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— J. Gasiūnas —

Prez. Nixonas labai mėgsta 
kalbėti apie Saigono armijos 
“vietnamizaciją.” Ką ji tikre
nybėje reiškia?
^js naujas žodis reiškia la- 

daug. “Vietnamizacija” 
yra susijusi su geriausiu pa
ruošimu Saigono militarinių 
jėgų, kurios su laiku galės pa
vaduoti daugumą Jungtinių 
Valstijų militarinių jėgų Viet
name. Tuomet Nixonas gale-

Darbo unijos remia
G. E. sftreikierius

Washingtonas. — AFL- 
CIO ir American Labor Al
liance užgyrė General Elec- 
tric darbininkų streiką, 
taipgi pareiškė, kad jį rems, 
jeigu reikėtų ir milijonais 
dolerių paremti.

Tai reiškia, kad visas dar
bo unijų judėjimas yra su 
G. E. streikuojančiais darbi
ninkais. Numatoma, kad 
streikas gali būt ilgas ir 
sunkus, nes General Electric 
trustas yra vienas

giausių korporacijų Jungti
nėse Valstijose.

AFL-CIO vadovai turėjo 
streiko klausimu dviejų va
landų pasitarimą su prez. 
Nixonu. Tuomet Nixonas 
pareiškė, kad jo administra
cija kol kas nesikiš į streiko 
reikalus.

G. E. darbininku streikas 
— “viso darbininkų judėji
mo streikas” ir jis turi būt
laimėtas, skelbia AFL-CIO

galin- pareiškimas.

Mirė “Vilnies” redaktorius
Leonas Jonikas

t

Socializmo šaliy 
vienybės pareiga

Alice Jonikiene lapkričio onas buvo suparalyžiuotas, Praga. — Čekoslovakijos
3 d. telefonu pranešė “Lais- bet pastaruoju laiku jo svei- delegacija, grįžusi iš Mask-
ves” redakcijai, kad mirė kata žymiai

siąs ištraukti iš Vietnamo apie 
300,000 karių.

Gerai paruošta Saigono ar
mija, apginkluota geriausiais 
amerikietiš kais ginklais, su 
200,000 amerikiečių karių pa
galba, galės tęsti karą ir to
liau.

TSRS suteikia branduolinių 
informacijų kitoms šalims
Maskva. — Laikraštis apie patyrimus sprogdinant 

branduolinius įrengimus 
žmonijos naudai.

Iki šiol Vietnamo kare ame
rikiečių jėgos sudarė daugumą 
visų kariaujančių jėgų prieš 
partizanus ir šiauriečius ka
rius. Šis karas, todėl, ir skai
tėsi kaip Amerikos karas su 
vietnamiečiais.

Nixonas dabar nori “suviet- 
jįamizuoti” karą, kad jis būtų 
“vietnami e č i ų ’ ’ karas prieš 
vietnamiečius.

Nepaisant kaip Nixonas ma
nevruos, “vietnamizacija” nei 
karo, nei taikos nelaimės. Tik 
visų amerikiečių jėgų ištrau
kimas iš Vietnamo gali su
trumpinti karą ir laimėti tai
ka. *

“Komsomolskaja Pravda” 
plačiai rašo apie požeminį 
atomo sprogdinimą. Taipgi 
pažymi, kad TSRS suteikia 
Jungtinėms Valstijoms ir 
kitoms šalims žinojimą apie 
atominės energijos naudoji
mą taikingiems reikalams.

Neseniai buvo išsprogdin
ta branduolinė bomba po že
me aliejaus rezervuarams 
sudaryti. Sprogdinimas bu
vo sėkmingas.

Atominės energijos komi
sijos pirmininkas A. M. Pet- 
rosiants pareiškė, kad ir to
liau TSRS galės suteikti ki- 
t o m s šalims informacijų

Manila. — Daugelis 
bininkų, valstiečių ir 
dentų organizacijų nusitarė 
boiko t u o t i prezidentinius 
rinkimus, kuriuose bus du 
kandidatai dviejų kapitalis-l 
tinių partijų. Jokio pasirin
kimo nėra. Rinkimai įvyks 
lapkričio 11 d.

dar- 
stu-

jos mylimas vyras Leonas 
Jonikas, atsakingasis dien
raščio “Vilnies” redakto
rius. Pašarvotas buvo Ridi
ko šermeninėje. Lapkričio 6 
d. palaidotas Chicagos Lie
tuviu Tautinėse kapinėse.

Prieš keletą mėnesių Le-

pradėjo “Vilniai” Krislus 
rašinėti. Bet lapkričio 3 d. 
Leonas pasitraukė iš gyvų
jų tarpo.

L. Jonikas gimė 1891 m. 
bal. 10 d. Apvaršuvoje (Ši
lutės rai.). 1911 metais at
vyko į Jungtines Valstijas 
ir už metų laiko įsijungė i 
socialistinį judėjimą. Visą 
laiką aktyviai dalyvavo dar
bininkų kovose, bendradar
biavo pažangioje spaudoje. 
1931 metais pradėjo dirbti 
“Vilnies” redakcijoje ir dir
bo iki mirties.

Į Joniko laidotuves išvyko 
“Laisvės” redaktorius An
tanas Bimba lapkričio 5 d. 
popiet.

“Laisvės” personalas reiš
kia nuoširdžią užuojautą jo 
žmonai Alice, visai šeimai 
ir artimiesiems.

pagerėjo, net vos, kur buvo pasirašyta so-
cialistinės vienybės pareiški
mas bendrai su TSRS Kom
partijos vadovybe, pareiškė, 
kad “socializmo gynimas 
yra tarptautinė komunistų 
pareiga”.

Čekoslovakijos preziden
tas Svoboda ir Kompartijos 
sekretorius Husakas pasa
kė, kad tarp Čekoslovakijos 
ir Tarybų Sąjungos vadovų

buvo bendras supratimas 
rišti tarptautinio komunistų 
judėjimo ir užsienio politi
kos klausimus. Jokio pasi
dalinimo nebuvo.

Socializmui ginti Varšu
vos pakto šalių invazija į 
Čekoslovakiją buvo reika
linga ir naudinga, skelbia 
abiejų šalių pareiškimas.

Vilnius. — Čia lankėsi Da
nijos mokslininkų delegaci
ja.

Nixonas prašo paremti jo

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS

New Yorkas. Radio Cor
poration of America, minė
dama didžiąją 1929 metų de
presiją, paleido iš darbo 1, 
325 darbininkus.

Buvęs demokratų kandida
tas vice prezidento vietai se
natorius Muskie vienoje savo 
kalboje pasakė, kad vice pre
zidentas Agnew yra Nixono 
administra c i j o s “kirvukas,” 
kuris nuo dažnaus naudojimo 
“susikruvino.”

Kai Nixonas atvirai susilai
ko nuo taikos kovotojų šmei
žimo, tai Agnew jį gražiai pa
vaduoja, išvadindamas prieš 
tatrą protestuojančius demons
trantus anarchistais, išdavikais 
ir t. t. O Nixonas jį už tai 
dar paglosto.

Bet ir Nixono “kirvukas” 
Agnew ne ką galės padaryti 
prieš t ai k os demonstracijas 
lapkričio 15 d., kai ir vėl mi
lijonai žmonių pareikalaus 
baigti karą, kaip buvo parei
kalauta spalio 15 d.

žinote, kad už netikėtai, ne 
karo lauke, užmuštą vietna
mietį mūsų vyriausybė užmuš
tojo šeimai sumoka $35, jeigu 
esti aišku, kad amerikiečiai 
dėl jo žuvimo kalti.

Vadinasi, vietnamiečio gy
vastis mūsų vyriausybei piges
nė už kokio nors gyvulio gy-

20,000 nuodingų kulkų laiko 
militariniame arsenale

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų armija turi pa
sigaminusi daugiau kaip 20, 
000 nuodingų .kulkų. Mini
mos kulkos gali kūne ap
nuodyti kraują, taipgi mir-

militarizmo augini-

kalbėti, tai jau susidaro pa
vojus, kuriam reikėtų kelią 
pastoti.

Karas,
mas kaip tik ir sudaro mili- 
taristams norą susidoroti su 
taikos kovotojais, panaikinti 
demokratiją. Demokr a t i j o s 
gynimas todėl yra labai svar
bus dalykas.

Vietnamiečiai baisiai pikti
nasi tokia amerikiečių elgse
na.

Merdi Metropolitano Opera, 
vienatinė pastovi opera Jung
tinėse Valstijose. Operai at
sidaryti sezonas atėjo ir pra
ėjo, bet susitarimo nėra su 
operos dalyvių unijomis.

Visa bėda, kad Metropoli
tano Opera “finansiniai skurs
ta.” Pajamos nepadengia iš
laidų. Kuomet Europos vals
tybės turi po keletą operų, 
Amerikoje nepajėgiama išlai
kyti vienos pastovios operos.

Mūsų kultūrinis gyvenimas, 
atrodo, baisiai skursta turtin
giausioje šalyje.

tinai paralyžiuoti nervų sis
temą.

Kulkos buvo pagamintos 
ir laikomos Pine Bluff ar
senale, Arkansas valstijoje. 
Jos yra pilnoje kontrolėje 
Pentagono ir žinioje prez. 
Nixono.

Amerikos militarinė 
nesėkmė Vietname

Maskva. — D'ienraštis 
“Pravda rašo apie pirmąją 
metinę sukaktį nuo Ameri- 
k o s nutraukimo Šiaurės 
Vietn amo bombardavimo. 
Kartu pažymi, kad Pietų 
Vietname karas tebeeina, 
kaip ir pirmiau.

Kompartijos organas at
žymi tai, kad? Amerika karo 
nelaimėjo Šiaurės Vietnamo 
bombardavimu, negali lai
mėti ir dabar. Ji pergyve
na militarinę nesėkmę.

Washingtonas. — Nabisco 
kompanija susitaikė su uni
ja. 10,000 darbininkų atšau
kė 8 savaičių streiką.

Vis gerinamos Lietuvos 
gydyklos

Vilnius. -^ .Šiomis dieno
mis Druskininkuose įvyko 
Lietuvos Profsąjungų ku
rortų valdymo tarybos iš
plėstas posėdis. Pranešėja— 
kurortų valdymo tarybos 
pir m i n i n k o į 
Raudonikienė.

niu tekstilininkai viršum 
devynių mėnesiu užduoties 
išleido 94,000 metrų audi
nių. 34 procentai visų audi
nių — pagerintos kokybės, 
o Aidui, Pasakai ir Giedrai 
suteiktas kokybės ženklas.

Ketvirčiu aukščiau naujų
pavaduotoja tiesimo užduo-

Iš pranešimo ir diskusijų Nacijos trestas. Rekonst-
tis įvykdė kelių-tiltų eksplo-

planą karui tęsti
Washingtonas. — Prezid.i visaip Saigono jėgoms pa- 

Nixonas antradienio vakare dėtų. Jis nemato dabar pro- 
atsišaukė į visus amerikie- SN prieiti prie taikos. Taipgi 
čius, prašydamas vieningai jis priešingas ištraukti jš 
paremti jo plana Vietnamo Vietnamo visas amerikiečiij 
karui. O tas planas — toles- karines jėgas. Nixonas ne- 
nis karo tęsimas su mažes
nėmis amerikiečių, jėgomis.

Nixonas sako, kad Saigo
no armija laipsniškai uži
ma įsitvirtinimus, kuriuose 
laikėsi amerikiečiai. Todėl 
dabar laipsniškai amerikie
čių jėgos mažinamos, kai 
kūne daliniai ištraukiami 
iš mūšių lauko.

Nixonas nori pilnai “viet- 
namizuoti karą”, kad jame 
patys vietnamiečiai tarp sa-. 
vęs muštųsi, o amerikiečiai

turi vilties ką nors laimėti 
Paryžiaus pasitarimuose.

Daugelis senatorių ir kon
gresmenų, kurie linkę prie 
taikos, jau pasakė esą visai 
nusiviję Nixono kalba.

Taikos judėjimas, pareiš
kė to judėjimo vadovas 
Brown, iš Nixono kalbos 
gavo daugiau inspiracijos 
ir reikalo sumobilizuoti vi
sus prieš karą kovotojus da- 
lyvauti moratoriumo de
monstracijose lapkričio 13, 
14, 15 dienomis.

Vienas įtakingas žurnalas 
paskelbė, kad karininkų ban
kete du ar trys generolai .pa
sakę, jog 1972 metais nebus 
daugiau prezidentinių rinkimų, 
nes militaristai paimsią galią į 
savo rankas ir baigsią šalyje 
Netvarką.”

Kad reakciniai generolai no
rį militarinės diktatūros, tai 
nia jokia naujiena. Bet kai 
atvirai jau pradeda apie tai

na, kurioje visi keliai veda į 
“Laisvės” koncertą.

Pažangiųjų kultūrinių jėgų 
turėsime koncerte nemažai iš 
plačios apylinkės. Dalyvau
dami žymiai paremsime savo 
laikraštį.

Taigi, iki pasimatymo lais- 
viečių koncerte.

paaiškėjo, kad Lietuvos ku
rortų poliklinikose pradėjo 
veikti nauji funkcinės diag
nostikos ir procedūrų kabi
netai, aprūpinti šiuolaikine 
tarybine ir užsienio apara
tūra.

Druskininkų gydomosios 
fizinės kultūros ir klimato- 
terapijos centre pastatytas 
dispanseris, kuriame yra 
masažo kabinos, vertikali 
vonia, sporto salė, termo- 
procedūrų kabinetai.

Po rekonstrukcijos vėl 
veikia gydomosios kasdieni
nės maudyklės. Baigiama 
statyti 1,000 vietų Nemuno 
sanatorija.

Druskininkų ir Birštono 
kurortų balneogydyklose 
pradėti naudoti nauji mine
ralinio vandens gręžiniai. 
Palangoje baigiamas statyti 
480 vietų poilsio namų kor
pusas.

ruotos Baršausko, Banaičio 
ir Staro gatvės. Dideli dar
bai vykdomi.

Miesto komiteto ir vykdo
mojo komiteto posėdyje pa
žymėta, kad Kauno pramo
nė dirba 54 dienomis, pra
lenkdama penkmečio užduo
tis.

Pralenkia penkmečio 
užduotis

Kaunas. — Kauno audi-

Lenkų dainos ir šokiai
Vilnius. — I Tarybų Lie

tuvą atvyko Lodzės vaiva
dijos Lasko krašto etnogra
finis liaudies dainų ir šokių 
ansamblis. Vilniaus geležin
kelio stotyje svečius iš Len
kijos sutiko Lietuvos Drau
gystės ir Kultūrinių Ryšių 
su užsienio šalimis draugi
jos atstovai, Vilniaus lenkų 
ansamblio Vilija saviveikli
ninkai.

Svečiai iš Lenkijos pirmą
jį koncertą surengė sostinės 
geležinkelininkų kult ū r o s 
rūmuose. Lenkai daininin
kai ir šokėjai Lietuvoje vie
šės iki lapkričio 17 d.

Antanas Vaivutskas

Svarsto branduolinių ginklų 
nenaudojimą vandenų dugne
Geneva, Šveicarija. — Nu- rodė nemažai tokių, kurie 

siginklavimo konferenc i j a nepasitenkinę tekstu ir ne
gavo Jungtinių Valstijų ir’retų tam tikrų pataisų. Ma- 
Tarybų Sąjungos bendrą noma, kai šis planas bus 
planą dėl branduolinių gink- aptartas Jungtinių Tautų 
lų nenaudojimo vandenynų'Generalinėje Asamblėjoje, 
dugne.

Tą planą svarstant pasi- naudingų pataisymų.
bus padaryta tam tikrų

Helsinkis.—Suomijoje yra 
apie 40,000 mikčiotojų (ga
dinta kalba). Jie turi savo 
sąjungą.

Generalinis streikas visai 
suparalyžiavo miestą

Sao Paulo.— Brazilijos 
kidnaperiai iškolektavo iš 
amerikiečio biznieriaus Do- 
lano $12,500 ir vėliau užmu
šė jo 18 metų sūnų Patric
ks.

Nepalis, Italija. — Dau
giau kaip pusė milijono dar
bininkų išėjo į generalinį 
streiką. Miestas visai supa
ralyžiuotas, niekas neveikia.

Darbininkų unijos protes
tuoja prieš bedidėjantį gy
venimo brangumą, blogas 
namų sąlygas, aukštas nuo-

mas. 100,000 žmonių suva
ryta į barakus, kurie visai 
netinkami gyventi.

Peoria, Ill. — 350 negrų 
studentų sėdėjimo streiku 
protestavo prieš Bradley 
universiteto administraciją, 
pažadų neištęsėjusią.

Lebanonas susitaikė 
su partizanais

Beirutas.—Lebanono val
džia paskelbė, kad Lebano
no armija baigė susikirti
mus su arabų partizanais. 
Egipto padedami, jie susi
taikė.

Pasirašytoje sutartyje Le
banonas sutiko leisti arabų 
partizanams Lebanono teri
torijoje įsitvirtinti, tik su 
ta sąlyga, jeigu partizanai 
kooperuos su armijos vado
vybe.

Pittsburgh, Pa. — 5,000 
Westinghouse darbininkų po 
dviejų savaičių streiko lai
mėjo algų pakėlimą.

Paryžius. — Prancūzij o s 
valdžia areštavo 7 asmenis. 
Kaltina juos šnipinėjimu 
Rumunijos naudai.

Lagos, Nigerija. — Tary
bų Sąjunga atidarė lėktuvų 
kelią tarp Maskvos ir Nige
rijos sostinės Lagos.

Gen. D. V. Minh norėtų 
koalicinės valdžios

Saigonas. — Pietų Viet
namo įtakingas generolas D. 
V. Minh, metus laiko tylė
jęs, dabar prabilo. Jis nori 
tokios valdžios, kuri tikrai 
žmones atstovautų.

Daugelis mano, kad jis 
norėtų koalicinės valdžios 
su Vietkongu, kuri galėtų 
baigti karą.

Hitlerininkų teroro 
aukoms paminklas

Varšuva.— Lenkijoje prie 
Liublino pastatytas pamink
las Majdaneko stovyklos au
koms pagerbti. Toje stoyyk- 
1 o j e hitlerininkai nužudė 
360,000 žmonių.

Paminklo atidengime da
lyvavo daugiau kaip 100, 
000 žmonių.

Louisville. Ky. — Ameri
can Tobacco Co. uždarė sa
vo fabriką ir paleido iš dar
bo 1,000 darbininkų.
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Didžiausias prezidentu 
nusivylimas

GAL jokia kita kalba visoje Amerikos istorijoje ne
buvo taip išreklamuota iš anksto, kaip prezidento- Nixo- 
no pasakyta lapkričio 3 dieną. Per daugiau kaip tris 
savaites buvo spaudoje, per radiją ir televiziją žmonės 
raginami, kad jie turėtų kantrybės, kad jie palauktų lap- 
ričio 3-čios, kai į juos prabils mūsų prezidentas. Kas
dien buvo primenama ir duodama suprasti, kad prezi
dentas turi naują ir didelį planą Vietnamo karui užbaik- 
ti, kurį savo kalboje mums išdėstys.

Na, ir žmonės laukė — iš tikrųjų nekantriai laukė. 
Ne tik laukė, bet ir daug ko tikėjosi. Nes jeigu jis nie
ko naujo neturi pasakyti arba pridėti prie to, ką jau šim
tus kartų yra pasakojęs, tai kokiems gi galams jis dar 
kartą kalbės! -

Ir taip atėjo lapkričio 3-oji. Milijonai ir milijonai 
žmonių užsisuko radijus ir televizorius. Ir prezidentas 
prabilo. Kalbėjo daugiau kaip pusę valandos.

Ir ką jis gero ir nauja pasakė? Ogi absoliutiškai, 
absoliutiškai nieko! Tos pačios frazės, tie patys pasi
gyrimai, ta pati melodija, kad ne mes kalti, jog karas 
tebeina, bet vietnamiečiai, kad ne mes agresoriai, kurie 
už dvylikos tūkstančių mylių laikome daugiau kaip pusę 
milijono ginkluotų vyrų ir moderniškiausiomis priemo
nėmis naikiname kraštą ir jo žmones, bet vietnamiečiai, 
kad jie nepasiduoda, kad jie ginasi, kad jie neatsisako 
savo šalies, savo idėjų, savo įsitikinimų, savo laisvės. 
Kartojo ir kartojo, kad jis turi “planą karui baigti,” kad 
jis, pagal tą planą, baigia Vietnamo karą “vietnamizuo- 
ti”; su pasididžiavimu gyrėsi, kad jo politikai, jo planui 
pilniausiai pritaria Saigono militarinis režimas. Dar kar
tą pasakė, kad jis nesiskaitys su jokiais žmonių protes
tais, nes tokie žmonės esą mažumoje. Dar kartą reikala
vo mūsų kantrybės ir kantrybės, pilno mūsų pasitikėjimo 
juomi, o jis pasieks “garbingą taiką”' ir išgeblės mūsų 
šalies vardą ir prestižą viso pasaulio akyse.

Nixonas kalbėjo kaip koks nepermaldaujamas dik
torius. Vis tik “aš” ir “aš”: “aš” tą darau,” “aš” turiu 
tokį ir tokį planą, “mano”, tokia politika, ir “aš” jos lai
kysiuosi iki galo! Nė žodeliu neprisiminė apie Kongresą 
ir jo atsakomybę. Nepasakė, kad tik Kongresas turi 
teisę skelbti karus, o Kongresas šio karo nėra paskelbęs. 
Su cinišku pasididžiavimu priėmė kai kurių šio karo da
bar pavadinamą “Nixono karu.”

Gal, tačiau, neteisinga sakyti, kad prezidentas Nixo
nas savo kalboje nieko naujo nepasakė. Kai ką jis pa
sakė. Jis, pav., pasakė didelį melą, kad būk Šiaurės Viet
namo komunistai, paėmę valdžią į savo rankas, pravedė 
prieš savo žmones baisias skerdynes, ir kad būtent dėl to, 
kad išgelbėjus ir Pietų žmones nuo tokių skerdynių, mūsų 
Amerika pažadėjo Saigono valdžiai savo parmą., Net ir 
prezidentas Johnsonas neišdrįsdavo šiuo melu teisinti 
Amerikos agresiją prieš Vietnamą. Čia jau grynai Nixo
no išradimas!

Nauja ir tas, kad prezidentas Nixonas viešai prisi
pažino veidmainiavęs ir Amerikos žmones apgaudinėjęs, 
kai daręs Paryžiaus konferencijoje visokius pasiūlymus 
tai pasiekti. Jis tais pasiūlymais netikėjęs ir todėl 
tuoj sudaręs planą karui “vietnamizuoti,” tai yna, ruošti 
ir ruošti Pietų Vietnamo ginkluotas jėgas, kad jos galėtų 
pavaduoti mus amerikiečius. Vadinasi, viešai kalbėjo 
apie garbingos taikos siekimus, o slaptai, susitaręs su 
Saigono militarine klika, planavo karą tęsti ir plėsti. Ir 
žinoma, jį tęsia. -

, Nereikia nė sakyti, jog ne tik visi amerikiečiai, bet 
ir visi pasaulio žmonės, kurie tikėjosi iš prezidento Nix
ono išgirsti naują žodį apie taikos perspektyvaš Vietna
me, yra baisiai nusivylę. Taip pat reikia pabrėžti, kad 
po šios prezidento kalbos, vėl visoje šalyje lapkričio 14- 
15 dienomis ruošiamos, prieškarinės demonstracijos ir 
“mirties žygis” į Washingtoną įgauna didesnį ir skubes
nį reikalą. Dabar visiems dar aiškiau, kad prezidentą 
Nixoną privers nutraukti karą ir sugrąžinti amerikie
čius namo iš Vietnamo tiktai ir tiktai padidintas žmo
nių karu pasipiktinimas ir spaudimas. Kitokio kelio tai 
pasiekti nebeliko.

BELGIJOS KOMUNISTŲ 
REIKALAVIMAS
“Elta” praneša iš Belgijos 

sostinės Briuselio:
Belgijos Kompartijos orga

nas laikraštis “Drapo ruž” ra
gina Belgiją pasitraukti iš ag
resyvaus NATO bloko. NATO 
sukūrimas, pabrėžia jis, sukė
lė grėsmę viso pasaulio tautų 
saugumui.

NATO veikia, rašo laikraš
tis “Drapo ruž”, padeda engti 
tautas, šis blokas remia dabar 
daugelyje šalių esančius fašis
tinius režimus, jis padėjo įves
ti Graikijoje karinį režimą, 
šiaurės Atlanto blokas kelia 
grėsmę Belgijos nepriklauso
mybei.

Belgijos .Kompartija, sako 
laikraštis, ragina sudaryti Eu
ropos saugumo sistemą, palei
sti karinius blokus. Dėl to 
“Belgija dar labiau turi pasi
traukti iš NATO — šio impe
rialistinių ir militaristinių jė
gų guolio”.

Lietuvos mokslininkų darbus, 
rašo užsienio spaudoje ap
žvalginius straipsnius apie ko
legų iš tėvynės šiluminės fizi
kos laimėjimus. Apie profeso
rių Romaną Viskantą rašiau 
“Mokslo ir technikos” žurnale 
(1966, Nr. 12), apžvelgiau jo 
darbus. Noriu pridurti, kad 
lietuvis profesorius per laiką, 
prabėgusį, nuo mano straipsnio 
paskelbimo, parašė ir išspaus
dino apie 15 naujų darbų.

Apskritai Jungtinėse Ameri
kos Valstijose dirba nemažai 
lietuvių — šiluminės fizikos 
specialistų. Mokslinėje spau
doj randu šešias-septynias lie
tuviškas pavardes. Tai šilu
mos mainų specialistai dakta
rai Alvydas Kudirka, 
kus, Mačiulaitis ir kiti.

Vens-

bu-

Raketinio ginklo istorija
Kaunas. — Tokio pavadi

nimo paroda atidaryta kon
certų salėje. Parodos orga
nizatorius—viena iš seniau
sių šalids* mokslo - švietimo 
įstaigų: TSRS Gynybos mi
nisterijos artilerijos, inžine
rijos ir ryšių pajėgų kari- 
nis-iątorinis muziejus Le
ningrade.,

> Paroda supažindina su 
mūsų Tėvynės raketinės 
technikos kūrimosi istorija

nuo seniausių iki dabarti
nių laikų. Lankytojai turi 
projgą pamatyti daugybę dor 
kurtientų, brėžinių, fotogra
fijų, karinių rąketų, reakty
vinių raketų ir įvairiausių 
prietaisų maketus, mpde-; 
liūs bei pavyzdžius. Ekspo
natų tarpe yra ir pasižymė
jusių gvardijos minosvaidi
ninkų pulkų bei brigadų ko
vinės vėliavos ir daugybė 
kitos raketinio ginklo isto
rijos medžiagos.

Ant. Tarualiūnas

PUIKUS PRIPAŽINIMAS
“Gimtasis Kraštas” (spa

lio 23 d.) įdėjo savo kores
pondento pasikalbėjimą su 
Tarybų Lietuvos akademiku 
Algirdu Žukausku, kuris 
dalyvavo Jugoslavijoje. įvy
kusiame tarptautiniame fi
zikų seminare šilumos ir 
masės mainų klausimais. Jis 
taipgi darė vieną iš pagrin
dinių pranešimų. Praneši
mas buvęs labai gražiai su
sirinkusių mokslininkų pri
imtas.

Į korespondento klausi
mą, kurį iš jo darbų “reikė
tų labiau išskirti, kuris su
kėlė didžiausią mokslininkų 
susidomėjimą”, akademikas 
atsakė:

Pernai išėjo: mano ir ban- 
dradarbių monografija “Vam
zdžių pluoštų šilumos atidavi
mas skersiniame skysčiu srau
te’’. Ši knyga greitai paplito 
Vakarų Europoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Kanado
je ir kitur. Mūsų darbais su
sidomėjo Jungtinių Amerikos 
Valstijų mokslininkai W. 
Kays, A. London, J. Hartnett, 
anglas D. Spalding, jugosla
vai N. Afgan, Z. Zarič, Čeko
slovakijos profesorius I. Šneler 
ir kiti.

Mūsų tyrimų rezultatai svar
būs cheminei pramonei, atomi- 
nuei energetikai. Užtai fizikų 
šilumininkų darbais ir domisi 
tų pramonės šakų mokslo cen
trai, firmos. Praėjusiais metais 
Vokietijos Federatyvinės Res
publikos pramonininkų ir mo
kslininkų kvietimu lankiausi 
Julicho atominiame tyrimų 
centre, susitikau su įvairių fir
mų specialistais, apžiūrėjau 
jų laboratorijas, polemizavo
me su vokiečiais dėl įvairių ši
lumos mainų fizikinių proble
mų. Jugoslavijoje konsultavau 
Sarajevo “Energoingvest” fir
mos specialistus, lankiausi Bo
ris Kidrič institute.

Toliau korespondentas pas 
mokslininką pasiteiravo, ar 
jis palaiko ryšius su “užsie
nio lietuviais, šiluminės fi
zikos specialistais”; akade
mikas Žukauskas atsakė:

Taip, yra užsienio lietuvių 
— pasaulio masto fizikų. Toks 
yra Pardju (Pardue) univer
siteto profesorius Romanas 
Viskanta. Su šiuo mokslo vyru 
susipažinome Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, Čikagoje, kur 
1967 m. dalyvavau trečioje 
pasaulinėje silūruos mąinų fi
zikos konferencijoje. Profeso
rius Viskanta gerai kalba lie
tuviškai, gimtąja kalba rašo 
laiškus. Jo darbai šiluminio 
spinduliavimo srityje plačiai 
Žinomi Tarybų Sąjungoje ir 
kitose pasaulio valstybėse.

Mūsų tautietis proipagupja

puliaria kino žvaigžde?
— Taip, labai sunku. Ir be

veik nepakeliama žmogui būti 
populiariam, jeigu populiaru
mas ateina nelauktai, neužsi
tarnautai, o tik prodiuseriui 
siekiant pritraukti publikos 
dėmesį prie naujo filmo, dik
tuojant jo komerciniams inte
resams.

Visai kitas dalykas, kai pri
pažinimas ateina palaipsniui, 
kaip atpildas už jo ilgą ir 
kruopštų darbą, už tą grožį, 
kurį jis dovanoja žmonėms. 
Būti geru, virėju, darbininku, 
oficiantu, valstiečiu nė kiek 
ne lengviau, kaip — geru ak
torium. Tiktai mūsų, aktorių, 
auditorija yra žymiai didesnė.

— Daugelyje filmų Jūs at
liekate paprastų moterų vaid
menis.

Taip, 
duoda 
atnešė 
jimu.

Štai

ITALIJOS KINO 
ŽVAIGŽDĖ SOFIJA 
LOREN

Kaip žinia, Maskvoje
vo susuktas bendras Tary
bų Sąjungos ir Italijos kino 
filmas “Saulėgrąžos”, ku
riame vyriausią vaidmenį 
vaidino įžymioji Italijos ki
no žvaigždė Sofija Loren. 
Kas mūsų nėra filmuose 
matęs šios garsios meninin
kės?

Lietuvos “Komjaunimo 
tiesos” korespondentas T. 
Žebrauskas turėjo trumpą 
pasikalbėjimą su Loren. Jis 
buvo toks:

— Sinjora, ar sunku būti po-

Ar tai Jūsų amplua?

Šie vaidmenys man 
didelį pasitenkinimą ir 
daug kūrybinių laimė-

ir “Saulėgrąžose” aš 
kuriu paprastos italų mergi
nos Džiovanos paveikslą, kuri 
surado savyje jėgų netrukdyti 
savo mylimojo Antonijaus šei
mos laimei. Mano nuomone, 
moteriai nėra nieko branges
nio, kaip šeima ir meilė.

Su kuo iš tarybinių kino re
žisierių Jūs norėtumėte dirb
ti?

— Su Andriejum Tarkovs- 
kiu.

...Atsisveikindama Sofija 
Loren pasakė:

— Aš su didele pagarba 
žiūriu į tarybinį jaunimą. Ir 
norėčiau, kad mano sūnelis 
Karlo užaugęs taptų panašiu 
i JI-

LLD reikalai ,
M. Meškauskienės knyga “Žvelgiu į tolius” jau vei

kiausia bus pasiekusi kuopų sekretorius. Žinokite visi*, 
kad knyga duodama tik tiems nariams, kurie užsimokė
ję duokles už 1969 metus.

Angliškai skaitantiems parinkom Maksimo Gorkio 
“My Apprenticeship.” Tikiu, patiks nariams.

Prie išstiuntinėjimo knygų atėjo į pagalbą Jurgis 
Bernotą, Jurgis Waresonas ir Adelė Rainienė. Per dvi 
dienas dirbome ne juokais. Knygas nuvežė į paštą Jonas 
Lazauskas, Antanas Bimba ir Jurgis Bernotą.

Kalbant apie talką, negalima pamiršti “Laisvės” ad
ministratorės Lilijos Kavaliauskaitės, kuri ne tik ati
davė pusę savo kabineto LLD Centrui, bet prisideda su 
visokiais patarnavimais. Šiemet, man būnant Lietuvoje 
bei Kalifornijoje, Lilija priėmė laiškus, siuntė pakvita
vimus ir atliko kitus būtinus reikalus.

Kaip jau buvo pranešta, mūsų Centro kabinetas bu
vo atiduotas LDS Centrui, tad mums prisiėjo “kraus
tytis.” Kai sugrįžau iš Lietuvos, radau visą archyvą su
krautą salėje. Su talka Nastės Buknienės ir Jono La
zausko, kurie dirbo per kelias dienas, sutvarkėme, sudo
rojome ’’nygas, ir dabar, rodos geriau “gyvename” nei 
pirmiau. Dėka draugų laisviečių, turime gražias pa
talpas.

Užuolaidas ant knygų paaukojo Marytė Stukienė.
Centro Komiteto nariai A. Bimba ir Jonas Gryb^ 

dalyvavo 3-osios ir 6-osios apskrities konferencijose. .)(
Gerai dirbti, kada randasi gerų draugų, kurie nie

kad neatsisako pagelbėti. Jiems esu labai širdingai dė
kinga.

Man taip atrodo
Kokioje padėtyje mūsų 

šalis randasi? Man atrodo, 
kad nepergeriausioje. Tiesa, 
yra didokas skaičius labai 
turtingų žmonių.

Spaudoj jau buvo pažymė
ta, kad mūsų šalyje, jau ran
dasi 4 bilijonieriai; pusė tu
zino jau pasiekusių po pusę 
bilijono; o milijonierių šalis 
turi 100,000 — šimtą tūks
tančiu! Šimtas metu tam 
atgal šalis turėjo tik du mi
lijonierius.

Na, tai viena medalio pu
sė. Pažiūrėkim į kitą pusę. 
Šalyje randasi apie 35 mili
jonai gyventojų, kurie vos 
galą su galu suveda — eina 
gulti nedavalgę. Apie 15 mi
lijonų badauja.

Mūsų federalinė valdžia 
jau turi apie 330 bilijonų 
skolų. Šitas karas Vietna
me atseina į mėnesį apie bi
lijoną dolerių. Tai galite įsi
vaizduoti, kiek jau išeikvo
jo pinigų per tiek daug me
tų kariaudami Vietname.

Spalio 28 dieną patėmijau 
skaičius apie karo nuosto
lius Vietname:

Mūsų karių žuvo 44,147 
Sužeistų, karių 234,663 
Oro lėktuvų numušta 2,740 
Helikopterių numušta 26,- 

900
Tai matote, kokia žalą 

daro šis karas mūsų šaliai.

Dabar keletas faktų apie 
infliaciją.

Mūsų šalies valdonai, pra
dedant nuo prezidento, visi 
sau pasikėlė aukštas algas. 
Prezidentui pridėjo, 100,000; 
senatoriai ir kongresmenai 
pb apie 40 procentų, net ne
pamiršo ir viceprezidento 
Agnew — jąm pakėlė iki 
60 tūkstanČUi.

Visose valstijose taipgi 

 

valdininkai sau algas pasi
kėlė pusėtinai gerai.

Visų industrijų viršinin
kai irgi neatsilieka, jie taip
gi, pasikėlė sau algas.

Štai, automobilių korpora
cijos pakėlė kainas ant 1970

Per paskutinius tris mėnesius nedaug aplaikėme au
kų, o jų dabartiniu laiku reikia, nes knyga už šiuos me
tus gana didelė ir jos kaina beveik tokia, kiek narys mo
ka į metus.

Štai aukotojų vardai:
P. Gudelis, Miami, Fla., per M. Valilionienę 
Liet. Amerikos Piliečių klubas, Great Neck,

N. Y. (klubas likviduotas), per P. Bečį
52 kuopa, Detroit, Mich., per F. Ulinską 

Petronėlė Paulauskienė 87 kuopos narė, 
Pittsburgh, Pa., per J. K. Mažukną, 
prisiminiumi mirusių: brolio Juozo 
Miliausko, jo žmonos Skolastikos ir 
Paulauskų dukrelės Onutės ........

LLD 6 apskritis, per A. Lipčių, Eddystone, Pa. 10.00
B. ir A. Wardo (Varaneckai), 52 kuopos 

nariai, Detroit, Mich.........................
J. J. ir M. Daujotai, Benld, Ill.......................
P. Paserskis, Baltimore, Md., 25 kp. narys ..
Joė Koll, 91 ’ kp. narys, Phoenix, Ariz.,

* pėr S.. T.; Štrauką . . r.............. ................
66 kp. nariai, Grand ĮRapids, Mich., per P. V. 

Gasparienę:
M. Karsokienė ....................
P. V. Gasparienė .. ............
F. Adams ...........................

D. M. Šolomskas, 1 kp. narys, Ozone Park, N. Y. 1.00
B. Baleišis, Valley Stream, N. Y...........................1.00
Jonas Velička, Los Angeles, Calif......................... 1.00
Alex Brazis Lemont, Ill................................  1.00
Širdingai dėkojame.

$80.00

50.00
25.00

20.00

metų naujų automobilių. 
General Motors $125. 
Ford 1 Motors $123. ■ 
Chrysler Motors $121. 
American Motors $83., 
Na, tik pamislykite, ką 

tos kompanijos-daro. Gene
ral Motors per porą pereitų 
metų turėjo gryno pelno 
daugiau kaip po bilijoną do
lerių. Ford kompanija irgi 
buvo arti tą lygį pasiekusi. 
Kitos automobilių kompani
jos irgi turėjo nemažai pel
no.

Na, o tų kompanijų virši
ninkai, labai labai aukštas 
metines algas ima.

Na, dabar jau bandoma 
sulaikyti infliaciją, kuri tik
rai smaugia šalies darbinin
kus, ir senelius, ir jų šeimas.

Pirmiausiai bus bandoma 
užšaldyti darbininkų dlgas. 
Bus bandoūla sulaikyti ir 
produktų kainas. Na, o kaip 
su turčių pelnais?

Jie turi prisisteigę viso
kiais vardais fundacijų. 

[Ten savo pelnus sudeda ir 
nereikia mokėti pajamų 
taksų.

Jau buvo pranešta spau
doje, kad virš 200 turčių vi
sai pajamų taksų nėra mo
kėję. Jie turi visokių išsisu
kimų (“loop holes”).

Kaip pasirodo, tai jiems 
viskas yra galima. Jie tik 
pelnus sau krauna, ne tik iš 
industrijų, bet ir iš karo. 
Kur ta jų sąžinė?

Reikia taikos, o ne karo!
Pranas

Išsilavinusi skaitytoja
Mažame JAV miestelyje 

dvi amerikietės apžiūrinėja 
naujų knygų parodą. Į akį 
krinta gražiai išleista Ho
mero “Odisėja.”

— Įdomu, kodėl jie taip 
propaguoja šią knygą?—.sa
ko viena.

— Tikriausiai tai koks 
vietinis autorius, —paaiški
na kita.

5.00

2.00
1.00
1.00

Naujų narių gavome: 19 kp., Chicago, Ill. — 1; 45 
kp., St. Petersburg, Fla.—1 (iki šiol per šiuos metus gavo 
14); 52 kp., Detroit, Mich. — 2 (per šiuos metus 6); 
75 kp., Miami, Fla.—(per šiuos metus 5); 91 kp., Phoe
nix, Ariz. — 1; 146 kp., Chicago, Ilk — 1 (per šiuos me
tus 3); 153 kp., San Francisco, Calif. — 2 (per šiuos me
tus 4).

r*
Iki šio laiko jau visos kuopos turėjo būti pilnai pasi- 

mokėjusios duokles už narius. Deja, taip nėra. Turime 
dar apie pusę kuopų, kur ne visi nariai užsimokėję. Pa
dirbėkite, draugai sekretoriai—iškolektuokite.

Ieva Mizarienė, Centro sekretorė

ir

Iš laiškų
Gerbiamoji redakcija,.

Be galo malonu gauti
skaityti tamstų leidžamą 
laikraštį “Laisvę.” Jį skai
tydama gana daug ką suži
nau. Tikrai įdomus ir tu
riningas laikraštis.

Būdama pensininkė šį 
tą rašinėju. Norisi ir jūsų 
laikraštyje bendradarbiau
ti. Čia įdedu savo 3 eilė
raštukus. Linkiu sėkmės Jū
sų kruopščiame darbe.

Su pagarba
K. žakavičienė 

Kaunas, 1969 X 24
Nuo redakcijos: Jūsų ei

lėraščius gavome ir, progai 
pasitaikius, atspausdinsime 
“Laisvėje.” Širdingai dėko
jame už pasižadėjimą ben
dradarbiauti.

Klaidos atitaisymas
Š. m. "Laisves” num. Al 

mano rašinėlyje “Jugoslavi
jos žemės ūkis” įsibrovusi 
korektūros klaida. Išspaus
dinta: “Kolūkiai turi tik 
apie 5 milijonus smulkių” 
(sakinys nebaigtas). Turi 
būti: Kolūkiai turi tik apie 
14% dirbamos žemės.”

Nauji pastatai kaime
Šakiai. — Naujame dvie

jų aukštų pastate įsikūrė 
Jankų aštuonmetė mokykla. 
Statant ją, talkininkavo Jan
kų, Čiapajevo, J. Janonio 
kolūkiai.

Šakių rajono Griškabū
džio kolūkio statybininku, 
vadovaųjąmi. O. Kaptainio, 
pastatė dviaukštį grūdų 
sandėlį. Jame kolūkie&įai 
sutalpino 1,000 tonų grūdų.

I 
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A. PETRIKĄ Iš pasaulinio karo istorijos
s

Kova dėl Berlyno
Š. m. gegužės mėn. 8 d. 

sukako 23 metai nuo didžio
sios pergalės, kai triumfuo
janti Tarybų Sąjungos ka
riuomenė galutinai sumušė 
hitlerine armiją Berlyne ir 
tuomi likvidavo viso pasau
lio fašistų centrą. Netekusi 
Berlyno, pasidavė visa Vo
kietija. Antrasis pasaulinis 
karas buvo baigtas.

Apie kovą dėl Berlyno pa
rašė atsiminimi} knygą 
“Berlyno Nugalėjimas” 
(“The Fall of Berlin”) T. 
Sąjungos maršalas Vasilis 
čunkovas, kuris buvo kovų 
centre Stalingrade ir Ber
lyne. Kova dėl Berlyno fak
tiškai prasidėjo 1942 m. 
gruodžio mėn., kai prie Sta
lingrado (dabar Volgogra
das) buvo sutriuškinta 300,

Vokietijos karinė gru
puotė. Ten buvo užduotas 
“nenugalimai” hitlerininkų 
karo mašinai mirtinas smū
gis. Nuo Stalingrado vokie
čiai, tarybinės armijos stu
miami, traukėsi ir traukėsi 
i vakarus iki pat Berlyno. 
Ju “žaibiškom” pergalėm, 
kuriomis jie pasižymėjo 
Lenkijoje, Austrijoje, Bel
gijoje, Prancūzijoje, Holan- 
diioje, Danijoje, Graikijoje, 
Jugoslavijoje ir Norvegijo
je — buvo padarytas galas.

1941 m. birželio 21 d. vo
kiečiai iš pasalų puolė Lie
tuva ir visą Tarybų Sąjun
ga, sulaužė pačiu pasirašytą 
nepuolimo sutarti. T. S-ga 
karo nesitikėjo, todėl buvo 
iam ir nepasiruošusi. Neti
kėtai užpulta, ji negalėjo at
laikyti prieš kelis kartus 
didesne jėgą, ji traukėsi. 
Tas padėjo augti Vakaru 
Europoje išpūstai legendai 
apie nacių “bliekrygo visa- 
galingumą”. Jie dasivrė iki 
Leningrado, Maskvos ir 
Stalingrado, nors jų ir ne
pajėgė paimti. Jie įsiveržė i 
Kaukazą tarp Juodosios ir 
Kaspijos jūrų.

Tačiau ant Volgos kranto 
buvo supiltas tai nacių le
gendai kapas: nuo Volgos 
iki upės Spree (Berlyno) jie 
bėgo neatsgriždami. Buvo 
išvaduota pietinė Rusijos 
dalis, Ukraina, Baltarusija, 
Pabaltijo valstybės Lenki
ja, Prūsija, Austrija, Čeko
slovakija, Vengrija, Rumu
nija ir kitos laikinai nacių 
pavergtos šalys. Tarybinė 
fcĮhriuomenė, perėjusi Dniep
rą, Dauguva. Nemuną, Bū
gą, Visla (Vistulą), Oderį 
(slaviškai — Odrą) ir kitas 
upes — pasiekė Spree.

Kovos našta
Kai kam gali atrodyti, jog 

tarybinės pargalės buvo 
lengvai pasiektos. Taip ne- 
1b u v o. Raudonarmiečiams 
teko kovoti už kiekvieną sa
vo žemės pėdą. Naciai buvo 
suverbavę iš keleto valsty
bių stiprią jėgą, kurią rei
kėjo nugalėti. Prieš T. S-gą 
buvo išstatyta apie 170-ties 
divizijų gerai ginkluota ka
riuomenė, kuriai ginklus ir 
kitus reikmenis dirbo tūks
tančiai industrinės Vakarų 
Europos fabrikų. Marinda
mi badu okupuotų kraštų 
žmones, hitlerininkai maiti
no savo šalį ir kariuomenę.

Kova dėl Varšuvos ypa
tingai buvo sunki. Naciai 
ten buvo įruošę “nepaima
mas” tvirtoves ir sutraukę 
dideles kariuomenės grupuo
tes. Daugybė vokiškų divi- 
ziiu buvo įsitvirtinę vaka
riniame krante Vislos, ku- 
Sį pereiti buvo ypatingai 

nku. Tačiau raudonarmie
čiai nugalėjo visas tas kliū-

augino Mažojoje Azijoje, o 
vėliau Viduržemio jūros 
srityje. Į Ameriką atgabe
no prieš 400 metų. Ameri
kos kolonijose plačiau pra- 

me-

Maistas ant mūsų staloatskiros taikos su hitleri
ninkais nedaryti.

Dar keletas smarkių smū
gių ir nacių pasipriešinimas 
subyrėjo. 1945 m. gegužės 2 
d. Vokietija jau buvo galu
tinai sumušta, nors kai kur 
dar buvo girdėti atskirų šū
vių (jų buvo girdima dar 
gegužės 9, 10 ir 11 dieno
mis). A dm. Doenicas, keik
damas bolševikus, pasirašė 
paliaubų sutartį su anglais 
gegužės 7 d. Reimse, Pran
cūzijoje, o gegužės 8 d. li
kusieji nacių vadai — su Ta
rybų Sąjunga.

Taip buvo baigtas žiauriau
sias ir kruviniausias karas 
visoje žmonijos istorijoje. 
Karas, sukeltas pamišėlio 
Hitlerio ir jo šalininkų, pra- 
žudęs desėtkus milijonų 
žmonių, o kitus šimtus mili
jonų suluošinęs, nuvarginęs 
ir be reikalo į kapus nuva
ręs. Tarybų Sąjungos vy
riausybė karo nenorėjo, ji 
jo nepradėjo, bet turėjo gin
tis ir ginti kitus, kuriuos 
naciai buvo pavergę. Marša
las V. Čuikovas savo knygos 
pabaigoje sako,jog jis kario 
uniformą nešioja 50 metų, 
bet karo nenori, jį smerkia. 
Karo nenori nei vienas tai- 

|ką mylintis žmogus. Ameri-

įtvirtinti miestai, kaimai, 
kalnai, upės, kanalai, pelkės, 
ežerai ir net didesni akme
nys, o laukuose spygliuotų 
vielų užtvarai ir paslėpta 
milijonai minų. Už kiekvie
no medžio ar krūmo—nacis 
su automatu. Ten vokiečiai 
buvo sutraukę visas savo re
zervines divizijas, visas tu
rimas patrankas bei tankus.

Kai tarybinė kariuomenė 
pradėjo savo ofensyvą (ba
landžio 16 d. ) ir vokiečiai 
pamatė, kad anie tuoj bus 
Berlyne, — jie metė Vakarų 
frontą, nepaisė anglų-ame
rikiečių, ir septynias divizi
jas permetė iš Belgijos į 
Rytų frontą, kad ten sulai
kyti įsibėgėjusį ofensyvą. 
Tačiau tarybinė kariuomenė 
sutriuškino vokiečių pasi
priešinimą ir žygiavo į va
karus. Balandžio mėn. 25 d. 
jos kariai susitiko su ame
rikiečiais ant Elbės krantų 
(apie 100 kilometrų į pietus 
nuo Berlyno), o centrinė 
grupuotė tą pačią dieną 
pradėjo šturmuoti Berlyną.

Rusai Berlyne
Rusai Berlyną šturmavo 

jau ne pirmą kartą: jie bu- 
| vo šį miestą paėmę 1760 m., 

nS-, septynių karo metų laiko-
^.rPįu įr Į813 m. besivyda- j 1<og generolas Šermanas ka- 

; teisingai pasakė: 
“War is Heli” (Karas, tai 
pragaras). Vengkime jo!

tis ir persikėlė per Vislą 
ties Magnu'ševu, Pulavy, 
Sandomiežu, Varšuva ir ki
tose vietose. Kartu reikėjo 
nacius nugalėti Rytprūsiuo
se, išvaduoti Karaliaučių, 
Klaipėdą, Dancigą, Štetiną 
ir k t. Pabaltijyje einančiom 
kovom vadovavo gen. Čer- 
niachovskis, kuris ten ir žu
vo. Vilniuje jam pastatytas 
ištaigus paminklas.

Ties Visla buvo kiek su
stota. Kariumenės užnuga
ris turėjo pasivyti pirmą
sias, puolamąsias gretas. 
Reikėjo pristatyti maisto, 
aprangos, ginklų, šaudmenų 
ir kitokios karui reikalin
gos medžiagos. Čia galuti
nai suplanuotas ir Berlyno 
puolimas. Priešakyje dar 
stovėjo didžiulės tvirtovės 
— Poznanės, Breslavo, Lo
dzės, Krokuvos ir kt. O vi
sam frontui vakaruose kelią 
užstojo Oderis, gili upė ir 
giliai vokiečių per daugelį 
metų sustiprinta. Tai pa
grindinė Berlyno gynybos 
linija iš rytų. Čia susitarta 
ir dėl žygio vadovybės, pa
daryti planai: vyriausiu 
fronto vadu pasiliko J. Sta
linas, jo pirmuoju pavaduo
toju gen. Georgas Žukovas, 
o įvairiem fronto rajonam 
paskirti kovose pasižymėję 
kiti generolai, kai kurie at
žygiavę net nuo Stalingra
do, Maskvos, Leningrado, 
Odesos, Kijevo, Piatigorsko 
^Kaukazo) ir kitu kovos 
centru. Jų tarpe buvo gen. 
V. čuikovas, užėmęs cent
rini bara, gen. Rosakovskis,

’ o-en. I. Koniovas, gen. V. So- 
’ kolovskis ir kiti.

Pradėtas puolimas
Puolimas pradėtas nuo 

Magnušeyo, į pietus nuo 
Varšuvos, kur stovėjo 8-ii

‘ Gvardijos Armija (buvusi 
• 62-ji Sibiro Armija), kuri 

gynė Stalingrada. Dėl jos 
narsių žygdarbių ji pagerb- kiemą ar namą. Įgytas Sta
ta Gvardijos vardu. At- lingrado kovose patyrimas 
sižvelgiant į jos nuopelnus < 
prie Volgos krantų, jai duo- < 
ta pirmenybė žygiuojant į 
Berlyną. Dar daugiau: ji ne ;
tik rodė kelią i Berlyną, bet 
ir vadovavo kovoms tame 
mieste; jai vadovavo Stalin
grado herojus — generolas 
V. čuikovas. ’

1944 m. amerikiečiai ir 
anglai atidarė, nors labai 
pavėluotai, Antrąjį frontą 
Europoje, permetė savo jė
gas per Lamanšo sąsiaurį 
iš Anglijos į Prancūziją. 
Gruodžio mėnesi vokiečiai 
ta armiją Belgijoje smar
kiai aplamdė. Anglų-ameri
kiečiu padėtis buvo sunki. 
Vokiečiai galėjo anglus ant
ra kartą suvaryti į Šiaurės 
jūra, pakartoti Donkirko is
toriją. Išsigandęs Anglijos 
nremjeras čiorčilis 1945- 
tn metų sausio 5-tą dieną 
Staliną maldavo pagalbos, 
nrašė nedelsiant nradeti Ry
tuose ofensyvą ir išgelbėti 
iuos nuo gresiančios kata
strofos. Tarybų kariuomenė 
nradėti ofensvva tuo metu 
buvo dar galutinai nepasi
ruošusi, o ir metų sezonas 
kokiam žvgiui buvo nepalan
kus Tačiau savo draugus 
vpikeio gelbėti ir fronto va
dovybė tų pačiu metų sau
sio 14 d. pradėio smarkų

■ nuolimą nuo Vislos link 
i Oderio.

Oderis — stipriomis tvir
tovėmis apstatyta did e 1 ė 
unė, kurią pereiti buvo la
bai sunku. Visa 60 kilomet
ru distancija nuo Oderio Ii- savo sąjungininkais sutar- 
gi Berlyno buvo taipgi vie- tis. Jaltos ir Teherano kon- 
na nesibaigianti tvirtovė: ferencijose buvo susitarta

mi Rusijoje sumuštą pran- f1aise 
cūzų kariuomenę, kuriai va- — 
dovavo Napoleonas. Taigi 
rusams Berlyno gatvės “pa
žįstamos” ...

Vokiečiai Berlyno gyni
mui buvo sutraukę 85 divi
zijas mišrios kariuomenės 
(suvirš milijono kareivių), 
10,000 patrankų, 1,500 tan
ku, 3.500 kariniu lėktuvų ir 
kitokių ginklų. J pietus nuo 
Berlyno atskubėjo iš Belgi
jos 12-ji armija (7 divizi
jos), bet ją raudonarmie
čiai apsupo ir' sunaikino 
Berlyno nepasiekusią. Pa
čiame mieste naciai fanatiš
kai gynėsi. Kurie norėjo 
nasiduoti, tuos esesininkai 
šaudė vietoje. Reikėjo žiau
riai kovoti už kiekviena

Žanas sugrįžo iš mokyklos.
— Na, sūneli, pasigirk 

sėkme! Parodyk dienoraštį!
— Bet... žinai, tėveli, aš 

ji padaviau Pjerui. Jis no
rėjo savo tėvus pagąsdinti.

Kartą kalbėjosi grupė 
mokytų žmonių. Vienas iš 
jų sako: “Mes daug žino
me apie pasaulį, rodos, ma
žai kas daugiau liko ir su
žinoti, bet mes labai mažai 
žinome apie virtuvę ir mū
sų maistą.”

Jie pagalvojo. Vienas ir 
sako: “O kaip seniai žmo
nės išmoko pasigaminti sta
lą?”

Eilė mokslininkų sužiuro 
vienas į kitą. Mat, jiems 
toks “menkas” dalykas nie
kados neateidavo į galvą. 
Stalas yra stalu, maistą 
ant jo paduoda patarnauto
jai. Pavalgius lėkštes ir lie
kanas jie suvalo.

Pasirodė, kad tik keli ži
nojo, kad stalą prieš tūks
tančius metų turčiai jau tu
rėjo Egipte ir Senojoje 
Graikijoje. Bet paprasti 
žmonės jo neturėjo, ir ne
turėjo supratimo apie ji. 
Euronoje paprasti žmonės 
pradėjo stalą pasigaminti 
tik prieš 300 ar 400 metų.

Karta prasilavinę du žmo
nės kalbėjosi anie pasauli
nius dalykus. Ir vienas iš 
iu sako: “Drauge, ar tu 
žinai, kodėl Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas nevalgė 
bulvių ?” u

“O velnias ji žino, kodėl 
jis nevalgė,” atsakė antras.

Pirmasis sako: “Nagi, 
tik todėl, kad kada Vytau
tas gyveno, tai Euronoje 
nebuvo nė vienos bulvės. 
Vytautas mirė 1430 metais, 
gi Kolumbas Ameriką atra-

do 1492 metais, tai yra 62 
metai po Vytauto mirties. 
Baltieji žmonės bulves ra
do Amerikoje pas indėnus 
ir tik apie 100 metų vėliau 
jas pradėjo gabenti į Eu
ropą ir auginti.”

Na, tai dabar pakalbėsi
me apie kai kurį maistą. 
Kur jo tėvynė, kaip seniai 
žmonės ji valgo.

Kukurūzai
Kukurūzai vra labai 

lingi ir maistingi. Iš jų ga
mina įvairiausią maistą ir 
aliejų. Jie vra Amerikos in
dėnu maistas. Iš Amerikos 
baltieji žmonės iuos nuga
beno' i Euyona Iš ten iu au
ginimas išsiplatino Afriko
je ir AzHoje. Dabar jie au
ginami visur kur tik šil
tesnis oras leidžia.

Arbūzai ir “pompkinai”
Tdip pat yra Amerikos 

indėnu maistas. . Dabar yra 
išvystvta. įvairiu arbūzų ir 
“pompkinų.” Plačiai augi
nami pasaulyje, kur tik ju 
auginimui yra tinkamas 
oras. Maistui ruošiami įvai
riomis formomis.

Arbūzas, vadinamas “wa- 
tprmplon.” valgomas žalias. 
Eo-intipčioi ji augino jau 
nrieš tūkstančius metu, tai 
vra. daup' anksčiau, negu 
buvo atrasta Amerika, 
ronnip jie išsiplatino 
nrieš 300 metų.

Morkos
Pirmiausia žmonės

ei e iš

kos kolonijose plačiau 
dėjo jas sodinti 1600 
tais.

Svogūnai
Dabar maiste plačiai 

tojami svogūnai. Dabar jų 
yra įvairių rūšių.

Žmonės juos vartoja jau 
per tūkstančius metų. Pir
miausia Mažojoje Azijoje ir 
Egipte. Pradžioje svogūnai 
buvo laikomi už vaistą. Pas
kui jie įgavo paprasto mais
to reikšmę.

Česnakai, svogūnų gimi
naičiai. gilioje senovėje jau 
buvo žinomi Kinijoje. ' Pas
kui išsiplatino ir Europoje.

Svogūnus į Ameriką at
gabeno 1775 metais.

žirniai ir špinatai
Tai Europos žmonių mais

tas. Yra davinių, kad jau 
urviniai žmonės mokėjo sė
ti žirnius. Špinatai išsipla
tino tik prieš du tūkstan
čius metų.

Žirniai į Ameriką buvo 
atgabenti apie 1770 
Špinatai dar vėliau.

Agurkai
Jų tėvynė Indija, 

tūkstančius metų iš 
išsiplatino Viduržemio jū-

var

metus.

Prieš 
ten jie

Eu-
tik

jas

Į Amerika (Kanadon) at
gabeno 153 5 m., o paskui ' 

į kitas šalis.
D. M. š.

ir

dabar raudonarmiečiams 
daug padėjo.

Kai jau kova ėjo pačiame 
miesto viduryje, ir ji artėjo 
prie požeminių plieno-beto- 
no (cemento) bunkerių, ku
riuose buvę pasislėpę hitle
riniai vadaii bei generolai, 
teigiama, jog balandžio 29 
ar 30 d. Hitleris nusišovęs. 
Tačiau kai gegužės 2 d. ta
rybiniai kariai pasiekė tą 
vietą, žaizdras, kuriame bu
vęs sudegintas Hitleris, dar 
ruseno. Ar jis galėjo degti 
dvi dienas? Ar tas lavonas 
tikrai buvo Hitlerio? Buvo 
sakyta, kad nusižudė ir Bor
manas, o po keleto metų jis 
atsirado Pietų Amerikoje! 
Tačiau šiuo kartu apie tai 
nesiginčysi m e, palauksime 
geresnių įrodymų.

Balandžio 30 d., 1945 m., 
pas generolą (dabar marša
las) V. Čuikovą, su balta vė
liava atėjęs naciu generali
nio štabo viršininkas gen. 
Krebsas, pasakė, jog Hitle
ris nusižudęs ir prašė pa
liaubų. Sakė, jog Hitleris 
savo testamente įgaliavęs 
admirolą Doenicą. gen. Go- 
belsa, Bormaną, Himlerį ir 
Krebsa sudaryti “naują val
džia, kuri tęstu karą prieš 
bolševikus”. Hitlerinin k a 
norėjo suskaldyti sąjungi
ninkų frontą: pasirašyti 
viena paliaubų sutartį su 
Tarybų Sąjunga, o kitą su 
anglais - amerikiečiais. Ta
čiau tarybinė vyriausybė 
ištikimai pildė padarytas su

A. Baltakis
TIK MIRŠTAME NE LAIKU

Gimiau nei per anksti, 
Nei per vėlai.
Gimiau pačiu laiku.
Vidužiemy.
Jei būčiau gimęs prieš tūkstantį metų,- 
Negalėčiau sakyt,
Kad gimiau per anksti.
Žolė — ta pati,
Medžiai — tie patys, 
Laisvės troškimas — tas pats.

Tarp vergų visados atsiranda Spartakas.
Jei gimčiau po tūkstančio metų, — 
Negalėčiau sakyt, 
Kad gimiau per vėlai.
Žolė :— ta pati,
Medžiai — tie patys,
Laisvės troškimas — tas pats.
Niekados nebūna laisvės per daug.
Todėl mes neturime teisės sakyt: 
Gimiau per anksti!
Ir neturime teisės sakyt:
Gimiau per vėlai!
Mes visados gimstam pačiu laiku.
Tik mirštame —
Ar tai būtų prieš tūkstantį metų — 
Ar tai būtų po tūkstančio metų — 
Mirštame visados ne laiku...

Vladas Nausėdas
LAIŠKAS

Pieno gaminiai 
užsienin siunčiami

Tau prisipažinti gal jau nedrąsu, 
Kad ilgies tėvynės saulės, debesų

Ir švelnaus vaiskumo mėlyno dangaus, 
Ir gimtojoj žemėj artimo žmogaus.

Aš tikiu, užmiršti dar vis negali
Tu svyruoklio beržo, alksnio pabaly

Ir sraunaus upelio, kur tu pats dažnai 
Duonos trupinėliais žuvį maitinai.

Dar ilgai sapnuosi tėviškės dienas, 
Rudenis lietingus, vasaros drungnas.

Tau draskys krūtinę juodas ilgesys, 
Jei kas iš tėvynės laišką parašys,

Kad prie tavo kaimo balų nebėra, 
Seną alksnį pernai išvertė audra.

Ten, kur buvo balos, vilnija rugiai, 
Traktoriai išrovė kelmus pamiškėj.

Dar skaisčiau nušvito
mėlynas dangus,

Žingsniais septynmyliais
vaikščioja žmogus.

Vilniečio fotomenininko Henriko Lianzbergio nuotraukos “Vilniau* gotika” reprodukcija.

Biržų centrinėje sviesto 
gamykloje suvesti socialisti
nio lenktyniavimo per devy
nis šių metų mėnesius re
zultatai. Įmone viršijo ben
drosios produkcijos realiza
vimo, rūšingumo užduotis. 
Nuo metų pradžios paga
minta 666 tonos sviesto, Vi
sas sviestas — tik aukščiau
sios rūšies. Jo eksportinė 
“geografija” gana plati — 
Meksika ir Čekoslovakija, 
Lenkija ir Vokietijos Fede
ratyvinė Respublika, Čilė ir 
Vokietijos Demokratinė f 
Respublika.

Didelę paklausą turi ir 
nuo balandžio mėnesio Me- 
deikių ceche pradėtas ga
minti sutušintas pienas su 
cukrumi. Jį naudoja res
publikos konditerijos fabri
kai. Šiemet medeikiečiai šio 
produkto pagamino 323 to
nas. Daugiau, negu pernai, 
pagaminta ir sūrių, grieti
nės, kefyro bei kitų pieno 
produktų.

Pirmūnų tarpe — Biržų 
centrinės sviesto gamyklos 
sviesto cecho darbininkas 
A. Šimukynas, Medeikių ga
mybos cecho, meistro padė
jėja V. Ladygienė,, darbi
ninkė E. Skilinienė, pieno 
autocisternos vairuotojas A. 
Balčiūnas ir kiti. Trys iš 
keturių gamybos cechų — 
Biržų, Sodeliškio ir Lapa- 
kritos —: yra iškovoję gar
bingą komunistinio darbo 
kolektyvo vardą. Dvidešimt 
vienam rajone pieno pra
monės darbuotojui suteik
tas komunistinio darbo 
spartuolio vardas.

V. Daumantas
Du gudruoliai susiginčijo 

dėl to, ką galima vadinti 
kvailiu.

— Kvailys, — pasakė pir
masis, — tai žmogus, kuris 
išreiškia savo mintis taip, 
kad kitas jo nesuprastų. Tu 
supratai mane?

— Ne, — atsakė pašne
kovas. _
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Haverhill, Mass. Chicago, 111.
Miesto paašalpgaviai de- miau. Tas tik parodo, kad 

monstruoja prie pašalpos žmonės nenori karo, reika- 
raštinės, Buttonwood Ave- Jauja jį nutraukti.:
nėj, jau per ilgą laiką. Dau
giausia moterys, jos nori 
gauti savo vaikams šiltes
niu drabužiu ateinančiai L- V
žiemai. Bet vis buvo be pa
sekmių. Spalio 7 d. 22 žmo
nės—19 moterų ir 3 vyrai— 
suėjo i šalpos raštinę ir 
laukė atsakymo. Kitaip ne
galint jų iš raštinės laukan 
išprašyti, kaip tik pašauk
ta policija juos visus areš
tavo už “betvarkės kėlimą— 
trukdymą raštinės darbi
ninkams dirbti.” Vyrams 
buvo paskirta po $100 už
stato, o moterys paleistos 
be užstato iki teismo. Teis
mui data paskirta spalio 20.

Demonstracijos nesiliovė, 
todėl vėliau buvo areštuota 
daugiau, ir teismas nukel
tas į spalio 27ąją dieną. 
Central District Court tei
sėjas Arthur Thomson pri
pažino demonstrantus kal
tais ir paskyrė po 10, 20 ir 
30 dienų kalėjimo — viso
540 dienų.

Apeliuota į aukštesnį teis
mą. Tuomet užstatas už vi

Spalio 18 d. buvo iškil
mingas susirinkimas War 
Memorial Auditorium Bos
tone, reikalaujantis pakelti 
Social Security mokestį. 
Čia buvo suvažiavę žmonės 
ne tik iš Bostono ir apy
linkės, bet ir iš toliau — 
Newbu r y p o r t, Haverhill, 
du pilni dideli busai iš Na
shua, N. H. Susidarė 5,000 
žmonių. Buvo daug kalbų 
ir dainų. Reikalauta pa
kelti Social Security mokes
tį ne 1970 metais, bet da
bar, dar šiais metais, ir 
ne 10%, bet daugiau, nes 
pragyvenimas to reikalau
ja.

Tarp kitų kalbėtojų buyo 
kongresmanas Michael J. 
Harrington. Jis kalbėjo 
abiejuose susirinkimuqse — 
Haverhillyj ir Bostone. Ge
ras kalbėtojas.

Buvo paskleista daug ap- 
š vie tos tuo klausimu. Pra
džia padaryta labai ,gera. 
Tik nereikia sustoti, tai ir 
bus laimėta — mokestis bus

sus buvo nustatytas $15,000. pakelta.
Kadangi tiek užstato nega
lima buvo sukelti, tai 30 mo
terų buvo susodintos į bu-'gerą pradžią “Laisvės” 15 
są ir nuvežtos į Salemo1 tūkstančių dolerių fondui 
kalėjimą, o vyrai — į Law-

Laisviečiai padarė labai

tūkstančių dolerių fondui

rencaus kalėjimą.
Kas bus toliau, pamatysi

me vėliau.

sukelti, gauti naujų ir at- 
naujinti senas “Laisvės” 
prenumeratas. Gera pra
džia, bet reikia, kad

B. Seale prirakintas 
prie Kėdės

Teisėjo Julius J. Hoff
man įsakymu, vienas iš 8 
teisiamų už keltus protestus 
Čikagoje laike Demokratų 
konvencijos, praeitais me
tais, rugpjūčio mėnesį, Bob
by Seale buvo, prirakin
tas, pririštas prie kėdės ir 
burna užrišta. Tokio daly
ko iki šiol politinėje byloje 
dar nebuvo girdėta. B. 
Seale reikalavo duoti teisę 
jam apklausinėti jo liudinin
kus, nes jo advokatas Ch. 
R. Garry yra San Francis
co, kur pergyveno operaci
ją ir iki sutvirtės ne
gali teisme dalyvauti. Bet 
teisėjas atsisakė jam duoti 
teisę apklausinėti liudinin
kus, o pasakė, kad jo rei
kalus gins ir apklausinės 
liudininkus advokatas Wm. 
M. Kunstler.

Seale reikalavo teisės ap
siginti ir rūsčiais žodžiais 
išvadino teisėją. Už tai jam 
teko būti prirakintam prie 
kėdės. Vėliau jis skundėsi, 
kad jo kojos taip suveržtos, 
jog kraujas negali cirku
liuoti gyslose.

Šis Seale prirakinimas 
prie kėdės gali sukelti ne 
tik tarpe negrų pasipiktini
mą, bet ir tarpe visų šios 
šalies gyventojų.

Reporteris

Mirė N. Radis
Spalio 27 d. mirė Nikode-

Bridgeport, Conn.
Sekmadienį, spalio 26 d., 

įvyko LDS 74 kuopos ruo
šiamas koncertas ir pietūs. 
Hartfordo Laisvės choras, 
vadovybėje Wilma Hollis, 
atliko dainų programą. 
Nors choras mažėja, nes 
kai kurie nariai yra mirę, 
taipgi randasi ir stoginėj an
čių, bet gerai dainuoja. Pa
ti vadovė Wilma sudainavo 
porą solo kaip tikra lietuvė, 
o ji yra prancūzaitė. Mat, 
kai ko nori ir myli, tai ir 
išmoksta. Garbė Wilmai 
Hollis ir visam chorui.

Pietus buvo rūpestingai
paruošti musų sumanių gas- 
padinių. Linksma buvo gir-

tenkinimą dainomis ir pie
tumis.

Pilnas automobilis niu
jorkiečių gražiai pasirodė, 
net ir prie dainų prisidėjo. 
O J. Lazauskas darbavosi 
“Laisvės” koncerto pro- 
gra moj pasiskelbimo 
reikalu. Gi V. Bunkus rin
ko laikraščių prenumera
tas.

Bet tenka pažymėti, kad 
tie sunegalavimai sulaikė 
nuo dalyvavimo net gerus 
simpatikus, kaip Strižaus- 
kus ir kitus draugus.

Parengimas išėjo labai 
gerai, buvo skaitlingas da
lyviais. LDS 74 kuopai liks 
uždarbio.

taipgi Jaunų Lietuvių Drau
gijai už suteikimą svetaines 
nemokamai, o Wilmai Hol
lis ir visam Laisvės chorui 
už tinkamą ir gražų mums 
patarnavimą dainomis.

Už LDS 74 kuopą 
J. J. Mockaitis

Kuopa dėkoja visiems da-
dėti iš dalyvių pilną pasi- j lyviams už atsil a n k y m ą,

— Jūs, moterys, turite bū
ti dėkingos daugeliui gyvių.

— Aš ne visai suprantu, 
ką tu norėjai pasakyti, Ža
kai?

— Tuojau paaiškinsiu, 
mieloji. Audinė, pavyzdžiui, 
atiduoda savo kailį jūsų 
kailiniams, krokodilas—odą 
jūsų rankinukams, gyvatė— 
batams. Ir pagaliau visuo
met atsiranda kažkoks asi
las, kuris už visa tai apmo
ka.

Cukrus iš naujojo A 
derliaus

Vilnius.—Pirmuosius cent-*' 
nerius cukraus iš naujojo 
derliaus pagamino paven- 
tiečiai. Gamybos sezoną 
cukraus kombinatas pradė
jo, sukaupęs daugiau kaip 
8,000 tonų runkelių, kuriuos 
pristatė Kelmės, Joniškio, 
Akmenės ir kitų aplinkinių 
rajonų žemdirbiai.

Šį rudenį Pavenčių cu
kraus kombinatas iš ūkių 
priims daugiau kaip 2 mili
jonus centnerių cukrinių 
runkelių. Iš jų bus paga
minta apie 19,000 tonų cuk
raus.

V. Stauskas

"LAISVES" KONCERTAS ,.
Sekmadieni, Lapkričio 9-ią d.

Spalio 15 d., kaip irkituo- 
se miestuose, pas mus buvo' 
labai įspūdingos demons
tracijos prieš Vietnamo ka-, 
rą. Jos buvo gerai išgar-; 
sintos per vietinę spaudą ir. 
radiją. Demonstracijos lai-' 
kytos Bradford Common' 
parke. Tai pirmos tokios, 
įspūdingos demonstracijos 
mūsų mieste.

Dar prieš 8-tą valandą 
vakare jaunimas pradėjo; 
rinktis iš mokyklų ir iš 
Sacred Heart bažnyčios, 
nešini degančias žvakes vie
noje rankoje, o kitos iškel
tos rankos dviem pirštais— 
raidę “V.” Tūlam laikui 
sulaikė visą važiuotę. O ka
dangi jau buvo tamsu, tai 
sudarytas labai įspūdingas 
vaizdas, kurio dauguma nie
kada neužmirš.

Jaunimas susėdo prie es
trados, kur buvo jau iš 
anksto prigrėbta lapų, kad 
būtų patogiau sėdėti.

Viskas vyko labai ramiai. 
Buvo gerų kalbėtojų ir dai- 
ninkų. Publika juos sveiki
no trenksmingais aplodis
mentais. Kalbėtojai kvietė: 
Jeigu kas norite pasisakyti 
priešingai, ateikite ir pasi
sakykite. Bet tokių nebu
vo. Atrodė, kad visi čia su
sirinkę yra nusistatę prieš 
Vietnamo karą.

Reporteriai klau s i n ė j o 
žmones, kas kaip mano apie 
Vietnamo karą. Mane stebi
no, kaip jauni vaikinai ir 
merginos sugabiai,atsakinė
jo prieš Vietnamo karą— 
taip apgalvotai, kaip su
brendę žmonės. Matyt, Viet
namo karas jau visiems 
įgriso. Pragyvenimas labai 
pakilo, o tai visi jaučia. 
Daug žūsta nekaltų gyvas
čių be jokio reikalo — tik 
milijonierių naudai.

Vietinėje spaudoje buvo 
pažymėta, kad dalvavo 1,- 
000 žmonių, bet galėjo būti 
daugiau..

ir kiti prisidėtų, nes be 
savų laikraščių —“Laisvės” 
ir “Vilnies” — mes nežino- 

' tumėm, kas pasaulyje deda
si, nes komerciniai laikraš
čiai aiškina įvykius taip, 
kaip reikalauja turčių inte
resai. Todėl visi, kas kiek 
išgalime, prisidėkime prie 
mums labai svarbaus ir 
garbingo darbo.

• • (•_

“Laisvės” numeriuose 70, 
71, 72 ir 73 tilpo labai ge
ras aprašymas po antrašte 
“Bendras Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondas (Bal- 
fas).” Tai dokumentas, 
vertingas ne tik dabar, bet 
ir ilgai ateičiai. Reikia ne 
tik patiems jį perskaityti, 
bet ir savo kaimynams duo
ti pasiskaityti. O gal kai
mynas duos jį savo kaimy
nui. Mes taip darydami at
liksime labai gerą ir nau
dingą darbą. Bus informa
cinės naudos ir kitiems, kas 
tik tą svarbų raštą per
skaitys.

Darbininkė

mas Radis-Radavičius. Ve
lionis buvo pažangioj, min
ties. Lietuvoje buvo Seimo 
narys, Valstiečių Liaudinin
kų sąraše. Atvykęs prieš 
42 metus į šią šalį daugiau 
stovėjo su pažangiais lietu
viais. Savo laiku sakė kal
bas ir gražiai veikė pažan
gos labui.

Pastaruoju metu gyveno 
Beverly Shores, Ind. Tad 
daugiau veikti negalėjo. Be 
to, jo sveikata irgi buvo pa
šlijusi. Bet dažnai pinigiš- 
kai paremdavo dienraštį 
“Vilnį.”

Vilnietė

Chester, Pa.
Mūsų senosios kartos lie

tuviai serga, braška. Jau 
daug pasitraukė iš mūsų gy
vųjų tarpo.

Albertas Grigas serga li
goninėj. Kazimieras Gabre- 
lius serga ligoninėj, Anta
nas Lipčius įsipiovė kairią
ją ranką su elektros piuklu. 
Daktaras turėjo dirbti net 
dvi valandas, kol sutaisė ir 
susiuvo įpiovimą. A. Lipčius 
gydosi namie.

Visiems ligoniams vėlinu 
greit sugyti.

Lester, Pa. — Čia West
inghouse korporacijos 
AFL-CIO unijos darbinin
kai išėjo į streiką. Reikalau
ja uždarbio pakėlimą, nes 
yra labai brangus pragyve
nimas.

Kasdien po ledkalnį
Tarptautinė ledkalnių ste

bėjimo tarnyba buvo sukur
ta 1914 m., žuvus okeani
niam laineriui “Titanikui.” 
Dabar šioje tarnyboje daly
vauja 14 šalių, jai priklau
so ištisus metus dirbantieji 
lėktuvai ir laivai.

Labiausiai įtemptas tar
nybos laikas — nuo vasario 
ir rugsėjo. Per metus apie 
370 ledkalnių perkerta Šiau
rės platumos 48 paralelę ir 
sudaro pavojų laivybai. Kai 
kurie ledkalniai yra 100 me
trų ilgio, ir 70 metrų aukš
čio; viršum vandens pavir
šiaus iškyla tik septintada- 
lis ledo kalno. Per metus 
nuo Arktikos apdangalo at
skyla apie 26 tūkstančiai 
ledkalnių, kurie dreifuoja j 
vandenyną. Kiekvienas led
kalnis, perkirtęs 48 parale
lę, nuolat stebimas, apie jo 
“maršrutą” pranešama vi
siems Šiaurės Atlantu plau
kiantiems laivams.

Aptikti ledkalniai bombar
duojami iš lėktuvų. Kalba
ma apie tai, kad ateityje le
do kalnai bus sprogdinami 
“švariomis” atominėmis 
bombomis, nes kartais led
kalniui sunaikinti reikia 
daugiau kaip 15 paprastų 
bombų.

Laisvės Choras, Hartford, Conn., vadovybėj, Wilma Hollis

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

AIDO CHORAS, VADOVYBĖJ MILDRED bl t. IN 3 Lt K

Tą dieną žmonės davė Taip pat sustreikavo Ed- 
Radon a j a m Kryžiui 222 dystone Belmont korporaci
puskvorčių kraujo. Tai dau
giau negu kada nors pir-

nes korporacijos priešinasi.
jos plieno unijos darbinin
kai. Streikas gali būti ilgas,

pakėlimui algų,
P. Šlajus

Taipgi Aido Choras iš Worcester, Mass., vad. Al Daukšys. ;
Dainuos visų trijų chorų solistai—duetistai ir grupės.

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI. BILIETAS $1.50 RENGIMO KOMITETAS A
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^Sargas skaitymas
Lenino biblioteka Mask

viete yra didžiausia visame 
pasaulyje. Joje yra 250 mi
lijonų knygų, net 172 skir
tingomis kalbomis.

Į Lenino mauzoliejų Rau
donoje aikštėje privažiuoja 
visokių tautybių žmonių, 
stovi ilgiausiose eilėse, kad 
pamatytų Spalio revoliuci
jos vadą ir atiduotų jam pa
garbą.

1

Amerikos scientistai 
apleidžia NASA postus
Dr. Persą R. Beil, vadovas 

mėnulio laboratorijos, kuris 
dirigavo astronautus, kurie 
atsivežė nuo mėnulio akme
nų, rezignavo iš savo par
eigų.

Dr. Elbert King apleido 
savo darbą gegužės mėne
syje.

Dr. Wilmont Hess pasi
traukė rugsėjo mėnesyje.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

CF & I STEEL 
CORPORATION

Has openings for

PRODUCTION
TRAINEES

operating departments at Tren-

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

TIN

MECHANICS

LINE MECHANICS (TIN CAN MFG.) NIGHTS.
CAN MANUFACTURING MACHINE EXPERIENCE PREFFERED.
BUT WILL TRAIN GENERAL MECHANICS INTERESTED 

IN LEARNING THE BUSINESS.

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)

Gegužės mėnesio 1-mą die
ną ir lapkričio 7-tą d. įvyks
ta metinės šventės Raudo
noje aikštėje, maršuoja ne
apskaičiuojamos masės žmo
nių, nešdami visokias vėlia
vas, apsirengę visokiais 
drabužiais, rodos, plaukia 
spalvota upė.

Jeigu Tarybų Sąjungos 
trys tokio gabumo moksli
ninkai būt apleidę savo dar
bus, Amerikos spauda bū
tų šaukus visu garsumu: 
“Rusijoje revoliucija! Trys 
mokslininkai pabėgo iš par
eigų!”

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
pacity. Minimum rate $2.765 per 
hour. Must be willing to work ro
tating shifts.

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.

CF & I STEEL 
CORPORATION

CALL OR APPLY TO: 
Mr. Vaeth 472-5200, ext. 264.

U. S. CROWN CORPORATION
Eastern Can Division

Corner Linden & Oaks Sts., Passic, N. J. 
An Equal Opportunity Employer

(82-84)

el- 
re- 
re-

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)
MAINTENANCE MAN

REFRIGERATION

Refrigeration engineers needed, must have some maintenance 
experience rotating shifts, liberal fringe benefits. Apply call 
or write.

MECHANICS & TRAINEES

ELECTRICIANS

Netoliausiai nuo Lenino 
mauzoliejaus randasi neži- 
nflpnų kareivių kapinės, žu
vusių prie Maskvos, Lenin
grado, Berlyno, Varšuvos ir 
kitose vietose. Kapinėse yra 
pastatyta statula prisimini
mui karžygių, ant kurios 
dega niekad neužgestanti 
šviesa.

Prez. Nixonas sako, kad 
socialinė apdrauda būsianti 
pakelta 10 procentų už pus
mečio laiko.

Matot, koks geraširdis 
Nixonas. Jis suteiks 10% 
pensionieriams tik už kelių 
mėnesių, kai visi produktai 
ir maistas pakils 20%.

V. Vyžuoniškis

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

(78-81)

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

(78-84)

Experienced required in medium and low voltage industrial plant 
electrical systems. Apply in person. Call or write MR. P. BAHRT 
Permanent positions with excellent wages and fringe benefits.

Good working conditions, good pay, 
fringe benefits.

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

GA 6-2402

ICI AMERICA. INC.

East 22nd Street and Avenue J 
Bayonne, N. J.

201-437-6800. An Excellent Opportunity Employer (82-85)

CAR-
How-

(78-82)

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

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

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

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.

Netoli Šeremetjevo aero- 
porto stoties yra neseniai 
pastatytas 1,750 pėdų Os- 
tonkino bokštas, kuriame 
įrengtas televizijos centras, 
iš kurio rodo filmus, pasau
linius įvykius, ir perduoda 
visokias žinias ir oro keiti
mąsi.

So. Boston, Mass

Tarybų Sąjungos Komjau
nuolių sąjunga buvo suor
ganizuota 1918 metų spalio 
mėnesyje. Iš pradžios įsto- 
j<Ą22,000 jaunuolių.

Dabartiniu laiku jų skai
čius — 23 milijonai. Į Kom- 
jauniiolių sąjungą primami 
nuo 14 metų iki 23.

Tarybų Sąjunga turi 47 
universitetus, 24 universite
tai 14-koje socialistinių res-

Tarybų Sąjungos spėkos 
ir elektrifikacijos minist- 
tras Piotr Neparožny nuro
do, kad nuo pradžios elek
trifikavimo, už kurią Leni
nas agitavo, tiek daug at
siekta jo i šalyje, tačiau jis 
prisipažįsta, kad iš pradžios 
daug gelbėjo užrubežiniai 
inžinieriai.

Dabar Tarybų Sąjungos 
in^nieriai jau daug gelbsti 
kitoms šalims.

LLD 2-ta kuopa laikė su
sirinkimą lapkričio 1 dieną. 
Narių nedaug atsilankė, 
daugiausia buvo moterų. 
Skaitytas laiškas nuo E. 
Juškio, Tarybinės ambasa
dos 2-ro sekretoriaus, dėko
ja už pakvietimą atvažiuo
ti į Bostoną. Žada atvažiuo
ti, bet laiką nenustatė 
Duos mums žinoti iš anksto.

Vajininkų raportas, kad 
darbas eina gerai. Man lan- 
kant skaitytojus, randu 
daug pasenusių draugų, kai 
kurie mažai begali pavaikš
čioti, bet “Laisvę” atsinau
jina, ir dar prideda aukų 
dėl sukėlimo 15 tūkstančių 
dol. fondo. Kuopa nutarė 
surengti spaudos naudai 
pietus, įvyks lapkričio 23 d. 
1 vai. po pietų, 318 W. Bro
adway, So. Boston, L. P. 
klubo svetainėj, į komisiją 
apsiėmė P. Žukauskienė, L. 
Plutienė, Elenora Belekevi- 
čienė ir S. Rainard.

Mūsų gabios gaspadinės 
pagamins skanius pietus. 
Todėl visi pasižymėkit lap-

DESIGNER, HVAC & P & D, 10 
or more yrs. exp. in schl. & Institu-I 
tional design. Familiar w/field in-1 
spection & specification. Board work 
reqd. (N. J.) P.E. lie. and some’ 
supervising pref, but not absolutely 
reqd. Excel, salary. Provide resume 
which will be carefully checked. 
Position avail. Immed. Edwards & 
Green, Architects & Engineers, Cam
den, N. J. Phone 609-964-7336 for 
appointment. (82-84)

BURNERS. Experienced. Steady 
all year round work. Union bene
fits, vacation. Apply in person:

RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO

Kearny (Hackensack Ave.) 
So. Kearny, N. J.

(82-91

Port

LABORERS. Steady all year round 
work. Union benefits, vacation. Ap
ply in person. RIVER TERMINAL 
DEVELOPMENT CO., Port Kearny 
(Hackensack Ave.,) So. Kearany, N. J.

(82-91)

COOK. Italian cooking. 5-day wk. 
Exd. Apply in person (after 3 PM)'J 
NERI’S KITCHEN, SE cor. 6th &’

Erie, Philadelphia, Pa.
(82-88)

V’

So. Boston, Mass

WOMEN
.v. . . j Age over 18 or woman on Social

knčio 23 dieną ir būkit pas Security for refreshments stand in 
mumi ant pietų!
' Buvo smagu matyti mūsų 
draugus ligonius pasveikus 
—Julią Zulienę ir Walter 
Baltuškį, vėl dalyvaujant su 
mumis.

S. Rainard

the following theatres: COLONIAL, 
So. Phila. 7th & Moyamensing, 5 
evenings and 1 matinee; PALACE, 
1214 Market St., 6 evenings, incl. 
Sat. & Sun.; also APOLLO, 1311 
Market St. Apply: BERLO VEND
ING, 10 AM-12 Noon and 2 PM- 
4 PM. 333 S. Broad St., Philadelphia.

(82-84)

HOT SHOPPES
CAFETERIA

OPENING NOVEMBER 10

h#4
PjZ-

X

• Part Time

1508 WILLOWBROOK MALL 
NEEDS A COMPLETE STAFF 

FULL AND PART TIME 
MALE AND FEMALE
Experience not necessary, will train.

. COOXS
• BAKERS
• CASHIERS
• DINING ROOM ATTENDANTS
• COUNTER GIRLS
• DISH AND'UTILITY PERSONNEL

MEALS AND UNIFORMS FURNISHED 
PLUS COMPANY BENEFITS

Apply In Person To:

HOT SHOPPES
WlllOWBROOK MALI WAVNE, N. J

/i

Interviews Starting 
Monday, October 27th 

f Between 10 A.M. and 6 P.M

An Equal Opportunity Employer

• Part
• Full

Time
Time

Meat Wrapper
Deli Worker
Butcher

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

■ Mr. Mardany.
to 

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

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 around
machine

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)

Full or
W. York

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

(77-85)

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

(77-84)
HOUSEKEEPER. I am seeking a 

full time sleep-ih housekeeper. 5 
days in, 2 off. Am willing to pay 
top wages, plus hospitalization and 
vacation to right woman. Must have 
references. Call Mrs. Sussman. TU 
7-4790 from 9:30 AM ‘till noon week
days. (80-86)

PORTERS. Experienced. Luxury 
high 
Union

rise Apt. House. 40 hours.
benefits. CEDARBROOK

HILL APTS. 885-1300.
(77-83)

HOUSEPARENTS for Protestant 
children’s home in suburban Phila. 

, Full time employment for wife. Hus- 
' band may have daytime employment 
' at home or away, helps provide care 
and supervision in cottage. Housing 
and maintenance provided. Good 
opportunity for mature graduate 
student and wife. Call LA 5-5400.

(82-84)

MACHINIST OR
LATHE OPERATOR

General Machine Shop
Call 384-0545

Dumont, N. J.
(73-84

MACHINE SHOP
FOREMAN

L. P. Klubas kas šeštadie
nį, 3 vai. popiet, turi žaidi
mus. Bet sekantį šeštadienį, 
lapkričio 8 dieną, vienas ge
ras draugas klubo rėmėjas 
užmokės visas išlaidas, o 
parengimų komisija priža
dėjo ką nors skanaus paga
minti ir pavaišinti svečius.

Kviečiam visus ateiti ir 
praleisti linksmai popietę.

Rengimo Komisija

Philadelphia, Pa
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks lapkričio (No
vember) 8 dieną, 2 vai. po
piet, salėje 1154 N. 4th St. 
Kviečiami visi nariai atsi
lankyti ir pasitarti ką veik
sime artėjant žiemos sezo-

^vasaros metu papratę 
darbuotis, gal nesnausime ir 
šalmams užėjus.

Valdyba

Stambiausia Pabaltijy
Kaunas. — Gamybinius 

įrengimų bandymus pradė
jo žuvies apdirbimo įmonės 
kolektyvas. Stambiausia to
kio profilio įmonė Pabalti
jyje išaugo naujame pramo
nės rajone Žaliakalnyje. Jo
je sumontuoti labai našūs 
pirminio žuvies apdorojimo 
konvejeriai, darbus paspar
tins universalūs įrengimai 
karštam ir šaltam žuvies rū
šies rūkymui, mechanizuo
tos krosnys. Čia taip pat 
bus paleista marinuotos žu
vies stiklainiuose gamybos 
liniją. Naujoji įmonė gavo 
1,300 tonų talpos šaldymo 
įrenginius.

Įmonė kasdien gamins po 
15 tonų žuvies gaminių, jų 
tarpe — žuvies katletus su 
varške, ikros ir daržovių 
apkepus, žuvies plovą, de
šimtis kitų pavadinimų pa
tiekalų.

REGISTERED NURSES. For a 
modern nursing home in Vineland 
in pleasant surroundings, good sala
ry with benefits. Call Mr. C. Chand
ler, 609-694-3298 for appointment.

(82-88)

(82-88)

BUSINESS OPPORTUNITY

2nd Shift opening for a trained 
leader of men with experience on 
automatic screw machine and drills. 
Excellent opportunity for right man. 
Liberal benefits. Air-conditioned 
plant. Call or write:

DAVE DULAFF
278-3600. ALKON PRODUCTS 

CORP.

DISPLAY MAN. Immediate full 
time opening. Experience desirable 
but not 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.

(80-82)

SERVICE STATION

OPERATORS SINGLE-DBL 
NEEDLE. RUFFLERS-TACKLERS, 
OVERLOCK. Curtains — spreads — 
drapes. Permanent year round 
work, health and accident insurance, 
other union benefits, pleasant work, 
highest piece rate in the city.

HAMILTON CURTAIN CORP. 
SW cor. 3rd & jWestmoreland, Phila.

Vatikano Miestas.— Po
piežius Paulius pasmerkė 
tuos katalikus, kurie nebe
klauso jo autoritetoi ir baž
nyčios tradicijų.

Panamos militarinė 
džią panaikino karo stovį 
šalyje ir atsteigė kai kurias 

(civilines laisves.

val-

AVAILABLE
FOR LEASE

Good Opportunity for right man. For information contact
Mr. LaBohne. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM.

(82-99)

BABY SITTER OR COUPLE.

live with and care for 
interesting family of 5

25 Power Ave., Wayne, N. J.
(80-83)

ACCOUNTING
-RECEIVEABLES

Couple to 
active and 
children in Wynnewood. Recentlyre- 
turned from Europe. Ages 4-17 and 
pets, during paraents’ absence. New 
House, all conveniences. Parents 
travel frequently and are looking 
for someone who has their own liv
ing arrangements, but can take over 
when 'they are gone. Call for inter
view MI 9-6736^ * (82-85)

MAINTENANCE MAN. Restau
rant Equipment. Must have refrig
eration service experience. Take 
over all maintenance in a cafeteria 
operation for nationwide food serv
ice chain located in Willowbrook 
Mall. Must have own car.

*Hospitalization & insurance pro
grams. *Profit sharing. *Uniforms 
supplied. *Meals. *Mileage allow
ance. *6 Holidays. *2 to3 weeks vaca
tion with pay. For interview contact 
Mr- McDermott 785-1670. WAYNE, 
N. J, (82-88)

PLATERS, PLATERS HELPERS, 
GENERAL FACTORY. PLATRON- 
ICS, INC. Linden, N. J. has ex
panded its facilities. If you want a 
future with a growing company, now 
is the time to change. No experience 
necessary. We offer excellent start
ing salary. Paid holiday and vaca
tion with medical-surgical and in
surance plans with other benefits 
included. Apply in person: 301 Com
merce Rd., Linden, N. J., or call 
925-3600.

Ask for M. J. Tischio for appoint
ment. (80-84)

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
Call Polly Madison.

44 for appt.
PERFECT PHOTO,

4901 Stenton Ave., Philadelphia
(80-82)

son.
Ext.

right per-
GL 7-4000

INC.

MECHANIC. 1st class. To work 
on Divco trucks. Breunihger Dairies, 
3015 N. 7th St., Phila. Steady em
ployment. Since 1886. Call BA 
5-4863, (82-88)

Immediate Openings. Porters, Or
derlies, Nurses, Aides, LPN’S RN’S, 
Dietary workers, Laundry Workers. 
No exp. required. County benefits. 
Apply in person. Neshaminy Manpr 
Nursing Home, Doylestown, Pą. 
(Public transportation avail.) or pi 
3-2800, ext. 306. (82-85)
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Sekmadienį visi dalyvaukime "Laisvės" koncerte Aido Choro žinios Parengimų Kalendoms

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

Gyvenantieji arti Canarsie - 14th St. linijos važiuokite 
šia linija iki Lorimer St. stoties. (Patartina sėsti priešaki
niuose vagonuose.) Lorimer St. stotyje eikite pirmyn, kur 
matysite laiptus žemyn, virš kurių yra užrašas: IND—Jamai
ca-Queens; 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 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., čia 
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 koncerto 
salė.

Lindsay vėl laimėjo 
majoro vietą

Virginijos valstijos guber- 
Inatorium išrinktas republi
konas Holton.

Cleveland© miesto majoro 
vietą vėl laimėjo negras 
B. Stokes.

Pittsburgh o majoru 
rinktas demokratas P. 
Flaherty.

New Yorko majoro rin
kimus laimėjo majoras 
Lindsay, gavęs 42 proc. vi
sų balsuotojų. Antroje vie
toje pasiliko demokratų kan
didatas Procaccino, trečio
je — republikonų ir konser
vatyvių kandidatas Marchi.

Lindsay daugiausia balsų 
gavo Manhattane, kur įvyks
ta prieš , karą daug demon
stracijų ir kitokių judėjimų. 
Lindsay griežtai pasisakė 
prieš Vietnamo karą. Jis 
aktyviai dalyvavo spalio 15 
d. moratoriume. Jis laimė
jo kaip prieškarinis kandi
datas. Nepaisant to, kad 
gub. Rockefelleris užgyrė 
Marchį, jam nebuvo progų 
laimėti, nes Marchi pasisakė 
už karo tęsimą, užgyrė 
prez. Nixono politiką.

Miesto kontrolieriaus (iž
dininko) vietą laimėjo de
mokratas A. D. Beame. Ki
tų žymių pakaitų rinkimuo
se nebuvo.

New Jersey gubernato
rium išrinktas republikonas 
Wm. T. Cahill.

C.

iš-

Apsiriko
Vežimėlyje sėdi vaikas ir 

verkia.
— Na, Džimi, valdykis, 

būk kantrus, — ramiu balsū 
kalba jo tėvas.

Visa tai stebėjusi moteris 
pagyrė tėvą, kad jis toks 
kantrus, nešaukdamas ir 
nepykdamas moka elgtis su 
vaiku.

— Žiūrėkite, Džimi j a u 
užmigo, — baigia ji.

— Ne, — patašė tėvas, — 
jo vardas Peteris. Tai aš 
Džimis.

Džeko Rubio šeima atme
tė pasiūlymą parduoti už 
70,000 dolerių pistolietą, ku
riuo šis nušovė L. Osvaldą.

11-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.

“Vilnies” redaktorius Jokubka 
grįžo iš Lietuvos, dalyvaus

“Laisves“ koncerte
Pirmadienio vakare “Vil

nies” redaktorius S. J. Jo
kubka tarybiniu lėktuvu iš 
Lietuvos atskrido į New 
Yorką. Čia pernakvojęs ap
silankė “Laisvėje” ir LDS 
raštinėje. Antradienį išvy
ko Chicagon dalyvauti “Vil
nies” redaktoriaus Leono 
Joniko laidotuvėse.

Lietuvoje d. Jokubka pra
leido apie, trejetą mėnesių. 
Viešnagė jam labai patiko, 
bet kartu suvargino, nes vi
są laiką buvo užimtas viso
kiomis atsakomybėmis. Jis 
surinko daug medžiagos 
naujai savo knygai, kurią 
netrukus pradės rašyti.

Kadangi ant greitųjų iš
siskubino į Joniko laidotu
ves, tai neteko nei kiek pla
čiau pasikalbėti. Bet jis pa
sižadėjo grįžti New Yorkan 
šį šeštadienį ir dalyvauti 
“Laisvės” koncerte, sekma
dienį. Žadėjo nors trumpai 
perduoti savo įspūdžius iš 
Lietuvos.

V. ir B. Keršuliai savo re
zidencijoje buvo susikvietę 
savo artimųjų būrelį pasi
kalbėti su svečiu Jolaibka, 
bet ant nelaimės, lėktuvui 
smarkiai pavėlavus, Jokub-

ka, negalėjo gausiose vaišė
se dalyvauti. Gaila. Dabar 
bus progos su juo susitikti 
“Laisvės” koncerte, ir po

S. J. J o k u b k a
koncerto. Jis mano grįžti
Chicagon antradienio rytą.

Skambutis. Vyras atidaro 
duris ir mato kaimynę.

— Gaila, bet žmonos nė
ra namie, — sako jis, — 
Jeigu jūs atnešėte kokią 
naują paskalą, aš galiu jai 
perduoti...

Sugriautas žmogus

Prašome kantrybės!
Prieš koncertą pasidarė 

labai daug darbų, susijusių 
su koncertu, kaip tai kon
certo programa, skelbimai, 
žurnalas ir t.t. Tad vajaus 
pasekmės biskutį pasilieka 
vėlesniam patalpinimui. Jū
sų (valininkai) laiškai gau
ti ir, kaip tik bus galima, bus 
sutvarkyti. Iš anksto taria
me ačiū.

Administracija

Šį sekmadienį Aido choras 
dainuos “Laisvės” koncerte, 
kuris įvyks lenkų New 
National Hali, Brooklyne. 
Apart viso choro,’ dainuos 
Aido žinomi solistai, mote
rų ir vyrų grupės ir nauja
sis duetas: Nellie Ventienė 
ir Jonas Grybas.

Lapkričio (Nov.) 23 dieną
Niujorko Lietuvių Mote

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

Kiekvienas karas yra pa- gose užlaikė baltas mergi- 
1 nas ir vietnamietes...

“St. Petersburg Times” 
spalio 24 d. laidoje sakoma, 
kad nuo 40,000 iki 45,000 
GI’s į vienus metus užsi
krečia lytiškomis ligomis.

Šie nekujtrūringi pasipel
nymo poelgiai davė blogą 
pavyzdį ir vedė iš kelio ka
reivius ir ardė ištvermę to 
krašto žmonių, ir šimtu 
nuošimčių prisidėjo prie vi
sų blogybių, kurios plėtėsi 
iš priežasties nešvaros ir 
alkio, kaip cholera, plėga, 
malarija ir kitos ligos.

Anksčiau ar vėliau mūsų 
jauni vyrai pradės grįžti na
mo iš karo lauko, daugelis 
jų parneš ligas, parsiveš sa
vo sieloje ir įgytus nežmo
niškus jausmus ir papro
čius. Kaip jie vėl galės pri
sitaikyti prie kultūringo gy
venimo?

Aišku, karas niekada ne
prisidėjo prie žmogaus pa
kėlimo, prie sąlygų gerini
mo, o dar mažiau jis gali 
prisidėti, kuomet karvedžiai 
yra grašiagaudos ir prosti
tucijos urvų įsteigėjai. Taip 
vedamas karas ne tik užmu
ša žmogų, bet visų pirma 
užmuša viską, kas yra ge
ro žmoguje. Tokioje padė
tyje jau nėra laiko kalbėti 
apie dorą, nes paprastas 
karys ima įsakymus nuo 
viršininko, o viršininkas yra 
toks, kuriam “viskas gali
ma.”

Spalio 15-toji davė signa
lą, kokio mūsų viršininkai 
ir karotroškos nesitikėjo. 
“Pargabenkit visus JAV ka
rius iš Vietnamo dabar!” 
Ir ne tik karius, bet ir ČIA 
agentus, “Green beretus” ir 
visus, kurie mokina sukčia
vimo ir žmonių žudymo 
Vietname!

Tai sveikintinas liaudies 
balsas, tai sveikintini liau
dies reikalavimai. Nesirū- 
pinkim, kaip kariauti, bet 
rūpinkimės, kaip ištaisyti 
sugriautą žmogų—grįžusį iš 
Vietnamo kareivį.

Dzūkelis

daręs daug žalos žmogui, jo 
charakteriui. Kiek vienas 
karas reikalavo ir reikalau
ja daug aukų, gyvybių, 
kraujo. Bet šis karas Viet
name yra vienas iš žiau
riausių, pikčiausių karų, 
peržengęs visas kultūringo 
žmogaus teises. Jis pasižy
mi ne vien žudymu žmonių, 
bet ir vykdymu ištvirkimo, 
išgverimo ir stūmimu to 
krašto į priešistorinių laikų 
nupuolimą.

Amerikos generolai ir kar
vedžiai įtariami susidėjime 
su visokia spekuliacija, su 
eikvojimu didelių sumų pi
nigų, su steigimu įvairių 
biznių, o tarp jų ir prosti
tucijos įstaigų, su tikslu 
pelnytis.

Šie kariški pareigūnai — 
generolai ir jų leitenantai— 
buvo čia atkelti iš Vokieti
jos (Augsburgo), kur sto
vyklavo 245-toji pėstininkų 
divizija. Jie ten organizavo 
klubus ir naktines užeigas, 
darė verslą iš žemos rūšies 
poelgių. Perkelti iš Vokieti
jos, jie ir Vietname pradė
jo imti kyšius ir procentus 
už “slot” mašinas ir visokį 
kitą liečiantį klubus biznį.

Jungtinių Valstijų Sena
tas pašaukė pasiaiškinti 
Sgt. W m. O., Wooldridge, 
Stg. William Higton, Sgt. 
Norvaez Hatcher ir Sey
mour Lazar. Jie visi užsi
darė burnas, naudojosi kon
stituciniu 5-ju amendmentu, 
nė į vieną klausimą neatsa
kydami. šaukta visa eilė 
liudininkų, kurie liudijo 
kad šie kariškiai steigė klu
bus ir už viską ėmė procen
tus, priskaitant ir paleistu
vystės įstaigas. Paiškėjo, 
kad jie deda pinigus į ban
kus kitose šalyse (pav. 
Šveicarijoje) ir naudoja sla
pyvardžius, kad niekas ne
susektų. Antai Sgt. Ma
jor Wm. O. W. naudojo var
dą “Fish Head” (Žuvies 
Galva). Prostitucijos įstai-

Mūsų padėka
Šiuomi reiškiame širdingą 

padėką “Laisvės” direktorių 
tarybai už surengimą, su 
“Laisvės” vajaus pradėji
mu, mums pagerbti banketo 
už mūsų darbavimąsi “Lai
svės” gerovei, ir abelnai pa
žangiame judėjime per eilę 
metų. Dėkojame 
kurie 
mums sveikinimus asmeni
niai ir per laikraščius “Lais
vę,” u- 
Vilniaus “Tiesą.”

Taipgi dėkojame gaspadi- 
nėm, kurios pagamino pui
kius valgius.

Dėkojame “Tiesos” (Vil- 
. Q niaus) vyriausiajam redak

toriui G. Zimanui, “Liau
dies balso” administratoriui 
Kilikevičiui, Edmundui Juš- 
kiui, Albertui Laurinčiukui, 
montrealiečiams (Kanadoj) 
ir visiems tiems, kurie tąja 
proga atsiuntė “Laisvei” fi
nansinės paramos: taipgi 
visiems atsilankiusiems į 
minėta banketo ir savo at- 
ciHnkvmu no rėmimą mūsų 
^ikraščio “Laisvės”.

V. Bunkus
P. šolomskas

visiems, 
tąja proga atsiuntė

Mėnuo atgal, aidietis Pet
ras Višniauskas buvo susir
gęs plaučių uždegimu. Džiu
gu, kad Petras,dabar jau
čiasi geriau ir su laiku vi
siškai pasveiks. Aidiečiai 
linki Petrui Višniauskui 
greit sustiprėti ir nepamirš
ti dainos.

Paskutinėse pamokose sa
vo gimtadienio proga Bronė 
Keršulienė pavaišino aidie- 
čius. Prie tosto palinkėjo
me Bronei geriausios svei
katos ir sudainavome “Il
giausiu Metų.” Aidiečiai dė
koja už prisiminimą.

Gruodžio 14 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

popietė “Laisvės” salėje, 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 
2 valanda, c-

Pranešimai
Ozone Pai’k, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečia
dieni, lapkričio 5, “Laisvės” 
salėje. Prašome visus kuo
pos narius įsitėmvti, kad su
sirinkimas prasidės 6 vai. 
vakare. Malonėkite daly
vauti susirinkime.

Valdyba

............ ‘ . Kartas nuo karto gerieji 
Liaudies balsą” ir per laisviečiai prisimena Aido 

chorą su auka. Šiuo kartu 
paaukojo šie Aido choro 
garbės nariai: L. Tilvikas 
iš Easton, Pa. —10 dol.: E. 
Mulokiūtė iš Philadelphia, 
Pa. —10 dol.; E. Gailiūnie- 
nė iš New York—10 dol. ir 
W. Baltrušaitis iš Brooklyn, 
N. Y. — 5 dol. Nuoširdus

Remembering 
Leon Yonik

I have seen Leon Yonik 
only a few times, but he 
has left a lasting mark in 
my memory. Everything is 
good, inspiring what I re
member about him. He was 
a real person, a real man. 
We don’t come across 
people like him very often 
in our lives.

One of the meetings with 
him, and the longest, was 
when he was staying with 
his son and his family in 
Long Island, N. Y., this 
summer. We spent a few 
hours together in sunshine. 
He was in good spirits. 
There had been some im
provement in his health and 
we were hoping that he 
would continue to improve. 
That didn’t happen though. 
We have lost him.

Death came.
Sorrow and grief... 
At the moment 
Life seems so brief...
So much to do yet,
So much to hope, but 
Death came and took 

all away.
Ilse

Saigonas.— Vietkongas 
paleido iš nelaisvės tris am
erikiečius karius. Jie grįžta 
namo.

IŠNUOMOJIMUI
Išnuomojimui du kamba

riai. Su rakandais ir kitais 
patogiais įrengimais. Tinka
mi pavieniam vyrui ir mo
teriškei. Prašome skambin
ti: 827-9148. Klauskite Mrs. 
Belsky. (82-83)

ačiū
H. F.

LDS 1 kp. nariams
Įsitėmykite, kad sekantį 

mėnesį, lapkričio (Nov.) 4, 
susirinkimas neįvyks. Kuo
pos valdyba nusitarė susi
rinkimą turėti gruodžio 2 d. 
platesne skale—su vaišėmis. 
Tad prisiminkime ir skait
lingai dalyvaukime paskuti
niame šių metų susirinkime.

Valdyba

Grįžo Lietuvon
Juozas Botyrius, veišėjęs 

keletą mėnesių pas savo bro
lį Bayonne, N. J., spalio 31 
d. Pan Am lėktuvu išvyko 
Maskvon. Iš Maskvos tary
biniu lėktuvu vyko į Vilnių, 
kur pas savo dukrą praleido 
keletą dienų. Tuomet vyko 
į Kauną, kur jis nuolat gy
vena. Sakė, esąs labai pasi
tenkinęs viešnage Ameriko
je.

G. Cibulskis, dirbąs tary- 
b i n ė j e atstovybėj e prie 
Jungtinių Tautų, lapkričio 
5 d. su savo šeima išvyko į 
Vilnių dviejų mėnesių atos
togoms. Iš New Yorko jie 
išvyko italų laivu “Rafael”. 
Po atostogų grįš prie savo 
atsakingo darbo New Yor
ke.

Botyriui ir Cibulskiams 
palinkėjome gero vėjo, sėk
mingos kelionės.

Rep.

OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks lapkr. 11 d. 2 
vai. popiet, “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avenue.

J šį susirinkimą atsilai
kykite visi, nes gausite di
delę dovaną, labai gerą ^ny- 
gą.

Valdyba

Stipruoliai
Londone cirke stipruolis 

išspausdavo citrina ir pasiū
lydavo 1,000 svarų tam, kas 
išspaus dar nors lašą. Aiš
ku, niekam nepavykdavo, kol 
vieną kartą smulkaus sudė
jimo žmogelis iš išspaustos 
citrinos išsunkė dar vos ne 
pusę puodelio skysčio. Prit
renktas stipruolis paklausė:

— Kas gi jūs esate?
— Mokesčių rinkėjas, —* 

atsakė žmogelis.

Iš Vera Kruzo (Meksika) 
kalėjimo pabėgo 52 kaliniai. 
Bijodamas bausmės, pabėgo 
ir kalėjimo viršininkas.

Bostonas.— Atlantike au
dra perlaužė aliejinį Libe
rijos tankerį. Išgelbėti 36 
jurininkai.

Limited Quantity Of

AUTOMOBILES
Available for relatives in U.S.S.R.! OUR OPTIONS ON 
MOSKVICH 408E EXPIRES DECEMBER 31, 1969.
NO OTHER MODELS WILL BE AVAILABLE! RUSH 
YOUR ORDERS WHILE ALLOTMENT LASTS through 
special authorized firms:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905

and their branches or direct through the main office:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South "T

New York, N. Y. 10003
Tel. 212-228-9547 >.




