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KRISLAI
Vis jūsų “geroves” vardan 
Kongresmanas pasigerino 
Susirūpinimas
Tautos teikiama šlove 
Atminimo pagerbimas 
Jaunimas, bažnyčia 

ir tikėjimas

— A. Bimba

Prezidentas Nixonas reika
lauja, kad Kongresas užgirtų 
jo 246 bilijonų dolerių biu
džetą. Iš jo daugiau kaip 75 
bilijonai eis karo ir milita- 
rizmo reikalams.

Biudžetas turės 40 bilijonų 
dolerių deficitą.

Nieko panašaus nėra buvę 
net Antrojo pasaulinio karo 
laikais.

Nereikia didelio galvočiaus 
suprasti, kad tas milžiniškas 
sumas piliečiai turėsime sudė
ti pakeltais taksais. Bet mū
sų prezidentas nerausdamas 
iš gėdos tvirtina, kad jis tai 
daro mūsų gerovės vardan!

Nixonas pridavė Kongresui 
rekordinį 246 bilijonų 

dolerių biudžetą
Washingtonas. — Prezi

dentas Nixonas pridavė 
Kongresui svarstyti rekor
dinį 246 bilijonų 300 milijo
nu doleriu fiskaliniu metu 
biudžetą, didžiausį biudžetą 
Jungtinių Valstijų istorijo-

Iš tos didžiulės sumos Ni
xonas skiria 83 bilijonus 4 
milijonus gynybai arba mi- 
litariniams reikalams. Tai

6 bilijonais 300 milijonų 
daugiau, kaip 1971 metais.

Šis biudžetas per 12 mė
nesių nuo liepos 1 d. gali 
duoti šaliai 38 bilijonus 78 
milijonus deficito, kurį ga
lės padengti aukso rezer
vas ir sumažinti dolerio 
vertę, padidinti infliaciją. 
Kongresas veikiausia suma
žins biudžetą ir deficitą.

Atmetė Nixono siūlymus 
karui baigti Indokinijoje išvadavimo diena— Klaipėdos

Prasidėjo teismas septynių 
kaltinamųjų suokalbiu 
kidnapinti Kissinger j

Harrisburg, Pa. — Sau
sio 23 d. prasidėjo teismas 
kunigo P. Berrigano ir ki
tų šešių katalikų veikėjų, 
kovotojų prieš karą. Juos 
kaltina suokalbiu kidnapin- 
ti Nixono patarėją Kissin- 
gerį ir išsprogdinti apšildy
mo sistemą Washingtone, 
jeigu Nixonas nepatenkins 
iu reikalavimo baigti karą 
Indokinijoje.

Teisėjas Herman pareiš-

kė, kad jų teismas “gali 
tęstis keletą mėnesių”. Kal
tinamieji pasakė, kad jie 
yra nekalti. Iš visko atrodo, 
kad tai bus provokacija 
prieš karo priešus.

Prie teismabučio Vietna
mo Veteranai prieš karą 
demonstratyviai piketavo. 
Jie reikalavo kaltinamuo
sius paleisti. Ragino Nixo- 
ną baigti karą Indokinijoje.

Į Tarybų Sąjungą buvo nu
vykusi Kongresinė delegacija 
iš septynių narių. Vienas iš 
jų buvo iš New Yorko kon- 
gresmanas James II. Scheuer. 
Jis yra žydų kilmės, ir nu
vykęs ėmė tarybinius žydus 
kurstyti prieš savo vyriausy
bę. Tam tikslui jis buvo nu
sivedęs apsčiai antitarybinės 
literatūros.

Maskvoje ° vargšas” buvo 
pusvalandžiui policijos sulai
kytas ir paprašytas apleisti’ 
šalį. Amerikos komercinė 
spauda buvo užpildyta Scheu- 
erio “nelaime.”

Pasirodo, kad Scheuer pro
vokatoriškai elgėsi su tikslu 
pasigarsinti tarp New Yorko 
žydų, 
gams 
tikrai 
manu
būtų geriau buvę, jeigu bū
čiau ant veido turėjęs truputį 
kraujo ir fotografą nutraukti 
mano paveikslą.” ' '

Washingtonas. — Sausio 
25 d. televizijoje prez. Nix
onas paskelbė savo 8 punk
tų planą karui baigti Indo
kinijoje. Plane pasakyta: 
kai Šiaurės Vietnamas ir 
Vietkongas priims 8 siūly
mus, tai už 6 mėnesių ame
rikiečiai bus ištraukti iš 
Pietų. Vietnamo, kartu karo 
belaisviai bus paleisti, taip
gi bus perorganizuota Pie
tų Vietnamo valdžia, karas 
bus baigtas, Šiaurvietna- 
miečiai turės pasitraukti iš 
Pietų Vietnamo, Laoso ir 
Kambodijos.

Šis planas buvo pasiūly
tas Šiaurės Vietnamo ir

Pietų Vietnamo revoliuci
nės valdžios atstovams spa
lio mėn. slaptuose pasitari
muose. Bet Vietnamo pat
riotai jį atmetė. Dabar Ha
nojaus radijas paskelbė, 
kad šis planas nieko naujo 
neturi ir jis nepriimtinas. 
Kai agresoriai priims Pietų 
Vietnamo revoliucinės val
džios 7 punktų taikos planą, 
tuomet karas bus baigtas.

Nepaisant to, NiXono pla
nas priduotas svarstyti Pa
ryžiaus pasitarimams sau
sio 27d. Bet iš to nieko gero 
neišeis. Nixonas tęs karą ir 
toliau.

Sausio 284oji
Prieš 27-erius metus Tarybinė Armija išvadavo pas

kutinį Lietuvos miestą — Klaipėdą. Šiek tiek daugiau 
kaip per ketvirtį šimtmečio uostamiestis užgydė karo 
padarytas žaizdas: miestas labai išaugo. Dabar Klaipė
da ne tik Lietuvos jūros' vartai, bet ir stambus pramonės 
centras. Čia rėmontuojami didžiuliai jūros laivai, stato
mi didieji žvejybos traleriai-šaldytuvai, plaukiojautieji 
dokai Tarybų Sąjungos ir užsienio uostams.

Nuotraukoje: iš tolimų žūklės rajonų atgabenta sū
dyta žuvies produkcija į Klaipėdos jūrų žvejybos uostą.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

Maskvoje savo drau- 
jis pasakęs: “Dabar 

būsiu išrinktas kongres- 
antram terminui. Dar

Profesorės A. Davis teismas 
gali tęstis daug savaičių. Nors 
ji nieko neužmušė, nieko ne
apvogė, nieko nenuskriaudė, 
bet, pagal Califomijos įsta
tymus, ji gali gauti mirties 
bausmę. Pavojus didelis.

Apsigynimas pareika lauš 
daug tūkstančių dolerių. Bet 
ji tų dolerių neturi. Iš kur 
juos paimti? Viltis tėra vie
na: plačioji pažangioji visuo
menė ateis jai į pagalbą su 
aukomis.

15,000 paleido iš darbo
Detroitas. — Automobi

lių pramonė visu smarku
mu gamina 1972 modelio 
automobilius su 15,000 dar
bininkų sumažintu skaičiu
mi.. W

Suma ž i n t ą darbininkų 
skaičių, pavaduoja automa
tinės mašinos ir naujų mo
delių pamainos.

New Delhis, Indija.—Vie
nose vestuvėse nuo nami
nės degtinės apsinuodijimo 
mirė 95 žmonės.

Lietuvoje graži mada gra
žiai pagerbti nusipeniusius vei
kėjus, visuomenininkus, kovo
tojus jų gimtadienių proga. 
Taip praeitą sekmadienį buvo 
pagerbta įžymioji rašytoja Ie
va Simonaitytė su jos jau 75- 
uoju gimtadieniu. Sužinojau, 
kad mums amerikiečiams pui
kiai pažįstamas buvęs Jung
tinių Tautų bibliotekos direk
torius Levas Vladimirovas va
sario 27 dieną minės savo 60- 
ąjį gimtadienį, o Lietuvos Ra
šytojų Sąjungos pirmininkas 
Jonas Karosas taip pat savo 
60-ą j į gimtadienį minės ko
vo 22 dieną. Tai vis didžiai 
nusipelnę lietuvių t a u tos vei
kėjai.

Be to, draugai rašo, kad 
jie ruošiasi iškilmingai prisi
minti garbingą mūsų senais 
laikais buvusio bene įžymiau
sio Amerikos pažangiųjų lie
tuvių socializmo idėjų puoselė
tojo ir veikėjo Juozo Šukio 
100-ąjį gimtadienį. Kaip ži-

nia, Juozas Šukys Antrojo ka
ro laikais nacių buvo nužu
dytas.

Tauta nepamiršta savo nu
sipelniusių sūnų ir dukrų.

Demokratai parodė 
Nixono veidmainystę
Washingtonas. — Sausio 

21 d. Demokratų partija tu
rėjo televizijoje vienos va
landos atsakymą į Nixono 
pranešimą Kongresui.

Demokratai senatoriai ir 
kongresmenai įrodė, kad 
Nixonas savo kalboje smar
kiai veidmainiavo. Jo paža
dai yra tie patys, ka jis 
prieš anuos rinkimus žadė
jo — baigti kara, sulaikyti 
infliacija, sumažinti nedar
bą, padidinti pramoninę ga
mybą, sumažinti krimina- 
lizmą. Bet per 3 metus pre
zidentaudamas jis nieko ne
padarė, savo pažadų neište
sėjo.

Skaitome: “šio miesto ka
talikai švietėjai veiki a u s i a 
stebėsis, nejaugi nebus galo 
blogoms žinioms. Tartum ne
beužtenka parapijinių mo
kyklų finansinės krizės, ne
seniai išleista studija parodo, 
kad katalikiškųjų vidurinių 
mokyklų moksleiviai masi
niais skaičiais atsisevikina su 
bažnyčia” (“Sunday News,” 
sausio 23 d.).

Tą klausimą plačiai išstu
dijavo St. John’s universiteto 
profesorius kunigas George 
Kelly. Jo atradimus išleido 
to paties katalikų universite
to leidykla.

Parapijinių mokykų moks
leiviai nebenori klausyti mi
šių. Sako, kad jos nereikalin
gos.

Dar “baisiau”: vienas iŠ tri
jų sako, kad susituokimui jo
kių kunigo paslaugų nereikia, 
kad užtenka civilinio šliūbo.

Sulaikė 2 TSRS laivus
Anchorage, Alaska . —- 

JAV pakraščio sargyba su
laikė du tarybinius žvejų 
laivus, įplaukusius į Ame
rikos vandenis. Juos kalti
na nelegaliu žuvavimu. Lai
vų, kapitonai sako, kad jie 
įplaukę į Amerikos vande
nis ieškodami prieglaudos 
nuo smarkiai pakilusių 
audrų ir ledynų.

‘Tiesa” Neišeis už 
Vasario Mėnesį 

Pranešimas LDS Nariams
Iš priežasties spaustuves 

darbininko (raidžių rinkė
jo) susirgimo, LDS organas 
“Tiesa” neišeis už vasario 
(Feb.) menesį.

J. Siurba
LDS Sekretorius

Augalai keliauninkai
“Japonija, Kioto eksperi- 

ment i n i s miškininkystės 
ūkis” — tokiu adresu iške
liavo siunta iš Lietuvos 
TSR Mokslų, akademijos 
Botanikos sodo. Joje ■ so- 
lekcininkės Onos Skeivienės 
išvestų raktažolių “Lietu
va”, “Jaunystė” ir “Jadvy
ga” sėklos. Japonijos moks
lininkams paprašius, taip 
pat išsiųstos Lietuvoje au
gančių pušų ir eglių sėklos.

Daugelis užsienio gamti
ninkų pageidauja erškėtro
žių, šermukšnių, klevų ir 
kitos Lietuvos augmenijos 
sėklų. Australijoje ir Ar
gentinoje populiarus tapo 
lietuviškas berželis, o Itali
jos Palermo botanikos so
das savo kolekcijoje nori 
turėti mūsų maumedžius ir 
balteglę. Kvapnioji zubra- 
žolė, auganti drėgnuose 
Lietuvos miškuose ir pievo
se, persikels į Briuselio bo
tanikos sodą. Lenkijos au
galų genetikos institutas 
ruošiasi įsiveisti motiejukų 
“gintaras” plantaciją.

Daugiau kaip su dviem 
šimtais pasaulio botanikos 
sodų, genetikos stočių, den- 
drariumu keičiasi sėklomis

Kauno Botanikos sodas. 
Dabar jo kolekcijose yra 
beveik penkių tūkstančių 
rūšių, formų ir veislių au
galai.

Gražūs kolūkiečių 
pasiekimai

Ne tik Radviliškio rajo
ne, bet ir visoje Lietuvoje 
garsėja “Draugo” kolūkio 
gyvulininkystės darbuoto
jai, Kiaulių augintojai J. 
Baktys ir S. Burauskas per
nai nupenėjo 1,306 kiaules, 
o A. Labunskienės, O. Ja- 
lunskytės ir S.. Beklešovie- 
nės prižiūrimi veršeliai per 
parą priauga daugiau kaip 
po vieną kilogramą.

Šių ir kitų darbščiųjų gy
vulių augintojų sumanaus 
darbo dėka kolūkis metinį 
mėsos pardavimo valstybei 
planą viršijo daugiau kaip 
500 centnerių.

Daug ir gražių gyvulių 
išaugino pernai taip pat 
Baisogalos eksperimentinio 
ūkio. Pociūnų ir Vėriškių 
tarybinių ūkių, “Auksinės 
varpos”, “Darbo Didvyrio”, 
Gagarino, K. Požėlos, Kom
jaunimo, Lenino, “Žalgirio” 
kolūkiu fermų darbuotojai.

V. P.

Vietnamo patriotai 
reikalauja taikos

Paryžius. — 141-oje Viet
namo taikos pasitarimų se
sijoje Pietų Vietnamo revo
liucinės valdžios delegacija 
reikalavo užgirti 7 punktų 
taikos siūlymus ir baigti 
karą Indokinijoje.

Delegacijos vadas Tien 
priminė, kad taikos pasita-

Valdžios krizė Itali
joje tęsiasi

Roma. — Premjero Co
lombo kabinetui rezigna
vus, prezidentas Leone tu
rėjo pasitarimą su partijų 
vadovais. Pasirodė, kad su
daryti naują kabinetą labai 
sunku.

Komunistai siūlo sudary-
rimai įžengė į ketvirtus me- ,ti kairesniųjų partijų koa- 
tuš, bet jokios pažangos licinę valdžią/ kuri galės iš- 
nepadarytą. gyventi politinę krizę.

Amerikieč. belaisviai & Viet
name gavo šeimų dovanas

Paryžius. —Šiaurės Viet-®~ 
namo sostinės Hanojaus paš
tas praneša, kad jis perda
vė daugiau kaip 300 siunti
nių, sverenčių apie du to
nus, amerikiečiams karo 
belaisviams Šiaurės Vietna
me.

Tuos siuntinius per Pary
žių siuntė amerikiečiu ka
ro belaisvių giminės kalėdi
nių ir Naujų metų švenčių 
proga. Kiti 407 siuntiniai 
grąžinti, nes tokių,, belais
vių, kuriems šie siuntiniai 
siųsti, Šiaurės Vietname 
nėra.

Australijos juodieji
Sydney.-—Australijos juo

dieji pradėjo kovą už savo 
teises. Pas juos susidaro 
mil i t a n t ų organizacijos. 
Juodieji ten gyvena tūks
tančius metų, o baltieji 
prieš keletą šimtų metų at
sikėlę iš Europos užėmė te
ritorijas, kaip baltieji Ame
rikoje.

KunigasPalatka, Fla. - 
Toby Crosbey minėjo savo 
118 metų sukaktį.

Pranašauja ekonominę 
krizę pasaulyje

Paryžius. -—Prancūzijos 
savaitraštis “Information” 
buvo atsikreipęs į Prancū
zijos bankininkus, pramo
ninkus ir ekonomikos su 
klausimų, ar šiais metais 
gali ištikti ekonominė kri
zė kapitalistiniame pasau
ly je. -■-VW1

Jie atsakė, kad gali iš
tikti ekonominė krizė, nes 
visi ženklai rodo, kad pra
moninė gamyba jau nedaro 
progreso ir nedarbas didė
ja.: v

Nenori kainų kontrolės
Washingtonas. — AFL- 

CIO pareiškė, kad Nixono 
administracija, panaikinda
ma daugeliui biznių kainų 
kontrolę, nenori palaikyti 
kainų kontrolės, bet tik no
ri laikyti įšaldytas algas.

Pakilo prekių kainos
Washingtonas. — Gruo

džio mėnesi įvairių prekių 
kainos pakilo 0.4%, skelbia 
Darbo departamento statis
tikai.

Per visus 1971 metus pa
kilo 4.8%. Daugiausia paki
lo maisto produktų kainos. 
Po kainų įšaldymo pakili
mas nesumažėjo.

Užmušė 8 afrikiečius
Salisbury. — Rodezijos 

baltųjų rasistų policija sau
sio 21 d. užmušė 8 afrikie
čiu s ir 14 sužeidė. Af rikie- 
čiai demonstruoja prieš bal
tųjų palaikomą terorą.

Vengrija eksportuoja 
firmas į arabų šalis
Budapeštas. — Vengrija 

šiuo metu eksportuoja fir
mas į Egiptą, Iraką, Siriją, 
Tanzaniją ir kai kurias ki
tas arabų šalis. Pervežtas 
firmas vengrai įrengia.

Vengrija taipgi suteikia 
27 Afrikos šalims technišką , 
ir mokslinę pagalbą, apmo
ko tu šalių technikus.

Nesaugus miestas
Paryžius — Prancūzijos 

spauda rašo, kad New Yor- 
kas yra pavojingas užsienio 
turistams. Laikraštis “17- 
Aurore” nurodo, kad New 
Yorke yra 20,000 narkotistų, 
kuriems reikia po $100 į 
dieną narkotikams įsigyti, 
todėl labai daug apiplėšimų 
mieste įvyksta ir dienos 
metu ten nesaugu.

Ragina praplėsti derybas
Washingtonas. — Senato

rius Mansfield siūlo taikos 
derybas Paryžiuje praplės
ti, įtraukiant Laoso ir 
Kamb o d i j o s delegacijas, 
taipgi derybas perkelti iš 
Paryžiaus į kai kurį pietry
tinės Azijos miestą.

Maskva. — Tarvbų Są
jungą pripažino Bangladeš 
nepriklausomybę ir užmez
gė diplomatinius ryšius.

East St. Louis, Ill. — Du 
chemikalų vagonai sprogo 
ir užsidegė miesto centre. 
Sužeidė 92 žmones, daug 
namų langų išbyrėjo.
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Kaip doleriai išrenka 
mums prezidentą

JAU net ir kai kurie didžiųjų kapitalistinių partijų 
politikieriai pradėjo skųstis, kad mūsų prezidento išrin
kimas pasidarė nesvietiškai išlaidus. Milijonai ir mili
jonai dolerių išleidžiama rinkiminei kampanijai. Nie
kas tikrai negali nė apskaičiuoti, kiek tų dolerių yra 
paklojama. Antai, paaiški, kad Republikonų partija 
“oficialiai” (tai yra, prisipažino) 1968 metais savo rinki
minėje kampanijoje agitacijai už Richard Nixona vien 
tik per radiją ir televiziją išleido dvyliką milijonų ir 
aštuonis šimtus tūkstančių dolerių. O kur spauda, su
važiavimai, ko-nferencijos, susirinkimai, kalbėtojai ir jų 
kelionės, vietiniai pasamdyti ir riebiai apmokami agen- 
tai-agitatoriai? Jie suėdė dešimt kartų daugiau dole
rių. Gana konservatyviškai apskaičiuojama, kad visai

Sąjungos didvyrio vardą. 
Tai didžiai nusipelnytas ti
tulas. Daug daug lietuvių 
toje kovoje prieš hitleriz
mą, paguldė savo galvas. 
Daugelis sugrįžo invalidais. 
Visa lietuvių tauta šiais 
didvyriais didžiuojasi ir di- 
džiuosis per amžius.

Bet štai “Dirva” (sausio 
21 d.) vedamajame “Patrio
tizmo išniekinimas” šaukia, 
kad “čia vėl mus pažeidžia 
didvyrio vardo sąvokos iš
niekinimas”. Girdi, “kaip 
galima vadinti tuos karius 
didvyriais, kurie tarnavo 
Lietuvos priešo kariuome
nėje?”

Atrodo, kad tuos žodžius 
būtų ištaręs iŠ numirusių 
prisikėlęs Hitleris. Nes juk 
lietuviškos divizijos kariai 
dalyvavo tiktai hitlerininkų 
priešo armijoje, būtent, 
Raudonojoje Armijoje. Tik
tai hitlerininkus jos karei
viai triuškino. Tiktai hit- 
rininkus triuškinant jų dau
gelis krito. Tai juk žino 
visas pasaulis.

O Clevelando smetoninin-

yra buvęs Draugo administra
torius ir kelis kartus namo 
vyresnysis. Naujasis klebo
nas šiomis dienomis vyks į 
Worcester! perimti pareigų. 
Vėliau jam dar bus paskirtas
asistentas, taip pat gerai mo
kąs lietuviškai.

Reiškia, vyskupas Flana
gan Worcester! o lietuvių 
parapiją su jos milžinišku 
turtu laiko savo nuosavybe 
ir gali su ja daryti, ką tik 
nori. Jam nereikia lietuvių 
parapijiečių sutikimo arba 
leidimo. Ar jie nori tų pa
kaitų, niekas jų neklausė.

1968 metų rinkiminei kampanijai republikonai išleido juos prakeikia ir pa- 
Ne kiek ma- skelbia Lietuvos priešais.daugiau kaip šimtą milijonų dolerių, 

žiau išleido ir Demokratų partija.
Tai kaip kuo gali rinkimuose pasirodyti mažosios, 

darbo žmonių partijos, kaip, pav., Amerikos Komunistų! 
Partija, kuri neturi nė keleto desėtkų tūkstančių dole
rių savo rinkiminei kampanijai?

Kaip ten nebūtų, Kongrese kilo sumanymas kaip 
nors tas lėšas apriboti, nes jos pasiekė tą tašką, kur 
jau mūsų rinkimus griežtai kontroliuoja ir n u s a k o 
maža multimilijonierių saujelė. Tai gera. Tai ma
to visas pasaulis, kuo pavirto mūsų Amerikos de
mokratija ir į ką išsigimė mūsų rinkimai... Ir štai da
bar turime Kongreso nutarimą, kurį, sakoma, prezi
dentas Nixonas pasirašys ir kuris taps šalies įstatymu. 
Pagal šį nutarimą, jokia politinė partija negali, nepri
valo savo prezidentinėje rinkiminėje kampanijoje už sa
vo kandidatą agitacijai per radiją ir televiziją išleisti 
daugiau kaip aštuonis milijonus ir keturis šimtus tūks
tančių dolerių. Jokios ribos nenustatomos kitokioms iš
laidoms per rinkimus. .

Šis įstatymas pagrindini^ nieko nepakeičia. Vis 
tiek mums prezidentą "išrinkš, geriau sakant, nupirks 
doleriai. Vis tiek ir numatomoje ateityje mūsų prezi
dentu bus žmogus iš vienos didžiųjų kapitalistinių par
tijų, kuriam paprastosios liaudies interesai bus svetimi.

Kur tie mūsų 
organizuoti darbininkai?

APSKAITOMA, kad šioje šalyje turime apie 20 
milijonų organizuotų darbininkų. Tai didelė jėga. Ji

NAUJAS AUKOMS 
RINKTI RAKETAS

Vyskupai Vincentas Briz- 
gys ir Antanas Deksnys iš
leido plačią proklamaciją 
arba atsišaukimą į Ameri
kos tikinčiuosius lietuvius. 
Prašo stambių aukų. Au
kotojai būsią apdovanoti 
tam tikrais “titulais.”

Kam tos aukos reikalin
gos? Ką su jomis vysku
pai veiks?

Kam dar aiškinti: jiems 
aukos reikalingos “padėti 
religiniams reikalams Lie
tuvoje dabar ir ateityje.” 
Jie turį įsteigę Lietuvių 
Katalikų Religinės šalpos 
Fondą. O prie šio fondo 
“yra pridėtas fondas, ku
ris bus saugojamas iki to 
laiko, kada bus galima lais
vai padėti Bažnyčiai Lietu
voje.”

Ir šitie du fondai laikysią 
arba pravesią gavėnios me
tu aukų rinkimą. Brizgys ir 
Deksnys šaukia tikinčiuo
sius plačiai atidaryti savo

BULKA AR BANDA?
Filologijos mokslų kandi

datas Vyt. Būda sako:
Dažnai girdime sakant 

bulkute ar net bulka. Su
sidūręs su tuo žodžiu, net 
kalbos klausimais mažai te
sirūpinantis tuojau pat su
abejoju: ar jis mums rei
kalingas, ar vartotinas ir 
toleruotinas lietuvių kalbo
je—tokia aiški yra jo nelie
tuviška kilmė. Atsakymas 
gali būti tikta i neigiamas. 
Svetimus žodžius mes tole
ruojame ir vartojame tik 
tada, kai jie turtina mūsų 

'kalbą, kai jiems nėra ly
giaverčių lietuviškų pakai
talų. Tuo tarpu čia gi mes 
turime vietoje bulkos ar 
bulkutės gražų lietuvišką 
žodį banda, bandelė, bandu
tė.”

Iš laiškų
Gerbiamoji 

“Laisvės” Redakcija,
Malonėkite išspausdinti 

šią žinelę iš Lietuvos Pas
valio rajono, kad “vaduoto
jai” galop pradėtų įtikėti, 
kaip gimtinė Lietuvos šale
lė dabar kultūringai ir lai
mingai gyvena.

Pasvalys, tai nedidelis bet 
rajoninis miestas, kuris yra 
supamas upių Levens ir Py- 
vesos. Jau ir smetoniniais 
laikais buvo pripažinta gy
domos čia versmės sieros vonių 
savybės, bet buvo privačiose 
rankose, brangu, tik turtin
gieji galėjo naudotis. O 
štai dabar veikia me tik tos
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Talentas, darbas, šlove
(Ievos Simonaitytės 75-osioms gimimo metinėms)

Ne taip jau dažnai gims
ta dideli rašytojai. Turėjo 
praeiti daugiau kaip šimtas 
metų nuo Kristijono Done
laičio mirties, kol būrų-lie- 
tuvninkų krašte pasaulio 
šviesą išvydo kitas mūsų li
teratūros švyturys — Ieva 
Simonaitytė, nūn švenčianti 
garbingą jubiliejų.

Talentai, tarkime, gimsta, 
tačiau juos atskleidžia ir 
subrandina tik atkaklus, 
nuolatinis darbas. Ir Ievos 
Simonaitytės talentas pra
žydo i 1 g u s dešimtmečius 
dirbant ir kovojant įsu gy
venimo negandomis. Gimu-

ėmė rodytis “Klaipėdos 
žiniose,” “Lietuviškoje cei- 
tungoje,” “Lietuvos kelei
vyje” ir kituose Klaipėdos 
krašto laikraščiuose. Tai 
buvo dar nedideli, meniškai 
silpni kūrinėliai, tačiau juo
se jau ryškėjo busimosios 
rašytojos neabejotinas ta
lentas, savitas stilius, nau
ja tematika.

įsigijusi didesnę litera
tūrinę patirtį, sukaupusi 
daugiau gyvenimiškos me
džiagos, Ieva apie 1925 m. 
pradėjo rašyti pirmąjį savo 
romaną “Ankštųjų Šimonių 
likimas.” Tą kūrinį ji ra-

knygos išleistos ne po vie
ną kartą, verstos į rusų ir 
kitų tarybinių tautų, taip 
pat užsienio kalbas.

Apie pačią autorę jau su
kurta ištisa literatūra: de
šimtys straipsnių periodi
koje, jai skirti skyriai aka
deminėje “Lietuvių litera
tūros istorijoje”, R. Damb
rauskaitės studija “Ieva Si
monaitytė” (1968). Rašyto
jos kūryba, kaip programi
nis dalykas, nagrinėjama 
vidurinėse ir aukštosiose 
mokyklose.

Jos kūrybai būdingumas
Savo gausiais romanais ir 

apsakymais I. Simonaitytė 
mūsų literatūroje iškilo 
kaip didžiausia ir būdin
giausia Klaipėdos krašto 
žmonių ir jų buities vaiz
duotoja. Jos kūryba pasi

galėtų busimuosiuose rinkimuose būti nūs veriama jėga. 
Ji lengvai galėtų Richard Nixona išversti iš prezidento 
sosto. *-

Jie galėtų taip padaryti, bet ar padarys? Kai kas 
rimtai abejoja. Mūsų darbo unijų lyderiai vienas su 
kitu nesusikalba. Kas lyderis — tai galva. Paimkime 
Demokratų partijos aspirantus į prezidentinius kandi
datus. Jų jau turime pilną tuziną. Atsiras dar dau
giau, kol ateis nominacinis tos partijos suvažiavimas. 
Tuo tarpu unijų vadai jau turi pasirinkę savo kandi
datus. Antai, didžiulės valdiškose įstaigose dirbančių 
darbininkų unijos prezidentas Jerry Wurf jau užgyre 
senatoriaus Muskie kandidatūrą. Taip pat padarė Jung
tinės Automobilistų Unijos prezidentas Leonard Wood- 
stock, neatsiklausęs savo narių nuomonės. Kiti vadai 
pasirenka kitus kandidatus. Nėra susitarimo. Nėra 
vienybės. Prezidentui Nixonui tikras išganymas.

O reikėtų, kad organizuoti darbininkai sudarytų 
bendrą frontą rinkimuose. Reikėtų, kad jie siektų pla
čiausios koalicijos su juodaisiais žmonėmis ir kitomis 
mažumomis prieš prez. Nixona ir jo reakcinę politiką.

Toks organizuotų darbininkų užsilaikymas yra bai
si jiems patiems nelaimė.

Kas ką rašo ir sako

pinigines ir iš jų visus savo 
dolerius jiems atiduoti.

Čia bus na u jas aukoms 
rinkti raketas. Jokie religi
niai reikalai Lietuvoje ne
reikalavo ir nereikalaus iš 
Brizgio ir Deksnio jokios 
paramos arba, pašalpos. 
Kas nors čionai suaukotais 
į fondą doleriais pratur
tins savo kišenes. Tikintie
ji neturėtų duotis vyskupų 
begėdiškai išnaudojami.

IŠNIEKINO KOVOTOJUS 
PRIEŠ HITLERIZMĄ

Kai kurie pabėgėliai iš 
Lietuvos, matyt, dar ir 
šiandien negali dovanoti 
tiems lietuvių tautos su
narna, kurie Antrojo pasau
linio karo laikais sudarė 
lietuvis k ą j ą Raudonosios 
armijos diviziją, padėjo su
triuškinti hitlerizmą ir iš
gelbėjo Lietuvą nuo sunai
kinimo. Tokie prohitleri- 
ninkai yra dabai- susispietę

apie Clevelando smetoninin- 
kų “Dirvą”.

Neseniai savaitrašty j e 
“Gimtasis kraštas” buvo at
spausdintas pasikalbėjimas 
su generolu Vladu Karve
liu, vienu iš tos divizijos 
dalyvių ir vadų, ir dabarti
niu Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto 
pirmininku. Ten Karvelis 
su pasididžiavimu pastebė
jo, kad šiai lietuviškajai di
vizijai Tarybų Sąjungos vy
riausybė sutiekė Tarybų

BE VALIOS IR 
ATSIKLAUSIMO 
PARAPIJIEČIŲ

Klerikalinėje s p a u d o j e 
skaitome pranešimą, kad 
“Tėvai Marijonai perima 
Worcesterio Šv. Kazimiero 
parapiją.” Jame sakoma:

Vysk. B. Flanagan, Wor
cester, Mass., vyskupijos val
dytojas, pakvietė tėvus ma
rijonus iperimti šv. Kaimiero 
lietuvių parapiją... šiomis 
dienomis provinciolas kun. J. 
Dambrauskas gavo iš vyskupo 
raštą, kad tėvai marijonai Į 
šią seniausią Worcesterio lie
tuvių parapiją yra jau kvie
čiami atvykti.

Marijonų provinciolas kun. 
J. Dambr a u s k a s pirmuoju 
klebonu jau paskyrė kun. 
Antaną Miciūną, MIC, dabar
tinį Chicagbs Draugo namo 
vyresnįjį. Kun. Miciūnas turi 
ilgą kunigišką praktiką, buvo 
klebonu Kenoshoje, dirbęs 
kaip generalinis tarėjas šeše
rius metus Romoje, taip pat'

Nuotraukoje: Ieva Simonaityte B. Aleknavičiaus nuotr.

sieros vonios, bet dar pušų- 
angliarūkšties, ir net iš to
limo Likėnų kurorto atve
žamos ir purvo vonios.

Šią ligoninę (jau ketvir
tąją Pasvalyje) p a s t a te, 
moderniai įrengė jau be
veik kolūkių lėšomis, nes 
mūsų kolūkiai jau pratur
tėjo: stato mokyklas, kul
tūros namus, gražias gy
venvietės. Nebe vis žiūri tik 
į. valstybę. Tai ši ligoninė 
ir vadinas Tarpūkinė gy
dykla tarsi nedidelis ku
rortėlis. O jau daug metų 
veikia valstybinės ligoni
nės, gydančios' įvairias li
gas. O šioje ligoninėje yra 
trys palatos dėl poilsiauto
jų. Čia poilsiauja darbo 
pirmūnai ir daugybė gyve
nimo praeities palaužtų li- 
gonėlių, senyvo amžiaus.

Tarp jų ir aš patekau, 
būdama 75 metų amžiaus, 
kankinama reumato, redi- 
kulito, širdies nusilpnėjimo j 
ir kitų negalavimų. Juk 
tarybinėje san tvarkoje 
viskas veltui, nei rublio ne
kainuoja. O gydytojai labai 
nuoširdūs, atjaučia ligonius, 
sesutės, slauges maloniai 
aptarnauja.

Aš maudžiausi pušų vo- 
voniose. Kitiems kitos pri
taikytos pagal ligas vonios, 
ir veikia efektingi elektri
niai šildymai. Jaunus tiek 
sustiprina, kad jie lieka vėl 
stipruoliais pirmu n ai s, o 
mums seneliams pratęsia

si vargingoje Pri e k u 1 ė s 
apylinkės trobelėje, augusi 
be tėvo, dar kūdikystėje su
sirgusi sunkia liga, ji netu
rėjo jokių galimybių mo
kytis, privalėjo dirbti dar
bus ne pagal savo jėgas ir 
pomėgius.

Iš motinos ir kaimynų 
vaikų pramokusi skaityti, 
ji pamilo knygą ir visą gy
venimą nebepaleido jos iš 
rankų. Knyga tapo jos mo
kykla. Negalėdama dirbti 
sunkesnio fizinio darbo, Ie
va pramoko siūti ir keletą 
metų vertėsi keliaujančios 
siuvėjos amatu. Kartu ji 
ėmė dalyvauti lietuvių jau
nimo organizacijose, raši
nėti Klaipėdos krašto laik
raščiams korespondenc i j a s 
apie tų organizacijų veiklą. 
Ir nuo tada pasidavė ne 
vien skaitymo, bet ir rašy
mo nenugalimai pagundai.

Talento atsiskleidimas
1922 m. Ieva iš Priekulės 

apylinkių persikėlė gyventi 
į Klaipėdą. Čia išmoko ma
šinraščio ir stenografijos, 
ėmė dir bti spaust u v ė j e , 
įstaigose, vis intensyviau 
įsitraukti į literatūrinį gy
venimą. Vis dažniau jos ei
lėraščiai ir apsakymai, pa
sirašyti Evutės, Eglaitės 
ir kitokiais slapyvardžiais,

amželį, nugali ligas.
Lai “vaduotojai” atsilan

ko ir pamato kaip laiminga 
liko jų gimtoji šalelė ir me
ta melais šmeižti mūsų san
tvarką.

Šėle Urbonienė
Pasvalio rajono

Po rijų kolūkio 
pensininkė

šė gana ilgai — bemaž de
šimtį metų, stengdamos ap
imti Šimonių giminės dvie
jų šimtų metų istoriją, nu
piešti tragišką Klaipėdos 
krašto likimą, slegiamą il
gaamžės germanizacijos. L. 
Gira ir A. Venclova, per

žymi gyvenimiškos medžia
gos autentiškumu, proble
matikos aktualumu, aukš
tais humanistiniais idealais, 
savitu, spalvingu stiliumi, 
klaipėdiškių gyvenimo etno
grafiniu koloritu ir jų šnek
tos žodynu. Ne viename 
savo kūrinyje rašytoja vaiz- 
d u o j a tragiškus žmonių, 
ypač moterų ir vaikų liki
mus, tačiau tai nenuteikia 
skaitytojo pesimistiškai, at
virkščiai nuteikia optimis
tiškai, kadangi visas turi
nys teigia geresnių laikų, 
šviesesnės ateities ir naujo 
žmogaus atėjimą.

Nors ir garbingo amžiaus 
sulaukusi, nors ir pasiekusi 
šlovės apogėjų, mūsų bran
gioji Ieva (taip ją vadina vi
sa Lietuva) nesėdi rankų 
sudėjusi — tebėra darbšti, 
aktyvi, pakilios dvasios. Šio 
jubiliejaus išvak a r ė s e ji 
mums padovanojo naują 
kūrinį - romaną “Paskutinė 
Kūnelio kelionė.” Linkėda
mi garbingajai jubiliatei 
dar ilgų gyvenimo metų, ti
kimės, kad “Paskutinė Kū
nelio kelionė” — ne pasku
tinė jos knyga.

Jonas Petronis

mieji skaitę romano rank
raštį, ir padėję jį išleisti 
(1935), buvo nustebinti ne
tikėtai atkastu talentu. Ro
manas dėl aktualios temati
kos, vaizdingo pasakojimo, 
visai naujos medžiagos su- 

i silaukė didelio skaitytojų 
'susidomėjimo, buvo premi
juotas valstybine premija. 
“Ankštųjų Šimonių likimo” 
populiarumas rodo jau ir 
tai, kad išėjo šeši jo leidi- 
mai.

Jau kaip puiki rašytoja
Išleidusi pirmąjį romaną, 

šiek tiek prasikūrusi, Ieva 
atsisakė darbo įstaigose ir 
atsidavė vien literatūrinei 
veiklai. Kokia ta veikla bu
vo vaisinga, galima įsitikin
ti pažiūrėjus į lentyną su 
rašytojos knygomis. Be jau 
minėtojo “Ankštųjų Šimo
nių likimo,” joje stovi ro
manai “Pavasarių au
droj” (1938), “Vilius Kara
lius’’ (I t., 1939), “Be tėvo” 
(1941), apsakymų rinkinys 
“Apysakos” (1948), apy
saka “Pikčiurnienė” (1953), 
naujas “Vilius Karalius” va
riantas (2 t., 1956), laimėjęs 
1958 m. valstybinę premiją, 
autobiografinė trilogija “...o 
buvo taip” (1960), “Ne ta 
pastoge” (1962), “Nebaigta 
knyga” (1965), trilogiją 
pratęsianti memuarinių pa
sakojimų knyga “Gretimos 
istorijėlės” (1968).

Bemaž visos rašy tujos

ĮVAIRENYBES
Už 240 kilometrų nuo 

Naujosios Škotijos pakran
tės yra nedidelė Seiblo sa
la, kurią jūrininkai prami
nė “pietų Atlanto vampy
ru.” Sala visą laiką juda 
(per 200 metų nukeliavo 23 
mylias), aplink ją gausybė 
povandeninių uolų. Be to, 
šioje vietoje dažnai siaučia 
štormai ir būna tiršti rūkai. 
“Pietų Atlanto vampyras” 
nuskandino 500 laivų ir pra
žudė 10 tūkstančių jūrinin
kų. Ač

Sumažėjęs mirtingumas
Pasaulinė sveikatos ap

saugos organizacija, ištyru
si 36 šalių statistinius duo
menis, gautus per pastaruo
sius 15 metų, skelbia, kad 
mirtingumas gimdant gero
kai sumažėjęs. Labiausiai 
sekasi švedėms. Mirtingu
mas gimdymo metu čia su
mažėjęs nuo 69 atvejų iš 
100,000 gimdymų 1951 m. 
iki 11.3 atvejo iš 100,000 
gimdymų 1966 m. Kitose 
šalyse per tą laiką mirtin
gumas sumažėjęs dvigubai.

Gyvenamasis namas 
iš gipso

VDR Halės apygardos 
Desau mieste iš gipso me
džiagų pastatytas 50 butų 
namas, šio eksperimentinio 
namo projektą sukūrė VDR, 
Statybos akademija kartu 
su Cemento institutu De
sau mieste. Išorinės ir vidi
nės sienos pirmą kartą sta
tytos praktikoje iš klotos 
lengvomis gipso plokštėmis.
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Pasisako prieš sionistu kongresą
38 Tarybų Sąjungos žy- Tokia yra “žydų padėtis 

dai-įžymūs mokslininkai, Tarybų Sąjungoje.” 
muzikos kūrėjai, rašytojai, Laiško autoriai smerkia 
žurnalistai, darbininkai, in- sionistus už tai, kad jie da- 
žinieriai, valstybiniai veikė- ro nusikaltimus užimtose 
jai, atstovaujantieji beveik žemėse prieš arabus, kad 

vės’’ numeryje LDS 21 kuo- Imas užimti svarbią vietą I v*sas respublikas ir vieto

Apie kandidatus į LDS 
Centro Valdybą

Pastaba Detroitiečiams ir Kitiems LDS Veikėjams
Jau dviejuose “Vilnies” nu- ri LDS veikėjai, 

meriuose ir viename “Lais- nas, ar kitas būtų tinka-
Ar vie-

pos veikėja Stefanija iš Centro Valdyboje.
Detroito pataria LDS na
riams nominuoti į LDS iš jų galėtų ir turėtų dau- 
Centro Valdybą du 21 kuo
pos veikėjus: Alfons Rye į 
iždininko vietą ir Servit 
Gugą į iždo globėjo vietą.

Ryšium su tuo matau rei
kalą sekamai paaiškinti: 

LDS iždininkas turi būti 
arti LDS centro. LDS Cen
tras atlieka pašalpų, po
mirtinių ir kitus išmokėji-

Bet klausimas yra, kuris

giau laiko pasid a r b u o t i 
LDS organizaciniuose rei
kaluose.

Detroitas yra tokioje vie
toje, iš kur geras LDS vei
kėjas, Centro Valdybos na
rys, turėtų kartas nuo kar
to nuvykti LDS reikalais į 
tokias svarbias koloni jas, 
kaip Chicago, Cleveland ir 

mus kiekvieną savaitę ir iž- Pittsburgh. Na, ir kartais 
dininkas turi pasirašyti ant į tolimesnes kolonijas — į 
čekių. Taipgi iždininkas tu- Connecticut ir Massachu- 
ri dažnai su sekretorium setts valstijas.
nuvykti į banką nukirpi- 
mui kuponų nuo bonų; turi O tas laba i svarbu mū

sų Susivienijimui, ypatin-
dažnai pasitarti su sekreto- gai dabartiniu laiku, kuo- 
rium apie investavimą senesnieji veikėjai nu-
mgų, apie pirkimą ir par- gpp^įa jr pasitraukia išvei-
davimą bonų ir t. t.

Tokiu būdu, jeigu iždinin- būtinas reikalas gauti jau-
veikimo, kuomet susidaro

HELP WANTED-MALE-FEMAU HELP WANTRD-MAIPRMM

kas gyventų taip toli nuo 
LDS centro, kaip Detroi
tas, tai negalėtų atlikti sa
vo pareigų. Jo gyvenimo ir 
darbo aplinkybės neleistų 
jam dažnai atvykti į LDS 
centrą, jau nekalbant apie 
tai, kad centras turėtų iš
mokėti šimtus dolerių jo 
kelionėms orlaiviu.

Kitas dalykas, tai būtų 
nepraktiška turėti net d u 
veikėjus iš Detroito Centro 
Valdyboje. Ir štai dėl ko:

Penki Centro Valdybos 
nariai turi būti New Yorko 
Valstijos gyventojai. Jeigu 
į Centro Valdybą būtų iš
rinkti du veikėjai iš Detroi
to, tai veikiausia susidary
tų tokia padėtis, kad būtų 
tik trys ar keturi Centro 
Valdybos nariai, kurie gy
vena New YOrko Valstijo
je, o penki ar šeši būtų įš 
kitur. Toks Centro Valdy
bos sąstatas būtų nelega- 
liškas, pagal New Yorko 
Valstijos apdraudos (insur
ance) įstatymą. Aišku, tuo
met prisieitų Centro Valdy
bą perrinkti.

Todėl dėl čia suminėtų 
priežasčių tik vienas LDS 
veikėjas iš Detroito galėtų 
būti LDS Centro Valdybo
je.

Dabar apie Stefanijos 
siūlomus kandidatus.

Ir Alfons Rye ' ir Servit 
Gugas — abu gabūs ir ge-

nesnius veikėjus į jų vietą 
(jeigu mes 'norime, kad 
mūsų Susivienijimas dar il
gai gyvuotų).

Čia r e i k i a priminti tą I 
faktą, jog LDS turi dau-! 
giau, kaip 1,000 jaunesnio 
amžiaus narių. Būtų gali
ma nemažai jų įtraukti į 
LDS veiklą, ir su jų pagal
ba būtų galima gauti' ir 
naujų nariu, nes tik jau
nesnieji dabartiniu laiku 
galėtu įrašyti savo gimines, 
savo draugus ir pažįstamus. 
Tr tas žymiai sustiprintų 
LDS organizaciniai.

Bet kad tą atsiekti, tai 
mums reikia turėti toki 
iaunesnio amžiaus Centro 
Valdybos narį, kuris gerai 
suprastų LDS organizacijos 
problemas ir kuris taipgi 
galėtu kartas nuo karto ap
lankyti minėtas; vietas LDS 
organizaciniais reikalais.

Kas liečia Alfons Rye, tai 
aš nežinau jo gyvenimo ir 
darbo aplinkybių. Bet kiek 
man žinoma, tai Servit Gu
gas, būdamas LDS Centro 
Valdyboje, galėtų atlikti čia 
suminėtas pareigas.

Mano supratimu, jeigu 
jau į LDS Centro Valdybą 
įeitų veikėjas iš taip toli, 
kaip Detroitas, tai turėtų 
įeiti į svarbesnę vietą, negu 
iždo globėjo vietą. 1

J .Siurba
LDS Sekretorius

ves, kur daugiausiai gyve
na žydų, parašė laišką prieš 
28-ą j į pasaulinį sionistų 
kongresą. Tarp pasirašiusių 
yra “Komunisto” žurnalo 
vyriausias redaktorius, filo
sofijos mokslų d a k t a ra s 
Genrikas Zimanas ir Vil
niaus aukštosios partinės 
mokyklos profesorius Solo- 
monas Atamukas.

Laiško autoriai rašo, kad 
28-ojo pasaulinio sionistų 
kongreso rengėjai Jeruzalė
je yra tie, kurie nori visus 
žydus, kur tik jie gyvena, 
nustatyti prieš tautų drau
gystę, taiką ir pažangą. Jų 
politika atitinka šių dienų 
rasizmui. Sionistai savo ka
ringu nusistatymu nori dar 
labiau sukomplikuoti padė
tį Vidurio Rytuose. Ragin
dami žydus važiuoti į Izrae
lį, jungtis į taip vadinamą

užsienyje puldinėja tarybi
nius diplomatus, Tarybų 
Sąjungos įstaigas. “Tarybi
nės viešosios nuomonės var
du mes protestuojame prieš 
sionistų nusikaltimus ir an- 
tihumaniškus ve i,k s m u s,

Tarybų Lietuvos skaity
tojai dabar knygynuose ga
li įsigyti didžiojo gruzinų 
poeto Šotos Rustavelio po
emą “Karžygis tigro kai
liu”.

Tikslių duomenų apie po- 
ei^os autorių istorinėse! 
kronikose nėra. Takiau fak
tai liudija, kad poema bu
vo sukurta XII amžiaus pa- 

amžiaus

BODY MAN
Knowledge in estimates.

Top wages paid.
Call 201-725-8547

(1-8)

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)

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)

prieš jų provokacinį susi- bajgOje jr XIII amžiaus 
rinkimą —- į’aso laiške Ta- pradžioje. Viduramžių lite-
rybų Sąjungos žydai. ratūrai buvo didinga mis

tika, bažnytinė scholastika. 
Tuo tarpu Šotos Rustavelio 
poema — tai himnas žmo
gui, meilei, draugystei,vy
riškumui, joje teigiama tei
singumo, gėrio pergalė prieš 
blogį. Plačiais epiniais vaiz
dais, perpintais ryškiomis 

'metaforomis ir aforizmais, 
šio kūrinio puslapiuose at- 

įsiems karsto nešėjams: P. siskleidžia trijų ivairiatau- 
Yurkštui, R. Šereliui, P. Ma- eių karžygių kilni kova, is-

Rochester, N-Y.
Širdingiausią padėka vi

siems draugams ir drau
gėms už visokią suteiktą 
pagalbą mirus mano myli
mam gyvenimo draugui 
Aleksandrui Bekešiui. Šir
dingai ačiū P. Malinauskui: 
už pasakytą kalbą ir vi-

SHORT ORDER cook limited sa
lad preparation required. 7 a. m. 
to 3 p. m., 3 p. m. to 11 p. m., 11 p.m. 
to 7 a. m. shift available or 11 a. m. 
to 8 p. m. split shifts available. 
Some exp. helpful but will train. 
Full and part time hrs. avail. Must 
be able to work 
a week. Salary 
hour to $3.00 per 
exp. For appt,
man at 201-391-6663.

at least 3 days 
range $2.35 per 
hr. depending on 
call Mr. Beber- 

(4-10)

MATRON POSITIONS 
open for full time people 5 
40 hr. wk., 7 a. m. - 3 p. m., 
m. - 11 p. m. Company paid

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Pranui Martin
Reiškiame širdingą užuojautą jo motinai 
Natalijai Lenigienei, žmonai Louise, du
krai Reginai, giminėms ir pažįstamiems.

B. A. Putrimas P. O. Navickai
V< M. Vilkauskas W. K. Kelley
J. M. Mileriai J. A. Puishis
Mikalina Rutkauskas A. Pakalniškienė
I). Mikalajūnas A. Čelkis
A. J. S tat man V. Lopato
V. V. Lunkai J. Ragauskas
T. V. Narville J. Greblikas
M. Purvėnas D. Kairienė
H. Žilinskienė R. Zalubą
J. P. Blaškiai R. Samulionis
W. Dubendris A. A. Jociai
Niek Sereika Ch. A. Kalantai
O. Straukas J. H. šarkiūnai
V. Staniukynas J. O. Palioniai
A. Antanavičius F. A. Lunkai
R. A. Brewer V, A. Valley
Ch. A. Sholunai P. A. Aleknai
W. O. S take na i J. A. Stukai
A. P. Lukai G. J. Gendrenai

Kitchen Cabinet Maker
Experienced only 

Salary Based on Experience 
201-469-1324

(5-9)

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.

(8-14)

Now
days,
3 P- _ . ..
fringe benefits. Starting salary $2,00 
$2.50 per. hr., depending on expe
rience. Transportation necessary. 
Please call Mr. Beberman at (201) 
391-6663. Holiday House Of Mont-

kyla moters savaraikišku 
žmogiškumo problemos.

Poema išversta beveik į:vale, Garden Štate Pkwy., Mont- 
„ d t A --n 3 . _ Tr visas Tarybų Sąjungos tau-ivale> N- J- (4‘10)
sionistų kastą,” jie kišasi įįcienė, O. Baganskienė, K. pat į daugelį Eu- ■; —-—..... -- ....
. . ... .... . '/m™.!,;, T\/T ^7 1 1 t O t __

linauskui, F. Konteniui, J. 
Rinkevičiui ir G. Vaitui. 
Šios draugės darbavosi pri
ėmime palydovų: A. Usavi-

kitų valstybių, pagrindiniai Zemal^len^
socialistinių, vidaus reika
lus.

Laiško rašytojai pasipik
tinę antitarybine ir prieško- 
munistine sionistų veikla. 
Dar kongreso išvakarėse 
Izraelyje ir kapitalistinėse 
šalyse sionistai vadinamojo 
“žydų padėties Tarybų Są
jungoje” klausimo pagrin
du šmeižė tarybinę santvar
ką ir socialistinį gyvenimą. 
“Mes protestuojame prieš 
sionistų provokacijas ir 
šmeižtus, prieš jų mėgini
mus spręsti tarybinių žmo
nių ateitį ir pastumti juos 
į tėvynės išdavystę.’’

Šįmet Tarybų Sąjunga 
švęs savo susikūrimo 50 
metų. Per pusę šimtmečio 
tarybinių tautų ryšiai pa
sidarė nebeatskiriami, žy
dų tauta kartu su kitomis 
tarybinėmis tautomis ruo
šiasi jubiliejui. Ji visas sa
vo jėgas, žinojimą ir ener
giją skiria komunizmo su
kūrimui Tarybų Sąjungoje.

M. Vinickienė.
Širdinga padėka visiems 

mano giminėms ir bran
giems draugams už gėles ir 
dovanas ir pareikštas užuo
jautas šio liūdesio valando
je. Ačiū ne tik lietuviams, 
bet ir kitų tautų draugams. 
Niekad nemaniau, kad aš 
turiu tiek mielų draugų ir 
draugių. Ačiū, ačiū! Visus 
apkabinu ir karštai bučiuo
ju. ... ,

Leokadija Bekešienė

Amerika prieš arabus
Kairas. — Egipto prezi

dentas Sadatas sako, kad 
Jungtinės Valstijos, susita- 
riusios su Izraeliu dėl jo 
apginklavimo, dabar atvirai 
išeina prieš arabų valsty
bes, rėmui visokiais būdais 
Izraelio agresiją.

Jungtinės Valstijos suti
ko suteikti Izraeliui moder
nius militarinius renginius 
ir ginklus, suteikia reika
lingus ekspertus ir patarė
jus, sako Sadatas.

IŠSIILGSTU LYG PAUKŠTĖ ERDVIŲ. . .
Pasitraukiu nuo žvilgsnių, veidų, 
Užsislęst lyg vienuolė pabėgu... 
Ir staiga — vėl visa nubundu, 
Pakylu žolele iš po sniego.

Tai todėl, kad minčių ir jausmų 
Kantriai, dosniai širdis prinokina, 
Ir be lašo godumo imu 
Aš barstyti venatvės lobyną...

Ir tada jau rimties nežinau!
Aš džiaugiuosi, atvėrusi širdį, — 
Juk žmonėms ją tyli brandinau, 
Te kiekvienas jos skambesį girdi!

Taip dažnai mane prislegia dienos, 
Išsiilgstu lyg paukštė erdvių... 
Neužtenka tada mėnesienų 
Ir pavasario vėjų gaivių.

Šaukia toliai, sveiginantys aukščiai 
Ir pasauliai — nauji, dideli...
Ak, kad duotų sparnus mėlio paukščiai, 
Kai savy išsitekt negali!

L. Vyšniauskaite

HARTFORD, CONN. 
Mirus

Lucy Žemaitienei-Smelingaitei
Reiškiame gilią užuojautą velionės sesutei 
Louise Butkeyich, draugams ir giminėms 

Amerikoje ir Lietuvoje.

Viktoras ir Eva Valley
St. Petersburg, Fla.

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. (810)

ropos ir Azijos šalių kalbų. 
Lietuviškame leidinyje ra
šoma, kad poemą išvertė 
Jonas Graičiūnas.

Jonas Graičiūnas nuėjo 
ilgą ir sudėtingą kūrybos 
kelią. 1973-aisiais jam bus 
jau septyniasdešimt. Dar 
1928 m. buvo išleistas pir
masis J. Graičiūno eilėraš
čių rinkinys, ikikaro pra
džios pasirodė dar trys po
ezijos knygos. Prieš kelete 
metų poetas paruošė savo 
kūrybos rinktinę “Pėdų es 
tampai”, kurioje atrinkti 
geriausi praeities ir šių die
nų eilėraščiai. Šioje kny
goje atsispindi laiko įvykiu 
pėdsakai, emociniai žmo
gaus pergyvenimai, dabar
ties vaizdai. Dabar poetas 
yra paruošęs ir įteikęs lei
dyklai naują eilėraščių rin
kinį “Saulėlydžio freskos”.

J. Graičiūno kūrybinė bi
ografija — tai lygiagrečiai 
ir didelė vertimo meno mo
kykla, 
nystės 
kalbą 
poetų
IjOi montovaiS, Tiutčevas, Si-

! '3ns, Heinė, Balamontas,' kaip poemą pateikti lietu- vasario 12 dieną, 2 vai. po 
tarybiniai poetai G. Emi- viškai, kad ji butų lengvai pietų, Polish American

MACHINISTS, 2nd Class
Must be experienced 

Steady Work 
TAP-RITE PRODUCTS DIVISION 

204 Railroad Avenue 
\ Hackensack, N. J.

Please mention this ad. SEWING MACHINE OPERATORS 
i J 

___________________________ . I Experienced. Union shop, fringe
NIGHT FOREMAN 'benefits, paid holidays and vacation,

Large novelty embroidery manu- incentive plan, high starting base, 
/aclurer offers unusual opportun- Women. Equal oportunity employer, 
ity fop experienced foreman. Man steady employment. Pleasant work

ing conditions.
SWAN PRODUCTS Co., INC.

1355 W. Front St.
Plainfield, N. J.

201-755-4455
(8-14)

(7-13)

must be thoroughly familiar with 
novelties and able to handle large 
plant, 
ment.

37

Steady, year-round empioy-

August Embroideries
Industrial Ave., Fairview, N. J.

943-0650 (7-9)

4 Kaukaze, išversti poemą 
i lietuvių kalną. Po karą,

m., .išsirasiaus iš Gru
zijos vadovėlių, žodyną ir 
ėmiau mokytis gruzinų kai- 
DOS. 1966 m., sutinkant po- ext. 295 or write Sister Damian, 
eto 800 m. gimimo jubilie- community College Of Balto., .Dept, 
jų, spaudoje buvo paskelb-(Ave.yBaUo„ Md. 21215
cos poemos ištraukos. Rei- (7-W

NURSING INSTRUCTORS
Faculty positions open now for full 
time & part time in pediatrics & 
Medical Surgical nursing. Salary 

with qualification. 
Apply write wire or Call 462-5800

Nuo ankstyvos jau- 
jis vertė į lietuvių 

įžymiųjų pasaulio 
kūrybą. Puškinas,

eia pasakyti, kad susidū-
su daugeliu sunkumų: 

išstudijavęs Rustavelio epo
chos visuomenines, istori
nes, socialines, literatūri
nes aplinkybes, ieškojau ge
riausių vertimo variantų: kuopos susirinkimas įvyks

PRANEŠIMAI
Lawrence, Mass.

LDS 125 kuopos ir LLD 37

nas, R. Gamzatovas ir dau
gelis kitų yra pažįstami 
lietuvių skaitytojui kūry
biškos, ieškančios vertėjo 
Jono Graičiūno plunksnos 
dėka. Koks tai milžiniškas 
darbas, rodo vien jo kieky
bė — dvidešimt tūkstančių 
eilučių! Sukauptas patyri
mas ir leido poetui imtis 
jau minėtos Šotos Rustave
lio poemos “Karžygis tigro 
kailiu” vertimo. Tai iš ti
krųjų nelengvo pasirinkimo, 
atkaklumo, pastangų reika
laujantis kūrybinis uždavi
nys.

Mes paprašėme, kad poe
tas Jonas Graičiūnas (tarp 
kitko, jis ir pats gimė Tbi
lisyje) papasakotų, kaip 
kilo sumanymas, kaip buvo 

t verčiamas is gruzinų lite
ratūros monumentas.

—- Apie milžinišką Rytų 
tautų —■ indų, persų, kinų, 
arabų, gruzinų ir kitų tau
tų literatūrą, — sako Jonas 
Graičiūnas,—pirmąkart iš
girdau iš savo mokytojos 
rašytojos Gabrielės Petkevi
čaitės-Bitės. Tada buvo pa
minėtas ir šota Rustavelis. 
O apie pačią poemą “Kar
žygis tigro kailiu” plačiau 
.kalbėjo man dar prieš karą 
poetas Liudas Gira. Jis ir 
paskatino mane, kaip girnų-šio vaiko.

skaitoma. Teko nemaža pa- Veterans’ Julian Stopyra 
dirbėti ieškant tinkamos ei- Post, Ine., 23 Monmouth St. 
liavimo formos, žodyno ati
tikmenų. Kaip man visa 
tai pavyko, tesprendžia 
skaitytojai. Tik noriu pri
durti, kad Šotos Rustavelio 
poema “Karžygis tigro kai
liu” lietuviškai — tai tary
tum atsidėkojimas už gru
zinų poeto Grigolo Abaši- 
dzės išverstą Krist i j o n o 
Donelaičio poemą “Metai.”

J. Jurkus

Tai atsitiko žiemą. Į Ufą 
atvažiavo ■ cirkas. Iškilo 
klausimas: kaip snieguotom 
gatvėm nugabenti dramb
lį į cirko pastatą. Jis galė
jo persišaldyti ir susirgti. 
Specialaus sunkvežimio, ku
ris galėtų jį pervežti, nebu
vo. Tada nutarė drambliui;., 
nuvelti veltinius. Ufoje at
sirado batsiuvių, kurie su
tiko ' įvykdyti nepaprastą 
užsakymą. Nuo stoties iki 
cirko pastato dramblys iš
didžiai žingsniavo su velti
niais.

Cleveland, Ohio. — Klini
koje buvo persodinti dviem 
ligoniam inkstai, išimti iš 
8 metų amžiaus nusižudžiu-

Nariai dalyvaukite.
Valdyba

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks vasario 6 dieną, 
2 vai., toje pačioje salėje.

Brangūs draugai ir drau
gės, atvykite visi į šį susi
rinkimą, nes būtinai reikia 
pasimokėti Draugijai meti
nes duokles, ir pasitarsime 
apie veiklą. Praėjusiame 
susirinkime narių atsilankė 
nedaug bet rimtai svarstė 
apie kokį nors parengimą 
artinantis pavasariui.

Po ilgoko poilsio susikau
pė nemažai energijos, todėl 
ir kibsime prie kultūrinio 
darbo.

Susirinkimui užsibaigus 
gausime karštos kavos.

Valdyba (8-9)

Hartford, Conn.
Lietuvių Namo Bendro

vės metinis susirinkimas 
įvyks sausio 30 d., 2 vai. po 
pietų, 157 Hungerford St. 
Visi dalininkai prašomi da
lyvauti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti.

Sekr .V. Kasiau
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GIMTOJO KRAŠTO TEMOMIS
Moderniškos t e c h n ikos 

amžiuje nėra nieko nepa
siekiamo mūsų planetoje. 
Tegul bus nuo amerikiečio 
emigranto Lietuva už kelių 
tūkstančių mylių tolumoj. 
Prieš 60 metų iš Lietuvos 
man pasiekti JAV krantus 
truko virš 20 parų. Tačiau 
šiandien tokios kelionės 
trunka tik apie tiek valan
dų, o radio ir televizoriaus 
bangomis mes matome ir 
girdime, ką Lietuva dai
nuoja ir kalba. Taigi, vi
sus neišmintingus bandy
mus atskirti emigracijos 
lietuvius nuo Lietuvos ka
mieno laikas šluoja į praei
tį, kaip žmonijos pažangos 
priešus.

Žinoma, stipriausi tiltai 
ir saitai, kurie jungia mus 
su Lietuva visais laikais, 
buvo ir yra mūsų spauda 
(“Laisvė”, “Vilnis”). Taip 
ir Tarybų Lietuvos laikraš
čiai, kaip “Gimtasis kraš
tas”, “Tiesa”, “Literatūra 
ir menas”, kurie pasiekia 
mus Floridoje tik kelių die
nų trukmėje. Na, o tiems, 
kurie norime “paklaidžioti” 
po literatūros, kultūros, po
ezijos labirintus — ateina 
žurnalai “Pergalė”, “Kultū
ros barai”, “Mokslas ir gy
venimas”, “Švyturys” ir ki
ti leidiniai.

Ypatingai norime kreipti 
dėmesį į savaitraštį “Gim
tasis kraštas”. Išeivijoje šis 
raikraštis turėtų plačiau 
paplisti, nes jis specifiškai 
leidžiamas palaikymui kul
tūrinių kontaktų tarp Lie
tuvos ir išeivijos lietuvių. 
Užsienio lietuviai per “Gim
tąjį kraštą” informuojami 
apie Ttrybų Lietuvos kultū
rinį gyvenimą, o Lietuvos 
skaitytojai sužino, kokia 
veikla vyksta4 išeivijoje.

“Gimtasis kraštas” domi
si ne vienos kurios srovės 
veikla, bet žvelgia į visus 
tautiečius išeivijoje. Jame 
rašoma ir apie tuos lietu
vius emigrantus, kurie II 
pasaulinio karo metu ar vė
liau bėgo iš socialistinės 
Lietuvos į visus Vakarų pa
saulio kraštus. JAV dar 
turime tokių “vaduotojų,” 
kurie nori istorijos vairą 
sukti atgal. Bet ir jų tar
pe vis atsiranda daugiau 
tokių, kurie siekia kultūri
nių ryšių su Lietuva. Apie 
“dypukišką” kųltūrinę-lite- 
ratūrinę veiklą “Gimtajame 
krašte gerų straipsnių pa
rašo Vytautas Kazakevi
čius ir kiti kultūrinių ryšių 
darbuotojai.

“Gimtasis kraštas” savo 
puslapiuose pateikia ir gro
žinės literatūros — apybrai
žų, eilėraščių, kuriuos gali
me panaudoti mūsų sueigo
se. Paieškojimų skyrelis 
Lietuvoje gyvenantiems pa
deda susirasti savuosius iš
eivijoje. Būtų gerai, kad 
ir mes galėtume paieškoti 
savųjų Lietuvoje.

Literatūra reikalauja 
kritikos

Tokia jau taisyklė, kad 
kai meno kūrinys pasirodo 
laikraštyje ar knygoje—jis 
jau tampa visuomenine 
apyvarta, žinoma, dvasine. 
Tad ir vertinti jį reikia vi
suomeniniais k r i t e r i j ais. 
“Gimtasis kraštas” serijo
mis išspausdino Eduardo 
Cinzo, gyvenančio Belgijo
je, apybraižą “Viena direk
toriaus diena”. Rašytojo 
subjektu yra kapitalistinio 
pasaulio akcinė bendrovė, 
kuri verčiasi tam tikrų pre
kių gamyba, samdo darbo 

jėgą.
Cinzas rašo tikroviškai, 

parodo kai kurias įmonės 
biznio problemas, nušviečia 
kai kurių jos vadovybės 
personažų psichologines ma
nieras. Detališkai jis apra
šinėja išorinius charakteriu 
pavydalus — jų aprangas, 
spalvas, elgsenas, judesius 
ir t. t. Įmonės darbininkai 
į kūrinio planą neįeina.

Pagrindi n i s apybraižos 
veiksmo herojus yra įmo
nės direktorius Diuponas 
ir, dalinai, jo duktė Irena. 
Autorius piešia Diuponą 
kaip senų, archaiškų reak
cinių pozicijų atstovą. Jis 
savo įsitikinimus imponuo
ja įmonėje ir šeimoje. Jo 
duktė Irena jau užaugusi, 
baigia gydytojos mokslą li
goninės praktikoje. Bet tė
vas Diuponas teigia, kad 
jos meilės reikalai — yra 
ir jo reikalai, nes “per am
žius taip buvo ir bus”. Tė
vas rekomenduoja, kad 
duktės būsimas vyras turi 
būti “praktiškos profesijos” 
ir iš “turtingos šeimos”. 
Tačiau tėvo siūlomą vaiki
ną Irena atmeta, kaip ne
turintį “dvasios” — “smul
kiaburžuazinį miestelėną”.

Tai čia, rodos, jau gera 
užuomina konfliktui tarp 
tėvo senų ir dukters naujų dva
sinių idėjų. Tačiau tik tiek 
autorius ir leido dukrai pa
sisakyti — Diupono ir Ire- 
n o s dialogas neišsivysto. 
Irena savo tikslus ir idėjas 
tėvui (skaitytojui) neišdės- 
to.

Per pusdienį autorius di
rektorių palaiko įmonėje, o 
kitą pusdienį — Diuponas 
praleidžia pas meilužę. Bet 
kpdėl Diuponas apgaudinė
ja savo žmoną, pažeidžia 
savo luomo dorovinius ir 
socialinius nuostatus — ra
šytojas nutyli. Jis ne kū
rybiškai čia tik protokoluo
ja . Diupono veiksmus mei
lužės namuose.

Kalbamą apybraižą rašy
tojas baigia visai nevyku
siai sugalvota schema. Diu
ponas anonimišku laišku 
gauna pranešimą, kad jo 
duktė Irana įsimylėjusi af
rikietį studentą — negrą. 
Ir galvoji — kokiu tikslu 
autorius reakcinių dogmų 
gynėjui Diuponui pristatė 
negrą? Juk kapitalistiniam' 
pasaulyje rasistinis klausi
mas taip aktualus ir tra
giškas—tai kova tarp žmo
giškumo ir reakcijos žvė
riškumo. Tikiesi, kad au
torius čia iškels Irenos ir 
negro-studento humanisti
nę pasaulėžiūrą ir pastatys 
į konfrontaciją prieš Diu- 
nono reakcinę. Deja, neg
ras čia patarnauja Diupo
no reakcijai.

Diuponas kreipiasi į saugu
mo (policijos) komisarą — 
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
akciniu dogmų propaguoto
jas, atlikęs šlykščius veiks
mus — išlieka kaip teisus 
teigiamas herojus. Tai to- 
Raguotis, D. šniukas, 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 visuome
niškumas ir idėjiškumas. 
Atrodo keista, juk pati li- 
kia meninio kūrinio baiga. 
Autorius, matyt, parašė 
Diupono pasaulėžiūros ko
pija.

Kritikai apie kritiką
Pabaigoje pereitų metų 

(spalyje) Tarybų Lietuvos 
literatūros kritikai susirin
ko Vilniuje ir diskusavo sa
vo profesijos problemas —- 
apie tai plačiai rašo “Lite
ratūra ir menas”. O lapkri
čio mėnesyje Pabaltijo 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, B. 
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 
rašytojų ir kritikų, kurie 
nukrypsta nuo socialinio 
kūrinio turinio nagrinėjimo 
į stylių ir formų estetiza- 
v imtis.

A. Masionis pastebėjo: 
“Šiandien kartais tenka su
sidurti su neigiamais kriti
kos stiliaus reiškiniais — 
straipsnių žodingu išpūstu- 
mu, įmantriai supainiotu 
kūrinių apibendrinimu, ku
ris anaptol nepadeda kovo
ti už literatūros turiningu
mą”. Kritikas nurodė, kad 
tokie “neva estetiniai užmo
jai kritikoje” tampa “devel- 
vuota frazeologija”.

Prieš kritikos nukrypimą 
į neapdairų “struktūraliz
mą”, “profesionalizmą” pa
sisakė veik visi kritikai. 
Marksistinė kritika vertina 
meno kūrinio turinį ir for
mą.

Literatūros kritikos dis
kusijas, manau, teisingai 
akcentuoja “Tiesos” redak
cija (1971, lapkričio 14 d.) 
Ji rašo: “Įdėmiai analizuo
dami literatūrinį procesą, 
šaka vaisingų perspektyvių 
ieškojimų įžvelgiam ir to
kius, kuriems nelemta tap
ti atradimais, šalia sveiki- 
tinų tendencijų — tokias, 
kurios dažnai kelia abejonę, 
o kai kada atrodo ir visai 
nepriimtinos.” “Tiesa” krei
pia dėmesį į kai kurių kū
rinių tematinį skurdumą ir 
analizuoja jų priežastis:

“Pastebėtinai susilpnėjo 
visuomeninis poezijos 

r maspeth, n. y. ' ■'
Mirus

Ievai Tamulynienei
Reiškiame gilią užuojautą mylimai draugei Ievai 

Mizarienei, netekusiai brangios motinos.
T. Stočkienė

skambėji m a s. Formalinių 
poetikos elementų suabso
liutinimas, kurį laiką reiš
kęsis vienpusiškas esteti- 
zuojančios kritikos prima
tas buvo tie žiedai, kuriu 
vaisius šiandien skinam”. 
O tai buvo ir todėl, kad 
“neapdairiai ir vienpusiškai 
kai kurį laiką akcentavom 
aukštą jaunųjų profesiona
lumą, pamiršdami, kad tik
ras profesionalumas — tai 
ne sugebėjimas eiliuoti ar 
atlikti sentimentalią išpa
žintį, bet pirmiausia — tur
tinga dvasinė asmenybės 
patirtis, ne tik turėjimas ką 
pasakyti, bet ir atsakomybė 
prieš tai, kam ir vardan 
ko sakoma”.

“Tiesa” pastebi ir tai, 
kad Vakarų ideologai pro- 
paguo j a “techninės revoliu
cijos universalumą”, taip 
pat ir “kultūrinių vertybių 
bendrumą ir t. t. Atsiranda 
pavojus ant šios meškerės 
pakibti tvirtesnio politinio 
užsigrūdinimo, nuo seklios 
marksistinės pasaulėžiūros 
stokuojantiems žmonėms”.

Reikia tikėtis, kad litera
tūros ir kritikos pokalbiai, 
kurie vedami draugiškoje 
atmosferoje, duos teigiamų 
rezultatų meno kūrėjams, 
kritikams ir skaitytojams. 
Turėtų sumažėti tas poeti
nis chaosas, kuris kartais 
pakliūva ir į mūsų spaudą.

V. Bovinas
1972-1-3

į 
.................   ---■>■-« I

Detroitas. — Majoras 
Gribbs, paleisdamas iš dar
bo keletą tūkstančių mies
to tarnautojų, sumažinsiąs 
miesto biudžetą 7 milijonais 
dolerių.

Detroitas. — Michigano 
valstijoje nedarbas jau pa
siekė 7.5 proc. visos darbo 
jėgos. 272,00b gauna bedar
bių apdraudą, 150,000 šei
mų gauna šaipą (relief):.

Madridas. — Streikuoja 
57,000 Ispanijos studentų. 
Policija sužeidė daugiau 
kaip 50 studentų areštavo 
150. Trys universitetai už
daryti.

Londonas. — Anglijos be
darbių skaičius pasiekė 
daugiau kaip milijoną. Su
daro 4.3 proc. visos darbo 
jėgos.

Areštavo 15 gydytojų
La Paz. — Bolivijos sau

gumo policija areštavo 15 
gydytojų. Kaltina juos suo
kalbiu nuversti militarinę 
diktatūrą.

Liūdime draugo Lideikio
“Laisvėje” jau buvo trum

pai pranešta, kad Floridoj, 
Largo Nursing Home, mi
rė Pranas Lideikis, sulau
kęs gražios senatvės. Žinia 
liūdnai nuteikė jo bendra
amžius ir bendradarbius. 
Veik visą savo gyvenimą 
Amerikoj Pranas Lideikis 
praleido Great Necke. Čia 
sukūrė šeimą, įsitaisė nuo
savą pastogę, išaugino dvi 
gražias dukras. Nuo pat 
įsikūrimo priklausė įvai
rioms lietuviškoms draugi
joms: Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubui, dainavo 
chore “Pirmyn”, L. Litera
tūros Draugijos 72 kuopai, 
kurioje nuoširdžiai dirbo. 
Buvo nuolatinis “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas.

Great Neckiečiai Lideikio 
draugai niekad neužmirš 
nuoširdaus veikėjo ir bičiu
lio. Jie reiškia širdingą 
užuojautą Prano Lideikio 
artimiesiems.

P. Bečys

TARP LIETUVIŲ
Woodhavenietis Ju o z a s kalus

Plusčiauskas ir jo kaimy
nas Pranas Bručas, (žino
mas savininkas White Horse 
Tavern) išvyko pasisve
čiuoti pas miamiečius. Juo
zui. pirma syki teks pama
tyt Floridą. Jie išvyko au
tomašina ir pakeliui sustos 
įvairiose vietose.

Linkime jiems sėkmingos 
kelionės ir gerai praleisti 
laiką Floridoj. • • •

Išbuvusi 3 savaites Jamai
ca ligoninėje, dabar grižo 
į namus, Ieva Graunienė, 
gyvenanti Ozone Park, N. 
Y. Ji yra silpna sveikatoje 
ir gydytojai prižiūri ją na
muose, Ieva išbuvo ligoni
nėse 10 savaičių. Jos vyras 
Walter Gi‘aunas buvo užė
jęs į “Laisvės” administra
ciją, užsimokėjo prenume
ratą sau ir seseriai Lietu
voje. Jis susirūpinęs žmo
nos sveikata. '

Linkime jai sustiprėti 
sveikatoje.

Alekas Deikus, maspethie- 
tis grįžo iš ligoninės. Sveik
sta namuose. Jis dėkingas 
giminaičiams Annai ir Ju
liui Skurdeliam už dažną 
lankymą ligoninėje, ir ki
tiems už prisiųstas užuo
jautas.

L. K—te

Londonas. — 500 Graiki
jos intelektualų pasirašė 
peticiją, reikalaujančią pa
leisti politinius kalinius.

“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite Įsigyti Ju-
biliejinj Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisvės” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

Norintieji pasiųsti j Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovanų.

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

1O2-O2 Liberty Avė. , 
Ozone Park, N.Y. 11417

Mieste pasidairius
Pusantro milijono nuomų 

kontroliuojamų apartmentų 
nuomininkai gavo praneši
mus, kad jų nuomos su sau
sio 1 d. pakeliamos po 7.5 
procento. • • • • • ' *“ • *" • **

Brooklyne dviejuose na
mų gaisruose vienas žmo
gus žuvo, 5 sužeisti. Areš
tuoti du 11 metų vaikai 
kaip gaisrų padegėjai. • • «■ • •

Chesterio mokytojų strei
kas baigtas susitarimu at
naujinti sutartį.

• • • ** • • •

Elektros ir mašinų darbi
ninkų unijos prezidentas 
Fitzgerald pasmerkė Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą ir ragina Nixona sulai
kyti bombardavimą.

Per du šeštadienius mies
to gatvėse buvo renkamos 
aukos (Tag Day) Angolos 
Davis gynybai paremti. Šį 
šeštadienį taipgi bus aukos 
renkamos.

• ■ • ■ ' • . _ .♦ . w •** • •

Mirė pasižymėjusi kovo
toja už darbo žmonių rei- 

Pearl Kaufman 58
metu amžiaus.

Pažangus žurnalas “Free- 
domways” ruošia koncertą 
sausio 30 d. vakare, Carne
gie Hali, 154 W. 57 St., 
Manhattane. Bus pagerbtas 
D r. Martin Luther King. 

• — * • ■
Viesulingi vėjai, siautėję 

New Yorke sausio 25 d., 
užmušė 3 žmones, sužeidė 
6, nemažai namų langų iš
daužė, medžių išvartė ir ki- 
t o k i ų nuostolių pridarė. 
Oras smarkiai atšalo.

Rep.

Detroitas.—Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
ragina Nixono administra
ciją pripažinti Bangladeš 
respubliką.

Philadelphia, Pa. — Mo
kytojų Federacijos 14,000 
narių pasisakė už Angelos 
Davis paleidimą iš kalėjimo 
po kaucija.

: Chicago. — Mokyto jai už
gynė sutartu Todėl mokyto
jų streiko Chicagoje nebus.

GERA NAUJIENA
Pirkėjams

AUTOMOBILIŲ Giminėms gyvenantiems USSR 
Naujausi ir populiariausi modeliai

ZHIGULI — VAZ 2101 — Kaina ..........  $3,275.
(pakeitimas kainoje)

Mes taipgi turime greitam <pardavimui sekamų:

MOSKVICH 408 I. E. — Kaina ... •<. - $3,009.50
':W-

ZAPOROZHETZ ZAZ 966 — Kaina ...... $2,012.50

Pirmutiniems atėjusiems, pirmutinis patarnavimas

Greitai siųskite užsakymus mūsų sekamoms įstaigoms :

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
ė 716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

arba >

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. (Between 28th and 27th Sts.)

New York, N. Y. 10001 ■—Tel.: (212) 685-4537 
(Vienintelė firma JAV paskirta Vneshposyltorg)

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

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

Įvyks 2 vai. 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. VŲ-

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke- 
tas.

MIRĖ
Pranešu giminėms ir pa

žįstamiems, kad 1972 m. 
sausio 15 d. mirė Andrius 
Jakulevičius, sulaukęs 79 
m. amžiaus, gyv. Woodha
ven, N. Y. ./.U'./

Nuliūdime paliko tris duk
teris—Marytę, Birutę, Onu
tę, sūnų Joną, brolį Adomą, 
du žentus, dvi marčias, 9 
anūkus, 2 proanūkes.

Prieš 3 mėnesius mirė jo 
žmona Petronėlė Jakulevi- 
čienė.

Ilsėkitės, brangūs tėveliai.
Liūdinti duktė

Mary Nevins

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LDSŲĮ3 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, vasa
rio 2, Laisvės salėje. Pra
džia 6:30 vai. vakare. Bus 
LDS Centro valdybos nomi
nacijos. Svarbu visiems kp. 
nariams dalyvauti.

Valdyba

“LAISVĖS“
DIREKTORIAMS

Prašau nepamiršti, kad 
mūsų posėdis turi įvykti šį 
pirmadieni, sausio. 31 d., 4 
vai. popiet. Sekretorius




