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KRISLAI
“Žygis prieš mirtį
Sveika pradžia
Reikia susirūpinti

Beribiškos galimybės 
Dar trejus metus! 
Palauš ir Nixoną

— A. Bimba —

Prieškarinio žygio į Wa
sh ingtoną lapkričio 15 dienos 
pagilinimas “žygiu prieš mir
ty' yra labai tikslus. Jo tiks
las—priversti vyriausybę nu
traukti skerdynę ir išsikraus
tyti iš Vietnamo.

Spalio 15 dienos moratoriu
mas gerai įrodė Amerikos 
žmonių nepasitenkinimą karo 
tęsimu. Reikia tikėtis, kad 
lapkričio 15 dieną maršavi- 
mas i šalies sostinę ir su tuo 
susietos prieškarinės demon
stracijos visoje šalyje turės 
dar didesni poveiki.

Kainy kilimas jaw 
gązdina visos

Washingtonas. — Rugsėjo 
mėnesį produktų kainos re
kordiniai pakilo — 0.5%. 
Rugpjūčio mėnesį pakilo 0. 
4%. Dabar turime mokėti 
už pragyvenimui reikalin
gus produktus $12.93, ką 
mokėdavome $10 prieš 10 
metų.

Prez. Nixonas prieš sa
vaitę laiko pasakė, kad pre
kių kainų kilimas dabar 
mažesnis, kaip pirmiau ir

su laiku jis bus visai suma
žintas. Bet dabar pasirodė, 
kad Nixono teigimas nuėjo 
niekais.

New Yorke prekių kainų ;
kilimas rugsėjo mėn. pasie- ' 
kė 0.8%. Per šių metų 9 mė
nesius kainos pakilo net 
5%. Maisto kainos dar auk
ščiau pakilo.

Visi dabar susirūpinę ne
svietišku kainų kilimu, in-

Nuotraukoje:- Ženevos universitetas. Į šio universiteto 
biblioteką aiteidavo skaityti V. Leninas

Milijonai žmonių 
gali baigti karą

Washingtonas. — Vietna
mo Moratoriumo judėjimas 
kasdien auga. Jis jau apima 
milijonus žmonių. Naujos 
jėgos prisideda prie pasi
ruošimo lapkričio 14-15 die
nų demonstracijų.

Moratoriumo vadovas 
Brown spaudai pareiškė, 
kad taikos judėjimo orga
nizacijos ir jų vadovybė 
vieningai veikia, sėkmingai 
ruošiasi naujoms demon
stracijoms. Priešų skleidžia

mi paskalai apie “skilimus” 
taikos judėjime neturi jokio 
pagrindo, sako Brown. Vi
sas judėjimas vieningai vei
kia. '

Su tokiu judėjimu, kuris 
jau apima desėtkus milijonų 
žmonių, bus priversta Nix- 
ono administracija rimtai 
skaitytis. Milijonai gali pri
versti Nixoną baigti karą. 
Todėl labai svarbu visiems 
karo priešams prisidėti prie 
Lapkričio Moratoriumo.

Tiesa, kad jau ne vienas 
mūsų kongresmanas yra 
lankęsis Tarybų Sąjungoje, 
bet oficialios delegacijos mūsų 
Kongresas dar nebuvo pa
siuntęs. štai kodėl tenka šil
tai sutikti pranešimą iš Wa- 
shingtono, kad 
delegacija, net 
y^a siunčiama. Ne 
fiti, kad tokia pat 
tinė delegacija 
jungos aplankys ir mūsų sos
tinę: •' j:' « m ; ’ : i

Tai svarbu, tai puiki pra
džia tarp, tų dviejų kraštų 
santykiams pagerinti. M e s 
nuoširdžiausiai svei k i n a m e 
kiekvieną žygį, kiekvieną mos
tą, kuris padeda Jungtinėms 
Valstijoms ir Tarybų Sąjun
gai susikalbėti.

dabar tokia 
iš 20 asmenų, 
Netenka abe- 

; parlamen- 
iš Tarybų Są-

Pavojingas atomine bomba 
vandenų užteršimas

Tokijas.— Atominių tyri-j plečiasi, kai geriamas van- 
nėjimų profesorius Okijima duo su atominės bombos 
paskelbė savo tyrinėjimų į “mirties pelenais“ patenka 
rezultatus. Jis surado, kad 
Nagasakio vanduo buvo už
terštas radiacija nuo ame
rikiečiu atominės bombos 
numetimo prieš 24 metus.

Jis ištyrė 50 žmonių, ku
rie gėrė tą vandenį. Dabar 
jie yra ligoniai, apkrėsti ra- demonstracijoje, bet tėvas jungtinių Tautu 

principais.
TSRS planą tuoj parėmė 

Nepalio, Peru ir Alžyro de- 
legacįjos^ Nepalio delegatas 
pasakė, kad tarybinis pla
nas užtikrintų tarptautinį 
saugumą ir apgintų mažųjų 
šalių ir pavergtų žmonių 
teises.

Spalio 24 d. buvo Jungti- partamentas.

į žmogaus organizmą.

Garden City, L. L, N. Y.—
Jungtinių Tautų Asamblėjoje

I Jungtinių Tautų Asamb-
Vice prezidento Agnew 14 iejaj Tarybų Sąjungos dele- 
metų duktė jau buvo uzsi- gacij£ pasiūlė pianą, kaip 
rišusi juodą raištį ir ruošė- gerįau sutvirtinti tarptauti- 
si dalyvauti moratoriumo nį saugumą, pasiremiant

dioaktyvumu. Radiacija' griežtai jai uždraudė daly- 
žmonių kūne pavojingai vauti.

Federal, valdžios tarnautoją jus 
i pensijos gerokai pakeltos

čarterio

mų Tautų 24-asis gimtadie
nis, kuris paminėtas dauge
lyje šalių.

New Britain, Conn. — 27 
negrai ir pųertorikiečiai 
studentai areštuoti už sėdė
jimo streiką Conn. State ko
legijoje.

Mokslininkų konferencija 
dėl nusiginklavimo

Maskva. — Sočio mieste Vietnamo karas, arabų ir 
vyksta 19-oji mokslihinkų Izraelio konfliktas taipgi 
konferencija, kurioje svars- konferencijoje svarstomi, 
tomą taikos ir nusiginklavi- -------------
mo problemos. Dalyvauja Philadelphia, Pa. — Ed-' 
100 mokslininkų iš 30 šalių, ward J. Holland kaltinamas 
Iš Jungtinių Valstijų — 15.papildęs 314 kriminalinių 
mokslininkų. prasižengimų. Jeigu už vi-

Taipgi kartu dalyvauja sus prasižengimus jis būtų 
atstovai iš 11 tarptautinių1 baudžiamas, tai gautų nuo 
organizacijų. Tokios konfe-( 3,000 iki 4,000 metų kalėji- 
rencijos įvyksta kasmet. mo.

žodelis į Lietuvių Literatū
ros Draugijos narius. Paste
bėjau, kad šių metų knyga 
Draugijos nariams jau siunti
nėjama. Ji kuopas pasieks 
už savaitės kitos. Bet šią pui
kią Michalinos Meškauskie
nės atsiminimų knygą “žiūriu 
į tolius“ gaus tik tie nariai, 
kurie pasimokęs duokles už 
ši^os metus.

O pasirodo, kad kai kuriose 
kuopose nepasimokėjusių na
rių yra dar apsčiai. Jums, 
draugai, reikia susirūpinti. 
Negaudami knygos smarkiai 
save nuskriausite. To būtinai 
išvengkite.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas pasirašė įstatymą,: 
kuris prideda federalinės 
valdžios tarnautojams po 
$50 iki $60 į mėnesį. Kong
resmenams taipgi pakelia
mos pensijos. Jie gaus da
bar keletu tūkstančių dole
rių daugiau į metus.

jau savo jėgomis gali lekioti.
Jei taip, tai turime dar vie

ną mokslinį stebuklą, 
lemta su laiku įnešti 
gyvenimą didžiausią 
ei ją.

kuriam 
į mūsų 
revoliu-

Bet apie Social Security 
pensijas tik kalbama, o nie
ko nedaroma. Republikonai 
siūlo pakelti 10 proc., demo
kratai stovi už 15 proc. Pen
sininkai nekantriai laukia 
ir vis nesulaukia pakėlimo.

Washingtonas.— Daugiau 
kaip milijonas vyrų ir mo
terų 1968 m. metė cigaretes 
rūkyti, raportuoja Sveika
tos, Švietimo ir Gerovės de-

Iki šiol penkis šimtus mili
jonų katalikų popiežius val
dė kaip absoliutiškas monar
chas. Bet šiomis dienomis Va
tikane įvykęs vyskupų suva
žiavimas (sinodas) pareikala
vo, kad ir jiems būtų suteik
tas balsas bažnyčios reika
luose. Ir Paulius VI turėjo 
nusileisti.

Dabar popiežiaus absoliutiš
kos galios šalininkai šaukia: 
Palaužtas popiežiaus autorite
tas, atidarytos durys viso
kioms herezijoms, pažeista 
amžiais puoselėta dogma apie 
popiežiaus neklaidingumą!

Neseniai prezidentas Nixo
nas išsitarė, kad Vietnamo 
karas galės baigtis tiktai už 
trejų metų. O Apsigynimo se
kretorius Laird tvirtina, kad ir 
karui pasibaigus geroka Ame
rikos armijos dalis turės ilgam 
laikui pasilikti Pietų Vietna
me. Tiktai tie kareiviai ir ka
rininkai vėl bus vadinami Pie
tų Vietnamo armijos “patarė
jais“ ir “lavintojais,“ kaip bu
vo konflikto pradžioje.

Vadinasi, prezidentas ir se
kretorius nenori nė kalbėti 
apie karo nutraukimą dabar, 
tuojau, ir apie išsikraustymą 
iš Vietnamo.

Prekybinis laivynas 
prastoje padėtyje

Washingtonas.— Nuo an
trojo pasaulinio karo Jung
tinių Valstijų prekybinis 
laivynas pradėjo smukti že
myn ir dabar jis jau randa
si prastoje padėtyje.

Šiuo metu 96 procentai 
Amerikon įvežamos žalio
sios medžiagos atvežama 
svetimų šalių laivais, sako 
U.S. Maritime komisijos 
pirmininkė Bėntley. Jeigu 
ir toliau JAV laivynas ma
žės, “rusai palaidos mus jū
rose”, nes jų laivynas nuo
lat didėja.

Militarinis perversmas Somalijoj
Nairobi, Kenija. — Soma- ® 

Ii jos armija ir policija nu
vertė valdžią ir areštavo 
ministrus ant rytojaus po 
palaidojimo užmuštojo pre
zidento Šermarke.

Nacionalinė revoliucinė 
taryba perėmė šalies kont
rolę. Ji paskelbė, kad ir to
liau Somalija laikysis neut
ralumo tarp didžiųjų vals
tybių, bet savo šalies vairą 
pasuks į socialistinį kelią.

Elmsmere, Ky. — Mrs. 
Helen Zipp, 71 metų am
žiaus, gavo karo departa
mento pranešimą, kad jos 
23 metų vyras Marion Zipp 
žuvo helikopterio nelaimėje 
Vietname. Paliko seniausia 
Vietnamo karo veterano 
našlė. ' '. ;

Vokietijos" komunistai ragina 
s valdžią pravesti: reformas

Berlynas. — Vakarų Vo
kietijos Komunistų Partija 
pareiškė, kad krikščionių 
demokratų pralaimėjimas ir 
socialdemokratų laimėjimas 
yra kartu demokratinių jė
gų Vakarų Vokietijoje lai
mėjimas.

Dabar svarbu, kad naujo
ji Brandto koalicinė valdžia 
tą laimėjimą nepaneigtų, 
kad naujoji valdžia pasuktų

valstybės gaires link taikos 
ir Europos saugumo, kad 
atsisakytų didžiajam kapi
talui tarnauti, sumažintų . 
militarines išlaidas, susitar
tų kooperuoti su Vokietijos 
Demokr a t i n e Respublika 
(Rytų Vokietija), panaikin
tų reakcinius įstatymus, su
valdytų revanšistus, suda
rytų sąlygas demokratijai 
plėstis.

Spaudoje pasirodė trum
pa didžiulės mokslinės svar
bos žinutė iš Maskvos. Joje 
sakoma, kad tarybiniai moks- 

’ lininkai sukonstravo (pagami
na) tokį džetinį inžiną, kuris 
$$iii erdvėje kurą ,pats pasi
gaminti iš oro! žemiško ku
ro j reikia tiktai lėktuvui pa
sikelti į erdvę už apie 62 my
lių nuo žemės, o paskui jis

Laikraščio “Star-Ledger” ko- 
lumnistas Jules Witcover spa
lio 19 dienos laidoje sako:

“Moratoriumas jau davė 
vieną didelį dalyką, būtent, 
sparčiai plintančią teoriją, kad 
tos pačios jėgos, kurios .‘pa
laužė’ prezidentą Johnsoną 
pernai, dabar jau turi antrą
ją auką prezidento Nixono 
asmenyje.“

Kitais žodžiais, prezidentas 
Nixonas tęsdamas Vietnamo 
karą kasa sau tokią pat po
litinę duobę, kokią išsikasė 
prez. Johnsonas.

JAV ekspertai Izraely] 
padeda arabus mušti
Kairas. — Jungtinių Val

stijų ekspertai, gavę patyri
mų partizaniniame kare 
Vietname, dabar atvyko į 
Izraelį paruošti izraeliečius 
prieš arabų partizanus, rašo 
vienas arabų žurnalas.

Kai kurios arabų valsty
bės pasiuntė protestus 
Jungtinėms Valstijoms ir 
informavo Jungtines Tau
tas apie amerikiečių pagal
bą Izraeliui.

Filmas iš M. L. Kingo 
gyvenimo ir kovų

New Yorkas. — D r. Mar
tin Luther King pagarbai 
daromas filmas iš jo gyve
nimo, veiklos ir kovų prieš 
rasinę diskriminaciją.

Filmas bus rodomas 300 
miestų ir miestelių. Sausio 
14 d. jis bus rodomas 1,000 
teatrų po visą šalį. Jis kai
nuos apie 5 milijonus dole
rių.

Negrų remiamas žydas 
laimėjo rinkimus

Atlanta, Ga — Rinkimuo
se negrai parėmė liberalinį 
demokratą Massellį miesto 
majoro vietai. Rinkimus jis 
laimėjo. Massėllis — žydų 
kilmės.

Prieš porą savaičių rinki
muose laimėjo vice majoro 
vietą negras Jackson. Da
bar miesto administraciją 
perėmė žydas ir negras. Re- 
publikonų kandidatas, pa
laikęs baltuosius šovinistus, 
pralaimėjo.

Laird priešingas 
mūšius sulaikyti

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird pasa
kė, kad jis priešingas Viet
name sulaikyti mūšius, kol 
nebus susitarta Paryžiuje.

Kai kurie senatoriai ir 
kongresmenai priminė jam, 
kad dabar jau laikas, kuo- 
met sumažėjo kautynės

Mirė Pechner, operos 
dainininkas

New Yorkas.— Mirė Met
ropolitan Operos daininin
kas Gerhard Pechner, ope
roje išdainavęs nuo 1941 
metų. Sirgo ilgą laiką, mirė 
turėdamas 66 metus am
žiaus.

Nuo 1941 m. iki 1966 me
tų Pechner yra atlikęs 30 
rolių. Būdamas 21 metų jau Vietname, visai sulaikyti 
dainavo Berlyno operoje, mūšius ir tik atsakyti į prie- 
Antrojo pas. karo pradžioje 
atvyko Amerikon.

šų puolimus. Laird su jais 
visai nesutinka.

Nori kooperacijos Popiežius už bažnyčios

VĖLIAU SIOS ŽINIOS
New Yorkas. — 147,000 

General Electric darbinin
kų sustreikavo. Jiems va
dovauja 13 unijų.

Belgradas, Jugoslavija. — 
Šioje plačioje apylinkėje bu
vo-jaučiamas smarkus že
mės drebėjimas, kuriameNew Delhi. — Liepos 1 d

Indijoje gyveno 536,068,146 j nemažai žmonių užmušta ir 
žmonės. į sužeista.

su kairiaisiais
La Paz. — Bolivijos mili- 

tarinė valdžia suruošė de- 
monstraciją, kurioje atžy
mėtas amerikinės aliejaus 
kompani jos nacionalizavi
mas. Su militariniais vado
vais kartu maršavo ir urii- 
jistai.

Naujosios valdžios prezi
dentas Alfredo Ovando Can- 
dia nori gauti unijų ir kai-

Kairas. — Egipto prezi
dentas N a s s e r i s įsikišo į 
Lebanono krizę. Lebanono 
armija mušasi su arabais 
partizanais, kariaujanči a i s 
su Izraeliu. Mat, Lebanono 
valdžia nenori nieko bendro 
turėti su partizanais, kad 
neišprovokuotų Izraelio riųjų paramos ir koopera- 
bombarduoti Lebanono 
miestus.

ei jos savo programai įgy
vendinti.

“decentralizaciją”
Roma. — Popiežius Pau

lius užgyrė Vyskupų Syno- 
do reikalavimą Romos kata
likų bažnyčios galią “decen
tralizuoti“, suteikiant dau
giau galios vietinėms baž
nyčioms.

Daugelis vyskupų ir kuni
gų jau seniai kovoja už “de
centralizaciją” ir “demo
kratizaciją” katalikų bažny- v 
čios. Dabar, atrodo, jie lai
mi. , •
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Reikia nuoširdžiai sveikinti
NĖRA jokia paslaptis, kad antikariniame fronte yra 

skirtingų nuomonių ir nemažai nesantaikos. Ypač pa
vojingas trynimasis buvo išsivystęs tarp didžiųjų anti
karinių grupių: Vietnam Moratorium Committee ir New 
Mobilization Committee to End War in Vietnam. Pav., 
pastaroji organizacija mažai teprisidėjo prie Moratori
um komiteto ruošiamų prieškarinių manifestacijų spalio 
15 dieną.

Todėl turi giliai pradžiuginti visus karo priešus ir 
taikos šalininkus pranešimas iš Washingtono, kad po 
ilgų diskusijų ir pasitarimų abiejų šių organizacijų va
dai susitarė bendromis pastangomis ruošti prieškarines 
manifestacijas lapkričio 14 ir 15 dienomis. Kas liečia mus, 
tai mes nuoširdžiausiai sveikiname šį susitarimą.

Reikia tikėtis, kad šių grupių bendros pastangos mi
nėtas manifestacijas padarys tokias, kokių šis kraštas 
dar nebuvo matęs. Prie jų ruošimasis eina pirmyn. Ypa
tingo dėmesio kreipiama maršavimui į Washingtoną. Į 
sostinę suplaukia tūkstančiai karo priešų iš visų Ameri
kos kampų. Bet, žinoma, nereikia menkinti reikšmės ir 
vietinių demonstracijų per tas dvi dienas. Milijonai žmo
nių negalės suplaukti į sostinę. Jie savo troškimus tu
rės išreikšti miestuose ir kaimuose, kur jie gyvena ir 
darbuojasi.

Kol kas lapkričio 14-15 dd. programa dar nėra pa
skelbta. Manoma, kad ji greitai pasirodys.

Vakarų Vokietijoje pasikeitimas
PO dvidešimties metų valdymo ir viešpatavimo Va

karų Vokietijos Krikščionys demokratai turėjo valstybės 
vairą iš savo rankų paleisti. Jis atiteko naujai koalici
jai, kurią sudaro Socialdemokratai ir Laisvieji demokra
tai. Premjeru bundstagas (parlamentas) išrinko social
demokratą Willy Brandt. Bet išrinko tiktai 3 balsų dau
guma. Tas parodo naujosios koalicijos silpnybę. Kelių 
parlamento narių pakeitimas nuomonės naująją vyriau
sybę nuvers nuo kojų. .. .

' J • f ■ I *

Kaip ten bebūtų, Vakarų Vokietija turi naują val
džią. Vienas dalykas aiškus: jokių stebuklų iš jos nerei
kia tikėtis. Viena, V. Vokietijos socialdemokratai nė 
nekalba apie statymą socializmo. Jie seniai yra virtę 
tiktai dar viena buržuazinė partija, ir, aišku, nė negal
voja turėdami valstybės vairą savo rankose jį panaudo
ti statymui socializmo. Antra, būdami krikščionims 
demokratams opozicijoje ir paskui eidami į koaliciją su 
jais, jie nė nekėlė tokių reikalavimų, kurie būtų nors 
kiek panašūs į siekimą kapitalizmą pakeisti socializmu.

Bet, žinoma, kai kurių pakeitimų tikimasi ir lau
kiama. Pav., socialdemokratai seniai kalba apie sumez
gimą glaudesnių ryšių su Vokiečių Demokratinę Respub
lika (Rytų Vokietija). Jie sako norį naujo priėjimo san
tykiuose su socialistiniais kraštais (su Rytų Europa). 
Laukiama tam tikrų pakeitimų santykiuose su Tarybų 
Sąjunga. Manoma, kad premjeras Brandt mažiau tole
rancijos rodys vis drąsiau ir aukščiau keliantiems gal
vą naujiems naciams.

Svarbu, žinoma, kaip naujoji vyriausybė orientuo- 
sis santykiuose su Jungtinėmis Valstijomis. Manoma, 
kad Brandt kietai laikysis Kiesingerio politikos. Jis lai
komas dar didesniu Washingtono įsakymų pildymo ša
lininku už Kiesingerį. Todėl šis pasikeitimas Bonnoje 
mūsų sostinėje nesukelia jokio susirūpinimo.

Tiesa, prezidentas Nixonas padarė nedovanotiną 
klaidą, kai jis, nelaukęs balsų suskaitymo, pasiuntė Kie- 
singeriui sveikinimą kaipo rinkimų laimėtojui, bet visi 
žino, kad jis ir Brandtą laiko tokiu pat ištikimu savo 
“draugu” ir nepamirš dabar jį pasveikinti.

Ir Japonijoje
“RAMIOJI” Japonija jau nebe rami. Ją keičia jos 

jaunimas, ypač jos studentija. Kai ką nustebino ir skau
džiai pritrenkė audringai išsiveržęs prieškarinis judėji
mas Spalio 21 dieną ne tik Japonijos sostinė, bet ir visi 
kiti jos didieji miestai buvo faktinai suparalyžuoti. Tai 
buvo toks jaunimo išstojimas, kokio nė sapne Japonijos 
valdančioji klasė neįsivaizdavo.

Japonijos prieškarinis judėjimas siejasi su judėjimu 
prieš amerikinę okupaciją, prieš Amerikos militarines 

' bazes.
Ne tik jaunimas, bet ir šiaip japonai negali pamirš

ti ir dovanoti, kad pirmutinė atominė bomba mūsų pre
zidento Trumano įsakymu buvo išbandyta ant Japoni
jos miestų. Nereikia stebėtis, kad tik pagalvojimas apie 
atominį karą šaltais šiurpuliais supurto kiekvieną dorą 
japonietį. Jie teisingai žino, kad ir Vietnamo karas gali 
išsivystyti į pasaulinį atominį gaisrą, jeigu jis nebus 
nutrauktas. Todėl jie, protestuoja ir reikalauja, kad Ame
rika savo jėgas iš Vietnamo iškraustytų ir karą .nutrauktų.

“TIK JŪS, MIELI 
TAUTIEČIAI, GALITE 
MUMS PADĖTI”

Vilniaus “Tiesoje” buvo 
atspausdintas ameriki e č i o 
lietuvio J. Kasčio (Kasčiū
no) laiškas, kuris paskui 
buvo perspausdintas “Gim
tajame Krašte” (.spalio 9 
dieną). Mūsų skaitytojams 
jau žinoma, kad neseniai 
tapo uždaryta katalikų iš
laikoma vienintelė lietuviš
ka gimnazija Amerikoje. 
Šiame laiške J. Kastis kaip 
tik ir kalba apie tą reikalą.

“Užgeso paskutinis lietu
vybės ž i b u r ė 1 is,” šaukia 
Kastis, “vis dar padėjęs, 
nors ir silpnai, nors ir labai 
neaiškiai, įžiūrėti kažką at
eityje.” Jis bijo, kad to 
paties likimo laukia ir dar 
gyvuojančios lietu v iškops 
šeštadieninės mokyklos, ku
rių esą 40 ir kuriose lietu
vių kalbos mokosi virš 3,000 
vaikų.

Savo laišką J. Kastis bai
gia:

Dabar man pasidarė aišku, 
kad mums, lietuviams, galite 
padėti tik jūs, mieli tautiečiai, 
tik Lietuva. Dauguma lietuviš
kojo jaunimo Amerikoje jau 
pasidarė 90 proc. amerikoniu
kais ir tik 10 proc. liko lietu
viukais. Reikia dabar, neatidė
liojant, gelbėti tai, ką dar ga
lima. Mūsų veiksniai to pa
daryti, matyti, negali, nes jie 
per daug politikuoja ir labai 
mažai rūpinasi tikraisiais lie
tuvių ir lietuviškumo reika
lais. .

Ne visi mes, Amęrikos lie
tuviai, sutinkam su LTSR san
tvarka. Bet Lietuvoje mūsų 
šaknys ir rpūsų širdys. Todėl 
aš, nors ir niekieno neįgalio
tas, prašau, padėkit palaikyti 
lietuviškas mokyklas Ameri
koje ir visur kitur. Be Jūsų 
paramos jos žlugs, o kartu 
žlugs ir lietuviai išeiviai, ku
rie gali būti naudingi savo Tė
vynei ir dabar, ir ateityje.

Siųskit mums lietuviškas 
vaikiškas ir nevaikiškas kny
gas, žurnalus, laikraščius, nuo
traukas ir skaidres (skaid
res—diapozityvus) personaliai 
ir šeštadieninėms mokykloms. 
Jeigu kam per sunku tai pa
daryti, tai gal mūsų Tautie
čių komitetas ar Vilniaus uni- 
vesitetas galėtų atsiųsti? Aš 
manau, kad mes ir užsimokė- 
tumėm, jei ne per brangiai 
kainuotų.

Daugiau aš nieko prašyti 
nedrįstu. Bet ir tai būtų di
delė parama. Todėl, prašau, 
padėkit.

PAGRĮSTA KRITIKA
Vienas iš aršiausių mora

toriumo prieš Vietnamo 
karą priešų buvo vicepre
zidentas Spiro Agnew. Jis 
paskelbė nepatriotais visus, 
kurie tik kuo nors prisidėjo 
prie to galingo^ masių pro
testo prieš karą ir prieš 
Nixono politiką.

Dabar jam gerai atkerta 
“The New York Times” 
(spalio 21 d.) vedamajame 
“Mr. Agnew Doesn’t Un
derstand.” Laikraštis pa
smerkia Agnew pastangas 
suplakti rėmimą karinių 
avantiūrų su patriotizmu.

Tik negalima sutikti su 
“Timeso” pasakymu, kad 
Mr. Agnew nesupranta, ką 
jis daro. Jis puikiai supran
ta Amerikos liaudies nusi
statymą prieš karą, bet no
ri jos balsą nuslopinti. Jis 
pyksta, kad spalio 15 die
nos protestai buvo tokie ga
lingi, kad juose dalyvavo 
milijonai žmonių iš visų už

siėmimų, profesijų ir pa
šaukimų.

Reikia žinoti, kad Agnew 
yra pastatytas ginti ir vyk
dyti prezidento Nixono po
litiką. Juk panašiai vicepre
zidentas Humphrey per ket
verius metus gynė Johnso- 
no politiką, kol pasipiktinę 
piliečiai jiem abiem parodė 
duris iš Washingtono. Pa
našaus likimo susilauks ir 
Agnew, jeigu jis nepakeis 
savo nusistatymo.

kovojiTsugirtavimu
IR GIRTUOKLIAIS

Per didelis svaiginančių 
gėrimų vartojimas smarkiai 
jaučiamas ir socialistinėje 
Lenkijoje. Kovoje su girta
vimu vartojamos visokios 
priemonės. Apie tai sužino
me iš laiško, atspausdinto 
Vilniaus “Tiesoje” (spalio 
18 d.), kurį rašo Vitoldas 
Kučinskis. Jis rašo:

Taip jau susiklostė, kad an
tialkoholiniame judėjime Len
kijoje pirmenybė tenka “vi
siškos abstinencijos” propa
guotojams. Blaivybės draugi
jų ilgametės tradicijos sudarė 
demonišką požiūrį į bet kokį 
alkoholinį gėrimą, kiekvieną 
išgėrimą, kiekvieną pardavi-1 
mą gėralų, bent kiek besiski
riančių nuo limonado.

Praktika rodo, kad vien 
draudimais ir nurodymais ne
galima sėkmingai kovoti su 
alkoholizmu.

Viename iš Vroclavo vaiva
dijos valsčių vietos valdžia pa
bandė visiškai uždrausti par
davinėti alkoholinius gėrimus. 
Neliko nė vienos užkandinės, 
kurioje būtų galima išgerti 
bent bokalą alaus! Daugelyje 
kitų vietovių pradėta likvi
duoti alaus kioskus, didinami 
antikainiai vynui kavinėse, di
dinamas dienų skaičius, kai 
alkoholiniai gėrimai nepar
duodami arba jų pardavimas 
ribojamas. Kas tuo pasiekia
ma. Deja, ne tai, ko siekia
ma.

Tokie administraciniai po
tvarkiai nėra veiksmingi. Ta
me valsčiuje atsirado slapti 
bravorai. Alaus sunaudojimas 
sumažėjo. Tačiau, padaugin
tas iš degtinės suvartojimo 
didesnių rodiklių vertė kitaip, 
rimčiau ir dalykiškiau pažiū
rėti į problemą.

Šis Kučinskio laiškas 
apie patyrimus Lenkijoje 
mums primena senus mūsų 
Amerikoje prohibicijos lai
kus. Iš to niekas neišėjo.

Nugalėjimui girtuokliavi
mo tėra, atrodo, viena sėk
minga priemonė, būtent, ap- 
švieta, apšvieta, apšvieta! 
Draudimais ir bausmėmis 
nedaug tepasiekiama.

- J— -

KEIPIMASIS į SDS
Kaip žinia, šios trys rai

dės reiškia — Students for 
Democratic Society. Dar 
pernai tai buvo kovingiau- 
sia Amerikos studentų or
ganizacija. Bet ji suskilo 
ir pradėjo išsigimti.

Dabar pažangusis anglų 
kalba laikraštis “Daily 
World” (spalio 21 d.) krei
piasi į SDS vadus, ir ragina 
juos grįžti į teisingą, kovos 
kelią. Savo kreipimesi į 
juos laikraštis klausia: 
“Kur jūs buvote spalio 15 
dieną? Su Amerikos žmo
nių masėmis, kurios tėra 
vienintelė jėga, pajėgi už
baigti karą? Nieko pana
šaus. Jūs visą savo dėmesį 
ir energiją buvote nukreipę 
į persiėmimą su policija ir 
klaidingą panaudojimą Pie-

tinių Vietnamiečių Nacio
nalinio Išsilaisvinimo Fron
to vėliavos...

SDS nedalyvavimas mo
ratoriume įrodė didžiausią 
organizacijos susmuk imą. 
O tai gaila,nes juk ji galėjo 
suvaidinti labai svarbų vaid
menį.,

“STEBUKLINGAS” 
VAISTAS

Medicinos mokslas žy
giuoja pirmyn su naujais 
patyrimais ir išradimais 
pataisymui žmogaus sveika
tos, prailginimui žmogaus 
gyvenimo. Žmonijos kova 
su lytinėmis ligomis labai 
sena. O jos dar ir šiandien 
tebesišvaisto ypač jaunųjų 
žmonių tarpe. Todėl šiomis 
dienomis paskelbtas naujas 
vaistas prieš gonorėją pra
džiugins daug nelaimingų 
žmonių. L.

Tokį vaistą sakosi yra iš
radęs kanadietis Dr. Zol- 
tan Gailai (pabėgėlis iš 
Vengrijos). Vaistas vadina
mas “Doxcycline.” Gydy
mas esąs labai paprastas: 
užtenka paimti šio vaisto 
po 400 miligramų po du 
kartus per dvi dienas, ir 
gonorėjos nebelieka! Svar
bu ir tas, k a'd šis vaistas 
nepagimdęs žmoguje jokių 
pašalinių blogų efektų.

Dr. Gailai teigia, kad jis 
ir jo kolegos padarė šio 
vaisto pasekmingumo tyri
nėjimą ant daugiau kaip 
300 žmonių, ir iš jų 95 pro
centai pilnai išgijo. Jis ma
no, kad greitai “Doxycyc
line” bus “įpilietintas” ir 
Jungtinėse Valstijose.

IR JIE IŠSIGANDĘ 
REVOLIUCIJOS

Chicagos kunigų “Drau
gas” (sp. 17 d.) pašventė di
delį vedamąjį prieš Ameri
kos jaunimą. Iš jo matosi, 
kad to laikraščio redakto
riai labai bijo revoliucijos.

“Draugas” suradęs, kad 
“revolių c i n ė m i s idėjomis 
persįėmusių jaunuolių šia
me krašte esama apie 20,- 
000 aktyvistų.” Ogi jie ne 
vieni. Girdi, jie “į tų radi
kalų sąjūdžius yra įtraukę 
apie 200,000 kitų.”

Baisiai išsigandęs kunigų 
laikraštis šaukia savo išti
kimuosius gelbėtis nuo re
voliucijos pavojaus, “atatin
kamai nuteikiant savo stu
dentus” ir “visomis jėgo
mis palaikant, vyriausybės 
pastangas” su tais jaunais 
revoliucionieriais laiku ir 
greitai susidoroti!

Gimtasis kraštas nusilenkiu
Tumui-Vaižgantui

< ”«; r, • s į . * ■ ’. J . .r r, t t i> ■■ ’y t

“Lietuvių tautos praeity-me rašytojas gyveno 1920-
je vargu ar surasime kitą 
tokį asmenį, kuris, iš es
mės pasikeitus visuomeni
nei santvarkai, laiko srau
te išnykus jo puoselėtiems 
buržuazinės epochos idea
lams, ligi šiol būtų likęs toks 
gyvas ne tik mūsų vyres
niosios kartos atmintyje, 
bet ir sąmonėje visų, kas li
teratūrą laiko svarbiu liau
dies gyvastingumo ir kul
tūros rodikliu. Jau daugiau 
kaip 30 metų praėjus nuo 
rašytojo mirties, ir šiandien

1932 metais, sienos buvo 
iškilmingai atidengta mar
muro memorialinė lenta. 
Buvo rengiamos jo kūrinių, 
rankraščių ir fotografijų 
parodos, aktoriai skaitė iš
traukas iš jo kūrybos, res
publikiniai laikraščiai sky
rė Vaižgantui ištisus pusla
pius.

Bet viena gražiausiųjų 
švenčių rašytojo gimtadienį 
įvyko jo tėviškėje Malaišių 
kaime, netoli Svėdasų. Iki 
mūsų dienų nebeišliko se-

J. Tumo-Vaižganto iškilmingas minėjimas Vilniuje, Valstybi
niame akademiniame dramos teatre. Nuotraukoje—iškilmingo 

minėjimo prezidiumas. Kalba Antanas Venclova.

Vaižgantas mūsų liaudies 
atminime spindi kaip šviesi 
ir tauri asmenybė ir kaip 
didžiulio talento rašytojas, 
dažnai vadinamas tikrai 
pelnytu klasiko vardu.”

Šiuos žodžius, skirtus 
Juozui Tumui-Vaižgantui, 
pasakė Antanas Venclova, 
kalbėjęs pilnu tė Įėję Vil
niaus . akademinio dramos 
teatro salėje, kurioje vy
ko Vaižganto šimtme
čio minėjimo iškilmės. 
Tai parodo visos lietuvių 
tautos dėkingumą žmogui, 
nepaprastaL m y lė j u s i a m 
gimtąjį kraštą, darbščius 
ir kūrybingus jo žmones, Ir 
jis ne tik mylėjo, bet ir iki 
pat paskutinio savo gyveni
mo atodūsio buvo ištikimu 
savo liaudies sūnumi, atida
vė jai visą savo didžiulį ta
lentą, visą savo energiją.

Lietuviu literatūros klasi
ko Vaižganto šimtmečio su
kaktuvės gimtajame jo 
krašte tapo tikrai didele 
švente. Jubiliejiniais rašyto
jo metais “Vagos” leidyk
la 25 tūkstančių egzemplio
rių tiražu labai gražiai iš
leido “Pragi e d r u 1 i u s ” ir 
knygelę vaikams “Valiulio 
pasaka.”

Didelis minėjimas ir lite- 
ratūrinis-muzi kinis vaka
ras taip pat įvyko Kaune, 
kurio senamiestyje, Alekso
to gatvėje ant namo, kuria-

noji Tumų sodyba, kurioje 
gimė ir augo mažasis Juo
zukas, kurioje išmoko mylė
ti grožį, gėrį ir paprastus 
darbo žmones. Senų namų 
vietoje šiandien stovi dažnai 
aplinkinių gyventojų ir svečių 
lankomas rašytojo biustas. 
Jo gimtadienį jis tiesiog 
skęste paskendo gėlėse. j£Iš 
visos Lietuvos čia suvažia
vo šimtai Vaižganto talen
to* mjdetbjų, atveždanti ne 
tik didelį dėkingumą, bet ir 
skambią dainą, smagų šo
ki. Malaišių kaimas šian
dien — dalelytė čia įsikū
rusio didžiulio kolūkio, ku
ris yra pats turtingiausias 
visame Anykščių rajone.

Ir pasidabino kaimas nau
ja gyvenviete, naujais erd
viais kultūros namais, ku
rių durys tą šeštadienį pla
čiai atsivėrė ir anykštė
nams, ir kauniečiams, ir 
vilniečiams. Čia suvažiavo 
poetai, aktoriai, daininin
kai, šokėjai. Atvyko tie, ku
rie patys pažinojo ir dar 
prisimena rašytoją, aįj7y- 
ko ir tie, kurie tik iš ®tų 
pasakojimų ar prisiminimų 
begali susidaryti šviesų tau
raus, atsidavusio žmogaus 
paveikslą.

Iki vėlaus vakaro čia 
skambėjo dainos, eilės, vėl 
ir vėl buvo atgaivinami 
geriausieji Vaižganto kūry
bos puslapiai.

Eg. Baleišis

GIRNOS
Sukitės, girnos pasaulio! 
Malame grūdus saulės.
Malame duoną kasdienę.—
Pūsteli vėjas pienę:
Plaukia pūkeliai balti, 
Iš mano širdies išplėšti.
Plaukia, kaip didelio džiaugsmo ,
Bangos prie geliančio skausmo,
Kad galėtų atšilti
Langai, aptraukti ledu,
Ir pašauktų mane vardu
Viltis,
Tauri, kaip pagoniškų girių žaltys.
Sukitės, girnos!
Džiaugsmo ir. saulės pilnos.
Akys jus seka,
Ir malūnininko taką
Nukloja miltų dulkelės.

Kostas Federavičiųs

ISTORIJA

Prieš metų daugelį Ignotas kalvis čia praėjo, 
Keleivių čia praeina minių minios.
Ignoto kalvio žingsniai laukuose vėl skamba, 
Kaip skamba ratai garvežių plieniniai.

Juos atkartoja dundančios gamyklos.
Juosį padangę kelia mūrų sienos.
—Klausyk,—juos po sunkiais mašinų ratais 
Sugirgždina akmuo kiekvienas.

Mėlynas vakaras mane už rankos paima, 
Ir karklai išsprogę papieviais nusiveda, 
Kur daigų detonatoriai pasenusias

formas sprogdina.
Su tavim aš kalbuosi tyliai,
Kaip artojai su peržiemojusiais 

žiemkenčiais kalbasi.
Pasauliai tolimi Įsiliepsnoja
Ir nuo mūsų žodžių krūpčioja.

9 , Į

Vidmanas Vizgirda
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L. TOLSTOJUS

Sokrato teismas ir jo gynimas
“Nedera iš mirties gelbėtis negarbingu būdu.”

(Pagal Platono “Apologiją”)
Sokratas buvo teisiamas site nubausti tuo, kad su- 

už tai: 1) kam jis nepripa- lauksite visai ne to, ko lau- 
žįsta valstybinės religijos ir 
2) kam jis veda iš kelio jau
nuomenę, ją mokydamas 
netikėti valstybine religija.

Sokratą ištiko tas pat, kas 
paskui ištiko ir Kristų ir 
daugelį kitų. Sokratas rodė 
žmonėms protingą gyveni
mo kelią, tą, kurį jo sąmonė 
buvo išvydusi, ir kurį ro
dydamas jis negalėjo ne
neigti tų klaidingų moky
mų, kuriais anų laikų visuo
menės gyvenimas rėmėsi. Ir 
daugumas atėniečių, nepa
jėgdami nurodytuoju keliu 
eiti, nors ir pripažino jį 
esant teisingą, negalėjo pa
kęsti smerkiant visa tai, ką 
jiilaikė šventu, ir, kad atsi- 
Rratytų smerkėju ir nusta
tytos tvarkos griovėju, pa
davė Sokratą į teismą, kad 
tas jį nubaustų mirtimi. 
Sokratas tai žinojo, ir todėl 
nesigynė, o tik pasinaudojo 
proga pareikšti atėniečiams, 
kodėl jis elgėsi taip, kaip 
elgėsi, ir kodėl ir toliau, jei
gu jį būtų palikę gyvą, bū

kiate. Mane nugalabiję jūs

norais, kuriuos jis patyrė 
tikrovėje ir sapne, ir esu aš 
tikras, kad kiekvienas ne-

laimingesnių už naktį be 
sapno. O jeigu teisybė, kaip 
yra sakoma, kad tenai esą 
visi anksčiau prieš mus mi
rusieji išminčiai ir šventie
ji, tai argi begali būti di-

sukelsite prieš save yisus,desnė gerove, kaip tai, kad
tuos, kurie jus kaltina, 
smerkia, kuriuos aš sulai
kydavau, nors jūs to ir ne- 
pastebėdavot, ir tie kaltin- |<ad patekčiau į tą vieta, 
tojai jums bus tuo ypač ne- '
malonūs, kad jie už jus jau-' 
nesni, ir todėl jų priekaiš-j 
tus pakelti jums bus sun 
kiau. Ir užtat mano mir 
timi jūs neišsivaduosite iš j 
peikimo, kam nedorovingai 
gyvenate. 7“ *
vengti peikimo atiminėjantį^ ^ad man padarytų blo- 
žmonėms gyvybę. Pats pa-! - ’ ■ • •
prasčiausias ir tikriausias 
būdas tėra vienas: reikia 
dorovingai gyventi. Tą tai
gi aš ir norėjau jums, ma
no kaltintojai, 
anksto.

“Dabar kreipiuosi dar į

D. LEVINAS

HO CHI MINH LLD Reikalai
Iš LLD 3 apskrities . 

konferencijos
Sekmadienį, spalio 19 d., 

103 Green St., Waterbury, 
Conn., atsibuvo LLD 3 ap
skrities konferencija.

Apskrities komiteto pirmi
ninkas J. Kunca atidarė 
konferenciją 10:30 vai. ryto. 
Jis ir paliktas pirmininkau
ti šiai konferencijai. Raš
tininkauti paskirtas J. J. 
Mockaitis. Į finansų komi
siją paskirti A. Mureika ir ’ 
W. Dūda.

LLD 28 kuopa prisiuntė 5 
atstovus, 32 kp. 1 atstovą, 
63 kp. 2 atstovus. Su ketu
riais dalyvaujančiais ap
skrities komiteto nariais su
sidarė 11 dalyvių.

Skaitytas ir priimtas pra
ėjusios konferencijos proto
kolas.

Apskrities komiteto na
riai raportavo, kad veikė 
pagal išgalę savo kolonijose.

Iš kuopų atstovų raportų: 
28 kp., Waterbury, narių tu
ri 43, mirė 6 nariai; ruošia 
parengimus, sukelia gražias 
sumas rėmimui spaudos. 32 
kp., New Havene, turėjo 5 
narius, mirė 2, liko 3. 3 kp., 
Bridgeporte, narių turi 16, 
veikloje neišsijudina. Stam- 
fordo ir Hartfordo kuopos, 
taipgi Hartfordo Moterų 
Klubas nei atstovų, nei ra
portų neprisiuntė.

Konferencija paskyrė J. 
Kunca ir J. J. Mockaitį pa
siteirauti hartfordiečių rei
kalu ir pagelbėti jiems, kuo 
galima.

Taipgi susirūpinta, kad 
užpildyti mirusiųjų vietas 
naujais nariais į LLD.

Kitą konferenciją nutarta 
laikyti taipgi Waterbury.

Apskrities komitetas pa
liktas tas pats iki kitos kon
ferencijos.

J. Grybas, LLD centro ko
miteto narys, atvežė šios ap
skrities kuopoms knygų. 
Taipgi ragino susirūpinti 
stiprinimu organizacijos.

Atsistojimu, tylos minu
te, pagerbti mirusieji na
riai.

Konferencija uždaryta 
3:30 popiet.

J. Mockaitis 
raštininkas

ve tikruosius tėvynės mylė-l 
tojus, pasiryžusius ginklu 
pasipriešinti ir prancūziš
kiems, ir japoniškiems oku
pantams, o taip pat jų tar
nams iš vietinės reakcijos 
tarpo.

• • • 1...Ėjo paskutiniai antro
jo pasaulinio karo mėnesiai. 
Japonai pasitraukė iš Viet
namo. Prancūzus apėmė : 
sąmyšis. Tokiomis aplin
kybėmis 1945 m. rugpiūčio < 
19 d. Vietname suformuoja
ma pirmoji demokratinė vy
riausybė. Ho Chi Minhas— 
vyriausybės vadovas.

Rugsėjo 2 dieną Hanojuje, 
aikštėje prie Ba-Dinio par
ko, susirenka pusė milijono 
vietnamiečių. Į tribūną pa
kyla neaukšto ūgio žmogus. 
Skambiu balsu ima jis sa
kyti jo paties paruoštą Viet
namo nepriklausomybės de
klaraciją:

— Jie pastatydino mūsų 
šalyje daugiau kalėjimų, 
nei mokyklų... Jie paskan
dino mūsų kovą kraujo jū
roje. .. Jie opiumu ir alko
holiu nuodijo mūsų liaudį, 
stengdamiesi ją susilpninti... 
Jie pasiglemžė mųsų ryžių 

i laukus, girias ir kasyklas... 
Mes kategoriškai nutrau
kiame savo santykius su im
perialistine Prancūzija.

Staiga Ho Chi Minhas lio
vėsi skaitęs ir garsiai pa
klausė :

— Ar girdite mane, tau
tiečiai, ar aiškiai kalbu?

Galinga ovacija ir dar ga
lingesnis “taip” palydi šiuos 
Ho Chi Minho žodžius.

1946 metu kovo mėnesi 
Nacionalinė Asamblėja iš
renka H Chi Minhą respub- 

■ likos prezidentu, o tų pačių 
1 metų gruodyje — Prancūzi
ja vėl pradeda karą Viet
name, “purviną karą.” Ir 
šis kruvinas karas truko iš
tisus aštuonerius metus. 
Didvyriškai vietn a m i e č i ų 
kovai nepalenkiamai vado
vavo Ho Chi Minhas. Ka
ras baigėsi visišku prencū- 
ziškųjų avantiūristų pralai
mėjimu, ir Vietnamo Demo
kratinė Respublika ima sėk
mingai kurti socialistinę vi
suomenę.
Pastaruosius kelerius me

tus senelis Ho vadovauja 
vietnamiečių tautos karui 
prieš Jungtinių Amerikos 
Valstijų imperializmo agre
siją.

“Visą savo puikų gyveni
mą. visą savo revoliucin 
talentą, — sakoma Tarybų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto, Tary
bų Sąjungos Aukščiausio
sios Tarybos užuoj autoje 
Demokratinės Respubli k o s 
liaudžiai, — draugas Ho Chi 
Minhas paskyrė kovai dėl 
šviesaus savo liaudies ryto
jaus, dėl marksizmo-leniniz
mo triumfo... Tarybų Są
jungos komunistai, visi ta
rybiniai žmonės ddžiai ver
tina nenuilstamo draugo Ho 
Chi Minho pastangas vys
tyti Vietnamo Darbo žmo
nių Partijos ir Tarybų Są
jungos ir Vietnamo drau
gystę.”

Taip, Ho Chi Minhas vi
sada buvo nepalenkiamas 
pirmosios socializmo šalies 
bičiulis.

(“Tiesa”)

Vietnamiečių tauta gedi. | 
1969 m. rugsėjo 3 d. nusto
jo plakusi Vietnamo Demo
kratinės Respublikos prezi
dento Ho Chi Minh širdis. 
Kartu su Vietnamo liaudi
mi gedi visas tarptautinis 
revoliucinis judėjimas, ku
rio žymiųjų veikėjų sąraše 
vienas pirmųjų — Ho Chi 
Minh.

Beje, Jo tikrasis vardas 
ir tikroji pavardė—Nguen
gas Ai Kuokas. Vaikystės 
dienas jis leido tokiam pat 
skurde bei paniekoje, kaip 
ir milijonai kitų vaikų kolo
nijinėse šalyse. Paaugėjęs 
Nguengas dirba kroviku 
Saigono uoste. 1913 metais 
parsisamdė į prancūzų 
transporto laivą, ir tokiu 
būdu išplaukė į Europą, gy
veno Prancūzijoje, Anglijo
je, kur dirbo įvairiausius 
sunkius darbus.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro Nguengas vėl Prancūzi
joje. Čia jis suartėja su dar
bininkų judėjimo vadais, 
gyvenusiais Paryžiuje pa- 

kiniu tarpe. žan?iais korėjiečiais, alžy-
Jo‘ mirti smulkiai yra ap-1 rlecla’s’ amais ir P1^ 
v . 1 i . , 1 mos burti organizuotai ko-rasęs jo mokinys Platonas ... .

tenai gyventum su tomis bū
tybėmis? Aš norėčiau mir- 
i ti ne kartą, bet šimtą kartų,

“Taigi ir jums, teisėjai, 
i ir visiems žmonėms, aš ma- 
jnau, reikia mirties nebijoti 
■ir atsiminti viena: geram 
žmogui nėra nieko blogo nei 

i gyvenant, nei mirštant.
“Ir todėl, nors kėslas tų, 

Neįmanoma is- ^urįe mane nuteisė, buvo

■ ga, aš nepykstu nei ant ma
ine nuteisusių, nei ant kal
tintojų.

“Tačiau jau laikas išsi
skirti: man—mirti, jums—

pasakyti iš gyventi. Kam iš musų ge-
riai! — žino tik dievas.”

Po teismo Sokratui mir- 
jus, į tuos, kurie mane tei- ties nuopsrendis greit buvo 
siant manęs nekaltinot, bet įvykdytas, — įvykdytas tuo, 
teisinot. Paskutinįjį kartą kad jis išgėrė nuodų taurę 
su jumis kalbėdamasis, aš ir ramiai pasimirė savo mo- 
noriu jums papasakoti kai 
ką lyg ir nepaprasta, tai, 
kas šiandien mat atsitiko ir 
ką man šis nepaprastas nuo
tykis parodo. Aš per visąTeisėjai pripažino Sokra

tą esant kaltą ir nusprendė savo gyvenimą reikšmingo
ji nubausti mirtimi. Ramiai se jr nereikšmingose aplin- 
išklausęs nuosprendį, Sotybėse visados girdėdavau 
kratas kreipėsi į teisėjus;
šiais žodžiais:

“Žmonės dabar sakys, — 
tarė jis, — kad jūs, Atėnų 
piliečiai, nepagrįstai nuga
labijote išminčių Sokratą; 
pasakys mane buvus išmin
čium, nors aš visai ir neiš-

paslaptingą savo sielos bal
są, kuris mane įspėdavo ir 
sulaikydavo nuo poelgių, 
galinčių man atnešti nelai
mę. Bet šiandien, kaip jūs 
patys matote, nežiūrint to, 
kad mane ištiko tai, kas pa
prastai yra laikoma didžiau- 

Thinčius, bet jie taip sakys šia nelaime, šiandien tas 
jums priekaištaudami; pa? balsas manęs neįspėjo ir ne
sakys, kad jūs nepagrįstai sulaikė nei rytą, kai ėjau iš 
mane nugalabijote, todėl namų, nei tuo metu, kai at- 
kad jeigu būtumėt truputį sidūriau čia žengdamas į 
palaukę, tai tat būtų įvykę teismą, nei dabar man kal- 
savaime, kadangi aš juk ir bant.
taip jau pagal savo amžių „
esu nebetoli karsto lentos. įacĮ tat, ^as mane šiandien 
Dar noriu jums čia pasaky-(jgtiko, tat, mano supratimu, 
ti, pasakyti tiems, kurie ne ne b]OgOVė, bet gero- 
mane pasmerkėt, kad be tikrųjų, viena
reikalo jūs manote mane įg dveja: mirtis yra arba 
nezmant,. kaip aš galėčiau visj§^as sunykimas ir išny- 
issigelbėti is^ mirties. Kaip kimas sąmonės, arba, pasak 
išsigelbėti as žinau, bet to padavimo, tik permaina ir 
nedarau, nes laikausi nuo-,gįe|os persikėlimas iš vienos 
mones, kad tai man būtų ne- vietos į kitą. Jeigu mirtis 
garbė. As žinau, kad jums yra visiškas sąmonės išny- 
butų malonu klausytis,^ jei-(^įmas įr yra panaši į kietą 
gu as raudočiau, dejuočiau,-^ Sapno miegą, tai mirtis 
daryčiau ir kalbėčiau d^g:yra neabejotina gerovė, to- 

kas į tai panašu. Bet;'- - -
nei man, nei kam menie praleistą naktį be

sapno, ir tegul palygina su 
tąja naktimi kitas naktis ir

“Ką tai reiškia? Ogi tai

pašnekesy “Fedonas.”
Vertė

Edvardas Levinskas
mokytojas-pensininkas

Žagarė
1939 m., 1969 m.

i vai prieš kolonializmą.
Versa 1 i o konferencijoje 

I Nguengas Ai Kuokas revo
liucionierių grupės vardu 
įteikia peticiją, kuria pa- 
reikal a u j a nepriklausomy
bės kolonijinėms tautoms. 
Tik vienas vienintelis Pary
žiaus laikraštis išspausdino 
šį dokumentą — Socialistų 
Partijos organas “Popu- 
laire”. •

... Paryžiuje jis bendra
darbiauja “Humanite,” da-

Naudingas kilius 
pensininkams

Washingtonas. — K o n g- 
resmanas Gilbert įnešė bi-’ 
lių, kuris Social Security ]yVauja Prancūzijos Socia-
pensininkams pakeltų pen
sijas 40 proc.

Gilbert sako, kad jis gavo 
40 kongresmenų paramos. 
Jis nurodo, kad Social Se
curity fonde yra pusketvir
to bilijono dolerių pervir- 
šiaus, tokiu būdu galima iš- 
mo k ė t i pensininkams 40 
proc. pakeltas pensijas.

Santiago, Čilė. — Genera
linė Darbo Konfederacija 
buvo paskelbus generalinį 
streiką prieš militaristų su
kilimą. O kai sukilimas bu
vo užgniaužtas, streikas bu
vo atšauktas.

, dėl, kad kiekvienas teatsi-: 
t '

žvalgybos sekliai (šnipai) 
jau seniai uostinėja kiekvie
ną jo žingsnį. Štai jis Sia
me. Slėpdamasis nuo agen
tų jis stoja dirbti bernu pas 
vieną dvarininką. Tuo tar- , 
pu prancūziškieji organai 
už akių nuteisia jį mirti.

1920 metais Nguengas Ai 
Kuokas vėl Kinijoje — šį 
kartą kaip kruopščiai kon- 
spiruoj amas revoliucionie
rius pogrindininkas. Jis ra
šinėja spaudoje, dangstyda- 
masis visokiais slapyvar
džiais. Jo straipsnių tema— 
visos kolonijinės sistemos 
smerkimas.

1930 m. vasario 3 dieną 
įvyksta nepaprastai svar
bus įvykis Vietnamo revo
liucinio judėjimo istorijoje 
Nguengo Ai Kuoko inicia
tyva įkuriama Indokinijos 
Komunistų Partija.

1931 metais anglų valdžios 
organai sučiumpa jį Hon
konge. Bet vis dėlto jam 
pavyko ištrūkti iš priešo 
nagų. Pačioje čankaišistų 
panosėje tęsia jis ir savo( 
žurnalistinį darbą ir po
grindinę veiklą.

Nuo tos minutės, kai ant- 
trasis pasaulinis karas lio
vėsi buvęs Prancūzijoje 
“keistuoju karu,” kai susi
darė vieningas antifašisti
nis frontas Europoje ir kai 
japonai pasirodė Vietname, 
jis paragina Vietnamo liau
dį prisijungti prie antifašis
tinės kovos fronto, bet, ži
noma, nepamirštant ir ko
vos dėl nacionalinės nepri
klausomybės. Jis įsteigia 
Lygą Kovai dėl Vietnamo 
Nepriklausomybės ir išren
kamas jos pirmininku. Tuo 
tarpu prancūzai, kuriuos 
Vietname blokadavo japonai, 
buvo Peteno ir Lavalio šali
ninkai. Jie buvo pasirengę 
ir čia, Vietname, bendra
darbiauti su agresoriais ly
giai taip, kaip jų šefai — su 
hitlerininkais Prancūzijoje.

Nguengas Ai Kuokas su
pranta, kad kova dabar 
ypatingai sunki, kad būti
nas ypatingas aktyvumas, o 
kartu —• ir atsargumas. 
Siekdamas galutinai atsi 
kratyti sekusiais jį prancū
zų, japonų, čankaišistų žval
gybos agentais Nguengas 
Ai Kuokas lemiamu liaudies 
kovos momentu pakeičia sa
vo varda ir pavardę, pasi
vadina HO CHI MINH.

Jis peržengia Kinijos sie
ną ir užmezga ryšius su 
Kinijos Liaudies Armija. 
Bet jau pirmame pasienio 
punkte, jau pačią pirmą 
naktį jį vis dėlto sugriebia 
gomindanine žvalgyba.

Taip prasideda visų sun
kiausias šio žmogaus gyve
nimo laikotarpis. Gominda- 
nininkai sukausto jį gran
dinėmis, pančiais, geležiniu 
antkakliu. Du mėnesius 
čankaišistai šitaip surakin
tą varinėja Ho Chi Minh 
nėr kalnus ir pelkes, po svi
linančia saule ir pliaupian
čiomis liūtimis, iš vietos į 
vietą, iš kalėjimo į kalėjimą, 
kol jis pagaliau įmetamas į 
Liudžou tvirtovės urvą. Per 
tuos du mėnesius Ho visiš
kai pražilo ir sulyso, kaip 
skiedrelė. Kai po kurio lai
ko išėjo į laisvę ir pažvel
gė į veidrodį — savęs nepa
žino ...

Sveikata buvo visiškai pa
irusi, gyvybė kabojo kaip 
ant plaukelio. Tik kovotojo 
dvasia nepalūžo.

Netrukus busimasis Viet
namo revoliucionierių lyde
ris jau Vietbako džiunglė
se. čia jis sutelkia apie sa-

listų partijos kongrese 1920 
metais, kai partiją suskilo. 
Busimasis Vietnamo Demo
kratinės Respublikos prezi
dentas tada balsavo už III 
Internacionalą.

Šį kelią jis pasirinko vi
sam gyvenimui. Jis tampa 
tik ką gimusios Prancūzijos 
Komunistų Partijos nariu.

1924 metų sausio mėnesį 
Nguengas Ai Kuokas tary
biniu laivu atplaukia į Kron- 
štatą, paskui į Petrogradą, 
trokšdamas būtinai pama
tyti Vladimirą Leniną. De
ja, jis pavėlavo dvi dienas. 
Lenino nebebuvo gyvųjų 

I tarpe.
Kaleidoskopiškas jo gyve

nimas tęsėsi. Jis kurį laiką 
dirba Kinijoje. Pagaliau jis 

bet dar ne. gimtajame kraš
te. Tenai patekti jam di
džiai pavojinga: prancūzų

Bona. — TSRS premjeras
Kosyginas prisiuntė sveiki
nimą naujam Vakarų Vo-_________ ___________
kietijos kancleriui Willy vėl atsiduria Indokinijoje 
Brandt ir palinkėjo gėrės- -----

dera stengtis gelbėtis iš 
mirties negarbingu būdu. 
TT‘ • • • AAWAAVAAAAA AXAVU-k? 11O-AVV10 AA AA Vz A

visuose pavojuose rasi prie- dienas, praleistas baimėje ir nių santykių tarp abiejų ša-
momų išvengti mirties, jei
gu tik negerbsi savęs. Iš
vengti mirties nesunku, kur 
kas sunkiau išvengti pikty
bės: piktybė greitesnė už 
mirtį ir greičiau pagauna. 
Aš štai esu nebejudrus ir 
senas, ir mane pagavo mir
tis, o jūs, mano kaltintojai, 
jūs gyvi ir vikrūs, ir jus 
pagavo kažkoks blogesnis— 
piktybė. ' Ir todėl mane, jū
sų pasmerktą, ištiks mirtis; 
o jus, mane pasmerkusius, 
ištiks piktybė ir negarbė 
(gėda), nes tam jus pasmer
kia tiesa. Aš pasiliksiu vie
naip nubaustas, o jūs—ant
raip. Visa tai taip ir turi 
būti, ir visa į gera.

“Be to, aš čia noriu jums, 
mano kaltintojams, pasaky
ti kai ką ir į priekį. Juk 
prieš pat mirtį žmonės aiš
kiau mato ateitį. Tai va aš 

pasakau jums, piliečiai, 
KŽd jūs būsite nubausti tuoj 
pat po mano mirties, — nu
bausti kur kas sunkesne 
babsme, negu ta, kuria jūs 
baudžiate mane. Jūs bū-

nerime, su nepatenkintais ,lių.

U

Plungės rajone buvo surengta žemaitiškų valgių paroda. Ja labai 
susidomėjo lankytojai, kuriuos matome nuotraukoje prie žemaitiškais 
patiekalais apkrauto stalo.

S? 8^0

JAV plečia karą Laose
Vientiane, Laosas.— Ko

munistų vadovaujamas Pa- 
thet Lao judėjimas tvirtina, 
kad Jungtinės Valstijos ple
čia “specialį karą” Laose.

Patriotinio Fronto sekre
torius 'Vogvičit teigia, kad 
Laose šiuo metu yra apie 
12,000 Amerikos karių.

Nauja profesinė 
technikos mokykla

Klaipėda. Dar vienu 
nauju daugiaaukščiu pasta
tu pasipuošė uostamiesčio 
Taikos prospektas. Valsty
binė komisija priėmė 600 
vietų profesinės technikos 
mokyklos mokymo korpusą.

Baigiami apdailos darbai 
šios mokyklos gamybiniame 
korpuse.

Londonas. — Gallup poll 
skelbia, kad Darbo Partijos 
populiarumas šiuo metu pa
kilo, o Konservatyvių Par
tijos populiarumas sumažė
jo 2 procentais.

Pekinas. — Kinijoje areš
tu tas Vakarų Vokietijos 
pilietis Trutz von Xylander 
ir nuteistas 10 metų kalėji
mu kaip “JAV impelialistų 
šnipas”.

Tokijas. — Japonijos už
sienio reikalų ministras Ai- 
shi išsireiškė, kad valdžia 
norėtų įsigyti branduolinių 
ginklų.

Maskva, — Mirė dr. Va
lentin A. Kargin, pasižymė
jęs mokslininkas, 72 metų 
amžiaus.
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Viešnagė pas draugus . 
St. Petersburg^

Spalio 10-tą forduku pa
sileidome 260 mylių kelio
nėn link St. Petersburg.

Sustojome pas Kazio ir 
Antosės Šoliūnų namelį St. 
Petersburge. Seniai jau ne
simatę karštai sveikinomės. 
Kalbėjomės vieni apie kitų 
sveikatą ir kitus draugus.

Štai įeina Viktoras ir Eva 
Valley, Juozas ir Helen Šo- 
liūnai. Čia vėl prasidėjo 
karšti seniai nesimačiusių 
draugų sveikinimaisi. Pra
bėgus kiek laiko, Antosė pa
kvietė vakarienės.

Pavakarien i a v ę kalbėjo
mės juokaudami ir rimtai 
apie mūsų prabėgusiais lai
kais dalyvavimą pažangos 
veikloje. Ir štai prisimena
me, kas mus suvedė į tokį 
neperski r i a m ą draugišku
mą. Juk mes gimę ir augę 
Lietuvoj, labai toli vieni nuo 
kitų; jie iš Aukštaitijos, o 
mes iš Žemaitijos. Atvykę 
Amerikon, Connecticut vals- 
tijon, susitinkame ir susi
draugaujame pažangios i o s 
visuomenės parengime. Bet 
ir dabar, susiradę mūsų am
žiui prielankesnį klimatą, 
negalime apsieiti vieni kitų; 
nesimatę nors kartą į me
tus, nežiūrint kaip toli vie
ni nuo kitų gyvename.

Vakaras ėjo į vėlumą. Iš
siskyrėme poilsiui, nes ryt 
būsime LLD 45-osios kuopos 
parengime.

šeštadienio rytą važiuo
jame Laiškanešių salėn, kur 
susitiksime daugiau draugų 
ir pažįstamų. Įvažiavus au
tomobilių kieman, sutin
ku Jocius iš Bridgeporto, 
Conn., kurie jau geroką 
krūvutę metų gyvena Clear- 
wateryj, Fla. Sveikinomės 
ir kalbėjomės apie tai, kaip 
vienas ir kitas jaučiamės, ir 
apie mūsų paliktą Connec- 
ticuto valstiją. Jocis tuoj 
pasiteiravo, kodėl aš nera
šau. Pirm negu spėjau pa
siaiškinti, jis išsiėmęs iš ki
šenės padovanoja man gra
žią rašomąją plunksną ir 
griežtai įsako, kad ir vėl šį 
tą “Laisvėn” parašyčiau. 
Ačiū draugučiui už dovanė
lę, bandysiu to nepamiršti.

Salėn įėjus jau matėsi 
apsčiai svečių. Pirmutinį 
draugą sutinku ir pasispau- 
džiame vienas kitam dešinę- 
B. Salaveičiką. Sveikinuosi 
ir su daugiau vietinių drau-

Labai didelė krūva metų, 
kai Salaveičikai gyveno New 
Britaine, Conn;, jų duktė 
Anelė nekartą dainavo New 
Havene suruoštuose kon
certuose ir pas mus kartu 
pietavome. Nebeprisimenu 
kuriais metais Anelė, Kon
stancija Menkeliū n a i t ė ir 
Kriaučiūnas (nežinau, ar jis 
dar gyvas) dainavo mūsų 
pažangiečių suruoštame 
koncerte, o po koncerto visi 
dainininkai ir svečiai pas 
mus stuboj pietavome ir 
linksmai kalbėjomės. Prisi
menu ir kai vieną kartą 
Anelė ir Anna Katkauskaitė 
New Havene dainavo ir pas 
mus pietavome. (Vėliau 
Katkauskaitė - Kaskas tapo 
operos dainininke.) Ir 
kiek daug yra prisiminimų 
iš praeities, kai sueini su se
nais draugais.

Štai pasirodo ir pietūs ant 
stalų.. Valgiai pagaminti tie
siog sulyg mūsų tautišku 
skoniu, patiekiami ant sta
lų gabiai, sistematiškai su
tvarkyti. Garbė jums, drau- 
gutės ir draųgučiai.

Baigiant pietauti, pirmi-

MIAMI, FLA I Philadelphia, Pa
ninkas Valley supažindino 
vietinius su iš toliau atvy
kusiais svečiais. Tapau pa
kviestas prie garsiakalbio 
tarti žodį, bet, būnant ne- 
prakalbininku, apart vieti
nių pasveikinimo, nieko- įdo
maus negalėjau pasakyti.

Pietus užbaigus, vietos 
dainoriai, vadovaujami Ade
lės Pakalniškienės, sudaina
vo keletą dainelių. Viena 
moteris sudainavo solo po
rą jos pačios sukurtų dai
nelių, tinkamai pritaikytų 
mūsų publikai. D a in orių 
grupė turi gerų balsų, ypač 
vyrų. Man, būnant Miamio 
Aido choro dainorium, net 
pavydu.

Po programos grįžome su 
Šoliūnais pas juos pailsėti. 
Sekmadenį abeji Šoliūnai ir 
mudu su žmona pietaujame 
pas Viktorą ir Evą Valley.

Sekmadienio vakare pas 
Juozą ir Eleną Šoliūnus va
karieniaujame abeji Šoliū
nai, Vikt. ir Eva Valley, 
Blaškys su žmona ir mudu. 
Ilgai tęsėsi pasikalbėjimas 
bėgančiais įvykiais iki vėlu
mos. Atsisveikindami pri
žadėjome su žmona, jei tik 
sveikata tarnaus, ir vėl ap
lankyti savo draugus.

i Pirmadienio rytą atsi- 
! sveikinę Kazį ir Antosę Šo
liūnus pasileidome atgal į 
pietus — namo. Ora.s ke
lionei buvo taip palankus, 
kad rodos tik važiuok ir va
žiuok. O mudviejų nuotai
ka—kaip ir oras. Kalbėjo
mės apie tai, kaip tokie pa- 
rengimai-sueigos ne tik kad 
duoda finansinės paramos 
mūsų spaudai ir abelnai pa
žangos apšvietai, bet ir su
veda mus iš visų,šio konti
nento kampų suvažiavusius 
tautiečius, gimusius ir au
gusius skirtinguose Lietu
vos kampuose, į pažintį ir 
draugiškumą.

Jeronimas

Waterbury, Conn.
Iš Trečios Apskrities 

Konferencijos
Spalio 19-tą dieną įvyko 

konferencija Lietuvių Klu
bo svetainėje.

Atstovų buvo tik nuo tri
jų kuopų šeši delegatai ir 
5 apskrities valdybos nariai, 
kuriems teko atlaikyti šių 
metų LLD trečios apskrities 
metinę konferenciją. Tiesa, 
delegatais nebuvo skaitlin
ga konferencija, bet gyva, 
nesimatė nusiminimo, pas 
visus matėsi pasiryžimo 
dirbti dėl ateities. Visi de
legatai pasižadėjo, kad kito
je metinėje konferencijoje 
atvykę turės raportą geres
nį, nes kuopa keletu narių 
bus skaitlingesnė.

Taigi, gražus išsireiški
mas, o tas dar galima, dirva 
gana plati, tiktai reikia no
ro ir turėti drąsos pakal
binti draugus dar neprik
lausančius prie LLD.

Lapkr. 2 d. tegul visi ke
liai būna į spaudos naudai 
parengimą, kuris bus Wa
terbury, kad iš artimų ir 
tolimų miestų galėtume su
sitikti 103 Green St. Lietu
vių Klubo svetainėje prie 
pietų stalo.

J. Strižauskas

Niujorko zooparke lyjant 
darbuotojai įrašė beždžio
nių “kalbą”. Po dviejų die
nų buvo paleista ta pati 
magnetofono juosta. Bež
džionės, išgirdusios savo 
riksmą, puolė bėgti, nors 
dangus buvo giedras.
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GurklisDomininkas 
ir žmona

“Spalio 12 d. buvau pas 
Čiurlius, — sako D. Gurklis 
—Mačiau keletą seniokų au
kojant darbininkiškai spau
dai po dolerį nuo pergyven
tų metų. Sakau, aš jau bai
giu 85-tus metus, tai galiu 
ir aš prisidėti. Šiandien, 
spalio 17 d. įteikiau R. Mer
kiui $85 ir prašiau persiųsti 
‘Laisvės’ įstaigai”.

Ačiū Domininkui, už do
vaną, taip ir padarysiu.

Paveiksle matome Domi
ninką Gurklį ir jo žmoną, 
kuri jau senokai mirusi.

R. Merkis

Bayonne, N. J.
Spalio 12 d. po ilgos sun

kios ligos mirė Juozas Ski- 
paris, senas Bayonnės gy
ventojas.

Velionis buvo gero būdo 
ir laisvų pažiūrų. Buvo 
“Laisvės” skaitytojas nuo 
jos įsikūrimo, taipgi kiek 
metų atgal yra ilgus metus 
išbuvęs LLD 2-ros Apskr. 
f in. sekretorių ir dabar ilgus 
metus iki pat mirties išbu
vo LDS vietinės 26 kuopos 
pirmininku.

Paliko nuliūdime žmoną 
Elzbietą. Šeimynos neturė
jo.

Tai taip retėja musų pa
žangiųjų žmonių eilės.

Ilsėkis, Juozai, amžinai 
šios šalies žemelėje.

Draugas

Waterbury, Conn.
Paskutinis pakvietimas 

į parengimą ir pietus
Lietuv. Literatūros Drau

gijos 28 kuopa rengia pie-
tus lapkričio (Nov.) 2 dieną Los Angeles orlaiviu iki
103 Green St., apatinėje sve
tainėje.

Pietūs bus duodami 1 vai. 
Po pietų Amelija Juškevi
čienė iš Stamfordo rodys 
skaidres nuotraukų, kurias 
ji padarė važinėdama po 
įvairias šalis Europoje ir 
Lietuvoje.

Nuotraukų rodymas uži
ma apie valandą ir pusę lai
ko. Bus visiems žingeidu 
pamatyti įvairias vietas iš 
kitų šalių, kurių mes nesa
me matę. Išgirsite jos kal
bą; ji papasakos, ką ji matė 
ir girdėjo bevažinėdama po 
kitas šalis.

Prašome visus waterbu- 
riečius ir iš apylinkės mies
tų atsilankyti į šią pramogą. 
Ketino atvažiuoti draugai ir 
:draugės iš Bostono irMas- 
petho. O mes, rengėjai, 
stengsimės visus skaniai pa
vaišinti, ir visi smagiai pra
leisime popietę.

Visi turėkite mintyje, kad 
dabar eina “Laisvės” vajus 
gavimui naujų skaitytojų. 
Vajininkė laukia jūsų pa
galbos; be jūsų pagalbos 
mums yra sunku gauti nau
jų “Laisvei” skaitytojų.

I M. Svinkūnienė

Yucaipa, Calif
Nuoširdūs spaudos rėmėjai
Verta pažymėti į laikraštį, 

kad mes savo apylinkėje tu
rim kelis gerus darbininkiš
kos spaudos rėmėjus, laik
raščių mylėtojus.

Pavyzdžiui, Redondo 
Beach turim gerą Onutę, 
kuri jau per porą metų 

i laikraščiui “Vilniai” aukojo 
virš po šimtą į metus.

Antra draugė — Antanet 
Russ. Ji pati atsinaujino 
“Vilnį” ir “Laisvę”, ir už
rašė “Vilnį” savo broliui į 
Šiaulius, “Laisvę” savo ge
rai draugei į Radviliškį. 
Laike 6 mėnesių po mirties 
jos gyvenimo draugo Juozo 
sukakties ji, pagerbdama 
savo vyrą, aukojo $120 
abiem laikraščiam ($60 kož- 
nam). Tuo ji pagerbė savo 
mirusį draugą ir sykiu gau
siai parėmė darbininkišką 
spaudą. Antanet Russ yra 
nepaprastai draugiška mo
teris. Ji yra sumani siuvėja, 
moka išdirbti visokius gra- 
žadaikčius ir drabužius. Ji 
kiekvienais metais siunčia 
“Vilnies” bazarui puošnių 
rankdarbių.

Yucaipietis Geo. Šidlaus
kas, atnaujindamas savo 
laikraščius, vis prideda ge
rą auką laikraščių sustipri
nimui.

Taipgi atnaujindami laik
raščius Kazys ir Marytė 
Bartnikai, Sandiego, pridė
jo gerą auką laikraščiui.

Atsinaujindamas laikraš
tį Vincas ir Nina Sedgwick- 
Segevičiai, El Monte, 
nepamiršo ir aukoti.

daugiau 
draugų ir draugių, 
skaito ir brangina darbinin
kišką spaudą, ir aukoja, 
kiek yra galima. Tai ačiū 
jiems.

Laiškas iš Biržų miesto
Rugpiūčio pradžioje ren

gėsi grįžti atgal į Lietuvą 
Marijona Kairienė. Ji išgy
veno virš 3 mėnesius Yucai- 
poje, pas savo sesutę ir švo
gė rį Yakimčikus. Marijona, 
viešėdama Amerikoje, mėgo 
ką nors įvairesnio parsiveš- 
ti į Lietuvą, tad jai susidarė 
net šeši čemodanai įvairios 
medžiagos. Todėl jai buvo 
patarta, kad grįždama į 
Lietuvą važiuotų Tarybiniu 
laivu, kuris išeina iš Mont
real, Canada. Ji savo bilietą 
pamainė. V i e to j orlaiviu 
grįžti atgal, ji važiavo iš

Calif.,

ir musų 
kurie

Montreal, o iš ten rugp. 12 
d. sėdo į laivą “Puškin” iki 
Leningrado ir pro ten iki 
Lietuvos Biržų miestan.

Išleistuvės įvyko pas Jur
gį ir Betty Damušius, Yu- 
caipoje, su pagalba kaimy
nų. Daug jai gelbėjo K. Ur
niežius (losangelietis).

Dabar jos sesuo Emilija 
gavo laišką, (kurio ilgai 
laukė), kad parvyko gerai 
iki Leningradui, o vėliau iki 
Biržų. Ant laivo valgis ir 
patarnavimas buvo labai 
geras, bet už vis geriausia, 
kad už parvežimą visų če
modanų nieko nereikėjo 
mokėti ant laivo ir net ne
reikėjo čemodanų atidaryti. 
Džiaugiasi namuose radus 
viską gerai, tik jos dukrelė 
buvo sunkiai susirgus vė
lesniu laiku. •

Alvinas

SUDBURY, MASS.
Mūsų Prisiminimo skelbi

me tilpo pavardės neteisin
gai. Turėjo būti sekamai: 
Stefanij a Sabanskienė; Juo
zas Sabanskis, Albert Sa- 
banskis. Pasirašo ■ Juozas 
Sabanskis,

Priedas apie išnykusią 
lietuvių koloniją

Siųsdamas velionio Jono 
Semėno artimiesiems užuo
jautą, pridėjau raštelį apie 
Jono veiklą Viduriniame 
(Central) Brooklyne. Raš
telis “Dar apie velionį J. 
Semėną” pasirodė “Laisvė
je” spalio 7 dieną. Redak
cija sakė priiimsianti ir dau
giau apie LSS 83 kuopos 
veiklą.

Na, tai čia ir pridedu.
Kai LSS 83 kuopa susior

ganizavo, susirinkimus lai
kėme karčiamninko salėje, 
kurią suteikdavo dovanai. 
Tačiau tikslas, žinoma, bu
vo, kad susirinkimą užbai
gę praleistum prie baro po 
dešimtuką arba daugiau. 
Tas mums nebuvo patogu.

Kuopos nariai nutarė kaip 
nors įsigyti susirinkimams 
laikyti salę. Vienas per- 
kupčius neišlaikė ir išsi
kraustė, paikdamas tuščią 
vietą poi numeriu 33 Hud
son Ave. Kuopos valdyba 
ją ir “pagriebė.” Reikėjo 
truputį apvalyti ir nudažy
ti. Už pirmą mėnesį nuo
mą užmokėjo kuopa iš iž
do. Iždas liko tuščias.

Vėliau sugalvota įsteigti 
vertelgystę (biznį) — obuo
lių ir saldaus gėrimo.

Suprantama, valgėm obuo
lius ir gurkšnojom minkš
tus gėrimus, ir taip ''suda
rydavo m sales1 nuomą.

Buvo įsteigta gramatikos 
mokyklėlė. Jonas Semėnas, 
kaip dailidė, padarė didelę 
juodą lentą, ant kurios mo
kiniai kreida rašydavo. Mo
kėmės iš Jablonskio, vado
vėlio.

Kas buvo mokyklėlės pa
tarėjais, nėra tiek svarbu. 
Tik galiu pasakyti, kad 
Mike Liepa ir Ignas Degu- 
lis daugiausia kreipė ati
džios, ypatingai į linksnia
vimus, ir gerokai prasilavi
no lietuviškoje rašyboje. Kai 
kurie greitai užpykdavo, 
kai jų klaidas pataisydavo.

Buvo įsteigtas knygynas 
(biblioteka) visokių knygų. 
Nunešiau savo Lalio žody
ną, už kurį užmokėjau $14.

Prasidėjo didesnis drau
gingumas įsigijus savą vie- 

Susiorganizavo Darbinin
kų Choras, kuris linksmino 
publiką “Laisves” koncer
tuose, Aido Choro parengi
muose ir savoje kolonijoje.

Buvo suvaidintas keturių 
veiksmų veikalas “Kry
žius.” Jonas Juška įdėjo 
daug darbo, kol prirengė 
aktorius. Vaidinimas buvo 
geras. Juška įterpė ir man 
seno žmogaus rolę, pypkę 
rūkančio. Kai vaidinimą už
baigėme, nuoi pypkės rūky
mo buvau “girtutėlis.”

Paskiau buvo paimta me
lodramiškas veikalas “Gra
žioji Mageliona.” Apie tai 
buvo minėta pirmiau. Tik 
noriu pridėti, kad “Gražio
sios Magelionos” pastatyme 
buvo trys svarbūs aktoriai: 
P. Mockapetris, kuris dabar 
gyvena Floridoje, ir J. Vai
cekauskas su savo dama. Jie 
daugiausia žavėjo žiūrovus.

Prie to galima pridurti, 
kad “Gražiosios Magelio
nos” pastatymas padarė ar
ti $900 išlaidų. Bet šis me
lodramos pastatymas buvo 
rekordinis. Nė vienoje Ame
rikos lietuvių kolonijoje ne
buvo veikalas vaidintas per 
du vakarus.

Dar reikia pridėti, kad 
tuo laiku, tai yra Pirmojo

Miamės Aido Choras, vadovauja Birute Ramoškaitė

pasaulinio karo laiku, nebu
vo kitose kolonijose geres
nio aktorių lavintojo ir ei
lių rašytojo, kaip Jonas Juš
ka.

Kalbant apie Central 
Brooklyn, negalima nepa
minėti katalikų ir tautiniu-

Katalikai turėjo bažnyčią 
ir kunigą. Pobažnytinėje 
salėje įvykdavo visokios 
prakalbos, net iš Lietuvos 
atvykdavo agentai su aukų 
rinkimo reikalais.

Tautininkai buvo silpni. 
Jei surengdavo vienas pra
kalbas per metus—tai visas 
jų darbas.

Grįžkim į gerąjį veikimą.
Buvo suorganizuota Aukš

čiausios Prieglaudos Lietu
vių Amerikoje kuopa. LSS 
83 kuopa priklausė įsteig
tam visokių kuopų .sąry
šiui. Taipgi ji prigulėjo prie 
LSS rajono, Newark, N. J. 
Mudu su Juozu Weiss bu
vome išrinkti deleg a t a i s. 
Vėliau mudu vadindavo 
“diplomat a i s - delegatais,” 
niekas kitas neapsiimdavo.

Įsisteigus Ainerikoje Ko
munistų Partijai, už pusme
čio Palmerio agentai iškrė
tė virš 80 socialistinių kuo
pų raštinių tik New Yorke 
ir Brooklyhe, Iš 83 kuopos 
agentai išvežė4 vežimą kny
gų ir mano Lalio žodyną.

Kai LSS 83 kuopa išdilo, 
salė buvo išlaikoma APLA 
kuopos. Politinis veikimas 
ėjo kitais keliais.

Būtų galima daug rašyti. 
Čia ne vieta.

Reikia paminėti, kad bu
vusių centralbrooklynie č i ų 
veikėjų mažai yra likusių. 
Kiek žinoma, dar tebėra 
gyvi ir tebesidarbuoja Juo
zas Weiss, Jonas Juška, 
Mike Liepa ir jo< žmona 
Amilija, Jonas Kaulinis ir 
jo žmona Anastazija, miru
sio Semėno žmona Petrė ir 
jos sesuo Ieva, ir Ieva Mi- 
zarienė, vėliau atėjusi į Dar
bininkų Chorą ir veikusį su 
pažangiaisiais. (Ji buvo jau
niausia Amerikoje gimusi 
mergaitė mūsų tarpe.)

Vincent Žabui

MIAMI, FLORIDA s

KONCERTAS ir PIETŪS

Sekmadienį, Lapkr.-Nov. 2 d.
LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO SALĖJE 

.2610 N.W. 119th Streep — Pietūs 12t30 vai.
Koncertas 2:30 valandą Y

Programoj dalyvauja: Aido Choras, solistai Stasys
Vaineikis, Birutė Ramoškaitė, Mae Gabrėnienė ir kitiu

Visus kviečia AIDO CHORAS*

Montello, Mass, a
Liet. Moterų Apšvietos 

Klubų Sąryšis turėjo rv/te- 
ninį pikniką po stogų. Pik
nikas gerai pavyko, liko ne
mažai pelno. Surengė Mon- 
tellos Liet. Moterų Apšvie
tos Klubas. Publikos buvo 
arti šimto.

Gauta nemažai dovanų 
pinigais ir maistu. J. Skir- 
montienė ir B. Keršienė da
vė po $5, K. Čereškienė ir 
H. Tamašauskienė po $2, K. 
Kalvelienė du pyragus, M. 
Gutauskienė kugelį, E. Ste- 
ponauskienė kugelį, K.Kma- 
rienė pyragą, P. Orintienė 
pyragą, H. Tamašauskienė 
pyragą ir iš Lietuvos šam
pano butelį, Norwoodo LLD 
kp. maisto, P. Žukauskienė 
gėlių bukietą.

P. Žukauskienė ir E. Bala- 
kevičienė už šampaną ir gė
les padarė palno $21.25, T. 
Kaminskienė už gėrius 
padarė $7.20. W

Širdingai ačiū visiems pa
rengimo dalyviams, taipgi 
šeimininkėms, kurios sun
kiai dirbo, kad maistą pa
ruošti ir patarnauti, ir ki
tiems, kurie nuoširdžiai dir
bo piknike.

Anna Markevičienė, G. 
Shimaitis, Frank Markevi
čius — rengimo komitetas.

Draugiška popietė lietuvių 
progresyvių spaudos reika
lams įvyks sekmadienį, lap
kričio 16, Liet. Taut. Namo 
kambariuose, 8 Vine St. Du
rys bus atdaros 1 vai. po
piet. Bus. užkandžių, namie 
darytų pyragų, kugelių, sū
rių, kavos ir kitokių skanė
sių už prieinamą kainą.

Draugiškai pasikalbėsime 
apie mūsų spaudos reikalu^. 
Galėsite atsinaujinti “Lais
vę”, “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsą’”. Gal atsiras nitu jų 
skaitytojų. Bus galima už
prenumeruoti Pietų Ameri
kos progresyvius laikraš
čius, Urugvajaus “Darbą” 
už $3.

Prašome visų gerbiamų 
lietuvių dalyvauti.

George Shimaitis

1931 metais po žemės dre
bėjimo Naujojoje Zelandijo
je atsirado 2 kilometrų ilgio 
ir 30 metrų gylio ežeras. 
Per kitą žemės drebėjimą 
1938 metais ežeras dingo.
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Lietuviški apmąstymai 
New Yorke

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

U. S. RADIUM IN PARSIPPANY

HELP WANTED-MALE-FEMALE
GOLF COURSE

HELP WANTED-MALE-FEMALE

Tarybinių filmų 
tylus festivalis

Mintis New Yorke su
ruošti lietuviško filmo festi
valį kur nors miesto centre 
išsivystė į idėją, kuri šiomis 
dienomis jau ir materializuo
jasi Modernaus Meno Mu
ziejaus Kino salėje. Gaila, 
kad iš visos galybės įdomių 
lietuviškų filmų, tebus pa
kartotas tas pats “Niekas 
Nenorėjo Mirti,” jau kartą 
tame Muziejuje rodytas. 
Filmas, parašytas ir sure
žisuotas vieno iš gabiausių 
TSRS filmininkų Vytauto 
žalakevičiaus, 1967 m. bu
vo apdovanotas didžiausia 
TSRS premija, ir buvo ma
tytas Paryžiuje, kitose sos- 
fcjiėse.

Amerikos Filmo distribu- 
toriams filmas nepatiko ir 
jį rodyti jie atsisakė. Gal 
čia ir politikos kiek buvo. 
Mat, filme vis iškyla lyg ir 
kaltinimas tiems, kurie vis 
žarstė karštus pelenus sve
timomis rankomis... Len
kai tuos vadino “mirties 
pirkliais, lietuviai—“vaduo
tojais”. ..

“Niekas Nenorėjo Mirti” 
bus pakartotas lapkričio 7 
dieną, 2-rą valandą po pie
tų.

Praėjusį pirmadienį į šį 
festivalį atvykusių žymiau
sių tarybinių filmininkų ir 
rašytojų tarpe sutikome ir 
patį Vytautą Žalakevičių, 
iš Vilniaus. Tuoj pat ji.s iš
skrido į Washingtoną, iš 
Ten — j Los Angeles, o spa
lio 31 iki lapkričio 4 vėl bus 
N^v Yorke, šiuo kartu 
“Niekas Nenorėjo Mirti”

bus rusų kalba. Nebus nei 
angliško, nei lietuviško ver
timo. Taip jau atsitiko, kad 
kažkokia lietuviška organi
zacija pasiskolino plačiae- 
kraninį lietuvių kalba filmą 
ir nebesugrąžino. Rengėjai 
taip pat užmiršo, kad šiuo 
metu New Yorke randasi 
dar vienas lietuviškas fil
mas “Laiptai į Dangų,” taip
gi lietuvių kalba, kurį nu
matoma netrukus pademon
struoti.

Beje, kartu su Žalakevi- 
čium atskrido žymusis ta
rybinis rašytojas Konstan
tinas Simonovas su žmona, 
dažnas Vilniaus ir jo rašy
tojų svečias.

Ruošiasi koncertų ciklui
Praėjusiais metais su tu- 

„I ristais lankęsis Eduardas 
Kaniava, Vilniaus Operos 
baritonas, jau grįžo atgal 
Amerikon, kaip žadėjęs, su 
savo žmona, žinoma Vil
niaus aktore. Teko nugirsti, 
atsitiktinai, kad Kaniava 
jau yra pakviestas dainuo
ti keliuose Amerikos mies
tuose: Bostone lapkričio 2, 
Čikagoje — lapkričio 9, 
Baltimorėj — 16, ir New 
Yorke — lapkričio 23.
Ruošiasi 1970 m. vasaros 

kelionėms
Pasinaudojant krentan

čiomis transatlanti n ė m i s, 
daromi žygiai į būsimą dai
nų šventę Lietuvon, ir po
rai savaičių po to, organi
zuoti Amerikos lietuvių 
ekskursiją. Ir gal dar ne 
vieną. Tikimasi, kad kelio
nė ten ir atgal kainuos tik 
apie $300 asmeniui.

IMMEDIATE DAY SHIFT
OPENINGS

FOR THE FOLLOWING:

ASSEMBLERS • INSPECTORS
Machine Shop Journeymen

SILK SCREENER
(Mechanical & Visual)

• PROCESSORS

We offer paid hospitalization, paid holidays and vacation.
For immediate interview call Mr. R. Longo:

335-9636. Or apply daily 9—5 at 1259 Rt. 46, Parsippany, N. J.

An Equal Opportunity Employer.
(78-80)

Chester, Pa

Maintenance men. Springhaven Club. 
Permanent. Call Mr. Snyder. 

Between 2 :30 and 3 P. M. 
TR 2-4502.

(67-79)

COLOR MATCHER. Must be fa
miliar with vinyl, printing inks. Ap
ply in person:
FIELDS PLASTICS & CHEMICALS
199 Garibaldi Ave., Lodi, N. J.

Mr. Mayer. (73-82)

MACHINE OPERATORS. Open
ings for blown plastic bottle ma
chine operators. Benefits include, 
group insurance, paid holidays and > , 
vacations. Excellent working con* 
ditions. Plant operates continuously 
7 days a wk. with rotating shifts 
with shift differential. OWENS 
ILLINOIS INC., 2900 Woodbridge 
Ave., Edison, N. J. Equal Opportu
nity Employer. (73-83)

WOOD WORKING. .All ground 
machine

Dar apie mirusį P. Petrauską
Draugė M. Svinkūnienė 

iš Waterbury, Conn., labai 
gražiai parašė apie mirusį 
mūsų draugą Pijų Petraus
ką (“Laisvės” nr. 77, spa
lio 21 d.). Bet ji nepaminė
jo, kad Pijus buvo ir meni
ninkas. Tai aš čia šiek-tiek 
ir paminėsiu.

Pijus mėgdavo mūsiškius 
teatrus, vaidinimus, juos 
lankydavo, ir buvo aktorius- 
mėgėjas. Jis padėjo vai
dinti per apie 20 metų. Jis 
buvo toks charakteris, kad 
jo vieton būdavo sunku ki
tą tokį gauti. Jis, mat, 
įeidavo į to žmogaus gyve
nimą, kuris dramaturgo 
veikalan įrašytas.

Man pačiam teko keletą 
veikalų kartu su juo vai- 
<  —•

Neteisingą pastaba
“Laisvės” š. m. nr. 77 Re

porterio pastaboje kyšo in- 
teilgentof o b i n e užuomina.

. Jis pasakoja, kaip viename 
lietuvių piknike koks tai 
“garsus artistas” norėjo iš
eiti iš pikniko, kuriame da
lyvavo žmogus iš Lietuvos. 
Kitas “inteligentas,” buvęs 
buržuazinės Lietuvos minis
tras, išėjęs iš eilinio Drau
gijos susirinkimo, kuriame 
dalyvavo moteris, neseniai 
grįžusi iš T. Lietuvos etc. 
Reporteris teigia, jog tie

_ žmonės taip netolerantiškai, 
taip nekultūriškai pasielgė 
dėlto kad jie “inteligentai”: 
‘4*‘Štai ką daro ir kaip el
giasi save reklamuojanti‘in- 
trifigentija’!”, jis baigia.
Tai neteisinga prielaida. Ji 

galėjo būti “madoje” gal

dinti, ir taipgi jis vaidino 
po mano režisūra. Jis buvo 
labai paklusnus ir niekad 
neatsisakydavo padėti vai
dinti. Ir, antra, jis gerai 
mokėjo nurašyti gaidas. Ka
da Lietuvių Meno Sąjunga 
išleisdavo dainas, tai jis nu
rašydavo gaidas taip gerai, 
kad būdavo neatskirsi nuo 
originalo, žodžiu sakant, 
velionis buvo talentingas 
menininkas.

Taigi mes, meno veikėjai 
ir visi kiti jo draugai ir 
draugės, apgailestauj ame, 
kad jis mirė ir kad per 
daugeli paskutinių metų 
sirgo kojų liga ir negalėjo 
nei vaidinti, nei lankyti 
mūsų vaidinimus.

Jonas Juška

LLD 6 apskrities konfe
rencija buvo skaitlinga de
legatais. Plačiai aptarus 
draugijos ir spaudos reika
lus, buvo iškeltas klausimas, 
kodėl “Laisvės” darbininkai 
ima tiek daug šventadienių, 
nes skaitytojai tikisi gauti 
laikraštį du kartus per sa
vaitę, kaip yra skelbiama 
spaudoje. Dauguma paste
bėjo, kad jie yra skriaudžia
mi.

Po konferencijos buvo 
duoti pietūs. Svečiai pasi
vaišinę paaukojo spaudai. 
Lietuvaitė aukojo $100, A. 
Lipčius $35, J. Staniai $20; 
po $10 aukojo N. Dudonis,
I. A. Bimba, P. Šlajus, J. 
Deltuva; po $6 Valantai ir 
bendradarbis; po $5 P. Gi- 
žauskienė, O. Kučiauskaitė, 
P. Paserskis, A. Grigas, R. 
Merkis, Gurklis; M. Carun 
$4, Tamašiunas $3, Nava- 
linskienė $2.

Išlaidas išmokėjus buvo 
padalinta sekamai: “Lais
vei” $150, “Vilniai” $100, 
“Daily World” $20, “Liau
dies Balsui” $20, LLD cen
trui $10.

Sekamiems metams val
dyba palikta ta pati: Pirm.
J. Stanienė, prot. sekr. O 
Kučiauskaitė, fin. sekr. Lie
tuvaitė, ižd. A. Lipčius.

Sekamai konf erenci j ai 
vieta ir laikas bus nuskirta 
sulig komiteto nuožiūros.

“Laisvės” vajus jau eina. 
Kuriems prenumeratos bai
giasi Chester ir apylinkėje, 
galės atnaujinti tiems P. 
Šlajus arba A. Lipčius.

Pasidarbavo ir parėmė su 
auka: P. Šlajus vieną tvir
tesnės bonką, Valentienė ir 
Stanienė po keletą tortų. 
Šeimininkėmis gerai pasi
darbavo H. Tureikienė ir 
Paliepienė. Labai puikiai 
pavaišino svečius. Apskri
ties vardu didelis ačiū.

i MACHINISTS K
Machines Assemblers

Boring Mill 
Lathe

Milling Machine
Choice of day or night shift. Plenty of overtime. All benefits 

including pension and profit sharing plan. Excellent working con
ditions in our new modern plant. Call Mr. Martella at 201-227-2080.

ARROW CONVERTING EQUIPMENT, INC.
17 Law Drive, Fairfield, N. J.

An Equal Opportunity Employer.

SHEET METAL MECHANIC. Close 
tolerance, chassis and cabinets, 18 
hours a week. Overtime.
ANCHOR PRECISION PRODUCTS

489-6565, Hackensack, N. J.
(71-80)

Full or
W. York

hand in furniture shop, 
part time. Aply: 1010 
St. PO 9-1324.

(77-83)

COLLEGE CAFETERIA. Dish-

(78-81)

KEYPUNCHERS, expd. Alphabetic 
for weekend work unit next June. All 
shifts available. Two locations; 21st 
& Parkway & City Line & Haver
ford. TR 8-5806.

room help. Mon. thru’ Fri. 40 hours.
6 AM to 4:30 PM. Union & Co.
benefits. Call 643-2746. Ambler, Pa.

(77-83)

(77-79)

PORTERS. Experienced. Luxury 
high rise Apt. House. 40 hours. 
Union benefits. CEDARBROOK 
JIILL APTS. 885-1300.

(77-83)

WAREHOUSE MEN
Full time. 8 AM—4:30. PM.

Advancement. Overtime. Excellent
Company fringe benefits.

Hospitalization and life 
« 

insurance.
Holidays and vacations

Apply:
GRAND-WAY DISTRIBUTION 

CENTER
43 McKee Drive, Mahwah, N. J.

201-529-3838
(73-79)

WIREMEN

Free

Paid

ACCOUNTING
RECEIVEABLES

Our growing Co. is in need of a 
capable and reliable gal, who has 
had previous experience working in 
a credit dept.

Liberal Co. benefits to 
son. Call Polly Madison. 
Ext. 44' for appt.

PERFECT PHOTO,
4901 Stenton Ave., Philadelphia

(77-79)

Openings exist at all levels. 
Expanding Electro-Mechanical

Operation
Opportunity for Advancement 

Liberal Co. paid benefits 
Including paid pension plan 
Call or write: John Kushma

AUSTIN ELECTRONICS
Division of the Austin Company 

W. First Ave., Roselle, N. J. 
201-241-3300

Equal Opportunity Employer 
(75-81)

450

An

Mechanics packaging equipment. 
Experience filling, capping, labeling 
and can seaming machines, electri
cal helpful. 'Union benefits, contact 
Mr. Byrne. Seaboard Labs, 5th & 
Callowhill, Phila. Pa. 19123.

WA 3-0206. (75-81)

right per- 
GL 7-400,

INC.

SECURITY GUARDS. Immediate 
openings New Bruswick area. Must 
have car, phone and clean record. 
Call 289-3000 ask for Ray Flanagan 
or Jim Whelan. Port Newark.

(77-80)

Immediate Openings. Porters, Or
derlies, Nurses, Aides, LPN’S RN’S, 
Dietray workers, Laundry Workers. 
No exp. required. County benefits. 
Apply in person. Neshaminy Manor 
Nursing Home, Doylestown, Pa. 
(Public transportation avail.) or DI 
3-2800, ext. 306. (78-84)

CF & I STEEL 
CORPORATION

Has openings for

PRODUCTION
TRAINEES

operating departments at

SHIPPING CLERK. Leading 
ectronic components firms need 
sponsible man for light shipping, 
ceiving. Immediate opening. This is 
an excellent opportunity for an alert 
man to assist shipping supervisor. 
Excellent starting salary plus liberal 
company benefits. Advancement po
tential. Springfield, N. J., location. 
Call Mr. Lang. 379-7600, ext.. 824.

(78-84)

MECHANICS & TRAINEES

T^en-

cl- 
re- 
re-

Good working conditions, good pay, 
fringe benefits.

Apply: STEPHEN-LEEDOM
PET CO. Allegheny Ave. & 
ard St.

GA 6-2402

CAR-
How-

(78-82)

CUSTODIAN. Hours are 4-12 PM. 
Fringe benefits, liberal pension plan. 
Starting salary $5200. Contact: 
UNION COUNTY TECHNICAL 
SCHOOL, 1776 Raritan Rd., Scotch 
Plains, N. J. Mr. Pieske, 889-2000, 
Ext 64. (77-79)

AUTO MECH. Front End and 
Alignment, good sal. plus comm. 
Apply in person:

C & C SUPPLY CO.
2813 Cottman Ave. (half block 

east of Roosevelt Blvd.), Phila, Pa.
(77-85)

MECHANICS & TRAINEES

Wood working conditions. Good 
Fringe benefits.

Apply:
STEPHAN-LEEDOM CARPET

PANTRY WOMEN. Full and part 
time. All Company benefits. Apply 
in person between 2 and 4 PM or 
call for appointment. CA 4-7949. 
Mrs. Endicott. STOUFFERS. Ben
son East, Jenkintown, Pa.

(73-79)

MACHINIST OR 
LATHE OPERATOR

General Machine Shop
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

EXTRUDER OPERATIONS. Main
tenance Mechanics. Wanted for po
lyethelene blown-film plant. Unusu
al and very attractive annual wage 
plan. All other fringe benefits, ma
ny opportunities for management 
training and promotion. Phone 622- 
5800 ext. 202. Mr. Tom Somers. 
Newark, N. J. (71-80)

WOODWORKER NEEDED

With Bandsaw ability.
Call Mr. Henry 

427-9400
(75-79)

pay-

MACHINIST. Experienced on en
gine & Turret Lathe and con
struction of simply Jigs and fix
tures and machining medium size 
castings. T. B. MacCABE COM
PANY, 4300 Clarissa St.

Apply in person or phone Mr. 
Black. DA 4-8300, between 10 AM 
& 3 PM.

tik 1919 m. ar senais asme
nybės kulto laikais, bet ne 
dabar. Reporterio suminėti 
žmonės taip grubiai pasiel
gė dėl to, kad jie yra tary
binės Lietuvos priešai. To
kių siaurapročių pakanka
mai yra ir tarp darbininkų, 
kurie tarybinių lietuvių ne
apkenčia. Čia kalta jų bur
žuazinė ideologija, ne jų in
teligentija.

Skaitytojas

Mano pastaba
Draugas Skaitytojas 

kiausia nepas t e b ė j o, 
mano rašte “inteligentai” 
buvo įdėti svetimženkliuosė. 
0 tai reiškia, kad jie tokiais 
nėra, kad jie pajuokiami.

Rep.

vei- 
kad

A. Lipčius
Redakcijos pastaba: “Lai

svė” išeina vieną kartą į 
savaitę tik tomis savaitė
mis, kai esti kokia svarbi 
šventė. Tai daroma per dau
gelį metų. Juk ir “Laisvės” 
antrame puslapyje yra įra
šyta: “Published Tuesdays 
and Fridays, except in case 
of Holidays”. Juk “Laisvės” 
darbininkai irgi nori švęsti 
tam tikras šventes, kaip ir 
visi darbininkai švenčia. O 
jeigu vieną dieną į savaitę 
“Laisvės”' darbininkai ne
dirba, tai jokiu būdu tą sa
vaitę negalima dviejų laidų 
išleisti. Reikia žinoti ir tai, 
kad vienas kitas darbinin
kas kartais dirba ir šešta- 
tadieniais,kad tik būtų ga
lima išleisti “Laisvę” dukart 
į savaitę. Manome, kad 
“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba, dalyvaudamas kon
ferencijoje, plačiau tą klau
simą nušvietė.

MAIDS, Domestics, Waitresses, 
Would you like a better paying job? 
Let us train you as a hospital aide.

Phone 665-1666.
(78-80)

In
ton and Roebling, N. J. plants. No 
experience necessary. Must have ap
titude for mechanical work. Excell
ent opportunity to earn semi-skilled 
occupation and increase earning ca
pdeity. Minimum rate $2.765 per 
hour. Must be willing to work ro
tating shifts.

CO.
Allegheny Ave. & Howard St. 

GA 6-2402.

(77-80)

(75-79)
AUTO 

MECHS 
SKILLED/SEMI-SKILLED

• Part
• Part

Time
Time
Time

Meat Wrapper
Deli Worker
Butcher

Vargše skrybėlė
Lvovo universiteto mate

matikos profesorius H. Au- 
erbachas nusipirko naują 
skrybėlę, bet netrukus kaž
kas pakeitė ją kavinėje blo
gesne. Auerbachas ilgai dė
vėjo šią nežinomo žmogaus 
paliktą skrybėlę ir niekad 
jos nevalė. Paklaustas, ko
dėl jis taip daro, mokslinin
kas atsakė: — Nevalysiu 
vagiui skrybėlės.

Applicants will be considered with
out regard to race, color, age, reli
gion or national origin. Benefit 
package unmatched. Apply Personnel 
Office, 692 S. Clinton Ave., Trenton, 
N. J., 8:00 A.M. to 4:30 P.M.

to

• Full
• 2 Night Crew Men.
For several Shop-Rites. Apply

Mr. Mardany. BERNARDSVILLE 
SHOP-RITE, Rt. 202, Bernardsville, 
N. J. 201-766-9859. (75-84)

CF & I STEEL 
CORPORATION

Op-Phone: 609-396-6511. Equal 
portunity Employer, In the Plans 
for Progress Program.

(78-81)

• EXTRUDER OPERATORS. Main
tenance Mechanics wanted for Poly
ethelene blown-film plant. Unusual 
and very attractive annual wage 
plan. All other fringe benefits, many 
opportunities for management train
ing and promotion. Phone 622-5800. 
Ext. 202. Mr. Tom Somers, Newark, 
N. J. (75-84)

Check these offers!
1. Weekly salary per plan. 2. Bo
nus system—over and above sala-\ 
ry. 3. Sick leave pay. 4. Holidays 
Vacation pay. 5. 40-hr week, plus 
time and one-half over 40 hrs.
6. .Insurance — health and life.
7. Uniforms furnished. 8. Latest 
equipment tools. 9. GM plus other 
training courses available. 10. Top 
shop-competent management with 
61 yr. reputation as 
ented dealership.

Why settle for 
than the best ? Call

Mr. Tempidio today.
STILLMAN & HOAG

Grand Ave. at Rte 4, 
Englewood, N. J.

569-9000
/

a service-ori-

anything less 
Mr. Hoffman

or

(77-79)

buvo

— Kuo žmonija kariautų 
trečiajame pasauliniame ka
re, jeigu jis kiltų?
paklaustas Albertas E i n-
šteinas. Didysis mokslinin
kas atsakė: “Trečiajame — 
nežinau, bet ketvirtajame— 
lankais ir strėlėmis”.

WAITRESSES, Waitersj Bus Boys, 
Kitchen help. Full and part time. 
Apply: CAMBRIDGE INN, Garden 
State Plaza, Paramus, N. J.

(78-84)

SHIPPER-RECEIVER. Only Am
bitious man need apply, must have 
good employment record. Excellent 
benefits include pension plan, pro
fit sharing, insurance, major med
ical, etc. Good salary, 624-5581. 
Mr. J. E., Newark, (77-80)*

CHEMICAL OPERATORS AND 
MAINTENANCE 'MEN. $4.25 an 
hour, $4.00 an hour. Min. start $3.00 
an hour. Chlorine Plant-Rotating 
Shift:'Sick pay, vacation, blue cross, 
uniform, shift differential pension 
plan and bonuses. Call 
CHEMICAL CO. Call 
201-352-0840. Elizabeth, 
pėrience helpful.

KUEHNE 
for apppt. 
N.J. Ex- 

(73-79)
HOUSEKEEPER-MAID. Like to 

work in a beautiful place with great 
benefits ? We have house-keeping 
maid openings NOW! Full or part 
time. Call 843-9500, ext. 835. Mar
riott Motor Hotel, Saddlebrook, N. J. 
An equal opportunity employer. • 

(78-81)

DISPLAY MAN. Irrimediate full 
time opening. Experience desirable 
but no necessary. Convenient hours. 
Famous benefits program: Profit 
sharing, paid vacation, discounts. 
Apply Personnel Office, 9:30 — 5, 
Mon., Sat., SEARS, Vineland, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(77-79)

GROUND KEEPER. 8 AM to 4:30 
PM. Fringe benefits, liberal pension 
plan. Starting salary $5800. Con
tact: UNION COUNTY TECHNI
CAL SCHOOL, 1776 Raritan Rd., 
Scotch Plains, N. J. Mr. PieSke, 
889-2000, Ext. 64. (77-79)
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Mieste pasidairius vystėmis skriaudžia kostu- 
merius.

1966 metais buvo pradė
ta išpardavinėti Thomas 
Winthrop Streeter privatiš- 
ką biblioteką. Išpardavimas 
baigtas tik dabar. Viso už 
biblioteką gauta $3,104,982. 
Tai rekordinė suma. Stree- 
terio biblioteka buvo laiko
ma didžiausia iš visų priva- 
tišku bibliotekų, u

Procaccino buvo pirmuti
nis, o dabar išstojo ir Lind
say prieš taip vadinamą 
“atdarą priėmimą į miesto 
kolegiją.” Toks priėmimas 
reiškia, kad bet kuris jau
nuolis, baigęs vidurinę mo
kyklą, be pridedamų egza
minų galėtų įstoti į miesto 
kolegiją ir tęsti studijas. 
Dabar tiktai gabiausi jau
nuoliai įleidžiami. Tai lai

koma diskriminacija prieš 
netaip gabius moksleivius, 
kurie, dėl skurdžių gyveni
mo sąlygų, vidurinėje mo
kykloje negali smarkiai pa
sižymėti.

“Atviro priėmimo” prie
šai argumentuoja, kad -toks 
priėmimas nuskriaustų ga
biausius moksleivius, nes 
visiems vietos miesto kole
gijoje neužtenka.

Miesto taryba svarsto 
pasiūlymą priimti įstatymą, 
kuris leistų miestui pa
traukti i teismą sukčius, ku
rie nuskriaudžia kostume- 
rius Sumanymas geras ir 
turėtų būti priimtas.

Jam, žinoma, labai prie
šingi biznieriai, kurie apga

LAISVES

Šiemet nuo pradžios metų 
niujorkiečiams pragyveni
mas pabrango visais pen
kiais procentais. Tai pra
lenkė visus miestus. Ypač 
skundžiasi senesnio amžiaus 
žmonės, kuriems tenka gy
venti iš pensijos.

Majoras Lindsay pasira
šė miesto Tarybos priimtą 
įstatymą, kuriame reikalau
jama, kad visos firmos, ku
rios kokius nors daiktus 
parduoda miestui, savo dar
bininkams mokėtu mažiau
siai $2.50 į valandą. Iki šiol 
minimum alga buvo $1.75. 
Aišku, kad tos firmos pa
kels daiktu kainą. Jos ne
nukentės.

Nuoširdi padėka
Nuoširdžiai dėkoju vi

siems, kurie buvo šermeny
se ir kurie palydėjo j kapi
nes mano mirusį vyrą An
taną Meškį, kuris mirė šių 
metų spalio 13-tą dieną. Ir 
taipgi dėkoju giminėms už 
gėles, Jonui Juškai ir An
tanui Bimbai už pasakytas 
kalbas, M. Shalins įstaigai už 
gerą patarnavimą, Winter 
Garden restorano savinin
kui už gerus pietus, kores
pondentui už gražų aprašy
mą ir “Laisvei” už patalpi
nimą aprašymo.

Toks gražus ir malonus 
visų patarnavimas mane 
suramino mano liūdesio va
landoje, ir aš, būdama pa
tenkinta, aukoju “Laisvei” 
$40 ir apsimoku už jos pre
numeratą $10.

Julija Meškienė

(ONCERTAS
Sekmadienį, Lapkričio d»

AIDO CHORAS, VADOVYBĖJ MILDRED STENSLER

iki pasimatymo
Jau važiuoju Šiaurėn, 
Turiu Jus palikti, 
Palenksiu aš taurę, 
O galbūt ir kitą.

Kaip širdyje gera 
Bus Jus prisiminti 
Ir pas šeimą savą 
Įspūdžiais dalintis.

Draugai visko kiaušis, 
Ką aš ten regėjau, 
Ir ištempę ausis 
Klausysis susėdę.

Aš jiems pasakysiu, 
Kad pas Jus buvau. 
“Laisvę” paskaitysiu, 
Man bus net geriau.

Kad yra lietuviai 
Tokie, kaip ir mes, 
Kad Lietuvoj buvęs 
Ir beveik kasmet.

Daug kuo jie žavėjęs, 
Pasiekimais krašto, 
Pasiėmę plunksna 
Daug ką jie parašo.

Ir draugas Antanas 
Daug ką jau parašė: 
Apie lietuvėlės kalnus, 
Apie gimtą kraštą...

Nuo širdies linkėsiu 
Dar daugiau rašyti! 
Aš dar prisidėsiu,— 
Nereikės prašyti!

Juk lietuviai darbštūs!
Kas gi to nežino?
Ir šaunuoliai smarkūs 
Kuriant komunizmą.

Dirba ir Šiaurėje, 
Plėšinių kraštuose, 
Kraštui atsidėję 
Plotuose didžiuose.

Moteris prie vairo, 
Arba prie ligonio, 
Turi didžią garbę, 
Motinystės šlovę!

Iš LLD185 kuopos 
susirinkimo

LLD 185 kp. susirinkimas 
laikytas spalio 14 d. “Lais
vės” salėje. Narių atsilankė 
16.

Išklausyti pranešimai iš 
American Assoc i a t i o n to 
Combat Racism and anti- 
Semitism (veiklai prieš fa
šizmą).

Nutarta paaukoti $10
Taipgi nutarta paaukoti 

Urugvajaus “Darbui” $5 ir 
susirinkime dalyvavę au
kojo: Fr. Jakštis $2, Fr. 
Varaška $1.50; po dolerį: J. 
Bernotą, P. Bieliauskas, Al
bina Mikalaus, J. Grybas. 
V. Venckūnas, W. Baltru
šaitis.

Iš LLD centro pranešta, 
kad M. Meškauskienės kny
ga “Žvelgiu į Tolius” jau 
gauta ir nariams bus išda
linta.

Susirinkimas uždarytas 
su kava ir tortu.

J. G.

Išvyko į T. Lietuvą

Parengimą Kalendorius

Lapkričio (Nov.) 9
“Laisvės” metinis kon

certas, lenkų New National 
salėje, B r o o k 1 y n o dalyje 
Greenpointe.

Lapkričio (Nov.) 23 dieną
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo parengimas “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park. Pradžia 
2 vai. po pietų.

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

popietė “Laisvės” salėje, 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 valandą.

“Laisves” Direktoriams
Malonėkite susirinkti .į 

sėdį šį pirmadienį, spalio 27.
Sekretorius

MIRĖ
Spalio 23 dieną mirė bu-Pirmadienį, šio mėnesio

20 dieną, 8 vai. vakaro, Ona vusi greatneckietė Virbic- 
Janušienė iš Woodhaven, kienė, žmona seno “Laisvės” 
N. Y., išskrido iš Kennedy skaitytojo ir rėmėjo Motie- 
aerodromn Pan American
lėktuvu į Lietuvą. Ji išva-1 
žiavo pasisvečiuoti pas savo 
sesute ir savo dukterėčią 
Onufp Tnčaite kuri gyvena

New National Hali, 261 Driggs Ave., Brooklyn. Pradžia 2 vai.

Nellie Ventiene*
Sopranas /

Victor Becker
Baritonas

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

“Laisvės” kolektyve 
Šauniai taip darbuojas, 
Net nurausta vyrai, 
Jiems pastabą duodant.

Būsiu aš dėkingas, 
Mizarienei Ievai, 
Darbe atsakingam 
Už šviesesnę dieną.

O Kavaliauskaitei, — 
Niekad nepailsti, 
Puslapius bevartant 
Ir mane atminti.

Noriu, kad ateitų 
“Laisvės” numerėlis, 
Kad jis man suteiktų 
Džiaugsmo spindulėlį.

Draugui Jonui Grybui, 
O taip pat Gašlūnui, 
Visam kolektyvui— 
Aukštam lygy būnant.

Visiems gero linkiu!
Gal pasimatysim,' 
Lietuvoje kartu 
Vilnių aplankysim.

Klaipėdoje ir dėsto chemiją 
Klaipėdos Politechnikos In
stitute.

Būdama visai jaunutė, tik 
15 metu, Ona Janušienė pa
liko Lietuva ir 1904 metais 
atvažiavo i Ameriką, tačiau 
tėvvnes meilė buvo visuo
met jos širdyje. Ji nepamir
šo savo kalbos ir tėvynės. 
Jau du kartu ji aplankė sa
vo gimta ii krašta — nirma 
karta 1929 ir antrą kartą 
1937 metais,

Išggyvenusi 65 metus už- 
sienvje. dabar jinai trečiu 
kartu vėl aplanko Lietuvą. 
Ji pamatys šiam dienini sa
vo krašto klestėjimą Įvai
riose srityse ir pastebės 
santvarkoje rvšku pasikei
timą,. Prieš išva.žiuoiant ji 
užsimokėjo “Laisvės” pre
numerata ir vajaus proga 
na a ūko i o $25.

Kennedv aerodrome susi
rinko būrelis drangų nalv- 
dėti ir palinkėti Onai Ja
nušienei laimingos kelionės 
ir nrnvnc sveikatos.

Keleivių tarpe matėsi pa

jaus Virbicko. Veliones pa
laikai buvo pašarvoti šer
meninėje ant 118 St., Rich
mond Hill, ir palaidoti pir
madieni, spalio 27 d., šv. Jo
no kapinėse.

Mūsų giliausia užuojauta 
draugui Virbickui ir vi
siems artimiesiems.

• • • "*
Spalio 26 d. mirė plačiai 

žinoma brooklynietė Sofija 
Petkienė. Pašarvota M. 
Ballas šermeninėj, 09 
Grand St., Brooklyne.

Wasningtonas. — čisf at
vyko du Tarybų Sąjungos 
nevelistai — Grigory Bak- 
lonov ir Michail Aleksejev.

ra lietuvaičių, vykstančių 
tuo pačiu lėktuvu į Lietuvą. 
Neteko susipažinti, bet gir
dėjau, kad viena jų buvo 
daktarė iš Kauno, viešėju
si pas savo sesute Filadelfi
joj. o kitq — filadelfietė, 
vykstanti į Lietuvą svečiuo
tis.

Vis dažniau ir dažniau 
mainosi lietuviu vizitavimai 
tarp Amerikos ir Lietuvos, 
vis tampriau ir tampriau 
užsimezga mūsų ryšiai<tsu 
Lietuva.

H. F.

Jonas Grybas Amelia Young Augustinas Iešmantą
bosas Koncerto viešnia solistė bosas

Aukštąjį kalnelį, 
Dzūkijos kraštuose 
Mizaros kapelį 
Gėlėmis papuošim!

Pagaliau pagerbsim 
Tylos minutėle 
Ir galvas nulenksim, 
Ir keliausim vėliai.

Bet baigsiu rašyti, 
Tuojau iškeliausiu, 
O Šiaurėn nuvykęs 
Jūsų laiškų lauksiu.

Viso gero “Laisvei”—
Vytautas Grupkaitis

1969 X 11

Lisbonas. — Portugalijos 
valdžia giriasi laimėjusi 
parlame n t i n i u s rinkimus. 
Opozicijai nebuvo leista lais
vai dalyvauti rinkimuose.

-----------------------L—

kviečiame visus dalyvauti. BILIETAS $1.50
<1

RENGIMO KOMITETAS
Perskaitę “Laisvę” paduo

kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Kelrodis j “Laisvės” Koncertą
Kaip pasiekti koncerto vietą subway bei elevated traukiniais 

Gyvenantieji arti Canarsie - 14th St. linijos važiuokite 
šia linija iki Lorimier St. stoties. (Patartina sėsti priešaki
niuose vagonuose.) Lorimer St. stotyje eikite pirmyn, kur 
matysite laiptus žemyn, virš kurių yra užrašas: 1ND—Jam'ai- 
ca-iQueens; ten tuneliukas eina į Crosstown traukinį GG. šis 
traukinys eina į Greenpoint,—pirmas sustojimas Nassau Ave. 
stotis. Čia išlipę gatvėn eikite atgal apie pusantro bloko, ir 
rasite Driggs Ave.; ten netoli bus koncerto svetainė — 261 
Driggs Ave.

Kurie važiuosite iš Jamaica srities Jamaica traukiniu, 
geriausiai išlipti Hewes St. stotyje ir eiti du blokus atagl—iki 
Union Avė., ir prie Broadway rasite 1ND—GG traukinio stotį, 
šiuo traukiniu pavažiavus dvi stotis, bus Nassau Ave.

Važiuojantieji automobiliais iš Connecticut ir Massachu
setts valstijų, atvažiavę iki Long Island, važiuokite Throgs 
Neck tiltu iki Long Island Expressway, sukite dešinėn į Ex
pressway ir važiuokite iki pamatysite du didelius gaso tankus, 
juos pravažiavę laikykitės dešinėj, privažiuosite pasisukimų 
į Grand Ave., pasisukite ir važiuokite šia Grand Ave. iki 
Graham Ave., sukite dešinėn ir važiuokite iki pasidarys platu, 
tai čia ir bus Driggs Ave.; sukite kairėn, ir už vieno bloko 
kairiajame šone bus New National Hali.

Automobiliais iš New Yorko pusės Williamsburg tiltu 
važiuokite tiesiai (nekrypkite į šalinius išvažiavimus nuo 
tilto), važiuodami tiesiai privažiuosite platų Union Avė. ,r^ia 
nekrypkite į dešinę, bet važiuokite skersai ir įvažiuosite į 
Meserole Street, važiuokite iki Graham Avenue, čia sukite 
kairėn ir važiuokite iki Driggs Avenue, čia pasukę kairėn 
pamatysite kairiame šone New National Hali—tai konųterto 
salė.




