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KRISLAI
Pailgino karą 20 valandų 
Narkotistų nuostoliai 
Kriminalizmas plečiasi 
Darbo žmonės nukentėjo 
Savaitė be penktadienio

— J. Gasiūnas —
Dabar sužinota, kad Nixo

nas išlaikė 20 valandų Pakis
tano pranešimą dėl nutrauki
mo su Indija mūšių ir pasida
vimą. Pakistano pranešimas 
buvo pasiųstas per Washing- 
toną į Indiją, bet jis Washing
tone buvo sulaikytas 20 va
landų.

Tokiu būdu Nixonas pail
gino Pakistano-Indijos karą 20 
valandų. Per tą laiką dar 
tūkstančiai pakistaniečių, in- 
diečių ir bengalieČių žuvo.

Nixonas kaip nors norėjo 
prailginti Pakistano - Indijos 
karą. Veikiausia Nixonas ban
dė Pakistano diktatorių Kha- 
ną įtikinti, kad jis nebaigtų 
karo.

New Yorke užregistruota 
daugiau kaip 100,000 narko
tistų. Manoma, neužregistruo
tų narkotistų gali būti kita 
tiek. New Yorkas — vyriau
sias narkotistų biznio cen
tras. Visoje šalyje gali būti 
narkotistų apie tiek, kiek New 
Yorke.

Didesnę pusę kriminalizmo 
papildo narkotikų naudotojai. 
Jų padaryti nuostoliai į me
tus Jungtinėms Valst i j o m s 
kainuoja daugiau 5 bilijonų 
dolerių.

Kongresinis subkomit etas 
krimlnalizmui tirti siūlo Kon
gresui paskirti 50 milijonų 
dolerių suradimui vaistų, ku
rie galėtų pilnai pagydyti 
narkotistus. \

Nuo vagių ir plėšikų nuken
čia arti 7 milijonai amerikie
čių į metus. Kai kurie ir gy
vastį praranda, kai kam ten
ka panešti fizinius sužeidimus.

Apskaičiuojama, kad dau
giausia Jungtinėse Valstijose 
nuo plėšikų nuostolius pane
ša moterys ir jaunimas tarp 
18 ir 20 metų. Pasirodo, kad 
moterys ir jaunimas mažiau 
laikosi atsargumo, kaip suau
gę ar senesnio amžiaus vyrai.

Kriminalizmas laipsniškai 
užkariauja didžiuosius mies
tus.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Karo Darbo Taryboje 
buvo ir AFL- CIO prezidentas 
Meany. Tuo metu prekių kai
nos pakilo 43 proc., korpo
racijų pelnai — 225 proc., o 
algos tepakilo tik 23.5 proc.

Nuo 1965 metų savaitinės 
algos, bendrai skaičiuojant, 
sumažėjo nuo $92.01 iki $91.- 
54 1971 m. Tuo laikotarpiu 
prekių kainos ir korporacijų 
pelnai milžiniškai pakilo, do
lerio vertė smarkiai nupuolė.

Taigi, 1971 m. rugpiūčio 
mėn. Nixonas įšaldė aukštai 
iškilusias prekių kainas ir pa
lyginamai žemas algas. Dar
bo žmonės nukentėjo, turčiai 
-— praturtėjo. Įšaldymo pro
cese Meany kooperuoja su 
Nixonu.

Lietuvos žurnalas “Moks
las ir Gyvenimas’’ rašo:

“1147 m. popiežius Euge
nijus III atvyko kažkurĮ penk
tadieni į Paryžių. Tačiau tais 
laikais penktadieniais žmonės 
būtinai turėjo pasninkauti, ir 
miesto gyventojai negalėjo 
tinkamai pavaišinti šventojo 
tėvo. Paryžiečiams į pagal-
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Kinija drąsina Pakistaną 
priešintis Indijai, teikia 
ir militarinę pagalbą

Ravalpindis. — Pakistano 
prezidentas Bhutto su savo 
delegacija grįžo iš Pekino, 
kur turėjo per trejetą die
nų pasitarimus su Kinijos 
premjeru Čou En-lai ir ki
tais Kinijos vadais.

Kinija pasižadė j o teikti 
daugiau finansinės ir mili- 
tarinės paramos Pakistanu!. 
Čou En-lai ir Mao padrąsi
no prezidentą Bhutto ir to

Indokini j os p a trio tų a l s to v 11 
konferencija prieš agresiją

Paryžius. — Abiejų Viet
namu, Laoso ir Kambodijos 
patriotų atstovai susirenka 
aptarti tolesnius žygius ko
vai prieš Amerikos imperi
alistų agresiją. Jie pada
rys bendrą deklaraciją dar 
prieš Nixonui atvykstant į 
Pekiną.

Kambodijos atstovas Seng

Kiniečiai sveikesni 
už amerikiečius

Washingtonas.—Dr. Paul 
D. White su kitais dviem 
amerikiečiais daktarais lan
kėsi Kinijoje. Grįžę jie pa
sakė, kad kiniečiai yra svei
kesni už amerikiečius.

Dr. White aiškina, kad 
kiniečiai neturi privačių 
automobilių. Jie daugiau
sia pėsti ateina arba dvi
račiais važiuoja. O tai ge
riausias išsimankštinim a s, 
sveikatai labai naudingas.

Bėda su amerikiečiais ta
me, kad jie automobiliais 
visur važinėja, tai neturi 
reikalingos mankštos. To
kiu būdu jų sveikata nėra 
tokia tvirta.

New Yorkas. — Iš Jung
tinių Valštijų ligoninių iš
vagia medicininių įrankių 
ir kitų reikmenų daugiau 
kaip 100 milijono dolerių 
vertes.

Jungtines Tautos 
pripažįsta Bangladešą

New Delhis, Indija. — 
Jungtinių Tautų atstovas, 

taipgi ir Pasaulinio banko 
prezidentas McNamara lan
kėsi Bangladešo respubli
koje ir ten jie tarėsi apie 
teikimą jai paramos. Pas
kui McNamara atvyko In
dijon ir iš ten vyko Wa- 
shingtonan.

Pasirodo, kad Jungtinės 
Tautos ir Pasaulio' bankas 
pripažįsta Bangladešo ne
priklausomybę prieš Pakis
tano norą.

bą atėjo pats popiežius: jis 
tuojau pat išleido ediktą, pa
keičiantį tą savaitę penktadie
nį į ketvirtadienį.

Tuo būdu minėtais “vieš
paties metais” vieba savaitė 
turėjo du ketvirtadienius ir 
nė vieno penktadienio.” 

liau priešintis Indijai. Bhut
to griežtai reikalauja, kad 
Indija tuoj ištrauktų mili- 
tarines jėgas iš Rytų Pa
kistano (Bangladešo), taip
gi iš Kašmiro parubežio.

Pakistanas jau nutraukė 
ryšius su Britanijos ben
druomene (komonv eitu). 
Anglija pasisakė už Ban
gladešo pripažinimą.

pareiškė, kad bendros karo 
komandos nebus. “Mes ko
vojame savo šalyje už naci
onalinę revoliuciją prieš 
svetimšalių invaziją. Revo
liucijos negalima ekspor
tuoti,” sako Seng. “Mes 
glaudžiai kooperuojame, bet 
kovojame kiekvienas už sa
vo šalies reikalus.”

TSRS ir Kinija smerkė 
rasizmą, kolonializmą
Addis Ababa, Etiopija.— 

Tarybų Sąjunga ir Kinija 
griežtai smerkė Pietų Afri
kos ir Rodezijos baltųjų 
puoselėjamą rasizmą ir Por
tugalijos palaikomą koloni
alizmą čia laikomoje Jung
tinių Tautų saugumo tary
bos sesijoje. Kritikavo 
Anglijos ir Amerikos para
mą Portugalijai, taipgi ko- 
operavimą su Pietų Afrika 
ir Rodezija.

Kinijos ambasadorius Hu- 
angas bandė kaltinti ir Ta
rybų Sąjungą neva už ne- 
okolonialinę politiką Afri
koje. TSRS ambasadorius 
Malikas jam atkirto: “Tū
li sociališdavikai bando su
skaldyti antiimperialis t i n į 
frontą.”

Budapeštas.—34 šalys su
tiko dalyvauti tarptautinė
je ekonomikos ir prekybos 
parodoje Vengrijoje gegu
žės 19-29 dienomis.

Pirmoji Afrikos mugė
Daugiau kaip 40 Afrikos 

žemyno šalių dalyvaus pir
mojoje visos Afrikos pre
kybos mugėje, kuri prasi
dės vasario 23 d. Kenijos 
sostinėje Nairobyje. Apie 
tai pranešė Kenijos amba
sadorius Tarybų Sąjungoje 
Džonas Viljamas Ndisis ta
rybinių žurnalistų spaudos 
konferencijoje.

Mugė vyks Afrikos Vie
nybės organizacijos siste
moje. Jos tikslas — skatin
ti AVO valstybių prekybi
nių ryšių vystymą, taip pat 
pademonstruoti jų potenci
alias galimybes ekonomiš
kai bendradarbiauti su kitų 
žemynų šalimis.

TASS-ELTA

Ozone Park, N. Y. 11417

Smagu žaisti, kai aplinkui daug vaikučių (Kauno miesto 
79-ajame lopšelyje-darželyje).

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Kapelos kelione į Maskvą
Į Maskvą išvyko Vilniaus 

grąžtų gamyklos kaimo ka
pela ir vyrų vokalinis in
strumentinis kvartetas. Vil
niečiai dalyvaus “Intervizi- 
jai” ruošiamoje spalvotoje 
“Karuselės” laidoje.

Saviveikli n i n k a i ketina 
supažindinti televizijos žiū
rovus su dalimi savo kon
certinės programos — lie
tuvių liaudies ir kapelos va
dovo L. Pranulio origina
liomis dainomis.

I. Šmitas

Poliklinika su baseinu
Panevėžio aštuntos me

chanizacijos valdybos eks
kavatoriaus mišinistas Jo
nas Balčiūnas, jo padėjėjas 
Stasys Šulcas, buldozerinin- 
kas Stasys Gailiušis ir kiti 
pradėjo kloti pamatus nau
jai vaikų poliklinikai., Tri
aukštį politechnikos pasta
tą numatyta užbaigti 1972- 
ųjų metų paskutiniame ke- 
virtyje.

Naujoji vaikų poliklinika 
turės gydomosios mankštos 
ir fizkultūros kabinetą su

Organizuojasi sulaikyti Nixona 
prezidentiniuose rinkimuose

W ashingtonas.—Kongresi
nis Negrų Kokusas ir kiti 
išrinkti negrai' viršininkai, 
taipgi civilinių teisių gynė- 
jai bendrai ruošiasi sulai
kyti Nixoną, kad jis rinki
muose nelaimėtų preziden
to vietos.

Tuo tikslu šaukiama kon
vencija kovo 10-12 dienomis 
Gary, Ind. Tikimasi turėti 
daugiau kaip 4,000 delega
tų.

Pietinės Krikščionių Va-

Užmušė 6 streikierius
Capetown, Pietų Afrika.-- 

Policija užmušė 6 streikie
rius ir daugelį sužeidė Na
mibia rajone, kur Ovambo 
kompanijos darbininkai 
streikuoja nuo gruodžio 17 
dienos.

M. Ogajaus nuotrauka 

uždaru baseinu, kitus pui
kius specializuotus kabine
tus. Per pamainą ji pajėgs 
aptarnauti 500 mažųjų pa
nevėžiečių.

J. Peldžius
•

Naujos parduotuvės, 
valgyklos

Radviliškis (ELTA). — 
Žalgirio gatvėje atidaryta 
kulinarijos - kondi t e r i j o s 
parduotuvė “Užeigėlė.” Jo
je galima nuspirkti kulina
rijos - konditerijos gaminių, 
išgerti karštos kavos, atsi
gaivinti sultimis.

Netrukus prekybos cen
trą su valgykla kavine gaus 
Vėriškių tarybini p ūkio 
žemdirbiai.

1972 metų pabaigoje pir
muosius lankytojus pakvies 
kavinė “Žara,” įsikūrusi ša
lia naujojo miesto viešbu
čio. Metų gale duris atvers 
didelis gastronomas su pra
moninių prekių skyriumi 
antrame aukšte Kapsuko ir 
Vaižganto gatvių kampe, b 
1973 metais radviliškiečiai 
gaus vieną modern i a u s i ų 
respublikoje univer salinę 
parduotuvę.

dovybės Konferencijos pir
mininkas kunigas Aberna
thy pareiškė, kad Nixonas 
turi būti sulaikytas. Aber
nathy norėtų, kad senato
rius Kennedy kandidatuo
tų.

Oslo.— Norvegijos prem
jeras Brattellis spaudos at
stovams pareiškė, kad jo 
valdžia užgiria E u r o p o s 
saugumo konferencijos su
šaukimą.

Tokijas. — Japonijos ir 
Tarybų Sąjungos bendras 
ekonominis komitetas susi
rinks vasario 21 d. aptarti 
tarp abiejų šalių ekonomi
nę kooperaciją, ypač išnau
dojant natūralinius šalti
nius Sibire ir Sachaline.

50.000 Dublino gyventojų 
demonstravo prieš anglus, 

sudegino jų ambasadą
Dublinas, Airija. — Dau

giau. kaip 50,000 šio miesto 
gyventojų demonstravo 
prieš anglus tuo metu, kai 
buvo laidojami 13 užmuštų 
katalikų demonstrantų Lon
donderry. Demonstra n t a i 
apsupo Anglijos ambasadą, 
pirma akmenimis apdaužė, 
paskui uždegė ir sunaikino. 
200 Dublino policijos nega
lėjo apginti, ambasados.

Airijos respublikos santy
kiai su Anglija, po 13 kata
likų užmušimo, visai pablo
gėjo. Premjeras Lynch vi
sos Airijos vardu pareiškė 
Anglijos valdžiai protestą ir 
Šiaurės Airijos katalikams 
užuojautą.

Strateginių ginklų draudimui 
pasitarimai tęsis Helsinky j e

Viena. — Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos strateginių 
ginklų limitacijos derybų 
sesija čia nutraukta. Nusi
tarta netrukus susirinkti į 
Suom i jos sostinę Helsinki, 
kur manoma prieiti prie 
tam tikro susitarimo prieš 
Nixono atvykimą į Mask
vą. ’

Sunku dabar pasakyti, ar

Reikalauja apginkluoti 
lėktuvųvairuotojus
Washingtonas.—Air Line 

Pilots Association nutarė 
atnaujinti kovą už lėktuvų 
vairuotojų apginklavimą.

46,000 narių unija nuro
do, kad vairuotojai “yra ka
re su nežinomais krimina
listais,” kurie suokalbiauja 
ir stengiasi lėktuvus pasuk
ti, kur jiems patinka. Tie 
lėktuvų grobikai sudaro pa- 
v o j ų keleiviams, taipgi ir 
vairuotojams.

Nixonas vėl bando 
pailginti karą

New Yorkas. — Kompar
tijos generalinis sekreto
rius ir prezidentinis kandi
datas Gus Hali pareiškė, 
kad Nixonas bando viso
kiais būdais pailginti karą 
Indokinijoje.

Kadangi Vietnamo patri
otai atsisakė priimti apgau
lingą Nixono 8 punktų pla
ną, tai dabar Nixonas gali 
ir toliau tęsti karą, o ame- 
rik i e č i a m s aiškinti, kad 
priešas nenori taikintis.

Washingtonas. — Demo
kratų partijos vadų koali
cija ir civilinių teisių ko
votojų grupės ragina Nixo
no administraciją ir Kon
gresą sulaikyti visokią mi
litarinę ir ekonominę para
mą Portugalijai, iki ji su
tiks pasitraukti iš Afrikos 
kolonijų.

Metai 61-ieji

Londonderry dešimt y s 
tūkstančių katalikų daly

vavo užmuštųjų laidotuvė
se. Darbininkai buvo pa
skelbę generalini streiką. 
Karingieji airiai prisiekė, 
kad jie anglams atkeršys, 
už 13 užmuštųjų katalikų 
jie užmuš 26 anglų karei
vius. Jau pora kareivių už
mušta. Teroras vi su r siau
čia, bombos sproginėja.

Kenitra. — Marokos mi- 
litarinis teismas teisia dau
giau kaip 1,000 oficierių ir 
kareiviu už bandymą nu
versti karaliaus Hassano 
valdžią.

bus galima prieiti prie su
sitarimo, kai Nixonas siū
lo padidinti branduolinių 
submarinų laivyną ir taipgi 
sutvirtinti raketinių Įrengi
mų tinklus prieš Tarybų Są
jungą.

Bostonas. — Universiteto 
bendrabutyje sprogusi bom
ba išdaužė 40 langų.

Turkija kasyklas 
nacionalizuoja

Ankara. — Turkijos val
džia pridavė parlamentui 
užgirti anglies kasyklų ir 
borakso gamybos nacionali
zavimą.

Kasyklos ir borakso ga
myba yra savastis British 
Borax Corp. Aliejaus pra
monė, kuri taipgi svetimša
lių kompanijoms priklauso, 
šiuo metu nenacionalizuoja
ma.

Kairas. — Egipto premje
ras Azizas, kalbėdamas dar
bo unijų konferencijoje, pa
reiškė, kad Egiptas pasi
ruošęs išlaisvinti Izraelio 
okupuotos arabų žemės ka
ro priemonėmis, jeigu nega
lima. taikingu būdu Izrae
lio išprašyti iŠ tų žemių.

Pekinas.—Pakistano pre
zidentas Bhutto, atvykęs 
Kinijon, smerkė Indiją ir 
Tarybų Sąjungą už pagalbą 
Bangladešui laimėti nepri
klausomybę.

Roma, Italija. Prez. Leone 
paskirtas premjeras Colom
bo pranešė, kad jam nepa
vyko sudaryti vyriausybės 
kabinetą. Prašo skirti ki
tą ton vieton.

Maskva. — Tarybiniai ge
ologai surado naujus alie
jaus šaltinius vakariniame 
Sibire. Kasdien iš ten gau
nama aliejaus po 300 tonų.

Washingtonas — Penta
gonas raportuoja, kad Ta
rybų Sąjungą atsiuntusi 
daugiau naujų raketinių 
laivų į Kubą.
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Toks tokį pažino ir
LIETUVOJE žmonės sakydavo: “Toks tokį pažino l 

ir į svečius pavadino.” Amerikoje žmonėse sakoma: 
“Birds of a feather flock together.” Abudu posakiai 
gerai apibūdina' prezidento Nixono neprisotinamas am
bicijas. Susidės jis ir su patimi “velniu,” jeigu jis padės 
jo politinei karjerai.

Pranešama, kad šiomis dienomis prezidento pakvies
tas Washingtone lankėsi naujai išrinktas Philadelphijos 
majoras, aršiausias reakcininkas Mr. Frank Rizzo. Mr. 
Rizzo yra demokratas. Tai kodėl prezidentas jį taip 
pamylėjo, kad net į svečius pasikvietė? Į klausimą pui
kiai atsako kolumnistas Sandy Grady Philadelphijos 
“The Sunday Bulletin” sausio 30 d. laidoje.

Net dviem atvejais Nixonas prakišo didžiulę Penn- 
sylvanijos valstiją. Prakišo 1960 metais prieš Kennedy 
117,000 balsų, o 1968 metais prieš Humphrey 169,000 bal
sų. Jis mano, kad šiemet rinkimuose jam gražiai pasi
tarnaus jo susibičiuliavimas su Philadelphijos miesto 
majoru demokratu Mr. Rizzo. Be to, prezidento įtaka 
didmiesčių gyventojuose, kaip žinia, nėra labai didelė. 
Bet jeigu jam pavyks laimėti tokio didmiesčio vadą ir 
majorą, jau bus kas kita. Ir kitų miestų žmonės gal pa
galvos, kad ponas prezidentas nėra jau toks blogas žmo
gus, kad ir jam labai rūpi miestų ir jų žmonių pro
blemos. Taigi jis ir mojasi vienu šūviu nušauti net du 
gana gražius zuikius—laimėti Pennsylvaniją ir pakelti 
savo įtaką didmiesčių gyventojuose.

Ir galimas daiktas, kad jo šis “gudravojimas” jam 
gali puikiai apsimokėti. Vienas jau aišku, būtent, kad 
M r. K i z z. o suskaldys Pennsylvanijos demokratus, 
šalininkus nusivesdamas į prezidento stovyklą.

ankstyvoje jaunystėje gau
na daug politinių, moksli
nių ir kitokių žinių. Inte
lektu aliniu atžvilgiu jie 
vystosi greičiau, negu pra
ėjusiame šimtmetyje. Dau
gelis jų politiškai apsispren
džia 18 metų, įsijungia į 
socialinę kovą, būdingą šių 
dienų .kapitalistinei visuo
menei.”

Įdomu, kad Tarybų Są
jungoje jau nuo 1936 metų 
18 metų sulaukusiems vai
kinams ir merginoms yra 
suteikta rinkimų ir balsavi
mo teisė- Panašiai yra ir 
kitose socialistinėse šalyse, 
komunistų vadovaujamose. 
Pasirodo, kad komunistai 
jaunų žmonių įtakos politi- šaulyje tik nazi-fašistai de

gino ir naikino spaudą, bet 
ir jie patys pranyko taip 
kaip ta spauda.”

pavė-
4 ar 5

laike

sveikinimais nuo motinos.
Kurie turime tėvus, bro

lius ir seseris Socialistinėse 
Valstybėse, Urugvajaus pa
štas sunaikina visą spaudą. 
Laiškus, kurie ateina iš So
cialistinių Valstybių 
luoja įteikti, net po 
mėnesius sulaiko.

Pavyzdžiui, karo
kareiviai gali gauti laiškus 
ir siunčia tėvams ir gimi
nėms nuo mūšio fronto kur 
pilna visokių slaptybių ir 
daug pavojų, o Urugvajus 
ne esąs nei kokiam kare ir 
turi normalus diplomati
nius ryšius su Socialistinėm 
respublikom, bet, kodėl nai
kina spaudą ir laiškus. Pa

savo

koje nebijo.

KANADIEčIAI, KAIP 
TIE RŪKORIAI?!

“Liaudies Balse” (sausio
28 d.) savo “Pastabose”

Negarbingiausia bičiulyste
ŠIOMIS dienomis Kinijos Liaudies Respublikos sos

tinėje Pekine tris dienas pas komunistus viešėjo Pakis
tano prezidentas Zulfikar Ali Bhutto. Ten jis tarėsi 
ne tik su premjeru Ohou En-lai, bet ir vyriausiu Kinijos 
Komunistų Partijos vadu Mao Tse-tungu. Sugrįžęs na
mo jis negalėjo atsidžiaugti Kinijos vadų nusistatymu 
Pakistano atžvilgiu. Jie labai gerai ir prielankiai su
prantą Pakistano vyriausybės politiką. Jie dar kartą 
pasmerkę Indijos valdžios suteiktą pagalbą bengaliečių 
tautai išsilaisvinti. Jie pilnai pritaria Bhutto ambicijai 
ir siekimui likviduoti naują bengaliečių valstybę Ban- 
gladeš ir susigrąžinti Rytų Pakistaną po jo dabar valdo
mo Vakarų Pakistano vėliava. Ateityje jie ir kiniečiai 
veiksią bendrai ir t. t.

Žinoma, gal naujasis Pakistano diktatorius perdaug 
giriasi, kad pakeltų savo prestižą savo pasekėjuose. 
Žiūrėkite, kokią didelę šalį Pakistanas turi savo talki
ninke!

Bet jau pati Mr. Bhutto misija ir kiniečių vadų su 
juo tarimasis bei bendras išstojimas prieš Indiją pakan
kamai įtikina, kad čia pasaulis mato vieną iš negarbin
giausių bičiulysčių visoje istorijoje. Komunistų vadai

“Mokslininkai, ekonomai 
ir politikieriai vis dažniau 
ir dažniau užsimena apie 
tak kad Kanada neteks ir i 7 . •politinės nepriklausomybės, 
jei ji neišgelbės ekonominės 
nepriklausomybės nuo JAV 
korporacijų, bet su šiais 
perspėjimais taip išeina, 
kaip ir su perspėjimais rū
koriams.

Kaip rūkoriai nesustoja 
rūkyti, taip niekas nesiima 
žygių Kanados ekonominei 
nepriklausomybei gelbėti.

Žinoma, visi norėtų nepri
klausomybės, bet jeigu tam 
reikia šiek tiek diržą su
veržti, tai jau kitas daly
kas.

Atrodo, kad visi laukia 
kaip ir kokio stebuklo, ku
ris tą problemą išspręs.”

Mes, žinoma, esame tru
putį optimistiškesnės nuo
monės apie mūsų kaimynus 
kanadiečius. Jau ir dabar 
užsienio reikaluose jie ne- 
visada pataiko į Dėdės Ša
mo muziką. Su laiku jie 
pradės ir ekonominiai 
prieš jį pasišiaušti. Nerei
kia nustoti vilties.

APIE ĮŽYMŲJĮ 
LIETUVIŲ TAUTOS 
MOKSLININKĄ

Vienas Lietuvos veikėjas 
prisiuntė mums lapuką iš 
kalendoriaus, kuriame pa
rodoma, kad sausio 13 d. 
sukako lygiai 80 metų, kai 
gimė mokslininkas fiziolo
gas Vladas Lašas, o mirė 
1 9 6 6 metais. Duomenys 
apie šį įžymų lietuvių tau
tos sūnų yra tokie:

Jis gimė Šiaurės Lietuvoje, 
valstiečio šeimoje. B a i g ę s 
gimnaziją, įstojo į Petrogrado 
universiteto fizikos-matemati
kos fakultetą, tačiau po metų 
persikėlė į Tartu universitetą 
studijuoti medicinos.

1918 m. V. Lašas su gydy
tojo diplomu grįžo į Lietuvą 
ir pradėjo dirbti Rokiškio li
goninėje. 1921 m. persikėlė 
į Kauną ir dėstė fiziologiją 
Aukštuosiuose kursuose. Po 
metų šie kursai buvo pertvar
kyti į Kauno (Lietuvos) uni
versitetą, o V, Lašas paskirtas 
profesoriumi.

1922-1924 m. V. Lašas to
bulinosi Berlyno, Prahos, Pa
ryžiaus universitetuose ir 1926 
m. sėkmingai apgynė medici
nos mokslų daktaro disertaci
ją.

Po Didžiojo Tėvynės karo 
V. Lašas buvo išrinktas atku-

Įriamojo LTSR Mokslų akade
mijos akademiku1 ir daug nu
veikė, organizuodamas akade
mijos institutus, derindamas ir 
kontroliuodamas jų d a r b ą . 
1948 m. jis buvo išrinktas 
TSRS Medicinos Mokslų aka
demijos nariu-korespondentu.

Profesorius buvo puikus pe
dagogas ir organizatorius. Jo 

Sėdim ir rūpsčiu iškilo dabartiniai Kau
no Medicinos instituto rūmai, 
taip pat ir Kauno klinikinė li
goninė. Jis paruošė didelį bū
rį jaunų specialistų bei aukš
tos kvalifikacijos moksli n i ų 
kadrų.

V. Lašas tyrė Lietuvos gy
ventojų, mitybos, anafilaksi
jos, alergijos ir šokų prigim
ties klausimus. Jis yra 125 
mokslinių d a r b ų , dešimties 
straipsnių autorius ir bendra
darbis.

PASLAUGA 
NEMĖGSTANTIEMS
PLEPĖJIMO

“Valstiečių L a i k rastis” 
(sausio 20 d.) paduoda to
kią “naujieną”:

Pasiteiravus anglų džentel
meną, ką jis su savo kolego
mis veikia uždarame vyrų

Iš laiškų
Kapsukas 1972.1.28 

Draugai laisviečiai!
Skubu pranešti liūdną ži

nią, kad š. m. sausio 26 d. 
po sunkios ir ilgos ligos, ei
damas 87 metus, mirė Pe
tras Naudžius, paskutinis 
“Laisvės” bendrovės įkūri
mo narys.

Petrą Naudžių visad pri
simenu, kaip puikų žmogų, 
įdomų pašnekovą. Mūsų po
kalbiai visad, pirmiausiai 
prasidėdavo nuo “Laisvės’’ 
reikalų, o po to nukrypda
vo į kitas temas. Kaip tik 
jo dėka aš tapau “Laisvės” 
skaitytoju, rėmėju, kores
pondentu Kapsuke.

Beveik iki paskutinių die
nų velionis turėjo šviesią 
atmintį, įgimtą humoro 
jausmą, sakydamas, kad 
per ilgai užsisėdėjo šioje 
žemelėje.

Liga buvo labai sunki, su
trikimai inkstuose, šlapumo 
takuose. Neužilgo p r i e š 
mirtį savo artimiesiems pa
pasakojo apie Tantalo kan
čias, sakydamas, kad ir jis 
taip kenčia.

Savaitę prieš mirtį per
gyveno du širdies infurb
tus.

Š. m. sausio 26 d. 15 vai. 
P. Naudžiaus širdis visiems 
laikams nustojo plakusi, bet 
jo šviesus atminimas liks 
visiems laikams.

Jūsų
! V. Gulinamas

“geri”, ir pats leidinys

Į Šie interesai sutampa ir 
kitus: pasirodo, kad—“mes 
kartu su visais amerikie
čiais ar bent jų dauguma 
giname žmonijos laisvę”.

Nei daugiau, nei mažiau
— tik visos žmonijos! Iš
vertus į paprastą kalbą, 
tai reiškia, kad “mes” pa
sisakome už karą Vietname
— nors didžiulė amerikie
čių dauguma vis ryžtingiau 
protestuoja prieš šią tikrą 
dvidešimtojo amžiaus gėdą, 
tai reiškia, kad “mes” kar
tu su pačiais įnirtingaisiais 
“vanagais” palaikome Izra
elio agresiją prieš Egiptą; 
tai reiškia, kad “mes” pū- 
tėme ir pučiame į tą patį 
karo dievo ragą.

Tie “mes” gerai žinomi: 
tai žmonės, gyveną iš ne
apykantos savo tėvynei, iš 
kurios jie pabėgo.

Na, o kas link “veiksnių” 
veikimo garsinimo galima 
pasakyti tik tiek: net per 
radijo bangas pučiama var
lė niekada neišvirs į jautį.

... Tik nereikėtų to ame
rikietiškai - lietuviško kal
bėjimo per “Balsą” vadinti 
“patriotiniu” ir “pasiauko
jančiu” darbu: tai papras
čiausia JAV mokesčių mo
kėtojų apmokama tarnyba, 
ir tiek.

Juozas Lukys

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisves” rei
kalus savo susirinkimuose.

Margas skiltis pasklaidžiiis
! Kodėl nepatiko

Kanados “Tėviškės žibu
riai” pasipiktinę, kodėl ka- 
nadietiškame žurnale “Nor
thern Neighbors” išspaus
dintas iliustruotas pasako
jimas apie Tarybų Lietuvą 
(“Lithuania—Socialist Suc
cess Story”).

Kodėl tai nepatiko Kana
dos klerikalų laikraščiui?

Priežastis paprasta: 
straipsnyje šiandieninė Lie
tuva ne koliojama, o tie
siog objektyviai pristato
ma. Pasirodo, kad “Tėviš
kės žiburius ” piktina visa 
teisybė: ir tai, kad 1940 m. 
Lietuva savanoriškai įstojo 
į Tarybų Sąjungą, ir tai, 
kad hi'Urininkai lietuvius 
dešimtimi., tūkstančių žudė 
ir vežė į darbus Vokieti
jon. Anot “Tėviškės žibu
rių”, tų išvežtųjų kelias ko
ne rožėmis buvo klotas.

Užkl i ū v a kanadiškiam 
laikraščiui ir Vilniaus* ka
tedroje dabar esančios Pa
veikslų galerijos nuotrauka, 
jie vėl atkartoja seną gies
me 1 ę apie neleistinumą 
rengti rimtos muzikos kon
certus buvusioje katedroje.

Visai kitaip pragysta “Tė
viškės žiburiai”, kai koks 
nors užsienio leidinys iš- 
spausd i n a dezinformaciją 
(šmeižtą) apie Nemuno 
kraštą: tada ir faktai bū
na
— “puikus”.

Bet šiandien skaitytojas 
jau moka atsijoti pelus nuo 
grūdų...

Toks tokį pagyre
Prieš kurį laiką Chicagos 

“Draugas”, negailėdamas 
komplimentų išgyrė “Ame
rikos balsą.”

Kieno tai “Balsas”, iš kur 
ir kodėl jis sklinda šiandien, 
niekam netenka aiškinti. 
Keliasdešimt metų jis ten
dencingai parinktomis lai
domis bando neteisingai in
formuoti gimtinėje gyve
nančius lietuvius, nuteikti 
juos prieš gimtąjį kraštą.

Pastaraisiais metais Lie
tuvoje posakis “kaip sako 
“Amerikos balsas”... tapo 
apibudinimu anekdotinėms 
žinioms...

Bet tarp “Draugo” kom
plimentų kyšteli ir tiesos 
žodis. Štai: Į

I

“Amerika, radijo bango
mis skleisdama atrinktas ži
nias, siekia savų tikslų”.

Be abejonės! Taip buvo 
nuo pat pirmųjų “Amerikos 
balso” dienų, taip yra ir da
bar: Amerika šias radijo | 
laidas naudoja, jų pobūdį i 
kaitalioja pagal savo politi
kos ir propagandos porei
kius. Šią akciją mėginti iš
kišti kaip baisiai svarbų vi
sai lietuvybei, ypač — “pa
vergtai” Lietuvai — mažų 
mažiausia — juokinga. Gi 
“Draugas” kaip tik tą ir 
mėgina įrodyti:

“Tačiau šiuo požiūriu su 
Amerikos siekimais sutam
pa ir mūsų tautiniai bei 
laisvės siekimo reikalai.” 
JAV niekada nebuvo ir nė
ra Tarybų Sąjungos drau
gu, tad iš kur liepsnoja ta 
amerikietiška meilė vienai | 
iš sudėtinių Tarybų Sąjun
gos dalių — Tarybų Lietu
vai? Šito “Draugas” ir ne
paaiškina, nes tada tektų— 
noromis ar ne—pripažinti, 
kad “Amerikos balso” ir 
“mūsų” (t. y. — lietuviškų 
nacionalistų) interesai su
tampa idealoginėje, propa
gandinėje kovoje prieš šian
dieninę Lietuvą.

Iš TOS NAKTIES
Iš tos nakties —
Dangus audros pritvinkęs,
Ir akys,
Pilnos; nevilties,
Ir lūpos,
Ir šnabždėjimas aistringas—
Kaip muzika
Iš tos nakties.

Iš tos nakties —
Kaip beržo šakos laibos 
Skausmingai grakščios ran-
Ant peties [kos
Ir apsvaigimas
Trumpas tarsi žaibas
Kaip muzika
Iš tos nakties.

Daugiau apie Petrą 
Naudžių

Ištraukos iš kablegranios 
prisiųstos A. Vaivutsko iš 
Vilniaus.

j Petras Naudžius gimė 
1885 m. liepos 3 d. Šakių ra
jone, Kraujučių kaime. Bai
gė vietos pradinę mokyklą. 
Vėliau mokėsi Veiverių Mo
kytojų Seminarijoje.

1905 metais buvo įsijun
gęs i revoliucinį judėjimą 
savo apylinkėj e, Tais pat 
metais išvyko 1 i Ameriką.

Amerikoje dirbo audimo 
fabriko j e, o vėliau dirbo 
spaustuvėje. 1911 metais 
P. Naudžius su J. Valatka, 
J. Neverk u, Mik. M i žara ir 
kitais Bostone pradėjo leis
ti “Laisvę.” Jis netik lei
do laikraštį, bet ir bendra
darbiavo jame. Jis palaikė 
ryšius su “Laisve” iki pat 
savo mirties.

1913 metais grįžęs į savo 
gimtąjį kraštą dirbo spaus
tuvėje. Vėliau buvo Šakių 
ir Vilkaviškio apskrities gi
rininku. 1949 metais išėjo 
i pensiją ir gyveno Kapsu
ke. ' X j

Palaidotas sausio 29 d. 
Kapsuko Miesto kapinėse.

Iš tos nakties —
Skausmingas pabudimas
Kaip kelias
Krintančios, sudegusios
Gal tai ne tu, [žvaigždės. 
Gal būt, tai pats likimas — 
Kaip muzika
Iš tos nakties,

klube, šis atsakė:
.” Tikrai, tylėjimas žmo-ir galva kruviniausios militarinės diktatūros, kuris per- tylim

nai tik per devynius mėnesius, Rytų Pakistane išskerdė nėse —tradicinis anglų bruo- 
šimtus tūkstančių žmonių, o daugiau kaip dešimt mili-'.žas.
nai tik per devynius mėnesius, Rytų Pakistane išskerdė

jonų privertė bėgti iš savo žemės į Indiją, suranda ben
drą kalbą ir pasižada vieni kitiems padėti !

Nesunku suprasti Mr. Bhutto ir jo ambicijas, bet 
kur yra nudardėję didžiosios Kinijos vadai? Nejaugi 
jų neapykanta Tarybų Sąjungai ir jos vadovybei nebe
leidžia jiems logiškai pagalvoti, kad jų kelias ilgainiui 
gali privesti ir prives tiktai prie didžiausios tragedijos?!

Istorikai jį aiškina tuo, 
kad ši šalis tirštai gyvena
ma. Todėl niekas nenustebo, 
kai Lordų rūmų narys M. Sli- 
bou pasiūlė įvesti geležinkelių 
linijose specialius v ą g onus 
tylintiems.”
—- Juk yra vagonai nerū

kantiems, —- susierzinęs pa
sak ė 1 o rd as.--- K < > < 1 ė 1 ta d ui e- 
kas iki šiol nepasirūpino ap
saugoti žmonių nuo bendra
keleivių plepumo ? O dabar,

Iš tos nakties

Kas ką rašo ir sako
ma tą teisę suteikti 18 me- j nenuvažiavus nė mylios, būti- 
tų sulaukusiems vaikinams j nai tau kas nors pasakys: 

“Koks puikus šandien oras, 
-- . tiesa?“

Bet ką anglai sugalvos 
pranašumu I daryti su nesuvaldomais 

'plepėtojais autobus u o s e ? 
Šiais laikais daug i a u s i a 
žmonių važinėja ne trauki
niais, bet autobusais.

AMERIKIEČIAI 
PASIVIJO, O 
PRANCŪZAI DAR NE

Lietuvos “Komjaunimo 
‘Tiesa” (sausio 20 d.) at

spausdino korespondenciją 
iš Paryžiaus jaunimo klau
simu. Korespondencijos au
torius J. Bočkarovas kalba 
apie Prancūzijos spaudoje 
keliamą klausimą dėl sutei
kimo jauniems žmonėms 
balsavimo teisės.

Pasirodo, kad kaip 1830 
metais Prancūzijos monar
ch ištinę konstitucija nusta
tė, tik 25 metų sulau
kęs jaunas žmogus turi tei
sę dalyvauti rinkimuose ir 
balsuoti, taip tebėra iki 
Šiai dienai. Dabar siūlo-

ir merginoms.
v. . .' :■ t

Žinoma, mes, amerikie
čiai, negalime perdaug di
džiuotis savo 
šiuo klausimu. Juk ir čia 
dar tik pernai buvo suteik
ta balsavimo teisė 18 metų 
jaunuoliams. Stebėtinai il
gai ir čia reikėjo laukti tos 
protingos išvados, kad jau
nam žmogui taip pat yra 
svarbu ir rūpi savo šalies 
reikalai, kaip ir senesnio 
amžiaus piliečiams- Teisin
gai korespondentas Bočka
rovas sako:

“Šiuolaikiniai žmonės, iš
sivysčius masinėlns infor
macijos priemonėms, jau

TOKS BAISUS 
SUVARŽYMAS

Urugvajaus lietuvių “Dar
bas” skundžiasi: -, -

“U rugvajuje nėra teisės 
gauti atvirūkę nuo motinos. 
Taip esame kaip sunkiųjų 
darbų kalėjime atskirti (“in 
ėomiunicados”) neturim tei
sės gauti nei atvirukės su

ĮVAIRENYBES
Venecijoje sustre i k a v o 

gondolų irkluotojai. Jie 
protestuoja prieš reikalavi
mą laikytis vienos krypties 
judėjimo Didžiuoju krantu.

I vieno Roterdamo namo 
požeminį garažą atskirai 
įvažiuoja vyrai, atskirai — 
moterys. įvažiavimas mo
terims yra dviejų su puse 
metro pločio.

Meksikoje imama kulti- 
vūoti nauja futbolo “rūšis.” 
Pirmąsias 20 minučių žai
džiama normaliai. Po to į 
aikštę išleidžiamas bulius, 
ir kiekvienas įvartis skai- 
či no j amas dvigubai.

Klebonas iš Tulsos (Okla
homa, JAV) užsakė vitra
žą, kuris vaizduos pragaro 
sceūas. Kai kurie velniai 
bus panašūs į Hitlerį, 
ringą ir Gebelsą.

Ge-

Palik mane,
Kol dar trumpi šešėliai, 
Kol ryškios spalvos 
Ir skaidrus vanduo, 
Kol dar į vasarą 
Takeliai neužžėlė, 
Kol dar širdies 
Nepalietė ruduo.

Pamiršk mane
Kaip nebereikalingą daiktą, 
Kaip nuolaužą
Iš nelaimingos praeities.

ir bus ramu.
Bus viskas baigta, 
širdis nurims, 
Ir žaizdos neskaudės.

Palik mane.
Pamiršk mane.
Dabar pats laikas
Atsiskaityti už visas skriau-
Palik. Pamiršk. [das.
Palik. Pamiršk
Pasmerkus ir prakeikus 
Už išgalvotas ;
Ir tikras klaidas.

Juozai MatteviČius
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Keliai į širdies gelmes, arba 
širdies zondavimas (tyrimas)
Teisingiau šią procedūrą 

vadinti intrakardmiu tyri
mu — tyrimu pačioje širdy
je. Širdies zondavimas pa
neigia iki šiol populiarų 
širdies suvokimą — paslap
tingas, “drovus” organas, 
kurie, jei nenustoja plakęs 
vien tik pažvelgus į jį, tai 
prisilietus — tikrai sustos. 
O iš tikrųjų, širdis—pompa. 
Kartais nesuprantama, ka
prizinga, bet, deja, tik pom
pa, I ją galima įkišti vamz
delį — zondą, adatą ar net 
nedidelį aparatuką. Tai ir 
yra širdies zondavimas. Į 
širdį galima patekti įvai
riais keliais. Dažniausiai 
per kraujagysles: jos “iš
eina” ar “įeina’’ į širdį. 
Dabar retai kada tenka 
prapiauti kraujagyslę. Ras
ta būdų, kuriais zondai į 
krauja g y s 1 ę įvedami per 
įdurtą adatą. Ligoniui tai 
iškęsti net lengviau, negu 
paprastą vaistų injekciją, 
mat, prieš duriant, ta veta ap
marinama. Tyrimas ligonio 
visai nevargina tuo atveju, 
jei jis nebijo. O įtikinti, kad 
širdies zondavimas — ne 
viduramžių kankinimo for
ma, jau gydytojo pareiga.

Zondui patekus į širdį, 
siekiama sužinoti daugiau 
informacijos. Šiuo metu pa
grindinį žodį “taria’’ apara
tūra. Aparatūra — intra- 
kardinių tyrimų laborato
rijos esmė. Be modernios 
ir, deja, labai brangios apa
ratūros širdies zonduoti ne
įmanoma. Intrakardinio ty
rimo laboratorijoje papras
tai g reta medikų dirba 
aukštos kvalifikacijos inži
nierių elektronikų, technikų. 
Taigi gydytojo specialybės 
sąvoka labai išsiplėtė iki 
šiol Sveikatos apsaugos mi
nisterijos indeksuose ji net 
neapribota. Jis ir chirurgas, 
ir rentgenologas, ir fizio
logas, ir bent truputį tech
nikas, fotografas. Apara
tūra padeda išmatuoti spau
dimą, nustatyti, kiek deguo
nies turi kraujas atskirose 
širdies kamerose, apskai
čiuoti gausybę širdies vei
klos parametrų. Visa tai 
žinant, galima ne tik diag
nozuoti susirgimą, bet ir 
nustatyti organizmo rezer
vus, prognozuoti ligos eigą, 
operacijos sėkmę bei rezul
tatus.

Bene aiškiausia tyrimo 
dalis yra rentgenokontras- 
tinis tyrimas. Per zondą į 
kraujagyslę ar širdies dalį 
suleidžiamas medikamentas, 
kuris yra matomas rentge
no aparatu. Televizoriaus 
ekrane galima stebėti tiria
mo organo sienelių nelygu
mus, susiraukšlėjimus, su
siaurėjimus, sekti, kur yra 
šis medikamentas. Šis vaiz
das įrašomas į filmo juos
tą. Aparatūra galima 
padaryti daugiau kaip 
šimtą nuotraukų per se
kundę. Filmą vėliau išna
grinėja terapeutai ir chi
rurgai, bendromis jėgomis 
numatoma tolimesnio gydy
mo eiga.

Kontrastinis tyrimas pa

staruoju metu tapo ypač 
aktu a l u s ligoniams, ser
gantiems stenokardija ir 
širdies infarktais. Chirur
gai ėmėsi juos operuoti: ša
linami susiaurėjimai, at
kemšamos užkimštos po 
infarkto širdį maitinančios 
kraujagyslės. Operuoj ant 
reikia tiksliai žinoti, kur 
yra susiaurėjimas — užsi
kimšimas, ar galima ope
ruoti ir ar organizmas 
“neišsigydė” pats — nekom
pensavo sutrikusios krau
jotakos. I šiuos klausi
mus a t s a k o tik i n t ra
ku rd i n is tyrimus. Šios rū
šies ligonių labai daug. Li
gos priežastis — ateroskle
rozė, vad i n a m a XX am
žiaus epidemija. Tačiau yra 
būdų atrinkti tuos, ku
riems šis tyrimas yra rei
kalingiausias.

Gydytojas intrakardinio 
tyrimo laboratorijoje dirba 
televizorių/ osciloskopų ir 
videomagnetof o n ų ekranų 
apsuptas. Jam talkininkau
ja būrys įvairaus profilio 
specialistų. Ir tai supran
tama: jie sergsti sveikatą.

Eugenijus Kosinskas 
Vilniaus klinikines ligoninės 
intrakardinių tyrimų vedėjas

Scranton, Pa.
Išbuvęs ligoninėj keletą 

savaičių, sausio 30 d. mirė 
“neprigulmingos” liet u v i ų 
bažnyčios kunigas Mykolas 
Valadka, kuris per 40 metų 
čia klebonavo. Buvo “su
kalbamas” žmogus, nors sa
vo parapijos reikalus, žino
ma, statė pirmoje vietoje.

Buvo gimęs Lietuvoje ir 
ten mokslus ėjo, ir 1927 me
tais buvo “įšventintas” į 
kunigus. Neužilgo po to at
vyko į Ameriką, na, ir pri
tapo prie “neprigulmingos” 
bažnyčios, kurią kiek lai
ko prieš tai įsteigė lenkų 
kunigas Hoduras. P r i e š 
jį jau kunigavo kiti ku
nigai, o Valadka tik tę
sė jų pradėtą darbą. Jis 
taip pat organizavo parapi
jas Wilkes-Barre, Pa., ir 
Lawrence, Mass. Kaip tos 
parapijos gyvuoja ir ar gy
vuoja, šiuo laiku neturiu 
žinių.

Laidotuvių apiegas atliko 
lenkų vyskupas A. Rysz. 
Palaidotas parapijos kapi
nėse.

Liko viena giminaitė Ka
nadoje ir keletas gimimų 
Lietuvoje.

Velionis parašė keletą 
knygų. Vieną is jų “Už 
Laisvą Lietuvį” teko per
žiūrėti. Knyga su daugu
ma “ištraukų” kitų autorių, 
kalba apie lietuvius, bet 
nieko neužsimena apie var
guomenės padėtį.

K. G.

Liaudies Balsas
Pažangus Kanados lietuvių savaitraštis, einąs nuo 

1932 metų. Laike 1938-1939 metų ėjęs du syk į savai
tę.

Liaudies Balsas yra skaitomas ne itk Kanadoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, bet ir Pietų Ameri
koje, Škotijoje ir Tarybų Lietuvoje.

Liaudies Balso prenumerata Kanadoje ir J.A.V.. $5 
į metus, o visur kitur $7.00.

LlAŪtHES BALSAS
160 Claremont St., Toronto 140, Ortt, Cafiada

Hartford, Conn.
Sausio 25 dieną mirė Vin

cas Staugaitis, sulaukęs 
gražaus amžiaus. Buvo gi
mę Lietuvoje. Visą gyveni
mą praleido Hartfordo apy
linkėje ir West Suf field, 
Conn. Priklausė prie Sū
nų ir Dukterų Draugijos, 
prie LLD ir buvo gar bes na
riu Laisves choro. Paliko du 
posūnius ir anūką su šei
ma. Tai buvo nuoširdus 
‘Laisvės” ir darbininkų rei- 
reikalų rėmėjas, visur pri
sidėjo su parama svarbiems 
reikalams.

Po jo žmonos mirties vie
nas gyveno savo name. Kai 
posūnis išvažiuodavo Flori- 
don, tai anūkas ir jo žmona 
labai gražiai juo rūpinosi ir 
palaidojo Rose Hill Memo
rial tPark kapinėse. Buvo 
daug gražių gėlių nuo drau
gijų ir giminių.

O. Silks pasakė labai tin
kamą atsisveikinimo kalbą, 
apibūdindama jo gyvenimą 
ir gerus darbus. Dar vi
sai neseniai velionis dova
nojo “Laisvei” 500 dolerių 
po vardu “Laisvės • Drau
gas?’

Mes liūdinti jo vienmin
čiai draugai reiškiame gi
lią užuojautą jo artimie
siems liūdesio valandoje, o 
jam po ilgos kelionės lai 
čiulba paukšteliai gražioje 
gamtos aplinkumoje.

Laisvės choras turėjo sa
vo susirinkimą. Nors buvo 
neskai 11 i n g a s, bet narių 
nuotaika buvo gera. Pa
teiktas metinis praneši
mas. Pasirodo, kad turė
jome gerus metus. Turėjo
me parengimų ir du gra
žius išvažiav i m u s . Iždas 
eina žemyn, bet nenusime
name, žiūrime į priekį. Nu
tarta rengti pavasarinį pa- 
rehgimą su dainomis. 
Sudaryta darbšti komisija. 
Manau, kad ji suruoš ką 
nors įdomaus. Tik tėmyki- 
me laiką ir paremkime jų 
darbą.

Namo bendrovė turėjo sa
vo metinį susirinkimą sau
sio 30 d. Narių dalyvavo 
jau mažiau, bet visi gerai 
nusiteikę. Išklausė praneši
mą apie namo stovį. Nuta
rė dar laikytis toliau. Pa
skyrė “Laisvei” 10 dol. Gas- 
padinės pavaišino skaniais 
pietumis.

V. K.

Washingtonas. — Ameri
kinė žinių kompanija Port
er International susitarė su 
Tar. Sąjungos žinių agen
tūra Tass išleidinėti dukart 
į mėnesį žinių aplinkraštį 
apie tarybinę ekonomiką ir 
jos pažangą.

Cliffside Park, N. J.
Adelė Bakūnienė per daug 

metų vis skundėsi, kad ne
gerai jaučiasi su koja. Vis 
manė ir laukė kol praeis, 
bet nepraėjo skausmas. Nu
vykus pas gydytoją, jis nie
ko nesurado, bet patarė va
žiuoti į Columbia Presby
terian Hospitalį New Yor
ke.

Taigi, 1969 metais Adele 
pasidavė į ligoninę. Ten, po 
ilgU tyrinėjimų, priėjo išva
dos, kad reikia nuplauti 
kairiąją koją (8 colius). Ji 
ligoninėje išbuvo apie tris 
mėnesius.

Parvažiavus namo, išmo
ko viską pasidaryti važinė
dama ant ratukų.

Po metų ir pusės pradėjo 
Adelei skaudėti kitą koją. 
Ir vėl ji pasidavė į tą pa
čią ligoninę, kur reikėjo nu
plauti vieną dešinės kojos 
pirštą. Operacija padary
ta sausio 20 d. Ligonines 
adresas toks: Columbia 
Presbyterian Hospital, W. 
108th St. & Broadway, 
NeW York City.

Dabar žodis apie J. Ba- 
kūną, kuris jau per eilę me- 

tų kankinamas “Parkinson” 
ligos. Pats negali nei ap
sirengti. Laimė, kad turi 
gerus vaikus, tris sūnus ir 
vieną dukterį, kurie pa
gelbsti tėvams.

Abu Bakūnai yra nariai 
LLD ir LDS vietinių kuo
pų. J. Bakūnas per 30 metų 
buvo LDS kuopos pirminin
ku.

Linkiu abiem draugam 
greit pasveikti.

George Stasiukaitis

Brockton, Mass.
Pranešu, kad sausio 29 

dieną netikėtai mirė “Lais
vės” skaitytojas Antanas 
Raila. Vakare rado jo na
muose jį nukritusį, pusgy
vį. Buvo nuvežtas į ligo
ninę, bet jau gyvybės nebu
vo galima išgelbėti. Palai
dotas vasario 2 dieną.

Geo. Shinuitis

Worcester, Mass.
LDS 57 kuopos susirinki

mas įvyks vasarioi 13 d., 
29 Endicott St. svetainėje. 
Pradžia 2 vai,, po pietų.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti šiame pirmame 
šių metų susirinkime. Turi
me daug reikalų aptarti.

Teko kalbėti su finansų 
sekretore, kuri sakė, kad 
pernai visi nariai gerai ko
operavo, pasi mokėdami 
duokles už visus metus. Tas 
jai pagelbėjo, sumažino dar
bą ir susirinkimų laikymo 
išlaidas. į Visuomet, kasmet, 
nariai mokame į kuopos ' iž
dą po 50c dėl kuopos palai
kymo išlaidų. Praeitais me
tais to nemokėjome.

Būtų gerai, kad ir šiemet 
pasimokėtume duokles pra
džioje metų. Tas palengvin
tų jums ir finansų sekreto
rei, nes ji dabar gyvena ki
tame artimame miestelyje 
Holdene.

Šiemet įvyksta LDS sei
mas, turėsime šiame susi
rinkime nominuoti į Centro 
Valdybą kandidatus. Tai 
dalyvaukime susirinkime ir 
nominuokime darbščius, tin
kamus kandidatus.

J. Jaskevičius
Sekr.-Ižd. (11)

Vatikanas. — Jėzuitų or
dinas paskelbė - pilną pasi
tenkinimą tikėjimo laisve 
Lenkijoje. Sako, katalikų 
kunigai gali atlikti religi
nes apeigas be jokio truk
dymo.

FAIRFIELD, CONN.
Mirus

Jonui Petrušaičiui
" .i J-.’■■ . ”... :• ' -

Reiškiame gilią užuojautą velionio 
artimiesiems ir draugams.

A. Mureikai Alvin Valatka
A. Marozas Algird Arison
M. J. Strižauskai M. Arison

M. Valatkienė

Prisimename
Skaudžiai ir liūdnai praslinko keletas metų 

kai mirė mano tėveliai. Ilgai, ilgai juos prisi
minsiu ir mano širdyje padaryta žaizda nesu
mažėjo.

KAZYS KAPIČIAUSKAS, tėvelis 
mirė vasario 9, 1944

VERA KAPIČIAUSKIENĖ, motina 
mirė gruodžio 2, 1967

Adele ir BilTKumpan
Dukra ir žentas 

Binghamton, N. Y.

Pataisymas
“Laisvės” num. 8 (sausio 

28 d. laidoje) laužydami 
laikraštį sumaišėme drau
go V inco B o v i n < > raštą 
“Gimtojo krašto temomis.” 
Labai atsiprašome pirmiau
sia drg. Boviną, o taip pat 
ir skaitytojus.

Čia perspausdiname tris 
paragrafus, kurie buvo su
maišyti :

Diuponas kreipėsi į saugu
mo (policijos) komisarą — 
jie susitinka, daro suokalbį, 
kad afrikietis vaikinas bū-
tų suimtas ir pašalintas 
kaip subversyvus elementas. 
Taip ir padaryta — dar ne
matytas ir negirdėtas neg
ras studentas tampa paša
lintas. O Diuponas, kaip re
akcinių dogmų propaguoto
jas, atlikęs šlykščius veiks
mus — išlieka kaip teisus 
teigiamas herojus. Tai to
kia meninio kūrinio baiga. 
Autorius, matyt, parašė 
Diupono pasaulėžiūros ko
pijų.

Kritikai apie kritiką
Pabaigoje pereitų metų 

(spalyje) Tarybų Lietuve s 
literatūros kritikai susirin
ko Vilniuje ir diskusavo sa
vo profesijos problemas — 
apie tai plačiai rašė “Lite
ratūra ir menas.” O lapkri
čio mėnesyje Pabaltijos so
cialistinių šalių kritikai Ry
goje (Latvijoj) aptarė lite
ratūros esmines problemas. 
Vilniaus pokalbyje dalyva
vo literatai, kritikai, kaip 
K. Korsakas,. J. Bielinis, J. 
Lankutis, A. Masionis,. Bj 
Raguotis, D. š n Lukas, V. 
Areška, K. Nastopka, “Tie
sos” redakcija ir kiti.

Žinoma, tai irgi didžio li
teratūros išaugimo ir bren
dimo reiškinys. Nei neban
dome atpasakoti visų kriti
kų pateiktus pareiškimus. 
Antra vertus, tai Lietuvos 
literatūros ir kritikos rei
kalas. Tačiau pastebėtina, 
kad diskusijoje buvo prin
cipingai akcentuota litera
tūros ir kritikos visimome- 
niškumas ir idėjiškumas.
Atrodo keista, juk pati li
teratūros prigimtis — vi
suomeninė. Rašytojas bet 
kurio žanro ar braižo rašo 
visuomenei, reiškia jos idė
jas ir tikslus. O visgi veik 
vienbalsiai ir įtikinamai bu
vo parodyta, kad atsiranda 
rašytoju ir kritikų, kurie 
nukrypsta nuo socialinio 
kūrinio turinio nagrinėjimo 
į stylių ir formų estetiza- 
vimus.

HELP WANTED-MALE-FEMAL1
MACHINIST — Set up Brown and 
Sharpe automatic screw machines. 
Exceptional pay for capable person, 
45 hour week, paid Blue Cross, Blue 
Shield, life insurance, holidays and 
vacations. 201-773-8800

(7-14)

MACHINISTS, 2nd Class
Must be experienced 

Steady Work 
TAP-RITE PRODUCTS DIVISION 

204 Railroad Avenue 
Hackensack, N. J.

Please mention this ad.
(7-13)

TOOL & DIE MAKERS 
1st class or working foreman 

considered.
Progressive Dies, Jigs & Fixtures. 

Steady work.
Excellent opportunity. Midtown. 

212-675-0755
(915)

HOUSEKEEPER-COOK
11:30 A. M. — 6:30 P. M.
Tuesdays & Sundays Off.

Own transportation.
Good pay, 5 days.

Edison, N. J.
201-225-3131

(9-14)

MECHANIC
Ti’uck Mechanic; knowledge of 

diesel. Must be experienced.
Salary according to experience.

Steady job, 5 days per week.
Call 201-935-4750
Ask for Angelo.

(10-16)

SETUP MAN for power shoal's.
Experience required.

Hours 8—4:30 PM.
Call Mr. A. Lawrence 

for appointment.
241-8400

Kenilworth, N. J., Area
(10-14)

NEW WOODWORKING
plant needs skilled and unskilled 
help in the manufacture of kitchen 
and bathroom, cabinets and formi
ca tops. Pleasant working condi
tions and benefits. Apply between 

9 an 12.
I NORWOOD PRODUCTS CORP.
241 North 10th St., Prospect Park, 

New Jersey (11-16)

MATRONS — 5 day week.
Light housekeeping. Pleasant work
ing conditions, excellent company, 
benefits. Uniforms and meals 
furnished. Apply in person or call 

201-721-3340
HOWARD JOHNSON 
Garden State Pkwy. 
Service entrance,

Bordentown Ave., South Amboy
, N. J. (11-17)

New Haven, Conn.
Lietuvių svetainė parduo

ta Graikų draugijai sausio 
19 dieną. Lietuviai ją jau 
užleido naujiems savinin
kams, kurie dabar svetainę 
remontuoja pagal savus 
norus. Svetainė viduje ir 
iš lauko pusės gražinama.

LDS nariai Connecticut 
valstijoje klausia manęs, 
kas darosi LDS Centre.
Mat, spaudoje (“Laisvėje” 
ir “Vilnyje”) pasirodė pro
paganda kaslink rinkimo 
naujos valdybos. Aš su
prantu, kad LDS Centro 
valdyba turi susidėti dau
giau iš N. Y. valstijos ar
ba Niujorko miesto narių, 
kad sutaupius kelionių lė
šas. Manau, kad propagan
da nėra reikalinga.

Mūsų mieste vakare atvy
kus į centrą atrodo, kad vi
si žmonės yra miestą aplei
dę. Gatvės tuščios. Taip 
žmonės įbauginti, jog bijo 
pasirodyti gatvėse. Visa 
transp o r t a c i j a susilaiko. 
Bušai po 6 valandos nebe- 
kursuoja. Taip pat ir sek
madieniais neveikia. Biz
nieriai labai susirūpinę to- 
kiuo likimu.

Turtingiausia šalis pasau
lyje eina velniop!

J. Kinu

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

HELP W4NTED-MALE-FEMALB
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)

MACHINE OPERATORS
First, second & third shifts 
ARROW PLASTICS CORP.

1 Mattimore St.
Passaic, N. J.

18-14)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced. Union shop, fringe 
benefits, paid holidays and vacation, 
incentive plan, high starting base. 
Women. Equal opportunity employer. 
Steady employment. Pleasant work
ing conditions.

SWAN PRODUCTS Co., INC.
1355 W. Front St. 

Plainfield, N. J.
201-755-4455

(10-16)

PLATER
Must be able to handle a small 
plating department Experienced 
in many types of electroplating.

Call Mr. O’Brien 
201-469-4212

(10-14)

DRILL PRESS OPERATORS
Setup and operate drill press and 
milling machine. Must be able to 
layout and work from blueprints. 
Company paid hospitalization, liberal 
benefits and vacation plan. Apply 
at Emco Wheaton, Springfield Rd., 
Union, N. J., to Mr. Young. (10-12)

KNITTER MECHANIC 
or ASSISTANT

Experienced on Dubied flat machine. 
Steady, day time work 

Peter Freund Knitting Mills 
5625 Kennedy Blvd.

No. Bergen, N. J. 868-9300
, (10-12)

MECHANIC 
TEXACO INC.

Experience on gas & diesel truck.
Supply own tools.

H. S. GRAD.
, <>1201-436-2200. Ext. 65

(10-14)

NURSING INSTRUCTORS
Faculty positions open now for full 
time & part time in pediatrics & 
Medical Surgical nursing. Salary 
commensurate with qualification. 
Apply write wire or Call 462-5800 
ext. 295 or write Sister Damian, 
Community College Of Balto., Dept. 
Of Nursing, 2901 Liberty Hghts. 
Ave., Balto., Md. 21215

* (7-14)

Fairfield, Conn.
Tik vieną dieną pasirgęs 

sausio 23 d. Šv. Vincento 
ligoninėje Bridgeporte mi
rė Jonas Petrušaitis, 81 me
tų amžiaus.

Velionis Petrušaitis dir
bo prie metalo tarpinimo 
per 35 metus. Tas darbas— 
karštas ir kenksmingas 
žmogaus sveikatai.

J. P e t rus a i t i s skaitė 
“Laisvę” ir nuoširdžiai ją 
rėmė sulyg savo išgale. 
Priklausė prie LDS 74-os 
kuopos ir LLD. Buvo susi
pratęs L T u vi s darbininkas 
pilną to žodžio prasme. La
bai gaila netekus malonaus 
ir susipratusio draugo.

J. Petrušaitis palaidotas 
sausio 25 d. Lawncroft ka
pinėse, Fairfield, Conn.

Velionis paėjo iš tos pa
čios vietos, kur buvo Leono 
Prūseikos tėviškė. Į šią ša
lį atvyko prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Fairfielde iš
gyveno 50 metų. Buvo ve
dęs, liko žmona Uršulė, 2 
sūnūs John ir Ernest, duk
tė Julie Ferency ir keli anū
kai ir proanūkiai.

Lai būna tau, mielas Jo
nai, lengva ilsėtis šioje to
limoje nuo gimtinės šalyje. 
O mes likusieji tavo ben
dradarbiai žygiuosime to
liau.

Draug&s
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DR. A. PETRIKĄ

Iš atsiminimų apie įžymiąją 
lietuvių tautos poetę

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos daugiatomio leidinio 
“Literatūra ir kalba” IV tome randame daug labai jau
dinančių įvairių asmenų atsiminimų apie Salomėją Nė
rį. Noriu su jais supažindinti “Laisvės” skaitytojus. 
Prašome pasiskaityti:

/

ta. Mes įtikinėjome, kad te
nai ir gydytojai geresni 
specialistai, ir vaistų dau
giau yra. Tačiau S. Nėris 
n e n o r ėjo važiuoti, buvo 
prislėgtos nuotaikos. Ji sa
kė, kad'- geriau jau būtų 
mirti Lietuvoje.”

A. Nosovaitė
“Bėga metai, eina mėne

siai, slenka dienos. Ir kiek
viena pragyventa valanda 
vis labiau atitolina mus 
nuo gyvos S. Nėries. Tačiau 
kiek bebūtų pragyventa jų, 
tų valandų, dienų, mėnesių 
ir metų, užmiršimo dulkės 
vis tiek nepaliečia jos var
do. Visa Tarybų Lietuva, 
visi jos darbo žmonės su 
gilia pagarba šviesiu pa
sididžiavimu taria šį vardą. 
S. Nėris — viena tauriau
sių ir šauniausių lietuvių 
tautos dukrų, visas savo jė
gas, visą savo širdį ir poe
tinį talentą atidavė savosios 
tautos laimei ir laisvei^ vi
sos tarybinės liaudies kovai 
už šviesią ateitį, u ž taiką 
uasaulio tautų tarpe, už 
komunistinės visuom e n ė s 
sukūrimą. Jos kovingi, mo
bilizuojantieji, giliai idėjiški 
ir nepalyginamo meistriš-

Aido Choro 60-osios metinės
Prisimename, kaip puikiai buvo paminėta Aido 

50 metų sukaktis, kuri įvyko 1962 metais, Schwaben 
Hall, Brooklyne. Jau dešimt metų praėjo nuo to šau
naus Auksinio Jubiliejaus paminėjimo ir, galima pasa
kyti, kad Aido choras per šį dešimtmetį gana gerai iš
silaikė. Buvo suvaidinta keletas operečių, dalyvauta ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių koncertuose, dainuota net 
ir New Yorko Town Hali. Reikia pripažinti, kad pasku
tinio dešimtmečio meno darbuotė Aido choro istorijoje 
yra gražus priedas prie Auksinio Jubiliejaus.

Atžymėjimui Aido choro 60 metų meninės veiklos, 
rengiamas sukaktuvinis banketas su menine programa, 
kuris įvyks šių metų gegužės 7 dieną, Lietuvių Pilie
čių klube, Maspeth, N. Y. Šia proga Aidas išleis Jubi
liejinę Programą, kurioje tilps santrauka iš Choro vei
klos.

Jubiliejinės Programos formatas bus vidutinio dy
džio, kurioje galės tilpti chorų, organizacijų, prekybi
ninkų bei atskirų asmenų sveikinimai.

Tikime,-kad pažangieji lietuviai, dainos mylėtojai 
iš arti ir toli, teiksis atsiliepti ir pasveikinti New Yorko 
Aido chorą 60-ųjų metinių proga.

Finansinius sveikinimus prašome prisiųsti ne vė
liau balandžio 1 dienos, kad galėtume laiku priduoti 
spaudai. Adresas:

AIDO CHORAS
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y. 11417

Prisiminiumi, kiekvienam sveikintojui bus pasiųsta 
Jubiliejinė Programa. Laukiame draugiško pritarimo 
ir nuoširdžios paramos.

Jubiliejinis Komitetas 
______________________________________________ 3L.

Mieste pasidairius
Privačių autobusų f eras 

pakeltas 5 c. Apie 400,000 
keleivių kasdien jau turi 
mokėti po 30 centų. Pir
miau buvo 25 c.

•

Rikers salos kalėjime jau
ni kaliniai buvo sukilę prieš 
netikusį maistą. Riaušėse 
18 sargų ir kalinių buvo su
žeista.

•

Daugiau kaip 1,300 inži
nierių ir kitų apšildymo 
sistemos prižiūrėtojų su
streikavo. Dideliame šal
tyje paliko be apšildymo 
200 namu, v

New Yorko Telefonu kom
panija gavo leidimą pakelti 
mokestį telefonų naudoto
jams. Gausime jau dides
nes už telefoną bilas. v

Sol Hurok vėl gavo gra
sinimą bombomis sprogdinti 
raštinę, jeigu jis ir toliau 
kviesis tarybinius artistus. 
Hurok pareiškė, kad jis te
roristų nepaiso, kad jis ir 
toliau kviesis TSRS artis- 

. tus. Kovo mėnesį atvyks iš

Pramogų Kalendoriuj
Kovo 5 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

Įvyks 2 va]. p.p., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

ketą su muzikale programa 
pagerbimui ilgamečio veikė
jo, Aido Choro nario Jono 
Juškos jo 85 metų gimta- 
dienio atžymėjimui, Laisvės 
salėje.

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperaty vės 

Spaudos Bendrovės dalinin
ku suvažiavimas ir banke
tas. W:

“Pirma karta su S. Neri m 
susipažinau Palangoje. Ma
ne su ja supažindino kaž-Į 
kuris iš “kairiųjų” studen
tų. Prieš supažindindamas, 
apibūdino kaip gabią poetę, 
truputį svyruojančią “tarp 
kairės ir dešinės,” rašančią 
katalikiškuose žurnaluose, 
laikračiuose.

Ji man pasirodė lėta, tyli, 
kukli, be galo simpatiška, 
mokanti daugiau tylėti ir 
klausytis, negu pati kalbė
ti. Sukosi tuomet apie ją 
įvairaus jaunimo. M a n, 
p riprat u s i am provincijos 
mokytojui, atvykusiam iš 
Šiaulių, net nepatogu buvo 
tarp jų maišytis.’’

D. Pinigis
Poetė trumpai apie save:
“S. Nėris nemėgo apie 

save, savo kūrybą kalbėti. 
Tiktai vieną kartą ji man 
paskaitė Palangoje sukurtą 
eilėrašti. Tai buvo gražūs, 
nuotaikingi rudens vaizdo 
posmai, kurie nesiderino 
su saulėta vasaros diena 
mukiose Baltijos kopose. 
Tai mane labai nustebino. 
Paklausiau, kodėl ji rašanti 
apie krintančius auksinius 
medžiu lapus, rudens me
lancholija tada, kai aplink 
tokia karšta vasara, jau
nystė. S. Nėris susimas
čiusi atsakė; kad jai telikę 
dainuoti apie rudenį, šio 
jos eilėraščio išspausdinto 
niekur man neteko maty
ti.”

P. Cvirkaitė-Dirgienė
“Vėliau susitikome vėl 

Maskvoje. Paskutinis mu
dviejų pasimatymas buvo

labai jaudinantis.
birželio pabaigoje S. Nėris 
buvo atvežta lėktuvu ir 
paguldyta Kremliaus ligo
ninėje, kur tuo patim metu 
gydėsi ir L. Gira. Nuėjau 
jo aplankyti, radau S. Nėrį 
gulinčią vienutėje. Mane 
pamačiusi, ji labai grau
džiai ėmė verkti, glostyti 
mano veidą, rankas. Prašė 
vežti į Lietuvą.”

B. Girienė
Kai blogai ji jautėsi ta

da, kai gulėjo ligoninėje, 
kai negalėjo nei vaikščioti, 
nei valgyti, tuomet draugų

1945 m. kūmo kūriniai šiandien ži
nomi kiekvienam mūsų res
publikos kampelyje, ypač 
mylimi moksleivijos ir jau
nimo tarpe...

Su nepalaužiama viltim, 
su nepalenkiamu tikėjimu 
žvelgė S. Nėris į ateitį. 
Nauji ir nauji jos posmai 
dainavo apie išlaisvintą že
mę, pražydėjusius sodus, 
gintarinius Baltijos kran
tus, apie laisvą lietuvį, pa
kilusį naujam gyvenimui. 
Ir šie posmai tebekalba 
šiandien, kai jau krašte 
užgydytos karo žaizdos,

apsilankymas buvo tikrMkai gyvenimas nužengęs 
dovana! tūkstančiamyliais žingsniais

“Paskutinis labai grau
dus. jaudinantis ir nepa
mirštamas mūsų susitikimas 
buvo 1945 m. liepos mėn. 8 
d. Maskvoje, Kremliaus li
goninėje. Anlank ėmė ją 
trise: A. Sniečkus, J. Pa
leckis ir aš. S. Nėris buvo 
iau labai ligos nukamuota, 
ios veidas gerokai patamsė
jęs, tačiau ji mus visus pa
žino. Ji maldaute maldavo:

— Nepalikite manės čia, 
vežkite mane, važiuokim in
U e tu va!

Dar tvirčiau snaudė ma
no ranką. Vvrai susiaudi- 
ne išėjo, paliko mane vie
na su ligone. Netrukus ji 
neteko sąmonės, ėmė klie-

Sekančią dieną S. Nėris
♦ — M ‘ :mirė.

G. Paleckienė
“Kada S. Nėriai buvo 

nranešta a n i e kel i one Į 
Maskva. Ii labai verkė, jau
dinosi. Matvt. suprato, kad 
padėtis labai sunki ir rim-

HARTFORD, CONN.

Vincas Staugaitis
Mirė sausio 25 d., š- m.

Reiškiame velionio artimiesiems gilią užuojautą, 
taipgi mes jo bičiuliai liūdime 

draugo.
O- Silks 
Mike Grabauskas 
Ver. Grabauskas 
M. Barnett 
C. Miller
A. E. Klimai
L. Butkevičienė 
P. Norvydas
M. Raulinaitienė 
Felix Roman 
Namo Bendrovė

netekę
M. R. Grabauskas 
Robin Grabauskas
R. Grabauskas 
Peter Grabauskas
M. Bųrke
V. Grabauskas
J. Vasil
J. Černauckas
Mrs- Roman
A. Dagilienė
V. Kazlau

gero

į priekį.
J. Baltušis

Tai gražus balsas nuo tų, 
kurie atžymėjo Salomėjos 
Nėries nu veiktus darbus!

—- “Greičiau, greičiau į 
Lietuvą! — kalbėdavo S. 
Nėris, ir jos akyse žibėda
vo viltis ir džiaugsmas. — 
Aš taip noriu kuo greičiau! 
būti namie... Ir daiktus 
savo aš jau pradėjau dėlio- 
tis... Greičiau prie savo
jo židinio ugnelės...
~ Bet ar mes rasim sa

vo viltis ir džiaugsmus. — 
ten pabuvojo, ir netrumpai, 
didžiausi mūsų tautos prie
šai...

LDS narių dėmesiui
Reikia atlikti kandidatų 
nominavimą vasario mėn.

Praeitame “Tiesos” nu
meryje buvo pranešta apie 
nominavimą kandidatų į 
LDS Centro Valdybą.

Maža dalis kuopų atliko 
nominacijas sausio mėnesį.

LDS centras pasiuntė vi
soms kuopoms nominacijų 
blankas. Nominuotų kan
didatų vardus reikia sura
šyti blankoje. Blankas rei
kia pasiųsti į LDS centrą 
tuojau po kuopos susirinki
mo. Patariame kuopų se
kretoriams ilgai nelaikyti 
blankų pas save.

Prašome visas kuopas, 
kurios neatliko nominacijų 
sausio mėnesį, atlikti vasa
rio mėnesį kuopų susirin
kimuose. Visi tų kuopų na
riai turėtų dėti pastangas

luma ir šviesa. Šie trum
pi atsiminimai — tai tik 
blankus atspindys to, kas 
niekad nebegrįš, bet ir ne
beišnyks iš mano širdies, 
kol būsiu gyvas.”

Antanas Venclova..

dalyvauti savo kuopos su
sirinkime.

Čia vėl turime priminti, 
kad, pagal New Yorko vals
tijos apdraudos įstatymą 
(Insurance Law), ne ma-i 
žiau kaip 5 Centro Valdy
bos nariai turi būti New 
Yorko valstijos gyventojai. 
Tą reikia turėti mintyje 
nominuojant kand i d a t u s. 
Taipgi kiekvienas Centro 
Valdybos narys turi būti 
šios šalies pilietis.

Nominuojant kandidatus 
patartina atsižvelgti į tai, 
ar nominuojamas narys ga
lėtų atlikti savo pareigas 
Centro Valdyboje, jeigu bū
tų. išrinktas.

Į LDS Centro Valdybą 
renkama sekami viršinin
kai:

Prezidentas, vice prezi
dentas, antras vice prezi
dentas, sekretorius, iždinin
kas, daktaras kvotėjas ir 
trys iždo globėjai. Viso de
vyni.

Kuopų valdybų nariai tu
rėtu nominacijų nurodymus 
atidžiai perskaityti pirma 
kuopos susirinkimo, kad su
sirinkime jau galėtų paaiš
kint i nariams apie nomina
cijas.

Tuojau, be atidėliojimo 
patart i na pasiųsti į LDS 
centrą išpildytas nominaci-

Tai va ką mes šiandien 
atmename apie Salomėją

— Be abejo, ten daug kas Nėrį ir ką mes galime už
rašyti. Ir tie užrašai ne- jų blankas, 
sibaigs, bet didės, kaip die- J. Siu'rba
nos, skirtos jų užrašymui. LDS Sekretorius

bus kitaip, negu mes čia 
vaizduojamės. Bet baigsis 
karas, mes viską, ką rasi
me, sugriautą, atstatysime 
savo rankomis. Mes dirb
sime taip, kaip niekad ne
dirbome ...

Visa tai praėjo, ir po ber
žais svyruokliais išdygo 

j naujas kapas, kurį štai jau 
I keliolika metų lanko žmo- 
I nes, tūkstančiai žmonių, 
I kurie S. Nėrį pažinojo ir 
I kurie niekad nebuvo matę. 
I Ir nuo to kapo į gyvenimą 
I jie grįžta tuo tvirtesni, 

skaidresni, dar labiau my
lėdami gyvenimą ir mūsų 
didžiąją rytdieną, kurią 

I įžymioji poetė matė savo 
vizijoje ir kuriuo visa šie-1 
la tikėjo.

i Ir aš dažnai ateinu prie 
šio kapo. Stoviu prie jo 
ir galvoju, kad S. Nėris 
mūsų tautos širdyje dabar 
yra ne mažiau gyva, negu 
tuo metu, kada ji gyveno 

į mūsų tarpe. Ir jaučiuosi be 
|galo jai dėkingas už tą di
džią draugystę, kuri1 pra
turtino mano gyvenimą ne
pakartojama, nuostabia ši-

Ukrainos artistų grupė.
Rep.

Iš LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko vasario 2 dieną 
Laisvės salėje. Kadangi dėl 
blogo oro gruodžio ir sau
sio mėn. susirinkimai ne
įvyko, tai šiame susirinki
me buvo ir kuopos valdybos 
rinkimas. Vienbalsiai visi 
tie patys išrinkti. Atlikta 
LDS Centro valdybos nomi
nacijos.

Šiame susirinkime įrašy
tas vienas naujas narys. Va
jaus metu jau užpildyta še
šios naujos aplikacijos. Pa- 
sirado, mūsų kuopa nepa
prastai darbuojasi vajuje. 
Visi nariai yra pilnai užsi
mokėję iki sausio 1 d. Su
sirinkime nemažai narių pa
simokė jo už šiuos metus.
Nutarta sekamą kuopos 

susirinkimą turėti šeštadie
nį, kovo 11. Pradžia 3 vai. 
popiet. Po susirinkimo bus 
rodomos Įvairios nuotrau
kos ( slide s) iš kelionių. 
Taigi galėsime pasivaišinti 
tortais ir kavute. Tai bus 
svarbus susirinkimas. Lai
kas visiems patogus.

Narys

Washingtonas.— Kongre
sas užgyrė siūlymą skirti 2 
bilijonus dolerių neturtin
goms šalims paremti.

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 Grand 
Ave., Maspeth, N? Y. Pra
džia 1 vai.

Sausio 16 d. mirė Peter 
Rich-Retikevičius. Mirė la
bai ūmai — širdies liga. 
Vaikščiodamas stuboje puo
lė ir nebesikėlė. Palaido
tas sausio 19 d.

Peter Rich buvo sūnus 
Vinco Retikevičiaus, kuris 
buvo žinomas kaip muzi
kantas ne tik Brooklyne, 
bet ir plačioje apylinkėje. 
Sūnus irgi grojo orkestre 
iki paskutinių dienų.
/ Pasiliko nuliūdime žmo
na MaHe, sesuo Elen, mar
ti Kittie, ir daugelis arti1'... 
ir tolimesnių giminių.

Giliausia užuojauta 
siems liūdesio valandoje.

M. Stakoff
J * • — • •«

D. M. Šolomskas pranešė 
telefonu, kad Chicagoje mi
rė Bronė Senkevičienė ir 
tapo palaidota pirmadienį 
Chicagos Lietuviškose kapi
nėse. Daugiau žinių jis tuo 
tarpu neturėjo. Rep.

*

Pirmuosius dirbinius Utenos trikotažo fabrikas išleido prieš penkerius metus. 
Dabar ši įmonė — didžiausia tokios rūšies įmonė visame Pabaltijyje. Fabriko 
trikotažas turi didelę paklausą ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Tarybų Sąjungoje. 
Kasmet jis išleidžia 18 milijonų vienetų trikotažo dirbinių.

Nuotraukoje: Utenos trikotažo fabriko mezgimo ceche.
A. Brazaičio nuotrauka

Visokios Žinios
Tel Avivas. — Izraelis 

1971 metais turėjo 855 mi
lijonus dolerių deficito. Pa
lyginus su 1970 m. deficitas 
pakilo 24 proc.

Montrealas. — šešių ka
lėjimų sargai baigė 18 va
landų streiką, kai nusitarta 
atnaujinti kontraktą ir pa
kelti algas.

Pekinas, Kinija.— Lėktu
vu atvyko 61 radijo ir tele
vizijos technikas paruošti 
žinių perdavimą, kai pre z. 
Nixonas čia atvyks.

Tokijas. — Jungt. Valsti
jos turės Yokosuka uosta
miestyje savo laivyno ba
zę, kaip JAV Septintojo lai
vyno centrą, Japonijos už
sienio ministerija pareiškė.

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks vasario 8 d., 
2 vai. popiet, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visi nariai prašomi ateiti. 
Turime svarbiu reikalų.

Valdyba




