga utu mėtė nuvykti į T. Lietu
vą leidimą, o antras būdas tai 
gavimas nuo ko nors pakvie
timo iš Lietuvos per Sovietų 
užsienių reikalų ministerį; 
reikia, kad per jį kas nors iš 
giminių ar iš organizacijų pa
rašytų laišką, nurodydami, 
kokį asmenį nori iš Amerikos 
parsikviesti į svečius. Nei pir
mas nei antras būdas nega
rantuoja leidimo* gavimui.

Grįžtant į namus beveik tą 
patį matėm, ką ir nuvažiuo
jant. Nuo Washingtono iki 
Baltimorės, palei kelią nieko 
gero nematyti, visur tik smė
lynes, krūmokšniais apaugę. 
Kiek mes matėm, Baltimore 
prastai atrodo. Miestas, kuria
me namai po vienu stogu per 
ištisus kvartalus. Mada atvež
ta iš senosios Lietuvos, kur 
kiaulių gurbas su žmonių gy
venamu namu 
pu stogu.

Išvažiavę iš 
lijos, kliudėm 
rę. Tos valstijos laukai lygūs, 
bet mažai naudojami, taip 
pat krūmais apžėlę. Tu r būt 
žemė prasta, kad dideli me
džiai retai kur auga. Krūmus 
iškirtu-s, būtų gerps ganyk1 os. 
gyvuliams, ypatingai galvi
jams, Nereikėtų kukurūzais 
(kernais) šertų karvių pieną 
gerti ir'kietą jautieną tampy
ti, nes tinkamą žolę ėdę, jau
ni galvijai duotų geresnę mū
są už kukurūzais šertus.

Ir vėl mes gražiojoj Njew 
Jersey valstijoj. Ties ’ Wil
mington, Del. per Delaware 
upės tiltą turėjome pasimoke- 
ti net 75 centus už pervažia
vimą. Per įil.tą pervažiavę pa
sukome į 130-tą kelią. Kelias 
senoviškas, išvestas per mies^ 
tolius, bet a|itomobilių ne- 
daug važiavo, man labai pa
tiko- juo važiuoti. Netoliese‘jo 
j ra išvestas “New Jersey 
Turnpike” kelias, kąiris eina 
ta pačia linkme kaip • ir Nr. 
130. I New Jersey Turnpike 
įsukau baigiant privažiuoti 
didmiesčius. Per įElizabeth’ą 
šiuo kartu važiavome geruoju 
keliu; į kairę paliko Newar- 
kas, o į dešinę pusę New ‘Yor- 
kas. Taip ir prasilenkėm pro 
didmiesčius. DavažiaVę Ny
ack, N. Y., persikraustėm per 
Hudsono upę Tarrytown, tiltu-.. 
čia ima, irgi 75 centus už au
tomobilį. Pasiekę Connecticut 
valstiją jautėmės kaip namie.

Paskutinę nakvynę turėjo
me Marylando valstijoj, kur 
už 2 lovas ir gražų orą vėsi-" 
r antį Motelį tryse pasimokū- 
jome $8.16; 16 jcentų kokių 
ten taksų.

Pašiękėm Bostoną ketvirta
dienio vakare 10-tą valandą. 
Pavažinėjus po gražesnes,,vie
tas, nesijauti gerai į Bostono 
kreivas ir siauras gatves įva
žiavęs. Ką čia noriu pasakyti 
apie Bostoną, niekb bendra 
neturį; su kelione ir v nežinau, 
ar “Laisvė” spausdins,nes tas 
pasisakymas yra prieš laikraš
tininkų interesus. • v

Dabar Bostonas yra be gat
vinių laikraščių 1. 1-as “Chris-, 
tian Science Monitor” teišei
na ir jo gatvėse nepardavinė
ja. Bet Boštopo ir apylinkės 
žmonės kaip gyveno taip ir 
gyvena. Reiškia, be laikraščių 
galima apsieiti,* Sųmozotas po
pietis jie duona, jo nevalgysi

būdavo po vie-

Maryland vals- 
dalį ir Delawa-

NewWto^<^Ė^^2lnl(»
K. Rušinskienė gavo 

Įdomii laišką
■ Aidietė Koste Rušinskienė, 
gyv. Jackson Heights, N. Y., 
gavo įdomų iš Lietuvos laiš
ką. Laišką rašo daugiau kaip 
80 metų amžiaus senutė, Ona 
Rugęnienė. Laiškas rašytas 
paišeliu, bet jo autorė moka 
gražiai, mintis išreikšti.

Kas gi Ona Rugienėnė?
Tai K. RušinskienėS’ pamo

tė.
— Ji mane išmokė rašyti, 

— sako K. Rušinskienė.—Tai 
buvo jau seniai, seniai, prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, kai aš 
buvau maža; mano motina 
mirė, kai aš buvau vienerių 
metų.

Dar įdomiau’yra tas: Ona 
Rugienėnė rašo, kad ji kolū
kyje, Keturvalakiuos, netoli 
Vilkaviškio, žąsis gano... Tai 
Įdomi senutė. Darbšti, turi va
lią. Koste sako: ji buvo gera 
man pamotė.

Nedaug tokių senučių pa
saulyje yra!

Lankėsi New Yorke 
Ona Vasiliauskienė
Prieš savaitę laiko New 

Yorke lankėsi Ona Vasiliaus
kienė, Jono Rušinsko sesuo, 
kuri gyvena Hot Springs, Ar
kansas valstijoje.

Ona Vasiliauskienė buvo 
Pennsylvanijoje, s v ečiaVosi 
pas savo gimines ir pažįsta
mus — 
City ir 
Jackson 
lankyti

New Yorko spaudoje
fKairiečiaj apie Hoffą

Kairiečių organas “Daily 
Worker” smerkia kongresi
nius apklausinėjimus, per ku
riuos kamantinėjami , unijų 
vadai. Taą laikraštis, panašiai 
kaip R^ubhei ii‘ kiti unijų va
dovai, laikosi nuomonės, kad 
jeigu unijose yra > nešvarių 
gaivalų, tai pačios unijos tu
ri nuo jų apsivalyti, o kongre
siniai- komitetai, anti-unijiniai 
nusiteikę, naudoja tuos tyri- 
n ė j i m u s - apklausinėjimus 
prieš unija^ bendrai.

Bet kalbant apie Hoffą,? 
aukštą Tymsterių unijos pa
reigūną, kuris gal taps jos 
prezidentu, “Daily Worker” 
prideda, kad negalima pa
neigti, Jog jis kaltas visokio
se suktybėse. Hoffa yra nė tik 
sukčius, jis dargi makartis- 
tams artimas gaivalas, kas 
aišku iš jo atsakymų, kurie 
tiesiog džiugino reakcinius 
senatorius. Jie buvo gatavi 
jam atleisti už visas suktybes 
— taip gražiai jis nukalbėjo 
prieš komunistus.

“Daily Worker” sako, kad 
prieš unijinį judėjimą stovi 
didžiulis uždavinys: apvalyti 
tokias unijas, kur sau susisu
kę turi lizdus tokie kaip Hof
fa. O tai yra viso AFL-CIO 
atsakomybė.

Atakuoja Earl
“Daily News” 

atakas 
teismą, 
teisėją 
sako,
teismas padarė 
munistinių nutarimų”, 
griežta kalba kalbant 
Aukščiausią teismą. Iki 
“News” sakydavo, kad
mo nutarimai “pasitarnauja 
komunistams” arba yra “ko-

munistams naudingi”. Dabar 
patys nutarimai jau yra “pro
komunistiniai” — atrodo, kad 
sekantis žingsnis jbus atvirai 
vadinti Warrena /lpro - ko
munistu”.

Laisves 
ir savo 

pas Ru

Minersville, Mahanoy 
'k.t. Iš ten užsuko į 
Heights, iN. Y., ap- 

savo brolį Joną Ru
činską. ir jo šeimą.'

Viešnia, kuri yra 
skaitytoja, nepamiršo 
'dienraščio — paliko 
šinskus Laisvei $10 dovaną.

---------------- -—

Grįžo Ieva Mizariene
Per arti tris savaites Ieva 

Mizarienė buvo išvykusi, tar
nybos reikalais, į Kaliforniją. 
Turėjo atlikti pareigas Los 
Angeles ir San Francisco 
miestuose. Be to. lėktuvu le
kiant į Kaliforniją ir grįžtant 
atgal, buvo sustojusi (taipgi 
tarnybos reikalais) Čikagoje.- 

Ieva sakė, jog vieną savait
galį buvo nuvykusi ir į Mek
siką pasižvalgyti iš Los. An- 
.geles miesto.

Visa kelionė buvo laiminga.

Sveikina
bu-A. ir S. Matuliai, kurie 

■vo -nuvykę į Haverhill, Mass., 
prisiuntė mums atviruką su 
sveikinimais laisviečiamš. Jie 
žada greit grįžti (gal jau bus 
sugrįžę). Matuliai gyvena 
Jersey City, N. J.

Warreną 
tęsia savo 
Aukščiausią 

ypatingai jo vyriausią 
Earl Warren. “News” 
kad paskutiniu laiku 

eilę pro-ko- 
Tąi 

apie 
šiol 

teis-

Reporteris Sovietuose
Per kokią savaitę “Times” 

spausdino savo koresponden
to William J. Jordano repor
tažus iš Tarybų Sąjungos. Tai 
buvo ne bendri reportažai, o 
smulkmeniški aprašymai apie 
susitikimus ' s u tarybiniais 
žmonėmis: Jordanas susitiko 
su metalistu, daktaru, aktore, 
šoferiu, mokytoja, ir kelių ki
tų užsiėmimų žmonėmis, lan
kėsi jų butuose, sužinojo apie 
jų algas, išlaidas, kaip jie gy
vena, ką jie perka, .ką veikia 
ir t.t.

Jo aprašymai sudarė bend
ra vaizdą, kad tarybiniai 
žmonės gyvena ' neblogai ir 
vis geriau, kad jie tūri vilties, 
jog gerėjimas vis eis pirmyn. 
Jr jis taipgi pabrėžė, kad vi
si, su kuriais jis kalbėjosi, 
įskaitant aukštą karininką, 
reiškė nuoširdų ir gilų norą, 
kad daugiau nebūtų karų.

“Times” atspausdino tuos 
reportažus, bet, kaip matyti, 
nebuvo labai jais patenkin
tas. Diena po paskutinio re
portažo “Times” atspausdino 
vedamą straipsnį. Jame 
ma, kad ir taip eilučių, 
daug tas:

Jordano straipsniai 
paviršutinišką : vaizdą,
faktinai korųunistų valdomas 
kraštas toli ne toks... Įrody
mai ? “Times”. nėsigilina į 
smulkmenas,- bet kaip ir sako 
savo skaitytojams:, neimkite 
už gryną pinigą tą, ką* jums 
pasakoją mūsų koresponden
tas... . i

Įvairūs atsitikimai
Smarkiai lijo

Praeitą savaitgalį smarkiai 
lijo visoje New Yorko -apylin
kėje, įskaitant patį miestą. 
Audros siautė pajūryje ir ma
ži laivai buvo įspėti neiš
plaukti . Farmeriai lietumi 
labaj patenkinti.

hielp Wanted maLe “
1-moA KLASES PRIE STALŲ x

DARBININKAI T
Dęl machine tool perbudavojimų. 
Mokestis $2.10 j valandų ir viršaus? * 
Morey Machinery, 4-57 26th Ave., 
Astoria, L. I.

AStoria 8-8850, Mr. Bart

(166-173)

sako- 
maž-

davė 
bet

------ ,—    j—  —- ■ j-, , ,

Po miestą pasidairius
Berniukai - vandalai 

išniekino kapines

Keturi berniukai, 11, 12 ir 
du 13; metų amžiaus, įsigavo 
į Montefiore kapines ir van-1 
dališkai apvertė apie 90 ant
kapių, pridarydami, sako ka
pinių direktoriai, apie $5,000 
nuostolių. Kaip kurie antka
piai puldami sutrupėjo.

Kapinių sargąs A. Spttolan- 
no. matė berniukus peršokant 
per tvorą, kai jie jšsiskubino 
iš kapinių. Jis pasekė vieną 
iki jo namų ir išgavo jo ir jo 
draugų pavardes.'

Policija veda tyrinėjimą, 
bet nežinia, ką galima daryti 
su tokio jauno amžiaus nusi
kaltėliais.

Atskrido “smarkuolis”
' . I *

New York.an atskrido 
George S. Abfams, 25 metų 
amžiaus studentas, kuris ra
dosi- Maskvoje laike tarptau
tinio jaunimo festivalio. Ab
rams 'save pęrstato dideliu

keituri jaunuo- 
komunistai — 
nariai, kelioli-

POLICICTAS KOVOJO 
SU ASTUONIAIS

. Policistas Peter Martin su
laikė automobilį, kuriuo va
žiavo keturi vyrai ir keturios 
moterys. Jis norėjo vairuoto
jui įteikjLi tikietą už nelegalį 
šviesos pervažiavimą. Bet visi 
astuoni ant jo užpuolė, vyrai 
ji apmušę, o< moterys apkram- 
tę. Policistas gydosi ligoninė
je, o jį apmušę padėti pu 
kaucija.

Pametė vaikučio operacijai 
skirtus pinigus

Brooklynietė Marilyn Wars 
išėmė iš banko $245, kuriais 
norėjo .sumokėti ligoninei už 
7 mėnesių vaikučio akies ope
raciją.Pinigus įsidėjo šalę vai
kučio vygėn, o parvykusi na
mo jų neberado.

Orlaiviui, sudužus keturi 
užmušti

Pajūrio sargybiniam orlai
viui , pasikėlus iš Floyd Ben
net orlaukio Brooklyne vienas 
jo motoras sustojo ir orlaivis 
nukrito, užmušdamas keturis 
jame esančius sargus.

Apvirto auto su 12 žmonių

Cenfral Parke išėjęs’ iš 
,kontrolės automobilis nukrito 
15 pėdų duobėn ir apsivertė. 
Juo važiavę 7 suaugę ir 5 vai
kai buvo sužeisti, ligoninėn 
nuvesti.

NESUSITARIA DĖL ALGŲ 
PAKĖLIMO

23„000. Western Electric Co. 
darbininkų reikalauja 22 cen
tais algas' pakelti, o kompa
nija sutiktų 9 centus į valan
dą pakelti. Jeigu nebus susi
taikytą, unija iššaukš darbi
ninkus streikam •

Įspėja anglies pardavėjus 
neteršti oro

Department of Air Polution 
Control įspėjo apie 600 ang
lies pardavėjų, kad jie bus 
patraukti atsakomybėn, jeigu 
ir toliau pardavinės tokią 
anglį, kurios dūmai smarkiai 
teršia miesto orą'. *

žinomas < negras daininin
kas Harry Bellafonte pasida
vė akies operacijai.

Dabartinės Lietuvių kalbosŽODYNAS
* ' »' • ■’ • . /

.p < a 4 - « . • ■ . . .

Išleido Valstybinė Politinės ir Mokslinės
* Literatūros, Leidykla Vilniuje, Lietuvę j e

Stambi Kiiyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas Sįra inūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis*randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite jį.' Gaunamas'Laisvas knygyne. Užsisąkydami 
adresuokite 'sek^maįi • 7 ' z A

r ‘ .■' ' \ •

• • ■. J ; Laisves;
; ■ , • * ■ ’■•y *

110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.
‘ . ■ ■ ' 'V':"- I:,-.
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Kartu su užsisakymu prašome prisiųsti ir pinigus.

.i

smarkuoliu — jis pasakoja, 
kad jis, kaip griežtas anti- 
komu.nistas, vyko, Maskvon, 
kad ten sėti anti-komuništinę 
propagandą. Maskvoje, Rau
donojoje Aikštėje, jis sakė 
prakalbas! būreliams/ žrųonių 
anglų kalboje ir jo kalbos bir- 
vo verčiamas rusų/ kalbom

Abraihs New Yorko aero
drome'; buvo;, klausinėjamas 
laikraštininkų apie kitus ame
rikiečius jaunuolius, kurie da
lyvavo festivalyje. Jis štai ką 
teigia: > <

v 1
Apie 'trys ar 

liai yra tikri 
gal ir partijoš
ka yra kairiečiai-bendrakelet- 
viai, apie 10 yra anti-komu- 
nistai,. kurie vyko, kad “sėti 
amerikoniamą”, o visi likusie
ji delegatai yra šiaip jauni 
pasismaginimų ir kelionių no
rį asmąnys, kurie politiniai 
perdaug nenusimano. (

SUSIKOLEKTAVęS 
PASISAVINO $20,881

Buvęs..miesto maršalas , A. 
J. Upton kolektuodavo teismų 
priteistas bilas. Bet jis ne vi- 
?us sukolektuotus pinigus ati
duodavo, kam, jie ' priklauso'. 
Apskaičiuojama, k^d jis pasi
laikė $20,881. Dabar turi teisu
mui aiškintis, Įrodei jis tuos 
pinigus pasilaikė.

Filmas apie vėžio ligas
Brooklyn Cancer Komitetas 

praneša, kad jis turi filmą 
“The Other City”, kuris paro
do vėžio ligų pavojų ir kaip 
prieš tai kovoti. Tą filmą ga
li gauti draugijos veltui savo 
susirinkimuose ar parengi
muose rodyti.
_—!------- 1-----------—-------------------------------- -----------------

FORNIŠIUOTAS KAMBARYS.—
Reikalingas pavieniam' vyrui, BrooR- 
lyne, Queehą‘ ar ' Manhkttane (apie 
$5 i savaitę). Pageidaujama ir dalį 
virtuvei privilegijų. Rašykite: A. Š., 
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill, 
N. Y. ‘ .066-167)
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MALE and FEMALE

Fountain clerks

' \To replace summer employees 
returning^ to school

' * Day or evening hours
Full or part time

Meals, uniforms furnished.. Tips.
HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike, West Side, 
Farmingham, Mass., direct access 
. / to store from Turnpike. '

•’(166-173)

For Rent

Mamaroneck, N. Y.—Išnuomavi- 
muį- apie 2,600 sq. ft., 131 Sheldrake 
PI. Dabar užimta automobilių tai
kymo biznio. Taipgi galima naudo
ti lotą šalia. Rerida už abu tiktai 
$150. Šalia R. R. Stoties. Skambin
kite savininkui TE. 4-0776, tarpe 8 
ir 10 v. ryto, ar vakarais. Ne sek
madieniais. (165-171)

sentai įsteigta pataisymų šapo. 
Pardavimui ar išnuomavimui. 55x36. 
Aptverta vieta automobiliams. La
bai prieinamai išnuomavimas ar par
davimas. Geras 4nvestmentas. 99-14 
97th St., Ozone* Park, L. I. Dėl in
formacijų klauskite Mr. Sorkin. — 
JA. 6-0981.

(167-173)- ----------u---------------------- ----
Užsimušė auto nelaimėje

' ‘White Plains gyventojas 
Colin Kejllor užsimušė Rocky 
Point, L. L, kur jo automobi
lis ąusikūlė. Jis buvo Altman 
& Co prezidento sūnus.

į*Uv« (Ubertyj:. Trežiadv rugp. (Aug.) 28, -1957
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KITCHEN
UTILITY WORKERS 

also
DISH WASHERS

Wdrk days or nights. Steady job, 
good conditions

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Farmingham, Mass.
Direct access to.store from « 

the Turnpike
(166-173V*

INDŲ. RŪMO OPERATORIAI 
PILNAM—DALEI LAIKO 

DIENOM—VAKARAIS
Valgis—-Uniformos—Pašaipo 

HOWARD JOHNSON’S

Massachusetts Turnpike. West Side, 
Framingham, Mass.

Įėjimas nuo Turnpike tiesiai j 
krautuve.

(166-172)

HELP WANTED—FEMALE

Moteriškė. Patyrusi namų darbi- 
niinkė. Paprastas virimas. 2 vaikai. . 
$45 j savaitę. Nuosavas kambarysjp 
vonia ir TV. Puikūs namai Great 
Necke. Hunter 7-1801.

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)

STALŲ PATARNAUTOJOS
Pavadavimui vasaros darbininkų 

grjžftinčių į mokyklą.
Gausūs tipai (arbat-pinigiai) 

Pilnam arba daliai laiko 
Dienom arba vakarais

‘ Uniformos ir kitos pašalpos 
. teikiamos.

HOWARD JOHNSON’S /
Massachusetts Turnpike, West Side, 

~ 7 Framingham, Mass.

įėjimas nuo Turhpike tiesiai i 
krautuvę.

(166-172)

HOSTESS
Dąy—Full Time 

HOSTESS
Nights—Part Time

Experienced in busy dining ’ room, 
11 A.M.—8 P.M. & 5 P.M. to mid
night — Hostess dresses — meals 
furnished—plus other benefits—

HOWARD JOHNSON’S
Massachusetts Turnpike, West Side, 

Framingham, Mass. .
Access to store,from Turnpike

(166-172) ’

BUSINESS OPPORTUNITIES .

ATIDAI 
SCRAP IRON IR 
METAL VYRAMS

Aš turiu gerą biznį pardavimui, 
tai viso amžiaus proga, de] viso am
žiaus progos šaukite: GE. 1-201 
dienom, RO. 6-5427 vakarais.

(166-172)

Woodturning Shop Equipment for 
sale, including machinery. Can be 
bought whole or individually. Fine 
equipment at a low price, owner 
retiring; project going up. Take 
advantage. MU. 5-1886, N. Y. C.

(163-169)

BOATS

NAUJAS 1957—18 PĖDŲ SHOUP 
BOAT, su viršum, užlaidos šonams 
ir užpakaliui. Nustatyta kaina 
$1,400. Dėl vėlumo sezono parduoda 
už $995 su viskuom. Daugeliui metų 
malonumas. Cullla's Motor Services, 
Tarrytown Rd., White Plains, N. Y^ 
Tel. WH. 9-2992.

(166-172)

MISC. ADS z

PARSIDUODA Atlas 10 Inch F. Ser
vice Lathe. Pirktas naujas, baudotas 
tiktai 5 ar 6 kartus. Tąipgi keletas 
foot presų A-| sąlygose. Privatinis 
verslininkas parduoda labai prieina
mai. Saukite LO. 8-2850, N. Y. C. '

(166-16$X<

TRUCKS

Chevrolet 1946. Aliejinis trekas, 
900 galionų, su meter, elektrinis z . 
ratas. 125 pėdų vamzdis. Viskas 
tvarkoj, tinkamą kainą priimsime. 
Pademonstruosime. IVanhoe 6-2800. 
L, L




