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KRISLAI
LDS jau 40 metų 
Pradžia huvo sunki 
Suteikė daug pagalbos 
Reikia daugiau talkos 
Pasimatysime koncerte

J. Gasiūnas —
LDS organas “Tiesa” skel

bia: “LDS žengia į 5-ąjį de
šimtmetį, atlikęs daug ge
rų darbų savišalpos, apšvie
tus ir kultūros srityje per 
40 metų laikotarpį.”
* 1930 m. lapkričio 5 d. LDS 
£avo leidimą iš New Yorko 
valstijos apdraūdos depar
tamento legaliai veikti ap- 
draudos ir savišalpos srity
je. Todėl šiii metų lapkri
čio 5 d. Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimui sukako 40 
metų.

Minėdama tąją garbingą 
sukakti, “Tiesa” išėjo 6 pus
lapių, kuriuose telpa nema
žai informacijų apie šios 
organizacijos susikūrimą ir 
veikla, v

•
LDS susikūrė didžiosios 

ekonominės krizės metu. 
Tuo metu apie 18 milijonų 
darbininkų buvo bedarbių 
gretose. LDS narių taip
gi buvo nemažai bedarbių 
eilėse. Daugelis jų dėl ne
darbo net nepajėgė narinius 
mokesčius pąsimokėti.

LDS tokiems nariams pa- 
d$jo. Per desėtka metų dau
giau kaip 700 LDS narių ga
vo mokesčius apmokėti. To
kiems nariams LDS išmokė
jo apie $6,000.

Tuo metu bedarbiai ne
gaudavo jokios apdraudos. 
LDS prisidėjo prie iškovoji
mo bedarbių apdraudos ir 
senatvės pensijų.

Per tą 40 metų laikotar
pį buvo daugiau kaip 18,- 
000 narių susirgimų. Tiems 
nariams LDS išmokėjo dau
giau kaip milijoną dolerių 
pašalpomis.

Tame laikotarpyje mirė 
daugiau kaip 4,200 narių. 
Jų pašalpgaviams LDS iš
mokėjo daugiau kaip $1,- 
600,000.

LDS Nepaprastos Pagal
bos Fondas suteikė dauge
liu narių, esančių sunkioje 
(ekonominėje padėtyje, par- 
mą.

•
Finansiniai LDS dabar 

yra viena tvirčiausiu f rater- 
nalinių organizacijų JAV. 
Jis dabar teikia nariams 
didžiulius metinius dividen
dus, moka gerokai padidin
tą pašalpą. Tai vis puikūs 
atsiekimai.

Visa bėda tik tame, kad 
mūsų Susivienijimas, kaip 
ir kiti lietuvių susivie
nijimai, žymiai mažėja na
rių skaičiumi, nebepajėgia 
atpildyti mirusiųjų ir išsi- 
braukusiųjų vietų.

Todėl svarbiausias LDS 
darbas: įrašyti daugiau nau- 
j* narių, kad LDS galėtų 
ąlpildyti nors praretėjusias 
eiles. Tame darbe reikia 
jaugiau talkos.

- —— * •
šį sekmadienį turėsime 

metinį laikraščio “Laisvės”

Demokratai senatoriai paskelbė 
slaptą valdžios sutartį su 
karališka Moroko valdžia

Prez. Nixonas nelaimėjo rinkimą

Washingtonas. — Demo
kratai senatoriai Fulbright 
ir Symington atidengė nau
ją valdžios slaptybę—Jung
tinių Valstijų komunikacijų 
bazės Moroke sutartį. Toje 
bazėje yra 1,700 amerikie- 
čių karių ir kitų technikų.

Ikišiol valstybės departa
mentas bandė sutarti su 
Moroko valdžia slaptybėje

palaikyti, bet dabar abu de
mokratai senatoriai ją pas
kelbė senatiniame užsienio 
reikalų komitete. ;

Už sutikimą bazę įsteigti 
Morokas, žinoma, gauna 
gerą atlyginimą. Paaiškės 
vėliau, kiek milijonų dolerių 
Moroko karalius gavo ir 
dar gaus.

Kinija norėtų konferencijos 
branduolinių ginklų klausimu
Tokijas. — Japonijos So

cialistų Partijos delegacija, 
grįžusi iš Kinijos, kur išbu
vo porą savaičių, atsivežė 
Kinijos vyriausybės atsi
šaukimą į viso pasaulio vals
tybes.

Atsišaukime raginama su
šaukti valstybiii galvų kon

ferenciją dėl branduolinių 
ginklų visiško uždraudimo 
ir jų sunaikinimo. Japonijos 
Socialistų Partijos delegaci
ja pilnai sutiko su Kinijos 
vyriausybės ir partijos pa
geidavimu tam tikslui su
šaukti pasaulinę konferen
ciją.

Washingtonas. — Nixono 
administracija dėjo labai 
daug pastangų laimėti šiuos 
rinkimus. Rinkimų kampa
nijoje aktyviai dalyvavo vi
sa Nixono šeima, vice pre
zidentas Agnew ir kabine
to nariai. Jie apkeliavo dau
geli miestu ir miestelių. 
Tikėjosi laimėti daugumą 
Kongrese ir Senate. Bet ne
laimėm. Kongreso ir Sena- 
nato dauguma, kaip ir prieš 
rinkimus, turi demokratai. 
Demokratai užkariavo daug 
gubernatorių vietų ir dau
gumą valstijų legislatūrų.

Tiesa. Nixono administra
cijai pasisekė nugalėti re- 
publikona liberalą senato
rių Goodell ir demokratų 
kandidate Ottingerį. Kon
servatorių kandidatas Buck- 
ley laimeio senatoriaus vie
tą tik todėl, kad republiko- 
nų ir demokratų kandida

tai. pasisakę prieš Nixono 
programą, Prieš karą Indo
kinijoje, padalino balsus. 
Bucklev gavo 39 proc. bal
suotojų, o 61 nroc. balsuo
tos balsavo už taikos kan
didatus.

Connecticut valstijoje re- 
puhlikonas laimeio senato
riaus vieta tik todėl, kad 
demokratas s e n a t, orius 
Dodd, kandidatuodamas ne
priklausomu sąrašu, suskal
dė demokratų balsus ir to
dėl demokratų kandidatas 
nelaimėjo.

Bendrai beveik visur bal- 
suotoiu dauguma balsavo 
nrieš Nixono siūlomus kan
didatus, kartu atmetė Nixo
no programą. Rinkimu re
zultatais jis negali pasigir
ti, tai nors giriasi, kad jis 
turėsiąs senate ideologinę 
daugumą.

Italijos unijos sudarė bendrą 
frontą kovai už socialines 

reformas visoje šalyje
Florence, Italija. — Kata

likų, socialdemokratų ir ko
munistų'vadovaujamos uni
jų organizacijos turėjo ben
drą suvažiavimą. Dalyvavo 
daugiau kaip 400 visų trijų 
federacijų atstovų.

Keturių dienų pasitarime 
katali k ų, socialdemokratų 
ir komunistų nuomonės išsi-j 
aiškino ir nusitarė sudaryti

bendrą frontą kovai už so
cialines reformas, kurios 
būtinai reikalingos Italijoje.

Suvažiavime p r a v e s t a 
svarbi mintis ateityje su- 
jungti visas tris federacijas 
į vieną galingą centrą, ku
ris galės sėkmingiau vado
vauti darbo unijoms ir vi
siems darbininkams.

Bethlehem kompanija paleidžia 
iš darbo 10,000 darbininkui

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS

Unijistai remia GM streikierius
0----------------------------------------------------

Buffalo, N. Y. — Bethle
hem Steel Corp. Lackawan
na fabrikas tuoj po lapkri
čio 3 d. rinkimų paleis iš 
darbo 10,000 šavo darbinin
kų. Sužinota, kad iš palei
džiamų darbininkų 3,000 vi
sai nebebus pašaukti atgal 
į darbą, nes jie jau bus ne
bereikalingi kompanijai.

Buvo nusitarta paleisti iš 
darbo tokį darbininkų kie
kį dar prieš rinkimus, bet 
Prekybos Buto ir Jungtinės 
Plieno Darbininkų Unijos 
viršininkų raginama kom
panija sutiko atidėti palei
dimą po rinkimų, kad nega
lėtų tiek daug pakenkti re- 
publikonams rinkimuose.

Į plačios šalies ekraną
Vilnius. — Į Tarybų Są

jungos ekraną priimtas 
naujas lietuvių plačiaekra
nis meninis filmas < “Vyrų 
vasara”. Tai pirmasis šie
met susuktas Lietuvos kino 
studijos filmas. Pagal mas
kviškio Jurovskio ir Šalte
nio scenarijų filmą pastatė 
režisierius Giedrys, vyriau
sias operatorius Mockus, 
dailininkai Nicius ir Vili
mienė.

Naujame filme vaidina 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
artistas Babkauskas, akto
riai Budraitis, Adomaitis, 
Šurna, Mainelytė ir kiti.

•
Mokytos penkiasdešimtmet.

Kėdainiai. — Čia įvyko 
didelės iškilmės — pirmoji 
vidurinė mokykla minėjo 
savo penkiadešimtmetį. Tai 
didžiausia mokykla rajone.

Iškilmėse dalyvavo šios 
mokyklos įsteigėjas, pirma
sis jos direktorius Blazai- 
tis, dabar 83 metų pensinin
kas, buvę mokytojai Paukš- 
telienė, Sereikienė, Gumbre- 
vičius, Paukštelis.

Jubiliejaus proga Lietu
vos TSR švietimo ministeri
ja apdovanojo mokyklos ko
lektyvą garbės raštu.

•
Satyrikų seminaras

Vilnius. — Čia įvyko tra
dicinis tarprespublikinis 
žurnalistų satyrikų ir dai
lininkų karikatūristų kūry-

koncertą. Tikimės kad jis 
praeis iškilmingai, šimtai 
Taisviečių jame dalyvaus.

“Laisvės” koncerto pro
grama, kaip ir visuomet es
ti, bus įvairi. Smaigu bus ją 
išklausyti, susitikti su dau
geliu draugų, graždai ir kul
tūringai praleisti popietę, 
kartu paremti savo mylimą 
laikr’aštį.

Taigi, pasimatysime kon
certe.

binis seminaras. Be vilnie
čių, jame dalyvavo Mask
vos, Baltarusijos, Estijos, 
Latvijos, Moldavijos ir 
Ukrainos laikraščiu bei sa-

• 'i ‘ ‘ Ll , ’ .2* i ■ .tyrimų žurnalų . darbuoto
jai.

Seminaro dalyviai išklau
sė “Krokodilo” žurnalo vy
riausio redaktoriaus pava
duotojo Vichrevo pranešimą 
apie satyrinio žurnalo prob
lemas šiuolaikiniame etape. 
Apie satyrinę poeziją kal
bėjo lietuvių poetai Astraus
kas ir Jonynas.

Seminaras truko trejetą 
dienų. “Tiesos” redakcijos 
patalpose buvo surengta 
dailininkų-seminaro dalyvių 
karikatūrų paroda.

A. Vaivutskas

Mojasi grąžinti 
ragangaudizmą

Washingtonas. — Nixo- 
no administracija yra 
linkusi grąžinti makartizmą 
tikslu nuslopinti bedidė j an
tį judėjimą prieš karą, ra
sizmą, skurdą.

Rinkimų kampanijos metu 
Nixonas pasakė daug kal
bų už republikonų kandida
tus, kurie remia jo karinę 
programą. Kai if o r n i j o s 
miestelyje San Jose 5,000 
taikos šalininkų piketavo 
Nixoną. Tuo metu kas tai 
paleido kiaušinius ir akme
nis į jo automobilių.

Sekamą dieną Nixonas 
pareiškė, kad “teroristai bus 
suvaldyti.” Provokat o r i š - 
kas žygis jam padėjo skelb
ti grąsinimus tiems, kurie 
jį piketavo. Manoma, dabar 
jis imsis priemonių prieš 
savo priešus.

Maskva. — Spalio 20-21 
dienomis įvyko 27 Europos 
komunistų ir darbininkų 
partijų bendras susirinki
mas, kuriame aptarė kovą 
už Europos saugumą.

Chicago. — Čia įvyko ei
linių unijistų konferencija. 
Dalyvavo joje daugiau kaip 
200 atstovų, kurių 40 proc. 
sudarė negrai.

Konferencija nusitarė vi
sais galimais -būdais remti 
General Motors darbininkų 
streiką. Nusitarė sukelti 
reikiamą sumą pinigų ir 
gauti pakankamą skaičių 
parašų atsišaukimui patal
pinti laikraštin.

Nutarta streikierių para
mai rinkti aukas visuose 
unijų lokaluose, taipgi pa
siųsti delegacijas į GM 
streikierių piketo linijas.

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany dar 
kartą priminė < organizuo
tiems darbininkams reika
lą kovoti prieš Nixono ad
ministracijos programą, ku
ri didina nedarbą, infliaci
ją, mažina ekonominę ga
mybą. v

Washingtonas. — Balta- 
kalni'eriai darbininkai, ku
rie dabar uždirba iki $11,- 
000 į metus, nėra nei kiek 
gerėsųęję ekonominėje pa
dėtyje, kaip buvo I960 m er
tais, uždirbdami po $7,500.' 
Per 10 metų pragyvenimo 
kainos smarkiai pakilo.

Negrai advokatai už A.
Davis išlaisvinimą

New Yorkas.— Naciona
linė Negrų Advokatų Kon
ferencija pridavė teismui 
reikalavimą paleisti iš kalė
jimo komunistę Angelą Da
vis, kuri kalėjime laikoma 
izoliuota ir badauja.

Advokatai taipgi reikalau
ja $250,000 atlyginimo iš 
majoro Lindsay ir kitų at
sakingų žmonių už Angelą 
Davis kankinimą.

Popiežius numato pasaulinį karą
Roma. — Popiežius Pau-& 

liūs sekmadienį atsišaukė į 
Izraelį ir arabus, raginda
mas pailginti mūšių paliau
bas ir ryžtingai pradėti tai
kos derybas. Jis kvietė 
krikščionis melstis už tai
kos išlaikymą Vidurio Ry
tuose.

Popiežius toliau nurodė, 
kad tarp arabų ir Izraelio 
mūšių atnaujinimas gali su
kurti visapasaulinį karą. 
Jis priminė, kad Jungtinės 
Tautos, vietoje diplomatinių 
manevrų, turėtų imtis dar
bo ir atnaujinti taikos pa
sitarimus.

Liuteronų socialinė 
veikla praplėsta

San Antonio, Texas. — 
Amerikos Liuteronų Bažny
čių konvencija pataisė kon
stituciją, kuri pirmiau 
draudė socialinę veiklą. Da
bar socialinė veikla bus pra
plėsta.
Konvencijoje nurodyta, kad 

iš 6 milijonų Jungtinėse 
Valstijose gyvenančių mek
sikiečių 80 procentų randa
si skurdo ir bado padėty
je. Todėl liuteronai dabar 
ateis jiems į pagalbą.

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tęsis iki 31 d. Gruodžio.

Vyliausia dovana bus pusė kelionės į Lietuvą lėšų. 
Taipgi įdomių gerų knygų biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. Tai geras paakstinimas darbuotis vajuje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Philadelphia, Pa................................................. 1580
Connecticut valstijos vajininkai....................  1071
Brooklyn© vajininkai......... . .............................. 964
So. Boston, Mass..............................   504
Iš Kanados .. ..........................  _ 300
Pittsburgh, Pa.......................................................... 264
Miami, Fla........................................................... 240
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......................... 216
S. Puidokas, Rumford, Me.................................. 170
Great Neck, N. Y...................   168
A. Barnet, Los Angeles, Calif...........................  132
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass............................. 108
L. Tilwick, Elaston, Pa...................................  72
K. Naravas, Shenandoah, Pa................................ 32

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

Reikalauja atnaujinti 
V. Rytų pasitarimus
Jungtinės Tautos, N. Y.— 

Daugelio valstybių delega
cijos pareiškė, kad dabar 
svarbiausias klausimas — 
atnaujinti taikos pasitari
mus tarp arabų ir Izraelio.

16 Afrikos ir Azijos vals
tybių siūlo rezoliuciją, ku
ri reikalauja, kad Izraelis 
nieko nelaukiant pasitrauk
tų iš arabų teritorijų į se
nus rubežius ir pradėtų 
rimtai tartis dėl taikos Vi
durio Rytuose.

Vėliausios Žinios
New Yorkas. — Trečia

dienio naktį didžiulis lėktu
vas pakilo iš Kennedy aero
dromo ir skrido į Paryžių. 
Bet pasiekęs Massachusetts 
valstiją, pakliuvo j audrą ir 
taip susiūbavo, kad keleiviai 
išvirto iš sėdynių. Dvi
dešimt du keleiviai sužeisti. 
Lėktuvas turėjo sugrįžti į 
New Yorką. Jame buvo 
daugiau kaip 14 0 keleivių. 
Laimė, kad niekas nežuvo. 
Lėktuve buvo ir N. Y. se
natorius Javits, bet jis ne
sužeistas.

Anglijos unijos prieš 
valdžios programų
Londonas.—Anglijos Dar

bo Unijų Generalinės Tary
bos susirikimas pasmerkė 
Torių valdžios legislatyvę 
programą, kuri sudaro dar
bininkams kliūčių.

Valdžios programoje nu
matytas šalpų mažinimas, 
panaikinimas mokyklose 
vaikams nemokamų užkan
džių, mažinimas korporaci
joms taksų ir tt.

Montreal. — Trečiadienį 
netoli šio miesto senelių 
prieglaudoje kilo baisus 
gaisras. Septyniolika sene
lių žuvo.

Saigonas.—Amerikos mi- 
litarinė vadovybė skelbia, 
kad pereitą savaitę Vietna
me žuvo tiktai 24 amerikie
čiai. Kiek buvo sužeistų, ne
sakoma. šiuo laiku, dėl di
delių liūčių sezono, mūšiai 
Pietų Vietname yra sulė- 
teję.

v
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Kerštas prieš studentus
TAI buvo pernai per gegužės 4 dieną. Ohio valsty

binio universiteto, kaip kitų universitetų, studentai su
ruošė taikos demonstraciją. Valstijos nacionalinė gvar
dija demonstrantus užpuolė. Keturi studentai buvo nu
šauti, o keletas sužeistų. Baisus pasipiktinimas tuo kru
vinu gvadijos darbu nusiaubė per visą šalį.

Prasidėjo ieškojimas to įvykio kaltininkų. Valstijos 
valdžia sudarė taip vadinamą “grand jury” ir pavedė jai 
tuos kaltininkus surasti. Na, ir ta džiūrė dirbo: ieškojo, 
tyrinėjo.

Ir štai rezultatai: ji “surado,” kad kalti buvo ne 
žmogžudžiai iš nacionalinės gvardijos, bet'studentai ir 
profesoriai. Jie “kalti,” kad jie suruošė prieškarinę de
monstraciją.

Džiūrė išdavė kaltinimus prieš 28 žmones. Apkaltinti 
ne tik studentai, bet ir kai kurie profesoriai. Jie suimti 
ir uždaryti už grotų. Jie bus teisiami ir baudžiami...
0 žmogžudžiai vaikštinėja laisvi. O valstijos guberna
torius, kuris įsakė gvardijai demonstraciją sutriuškinti, 
laisvas ir tebesėdi gubernatoriaus vietoje...

Aišku, kad su tuo šis reikalas nepasibaigia. Kento 
studentų ir profesorių gynimas taps visos pažangiosios 
visuomenės pastangomis.

Studentija ir šiaip Amerikos jaunimas netylės.

Nauji vejai iš Saigono
PRADŽIOJE šios savaitės spaudoje pasirodė labai 

įdomus pranešimas iš Pietų Vietnamo sostinės Saigono. 
Kalbama apie viešą išstojimą vieno iš žymiausių Pietų 
Vietnamo generolų. Juo yra gen. Duong Van Minh.

Manoma, kad gen. Minh ruošiasi atvirai stoti į kovą 
prieš prezidentą generolą Thieu. Jis kalba apie labai 
sunkią padėtį Jis sako, kad šalyje auga skurdas ir kyla 
žmonėse nepasitenkinimas dabartiniais vadovais.

Spaudoje daroma išvada, kad gen. Duong Vąn Minh 
sieks Pietų Vietnamo vadovybę nuversti. Jis turįs du 
keliu. Jis gali išstatyti savo kandidatūrą į prezidentus, 
arba sukilimu susidoroti su Thieu-Ky klika. Dar esąs 
nenustatęs, kurį kelią jis pasirinks.

Reikia atsiminti, kad generolas Van Minh buvo vie
nas iš tų militaristų, kurie anais metais nuvertė kataliką 
prezidentą Diem ir paskui jį nužudė. Vadinasi, jis gali 
vadintis specialistu.

Visko gali būti.. Visko tikimasi.

Dar daug daugiau...
ANĄ dieną Amerikos spaudoje pasirodė žinia, kad 

Amerikos Centrinės Žvalgybos Agentūra (ČIA) surado, 
jog Pietų Vietnamo komunistai turi daugiau kaip 30,000 
savo “agentų” Saigono valdžios aparate.

Tokiai žiniai pasirodžius, Paryžiuje buvo atsikreipta 
į Pietų Vietnamo Laikinosios Revoliucinės Valdžios at
stovą Duong Dinh Thao, kad jis pasakytų, ką jis mano 
apie tokios žinios teisingumą.

Labai įdomu, kad Thao nepaneigė ČIA “atradimo.” 
Priešingai, jis pasakė, kad tas skaičius “komunistų agen
tų” yra kur kas didesnis. Šis karas, Thieu-Ky klikos 
viešpatavimas ir Amerikos politika Pietų Vietname taip 
dasiėdė žmonėms, jog jie nebegali pakęsti. O visus tuos, 
kurie tokį nepasitenkinimą drįsta kokioje nors formoje 
išreikšti, Amerikos žvalgyba vadina “komunistų agen
tais.” Daug tokių “agentų” atsiranda ir Saigono režimo 
aparate. Ir juo ilgiau šis karas tęsis, tuo aukščiau kils 
tokių “agentų” skaičius visoje šalyje, taip pat ir Saigono 
valdžios aparate.

Įvairios Žinios
MaskVa. — Tarybiniai ir 

Amerikos pareigūnai sutiko 
kooperuoti erdvėse, kad 
abiejų šalių satelitai galė
tų erdvėje susiartinti, net 
susirakinti ir vėliau atsira
kinti.

Albany, N. Y. — Lapkri
čio mėnesį valstijos loteri
joje galės dalyvauti ir tie, 
kurie pasipirks bilėtą tik už 
50 centų. Bilėtai pardavi
nėjami per porą savaičių.

VaršuVa. — Lenkija skeb 
bia, kad nuo 2-ojo karo pa
baigos Lenkijoje pastatytų 
laivų tonažas siekia pus-

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

penkto milijono tonų. Pa
statyta daugiau kaip 1,000 
laivų.

Jungtinių Tautų Asamb
lėja priėmė antikolonialinę 
programą, kuriai priešinosi 
Jungtinės Valstijos, Pietų 
Afriką, Anglija, Australija 
ir Naujoji Zelandija.

Budapeštas. — Pasaulio 
Demokratinio Jaunimo Fe
deracija sveikina Indokini- 
jos jaunimą, kovojantį prieš 
amerikinį imperializmą ir 
jo rėmėjus.

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

Kas ką rašo ir sako
IR ALT Už JUOS

Vagis ir žmogžudžius 
Bražinskus ginti pasisku
bino ne tik VLIKas. Jiems 
savo ranką ištiesė ir ALTo 
vadai. Antai, spalio 31 d. 
Chicagos menševikų “Nau
jienos” paskelbė ALTo Cle- 
velando skyriaus korespon
denciją. Joje sakoma:

“ALT Cleveland© skyriaus 
valdyba skubiai paraše laiš
kus bei pasiuntė trumpas tele
gramas Turkijos prezidentui 
Cevdet Sunay, ministeriui pir
mininkui Suleyman Demirel ir 
Turkijos ambasadoriui JAV- 
ėms Melih Esenbel, prašant 
neišduoti P. ir A. Bražinskų 
sovietams bei suteikti jiems 
politinių pabėgėlių teises.

Taip pat buvo 'kreiptasi į 
JAV vyriausybę, prašant už
tarimo pas turkus.”

Šitie vagių ir žmogžudžių 
bičiuliai eina dar toliau. Jie 
šaukia lietuvišką visuome
nę skubiai aukoti “Bražins
kų gynybai”. Kaip jie juos 
gins? Juk jie Turkijoje! 
Kas nors Clevelande gauto
mis aukomis gražiai pasi
naudos. Naujas raketas.

APIE VAGIS IR 
ŽMOGŽUDŽIUS 
BRAŽINSKUS

Vis daugiau gauname in
formacijų apie Bražinskus. 
Antai “Tiesoje” straipsnyje 
“Jokio pasigailėjimo žmog
žudžiams” Alg. Stankevi
čius rašo:

Dvejetas su pistoletais, gra
natomis ir nupįaųtavam?džiu 
^autuvų... : šiandien šie- žo
džiai • visų tarybinių } žmonių 
lūpose,, mintyj sukelia neap
sakomą pąšipiktihįipp. jaus
mus. . Banditiškai; pagrobiąs 
lėktuvas, t “nuŽudyta lelituvb 
palydovė Nadežda Kbrčenkd, 
sužeisti lėktuvo įgulos nariai, 
pavojuje atsidūrusi 46 kelei
vių gyvybė..::

(Nu p ia utavamz d is ša u tu vas... 
Senas visų banditų ir žmogžu
džių ginklas, patogus paslėp
ti po drabužiais, pakelti iš pa
salų, iš už kampo, iš už' krū
mo. Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės gerai prisimena slo
gius pokario metus, kai to
kiais šautuvais ginkluoti ban
ditai ir žmogžudžiai plėšė so
dybas ir kaimų krautuvėles 
žudė žmones.

Šis ginklas ne atsitiktinai at
sirado vagies Prano Bražins
ko ir jo sūnaus rankose. Ir 
veltui kai kas Turkijoje ir už 
jos ribų bando tai paversti 
“politiniu įvykiu”.

Yra tos liaudies posakis — 
pažįstu ir nuluptą. Sakome 
taip, kai apie žmogų žinome 
viską iki panagių, kai žinome 
jo visą vidaus “pasaulį”, vi
są šito “pasaulio” menkystę 
ir juodumą. “Pažįstame ir nu
luptą”, — pasakojama apie 
Praną Bražinską Beižonyse, 
kur augo šitas išsigimėlis. Vie
vyje, kur ilgą laiką jisai dir
bo. Spekuliantas, nešvarios są
žinės žmogus,— taip vienu 
balsu kalba apie Bražinską jį 
pažinoję žmonės. Apie tai 
kalba ir teismo proceso me
džiaga,, kuri atskleidė visas jo 
machinacijas, pardavinėjant 
nusikalstamu būdu įgytą tur
tą, už kurį jis ir jo bendrai 
susižėrė į kišenes 32 tūkstan
čius rublių. O kiek dar smul
kaus kasdieninio pirkėjų ap
gaudinėjimo ir sukčiavimo už 
prekystalio!

Sakoma — žmogus, kuriam 
nieko nebuvo švento, — žvė
ris. Iš tiesų net žvėris nepuola 
savo motinos. O Pranas Bra
žinskas veidmainiškai apgavo 
ir suvedžiojo savo tikrą moti
ną. Jis prikalbino ją parduoti 
namelį kaime, o kai pinigai 
pateko į jo rankas, jis išvijo 
motiną iš savo namų, atsisakė 

ją išlaikyti. Kas išsakys moti
nos skriaudą ir skausmą, kai 
negalėdama nieko padaryti, ji 
buvo priversta kreiptis į teis
mą, kad iš tikro sūnaus būtų 
išieškomi alimentai motinai 
išlaikyti, šlykštu ir biauru 
klausytis jį pažinojusių žmo
nių pasakojimų, kaip jis elgė
si savo šeimoje, kaip jis tyčio
josi iš žmonos, atsivesda- 
mas į namus savo sugulovę, 
gyvendamas su ja čia pat, po 
vienu stogu.

Iki širdies gelmių skaudina 
Tarybų Lietuvos žmones tas 
faktas, kad Bražinskas ilgą 
laiką dangstėsi Tarybų Lietu- 

Įvos piliečio skraiste. Dangstė
si, nors neapkentė šitos san
tvarkos, nes Tarybų valdžia, 
darbo liaudies valdžia reika
lavo iš jo doro ir sąžiningo 
darbo.

. . .Lėktuvo pagrobimo liu
dininkai pasakoja, kad nusi
leidus Turkijoje, Trabzone, 
kai buvo nešamas iš lėktuvo 
Nadeždos Kurčenkos lavonas, 
kai ant neštuvų buvo nešami 
sužeisti lėktuvo įgulos nariai, 
kai Turkijos policininkai lydė
jo lį aerouostą keleivius, ban
ditai Bražinskai stovėjo ir šy
psojosi. Vyresnysis šūktelėjo 
įkandin:

— Aš dar sugrįšiu pas jus 
ir padarysiu viską, ko nepa
darė Hitleris!

Ko gero, šiuos kriminalisto
žodžius ir galvojama laikyti 
“politiniu pareiškimu”. Visas 
pasaulis žino, ką darė Hitleris 
ir jo vietiniai pakalikai oku
puotose teritorijose — žudė, 
nuodijo dujų kamerose, kan
kino koncentracijos stovyklo
se žmones. Visame pasaulyje 

j šie nusikaltimai laikomi nusi
kaltimais žmonijai. Juos pa
dariusiems niekur negalioja 
senaties teisė,->, Tuo tarpu kri
minaliniai nusikaltėliai Bra
žinskai.sųsįįaukė paramos iš 
“Lietuvos vaduotojų”.
• i..............  ' ’ r. Į ‘ i •'

NAUJA SROVĖ
Amerikiečįų okeanograf as 

Kendalas iš .Floridos, rem
damasis tarybinių ir japonų 
mokslininkų duome n i m i s, 
nustatė, kad vakarinėje Ra
miojo vandenyno dalyje te
ka anksčiau nežinota srovė. 
Ją sukelia Ramiojo vande
nyno ekvatorinė priešsrovė. 
Ši srovė atsiranda tarp Fi
lipinų salų ir Naujosios 
Gvinėjos ir teka į rytus. 
Jos galingumas — 47 mln. 
kubinių metrų per sekundę. 
Nuo jos prasideda Kurosi- 
vo srovė — 19 mln. kubinių 
m per s. Ramiojo vande
nyno ekvatorinės priešsro
vės greitis sudaro 1.2—3 
mazgus, tekančio sluoksnio 
storis—300 m.

Išvažiuodamas iš Maroko 
sostinės Rabato, vairuoto
jas išvysta Achmedo ben 
Achmedo benzino kolonėlę 
su užrašu: “Vienintelė ben
zino kolonėlė Sacharoje. Vi
sos kitos, kurias jūs pama
tysite pakeliui, — tik mira
žas”.

Tarptautinio Kairo aero
dromo vestibiulyje draudžia
ma bučiuotis atsisveikinant. 
Vienas Kairo dienraštis 
tvirt i n a : “Pasibučiavimai 
prieš išskrendant trukdo 
judėjimą vestibiulyje ir er
zina tuos, kurie nesibučiuo- 
ja”.

Viena prancūzų aviakom
panija nutarė nebedalinti 
keleiviams saldainių, lėktu
vams pakylant ir nusilei
džiant. Tačiau keleiviai pra
dėjo boikotuoti kompaniją, 
ir ši prarado 300,000 frankų.

DR. A. PETRIKĄ

Antrosios jaunystes 
moterims

Vilniaus leidykla “Vaga” 
išleido didoką knygą, pava
dintą “Knyga moterims,” 
kurią parašė Čekoslovakijos 
gydytoja M. Klimova-Fiug- 
nerova. Iš rusų kalbos ją 
išvertė L. Motiekienė, ilius
tracijos — Zdankos Kadr- 
nožkovos.

Kaip matysite iš paduo
tos turinio dalies, knyga ne
liečia moterų jaunystės, jų 
problemų nenagrinėja. Gal 
dėl to tik prabėgomis užsi
menama apie nėštumą bei 
gimdymą. Matoma, autorė 
tas fiziologines moterų 
funkcijas laiko pirmosios 
amžiaus dalies, pirmosios 
jaunystės reikalu.

Knyga paskirstyta į tris 
dalis:

I- ji dalis — Prie antro
sios gyvenimo puses slenks
čio; Klimakso reiškiniai; 
Lytiniai santykiai; Kodėl 
ne kiekviena santuoka lai
minga?; Prie senatvės 
slenksčio; Kaip reikia gy
venti, etc.

II- ji dalis — Gyvenimo 
sąlygos, palankios sveika
tai ir ilgam amžiui; Namų 
aplinka; Kūno švara; Mi
tyba; Fizkultūra po 40 me
tų; Ar mokate miegoti?, 
etc.

II-ji dalis — Kokia jūsų 
gyvenimo prasmė?! Aktyvi 
senatvė; Vaikai; Menas 
puošia gyvenimą; Laimė ir 
sveikata priklauso nuo mu
šu, etc.

Čia paminėta, kaip t jau 
anksčiau sakyta, ,tik turįnip 
dalis, o jis daug platesnis. 
Autorė ' daug vietos škiria 
s’antuokihifr nesan t'ū i k a i į 
nagrinėja priežastis,' kodėl 
mūsų laikais įvyksta tiek 
daug išsiskyrimų; pataria, 
kaip gyventi, kad santuoka 
būtų harmoninga, kad iš
tuokų būtų mažiau, nes tai 
ardo šeimą ir visuomenę.

Autorė matyt, yra didelė 
fizkultūros (mankštos) mė
gėja, nes šiam “sportui” ji 
duoda net penkis skyrius. 
Ji pataria moterims daryti 
mankštą ne tik rytais, bet 
ir iš darbo parėjus bei va
karienės pavalgius. Ji tei
gia,/ jog darbas nesuteikia 
pilnos kūno mankštos, nes 
liečia tik tam tikrus kūno 
raumenis, o mankštinti rei
kia visus.

Autorė smerkia moterų 
rūkymą ar spiritinių gėri
mų vartojimą. Ji nepata
ria moterims nė perdaug 

SENUTĖ ANT GONKŲ

Gladioliai, jurginai, begonijos, astrai 
Ties gonkais liepsnoja;

Žieduose visas darželis skęsta 
Senutei po kojų.

Jos žvilgsnis nubėga marga klombų juosta 
Ir alpsta grožybe; .

Iš džiaugsmo ištryškus ant senatviško skruosto 
Jai ašara žiba.

Mergaitė ir vaikinas, susikibę pirščiukais, 
Pro šalį praeina,

Atspindi akys žilaplaukės senukės
Meilės skambančią dainą.

Trykštančia laime padvelkia jaunystė, 
Meile tyrąja,

Senutei lyg naujas gėlynas pražysta 
Svaja sparnuotąja.

Ir jų skrydį, jų alpulį ji išgyvena
Stebuklingai iš naujo,

Jaučia veržliosios būties panoramą, 
Liepsningą jų kraują.

Ir senutė ties gonkais — giedra, žilagalvė — 
Lyg dalis to gėlyno,

Ji įpina dar vieną nuostabią spalvą 
Į tą svaigulį begalinį.

J. Alota

Bene didžiausias XX am
žiuje gyvenęs žmogus-ame- 
rikietis Robertas Vodlaif 
(1918-1940). Jo ūgis 2 
rai 55 centimetrai.

•

Buenos Airėse įvyko tarp
tautinis geriausio aštraus 
patiekalo konkursas. Lai
mėjo meksikietis Eduardas 
Ramirezas, kuris patiekė 
“Velnišką filė” (gaila, re
ceptas nežinomas). Po de
gustavimo trims džiuri na
riams reikėjo kviesti grei
tąją pagalbą.

Jacksonville (Floridos 
valstija) kapinėse į akis 
krinta auksinis užrašas ant 
vieno paminklo: “Prisiekiu, 
kad daugiau niekad neve
siu”.

—*
Italijoj išleistas žodyn^, 

kuriame nurodyta 7 tūks
tančiai įvairių fizinio ij 
protinio darbo profesijų. 
Sudarytojai tą žodyną ren
gė 20 metų. •

atsidėti įvairiems vaistams 
ar kosmetikos priemonėms. 
Jos receptas — tvarkingas, 
nuosaikus gyvenimas, na
tūrali mityba, reikiama 
mankšta bei poilsis, gera 
nuotaika, harmonija bei 
santaika šeimoje, pažangus 
požiūris į visuomenę ir t. t. 
Tuomet gyvenimas bus lai
mingas bei gera sveikata be 
vaistų ar stimuliantų. Ji 
net Jono Nogos satyriniu 
eilėraščiu pajuokia tas mo
teris, kurioš bando nuo se
natvės gintis vaistais:

Ei, senatve,, eik šalin! 
Vais'.Fėlę duok artyn. 
Šimtas visas buteliukų, 
Flagonėlių ir dėžučių, 
Tepalų, lašų, tūbelių, 
Viską neškit į namus, 
Tempkit, vilkit—

aš— ramus... 
Kai mirtis ateis pas jus, 
Meskit reckon

kaip paklius 
Tuos lašus ir tabletes, 
Buteliukus, dėžutes, — 
Kai tą siaubą pamatys, 
Tuoj numirs pati mirtis! 
Kaip nugalėti pirmalaikę 

senatvę ir visuomet būti 
jaunu, autorė patara:

“Dirbti kitų gerovei — 
štai kur didžiausia pasiten
kinimo ir laimės versmė. 
Kiekvienas iš mūsų gali iki 
žilos senatvės aktyviai dirb
ti. Veikla praplės jūsų aki
ratį! Pasaulis staiga jums 
pasirod y s optimistiškesnis, 
gražesnis, ir jūs suprasite, 
kur slypi gyvenimo prasmė. 
Pamėgsite savo darbą, ne
kantriai lauksite rytojaus, 
vįši liguisti reiškiniai pasi
trauks į antrą ‘plįną, ? jūs 
apims malonus. moralinio 
pūsitenki n i mo jausmas... 
Ne jus gyvenimas, o .jūs 
gyvenimą tvarkote... Pa
žinkite tikrovę, neapsiribo
kite tik savo vienmečių 
draugija, bendraukite su 
jaunais žmonėmis!”

Tai puikūs patarimai, ku
rių kiekvienam verta laiky
tis!

Bendrai imant, knyga la
bai įdomi, gerai L. Motie- 
kienės išversta. Ją su nau
da ir dėmesiu gali perskai
tyti ne tik antrosios jau
nystės moterys, bet ir viso
kio amžiaus vyrai!

■ • 1
Nuo redakcijos: Dėkoja

me daktarui Petrikai už re
cenziją šios vertingos kny
gos. Niujorko Lietuvių Mo

tų klubo narės ją įsigijo 
dėka Marg arėtos Kava-) 
liauskaitės-Cowl, kuri klu
bui paaukojo apie pusšimtį 
egzempliorių. Gaila, kad 
daugiau neturime.

----------------- y

Iš laiškų
Gerbiamoji
“Laisvės” Redakcija,

Šį laišką siunčiu Jums at
sidėkodamas už taip regu
liariai siunčiamą man “lais
vės” laikraščio prenumera
tą.

Su laikraščiu labai susigy
venau ir esu labai patenkin
tas jo turiniu ir stiliumi. 
Perskaitęs, dalinuosi, pa
siunčiu savo geriems drau
gams: Antanui Gudui, Ra
seiniuose, Stasiui Mockai- 
čiui, K. Naumiestyje ir ki
tiems, kurie taipgi dėkoja 
per mane “Laisvės” redak
cijai už įdomias naujienas 
iš tolimo Amerikos žemyno.

Viena ir didžiausia bėda, 
kad neturime kaip atsily^ 
ginti už Jūsų tokias malo
nias paslaugas. O veltui* 
prašyti siųsti labai nepato
gu, nes mes, dabartiniai lie
tuviai Lietuvos žmonės, ne
same tokie gobšūs, kad gai- 
lėtumėm kelių rublių spau
dai. Mes gyvename pasitu
rinčiai, taip, kad ne tik 
spaudai, bet ir prabangai 
nešykštime išleisti pinigo, 
nes jo yra. Tik didžiausia 
bėda, kad nėra galimybių 
su Jumis atsiskaityti. Ra
šiau. keliems emigravusiems 
lietuviams laiškus, bet atsa
kymo nė nuo vieno nega
vau. O gal jie sunkiai, var
gingai gyvena, neturi kuo 
pasididžiuoti. i 
i Gerb. Redakcija, .baigda- 
inas ęlar kąrtą (dėkoju už 
siunčiamą; 4Laisyę,;” ir. pra- 
šąpK. W yra galimybė, 
pratęsti ir sekantiems me
tams, o aš, atsidėkodamas,, 
kiek sugebėsiu, pasistengsim 
atsiųsti žinučių iš . gyveni
mo Lietuvoje.

. Nuoširdžiai dėkoju,
Z. Kairys 

Šakių rajonas
K. Naumiesčio paštas 
Kubilielių km.

Lithuania, USSR

ĮVAIRENYBES
Kai kurių planetų amžius 

siekia 2,000 metų. Bet ir 
jie dar jauni, palyginus su 
milžinišku bananu, augan
čiu Indijoje. Šis augalas jau 
gyvena ketvirtą tūkstant
metį. Iš tiesų tai ne medis, 
o tikras miškas. Po jo šešė
liu gali ilsėtis 7,000 žmonių.

į



Penktadienis, Lapkričio (November) 6, 1970 3 puslapis

'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Kaip žinote, laimėtojų lentelėj dabr bus 14 punktų, 
^vietoj 10, nes iš viso turėsime 14 dovanų.,
| Philadelphiečiai stipriai laikosi pirmoj vietoj. J. Kaz
lauskas prisiuntė atnaujinimų.

Juos seka Connecticut vajininkai. A. Latvin pri
siuntė keletą atnaujinimų.

Brooklyno vajininkai neblogai veikia. Jiems pagel 
bėjo su atnaujinimais Lilija. J. Grybas ir J. Lazauskas, 
šiam raštui einant spaudon, pridavė gerų rezultatų, ku
rie bus paskelbti vėliau. 1

Sekanti vajininkai įstojo su atnaujinimais: E. Rep
šienė, So. Boston, Mass.; K. Kilikevičius, Toronto, Cana
da; J. Purtikas (LLD 87 kp.)r Pittsburgh, Pa.; M. Va- 
lilionienė (LLD 75 kp.), Miami, Fla.; P„ Beeis, Great 
Neck, N. Y.; Geo. Shimaitis Brockton, Mass.; K. Nara- 
vas, Shenandoah, Pa.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
LLD 185 kp. sekr. A. Kazlauskienė, Ozone Park, N. 

Y., pridavė blanką su $37.75. Aukojo:
V. V. Venckūnai ...............................................  10.00
J. Šimkienė .......................................................... 5.00
W. Misiūnas ....................................................... 5.00
A. Mikalaus ......................................................... 5.00
S. Simas .............................................................. 2.00
A. Mitchell ........................................................... 2.00

* Po $1: M. Kavaliūnas, O. Walmus, W. Venckūnai, A., 
Gilman F. Varaška ,J. Bernot, M. Liepus, Edward Bell.

0D. Galinauskienė, 50c, J,., Juška, 25c.

Lietuvos tundra!

Kuo kitų gauta sekamai:
Geo. Šidlauskas, Yucaipa, Calif.................... $300.00
LLD 136 kp. ir 2-ra Apskritis Harrison, N. J. 158.12 
Felicia Shimkiene, Arlington, N. J.................. 40.00
Pagiegalai, Binghamton, N. Y........................ 35.00
O. F. G., So. Boston, Mass................................  30.00
R. Braus, Rochester, N. Y...................................27.00
B. Kirstukas, Chicago, Ill.................................. 16.00
M. Kreivėnienė, Brooklyn, N. Y..........................11.00
Frances Witkowsky, Ossining, N. Y...................11.00
M. Adomonis, Great Neck, N. Y...................... 11.00
John Shatkus, Peoria, Ill.....................  11.00
M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass........................10.00
W. A. Yuskovic, Stamford, Conn.....................  10.00
P. Vr. A. Gasper, Grand Rapids, Mich..............10.00
Ruth Bell, Monroe, N. Y...................................... 10.00
J. Barčas, Toronto, Canada ................................ 10.00
S. Radušis, Millstone, N. J....................................10.00
LLD 136 kp., Harrison; N. J............................ 10.00
J. Slėnys, Newark, N. J.................................... 10,00
B. N. Skubliskai* ,Richmond Hill, N. Y............ 10.00
Lillian Novak, Cranford, N. J............................. 10.00

I Walter ir Mylda Žukai, Elizabeth, N. J............ 10.00
Amelia Aimont, Hollywood, Fla.*........................ 10.00
Antosė Račkauskienė, Haverhill, Mass............ 10,00
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y..............10 00
LDS 168 kp., Harrison, N. J.................................10.00
Petras Ramoška, Kearny, N. J....................... • • 10.00
Ona Laukaitienė, Brooklyn, N. Y...................... 10.00
Jonas Kazlauskas, Lexington, Ky........................10.00
J. A. Kauliniai, Huntington Sta., N. Y..............10.00
J. Tamošiūnas, Chicago, Ill..........................   • • • 8.00
Ben Brown, Miami, Fla...................................... 7.00
Ig Beeis, Union, N. J. .. .................................... 0.47
V. Wasiloski, Mountain Top, Pa., .................... 000
F. Belskienė, Brooklyn, N. Y.................................0.00
V. Bizulis, Philadelphia, Pa............................... 6.00
J. Purtikas, Pittsburgh, Pa............................... 6.00
H. Kains, Pittsburgh, Pa..................................  6.00

Lietuvių Literatūros Draugijos 
55 metų jubiliejus

toras Beckeris.LLD Antroji apskritis 
bus pirmoji, kuri ryžtasi 

%įti tuo keliu, kurį nutiesė 
^LLD suvažiavimas Detroit, 
Mich., šių metų rugpjūčio 
20 d.
Filmai, koncertas banketas

LLD Antroji apskritis 
nusitarė eiti į lietuviškas 
mases. Nusamdė gražią sa
lę, talpinančią 400 publikos, 
tai yra Lietuvių piliečių 
klubo salę, 6961 Grand Avė., 
Maspeth, Nt, Y.
Dainos ir šokių festivalis
Pirmas programos nume

ris — advokatės Stefanijos 
susuktas filmas. Antras'— 
Aido choras su savo solis
tais N. Ventiene ir V. Becke- 
riu; ir trumpa kalba apie 
lietuvių Literatūras Drau
gijos gyvavimo 55 metų lai
kotarpį.

* Po to valgis, vaišės ir 
draugiški pokalbiai. Taipgi 
ir šokiai prie rekorduotos 
muzikos, kurią pateiks Vik-

Jauunimui graži proga
LLD nariai motinos ir 

tėvai turėtumėt visi savo 
dukteris, sūnus ir anūkus 
pasikviesti į šį istorinį pa
rengimą.

Jubiliejaus minėjimas 
įvyks lapkričio 15 dieną. 
Pradžia 2-rą valandą.

Bilietas, kaip auka, $5 as
meniui.

Prašome visų lietuvių vie
tą iš anksto užsisakyti “Lai 
svės” administracijoje, pa
šaukiant — 641-6887, arba 
Lietuvių Piliečių Klube — 
HA 9-9866. Nė vienas ne
praleiskite šios progos.

Svečias iš Lietuvos
Mūsų šiame jubiliejinia

me paren gimė turėsime 
garbingą svečią iš Lietuvos. 
Šiuo tarpu vieši Kupiškio 
rajono pirmininkas Ulba. 
Jis pas mus dalyvaus ir pa
sveikins šį istorinį parengi
mą.

Kviečia —
LLD Antroji Apskritis

Mrs. Kaladinskas, Rumford, Me........................... 5.00
B. Baleišis, Valley Stream, N. Y. ....................  5.00
Bronė Ostapuk, Newark, N. J.............................. 5.00
P. M. šolomskas, Brooklyn, N. Y.........................5.00
Marcelė Šukaitiene, Woodhaven, N. Y..............5.00
Paul Bukis, Vancouver, Canada .................... 5.00
O. Titanienė, Woodhaven, N. Y. .. ................ 5.00
P. Jasilionienė, Binghamton, N. Y....................... 5.00
J. E. Kasmočiai, Brooklyn, N. Y...........................5.00
D. Gurklis, Philadelphia, Pa............................. 5.00
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa............................. 5.00
F. Spaičys, Montreal, Canada ........................ 5.00
P. L. Vaičioniai, Cranford, N. J........................... 5.00
Mary Stashis, Cambridge^ Mass......................... 4.00
Ed. Kelly, Brockton, Mass. ......................  4.00
J. Žale, Ozone Park, N. Y.................................... 3.00
V. Maurukas, Shenandoah, Pa.............................. 3.00
J. Samulėnienė, Fitchburg ,Mass.......................... 2.00
Po $1: Petronėlė Indrulis, Scranton, Pa.; Marcelė 

Klastow, Scottville, Mich.; A. Paukštienė, Miami, Fla.; W. 
Stulgaitis, Stoughton, Mass.; U. Bagdonienė, Flushing, 
N .Y.; A. Kandraška, Somerville, Mass.; Bella Jackson, 
Green Bush, Mass.; S. Shukis,. So. Boston, Mass.; M. 
Stonis, Roslindale, Mass.; E. Repshis, L. Plutienė, Dor
chester, Mass.; A. Kiškiūnas, Hartford, Conn, ir Ch. 
Nečiunskas, Lake Grove, N. Y.

Šį sykį suplaukė $1,027. Anksčiau įplaukė $2,043. 
Viso gauta $3,‘070. Balansas lieka $11,930.

Turime daugiau pranešimų, prašome palaukti iki pri
eisime paeiliui. Norime pranešti nemalonią žinią, kurią 
pranešė popieriaus kompanija... su pradžia 1971 metų 
popieriaus kaina pakils $10 ant tono. Dabar mokame 
$152 už toną, o 1971 metais mokėsime $162 už toną . Jau 
tris kartus iš eilės pakėlė kainą. 1969 m. $3; 1970 $5, o 
1971 $10. Viskas brangsta!

Dėkui vajininkams už jų pasidarbavimą ir rėmė
jams už dovanas.

Aministracija

kšos. Siauromis vandens 
juostomis apjuosti didesni 
akmenys. Čia sutinkamos 
tik poliariniams kraštams 
būdingos poligoninės dir
vos. Tai ypač retas reiški
nys Lietuvoje. Jos susidaro 
žiemą, įšąlant vanadens 
persotintai dirvai. Tuomet 
ledo pleištai susijungia į iš
tisą poligoninę sistemą, 
šiek tiek primenančią korį. 
Pavasarį, ištirpus ledams, 
žemės paviršiuje buvusio 
ledo pleištų vietose išryškė
ja pilnos vandens vagelės. 
Korio akutės centre labai 
dažnai tūno šiaurės kraštų 
uolienų atskala — riedulys. 
Žinoma, įšąlantis gruntas 
keičia riedulių pirminę pa
dėti. Ledyno atitempti rie
duliai paprastai išsidėstę 
taisyklingai. Jų ilgosios a- 
šys ištįsusios ledyno slinki
mo kryptimi. Šauklių “tun
droje” galima pastebėti, 
kad išalas keičia pirminę 
riedulių padėti. Čia labai 
natogu dirbti mokslinin
kams, n-agrine jautiems rie
dulių orientaciją. Mūsų pla
tumose tokių atvejų niekur 
kitur nepastebėta.

Akmenys atnešti iš Balti
jos jūros dugno, Alandų sa
lų, vakarinės Suomijos ir 
Švedijos rajonų. Tai įvai
riausių spalvų granitai, ro- 
pakyvi, kvarco porfyrai. 
Rečiau pastebimi žalsvi 
uralitiniai porfyritai ir 
violetiniai pilki helsinkitai, 
atnešti iš Vidurinės Suomi
jos. Šiame riedulyne turi
me uolienų, kurias galima 
išvystyti tik tolimuose kra
štuose. Be to, jas visas ledy
nai sunešė į vieną vietą. 
Toks gamtos “muziejus” 
turi didelę mokslinę vertę, 
tiriant mūsų krašto raidą 
praeityje”.

Tačiau korespondencijos 
autorius susirūpinęs, kad 
šis riedulynas pamirštas. 
Štai ką, mokslininko nuo
mone, reikėtų daryti:

“Jame būtina atlikti ne 
tik geologinius tyrimus, 
bet ir paversti jį savotiška 
gamtos reiškinių stebėjimo 
stotimi. Ji būtų reikalinga 
botanikams, zoologams, ge
ografams ir geologams.

Lietuvos spaudoje pa
skelbta geologijos-minero- 
logijos mokslų kandidato 
Algirdo Gaigalo įdomi ko
respondencija “Ar buvote 
Lietuvos tundroje?” Čia 
spausdiname iš jos kai ku
rias ištraukas:
Lietuvos pakraštyje, Skuo

do rajone, Šauklių kaimo 
rytuose, pustrečio kilomet
ro į pietus nuo Mosėdžio 
miestelio, moreninėje lygu
moje, driekiasi akmeningi 
nedirbamos žemės plotai. 
Šauklių akmenynai užima 
apie 350 ha. plotą.

Aplinkiniai kaimai ir Mo
sėdžio pakraščiai, kiek tik 
įmatydavo akis, ištisai bu
vo nusėti akmenimis. Ne 
veltui ir Skuodo rajono kai 
kurių kaimų pavadinimai 
gavo vardus nuo akmenų.

Pastaraisiais metais, su
intensyvėjus laukų kultūri
nimo darbams respublikoje, 

: labai sparčiai keičiamas 
kraštovaizdis. Ledynų su
kurto reljefo būdingam ele
mentui — rieduliams kilo 
grėsmė būti galutinai su
naikintiems. Todėl Gamtos 
apsaugos komitetas, pasi
kvietęs talkon mokslo įstai
gas, rūpinasi išsaugoti atei
nančioms kartoms nepalies
to mūsų kraštovaizdžio eta
lonus su puikuoliais šiau
rės kraštų akmenų luitais, 
atklydusiais prieš keliasde
šimt tūkstančių metų kartu 
su ledynais.

Šauklių riedulynas Skuo
do rajone išlaikė pirminę 
savo būklę. Čia negyvoji 
gamta sudaro su augmeni
ja ir gyvūnija vieną visu
mą, kuri labai primena 
Šiaurės kraštų tundrą. Pa
tekęs į šį akmenyną, staiga 
nustebęs pradedi tikėti, 
kad atsidūrei kur nors Ko
los pusiasalyje už poliari
nio rato, arba Bolšezemels- 
ko tundros rajone. Apker
pėję akmenys, žolių, bruk
nių ir samanų viršum ak
menų. Tolumoje stiebiasi 
varganos eglaitės, kada
giai, berželiai, o drėgnesnė
se vietose — alksniai. Ank
styvą pavasarį vaizdą pa
gyvina žydros vandens tal- 

Riedulyne galima stebėti, 
kaip, veikianti šalčio, savo 
padėtį keičia stambūs ak
menys, kaip susidaro ledo 
pleištai ir poligoninės dir
vos, tyrinėti natūralias au
galų asociacijas bei gyvū
niją.

Riedulyną reikia ne tik 
saugoti, bet ir naudoti. Ja
me galima auginti naudin
gus laukinius augalus. Jau 
dabar “Aušros” koūkis prie 
upelio įruošė nedidelius 
tvenkinius ir veisia juose 
žuvis... Išrinkus akmenis, 
keičiasi ir augmenija, palei
džiama gyvosios ir negyvo
sios gamtos pusiausvyra. 
Raudonai rudame moreni
niame priemolyje šviežiai 
išraustas melioracijos grio
vys nutraukia vandens per
teklių nuo didelės rieduly- 
no dalies. O tuo tarpu šį 
gamtos kampelį galėtų 
kiekvienais metais aplanky
ti būriai turistų, gamtos 
mylėtojų”.

Ne kartą jau esame rašę 
apie mosėdiškio Vaclovo In
to renkamus akmenis, čia, 
po atviru dangumi, kuria
mą Lietuvos akmenų mu
ziejų. Juo mokslininkas su
sižavėjęs:

“Tai tikrai originalus kū
rinių rinkinys. Jame labai 
daug įmantriausių formų 
vandens išgraužtų riedulių. 
Aplink miestelio rinką, 
priešais vaistinę ir parduo
tuves, priešais valgyklą — 
visur akmenys, apsupti su
maniai parinkta augmeni
ja. Ligoninės kieme puikuo
jasi rečiausi jotnio kvarco 
konglomeratų mon elitai, 
granitiniai gneisai, kvarci- 
tinių smiltainių plokštės ir 
kiti reti akmenys. Mosėdžio 
muziejus galėtų tapti baze 
įdomiems Šauklių, Kulalių, 
Erlėnų ir Igarių rieduly- 
nams tirti ir naudoti”.

Korespondencijos auto
rius pasiūlė Lietuvos turiz
mo biurui ateityje čia nu
matyti atskirą maršrutą.

“Užuot nuobodžiavę per
pildytuose paplūdimiuose, 
poilsiautojai galėtų susipa
žinti su mūsų gamtos pra
eitimi, pamatyti šauklių 
“tundrą”, Mosėdžio akme
nų muziejų ir netoliese esan
čius Erlėnų, Kulalių, Igarių 
riedulynus. Ypač įspūdin
gas nepaliestas Igarių ak
menynas. Tai tarp dviejų 
slėnių iškilusi kalva, apau
gusi ąžuolų ir kitų medžių 
jaunuolynu. Dirva nukup- 
rojusi samanotais akmenų 
kupstais. Ši vietovė prime
na unikalią tiso ir samšito 
giraitę Kaukazo kalnuose 
prie Sočio”.

Moksliniu požiūriu ne ma
žiau įdomus šalia Skuodo 
— Erlėnų plento esantis 
Erlėnų riedulynas.

“Pakelėje, Erlos atšakos 
slėnio šlaite, guli beveik 
vienodo 0.5-1 m dydžio rie
duliai. Vietomis šie akme
nys sukrauti į žiedo formos 
krūveles. Spėjama, kad tai 
archeologiniai mūsų krašto 
paminklai.

Sunkiausiai pasiekiami 
Kulalių akmenynai. Tai be
veik nepaliesti dirvonai 
upelio aukštupio slėnyje. 
Tik vietomis valstiečių ban
dyta akmenis krauti į kro
snis ir apvalyti siaurus rė
želius nuo “velnio sėklos”..

Baigdamas koresponden
ciją, Geologijos-mineralogi
jos mokslų kandidatas A. 
Gaigalas pabrėžia, kad “be 
akmenų negalime įsivaiz
duoti šio šimtmečio Žemai
tijos” ir kai kurių kitų Lie
tuvos vietų. Tuo pačiu jis 
kreipiasi į žemėtvarkinin
kų, landšafto tvarkytojų ir

Tikrasis Bražinskų veidas
Spalio 15 dieną ginkluoti įkas drįso jam prieštarauti, 

užpuolėjai, nužymėję savo! Mano seserį — savo pir
kelių mirtimi, tarybinį lėk- mąją žmoną — jis buvo vi- 
tuvą privertė nusileisti sai užgujęs, žmogumi jos 
Turkijos teritorijoje. Spau
da vis dar komentuoja 
tą avantiūrinį įvykį. 
Tarybiniai žmonės ir
kitų kraštų visuomenė rūs
čiai smerkia žmogžudžius 
tėvą ir sūnų Bražinskus, 
nužudžiusius lėktuvo stiu
ardesę Nadeždą Karčenką, 
sunkiai .sužeidusius šturma
ną Valerijų Fade j e va ir 
lėktuvo vadą Georgijų Ča- 
chrakiją. Gelbėdami 46 ke
leivių gyvybę, tarybiniai la
kūnai pasuko lėktuvą į sve
timą aerodromą.

Kas gi buvo visą gyveni
mą tie Bražinskai, kilę iš 
Lietuvos, Trakų rajono, 
Beižionių kaimo, tokiu ne
garbingu būdu “išgarsi
nę”?

Apie juos papasakojo bu
vę bandradarbiai ir pažįs
tami, susirinkę spalio 22 
d. Vievyje į visuomeninį 
Bražinskų teismą. Apie 
juos rašė Sąjunginėje ir 
Lietuvos spaudoje buvę jų 
giminės ir kaimynai. Visi 
pasakojo apie nedorą seno
jo Bražinsko elgesį Vievy
je, apie jo spekuliacines 
machinacijas tuo metu, kai 
jis dirbo Vievio kooperaty
vo parduotuvėje, apie tai, 
kaip jis tvirkino nepilname
tį savo sūnų. Štai ką pasa
koja buvęs jo švogeris Ado
mas Bartkevičius, dirban
tis Vievio autotransporto 
kontoroje vairuotoju:

—Didelė gėda ir prisipa
žinti, kad Pranas Bražins
kas. man buvo švogeriu. 
Tiesą sakant, ne tik gimine,1 
bet ir žmogum jis niekada 
negalėjo pabūti. Teko gy
venti drauge, tai prisižiū
rėjau, kad jis daugiau į 
žvėrį panašus savo elgesiu. 
Ne kartą gyniau žmonas 
nuo jo peilio jo paties bu
te... Na, dar girtas būtų, 
gal ir suprastum, kad deg
tinė sumaišė protą, o čia 
negėręs puldavo žmogų, 

melioratorių sąžinę— dau
giau “prisidėti, parenkant, 
išsaugant ir sutvarkant 
Lietuvos riedulynų etaloni
nius plotus. Lietuvos negy
vosios gamtos papuošalas 
— akmenys klajūnai turi 
įgauti “pilietines teises”. 

12-kos Metų Sukaktis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Emilijos Stakenaites-Simon
Mirė Lapkričio-November 8, 1958, 9 vai. ryto

Ji paliko dideliame liūdesyje mane, sūnus Joną 
ir Albertą, taipgi Alberto žmoną ir du anūkus, ber
niuką Steve ir mergaitę Valerie, o seserį Anelę 
Lietuvoje.

Ilsėkis amžinai, mano brangioji, Alyvų kalnelyje, 
o aš Tavo kapą visados lankysiu, kol gyvas būsiu, 
niekad-niekad Tavęs neužmiršiu.

MATTHEW SIMON
Brooklyn, N. Y.

nelaikė. Greitai susirado ki
tą, bet ir su ta ilgiau nepa
gyveno — metė. Jis vis žiū
rėjo, kad kišenės būtų pil
nos pinigų, nežiūrint, kokiu 
plėšikišku keliu užsidirbtų. 
Ir Vievis, ir Beižionys ste
bėjosi, kad Bražinskas, ap
gavęs savo tikrą motiną, 
pardavė jos sodybą kaime, 
atsivežė į Vievį, apgyvendi
no, tvarte, o po to ir iš tvarto 
išvijo. oBrazinskui buvo ne 
naujiena...

Apie tai, kokiu keliu jis 
užsidirbdavo, duoną, pasa
koja buvęs jo pažįstamas, 
dirbęs batų parduotuvėje, 
dabar pensininkas Antanas 
Petrauskas:

— Pranas Bražinskas ne
norėjo dorai dirbti Koope-\ 
ratyve jis mėgino dirbti ir 
vienoje, ir kitoje parduotu
vėje, bet visur vis būdavo 
sučiumpamas vagiant. Ir 
teistas už vagystes ir suk
čiavimus buvo, ir vistiek 
nepasimokė. Iš kalėjimo iš
ėjės, vėl apgaudinėjo tuos 
pačius pažįstamus, Vievio 
apylinkių žmones.

Nenuostabu, kad akiplė
ša ir vagis tapo ginkluotu 
plėšiku ir žmogžudžiu. To
kiu išaugino ir sūnų, kuris 
dabar taip pat susitepė 
krauju.

Rūsčius pasmerkimo žo
džius apie Praną Bražinską 
taria vieviečiai O. Leckie- 
nė, S. I v a n a u s k a i t ė, J. 
Karažinas, A. Bartkevičie- 
nė, A. Si e Iškiš, .A. Si
ne v ičienė, F. Sielskienė, 
L. Jauniškienė ir kiti. Visi 
jie kaip vienas, kaip ir visa 
tarybinė visuomenė, reika
lauja atiduoti žudikus tary
biniam teismui ir nubausti 
juos atitinkamai nagai jų 
nusikaltimus. Visi labai pa
sipiktinę ir tais Lietuvos 
“vaduotojais”, kurie mėgi
na gelbėti kriminalistus.

Šventoje, darbo prakaitu 
sumirkytoje žemėje negali 
būti vietos visuomenės at
matoms. Šutvė rimams, 
spjovusiems į tėvynę, į mo
tiną ir į kitus žmones, ne
gali būti jokio atleidimo!— 
tokia vieninga Vievio apy
linkių žmonių nuomonė.

Karolis čelkys
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Liaudžiai viskas įdomu

Visi jie galvoja tik 
apie pavasarį

Daug kartų Kaune ma
čiau: šilko audėją, baigusį 
darbų — užsuka į knygynų. 
Renkasi savo mėgiamo poe
to ar prozininko kūrinį. Rū
mų statytojas persirengęs 
skuba į koncertų. Dažnai 
vakarais praeinu pro muzi- 
kęš’teatrų. Mašinų virtinės. 
Ir'sttfeBntį; šį ,3pektaklį\u^ 
pirko rajono žemdirbiai. Jie 
net su šeimomis iš kaimu

suvažiuoja pasidžiaugti mu
zika, daina, vaidyba. Tie 
meno mėgėjai labai mėgsta 
parašyti rašytojui savo 
nuomonę dėl naujos knygos. 
Negali nesistebėti skaityto
jo aukšta kultūra: jis ir ro
manų, ir subtiliausių eilė
raštį supranta lyg būtų lite-’ 
ratūros/ dėstytojas.Ir vis 
klausia autorių:

— Kų rašote?

sake

nau-

sam-

Kauno rajono Pajiesio kolūkio laukuose į'įįvyo Tarybų 
Sąjungos ekskavatorininkų varžybos. Dėl teisės dalyvauti 
šiose pirmenybėse varžėsi daugiau kaip 4,000 daugiakaušių 
ekskavatorių grandžių. Keturiolikai pačių sumaniausių, en
ergingiausių ir darbščiausių kolektyvų suteikta teisė pade
monstruoti savo miestirškumą varžybose. Jų tarpe šių metų 
Lietuvos konkurso nugalėtoja Akmenės melioracijos statybos 
valdybos A. Vasilkevičiaus grandis, praėjusių metų nugalė
tojo tauragiečio. TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputato J. 
Vaišnoro ir telšiečio P. Mingelos grandžių vyrai. Jiems teko 
išbandyti jėgas su stipriais varžovais ir RTFSR, Ukrainos, 
Baltarusijos ir kaimyninių Pabaltijo respublikų.

Pirmoji vieta ir aukso medalis atiteko Akmenės melio
racijos statybos valdybos grandžiai. Joje — trys broliai Va
ši Ikevičiai — Antanas (vadovas), Rimantas ir Feliksas, K. 
Joniškis ir J. Ligeikis. Antroje vietoje — Telšių grandis — 
J. Vaišnoras, V. Vaišnoras, J. Račkauskas, J. Beinortas, V. 
yiieliauskas. Trečioje vietoje — estų komanda. Lietuvos 
melioratoriams atiteko dar vienas pagrindinis prizas — jau
nųjų telšiečių grandis pripažinta geriausia jauninto" tarpe.

Nuotraukoje: Akmenos melioratoriai po apdovanojimo. 
A. Brazaičio nuotr.

Nuotraukoje: ant aukščiausios pakylos — Telšių 
melioracijos statybos valdybos grandis —■ geriau

sia jaunimo grandis. (Vadovas Jurgis Kuokštas).
A. Brazaičio nuotrauka

Daugiakuušiai ekskavatoriai paruošti varžyboms.

Kų? Išėjęs po antro inf ark-trimitėliai, žirgeliai. Auk- 
to iš ligoninės, gavau iš J. 
Baltušio labai nuoširdų laiš
kų. Pasirodo, jis jau pripuo
lė prie naujo romano. Jis per 
savo jubiliejų Kaune 
skaitytojams:

— Būtinai parašysiu 
jų veikalų.

Va buvęs Kupiškio
dinys savo žodį tęsi. Ne bet 
kaip: J. Baltušio prozos va
ga — gili, neužželianti. Va
kar pirmukart po išėjimo 
iš ligoninės Vilniuje užsu
kau į Rašytojų sųjunga. Šne
kuos su jos sekretoriumi 
Pociumi. Jis jaunas, bet ir 
jį skaitytojai už žavias kny
gas apvainikavo garbės vai
niku. Kai pasirodė A. Bie
liausko “Kauno romanas”, 
irgi buvau liudininku: dar
bininkai, jaunuoliai per šio 
kūrinio aptarimų šnekėjo 
labai poetiškai, jautriai ir 
žaviai. Pasisakė ir šių eilu
čių autorius:

— Šis romanas—Bieliaus
ko dar platesnis kūrybos 
žingsnis. Autoriaus talen
tas tobulėja.

Dabar A. Bieliauskas ne 
tik pirmininkauja, bet ir so
dina naujų savo kūrybos 
medį. Pocius irgi atėjo į 
darbų, namie rytų pasėdėjęs 
prie naujo kūrinio. Poetas 
Bernotas priduria:

— Visi rašytojai kuria.
O kas juos įkvepia? Liau

dis, tie žmonės, kurie stato 
namus, audžia šilkų, sėja 
kviečius. Dažnai Kauno 
knygynuose matau: pirkė
jai susitelkia prie naujos 
knygos. Dažnas grįžta na
mo ne tik su poezijoš rinki
niu, stambiu romanu, bet ir 
su moksliniu veikalu. Skai
tytojams labai įdomu: kų 
apie jų mėgiamų menininkų 
skelbia literatūros moksli
ninkai: — V. Galinis ir V. 
Kubilius, J. Bielinienė ir R. 
Kuzmai te. Tai jauni žmo
nės. Bet jau įgudusiai reiš
kiasi mokslo bare. O tai, 
kad darbininkas ir kolūkie
tis, jauni ir seni subtiliai su
pranta literatūros nagrinė- 
tojų žodį, — ryškiai byloja 
apie paprasto žmogaus kul
tūrinį išprusimų. Šilko au
dėja ir kviečių augintojas, 
VŪmų statytojas ir moksli
ninkas džiaugiasi: kų pasie
kė ekonomikoje, kultūroje 
Nemuno kraštas — tai jau 
aukštas aukštas kalnas. Jie 
jo viršūnėje apsidairo. O 
kur K. Požėla? Juk jis vie
nas pirmųjų kitiems parodė 
takų į šį kalnų. O kur J. Ga
relis? Jis Kauno slaptoje 
spaustuvėje rinko raides ei
lutėmis, kurios kvietė sukil
ti prieš naktį. O kur A. Lau
kaitytė? Ir ji įtikinėjo dar 
1927-1930 m. — saulė pate
kės. O kur?... Ir naujo gy
venimo kūrėjas ir šeiminin
kas susimųsto. Net širdį jam 
suskauda: į tų žygių pionie
rius 1926-1936 m. atidengė 
fašistai ugnį. Bet gyvieji 
nenusileido. Veržėsi.

Pavasarį išėjau iš Kauno 
klinikinės ligoninės po ant- 
r o j o infarkto. Medicinos 
mokslų kandidatas E. Evil- 
tis palinkėjo:

— Būkite daugiau gamto
je. Tai svarbu infarktinin- 
kui.

Štai ir žaviuosi gamtos 
poezija. Užsuku į VI fortų. 
Krūmai blykčioja lapeliais. 
Saulė audžia savo šilkų — 
spindulių drobę. Vaikų dar
želio auklėtoja stovi su sa
vo pumpurais. Stovi apsi
niaukusi. Pagaliau ji su 
sielvartu ištaria:

— Vaikučiai, čia 1936 m. 
fašistai su š a u d ė keturis 
valstiečius.

Kas žaidė, tiems iškrito

— Ir jie jums troško ge
ro.

Priėjau ir aš. Ant cemen
to įrėžtos keturios pavar
dės. Jas lyg eilėraštį įsidė
mėjau 1936 m. pavasarį 
Kauno grotuotose mūruose. 
Tas rytas politiniams kali
niams buvo labai nykus. Tų 
rytų VI fortas priglaudė 
keturis artojėlius, priglaudė 
šimtų kartų apsiverkęs dėl 
šių nekaltų aukų. Buvau ko
lektyvo komiteto narys. Su 
kitais draugais skaičiau 
laiškelį apie tų valstiečių 
paskutinį žingsnį. Štai K. 
Narkevičius prie duobės su
šuko :

— Aš 1920 m. dalyvavau 
Kauno kareivių sukilime. 
Tada mane kalino. Dabar— 
sušaudote.

Suvalkijos sūnus tautinin
kai teisė forte ar kalėjimo 
raštinėje. Bijojo vesti į teis
mo būstinę. Netoli šio kapo 
kitas įrašas. Čia žuvo K. 
Požėla su bičiuliais. Ne tik 
kauniečiai, bet ir visa Lietu
va, net užsieniečiai užsuka 
į šių vietų: nulenkia galvų 
tiems, kurie audroje nesvy
ravo, kopė į kalnų.

Neseniai užsukau į klini-

pausdino “Laisvėje”. Po 
pirmojo infarkto dar rizika
vau: susitikimuose su dar
bininkais, su studentais pa
sakoju apie tuos, kurie ko
vojo už saulėtekį. Vienas 
tokių pokalbių pereita žiemų 
ir sukėlė 
gaisrų.

Dabar 
skolų tik 
knygas, per 
laikraščius... Atitrūkstu nuo 
rašomojo stalo. Žingsniuoju 
gatve. Iš fabriko sklinda 
mašinų daina. Čia audžia 
šilkų. O štai baigiamas 
rūmas statyti. O štai moks
leiviai su portfeliais skuba 
į mokyklų.

Sustoju prie muzikos ins
trumentų parduotuvės. Aidi 
pianino it lakštingalos gar
sai— vyriškis perkasi. 
Žingsniuoju, žingsni u o j u. 
Jau a.tsiveria it žalia 
knyga laukai. Čia žėrėte 
žėri rugių želmenys. Maši
nomis kasa bulves. Trakto
riai verčia vagas pavasario 
sėjai. Taip, visi Lietuvos 
žmonės galvoja tik apie pa
vasarį: juo daugiau pasėti, 
juo daugiau namų pastaty
ti, juo daugiau poemų su
kurti. Juo geriau išmokti 
žmogų išgelbėti nuo infark-

antro infarkto

ni o k u liaudžiai 
per spaudų: per 

žurnalus, per

kines ligoninės širdininkų ^o. Na pagerbti ir tuos, ku-
skyrių. Profesoriai, mokslo 
kandidatai laksto— kiekvie
nų minutę atiduoda žmogui. 
Tegu jis juo ilgiau gyvena, 
dirba. O 1936 metais? At
plėšė artojėlius nuo žag
rės. Atplėšė už tai, kad ans- 
tolį pavarė, kad bankui ne
nulenkė savo prakaituotos 
kaktos. Atvarė į slėnį. Pas
tatė prie duobės ir.u. Pava
sarį gulėjau ligoninėje su 
buvusiu kumečiu, dabar kai
mo gyventoju — pensininku 
Brazausku. Jį' kelis kartus 
apžiūrėjo akademikas Z. Ja
nuškevičius. i O medicinos 
mokslų kandidatas A. Evil- 
tis išlydėdamas jam linkėjo:

— Dažniau sodelyje pasė
dėkite. Bičių pienelį gerkite. 
Va ir po infarkto galėsite 
gražiai gyventi.

Gydytojai neužmiršta ir 
se n i a i pagijusių žmonių. 
Kas panori — vėl užsuka į 
klinikinę ligoninę. Gydyto
jai juos kruopščiai patikri
na. Va ir dabar susitikau 
šitame skyriuje su savo bu
vusiu gydytoju A. Evilčiu. 
Jis užsiiminėjo su studentais. 
Pamatęs priėjo. Kai jis iš
lydėjo iš ligoninės, sakė:

— Kelis mėnesius nepul-i 
kite prie plunksnos.

Bet kaip nerašysi! Štai 
po ligoninės radau 80 skai
tytojų ir rašytojų laiškų. 
Parašė nuoširdžiai tokie li
teratūros meistrai, kaip E. 
Mieželaitis, Pervomaiskis, 
N. Stelmachas, K. Simono
vas, Rakovskis ir kiti. Gy
dytojų, visos mūsų visuome
nės rūpestis irgi skatina 
liaudžiai mokėti skolų su

rie 1920-1939 m. tvirtino 
grotuotuose namuose ir VI 
forto slėnyje: “Vasara žy
dės!”

Ji ir žydi. Net ruduo bijo 
prie jos prisiartinti. Tebe- 
tviska žiedų marguojanti 
jūra. Ir saulė vis neleidžia 
savo veido užrišti debesų 
skarele. /Žiūrėdamas į triū
siančius, žmones ir į kerinčių 
gamtų, dar kartų pajutau 
naujo pasaulio žavesį.

A. Liepsnonis 
1970. IX. 16, Kaunas

MIAMI, FLA.
Lietuvių Socialio Klubo 

Miamyje svetainėje kaba 
didokas portretas klubo ge- 
radėjo Frank Zonio, miru
sio rugpiūčio 24 d., 1967 m. 
Frank Zonis buvo gimęs 
Lietuvoje. Amerikoje išgy
veno 54 metus ir įsavo kuk
lumu užsitarnavo sau savo 
draugų, artimų, organizaci
jų ir pažangiosios visuome
nės pagarbos.

Keletu paskutinių metelių 
savo gyvenimo Frank Zo
rns praleido Atlanto vande
nyno pakrantėje, Miamyje, 
ir per langelį savo buto vis 
žvelgdavo į rytus, mėginda
mas savo aštriu žvilgsniu 
perskrosti miglotus Atlanto 
tolius, kad pasiektų gimtojo 
krašto Lietuvos vaizdus.

Mylėjo jis savo naujųjų 
tėvynę Amerikų, bet taip 
pat buvo jautrus patriotas 
gimtojo krašto Lietuvos. 
Neturėdamas savo šeimos,

plunksna. Va ir prisipaži- 'Ks mirdamas paliko dalelę 
nau savo daktarui:

— Po ligoninės parašiau 
280 puslapių. Redakcijos vi- 
skų mielai atspausdino. Po 
infarkto lengvai ži e b ė s i 
minties ugnelė.

— Tai daug. Reikia atsar
giau.

Priėjo akademikas Z. Ja
nuškevičius. Jis šiltai nusi
šypsojo. Jis tarė:

— Gražiai parašėte apie 
medikus.

Taip, gydytojams pasky
riau dvi apybraižas. Jose 
priminiau kaip 1962 metais 
pavaizdavau docentų Č. Sin
kevičių. Jis sėkmingai man 
nuėmė inkstų.

Sis pasakojimas apie nuo
stabų chirurgų patiko ir R.
Mizarai. Jis tų daly kų pers-

turto Lietuvių Socialiam 
klubui, kuris, jo pagarbai ir 
atminčiai, iš to jo 
mo skiria paramai 
giosios. spaudos po 
krų sumų pinigų.

Lietuvių Sociali® 
mini Frank Zonio 
kas metai už jo pavyzdin
gų gyvenimų ir labdaringu- 
mų.

Šiuomi Lietuvių Socialis 
Klubas reiškia jam ilgų at
minimų.

Lietuvių Socialis Klubas, 
Miami.

S. Zavis, Sekretorius

paliki- 
pažan- 

tam ti-

Klubas 
atmintį

Tokijas. — Japonijos val
džia turi planų per sekamus 
10 metų apsiginkluoti bran
duoliniais ginklais.

Apie tris mirusius draugus
Už metų ir 20 dienų mir-Kaip skaudu, kada išgirs

ti, kad mirė geras veikėjas, tis atsibaladojo į Bridge- 
nes jų ir taip jau mažai portų ir susirado gerų ir 
randasi. Vis didesnė ir di
desnė našta uždedama ant 
gyvųjų, kuriems prisieina 
jų nešti.

Į metus ir 20 dienų Con
necticut valstijoje mirė trys 
nuoširdūs progresyvio veiki
mo darbuotojai, ir visi bu
vo Juozai, ir visi mirė rug
pjūčio mėnesį, ir visi skir
tinguose miestuose.

Pirmas mirties išskirtas 
iš gyvųjų tarpo buvo Juo
zas Žiūraitis, Oakville, 
Conn. Jis mirė rugpjūčio 
11 d. Už šešetos dienų mir
tis nuskynė gyvybę Juozo 
Žemaičio, Hartford, Conn. 
Jis mirė rugpiūčio 17 dienų. 
Jis jau apie trejetų metų 
sirgo ir veikime jau neda
lyvavo, bet jo gyvenimo 
draugė Luise tų našta nešė 
už save ir už Juozų. Nors 
Juozas sirgo, nieko negalė
jo veikti, bet kol jis buvo 
gyvas, ir ji buvo daug stip
resnė, daug veikė. Bet ka
da Juozas mirė, jos sveika
ta žymiai sumenkėjo.

Tas viskas užgulė ant 
sveikų draugų, kurie sten
giasi visus veiklos darbus 
atlikti. Našta didesnė ant 
pečių pasidarė, bet, kaip at
rodo, veikimas eina savo 
tempu, kaip ėjo. Bravo «ž 
tatai, draugės ir draugai, 
kurie stumiate veikimų 
pirmyn, ir kad (įar pas jus 
energijos randasi/' Draugės 
ir draugai, jūsų darbas yra 
didžiai įvertinamas.

veiklų žmogų. Jo gyvybę 
mirtis pakirto rugpiūčio 2G 
d. Širdis sustojo veikusi ir 
jis išsiskyrė iš gyvųjų tar
po. Kalbu apie Juozų J. 
Mockaitį.

Juozas Mockaitis dauge
liui buvo žinomas ne tik 
Bridgeporte ar Connecticut 
valstijoje, bet po plačių 
Amerikų. Mat, per dauge
lį metų jis buvo LDS Cent
ro Valdyboje už viceprezi
dentų. Buvo LLD narys ir 
LLD Trečiosios apskrities 
sekretorius, taip pat LDS 
Penktosios apskrities buvo 
sekretorius nuo pat jos su- 
sitvėrimo, taipgi LLD 63 
kuopos, o LDS 74-tos kuo
pos nuo pat susitvėrimo bu
vo sekretorius, organizato
rius ir iždininkas. Buvo 
žmogus didelės energijos. 
Jis rado laiko visur po bis-' 
kį darbuotis. Kiek žinau,, 
porai ar daugiau pašalpinių 
draugijų prigulėjo ir jose 
dirbo. Kaip minėjau, buvo 
darbštus žmogus, dirbo iki 
mirties. Gaila netekus to
kio draugo.

Bet gaila ir Juozo Žemai
čio. Taipgi buvo geras ir 
darbštus žmogus. Jam mi
rus, jo vieta tuščia, nėra 
kam užimti.

Gaila tų trijų gerų drau- 
gų. Taipgi gaila jųjų Ii- 
kusių žmonų. Raminkitės, 
draugės. Jūs labai reikalin
gos.

J. Strižauskas

Gulfport, Fla.
Svarbus gimtadienis

Pagyvenusiems žmonėms 
yra labai svarbu sulaukti 
dar vienų ir dar vienų gim
tadienį, nes metų našta da
rosi vis sunkesnė, ir ji be 
pasigailėjimo spaudžia že
myn.

Spalio 20 d. buvo minėtas 
gimtadienis Onutės Rubie- 
nės, kurį suruošė josios ar
timieji draugai Vincas ir 
Onutė Stakėnai. Jie tik pri
buvo iš Freesoil, Mich., žie- 
mavoti Floridoje. Onutė S. 
parūpino didelį puošnų, 
skanų apeigoms atitinkama 
tortų, Michigan o garsiuo
sius grybus ir kitus skanė
sius. Onutė ir Julius Grebli- 
kai taip pat prisidėjo savo 
gaminiais, Pranas Mocka- 
petris suteikė vietų savo re
zidencijoje ir šį tų nugerti.

Susirinko ska i 11 i n g a s 
draugų būr e 1 i s sveikinti 
Onutę Rubienę su jos gim
tadieniu. Kėlė tortų ir dai
navo “Ilgiausių metų” ir 
“Linksmas gimtadienis”. meį^g 
Pas visus reiškėsi šiluma ir , 
draugiškumas, o pas Onutę d7s',“posūnis Joseph Wyson, 
malonumo ir pasitenkinimo 
ašaros.

Visiems yra žinoma, kad 
pagyvenę žmonės neslepia 
savo metų, bet dar didžiuo
jasi tiek metų pergyvenę. 
Neslėpė ir mūsų gerbiama 
jubiliatė, ji dar pasidžiau
gė ir tuo, kad jos gimtadie
niai visada tinkamai buvo 
atžymėti... Onutė Rubienė 
turi apie save daug jai gero 
velijančių, o tik gaila, kad 
jos sveikata nesiryžta jai 
tarnauti.

O spalio 25 dienų ir vėl 
buvo, suruoštas Onutei gim
tadienis pastangomis Onu
tės Bunkienės, Petronėlės 
Semėnienės ir Aneliutės Pe
tronienės, pas Petronienę. 
Vėl kelta tostas, vėl dainuo
ta apeigoms tinkamos dai-

neles. O miela mūsų jubilia
tė Onutė Rubienė, jaudinosi 
ir dėkodama visiems už pa
stangas jų taip gerbti ir at
minti,' ’šluostė malonumo 
ašaras nuo skruostų.

Tiesa, du gimtadieniu; 
du minėjimai, tik gali būti- 
pasitaikyti žmonėms, kurie 
turi daug draugų ir yra 
daug užsitarnavę.

Velijam Onutei Rųbienei 
sveikatos ir sulaukti dar 
daug gimtadienių.

JPM

Gardner, Mass.
Spalio 16 d. mirė Jonas 

Bernadišius (John Berna- 
dys) senas “Laisvės” skai
tytojas, sulaukęs 85 m. Bu
vo gimęs Letuvoje, Troš
kūnų kaime, Kauno apylin
kėje. Amerikon atvažiavo 
dar prieš pirmų j į pasaulinį 
karų.

Palaidotas St. John Ceme
tery, Gardner, Mass. J

Gardneryje išgyveno W 
_____ Liko žmona Broni
slava (Zinkowicz) Berna-

Winthrop, Mass., brolis Ado
mas Chicagoje, du broliai su 
šeimomis Lietuvoje.

Kiek pirmiau buvo užra
šęs “Laisvę” į Lietuva, 
tarė tarybinei Lietuvos 
tvarkai.

Kai Lietuvių Klubų 
dė progresyviai, tai jis bu
vo per 20 metų klubo finansų 
sekretoriumi. Visada su 
žmona ateidavo į progresy
vių parengimus. Priklausė 
prie Lietuvių Parko bendro
vės Gardneryje.

' Gili užuojauta Bronislav# 
Bernadišienei, posūniui 
Wyson ir kitiems jo arti
miesiems jų liūdesyje. (^ 
jums, Jonai, amžina ramy
bė Amerikos žemėje.

P. Kuliaskas

Pri
šau
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LLD Vl-tos Apskrities 
Konferencijos Protokolas.

Konf e r e n c i j a atsibuvo 
^1970 m. spalio 18 d. Ches
ter, Pa.

Atidarius konferenciją 11 
vai. ryto, Apskrities pirmi
ninkė J. Stanienė paskyrė 
draugus P. Valantienę irR. 
Merkį suskaityti ir peržiū
rėti mandatus. Tame laiko
tarpyje konferenciją pasvei
kino Kauno Politechnikos 
docentas S. Mockevičius.

Chester, Pa.
Išlydėjome į Tarybų Lie

tuvą Kastę Zabulionienę. Ji 
šioje šalyje pagyveno apie 
10 mėnesių. Sako, kad jai 
čia viešnagė patiko, nes čia 
ji turi dvi seseris — Palia- 
niją ir Sofiją. Sakė, kad 
Amerikoje praleidus laiką 
labai gražiai ir būtų malo
nu dar kartą čionai pavie
šėti. Ji kvietė mus vėliau 
aplankyti juos Tarybų Lie
tuvoje.

Išvažiavo laivu “Puškin” 
iš Montrealio tiesiai į Rygą,

Miami, Fla.
Spalio 28 d. įvyko LLD 

75 kuopos pietūs ir susirin
kimas. Mūsų geros gaspa- 
dinės draugės Kancerienė 
ir Šukaitienė pagamino ska
nius pietus. Visi nariai pa
sivalgo sočiai.

Po pietų kuopos organiza
torius V. Bovinas atidarė 
LLD kuopos susirinkimą. 
Jis liko ir pirmininku. Kuo
pos narių atsilankė šį sykį 
skaitlingai. Susiri n k i m a s 
buvo geras tarimais. Argen
tinos laikraščiui “Darbui”

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS HELP WAN1ED-M1E-FIMLB HELP WANTED-MA1E-FEMALE

10 kuopą, Philadelphia, 
Pa., atstovauja šie nariai: 
J. Kazlauskas, R. Merkis, 
P. Valentą, P., Valentienė,
N. Griciūnienė, E. Bekam- 
pienė.

25 kuopą, Baltimore, Md., 
atstovauja J. Stanys, J. 
Deltuva, P. Paserskis.

33 kuopą, Chester, Pa., A. 
Lipčius ir Šlajus.

Kuopų randasi 3. Delega
tų 11. Atstovauja 57 na
rius,

* Kuopų raportai be jokių 
diskusijų tapo priimti.
* Atsistojimu pagerbti mi
rę VLtosios Apskrities na
riai.

Kalbėta “Laisvės” vajaus 
klausimu.

Po to, konferencijai pasi
baigus, sekė pietūs delega
tams ir svečiams. Ten su
rinkti pinigai bus paskirti 
spaudos išlaikymui.

Be to, Apskritis nutarė 
paimti pusę puslapio Jubi
liejiniame “Laisvės” Albu
me.

Vl-osios Apskrities val
dyba šiems metams: Pirmi
ninkė J. Stanienė, sekretorė
O. Kučiauskaitė, Finansų 
sekretorius A. Lipčius, Iž
dininkė E. Mulokaitė.

Sekanti konferencija atsi
bus Chester, Pa., 1971 m. 

f \ Konferencijos sekretorė
O. Kučiauskaitė

o iš ten visai arti Mažeikiai, 
žemaičių kraštas, Tarybų 
Lietuva, ir jos išsiilgusi šei
ma.

A. Lipčius

Berlin, Conn.
Gimtadienio proga

Praėjusį sekmadienį teko 
praleisti Naujojoj Anglijoj, 
arti* Berlin miestelio ir 
Hartford — Peterson Mo
tel. Tai Kazio ir Onos Bra
zauskų vietovė. Čia, pagal 
Neliukės Ventienės “planą”, 
turėjome susitikimą su Val- 
teriu ir Elenute Brazauskais, 
dar ne taip seniai gyvenu
siais ir veikusiais su mumis 
Aido chore ir kitose organi
zacijose New Yorke.

Kaip dauguma mūsiškių 
žinome, Valteris vis dar ko
voja su ta nelemta liga 
“parkinson” (ar kaip ją va
dina).

Pabaigoje spalio mėn. 
Valteriui jau suėjo 59-asis 
gimtadienis, tad P. ir N. 
Ventai nusitarė (ir mumis 
pakvietė) nuvažiuoti pas
veikinti jubiliatą su “Happy 
Birthday”. Nepadarėm klai
dos. Diena pasitaikė idea
liškai graži, o ir ten vieta- 
apylinke — yra kuo pasi
grožėti. Vieta tinka ne tik 
moteliui, bet galėtų tikti ir 
piknikams — medžiai-kle
vai tiesūs, aukšti, tarp jų

paskyrė $50 velioniui redak
toriui Stasiui Rasikui pa
gerbti.

Laikraščių vajininkai — 
“Laisvės” M. Valilionie n ė, 
“Vilnies” Kanceris ir “Liau
dies Balso” Daugirda — ge
rai darbuojasi.

Biskį apie Aido chorą. 
Spalio 4 dieną choras turė
jo mažą susirinkimą. Cho
ro iždininkė M. Bovinienė 
atsisakė iš iždininkės parei
gų. Jos vietą užėmė J. 
Tamsonas. Pasitraukė iš 
choro dvi geros daininin
kės— draugės Tamsonienė 
ir Bovinienė. Visi choris
tai jų abiejų labai apgailes
taujame. Jos tokius gražius 
balsus turi. Mes ir taip ma
žai moterų turėjome chore.

Spalio 24 d. jau pradėjo
me pamokas. Mokinamės ir 
naujų dainų. Rengiamės 
suruošti prieš Kalėdas kon
certą. Norime visi išmokti 
gerai dainuoti.

Choristė H. Hilmen, ge
ra dainininkė, nesi jaučia 
gerai. Ir E. Lak apie dvi 
savaites buvo ligonbūtyje. 
Linkiu abiem kuo greičiau
siai pilnai susveikti.

Vienas geras klubo narys— 
Jesiulis mirė spalio 27 d. 
Palaidotas spalio 29 d. Jis 
buvo pažangus žmogus. 
Gaila jo, galėjo dar ilgai 
gyventi, nes buvo dar nese
nas žmogus. Vėžys sunai- 
kino jo gyvybę.

K. Požėlos paminklas 
Pakruojyje

VILNIUS. — Aplankiu
sieji Respublikinę jubilieji
nę parodą, skirtą V. Leni
no gimimo 100-osioms meti
nėms, įsiminė didingą Ka
rolio Požėlos biustą, pada
rytą skulptoriaus K. Švažo. 
Parodoje šis monumentas 
susilaukė aukšto įvertini
mo. Toks K. Požėlos biustas 
dabar statomas gražiausio
je Pakruojo aikštėje.

Oras bus tyresnis
AKMENĖ. — Cemento 

gamykloje pradėti senųjų 
elektrofiltrų rekonstrukci
jos darbai,., Pirmiaisia iš
kils naujas 120 metrų aukš
čio kaminas, kurį statys 
speciali leningradiečių bri
gada. Kad Akmenėje oras 
būtų grynesnis, vien šiais 
metais statybininkai priva
lo atlikti darbų už 200,000 
rublių.

Nauji gaminiai
UTENA. — Laboratori

nių krosnių gamykloje pra
dėta išleisti naujus gami
nius, turinčius didelę pa
klausą tiek mūsų šalyje, 
tiek ir užsienyje. Mufelines 
krosnis, džiovinimo spintas, 
elekrinite' rank šluosčius 
uteniečiai siunčia į 20 šalių, 
keturių žemynų adresais.

“Rasos” pasisekimas
KAUNAS.—Žitomire vy- 

sa” — pirmas meno savi
veiklos kolektyvas, atstova
vęs Tarybų Sąjungai tarp
tautiniame liaudies muzi
kos festivalyje, kuris vy
ko Anglijoje. Didelėse ir 
įtemptose varžybose, kurio
se dalyvavo 27 šalys, voka
listų kategorijoje kaunie
čiai vos vienu tašku verti-

Haverhill, Mass.
Dėl pasekmingesnio “Lais

vės” vajaus Haverhillio ir

pievutės gražios, lygios. Au
tomobiliams pastatyti, taip
gi daug vietos. Rodosi, jei 
tik savininkai Brazauskai 
pavėlintų, verta mūsų drau-

Ex-Lowellietis

Lawrenco, Mass., vajinin-lgams, arčiau gyvenantiems, 
kės jau antri metai darbuo-| pasinaudoti tokia vieta va-
jasi bendrai. Čia jųjų var- saros sezonu išvažiavimams, 
dai: Haverhill — A. Rač- sambūriams.
kauskienė ir Mary Kazlaus- 
kienė-Sametis, o Lawrence 
— A. Shupetrienė ir S. Pen-
kauskienė. Jos ir praeitais 
metais veikė sykiu ir turėjo 
geras pasekmes, gavo pre- 
miją-dovaną.

Labai gerai darbuojasi. 
Sakė, kad jau gerai įpusėjo.

Jos nepatenkintos, kad A. 
Navickas, rašydamas 81-me 
numeryje, savotiškai pasiel- 

*gę, visai nepaminėjo Ą. 
^Račkauskienės vardo sykiu 
su kitų vajininkių vardais. 
Pagyręs, kad bendrai vei
kiant su Lawrence pasekmės 
bus daug geresnės, o čia 
ima ir nepamini A. Rač
kauskienės.

Antanai, negerai pasiel
gei.

W. R.

Vėlau dar svečių pribu
vo iš Hartfordo — Maikis 
ir Ona Žemguliai, o iš New
Britain Brazauskų giminai
čiai — Jonas Matulis su sa
vo žmonele.

Valterio gimtadienį už
baigėme jau gerokai sute
mus.

Man, kaip “L”, vajinin- 
kui, dar pasitaikė gauti du 
naujus “Laisvei” skaityto
jus. Ačiū jiems, o abiems 
Brazauskams Ilgiausių me
tų!

J. L.

St. Petersburg, Fla.
Brangūs draugės ir drau

gai petersburgiečiai!
Širdingai dėkoj u jums 
visiems, kurie lankėte ma
ne ligoninėje ir kurie atvi
rutėmis linkėjote man grei
tai susveikti, taipogi ačiū 
ir už dovanėles.

Dabar jau esu namie, dar 
po daktaro priežiūra. Jau
čiuosi, kad einu sveikyn, ir 
tikiu, kad greitu laiku vėl 
būsiu su jumis.

Taipogi didelis ačiū drau
gams brocktoniečiams, ku
rie vėlinote man greitai su
sveikti. Taipgi dėkoju drau
gams už širdingus linkėji
mus atvirutėmis net iš Yu
caipa, Calif. •

Kliofosa Kelley
Ft. Lewis, Wash. — Mili- 

tarinis teismas nuteisė Kari 
Dix 3 metus išbūti kalėjime 
ir James Allan — 2 metus. 
Abu kariai atsisakė vykti 
Vietnaman kariauti.

KĖDAINIAI. —Iš Rygos 
ir Kijevo į statomą naują
jį Kėdainių cukraus fabri
ką atvažiavo didelė grupė 
specialistų. Jie derins ir pa
leis sumontuotus įrengimus'.

THOMASTON, CONN.
Liūdnas prisiminimas mūsų mylimo

Jono A. Maigos
Mirė rugsėjo 19 d., 1970 m. z

Mes apgailestaujame jo ir negalime pamiršti 
mūsų mylimo tėvelio ir brolio, kuris išsiskyrė iš 

/ mūsų tarpo ant visados.
Albertas, sūnus ir 

jo žmona
Ona Žutautiene, sesuo.

Anūkai ir proanūkas.

Atvykę specialistai pirmiau
sia priėmė fabriko šiluminę 
katilinę.

Pranešimas
Hartford, Conn.

Laisvės Choras važiuos į 
New Yorką lapkričio 8 d. į 
“Laisvės” koncertą. Kvie
čiame visus vykti su mumis, 
kas tik myli išgirsti gražų 
muzikalinį programą, susi
tikti su pažįstamais ir drau
gais. Prašome užsiregist- 
Iruoti greit. .VK,

Waterbury, Conn.
Parengimas, kuris buvo 

rengiamas L. L. Draugijos 
28 kp. spalio 18 d. pas Vai- 
tonius dėl blogo ir šalto oro 
buvo perkeltas į svetainę 
103 Green St.

Žmonių atsilankė neper- 
daugiausia, nes kai kurie 
susilaikė dėl blogo oro. Vis- 
tiek atsilankė draugų iš 
Hartford ir Bridgeport. 
Iš Stamfordo atsilankė 
Walter ir Amelia Juškevi- 
čiai ir Anna Phillipse, kuri 
dar paaukojo į “Laisvės” 
fondą $5.00

Šiame parengime visi 
draugai dirbo sutartinai. Į 
pagalbą M. Svinkūnienei 
atėjo W. ir A. Dūdai, J. ir 
M. Ulozai, A. Mockaitienė, 
J. Vaitonis, W. Jokubonis, 
Klem Yenkeliunienė ir Ami- 
lia Juškevich.

Juozas Vaitonis paaukojo 
dėl to parengimo 4 tuzinus 
kiaušinių ir šviežių kopūs
tų iš savo daržo. M. Ulozie- 
nė paaukojo popierines lėk- 
tes. Ačiū širdingai tiems, 
kurie ką nors aukojote ir 
gražiai kooperavote šiame 
parengime.

Spalio 27 dieną komisija 
buvo susirinkusi pas M. ir J. 
Ulozus ir padarė ataskaitą 
iš to parengimo, ir visą pel
ną išdalino dėl darbininkiš
kų laikraščių, ir “Laisvei” 
paskyrė $60.00. Dėl kuopos 
iždo nė vieno cento nepasi
liko.

Kada komisija’, užbaigė 
darbą, tai draugai Ulozai 
visus pavaišino su skaniais 
gėrimais ir valgiais.

Tariu ačiū jiems už jų 
gražias vaišės.

M. Svinkūniene

nant šimtabale sistema, te
nusileido gražiausiai pasi- 
rodžiusiems airiams.

“Lietuva'-70” Erfurte
VILNIUS. — Rugpjūčio 

pabaigoje Erfurte atidary
ta paroda “Lietuva-70,” pa
sakojanti apie mūsų res
publikos liaudies ūkio pa
siekimus. Paroda veiks du 
mėnesius. Jos paruošti jau 
išvyko pirmoji specialistų 
grupė.

Kosmonautų prizai 
Kauniečiams

KAUNAS.— Žitomire vy
kusiose visasąjunginėse ra
ketinio modelizmo varžybo
se gražiai pasirodė Lietu
vos modelininkai, kuriems 
atstovavo Kauno mokslei
viai. Varžybų nugalėtojais 
tapo penktokas Gintautas 
Dabašinskas, deši m t o k a s 
Robertas Vilčinskas, šešto
kas Henrikas Lisauskas. 
Kauniečiams, miniatūrinių 
raketų kūrėjams, pasiiro- 
džiusiems šiose varžybose 
geriausiai iš 24 komandų, 
pripažinta bendroji pirma 
vieta ir įteiktas pirmojo pa
saulyje kosmonauto J. Ga- 
garino prizas., Už geriau
sias raketų kopijas Kauno 
komandai paskirtas kosmo
nauto V. Komarovo prizas.

Po rekonstrukcijos
PANEVĖŽYS. — Stiklo 

fabriko blokų ceche po re- 
konstrukcij os sumon t u o t a 
daug naujų įrengimų. Ce
chų pajėgumas padidėjo 14 
procentų. Dabar įmonė kas
met išsiųs statyboms 800 
tūkstančių stiklo b 1 o k ų 
daugiau, negu iki rekon
strukcijos. Dar šiemet ce
chas pradės gaminti spal
votus stiklo blokus.

Įvykdė penkmečio planą

JOB OPPORTUNITIES

TRAINEES OR EXPERIENCED

• Light Machine Operators
• Electrical Maintenance Man
• Stock Room and Material Handlers
• Fork Truck Operators
• Experienced Polishers (full or part time)
• Light Assemblers.

Go with growing Company, steady work, modern plant, 
good starting pay. Apply in person:

Rt. 34 & Allenwood Rd., Allenwood, N. J.
An Equal Opportunity Employer

) 84-85)
*

YOUNG MEN need to operate 
food carts in Center City. Must be 
neat, clean and reliable. 20% com
mission, guaranteed $50 a week and 
free lunch. Call after 10 AM on 
Monday. Language no barrier. 

215-985-1880.
(84-85)

Visokios Žinios
Maskva. — Norvegijos 

Darbo Unijų Federacija at
siuntė delegaciją į Tarybų 
Sąjungą tartis su TSRS 
unijų vadovybe.

VILNIUS.— Statybos ap
dailos mašinų gamyklos ko
lektyvas pirma laiko įvyk
dė bendrosios produkcijos 
gamybos penkmečio planą. 
Palyginti su 1965 metais 
gamyba padidėjo dau
gi a u kaip 80 procentų. 
Darbo našumas nuo penk
mečio pradžios pakilo be
veik pusantro karto. Lenk
tyniaudamas TSKP XXIV | 
suvažiavimo garbei, kolek
tyvas nutarė iki metų pa
baigos virš penkmečio pla
no pagaminti produkcijos 
už 6 milijonus rublių.

Sugaus daugiau žuvies
KLAIPĖDA. — Atlanto 

vandenyne Klaipėdos, Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos, Lenkijos Liaudies 
Respublikos ir Bulgari
jos Liaudies Respublikos 
elektrožūklės speci a 1 i s t a i 
bandė elektrifikuotą tralą. 
Mokslininkai parinko ir iš
bandė efektyviausias sche
mas dugniniams ir pelagi
niams tralams elektrifikuo- 
tiė Bandymai parodė, kad 
elektrifikuoti tralai padidi
na žuvies sugavimą paly
ginti su paprastais tralais 
46 procentais. Jie bus įdie
giami į pramoninę žvejybą.
Danų dailininko viešnage

VILNIUS. Lietuvoje 
dvidešimt tris dienas viešė
jo žinomas Danijos dailinin
kas, Lenininės premijos “Už 
taikos stiprinimą tautų tar
pe” laureatas HerlufasBid- 
strupas su žmona ir sūnu
mi.

H. Bistrupas poilsiavo Pa
langoje, keliavo po Tarybų 
Lietuvą.

Palangoje buvo atidaryta 
jo darbų paroda.

Mignano Montelungo, Ita
lija. — Nuo rugsėjo 28 d. 
šis miestelis jautė net 150 že
mės drebėjimų, kurie bai
siai gąsdino 3,400 gyvento
jų. 630 pastatų jau nuken
tėjo.

Honolulu, Hawaii — šio
je apylinkėje jaustas žemės 
drebėjimas. ’

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos nacionalistų parti
ja, turinti valdžią savo 
kontrolėje, provincijų tary
bų rinkimuose prakišo kele
tą vietų, kurias užkariavo 
jungtinė partija, taipgi ra
sistų kontroliuojama.

Bostonas. — Kardinolas 
Cushing mirė lapkričio 2 d. 
nuo vėžio ligos, išgyvenęs 
75 metus amžiaus.

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas pripažįs
ta, kad Jungtinių Valstijų 
armijos lėktuvai iš artimų 
bazių yra perskridę per tre
jetą metų 10 kartų Tarybų 
Sąjungos rubežių.

Kairas. — Egiptas ir In
dija tariasi kooperuoti ato
minės energijos ir atominių 
medžiagų išvystymo lauke.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijoje streikuoja 1,250,000 
metalo darbininkų ir 46,000 
kitų pramonės šakų darbi
ninkų.

NOTICE
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications - for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

MECHANIC

Must be familiar with pipe fitting, 
welding and general maintenance 
work. Shift work. Good starting 
salary plus all benefits. Apply:

BIRD AND SON, INC.
Amboy Ave., Perth Amboy, N. J. 

An Equal Opportunity Employer.
(76-85)

MOLDER. Must be experienced 
with loose pattern for bronze and 
aluminum. Steady work, top wages. 
All benefits. FEDERAL BRONZE 
PRODUCTS, INC. 9 Backus Street, 
Newark, N. J. (foot of Chestnut 
Street). 201-622-4930. (79-85)

TYPIST. Immediate opening for 
experienced mag-cord operator; 
pleasant working conditions, good 
company benefits. Contact Mr. W. 
A. Hansen, Sargent-Welch Scientific 
Co., 35 Stern Ave., Springfield.

376-7050. An Equal Opportunity 
Employer. (82-84)

NEW CANADIAN BUTZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz”! (4 mystery meals)—Go to bed! Wake up!—and 
you have lost 5 pounds. Unbelievable ? Sure! But it works. 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! SPECIAL OFFER 
(limited period only) : $3.00
1 Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush by |

I mail CANADIAN BLITZ DIET. I enclose $3.00 cash, 
| money order, or cheque (Sorry no C.O.D.).
. If payment by cheque enclose $3.50 to cover handling costs.
I CANADIAN BLITZ DIET

203 - 15104 Stony Plain Road, 
EDMONTON, Alberta, Canada

Name .......  -................................ |

Address .................................................................   Į

I City ................................................  State ........-.......... Zip............. .

1
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Aido choras atsisveikino su
Valiu ir Verute Bunkais

Mieste pasidairius ŠIE SOLISTAI DALYVAUS “L.” KONCERTO PROGRAMOJE

Kaip žinoma, draugai Va
lys ir Verutė Bunkai netru
kus išvažiuos apsigyv e n t i 
Floridon. Ta proga spalio 
30 dienos vakare, po Aido 
choro pamokų, buvo sureng
tos jiems kuklios vaišės — 
išleistuvės.

Verutė yra ilgametė aidie- 
tė, dainavo ir vaidino ope
retėse nuo pat atvažiavimo 
iš Kanados. Valys įstojo 
choran kiek vėliau. Abudu 
buvo labai veiklūs aidiečiai.

Į išleistuves atsilankė 
“Laisvės” redaktorius Ant. 
Bimba, I.DS darbuotoja H. 
Jeskevičiūtė ir žurnalistas 
A. Laurinčiukas, kuris pas
kutinėmis dienomis išvažia
vo Lietuvon atostogauti.

Po vaišių pirm. J. Gry
bas pakalbėjo apie draugus 
Bunkus, apie jų darbuotę 
ne tik chore, bet ir kitose 
organizacijose. Priminė apie 
žurnalisto A. Laurinčiuko 
išvažiavimą tėvynėn.

Verutė, atsisveikindama, 
kalbėjo, kaip miela buvo 
darbuotis ir bendrauti drau
ge su aidiečiais. Gaila, kad 
reikia skirtis, tačiau Flori
da ne taip toli — aplanky- 
kysime vieni kitus. Baig
dama, padėkojo už vaišes.

“Amžius priveda prie gy
venimo pamainos” — susi
jaudinęs kalbėjo Valys Bun
kus. New Yorke jis dirbo 
vardan socialistinės idėjos, 
jis žada darbuotis dar dau
giau pažangiosiose organi
zacijose ir Floridoje. Palin
kėjo Aido chorui daug sėk
mės ir širdingai dėkojo už 
vaišes.

Prieš kelionę į Lietuvą, 
žurnalistas A. Laurinčiukas 
buvo labai užimtas įvairiais 
reikalais, bet jis vis tiek su
rado laiko atsilankyti į Al
do choro pamokas ir atsi
sveikinti su aidiečiais ir 
draugais Bunkais. Jis pri
minė, kaip pavyzdingai 
draugai Bunkai veda savo 
gyvenimą humanistiniu ke

liu, ir tuo reikia džiaugtis. 
Būna atsiskyrimų, kuomet 
draugai nueina kitais ke
liais arba mirtis juos pa
kerta. Šiuo atveju Verutė 
ir Valys tik išvažiuoja to
liau — kitan miestan, įr rei
kia džiaugtis, kad jie pa
sižada ir ten veikti. Tuo 
pačiu kartu padėkojo už 
pakvietimą.

“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba savo kalboje, tarp 
kitko, gailėjo netenkant 
darbštaus vajininko Valio 
ir korespondentės Verutės. 
Palinkėjo jiems daug laimės 
darbuotis toliau, tęsti tas 
pačias idėjas. Palinkėjo A. 
Laurinčiukui laimingos ke
lionės.

Pabaigoje L D S darbuo
toja H. Jeskevičiūtė primi
nė Valio Bunkaus atliktus 
darbus LDS Centre ir pir
mojoje kuopoje, kur jis dar
bavosi per metų metus nuo 
atvažiavimo iš Kanados. Ti
kimasi, kad ir Floridoje jis 

i rūpestingai toliau darbuosis 
ILDS naudai.

Aido choras patiekė vai
šes, o valdybos nariai pri
rengė užkandžius. Aidietė 
A. Lupsevičienė padovano
jo skanų obuolinį pyragą. 
Dėkojame.

Aidiečiai linki Verutei ir 
Valiui Bunkamsdaug lai
mės ir sveikatos. Na, o atei
tyje gal susidarys Aido cho
rui palankios sąlygos nuva
žiuoti į St. Pete r s b u r g ą, 
taip, kaip teko apsilankyti 
Miamyje.

Geriausiu sėkmių!
H. F.

____________ ____________ Į

Roma. — Italijos prekybi
niai jūrininkai sustreika
vo, protestuodami prieš 
prekybinio laivyno mažini
mą ir 3,000 jūrininkų iš dar
bo paleidimą.

Bombay, Indija.— 175,000 
tekstilės darbininkų strei
kavo. Laimėjo algų pakė
limą.

Spalio 31 d. keletas tūks
tančių taikos kovotojų, dau
giausia jaunimo, permarša- 
vo Times Square, reikalau
dami baigti karą Indokini
joje.

Panašių demonstra c i j ų 
įvyko 40 miestų. Washing
tone Baltieji Rūmai buvo 
piketuojami. Kai kur polici
ja puldinėjo demonstrantus.

New Yorko Komitetas 
darbo unijų veiklai ir demo
kratijai šaukia konferenci
ją lapkričio 14-15 dienomis 
Hotel Diplomat.

Konferencijoje bus aptar
ta, kaip sėkmingiau kovoti 
prieš Nixono administraci
jos ir reakcinių korporacijų 
pasimojimą prieš unijinį 
judėjimą.

Daugelio unijų darbuoto
jai ateina į pagalbą General 
Motors streikieriams, pike
tuodami General Motors 
raštines ant Fifth Ave.

•

2,000 puertorikiečių su
darė demonstracinį piketą 
.prie Jungtinių Tautų pasta
to. Jie reikalavo Puerto Ri
co salai nepriklausomybės.

•

Policija suėmė 6 jaunus 
žmones, kurių namuose ra
do įvairių prietaisų bom
boms dirbti. Tai esanti 
“Weatherman operation” 
grupė, k u ri padėliojanti 
bombas.

■ •

Narkotikų detektyvai are
štavo Argentinos pilietį Ri
cardo Jastrzebskį. Kaltina 
jį pristatant iš Pietų Ame
rikos narkotikų į Jungtines 
Valstijas, Nuskirta j a m 
aukšta kaucija — $350,000.

Tokie žmonės turi būti su
laikyti po aukšta kaucija, 
pareiškė teisėjas Weaver. 
“Vaikai gatvėse yra tokių 
žmonių aukos”, c-

Pirmadienį vienos dienos 
juodųjų streikas daug e 1 į I

Al DaukšysAmeba Young
Newyorkiete

Nebe Ventienė
Newyorkiete

Jonas Sabaliauskas
Iš Worcester, Mass.

Irene Janulis
Iš Worcester

Victor Becker
Newyorkietis

Elena Brazauskiene
Iš Hartford, Conn.

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja

Kviečiame vietinius ir iš apylinkes dalyvauti Koncerte. Esame tikri, kad būsite patenkinti su programa.

palietė Harleme. Trys mo
kyklos buvo visai uždary
tos! kitose mokinių tebuvo 
tik apie 50 proc.

Tai buvo negrų solidaru
mo diena, kurioje daugelis 
tūkstančių negrų streikavo.

i ■ Rep.
'--------------- fu-----------

Taipei, Formosa. — Čiang 
Kai-šekas minėdamas sa
vo 83 metų gimtadienį, ma
siniame susirinkime pasiža
dėjo pradėti karą prieš Ki
nijos Liaudies Respubliką, 
bet niekas netiki, kad jis 
galėtų tai padaryti.

Tarp Lietuvių
Lapkričio 3 d. išvyko į 

Riviera Beach, Fla., plačiai 
žinoma veikėja ir “L” vaji- 
ninkė Felicija Shimkienė, iš 
Arlington, N. J. Ji svečiuo
jasi pas sūnų Eugene. Ma
ino grįžti apie gruodžio mė
nesį.

Linkime jai gražiai pra
leisti laiką.

LAISVES" KONCERTAS
Sekmadienį, 8 d. Lapkričio (November), 2 valandą

Tarp lietuvių
Aplankius woodhavenietę 

Juzę Pluščiauskienę, Inter- 
borough Ligoninėj, ant Lin
den Blvd., Brooklyne—suži
nota, kad ji išbus ilgoką 
laiką ligoninėj. Jai buvo 
širdies atakas ir dar vis po 
gydytojų priežiūra. Gydy
tojai mano, kad gal teks iš
būti ligoninėje apie 8 savai
tes. Ji dabar ten yra tris 
savaites. Linkiu jai greitai 
sustiprėti sveikatoje.

Kita žinia gauta nuo mū
sų gero rėmėjo F. Navar- 

Idausko, iš Philadelphia, Pa. 
Jis rašo, kad jam irgi šir
dis sušlubavo. Ligoninėj iš
gulėjo keturias savaites. 
Dabar randasi namuose. 
Jam irgi linkiu stiprėti svei
katoje.

L. K—te

Pataisymas klaidų dėl 
garsinimo aukotojų 

vardų
“Laisvėje” spalio 27 d. ko

respondencijoje iš Chester 
Ra., įvyko klaidos .praneši
me, kiek kas aukojo per 
Lietuvių Leteratūros Drau
gijos 6-os apskrities konfe
renciją.

Turėjo skambėti sekamai: 
Lietuvaitė a u k o j o $200, 
Ant. Lipčius $150, J. Lipčie- 
nė $20 ir J. Stanienė $15.

Spalio 30 d. koresponden
cijoje paduoti kitų aukotojų 
vardai surinkti per tą pa
čią dieną, sumoje $157.

Viso tą dieną gauta $702 
—aukomis $542, ir albumui 
$100 nuo Lipčiaus, ir $60 
nuo LLD 6 apskr.

Tikime, kad dalykas 
bar išsiaiškino.

Redakcija

Parengimų Kalendorius
Lapkričio 15

Advokatės Stefanijos Ma- 
sytės Dainų ir šokių 1965 m. 
festivalio Tarybų Lietuvo
je filmas, Aido choro ir jo 
solistų koncertas, pietūs ir 
šokiai prie rekorduotos mu
zikos L. C. C., 69-61 Grand 
Ave., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Rengėjai — LLD 2ra ap
skritis.

Lapkričio 29 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo parengimas Lais
vės salėje, 2 valandą po 
pietų. Dalyavus svečias 
iš Lietuvos aktorius Do
naldas Banionis. Taipgi pa
gerbsime Lietuvos įžymią
sias moteris — poetę S. Nė
rį ir rašytoją Žemaitę.

IMW
Aido Choras, vadovybėje Mildred Stensler
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da- Ottawa.—Kanadoje strei
kuoja 23,000 General Motors 
darbininkų.

v w *

Miami, Fla. — Louis Ro
sa apsiginklavęs revolveriu 
privertė National Airlines 
lėktuvą pasukti į Kubą. Už 
20 minučių lėktuvas grįžo į 
Miamį, o Louis Rosa, jo 
žmona ir penki vaikai pasi
liko Kuboje.

Pranešimas

Programoje dalyvauja: AIDO CHORAS, iš Ozone Park, vadovybėje MILDRED STENSLER, LAISVĖS 
CHORAS iš Hartfordo, vadovybėje WILMA HOLLIS; AIDO CHORAS iš Worcester, vad. AL DUPSHA; 
soliste AMELIA Y1OUNG, vietinė. Iš suminėtų chorų išstos ir jų solistai.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
Kviečia Rengėjai (ūks B-vės Direk. Taryba)ĮĖJIMAS $1.50 (auka)

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks antradienį, lap
kričio 10 d. 2 vai., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Prašome visus narius ne
pamiršti ateit, gausite kny
gą “Amžiais su gimtine”, ir 
turėsime naudingų aptari
mų.

Valdyba

Kelrodis į “Laisves” Koncertą
Kaip pasiekti koncerto vietą subway bei elevated traukiniais 

Gyvenantieji arti Canarsie - 14th St. linijos važiuokite 
šia linija iki Lorimer St. stoties. (Patartina sėsti priešal$i«f 
niuose vagonuose.) Lorimer St. stotyje eikite pirmyn, kur* 
matysite laiptus žemyn, virš kurių yra užrašas: IND—Jamai- 
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 IND—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 pasisukimą 
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 nu£ 
tilto), važiuodami tiesiai privažiuosite platų Union Avė., čiA 
nekrypkite į dešinę, bet važiuokite skersai ir įvažiuosite ] 
Meserole Street, važiuokite iki Graham Avenue, čia sukite 
kairėn ir važiuokite iki Driggs Avenue, čia pasukę kairėn* 
pamatysite kairiame šone New National Hali—tai koncerto 
salė.




