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KRISLAI
? Blaivaus proto pastaba

1 Mirtys, nuostoliai 
Kaip jie toleruoja? 
Jau pavėlina, ačiū... 
Su nuskusta aureole. . .

— A. Bimba —
' 'z

Ir vėl labai protingai pra
bilo sena tori u s J. W. Ful
bright, Senatinio Užsienio 
Reikalais Komiteto pirminin
kas. Jis sako, kad “svarbiausia 
Amerikos užsieninės 'politikos 
nesėkmės priežastis yra lai
kymasis aklos antikomunis
tinės Harry Trumano doktri
nos.” Girdi, “mes pradėjome 
įmatyti maskvinio komunizmo 
ranką kiekvienoje suirutėje, 

į kuri kur tik nors pasireiškia.” 
Tok ra politika padarė Ame

riką viso kapitalistinio pasau
lio militar i n i u žandaru, rė- 

, mėju ir globotoju kruviniau
siu militariniu diktatūrų ir 
reakcijų. Kaip tik šita poli
tika davė mums Korėjos ir 
Indokinijos karus, kaip tik 
ši politika padarė Ameriką 

,’! > talkininke Pakistano prieš In
diją ir Bengaliją.

Su mirtimi hartfordietės 
Lucijos Žemaitienės netekome 
nuoširdžios laisvietės, geros 

> veikėjos, malonios draugės. 
Mūsų senosios kartos pažan
giųjų lietuvių gretoms retė- 
jant, mielosios Lucijos nete
kimas labai skaudus nuostolis.

Beveik tą pačią dieną iš 
Lietuvos gautas pranešimas, 
kad ten mirė profesorius Vik
toras Ruokis, Lietuvos žemės 
Ūkio Akademijos dirvožemio 
katedros vedėjas, mokslinin
kas, veikėjas, visuomeninin
kas, komunistas. Nekrologą 

1/ pasirašė ska i 11 i n g a grupė 
mokslininkų, švietėjų, veikė
jų. Profesoriaus mirtis nuo
stolis visai lietuvių tautai.

i — *—

I 4 Skaitau “Daily Worlde” 
■ (sausio 4 d.) buvusio pažan

gaus amerikiečio ir man as
meniškai gerai paž į s t a m o 
John Williamson korespon
denciją iŠ Londono, ir stebiuo- 

f si. Argi tai galima šiais lai
kais? Kas pasidarė su ta an- 

! gly tauta?
Vargšė karalienė Elzbieta 

pasiskundė, kad ji nebegali 
išsiversti su $11,875,000 me
tinių jeigu, tai Parlamentas 
tą sumą jai nutarė padvigu
binti, būtent, dabar Elzbieta 
j metus gaus net $24,500,000! 
Be to, valdžia dar jai pridės 

i $7,500,000 j metus šiaip išlai
doms, iš kurių vien tik kara
liško laivo (jachtos) išlaiky- 

; mas suės $2,097,500, $1,750,-
000 valdžia praleis karalienės 

į kelionėms, duos $2,435,000
A karališkiems palociams išlai

kyti ir $130,000 pašto ženkle
liams ir kitoms “būtinoms” 
smulkmenoms!

Tuo tarpu Anglijoje ran
dasi daugiau kaip milijonas 
bedarbių, kurių daugelis skęs
ta baisiausiame skurde!

Na, ir supraskite, jei no
rite, tuos mūsų “civilizuotus” 
anglus!

Nepriklausomybe kamavo 
tris bilijonus dolerių ir 

milijoną žmonių gyvasčių

Vietnamo veteranai siūlo 
planą Jungtinėms Tautoms 
baigti karui Indokinijoje

Dacca. Bangia Desh val
džios planavimo departa
mentas pagaliau apskaičia
vo, kad kova už nepriklau
somybę bengalams kainavo 
daugiau kaip 3 bilijonus do
lerių namų, tiltų, fabrikų 
sunaikinimu ir visokio tur
to netekimu.

Kovose žuvo daugiau kaip 
milijonas bengaliečių, dide
lę daugumą jų pakistanie
čiai kariai ir žandarai iš
žudė. 10 milijonų spėjo 
pasitraukti į Indiją, tai da
bar jie grįžta namo, bet 
daugelis jų savo namų ne
beranda — sudeginti.

Nepaisant to, Bangia Desh 
valdžia optimistiniai nusi
teikusi. Į keletą metų, sa
ko, nuostoliai bus padengti. 
Atrodo, javų derlius gana 
geras. Bengaliečiai papra
tę skurdžiai verstis. Meti
nės pajamos tesiekia pa $55

Prez. Nixono išstojimas pries 
Indiją JAV kenksmingas

Washingtonas. — Kolum- 
nistas Anderson paskelbė 
keletą slaptų Nixono admi
nistracijos dokumentų, ku
rie rodo, kad Nixono griež
tas išstojimas prieš Indiją 
2 savaičių karo metu smar
kiai pakenkė Amerikos 
prestižui Indijoje ir dauge
lyje kitų šalių.

JAV ambasadorius Indi
joje K. B. Keating infor
mavo Nixną apie padėtį ka
ro metu ir po karo. Jo 
slaptos informacijos dabar 
spaudai pateko. Pasirodo, 
kad ir Nixono administra-

Pastebėjau, kad Kanados 
j lietuviškų klerikalų laikraštis
I jau pavelija išeivijos jaunimui

į vykti į savo tėvų gimtąjį kraš
tą ir jį pamatyti iš arti. Tie
sa, esą baisių pavojų, kad tie 

t jauni žmonės, ten nuvykę, ga
lį pakliūti į komunistų “pro- 

i i pagandos malūną,” bet apsi
moką rizikuoti. Jie, pamatę 

I Lietuvį iš arti, gal labiau ją
I pamilsią.
JĮ Jk Rll i

Visgi “Tėviškės žiburiams” 
didelis ir nuoširdus ačiū nors 
už smarkiai pavėluotą leidi- 
mą išeivijos jaunimui iš arti 
susipažinti su jų tėvų gimtuo
ju kraštu.

Bet ar tik ipatys “T. ž.” re
daktoriai nebus tapę to “ko
munistinės propagandos ma
lūno” aukomis ? Juk per visą 
laiką be perstojimo ir be 
pertraukos mes agituojame 
Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje gimusius ir au
gusius jaunus lietuvius nesi
bijoti aplankyti jų tėvų gim
tąjį kraštą ir su jo naujojo 
gyvenimo pasiekimais ir lai
mėjimais susipažinti iš arti.

•Neseniai įvykusiame Lietu
vių Studentų suvažiavime bu
vę pareikštų abejojimų Simo 
Kudirkos “teisme pasakytos 
kalbos” autentiškumu. Niekas 
jos negirdėjo. Niekas jos ne
matė parašytos^ Kas nors ją 
iškepė, ir dabar reakcinė 
spauda ja maitina savo skai
tyto jaus.

Clevelando smetoni n inkų 
laikraštis, baisiai supykęs ant 
tokių skeptikų, šaukia: Su 
tokia teorija “nuo Simo gal
vos rūpestingai nuskutama 
didvyriškumo aureolė!”

Baisiau ir būti negalį. Kur 
matėte: “didvyris su nuskus
ta aureole.”

į metus, tik truputi daugiau 
kaip po $1 į savaitę gyven
tojui.

Bangia Desh Liaudies 
Respublika dabar nori su 
kitomis šalimis diplomati
niu ir prekybinių ryšių už
mezgimo. Indija pasilieka 
sargyboje nuo Pakistano 
užpuolimo, kadangi Pakis
tano prezidentas Bhutto 
skaito Bangia Desh Pakis
tano teritorija.

Pagerbė 241 motiną
Maskva. — TSRS vyriau

sybė pagerbė 241 Tadžikis
tano respublikos motiną, 
turinčią po 10 vaikų. Jos 
gavo tam tikras premijas.

Beveik visos dirba už al- 
gas įvairiuose darbuose, 
daugiausia kolūkiuose ir ta
rybiniuose ūkiuose.

cijoje nebuvo vieningo nu
sistatymo Indijos klausimu. 
Kai kurie Nixono politikai 
nesutiko, kai Nixonas pas
kelbė Indiją, agresore.

Indija sulaikė kviečių 
pirkimą iš Amerikos
New Delhis. — Indijos 

valdžia paskelbė, kad ji su
la i k o pirkimą doleriais 
Amerikos kviečiu, kuriu ne- 
mažai pirkdavosi.

Taipgi nusitarta doleriais 
nebepirkti ir ryžių iš už
sienio šalių. '..■ ■t-'

300 amerikiečių Kimią 
aplankys su Nixonu
Le Havre, Prancūzija. — 

Luksusinis laivas “France” 
sausio 5 d. išplaukė į 90 
dienų kelionę su 1,100 turis
tų, tarp kurių yra apie 300 
amerikiečių.

Vasario mėnesi visi tu
ristai lankysis Kantone, Pe
kine ir kituose keliuose 
miestuose. Jie bus Kinijoje 
tuo metu, kai prez. Nixo
nas bus Pekine.

Rinkimuose kairieji 
turi laimėjimų ■ <

Helsinkis. — Suomijos 
parlamentiniuose rinkimuo
se sausio 2-3 dienomis so
cialdemokratai ir kairioji 
Liaudies Demokratinė Są
junga laimėjo 4 naujas vie
tas, o konservatyviai tiek 
pralaimėjo.

Dabar parlamente socia
linis blokas turės 98 atsto
vus, konservatyvis klokas— 
108. Pirmiau turėjo 112.

Mažos mergytės, gražios lėlytės. (A. Dilio nuotrauka)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Draugystės vizitas

Aštuonias dienas Prancū
zijoje viešėjo Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugi
jos delegacija — Istorijos 
instituto direktorius, istori
jos mokslų daktaras B. 
Vaitkevičius ir Kauno P. 
Ziberto šilko kombinato di
rektorius A. Plioplys.

V. Noreikos gastrolės
TSRS liaudies artistas 

Virgilijus Noreika gastro
liavo Berlyne. Nacionalinės 
operos teatre jis atliko pa
grindines partijas Dž. Ver
džio “Riofoletė” ir keliose 
Dž. Pučinio operose.

• Gastrolių metu Vilniaus 
operos solistas su koncert
meistere Ž. Noreikiene taip 
pat su rengė solini koncertą, 
kurio m ('tu skambėjo J. 
Gruodžio, V. Klovos, taip 
pat rusų ir vakarų klasikų 
kūriniai.

Didelio kombinato statyba
Plungėje, netoli dirbtinės

AFL-CIO tyrinės kainų 
legalumą

Washingtonas. — AFL- 
CIO paskelbė, kad 30,000 
savanorių unijistų tyrinės 
prekių kainas ir raportuos 
Internal Revenue tarnybai 
surastus prasižengėlius, ku
rie iškelia kainas virš nu
statytos kontrolės normos.

Kainų sargų darbas—ne
lengvas. Bet pasiryžę visas 
kliūtis nugalėti ir prasižen
gėlius perduoti atatinka
moms įstaigoms.

NUSUKO 21 MILIJONĄ
Philadelphia, Pa. — Penn 

Central Transportation 
kompanijos buvęs finansų 
pirmininkas Bevan ir kiti 
du jo draugai apkaltinti 
nusukimu iš kompanijos 21 
milijono dolerių.

ji ..m Į '

s Toppenish, Wash.-—Vieš
butyje gaisrui kilus 8 žmo
nės žuvo.

odos gamyklos, bus pasta
tytas šienainio bokštų kom
binatas, kuris bus viena di
džiausių tokio tipo įmonių 
Tarybų Sąjungoje. Dabar 
čia prasidėjo statybos pa
ruošiamieji darbai.

Naujasis kombinatas per 
metus gamins 950 šienainio 
bokštu.

Naujos mokyklos kolūkiuose
Statybininkai iškilmingai 

įteikė raktus Pasvalio ra
jono Girsūdų pradinės mo
kyklos mokytojams. Lėšas 
mokyklai skyrė “Naujojo 
gyvenimo” kolūkis.

Šiemet naujas mokyklas 
taip pat pasistatė Joniškė
lio eksperimentinis ūkis, 
“Kovos”, “Tiesos” kolūkiai. 
Naujame 120 vietų bendra
butyje apsigyveno Pasvalio 
vidurinės mokyklos moks
leiviai, erdviuose rūmuose 
mokosi Pumpėnų miestelio 
gyventojų ir aplinkinių kai
mų vaikai.

V. Petkevičienė

Cahill siūlo reformas 
visiems kalėjimams
Trenton. — New Jersey 

gubernatorius Cahill siūlo 
svarbias reformas kalėji
mams, kuriuose kaliniai ruo
šėsi streikuoti, bet refor
mas pažadėjus, susilaiko 
nuo streiko.

Reformos pagerintų mais
tą ir bendras sąlygas, su
teiktų daugiau teisių pa
tiems kaliniams aptarti ka
lėjimo reikalus ir 11.

TYRINĖJA VAISTUS
Washingtonas. — Fe d e- 

ralinis Maisto ir vaistų ko- 
misionierius 'Edwards pa
reiškė, kad valdžia imasi 
tyrinėti įvairius be recepto 
gaunamus vaistus, ar jie 
veikia taip, kaip jie gar
sinami. Jau surado, kad 
tūli vaistai nuo vėžio tinka 
tik šunų viduriams laisvin
ti, o ne vėžį gydyti.

New Yorkas. — Vietna
mo veteranai, kovojantieji 
prieš karą, pridavė Jungti
nėms Tautoms siūlymus 
baigti karui Indokinijoje. 
Veteranai siūlo, kad Jung
tinės Tautos instruktuotų 
Jungtines Valstijas:

1. Sulaikyti visokį lėktu
vais bombardavima Indoki
nijoje.

2. Sulaikyti visokius mili- 
tarinius veiksmus prieš In
dokinijos žmones.

3. Nustatyti laiką ištrau
kimui visų Jungtinių Vals
tijų militariniu jėgų iš Id- 
dokinijos.

4. Priimti Pietų Vietna
mo revoliucinės valdžios 7 
taikos siūlymų punktus. 
Rimtai pradėti taikos de
rybas Paryžiuje.

5. Palesti visus karo be
laisvius, kai bus priimti 7 
taikos siūlymų punktai.

Statys raketinį erdvėlaivį 
už pusšešto bilijono dolerių
San Clemente. Calif. —®

Prezidentas Nixonas įsakė 
pastatyti raketinį erdvėlai
vį, kuris galėtų susisiekti 
su satelitais ir grįžti atgal, 
vėl pakilti ir keliauti erd
vėse, taipgi grįžti atgal, ke
liauti aplink Žemę.

Tokio erdvėlaivio pasta
tymas užims šešetą metų, 
kainuos pusšešto bilijono 
dolerių, o gal ir daugiau. 
Bus darbo 50,000 darbinin
kų. ; *
Gaisruose žuvo 12,200

Bostonas. — Nacionalinė 
Gaisrų Apsaugos sąjunga 
skelbia, kad 1971 metais vi
soje šalyje gaisruose žuvo 
12,200 žmonių.

Nuosavybių nuostoliai sie
kia 2,845 bilijonus dolerių, 
215 milijonų dolerių dau
giau kaip 1970 metais.

Kada bus paleisti 
amerikiečiai belaisviai
Paryžius. — Šiaurės Viet

namo atstovai pasakė, kad 
visi amerikiečiai belaisviai 
bus išlaisvinti tik tada, kai 
amerikiečių militarinės jė
gos bus ištrauktos iš Pie
tų Vietnamo ir vietnamiza- 
cija sulaikyta.

Vietnamizacija yra susi
jusi su Amerikos agresija. 
Vietnamizacijos metu Jung
tinės Valstijos vadovauja 
karui, apginkluoja vietines 
armijas, tęsia iš oro bom
bardavimą.

Jungtinėse Tautose Ira
nas kaltina Iraką už išva
rymą iš Irako 60,000 ira
niečių. š Š

Chicago. — Naujųjų me
tų savaitgalyje trafiko ne
laimėse žuvo 456 žmonės.

Vietnamo Veteranai ma
no, kad Jungtinės Tautos 
gali paveikti Jungtines Val
stijas baigti karą Indokini
joje.

Pakėlė taksus 1972
Albany. — New York o 

valstijos legislatūra priėmė 
gubernatoriaus Rockefelle- 
rio pasiūlytą 407 milijonų 
dolerių taksų paketą 1972 
metams.

Taksai žymiai padidinti 
ant metiniu pajamų, ciga
rečių, gasolino, alkoholio ir 
daugelio kitų dalykų. Re- 
publikonai ir demokratai 
bendrai balsavo už tą pa
siūlymą.

Belfast, Šiaurės Airija — 
Naujųjų metų savaitgalyje 
bombų sprogimai sužeidė 
63 žmones.

Vėliausios
Žinios

Vientiane, Laosas.—Val
džia sako, kad po trijų die
nų smarkių mūšių jos ar
mijos atmuša liaudiečių jė
gas prie Ban Mhik, pieti
nėje Laoso dalyje, šis 
punktas laikomas labai 
svarbiu civiliniame kare. 
Liaudiečiai siekia jį paim
ti.

New Delhi, Indija.—Nau
josios valstybes Bangladeš 
užsienio reikalų ministras 
Abdus Samad sako, kad jo 
valdžia Jungtines Valstijas 
laiko savo priešu ir į bet 
kokią jų siūlomą ar sutei
kiamą pagalbą žiūrėtų kaip 
“nešvarią-suteptą.”

Roma. — Už dienos kitos 
tik mėnesio senumo prem
jero Emilio Colombo vado
vaujama valdžia turėsianti 
rezignuoti. Mat, Republi- 
konų partijos vadai pareiš
kė, kad jie valdžios politi
kos neberems parlamente. 
O tai reiškia, kad Colombo 
nebeturės daugumos. Bet 
valdžios rezignacija reikštų 
naują krize Italijos politi
nėje situacijoje.

Londonas.—Daugiau kaip 
280,000 Anglijos angliaka
sių paskelbė streiką. Nu
matomas ilgas ir sunkus 
streikas. Konservą torių 
valdžia palaiko anglies 
kompanijų pusę.

Tel Avivas.—Izraelio po
licija suėmė keletą atsiųstų 
bombų, daugiausia iš Aus
trijos. Viena bomba sunkiai 
sužeidė policistą. Tai esąs 
arabų partizanų darbas.
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Militarinis peilis po kaklu
PRAEITAIS metais Anglijos kolonija Bahrain pa

siskelbė nepriklausoma šalimi ir tapo priimta į Jungti
nes tautas. Tai maža šalelė ant mažytės salos Persian 
Gulf vandenyne, beveik arabų pasaulio širdyje. Dabar 
pranešta, kad su tos šalies valdžia, pasislėpus nuo Ame
rikos ir viso pasaulio žmonių akių, Amerikos valdžia 
padarė ir pasirašė militarinę sutartį. Sutartis leidžia 
Amerikai toje saloje pastoviai įrengti ir operuoti mil
žiniška karinio laivyno bazę.

Aišku, kad tokios bazės įsteigimas ir operavimas 
mums atsieis keletą bilijonų dolerių. Bet ne tik dolerių 
klausimais. Ši sutartis ir naujos karinės bazės steigimas 
akivaizdžiausiai parodo Amerikos imperializmo siekimą 
toliau plėsti savo militarinę įtaką ir didinti pasaulinei 
taikai pavojų. Tai žygis įsitvirtinti arabiškajame pasau
lyje. Tai peilis po kaklu arabiškų šalių nepriklausomy
bėms.

Ši sutartis padidina Amerikos žmonių atsakamybę 
sustiprinti savo kovą prieš savo vyriausybės tokią poli
tiką. Jau ir taip Jungtinės Valstijos turi prisisteigusios 
šimtus militarinių bazių. Vietoje jų skaičių mažinti, mū
sų vyriausybė, kaip parodo ši sutartis su Barhainu, slap
tai steigia naujas bazes.

Kiek daugiau a tikri dar reikės?
NE koks Amerikos komunistų organas, bet “The 

N. Y. Times” savo vedamajame “Buying Time for 
What?” sausio 5 dieną klausia:

“Skaudžiausias klausimas yra, kokių naujų rizikų 
mūsų prezidentas griebsis savo desperatiškame bandy
me išgelbėti subankrutavusią politiką ? Kiek dar dau
giau amerikiečių ir vietnamiečių turės žūti, kiek dar 
claugiau amerikiečių karo belaisvių ir kiek dar ilgiau jie 
turės pasilikti Hanojuje, kiek dar daugiau Vietnamo 
turės būti sunaikinta — ir kokiam tikslui? Nejaugi 
prezidentas iš tikrųjų tikisi išgelbėti Saigono režimą 
vien tik oro jėgomis?”

Jau ištisus trejus metus Nixonas lieja amerikiečių 
ir vietnamiečių kraują, ir dar galo nesimato. . .

Naujas sumišimas 
Washingtono valdžioje

DAR nepasibaigė diskusijos, ginčai, debatai dėl pa
skelbimo slaptų dokumentų apie Vietnamo karą, o štai 
naujas “skandalas” ir galvosūkis mūsų prezidentui ir jo 
padėjėjams. Pasirodė slapti dokumentai apie mūsų 
valdžios politiką Indijos-Pakistano konflikto klausimu. 
Šį kartą už paslaugą Amerikos žmonės turi nuoširdžiau
siai padėkoti plačiai žinomam kolumnistui Jack Ander
sonui. Jis paskelbė dokumentus iš slaptų Nacionalinio 
Saugumo Tarybos posėdžių, kuriuose buvo aptartas 
Amerikos nusistatymas. Vaje, koks sumišimas! Kaip 
tie dokumentai galėjo patekti į kolumnisto rankas? Ko
kį “šnipą” jis turi toje taryboje, kuri susideda iš nepilno 
tuzino paties prezidento Nixono paskirtų žmonių? 
Klausimų klausimai...

Kaip žinia, mūsų vyriausybė parėmė fašistinę mili
tarinę Vakarų Pakistano diktatūrą prieš Indiją ir ban- 
galiečių tautą.

Kai Jack Andersonas savo straipsniuose pradėjo 
kalbėti apie tuose slaptuose susirikimuose nustatytą po
litiką prieš Indiją, spaudoje buvo bandoma prezidentą 
Nixoną ginti, kad tai buvusi ne jo padiktuota, bet jo 
patarėjų sugalvota ta nelaiminga politika. Bet dabar 
Andersonas paskelbė dokumentus, kuriuose aiškiai pa
rodoma, kad pats prezidentas padiktavo tą politiką. An
tai, viename dokumente sakoma, kad prezidento Nixono 
dešinioji ranka Henry H. Kissinger skundėsi:

“Kas pusė valandos aš gaunu velnių iš prezidento, 
kad mes nepakankamai kietai laikomės linkui Indijos. 
Jis tik dabar ir vėl mane šaukė. Jis netiki, kad mes 
vykdome jo norus. Jis nori padėti Pakistanui. Jis mano, 
kad ką tik mes darome, viskas išeina atbulai.”

. Taigi veltui prezidento kolegų pastangos savo bo
so rankas nuplauti nuo atsakomybės už politiką Indi
jos-Pakistano klausimu.

Saigonas.—Amerikos mi- 
litarinė komanda praneša, 
kad visi ambulansiniai he
likopteriai, kurie perveža 
sužeistus ir sergančius, nuo 
šio mėnesio vidurio daugiau 
nebus ginkluoti. Per pasta
ruosius 10 metų jie buvo 
ginkluoti.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, 112.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Maskva. — Išbandytas 
naujas 120 vietų keleivinis 
lėktuvas TU-144, kuris da
ro 1,564 mylių į valandą, 
iškilęs 11.5 mylių aukštyje.

Tokijas. — žemės drebė
jimas buvo jaustas Filipi
nuose, Taivane ir plačioje 
apylinkėje.

Kas ką rašo ir sako
Kas ką rašo
O KOMUNISTAI 
VISTIEK SMARKIAI 
SUSTIPRĖJĘ

Kanadiečių klerikalų laik
raštis (gruodžio 23 d.) at
spausdino savo bendradar
bio korespondenciją iš Uru
gvajaus sostinės Montevi
deo. Joje,aišku, labai džiau
giamasi, kad pabaigoje me
tų įvykusiuose rinkimuose 
marksistinis frontas (kurį 
sudarė socialistai ir komu
nistai) pralaimėjo. Deja, 
girdi, “po audros dar ne
simato giedros.” Kores
pondencijos au torius K. 
posmuoja:

Priešrinkiminė kova ir po- 
rinkiminiai įvykiai aiškiai pa
rodė “Frente Amplio“ ryšį su 
ginkluotomis pogrindžio orga
nizacijomis, kaip “Tupama- 
ros,” “karo 33,“ ir kitomis! 
partizanų grupėmis. Mark
sistinio fronto politiniai pada
liniai ir toliau remsis savo po- 
gridžio ginkluotomis pajėgo
mis. Dabar jos sustiprėjo, kai 
komunistų partija, priklau
santi Maskvos krypčiai ir tu
rinti kariškai paruoštus savo 
jaunimo smogikus - milicinin
kus, bendradarbius su “mies
to partišanais.” Vien Monte
video mieste yra pristeigta 
vadinamų “Fronte Amplio“ 
komitetų apie 700 bazių, ku
rios lieka ir po rinkimų. Jos 
paverčiamos ginkluoto pasi
priešinimo ar puolimo lizdais, 
tupamarams ir kitiems par
tizanams į juos įsimaišius. Tai 
galima, be abejonės, tik uru- 
gvajietiškoje superdemokrati- 
joje.. .

Pralaimėjęs rinkimus, mark
sistinis frontas, matyt, rengia
si pereiti plačiu mastu į gin
kluotą kovą pagal Fidel Cas
tro ir kitų tarptautinio kumu- 
nizmo planuotojų nurodymus 
bei įsakymus.

Laiškai-Sveikinimai
Gerb. “Laisvės” 
Redakcija,

Vakar iš Jūsų gavau 
“Laisvės” jubiliejinį albu
mą.” Esu už jį be galo dė
kingas, -—vartau lapus ir 
atsidžiaugti negaliu. Taip 
jį bevartant praėjo beveik 
ištisa naktis. Koks tų žmo
nių įvairumas, o kokie įdo
mūs jų pasisakymai apie 
save, kokie nevienodi gyve
nimo keliai, kokie skirtingi 
likimai! Tačiau visus juos 
jungia viena bendra idėja— 
kovoti už laisvę, už taiką, 
į) ries karus ir skurdą.

Visiems pasisakius i e m s 
savo gyvenimo trumpas is
torijas, gal būdingiausias 
tai Jono Krapavicko pasi
sakymas (237 pusk): Gi
miau 1883 m., į Ameriką 
atvykau 1902 m., vedžiau 
1911 m., abu dirbome au- 
dinyčioje, išauginome ir iš
mokslinome 4 sūnus, esu 
LLD narys, skaitau “Lais
vę” nuo 1916 m. Visą gy
venimą stoviu pažangos ei
lėse (mano pabraukta).

Žiūriu Į šį bemaž 90 me
tų amžiaus sulaukusį jau
nikaitį ir ima pavydas dėl 
jo švlnumo, geros nuotai
kos ir sveikatos. Šia proga 
norisi Albumo redakciai pa
priekaištauti, kad prie nuo
traukų nėra pridėta kuriais 
metais jos trauktos.

Už viską įdomiau Albume 
pamatyti jau man žinomus 
žmones. Be tų, kuriuos pa
žįstu iš raštų bei nuotrau
kų laikraščiuose, kaip Ie
va Mizarienė, Antanas Bim
ba, Jonas Gasiūhas, Ksave
ra Karosienė, aš apsidžiau

IR MES SVEIKINAME
Savaitraštis “Literatūra 

ir Menas” (sausio 1 dieną) 
praneša, kad Lietuvos Ra
šytojų Sąjunga šiuos nau
jus metus pradėjo su ketu
riais naujais nariais. Vie
nas iš jų mums Amerikos 
lietuviams puikiai žinomas 
žurnalistas Albertas Lau- 
rinčiukas, dabartinis “Tie
sos” redaktorius. Jis yra 
parašęs ir išleidęs visą eilę 
stambių knygų. Dabar pri
imtas į Raršytojų Sąjungos 
gretas.

Kiti trys nauji nariai: Jo
nas Juškaitis, gimęs 1933 
m. Jurbarko rajone, Pau
lius Drevinis - Drevinskas, 
gimęs 1919 metais Biržų 
raone, ir Algimantas Polis- 
Polianinas, gimęs 1931 me
tais Šiauliuose.

Mūsų nuoširdžiausi svei
kinimai šiems plunksnos 
darbuotojams, savo kūrybi
nėmis pastangomis nusipel
niusiems ir laimėjusiems 
garbingosios Rašytojų Są
jungos narystę.

DIDELIS OPTIMISTAS
Atsisveikindamas su 1971 

metais drg. Vincas Andru
lis, “Vilnies” redaktorius, 
rašė:

Nežiūrint nepateisinamo ka
ro Indokinijoje, konfliktų ke
liuose kituose frontuose, pa
saulinė kryptis yra gerojon 
pusėn. JAV rėmimas reakci
nių režimų nesulaiko pažan
gos ir demokratinės idėjos pli
timo.

Neutraliosios šalys daugiau 
palinko prie TSRS, ką gerai 
parodo Indijos sutartis su Ta
rybų Sąjunga.

Atrodo, Naujieji metai bus 
geresni. Bet užtikrinti tai, 
reikia kovoti prieš karą ir re
akciją.“

giau radęs Albume ir to
kius, kurie kuo nors išsi
skyrė iš kitų ir man liko 
įsidėmėtini. Pav., drauge 
Vera Bunkienė (106 psl.), 
atvežusi man į Kauną “Lais
vės” redakcijos dovanėlę už 
koresponden c i j ų rašymą. 
Deja, per tuos jų skubėji
mus nebuvo kada tinkamai 
ją nei priimti, nei pasikal
bėti.

Su Steponu Večkiu susi
pažinome per “Laisvę” ir 
pradėjome vienas kitam 
laiškus rašinėti. Dabar Al
bumo 207 puslapyje pirmą 
kartą pamačiau jo atvaiz
dą. Neseniai (rugsėjo mėn.) 
iš jo gavau iškarpą jo pa
ties . parašytos recenzij os 
apie ’’Mano rudens derlių,” 
bet paties laikraščio to nu
merio, kuriame ta recenzija 
buvo išspausdinta — nega
vau. Gaila. ..

O tai 276 puslapyje švie
čia energingos ir žvalios 
moters atvaizdas, tai Izabe
lė Jakimavičienė - Šteinytė. 
Su jos vyru Juozu Jakirn- 
Jakimavičiumi (miręs 1965 
m.) dar susirašinėjome, po
ra jo laiškų tebesaugoju. 
Bet su Izabelės broliu Jur
giu Šteiniu, gyv e n a n č i u 
Kaune, gana artimai drau
gaujame. Iš jo daug esu 
girdėjęs apie seserį Izab- 
lę ir svainį Juozą, gyvenu
sius Amerikoje.

Tos pažinties su Jurgiu 
Šteiniu istorija man liko 
reikšminga ir įsimint i n a. 
Tai buvo, berods, 1962 me
tais, kai “Laisvė” išspaus
dino mano korespondenciją 
apie viešnagę pas. Juozą 

Rimšą, buvusį knygnešį, Į 
Margių kaime, Vilkaviškio 
rajone.

Vieną gražią vasaros po
pietę, pavėsiaudamas savo 
obels paunksmėje, pastebė
jau kieme besidairantį vy
riškį. Jis priėjęs paklausė, 
ar čia gyvena toks .ir toks.

— Tai aš esu, — pasi
sakiau, — o ką turite man 
pasakyti ?

— Atėjau padėkoti už pa
rašymą apie mano draugą 
Juozą Rimšą, — atsakė sve
čias ir ištraukęs iš kišenės 
“Laisvės” numerį, parodė: 
—Gražiai rašote, galėtumė
te ir dagiau ką parašyti...

— Tai kaip jūs čia mane 
suradote? — susidomėjau.

— Adresų biure gavau 
adresą...

Pagalvojau — jei šis, iki 
šiol man nežinomas žmo
gus, dėjo tiek pastangų 
mane surasti vien tik tam, 
kad padėkotų už rašymą, 
tai gal ir verta rašyti.

Iš to rašymo paskui su
sidarė knyga, kurią šiais 
metais valstybinė “Vagos” 
leidykla išleido tokiu pava
dinimu: MANO RUDENS 
DERLIUS.

Drauge su šiuo laišku 
siunčiu oro paštu Jums tą 
mano knygą mainais už 
“Jubiliejinį “Laisvės” albu
mą.”*■ i

Naujųjų 1972 metų pro
ga linkiu “Laisvei” ir vi
siems jos draugams — bi- 
čiuliams-broliams—ilgiausių 
metų!

Pranas Stiklius 
1971 m. XII 25 d.

Pakiliai ir šventiškai pra
ėjo pirmoji kalvių diena... 
Druskinink u o s e. Tiesa, 
Druskininkai pastaraisiais 
laikais labiau garsėja savo 
nuostabiai gražia gamta, 
mineraliniais šaltiniais, gy
domosios fizkultūros parku. 
Tačiau kai kurios Druski
ninkų ir Varėnos apylinkės 
kadaise garsė j o ir geležies 
rūda, kalvystės tradicijo
mis. 1968 m. Druskininkuo
se įsikūrė Meno gaminių 
įmonė, kurioje auga ir 
bręsta nauja, darbšti meni
ninkų - metalistų karta. Be 
kitų žinybų bei organizaci
jų,“ ir šios jaunos įmonės 
vadovai, darbininkai nema
ža pasistengė, kad pirmoji 
kalvių d’ena būtų įspūdin
ga. Dar gerokai prieš kal
vystės šventę prie Vilniaus- 
Druskininkų plento iškilo 
originali, pasipuošusi kalti
ne saulute rodyklė, kvie
čianti į čia pat, turgavie
tėje, įrengtą improvizuotą 
kalvę. Aplink mirgėjo ku
pini išminties ir sąmojo už
rašai: “Žmogus savo lai
mės kalvis”, “Nespaudęs 
norago — nekąsi pyrago”, 
“Kalvis ir ant akmens at
sisėdęs duoną valgys” i;-’ 
daugybė kitokių posakių, 
sąmojingų piešinių.

Todėl praėjusį šeštadienį 
ir prigužėjo svetelių į Drus
kininkus iš visos Lietuvos. 
Apie 30 senųjų Lietuvos 
kalvių atvyko net iš Rokiš
kio, Radviliškio, Mažeikių, 
Vilkaviškio, Vilniaus ir dau
gelio kitų vietų. Apie 1,000 
“Dovanos” susivienijimo 
meistrų, vietinės pramonės 
namudininkų, Liaudies me
no draugijos narių — me
talistų dalyvavo rengiant 
šią kalvių šventę.

Pagaliau atėjo iškilmin
gas kalvių dienos šventės 
atidarymo momentas: nuo
širdžiu dzūkišku žodžiu pa
sveikino visus šventės da
lyvius—kalvius ir svečius— 
Druskininkų miesto Vykdo
mojo komiteto pirmininkas 
A. Vilūnas. Garbė perkirp
ti šventės vartų juostą su
teikiama tolimam ir gerbia
mam svečiui Airijos komu
nistų partijos generaliniam 
sekretoriui Maiklui O’Rior- 
danui. Kartu su juo kalvių 
dienoje viešėjo LKP CK 
pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus ir kiti garbingi 
svečiai. Aidint skambiam 
maršui, pro iškilmių vartus 
įžengia svečiai ir šiandieni
niai aikštės šeimininkai — 
kalviai. Juos pasitinka ži
nomas ceremonialmeisteris, 
LTSR nusipelnęs kultūros 
veikėjas A. Zauka. Jis su
pažindina su reiklia teisėjų 
kolegija. Svečiai ir vertini
mo komisija apdovanojami 
kalvystės simboliais — lai
mės pasagomis. Daug pri
zų laukia pačių gabiausių ir 
nagingiausių meistrų.

Netrukus prasideda įtemp
tos ir atkaldios varžybos 
trijose kategorijose: arklių 
kaustymas (teisėjas K. Va
laitis), karštas kalimas 
(teisėjas L. Virbickas) ir 
šaltas kalimas (teisėjas L. 
Pocius).

Arklių kaustymo rungty
nes pradeda kalvio Ignoto 
žemietis iš Obelių Vladas 
Laužackas. Jis ristūnų žir
gų kaustymo meistras. O 
čia — sąlygos visai kitos... 
Klapsi dumplės, nuo žaiz
drų kyla dūmai, dunda prie
kalai. Virš aikštės žėri ne- 
rudeniškai šviesi ir šilta 
saulė. Na, o kol Visi baigs

Didžiai gerbiamoji laik
raščio “Laisvė” Redakcija,

Sveikinu Jūsų visą Ko
lektyvą su Naujais ' 1972 
metais, linkiu visiems ge
ros sveikatos ir energijos 
kilniame Jūsų darbe!

Konstancija žakavičienė
Jūsų laikraščio nuolatinė 

skaitytoja ir bendradarbė. 
Kaunas

Brangus drauge,
Siunčiame Jums ir visam 

“Laisvės” kolektyvui n uo- 
širdžius naujamečius svei
kinimus ir geriausius linkė
jimus!

Draugiškai, Jūsų
H. ir K. Korsakai

Vilnius

Likviduoja bazę
Londonas.—Anglijos val

džia nusitarė likviduoti mi
litarinę bazę Maltos saloje. 
Kadangi Maltos valdžia rei
kalauja 11 milijonų dolerių 
daugiau nuomos už bazes 
išlaikymą, tai Anglija atsi
sako tiek mokėti.

Pirmiau Anglija kontro
liavo Viduržemio jūroje 
esančią Maltos salą. Mal
tiečiai išsikovojo nepriklau
somybę ir išrinko valdžion 
Darbo Partijos vadus.

Washingtonas. — Senato
rius Muskie pasiskelbė esąs 
dem o k r a t ų prezidentinis 
kandidatas.. Aštriai kriti
kavo Nixono militarinę ir 
ekonominę programą bei jo 
vadovybę.

Arica, Čilė. — General 
Motors korporacija susita
rė su valdžia, kuri perėmė 
jos fabriką su 500 darbi
ninkų. Su gruodžio 31 d. 
visos Jungtinių Valstijų 
kompanijos uždarė savo 
operacijas Čilėje. “

PIRMOJI KALVIŲ ŠVENTE
varžybas, senieji demonst
ruoja, ką yra nukalę ir kaip 
jiems šiandien sekėsi. Ypač 
įdomu buvo paklausyti se
niausių Varėnos rajono kal
vių Vinco Jakavonio ir Juo
zo Janulevičiaus pasakoji
mų. Pastarasis bene vie
nintelis Lie t u v o j e kalvis, 
kuriam teko kaus tyti... 
darbinius jaučius. Čia pat 
jis nukalė ir parodė pasa
gėles, skirtas jaučiams kaus
tyti* • šiMMi

Greta vyksta taiklaus pa
sagų mėtymo, sunkumų ki
lojimo ir vežimuko, kuria
me sėdi vežėjas Kajetonas 
G r igaravicius, kėlimas... 
Ir v i s u r reikalinga jėga, 
sumanumas, ištvermė.

Kol vyko atkaklios kal
vių varžybos, įdomios ir 
linksmos stipruolių rungty
nės, teisėjų kolegija išrinko 
Lietuvos kalvių mažeikietį, 
ištisos kalvių dinastijos at
stovą Praną Mažiekį. Jam 
iškilmingai buvo įteiktas 
specialus Didysis kalvio 
Ignoto prizas. Druskinin
kų Meno gaminių įmonės 
metalistui Jonui Jokubaus- 
kui buvo suteiktas kalvio 
pameistrio vardas ir įteik
tas specialus ženklas.

Dovanas, prizus ir garbės 
raštus gavo visi kalviai — 
varžybų dalyviai ir kalviško 
sporto rungtynių nugalėto
jai.' }

Apdovanota ir Lietuvos 
amatų dienų iniciatorė — 
“Švyturio” redakcija.

A. Stravinskas

Įvairenybes
Krokodilų medžiotojas, ne

seniai lankęsis Amazonės 
žemupyje, įsigijo įdomų 
trofėją: iš krokodilo pilvo 
ištrauktą fašistinės Vokie
tijos bronzinį kryžių “Už 
nuopelnus” ir portsigarą su 
užrašu: “Brangiajam Vil
helmui nuo Martos.” Ma
tyt, krokodilas skaniai pa
pietavo vienu iš Lotynų 
Amerikoje besislapsta n č i ų 
karinių nusikaltėlių.

Vieno Tuniso laikraščio 
apskaičiavimu, daugiau s i a 
asilų Kinijoje —11 milijo
nų. Meksikoje, Brazilijoje, 
Irane —' beveik po du mili
jonus. Europoje daugiau
sia šių gyvulių yra Ispani
joje ir Italijoje.

Tokijo restorane gyvuoja 
toks paprotys: jei per 40 
minučių klientas spėja su
valgyti lėkštę daržovių sriu
bos, didžiulę porciją salotų, 
byfsteiką, išgerti du bute
lius specialaus gėrimo, pi
nigų iš jo neimama. O jei 
per 40 minučių pavalgyti 
nespėja, turi sumokėti 25 
dolerius.

Sockholmo “Humoro aka
demija” 1971 metų premiją 
paskyrė Švedijos orų prog
nozės institutui, nes jo 
prognozės pasižymi nepa
prasta fantazija.”

Vienas įdomiausių ekspo
natų Osakos parodoje bu
vo “elektroninė” katė. Ji 
kniaukdavo 14 akrtų per 
minutę, vartydavo akis. Šio 
aparato išradėjas tvirtina, 
kad po pirmų bandymų na
muose surado 9 peles, pa
stipusias nuo infarkto.

Kaip praneša Tuniso laik
raštis, seniausia moteris 
pasaulyje gyvena Maurita
nijoje. Jai apie 170 metų*
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Baltimore, Md.
Vietiniame laik r a š t y j e 

“Baltimore Morning Sun” 
gruodžio 27 dieną Frede
rick McGehan straipsnyje 
“Darbininkų sveikata, sau
gumas apleistas” įdėta iš
trauka iš Ralph Nader pra
kalbos temoje “Aplinkybės 
ir darbininkai,” pasakytos 
Philadelphijoje Ame r i c a n 
Association for the Ad
vancement of Science” 138- 
ame suvažiavime, dalyvau
jant 8,000 mokslininkų, dak
tarų, inžinierių.

Nader pasakė:
1,400 Amerikos darbinin

kų miršta kas metai nuo 
dirbtuvėse - ofisuose gautų 
ligų. 2,500,000 darbininkų 
sužeidimai visiškai palau
žia jų sveikatą. 8,000,000 
lengvesnių sužeidimų įvyks
ta kas metai.

Bet dar ne viskas.
Mr. Ralph Nader pareiš

kė, kad Amerikos industri
jose kas 20 metų įvedamas 
naudojimui kenksmingas 
chemikalas apsaugai ir svei
kata.

Jis nurodė, kad Ameriko
je vos tik prieš keletą metų 
susidomėta angliakasių liga 
“Juodieji plaučiai,” tuo tar
pu Anglijoje jau 30 metų 
kai vedama kova prieš šią 
ligą. Amerikos angliakasių 
skaičius siekia 120,000, kas 
metai miršta nuo “Black 
Lung” 4,000.

Valdžios rūpinimasis šiuo 
susirgimu irgi menkas.

Nader sako, kad tik da
bar darbo unijos pradeda 
domėtis darbininkų apsau
ga, pataria turėti nors 25 
atstovus Washingtone pri
žiūrėti saugumą darbuose.

Dr. Sidney Wolfe iš Na
der komiteto kritikavo kom
panijos daktarus už nekrei
pimą dėmesio į sveikatos 
priežiūrą.

Du didžiausi Sveikatos 
Susivienijimai išimtinai va
dovaujami kompanijų dak
tarų. Be to, mažiau kaip 
12 pilną laiką dirbančių 
daktarų priklauso darbo 
unijoms.

Vinco Duktė

Paryžius. — Mirė 83 me
tų amžiaus pasauliniai pa
garsėjęs dainininkas - akto
rius Maurice Chevalier.

Miami, Fla.
Muža mergaitė su gera 

ši rdžia
Prieš metus laiko prieš 

kalėdas Mary Parkins, 11 
metų amžiaus, paskaitė Mi- 
amio laikraštyje, kad B. 
Kimbro davė $36.40 dėl 
šeimos, kuri buvo išmesta 
iš buto dėl ne tu rojinio pi
nigų užsimokėti nuomą.

Ji turėjo susitaupius $10 
nupirkimui dovanų motinai. 
Ji paklausė motinos, ar ji 
sutiks, jei ji panaudos tuos 
pinigus nupirkimui dovanų 
dėl tų žmonių vaikų, kurie 
yra juodos spalvos. Motina 
sutiko, kad ji gali tą pada
ryti.

Mary nuėjo į krautuvę, 
papirko ką galėjo už mažą 
sumą, nunešė, padalino 
Craufardų vaikučiams ir 
džiaugėsi, kad galėjo nors 
tiek biedniem vaikams pa
gelbėti.

Tas turėjo tuomi ir baig
tis, bet nesibaigė. Kalėdų 
dieną pusė tuzino kaimynų 
vaikų užpuolė Marytę, su
mušė, suspardė, iškeikė vi
sokiais negražiais žodžiais, 
pridėdami, kad čia tiktai 
pradžia, ji bus daugiau mu
šama. Nusiminus mergaitė 
vėl save klausė, ką aš blo
go padariau ? Ar yra bloga 
gelbėti žmogų nelaimėje?

Kaip tai sužinojo “Miami 
News” reporteris, aprašė tą 
viską laikraštyje. Mergaitė 
pradėjo gauti daug laiškų, 
pagiliant ją už gerą žygi. 
Net ir gavo kvietimų abiem 
su motina pasirodyti per 
televiziją. O Craūfardų šei
ma gavo daug finansinės 
paramos nuo geradėjų iš 
toli ir iš arti.

Paklausus mergaitės, ar 
ji nesigraudena tą viską da
rius, atsakė, kad visai ne, 
kad reikalui esant, ji vėl 
taip darytų.
/ Bet Craufard šeima ne 
vienintelė, kuri iškilo vie
šai per geradarę Marytę. 
Yra gana daug tokių šei
mų, tiktai mažai kas žino...

Saulute

Kairas.. — Egipto agri
kultūros ministerija skel
bia, kad šiemet turėjo re
kordinį kviečių derlių — 1,- 
750,000 tonų.

ST. PETERSBURG, FLA.

Koncertas, Pietūs, Šokiai
: — ■*.-«— —I, M.I _ ■■ - |, | . ■ - IT l L- . , - H,——
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Vieta: 314—15th Ave. South, St. Petersburg, Fla.
Prasidės 12 vai. dieną

Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 45 kuopa. 
Dainuos Amelia Young, solistė iš New Yorko, ir 
Dainos Mylėtojų Chorais vad. Ad. Pakalniškienės.

Kviečiame visus dalyvauti.

Gydymas Lietuvoje ir kitur
Tarybų Lietuvoje gydy

mas, kaip žinia, yra nemo
kamas. Mums ten lankantis 
ir Povilui susirgus, staiga 
gavus didelius skausmus 
petyje, teko lankytis Vil
niaus ligoninėje ir arčiau 
susipažinti su ligoninės pro
cedūra ir gydymo sąlygo
mis.

Jau ankstyvą rytą polit- 
klinikoje darbuotojų perso
nalas pradeda darbo dieną.; 
Pirmiausia registratūroje 
ligoniai atvykę iš įvairių 
rajono kampelių, kartais 
net ir iš tolimų rajonų, yra 
suregistruojami ir suskirs
tomi Įvairiems gydytojams. 
Kas pirmas užsiregistravo, 
tas pirmas bus ir pakvies
tas.

Gydytojas Petras Norkū
nas yra Vilniaus Ankologi- 
nio Instituto chirurginio 
skyriaus vedėju. Tokiose 
svarbiose pareigose atsi
randa daugybė įvairiausių 
reikalų, kurių visų čia ne
suminėsi. Pagrindinis jo 
darbas — operacijos, čia į 
metus gyd. Petras Norkū
nas padaro apie 300 skir
tingu vėžio ir kitų operaci
jų. Laisvomis nuo operaci
jų dienomis priiminėja ligo
nius kaipo konsultantas.

Dr. Petras Norkūnas gi
mė Vilniaus krašte. Gimna
ziją baigė Vilniuje. Medi
cinos mokslus ėjo Kaune. 
Matyt, jo polinkis buvo tap
ti chirurgu. Ir štai jau 
daug metų žinomas jo var
das ne tik Tarybų Lietuvo
je, bet ir už jos ribų.

Jo didelis draugiškumas, 
kuklumas, švelnus ir malo
nus žvilgsnis paliko nepa
mirštamą įspūdį ir mums. 
Tai. daktaras, kuris atiduo
da visas savo žinias, savo 
chirurgi n i u s sugebė jimus 
žmonėms dėl jų gerovės ir 
sveikatos. Kaip pas išgar
sėjusį gydytoją, sutikome 
jo kabinete pacijentų, atvy
kusių patikrinti savo svei
katą iš tolimų Lietuvos vie- 
įų.

Užsieniečiui turistui ap
silankymas pas gydytoją, 
tyrimai, įvairūs peršvieti
mai, nieko nekainuoja, tik 
“ačiū”.

Kitur. Gal “Laisvės” skai
tytojui bus įdomu palygin
ti, kas atsitinka turistui at
sidūrus skirtingose pasau
lio šalyse ir patekus į ligon- 
butį. Pavyzdžiui, Robert 
Deindorfer, rašytojas iš 
New York o lankėsi Angli
joje su šeima Cotswaldjnie- 
stelyje. Jo 4 metų sūnus 
susirgo ir tris paras išbuvo 
privačiame kambaryje ligo
ninėje, kur buvo pravestas 
tyrimas ir maitinimas per 
gyslas. Tuo tarpu tėvai gy
veno ligoninėje šalimai sū
naus kambario per tris pa
ras. Bet reikėjo sumokėti 
tik už tėvų maistą $7.80. 
Už sūnaus gydymą ir ligo
ninę visai mokėti nereikėjo. 
Amerikiečiai labai nusiste
bėjo, kad ir užsieniečiui tu
ristui Anglijoje teikiama 
medikalė pagalba veltui.

Dabar pažiūrėkime, kas 
Jaukia turistą užsienietį lan-

Ikantis mūsų Amerikoje jam 
I susirgus. Tuo tarpu New 
Yorke lankėsi Anglijos pre
kybininkas R. Forester. 
Jam ūmai susirgus į ligo
ninę jo nepriėmė iki buvo 
užtikrinta finansiška ga
rantija. Po šešiolikos die
nų R. Foster mirė. Jo žmo
nai įteikta sąskaita buvo 
$12,000!

Tokių pasibaisėtinų įvy
kių mūsų krašte daug. Sun
ku įsivaizduoti svetimšaliui, 
koks pareikalavimas prii
mant ligonį į ligoninę. Ne
laiminguose įvykiuose nesi
rūpinama pirmiausia ligo
niu, o žiūrima, kaip stovi 
ligonis finansiškai. Ar ga
lės ligoninei susimokėti. 
Dažnai ligoniai nepriimami, 
tik dėl to, kad neturtingi 
negalės sumokėti reikalau
jamos sumos. Daug ameri
kiečių neturi netgi savo 
šeimos gydytojo. Statistika 
rodo, jog per visą kraštą 
randasi 5,000 mažų mieste
lių, kurie visai neturi gy
dytojo. Taipgi, kad vienam 
gydytojui tenka 630 gyven
tojų.

Aldona Alekniene

Easton, Pa.
Pas mus 1971 metai bu

vo nelabai linksmus. Easto- 
niečiai lietuviai pradėjo la
bai mirti.

Pirmiausia mirė Petras 
Muntimas. Buvo neblogas 
žmogus. Buvo gimęs Lietu
voje 1892 metais. Dar jau
nas būdamas atvyko į šią 
šalį. Paliko liūdinčias žmo
ną Marcelę ir dukrą Hele
ną Šlepetis, sūnų Eduardą 
ir kelis anūkus.

Taip pat mirė M. Stan- 
čienė, ilgametė Eastono gy
ventoja. Paliko .liūdinčius 
sūnų ir marčią. Priklausė 
prie Lietuvių Piliečių Klu
bo ir SLA.
Mirė Dorothy Robert Pa

liko liūdėti sūnų ir kelis 
anūkus. Ji mirė 1971 m. lie
pos 30 d.

Pernai spalio 10 d. mirė 
S. Švelnikienė. Buvo gimus 
1893 m. spalio 26 d. Pali
ko du sūnus ir dvi dukteris, 
taipgi keletą anūkų.

Lapkričio 9 dieną mirė 
Kazimierais Šatkus. Paliko 
liūdinčius žmoną, tris bro
lius ir seserį. Buvo gero 
būdo žmogus. Buvo gimęs 
šiame mieste ir čia moks
lą baigęs, bet paskui buvo 
išvažiavęs į Philadelphiją 
pragy v e n i m ą pasidaryti. 
Palaidotas E as tone.

Pernai gruodžio 8 dieną 
mirė Povilas Švelnikas. Bu
vo gimęs 1891 metais. Pa
laidotas gruodžio 10 dieną. 

Aš pažinojau draugą Švel- 
n i ką nuo pat jaunų dienų. 
Gaila netekus puikaus žmo
gaus.

Mirė dar tik 48 metų bū
damas Albertas Aleksan
dravičius. Buvo gimęs ir 
augęs Eastone.

Lai būna visiems įniru
siems lengva šios šalies že
melė amžinai ilsėtis.

J. C. Kalinis 
laidotuvių direktorius*

Saulėtekio krašte
Pavažiavę nuo Vilniaus 

apie septyniasdešiam kilo
metrų saulėtekio kryptimi, 
už stulpų, žyminčių Lietu
vos ir Baltarusijos sieną,i 
mes vėl atsiduriame krašte, 
kur namai žirgeliais ir žal
čiukais papuošti, kur lovos 
dangstomos ramių, margų 
raštų užtiesalais, kur žmo
nės vakarais mėgsta klau
sytis pasakų apie žalčio 
žmoną, Joniuką ir Elenytę, 
baisią raganą ir skriaudžia
mą našlaitę, dainuojamos 
dainos “Oi, žiba žiburėlis,” 
“Iškasiau šulnelį,’’ “Aukštas 
dangus, šviesios žvaigž
dės” ... O visiškai greta 
galime pamatyti baltarusių 
mėgstamas saulutes namų 
galuose, paklausyti dainų 
“Sbornaja subotka nasta- 
la,” “Žneiki damoi,” pasakų 
ir sakmių apie “viedmas,” 
“kaldūnus.” Čia pat žmo
nės kalba ir lietuviškai, ir 
baltarusišaki, ir lenkiškai, 
ir rusiškai. Net tas pačias 
dainas dainuoja įvairiomis 
kalbomis...

Tik pavažiavę septynias
dešimt kilometrų nuo Vil
niaus, mes tarsi atsukame 
Lietuvos istorijos ratą ke
lis šimtmečius atgal, nes šio 
krašto žmonių kalboje rasi
me tokių daiktų, kurių se
niai. nėra nei dzūkų, nei 
aukštaičių tarmėse; dauge
lio jų pasakų nežino nei že
maičiai, nei suvalkiečiai, o 
jų darbo ir kalendorinės 
dainos senesnės net už dzū
kų. Žmonės čia gyvena 
draugiškai, gerbia senuo
sius, tarpusavio ginčus daž
nai dar sprendžia ne teis
muose, o kaimo išminčių 
pirkiose. čia žmonės iš
saugojo šimtmečiais bran
dintas geriausias mūsų 
liaudies tradicijas.

Šis kraštas vadinasi Gar- 
vėčiai. 1970 metų vasarą 
jis tapo intensyvių tyrinė
jimų objektu. Čia lankėsi 
Baltarusijos TSR Mokslų 
akademijos Menotyros, folk
loro ir etnografijos insti
tuto bei Lietuvos TSR 
mokslų akademijos Lietu
vių kalbos ir literatūros in
stituto tautosakininkai, Vil
niaus kraštotyrininkai, ku
rie buvo užsibrėžę tikslą vi
sapusiškai ištirti šio krašto 
žmonių materialinę ir dva
sinę kultūrą, pasekti įvai
rių nacionalinių kultūrų 
(lietuvių, baltarusių, lenkų) 
sąvokas.

Mokslo pasauliui čia bu- 
vo atidengti, didžiuliai lo- 
Ibiai. Vien Lietuvos moksli
ninkai ir kraštotyrininkai 
užrašė apie 6,000 lietuvių 
liaudies dainų, pasakų, pa
tarlių ir priežodžių, surin
ko daug naujos, vertingos 
informacijos apie šio kraš
to žmonių papročius, dra
bužius, maistą, s o d y b as, 
liaudies mediciną, teisę, pe
dagogiją, psichologiją; už
fiksavo jų kalbą, vietovar
džius, asmenvardžius, nu
piešė kelis šimtus audinių, 

ja p y v o k o s daiktų, padarė 
daugybę nuotraukų, viską 
nufilmavo.

Surinkta medžiaga bus

HELP WANTED-MALE-FEMAU
MACHINE OPERATOR

Full time steady position for an 
expd. tablet machine operator for 
vitamin mfg. co. Liberal company 
benefits, pd. hospitalization and va
cation. Call 201-935-0400 for appt.

FOODS PLUS, Inc.
(98-3)

MAINTENANCE MAN
Knowledge of hand tools. Grow 
with responsibility. Excellent firm. 
Start 86,000 plus fee pd. Call 
R. M. Bense, 201-246-25000.

SCE PERSONNEL
OF NEW BRUNSWICK, N. J.

303 George St. Room 205
(1-3)

GUARDS
Steady full time and part time 

positions available to clean cut re
liable men to work in Edison, New 
Jersey. Good pay plus company 
benefits. Advancement opportuni
ties to qualified men. Allied Secu
rity, 103 Ridgedale Ave., Morris
town.

201-538-2850.
(1-5)

BODY MAN
Knowledge in estimates.

Top wages paid.
Call 201-725-8547

(1-8)

COOK — kitchen supervisor, expe
rienced in health care field, 150 bed 
E. C. F. with varied diets. Con
tact Mr. Stewart, Westfield, Con
valescent Center, 1515 Lambert’s 
Mill Rd., Westfield, N. J. 233,9700

An Equal Opportunity Employer
(1-7)

NURSES
Join the nursing staff at West 

Essex General Hospital, a friendly 
100 bed hospital in a queit residen
tial area with ample parking on 
hospital grounds. New Surround
ings, new challenges, new friends, 
new benefits, competitive salaries. 
Supervisory positions available on 
3-11 and 11-7 shifts.

Immediate openings for registered 
nurses on the 3-11 & the 11-7 
shifts in our new, fully equipped 
coronary care & emergency room 
units. Experience preferred but 
willing to train. Class programs 
arranged to accomodate all shifts.

WEST ESSEX 
GENERAL HOSPITAL 

204 Hillside Ave., Livingston, N. J. 
Call Mrs. Roberts 992-6550

(3-6)

HOUSEKEEPER — Live in. Own 
room, bath and TV. Nice family of 
4. Mature woman preferred. Salary 
open. Call 201-567-4394.

(2-4)

GUARDETTE —Immediate opening 
for part-time employment as a 
guardette in Union County area. $3.00 
per hr. Clean record, car & phone 
required. Free life ins. & fringe 
benefits. Apply in' person, inter
views are Tues., noon thru Sat. 
12 noon. GUARDSMARK, Inc., 
935 Allwood Road, Clifton, N. J.

(1-3)

paskelbta atskiru leidiniu, 
kurį parengs Lietuvos kraš
totyrininkai kartu su lietu
vių ir baltarusių mokslinin
kais.

NoberLvS Vėlius

HELP WANTED-HALB-FEMALB
X-RAY TECHNICIAN

Licensed in New York State: Ex
cellent benefits and working con
ditions. Modem equipment. Apply 
Personnel Director, St. Francis 
Hospital, 160 East Main, Port Jer
vis, N. Y. 12771. Phone 

914-856-5351. (96-31

CONSTRUCTION TRAINEES
Buildcot, Inc., A General Construc
tion Company has a training pro
gram for those who wish to learn 
a trade such as carpentry, electric
al, masonry, plumbing, painting & 
others. It will be classroom in
struction & on-the-job training. As 
a trainee you will receive a salary 
while you are working on our jobs. 
For a special interview, call 201- 
539-0238. (96-6)

MOLDMAKERS (experienced)
š';- : -(»• 

MACHINISTS, First Class, expd.
Needed Immediately 

Mr. HANGER, INC.
42-11 9 St. Long Island City, N.Y.

Please Call
392-5800. Ext. 42
Ask for Fred. (1-4)

BOILER OPERATOR—Blue Seal 
license required, rotating shift, 
steady work top pay. Full employee 
benefits. Apply General American 
Terminal, 78 Lafayette St., Carteret, 
n.j. '

An Equal Oportunity Employer.
(98-2)

DOUBLE KNIT MECHANIC
Experienced only. 

Full Benefits. 
Salary open.

Call 212-239-4440.
(1-6)

BOOKKEEPER
Retired male to work 40 hours 

per week. Also general office 
work.

Call 201-561-1271.
(1-5)

MECHANIC Č
Experienced, able to drive Low- 

bed.-.;
Call 201-561-1271.

(1-5)

MECHANIC—Experienced in set 
up and maintenance of food and 
pharmaceutical packing and pro
duction equipment. Call Mr. Rosen, 
201-634-1290.

(1-3)

GUARDS
Part time and full time. Jersey 
City, Newark, East Orange and 
Woodbridge areas. Easy to reach. 
Permanent high class positions 
available to qualified men. Uni
forms supplied. Home telephone 
and clean police record essential. 
For interview call 201-686-0609 or 
687-8330, 9 A. M. to 5 P. Al
and 7 P. M. to 9 P. M. (1-6)

BUS MECHANIC
Experienced days, full time, small 

shop. Good surroundings, clean & 
late model equipment. Benefits. Call 
201-549-0127 8 a.m. to 5:30 p. m. 
except Sunday. (2-11)

SAUSRA IR LIETUS
Saulė žemei auksą žėrė
Daug dienų,
Spinduliai upes išgėrė
Ligi akmenų.

Skeldėjo sudžiūvę lūpos.
Prakaito lašai.

, Ir oda nuo veido lupos
Kaip balti beržai.

Šnara štai pušynas žalias — 
Neramus.
“Debesų kur dingot, skaros?

Kam palikot mus?
Ir avietės daigas gležnas.
Skruzdė vos gyva.
“Duokite vandens nors lašą!” 
Dūsauja gamta.

• • •

Štai šiandieną lijo lietus
Smulkus, nedosnus.
Tiesiasi daigai avietės, 
Veidas jau vėsus.

, O. Gaudišienė
Vilnius

Reinas — nešvariausia upė
Pramoninėse atliekose, ku

rias kasmet upės plukdo į 
jūras ir vandenynus, yra 
2,300 tūkst. tonų švino, 1,- 
600 tūkst. tonų mangano, 
6,500 tūkst. tonų, fosforo. 
Upių išmetamas į jūras ge
ležies kiekis prilygsta pu
sei pasaulinės plieno^ pro
dukcijos.

Viena iš nešvariausių upių 
Europoje -t- Reinas. Į Šiau
rės jūrą kasmet ji išmeta 
milijonų tonų vandenyje iš
tirpusių atliekų.

Tokijas. Japonijos komer
cinis laikraštis “Asahi” ra
šo, kad tik 24 proc. japonų 
remia premjero Šato proa- 
merikinę politiką.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisves” paramai.

Cambridge, Mass.
PADĖKA

Aš, velionio Stašio žmona 
Stašienė ir dukterys dėko
jame labai drūčiai visiems, 
kurie užjautė mus mūsų 
liūdesio valandoje. Pirmiau
sia dėkojame S. Rainardui 
už pasakytą kalbą šermeni
nėje ir prie kapo. Dėkoja
me visiems už gėles ir pi- 
nigiškas dovanas, taip pat 
už užuojautos kortas, ku
rių labai daug gauname dar 
ir dabar. Ačiū graboriui 
Vaitkui už tokį malonų pa
tarnavimą. Visi dėkojame 
visiems.

žmona Marijona Stašienė 
Dukterys Anna Kelleher 
ir Blechi SmolL visi anū
kai ir anūkės

Doha, Qatar. — Persijos 
įlankoje audroje laivui nu
skendus 40 keleivių žuvo.
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Apie nuostabaus grožio Lietuvos kampelį

Rusnė—žvejų miestas
Rusnė — nuostabaus gro- je ir Skatukėje, Vytinėje, 

žio Nemuno deltos kampe- žaizdrupėje į 
lis. Šituo teko įsitikinti čia iriose ir jų atšakose. Kai
kiek ilgiau paviešėjus.

... Mūsų motorinė valte
lė, tyliai Gurgždama, plau
kia aplink Rusnę: iš pra
džių Atmata, po to Skirvy
te, kurių plačios vagos iš

kai

vė- 
tie-

Didingos vandens platybės 
ir bekraščių pievų žaluma 
nuteikia pakiliai, 
įplaukėme į kertančias sa
lą ramiąją Pakalnę, o 
liau į tyliąją Vorusnę,
siog negalėjome atsigrožė
ti kraštovaizdžiu. Vanduo 
kaip stiklas.

Abipus krantų palinkę 
medžiai, kurių viršūnės be
veik susisiekia virš upelių. 
Tai šen ,tai ten prie pat 
krantų stovi d i del i dviejų 
galų mediniai žvejų namai, 
dengti storasiu o k s n i a i s 
nendrių stogais. O ant jų 
erdviuose lizduose prieš to
limą rudens kelionę ilisisi 
gandrai. Gandrų čia bega
lė: jie stovi ant stogų, iš
kilmingai vaikštinėja po 
pievas, suka nesibaigian
čius ratus padangės žydry
nėje. Nacionalinis Lietuvos 
paukštis šiame krašte ran
da patikimą prieglobstį.

O kiek čia laukinių an
čių ir kitų vandens paukš
čių! Jų pilna Pakalnėje 
ir Vorusnėje, Budulupė-

jyba. Žuvų neršto metu, 
kai žvejoti uždrausta, ir 
vasarą žvejai važiuoja su 
šienpiovėmis į vešlias akim 
neaprėpiamas pievas (jų 
plotas viršija 2,600 hekta
rų). Čia jie šienauja, ga
mina žolės miltus, kuriu di- 
džiąją dalį parduoda kom
binuotųjų pašarų įmonėms.

Pievos išmaitina didžiulę 
galvijų bandą. Jiems laiky
ti ūkis turi pasistatęs ge
ras mūrines fermas. Čia 
primelžtas pienas vežamas į 
vietos pieninę.

Dar viena ūkio specialy
bė — paukštininkystė. At
matos pakrantėse, dideliuo
se aptvaruose, vandeny 
pliuškenasi būriai ančių. 
Apytikriai čia ju—daugiau 
kaip 35 tūkstančiai!

Ūkio direkcijoje mums 
pasakė, kad dabar Rusnė 
kasmet duoda dešimti s 
tūkstančių centnerių žuvų, 
p'jeno, paukštienos, žolės 
mvltų.

Miestas taip pat nemažas 
žvejų kultūros centras. Čia 
veikia vidurinė mokykla, 

___ -j- > kultūros namai, biblioteka, 
rusi žuvies apdirbimo įmo-įvaikių darželis ir lopšelis,
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nė.
* mariose 
apdorojami sterkai, karšiai, 
lydekos, ešeriai. O kad žu
vų atsargos neišnyktų, 
ūkyje veikia nemaža žuvi
vaisos įmonė. Jos darbuoto
jai papasakojo, kad jie kas
met Nemuno deltoje išlei
džia milijonus inkubato
riuose išauginto mailiaus.

i Ūkis verčiasi ne tik žve-

?_• kituose upe-

išplaukėme į Kuršių ma
rias, pamatėme besibūriuo
jančius ištisus pulkus paukš
čių. Rudenį šis kraštas 
tampa tikru paukščių ae- 
rodomu ,kuriame jia renka
si kelionei į pietus.
Kuo šiandien garsėja sala

Mūsų valtelė sustojo Rus
nės žvejų uoste. Išėjtome 
pasižvalgyti po miestą — 
žuvininkystės ūkio centvą. 
Kaip žinia, 1946 metayis 
Rusnei buvo suteiktos mieiV- 
to teisės, o 1967 metais prič 
miesto teritorijos prijungta 
visa sala ir joje išsidėstę 
žvejų kaimai. Išvaikščioti 
43.5 kvadratinio kilometro, 
o tokį plotą užima sala, ne 
taip jau lengva. Tad mes 
aplankėme tik miesto cen
tra.

Pačioje pakrantėje įsikū-:

ko žve j y b o s “paslapčių” 
jaunuosius.

’— Šiandien jaunųjų duo
na ir lengvesnė, ir skalses- 
nnė,— sako Adomas Gebo- 
ris.

Ir tai tiesa. Žvejų dar
bas tapo saugesnis ir na
šesnis. Ne menkomis val
telėmis, kaip kadaise, o di
delėmis motorinėmis dorė
mis jie dabar plaukia žve
joti į Kuršių marias. Ūkis 
aprūpina žvejus tinklais, 
įrankiais. O kai nėra dar
bo mariose, tai jo atsiran
da ūkio laukuose. Todėl ir 
šių dienų Rusnės žvejų už
darbis geras. Jie perkasi 
lengvąsias automa š i n a s , 
motociklus, televiz orius, 
skalbimo mašinas ir kitą 
buities techniką.

... Žveju tinklams neil
gai teks džiūti. Darbščios 
rankos juos greit sutaisys, 
ir žvejai vėl išeis į marias.

Kostas Liandzbergas 
Rusnė, 1971 m.

Gražiai spalvingas INaujų Metų 
sutikimo parengimas

Gruodžio 31 d. sutikimui 
Naujų Metų Aido Choras

Darbininkai
Vakaro darbininkai bu

suruošė labai įvairia! spal- vo juųa Lazauskiene, Kazė
vingą vakarą.

Papuošta sale
Labai gražiai buvo parė

dyta eglutė per aidietę Ju
lia Lazauskienę. Palubėje 
balionai maloniai sukabi
nėti per Alex Mičelį.
Turėjom garbingų svečių
Dalyvavo žurnalistas Apo

linaras Sinkevičius, 
cow 
tas 
su 
mūsų visu 
pasirodė 

su

•V''

Joje rūkomi Kuršių j ligoninė, vaistinė. Yra ir 
L_j sugauti unguriai, savas architektūros pamin-i 

evangelikų liutero
nų bažnyčia.

Truputis iš istorijos
Rusnės! istorija siekia gi

lią praeitį. Istoriniai šalti
niai teigia, kad pirmieji gy
ventojai į salą atsikėlė XV 
šimtmetyje.. Nuo 1948 m. 
vietos žvejai pradėjo nau
dotis laisvos žvejybos tei
se .Sugautas žuvis jie valti
mis plukdydavo parduoti į 
Šilutę, Tilžę, Karaliaučių.

Rusnėje kadaise buvo di
delis medienos pardavimo 
punktas. 1860 metais1 Va
karų Europos pirkliai čia 
nupirko už 2 milijonus ta
lerių medienos, atplukdy
tos Nemunu iš Lietuvos 
gilumos.

Antrojo pasaulinio karo 
metais hitlerininkai, bėg
dami iš mūsų krašto, su
sprogdino tiltą per Atmatą 
ir smarkiai sunaikino mies
teli. Po karo jis buvo at
statytas. Išaugo daug nau
jų namų, rekonstruotos se
nos ir pastatytos naujos 
įmonės. Miestas nuo potvy
nių, kurie ii niokodavo, ap
juostas aukštu apsauginių 
pylimu. Rusnėie dabar gy
vena daugiau kaip pustre
čio tūkstančio žmonių.

klas y

ĮlCadą džiūsta žvejų tinklai

Nuotraukoje: Džiūsta tinklai 
Nuotraukos—-Henriko Liandzbergo

Plaukdami aplink salą, 
matėme daugybę džiūs
tančių tinklų. Ties vienu 
žvejo namu sustojome. Jo 
šeimininkas Adomas Gobe
ris kaip tik triūsė prie sa
vo įrankių.

— Didelė audra buvo 
mariose, išmaišė, suplėšė 
mūsų tinklus, — aiškina 
žvejas. — Kol užlopysime, 
darbo gerai savaitėlei už-

Įsišnekame. Ado m a s 
Goberis — vienas seniausių 
Rusnės žvejų. Jo galvą 
prieš kelius dešitmečius pa
dabino šerkšnas, žmogus 
jau kada, pensijoje, bet ma
rios ji vis tebevilioja. Nors 
ir rečiau, tačiau visgi iš
plaukia žvejoti. Tikras žve
jas, anot Goberio, niekuo
met neatsisveikina su tin
klu. Tai jo duona, jo 
džiaugsmas ir rūpestis.

Mylėti žvejo darbą Ado
mas Goberis išmokė ir sa
vo sūnų Heinsą. Jis žuvi
ninkystės ūkyje irgi vetera
nas. Kartu su kitais senai
siais Rusnės žvejais Erčiu
mi Jurgenaičiu, Viliumi Že
maitaičiu abu Goberiai mo-

Pramogy Kalendorius

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Saigonas. — Dabar Ame

rikiečių karių skaičius Pie
tų Vietname sumažintas iki 
157,000.

Cambridge, Mass.—miesto 
taryba išrinko majoru Bar
barą Ackerman. Tai bus 
pirma moteris šio miesto 
majoras.

Palmer, Alaska. — Jau
čiamas žemės drebėjimas 
Amchitka. saloje, kur lap
kričio mėnesį amerikiečiai 
išsprogdino žemės gilumoje 
branduolinę bombą.

Buenos Aires.
karščiai Argentinoje užmu
šė daugiau kaip 100 žmo
nių.

“Mos- 
News” koresponden- 
Jungtinėse Tautose, 

žmona Zinaida. Bet, 
nuostabai, jis 

ir geru muzi
ku, su Marytės Nevins 
akordionu. Jis pagrojo šo-Į 
kiams su tokia meile ir gy
vumu, kad buvo malonu 
šokti ir klausytis.

Kalbas pasakė
Kalbų programoje iškvies

ti: mano bendravardis ir 
bendradarbis Jonas Laazus- 
kas, Lilija Kavaliauskaitė, 
“Laisvės” redaktorius A. 
Bimba ir Apolinaras Sinke
vičius. Visų kalbos buvo 
trumpos ir malonios.

Dainų programa
Vakaro vedėjas Grybas 

pakvietė Aido Choro moky
toją Mildred Stensler pra
vesti dainų programą. Ji 
greit pasiruošė ir pasikvie
tė Aldoną Žilinskaitę - An
derson, buvusią Aido Cho
ro mokytoją prieš 20 metų. 
Aldona sėdosi prie piano, o 

! Mildred Stensler ėmė vado
vauti, ir čia užsidegė links-

Albany. ■—* New Yarko 
valstija moka, bendrai im
ant, po $74.21 Į mėnesį šal
pos (relief) ėmėjams. Tik 
Hawaii moka daugiau —

— Dideli mybes ugnelė. Visi vakaro 
dalyviai buvo it r a u k t i į 
bendrą choro dainavimą. 
Mildredai labai patiko visų 
dalyvių dainavimas ir kvie
tė visus lankytis į Aido 
Choro pamokas.

Essen, Vakarų Vokietija. 
— Meksikoje areštuotas ir 
atgal atvežtas kidnaperis 
Oilenbergas, išgavęs iš mi
lijonieriaus Albrechto 
giau kaip 2 milijonus 
rių.

Baigė

riau- 
dole-

kasti i.Maskv^.
naują 300 mylių kanalą iš 
Irtyšio upės į Kazakstaną, 
kur pastatytas didžiulis 
plieno fabrikas, reikalingas 
vandens.

Miami, Fla. — Federali- 
niai agentai areštavo 8 
žmones ir sugrobė narkoti
kų 47 milijonų dolerių ver
tės.

Čeikauskienė, N. Ventienė, 
Jonas Lazauskas, G. Vari- 
son. Aido Choras visiems 
labai dėkingas, o ypatingai 
publikai, kurie atsilankė ir 
padarė parengimą sėkmin
gu.

Beje, Adele Lupsevičienė 
atsivežė gražią dovaną — 
karolius — ir padovanojo, 
o Aido Choras pridėjo “sti
priosios.” Pasidarbavo pa
ti Adelė Lupsevičienė ir 
Mildred Stensler. Surink
ta $30. Ačiū joms.

J. Grybas

Kovo 5 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

Balandžio 16 d.
Lie t u v i ų K o opera ty vės 

Spaudos Bendrovės dalinin
ku suvažiavimas ir banke
tas.

Mirė įžymi laisvietė
Praeito ketvirtadienio ry

tą paskambino telefonu Lou
ise Butkevičienė iš Hart
ford, Conn., pranešdama 
liūdną žinią, kad tą rytą 
mirė jos sesutė Lucy Že
maitienė. Gaila, kad buvo 
pervėlu įdėti šią žinią į 
penktadienio “Laisvę”.

Mieloji Lucy buvo palai
dota pirmadienį Waterbu
ri o Lietuviškose kapinėse, 
kur yra palaidotas jos my
limas vyras, miręs prieš 
kelis metus.

Iš “Laisvės” ir Lietuvių 
Literatūros Draugijos Cen
tro laidotuvėse dalyvavo 
Ieva Mizarienė.

Lucy buvo Hartfordo Lai
svės Choro, Moterų Klubo 
ir LLD 68 kuopos narė. Ji 
buvo “Laisvės” vajininkė 
per eilę metų ir tik dieną 
prieš mirtį prisiuntė prenu
meratų.

Didžiausia mūsų visų už
uojauta jos sesutei L. But
kevičienei ir taip pat vi
siems draugams ir artimie
siems. Ieva

Lietuviškas alutis
Vaišinti svečią putojan

čiu alučiu — senas lietuvių 
paprotys. Švenčių, vestu
vių, talkų stalą daug kur 
puošia molinis gaivinančio 
gėrimo ąsotis. Ši tradicija 
įsigalėjo dar XIV amžiuje, 
kai Lietuvoje buvo-pradėta 
plačiai gaminti ir vartoti 
alų.

Naminį alų valstiečiai da
rosi nuo seno. Salyklai jie 
naudoja miežius, kartais 
rugius ir kviečius. Kad alus 
išeitų stiprus, patyrę meis
trai prideda cukraus, o kad 
jis putotų, į salyklą įmaišo 
žirnių.

Kaimo meistrų receptais 
šiandien naudojasi ir pra
monės. Dabar respublikoje 
gaminamos net septynios 
lietuviško, alaus rūšys, pa
sižyminčios maloniu skoniu. 
Ypač gerai vertinamas 

” ir “Kauno” alus,

Nacionalinė Bažnyčių Ta
ryba kaltina 10 protestantų 
sektų dėl supirkimo bonų 
ir šėrų tų kompanijų, ku
rios turi militarinius kon- “Tauro 
traktus su valdžia Indoki- kuriam suteiktas kokybės 
nijos karo reikalais.

mirė 
Ado- 

gyvenęs

Praeitą sekmadienį 
“Laisvės” skaitytojas 
mas Malkūnas, 
Maspethe. Mirė po ilgos li
gos. Pašarvotas Kuodžio 
šemeninėje Maspethe. Bus 
laidojamas trečiadienį ,sau-i 
šio 12 d. Paliko liūdesyje 
žmoną Oną, du sūnus ir dvi 
dukteris. Jiems mūsų gi
liausia užuojauta.

ženklas. O tai reiškia, kad 
| jo kokybę garantuoja vals
tybė. Kai kurie mėgėjai gi
ria “Biržiečių alų,’” turintį 
vyno prieskonį.

Lietuvos pramonė turi 
visas sąlygas gaminti gerą 
alų. Po antrojo pasaulinio 
karo smulkios daryklos re
konstruotos ir sustambin
tos. Taip gimė Kaune “Ra
gučio” susivienijimas, Šiau
liuos—“Gubernijos” ir Pa
nevėžyje — “Kalnapilio” 
kombinatai. Įmonės aprū-

Pakalbinldte savo kaimynui pintos našia technika, nau- 
ir pažįstamus užsirąšyti “Lai* jais alaus separavimo ir 
vę.” Jie jums bus dėkingi šaldymo įrengimais, auto

matinėmis pilstymo linijo
mis. Jos turi gerų aluda
rių — technologų ir tech
niką. Visoje respublikoje 
garsėja “Ragučio” vyriau
siasis technologas, Kauno 
Politechnikos instituto au
klėtinis Liudas Astrauskas, 
laboratorijos vedėja Rasa 
IKartanienė ir Biržų alaus 
daryklos technikė Danutė 
Jasinskienė. Už gerą alaus 
receptūra Tarybų Sąjun
gos parodos Maskvoje di
rekcija ją apdovanojo bron
zos medaliu.

Kadangi lietuviško alaus 
paklausa didėja ne tik res
publikoje, bet ir už jos ri
bų, įmonės toliau plečia
mos, statomi nauji jų ga
mybos cechai ir alaus laiky
mo rūšiai. Šiuo metu bai
giama iš pagrindų pertvar
kyti ir atnaujinti Klaipė
dos “Švyturio” alaus da
rykla. Tačiau pati didžiau
sia Lietuvoje alaus darykla 
1975 metais bus pastatyta 
Utenoje.

Jeigu dabar Lietuvoje 
per metus pagaminama 9.3 
milijono dekalitrų alaus, tai 
1975 metais vartotojai jo 
gaus 13.5 milijono dekalitrų 
(1939 metais buvo paga
minta 1.8 milijono dekali
trų). Suprantama, kad 
smarkiai sumažėjo naminio 
alaus gamyba, kuri buvo 
ypač paplitusi buržuazinėje 
Lietuvoje, žmonės dabar 
bevelija pirktis įmonėse da
rytą alutį.

Kostas Liandzbergas

Mieste pasidairius
Miesto administracija ra

portuoja, kad gavo darbus 
1,575 bedarbiams, taipgi tu
ri dar 1,200 aplikantų pana 
šiems miesto darbams. T; 
tik maža dalelė mieste esą 
mų 210,000 bedarbių. Majo
ras Lindsay nori gauti 21 
milijoną, doleriu įvairiems 
miesto darbams. Tuomet 
galėtų sumažinti bedarbių 
skaičių. C

______ •
Federalinis teisėjas Bon

sai įsakė Enterprise Asso
ciation of Steamfitters pri
imti į uniją 169 negrus ir 
puertorikiečius, kad jie ga
lėtų gauti darbus. Teisėjas 
reikalauja baigti unijose 
rasinę diskriminaciją.

Human Resources admi
nistratorius Sugarman pa
reiškė, kad miestas turi be 
reikalo panešti i metus po 
27 milijonus dolerių nuosto
lių dėl netvarkos šalpos 
(welfare) įstaigose. Čekius 
siuntinėja daugeliui tokių, 
kuriems jau nebereikia 
duoti pašalpos.

_____ • ■•
Nuo širdies smūgio mirė 

67 metų amžiaus Jungtinės 
Mokytojų Federacijos iždi
ninkes David M. Wittes.

•
Arbitratorius Lande su

laikė Schlitz Brewery alaus 
daryklos uždarymą dar 17 
mėnesių ir paliko darbuose 
450 darbininkų iki 1973 m. 
geg. 31 d., iki pasibaigs uni
jos kontraktas. Kompanija 
norėjo dabar uždaryti biz- 
ni. ūūv-

Miesto tarvba nutarė da- 
mokėti 33,000 seno amžiaus 
neturting ų j ų nuomininkų 
pakeltą nuomos dalį, jeigu 
gaus tam tikslui 4 milijo
nus dolerių iš valstijos 
fondų.

— 9 1 •
Naujoji Demok ra tų Koa

licija šaukia konferenciją 
sausio 29 d. pasitarimui del 
prezidentinio kandidato.

Kai kurie transportacijos 
darbininkai pareiškė nepa
sitenkinimą sutartimi. Eili
nių narių grupė sudarė 
protesto piketą prie unijos 
raštinės. Rep.

Pranešimai
LLD 185 KP MITINGAS

Ssusirinkimas įvyks ant
radienį, sausio 11 d., 2 vai. 
po pietų. Vieta: “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Nariai prašo
mi atsilankyti į pirmąjį 19- 
72 metų susirinkimą. Turi
me daug svarbių reikalų 
aptarti. Na, o po susirinki
mo prie kavos ir pyrago 
linksmai laiką praleisime.

Valdyba

Lietuvių Namo Bendro
vės direktorių susirinkimas 
įvyks^ antradienį, sausio 11. 
Pradžia 3 vai popiet.Svar- 
bu visiems direktoriams da
lyvauti.




