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IEVA MIZARIENĖ

Baronas Rupert Murdoch 
už 90 milijonus dolerių gry
nais pinigais nupirko Chi
cago “Sun-Times”. Tai mūsų 
šalies aštuntas didumu kas
dieninis laikraštis.

Tarp Murdocho pasaulinių 
nuosavybių, jis jau turi 47 
laikraščius, penkis žurnalus, 
įvairias televizijos stotis, fil
mams ir plokštelėms gaminti 
dirbtuves, satelito tinklą, 
tris aliejaus ir dujų, spaudos 
ir popieriaus kompanijas ir

Paėmus iš vis, Amerikoje 
jo pirktieji laikraščiai ir žur\ 
nalai gerai gyvuoja. Praėju
siais metais jis pelnė iš JAV 
laikraščių 14 milijonų dole
rių!

Nors Murdochas užtikrino 
Sun-Times 2,000 darbininkų, 
kad jis nedarysiąs jokių dide
lių keitimų, mažai kas jam 
tikėjo. Daug kas mano, kad 
jo politinis konservatyvumas 
laikraščio liberališkam balsui 
pakenks. Kuomet Sun-Times 
pasmerkė mūsų administra
cijos invaziją Grenadoje, 
Murdocho New York Post tą 
invaziją užgyrė.

Moterims Lygių Teisių 
amendmentas Senate ne
praėjo, nes reikia dviejų- 
trečdalių balsų amendmentui 
priimti, o šis amendmentas 
nepraėjo tik šešių balsų sto
ka. Kovotojos už lygias tei
ses, žinoma, nusiminusios, 
bet nenuleis rankų. Balsavi
mas bus iškeltas ateinančiais 
metais. Tikėkime, kad jis 
bus tada priimtas.

□
Toronte, Kanadoj lapkričio 

6 d., po labai ilgos ir sunkios 
ligos, mirė Kostas Kilikevi- 
čius. Jis ligoninėje išbuvo 
apie 7 metus, ir visą tą laiką 
negalėjo kalbėti.

Kostas buvo Ispanijos ve
teranas. Atvykęs į Montrealį 
jis įstojo ,į mūsų eiles. Po 
kiek laiko nuvykęs į Toronto, 
ėjo iki susirgimo. “Liaudies 
Balso” administratoriaus pa
reigas.

Draugei Kilikevičienei 
reiškiame giliausią užuojau-

Gruodžio 22 d. ’’Liaudies 
Balso” buvusiam redaktoriui 
Jonui Ylai sukaks 80 metų. 
Draugas Yla taipgi yra uolus 
mūsų judėjimo vadas. Jis ir 
dabar nepamiršta mūsų laik
raščių. Mes draugui Ylai esa
me labai dėkingi už jo raštus 
“Laisvei”. Prašome nenuleis
ti rankų, kol jėgos tebeleL 
džia. Sveikiname draugą 
Ylą.

Šį sekmadienį, New Yorko 
laiku, aštuntą valandą vaka
re per televiziją bus rodo
mas filmas “The Day After” 
(Diena po). Tai filmas, kuris 
mums bent dalinai parodys, 
ko galima tikėtis, jeigu įvyk
tų branduolinis karas. Visi 
bandykime šį filmą pamatyti.

“Laisvės” tradicinis meti
nis koncertas ir banketas 
priėjusį sekmadienį tikrai

Įspėja prieš invaziją 
Nikaragvoje

Eden Pastora Gomez
New York. — Nikaragvos 

demokratinės revoliucijos są
jungos lyderis Eden Pastora 
Gomez, šiuo metu keliaujan
tis po Ameriką, fondų telki
mo reikalu, įspėjo prez. Rea- 
gano administraciją prieš tie
sioginę intervenciją Nikarag
voje.
\ Spaudos konferencijoje jis 
pareiškė, kad intervencija 
Nikaragvoje būtų pati di
džiausia klaida, kokią prez. 
Reagan galėtų padaryti. Esą 
į Grenadą buvo lengva įsikel
ti, iš jos išvykti, bet į Nika
ragvą bus galima įsikelti, bet 
su grįžimu tai kitas reikalas, 
nes Nikaragvoje yra žmonių, 
kurie pasiryžę kariauti.

Washington. — Daugiau 
kaip 20-ies tūkstančių minia 
dalyvavo dęmonstracijose, 
kurios čia įvyko lapkričio 12 
d. prie Baltųjų rūmų. Buvo 
protestuojama prieš JAV in
vaziją Grenadoje ir Ameri
kos marinų buvimą Libane. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
pamokslininkas Jesse Jack- 
son, vienas demokratų parti
jos kandidatų į būsimus JAV 
prezidentus 1984 m. rinki
muose. Jis pasmerkė JAV 
militarizmą, kviesdamas su
kurti “naują tyarką”, pagal 
kurią pasitarimų būdu būtų 
siekiama taikos.

Siūlo amnestiją
Dhaka, Bangladesh. — Ka

rinės valdžios administrato
rius gen. lt. Ershad paskelbė 
amnestiją Chittagong parti
zanams, kovojantiems už re
gioninę autonomiją. Kovose 
su partizanais nuo 1977 m. 
yra žuvę apie 100 Bangla
desh karių.

Be to, gen. lt. Ershad per 
radiją pranešė, kad rinkimai 
į parlamentą Bangladeshe 
įvyks 1984 m. lapkričio 25 d., 
o rinkimai į prezidentus bus 
pravesti ateinančių metų ge
gužės mėnesį, jei šalyje bus 
“taika ir disciplina”. '

Generolas, kuris - paėmė 
valdžią 1982 m. kovo ftfėn., 
šį pranešimą padarė vos ke
letu valandų prieš atvyks
tant Britanijos karalienei 
Elžbietai, kuri lanko savo 
buvusias kolonijas ir daly
vaus Britų Commonwealth 
valstybių konferencijoje In
dijoje.

puikiai pavyko. Žmonių turė
jome daugiau nei tikėtasi, 
koncerto programa buvo pui
kiu banketas taip pat.

Sekančiam “Laisvės” nu
meryje bus aprašyta visa 
pavykusio banketo eiga.

“Laisvės” direktoriai ir ko
lektyvas visiems prisidėju- 
siems prie šio pobūvio page
rinimo nuoširdžiai dėkoja.

Pirmosios JAV branduolinės 
raketos jau Britanijoje

London. — Penketui va
landų praslinkus nuo to, kai 
lapkričio 14 d. JAV oro 
bazėje Greenham nusileido 
amerikiečių lėktuvas C-141 
Starlifter, D. Britanijos gy
nybos ministras Michel He- 
seltine padarė pranešimą 
parlamente. Stipriai šaukda
mas, nes norėdamas perrėkti 
parlamento opozicijos narių 
protestus, jis paskelbė: “Tu
riu jums pranešti, kad šian
dien prieš kelias valandas 
pirmosios raketos pristaty
tos oro keliu”.

Tos raketos atskraidintos į 
D. Britaniją pagal NATO 
planus Vakarų Europos val
stybėse dislokuoti 572 spar
nuotąsias ir Pershing-2 rake
tas. Aiškinama, kad tai esan
ti reakcija prieš Tarybų Są
jungos SS-20 raketas, kurios 
jau esančios įrengtos. NATO 
savo raketas žada įrengti 
gruodžio mėnesį, jei nebus 
pasiekta susitarimo su Tary
bų Sąjunga Genevoje vyks
tančioje konferencijoje dėl 
vidutinio siekimo raketų su
mažinimo.

Ministras Heseltine parla
mentui pranešė, kad dar 
gerokai užtruksią, ligi rake
tos bus įtaisytos, nes dar 
reikia atlikti daug parengia
mojo darbo, tame tarpe ir 
apmokyti aptarnaujantį per
sonalą.

Konservatorių atstovams

Sako, kad jo misija buvusi Įvykdyta

Prez. Ronald Reagan stebi Siaurinę Korėją iš JAV sargybų 
posto vadinamoje DMZ vietoje, kur susitinka abi Korėjos.

Washington. — Lapkričio 
14 d., sugrįžęs iš savo šešių 
dienų apsilankymo Japonijo
je ir Pietų Korėjoje, prez. 
Reagan pareiškė: “Aš turiu 
pranešti gerų žinių. Ameri
kos partnerystė yra stipres
nė ir saugesnės taikos viltys 
šiandien yra stipresnės, ne
gu prieš savaitę”.

Jis taip kalbėjo Baltųjų 
rūmų sodelyje jį pasitiku
siems tarnautojams ir politi
kieriams. Savo 16-os tūks
tančių mylių kelionę apibū
dindamas, jis pabrėžė, jog 
kiekvieną kartą, kai tik ke
liaująs aplink žemės pusrutu
lį, jam vis labiau aiškėja, kad 
Amerika esanti laikoma 
draugu ir lyderiu, siekiant 
užtikrinti taikai ir laisvei.

Japonijoje ir Pietų Korėjo
je prezidentą saugoją šimta
tūkstantinės policijos armi
jos. Jis dalyvavo ceremoni
niuose susitikimuose su Ja
ponijos imperatorium Hirohi
to ir imperatoriška šeima, 
Japonijos ministru pirminin
ku Nakasone ir glebėsčiavosi 
su Pietų Korėjos diktatorium 

plojant, ministras dar pridū
rė, kad, savaime supranta
ma, jog raketų atvežimas 
dar nereiškia, jog Britanija 
netrokštanti JAV ir Tarybų 
Sąjungos susitarimo Genevo
je.

Tuo tarpu prie tos netolie
se Londono esančios Green- 
ham bazės visą laiką vaikšto 
demonstrantai, protestuo
jantys prieš raketas. Dar 
prieš lėktuvo atskridimą ly
deriai kartu su savo premje
re Margaret Thatcher ir 
princu Charles gerbė savo 
tautos karo aukas, Londone 
demonstrantai buvo sugulę 
aikštėje. Policija suėmė 18 
dalyvių.

Iš Australijos pranešama,- 
kad Alice Springs vietovėje, 
kur esanti slapta JAV-Aus
tralijos bazė, šimtai moterų 
prasiveržė pro užtvaras, pro
testuodamos prieš branduoli
nes raketas. Suimta 111 da
lyvių.

Spauda rašo, kad raketų 
įrengimo aparatūros ir pačių 
raketų atvežimas, pagal 
NATO pareigūnų aiškini
mus, dar nereiškią tiesiogi
nės raketų dislokacijos. Tuo 
tarpu dar nebuvo žinoma, 
kaip į lai reaguos Tarybų 
Sąjunga. Buvo .kalbama, kad 
TSRS suspenduos pasitari
mus Genevoje, jei tos rake
tos bus pradėtos dislokuoti.

prezidentu Chun Doo Hwan, 
net neprasitardamas apie 
žmogaus teises, kurios pa
neigiamos korėjiečiams.
^Spauda rašo, kad jis šitai 

“pamiršęs” ar “užmerkęs 
akis”, nes jam svarbu, kad 
Pietų Korėja stovėtų kartu 
su JAV prieš “komunistinę 
grėsmę”. Prezidentas buvo 
ir prie DMZ, kur 2-osios 
pėstininkų divizijos kariai 
eina sargybą prie sienos, 
skiriančios abi 'Korėjas. Jis 
per žiūronus žiūrėjęs į šiauri
nės Korėjos pusę ir paskui 
su kariais dalyvavęs pamal
dose. Jam visa tai padarę 
didelio įspūdžio.

Sugrįždamas namo, prez. 
Reagan, savo-žmonoš Nancy 
paragintas, atsivežė au korė
jiečius vaikučius, kuriems 
bus padaryta reta širdies 
operacija Roslyn, L. L, ligo
ninėje. Bet šalia tos huma
niškos smulkmenos, prez. 
Reagano kelionės tikslas bu
vo sustiprinti antikomunisti- 
nįl JAV-Japonijos-Pietų Ko
rėjos bloką, ko jis, manoma, 
ir pasiekęs.

Reikalauja, kad 
atsistatydintų 
Per¥Sa!džia

Alfonso Barrantes
Lima, Peru. — Pereitą 

sekmadienį municipaliniuose 
rinkimuose šalyje valdančią 
Belaunde partiją nurungė še
šių marksistiiiių partijų koa
licija. sTų partijų lyderis Al
fonso Barrantes, 54 m. am
žiaus, tapo išrinktas sostinės 
meru trejiems metams. Tai 
pats pirmasis kairiosios par
tijos meras visoje 448-erių 
metų Limos miesto istorijo
je. Valdančioji partija pralai
mėjo beveik visuose mies
tuose ir miesteliuose. '

Naujasis Limos meras Bar
rantes, ilgai nelaukdamas, 
pareikalavo, kad pasitrauktų 
iš valdžios prezidentas ir 
“pasiųstų savo kabineto na
rius į ten, iš kur jie atėjo”. 
Be to, naujasis Limos meras 
reikalavo, kad Peru valdžia 
įvestų kainų kongrolę maisto 
gaminiams ir kitoms masinio 
naudojimo prekėms bei pa
keistų savo laisvosios rinkos 
ekonominę politiką.

Lima, šiuo metu turinti 
arti 6 milijonų gyventojų, 
sudaro vieną trečdalį visos 
Peru valstybės gyventojų. 
Mero koalicija surinko 35 
proc. visų balsų, kai tuo 
tarpu valdančioji partija ga
vo 28 proc. ‘ ‘ Mums uždėta 
didelė atsakomybė, ir mes 
dabar turime įrodyti, kad 
nesame kokia nors agitatorių 
gauja”, — pareiškė naujasis 
Limos meras Barrantes, be
sirengdamas perimti parei
gas.

Maskva. — Tarybinė spau
da ir radijas prisiminė prieš 
metus mirusį Tarybų Sąjun
gos vadovą"'Leonidą Brežne
vą. Buvo iškelti jo nuopelnai 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijai ir Tarybų Sąjungai.

Atsistatydino JAV 
valstybių sekretorius

Washington. — Amerikos 
valstybių organizacijos gen. 
sekretorius Alejandro Orfila, 
argentinietis, tas pareigas 
ėjęs per pastaruosius aštuo- 
neris metus, pirma laiko pa
sitraukia iš pareigų.

Apie tai jis pranešė organi
zacijos Generalinės asamblė
jos susirinkime. Jis pareiškė, 
kad regioninė politika pergy
vena sunkius laikus ir kad 
pats laikas, kol dar nevėlu, 
atidaryti kelią pasikeiti
mams.

Privačiai kalbama, kad jis 
esąs nepatenkintas, jog dau
gelis Amerikos valstybių rei
kalų tvarkoma už tos organi
zacijos pečių.

Nacionalinė JAV ko II unistų
partijos konvencija

Cleveland, Ohio. — Perei
tą savaitgalį čia tris dienas 
konferavę JAV Komunistų 
partijos nariai nutarė vienin
gai darbuotis, siekiant suda
ryti stiprų amerikiečių fron
tą nugalėti reaganizmo pavo
jingam veržimuisi prie karo 
ir ekonominės krizės.

Pagrindinis šūkis buvo pa
siųsti prez. Reaganą atgal į 
Hollywoodą, o konvencijos 
dalyviai pertraukomis skan
davo: “Ronald Reagan, he’s 
no good; send him back to 
Hollywood” ir, pritardami 
Greyhound autobusų streiki
ninkams, jie giedojo “Solida
rity Forever”.

JAV Komunistų partijos 
gen. sekretorius Gus Hali 
padarė pranešimą apie padė
tį ir apžvelgė Amerikos ir 
pasaulio politinę ir ekonomi
nę padėtį.

Gus Hali pabrėžė, kad atei
nantys dvylika mėnesių bū
sią patys kritiškiausi Ameri
kos istorijoje, nes tada čia 
vyks rinkiminė kampanija. 
1984 metų rinkimai gali at
nešti lygiai vienodai gero, 
kiek ir blogio, pareinant nuo 
to, kokie bus jų rezultatai. 
Jis vylėsi ir kvietė darbuo
tis, kad laimėtų taikiosios 
jėgos, kad Amerikos žmonės 
ryžtingai pareiškiu savo va
lią, sumobilizuodami pakan
kamai jėgų sustabdyti Rea
gano karinei mašinai ir pa
statytų Ameriką vėl ant ke
lio, vedančio į taiką, nusigin
klavimą ir detantę.

Jis kaltino Reagano politi
ką, kad ji vedanti prie pasau
linio socializmo, o ypatingai 
Tarybų Sąjungos,, sunaikini
mo, tardamas: “Kaip gi ki
taip gali sveiko proto žmogus 
aiškinti Reagano administra
cijos mirtinį ir pavojingą 
sprendimą Vakarų Europoje

Trudeau zonduoja dirvą 
f nusiginklavimui

Pierre Trudeau
Montreal. — Kalbėdamas 

čia liberalų partijos rinkimi
nio fondo telkimo bankete 
lapkričio 13 d., Kanados 
premjeras Pierre Trudeau 
telkimo bankete lapkričio 13 
d., Kanados premjeras 
Pierre Trudeau pareiškė, 
kad Vakarų Europos lyderiai 
pritaria jo planui dėl to, kaip 
išvesti iš akligalvio JAV ir 
Tarybų Sąjungos pasitari
mus dėl nusiginklavimo.

Premjeras Trudeau buvo 
ką tik sugrįžęs iš Europos, 
kur jis aplankė Prancūzijos, 
Olandijos, Italijos, Fed. Vo
kietijos, Belgijos, D. Britani
jos lyderius, o taip buvo 
susitikęs ir su popiežium 
Vatikane. Jis praleido pen

Gus Hali
dislokuoti branduolines rake
tas?” Jis pridėjo dar, kad už 
viso to slepiasi ir JAV impe
rializmo karinė agresija Gre
nadoje ir JAV Intervencinės 
jėgos pasaulyje. 4

Plačiame pranešime palies
tos visos svarbiausios nūdie
nio pasaulio ir darbo žmonių 
problemos. Lygiai taip pla
čiai pasisakė ir pačios kon
vencijos dalyviai, paliesdami 
darbo ir ekonomines sąlygas 
Amerikoje ir kitur pasaulyje.

Ypatinga yra tai, kad kon
vencija įvyko Clevelando 
mieste, kuris yra centru in
dustrinės krizės paliestų be
darbių ir alkapų darbininkų 
ir jų šeimų. ' Konvencijoje 
dalyvavo per penki šimtai 
delegatų. Tai buvo iš eilės 
23-ioji nacionalinė konvenci
ja.

Eisleben, Dem. Vokieti
ja. — Čia iškilmingai pami
nėta 500 metų sukaktis nuo 
reformacijos vado Martyno 
Liuterio gimimo. Dalyvavo 
protestantų, katalikų, žydų 
ir kitų religijų delegacijos iš 
37 valstybių.

kias dienas, zonduodamas 
dirvą nusiginklavimui.

Ateinantį šeštadiepį Tru
deau vyksta į Japoniją ir ten 
konferuos su premjeru Yasu- 
hiro Nakasone, o sekmadienį 
susitiks su Indijos premjere 
Indira Gandhi bei dalyvaus 
ten vykstančioje metinėje 
Britų bendruomenės valsty
bių konferencijoje. Ten jis 
pasakys atidarymo kalbą, 
kurios pagrindinys dėmesys 
bus skiriamas nusiginklavi
mo klausimams.

Trudeau siūlo, kad pasita
rimuose dėl branduolinio nu
siginklavimo dalyvautų visos 
penkios šalys, turinčios ato
miniu^ ginklus. Taigi, be 
JAV ir Tarybų Sąjungos, 
dar turėtų būti ir D. Britani- r 
ja, Kinija ir Prancūzija. Jis 
nori, kad tie pasitarimai bū
tų vedami kaip valstybės su 
valstybe, bet ne kaip bloko 
su bloku.

Nors nenumatoma, kad 
šioje savo kelionėje Trudeau 
bus įjungęs ir Pekingą, bet 
premjero padėjėjai spaudai 
davė suprasti, jog kelionė į 
Pekingą planuojama kita 
proga. Ir kai Kinijos atstovai 
susitiks su Britanijos ir 
Prancūzijos atstovais, tada 
premjeras kreipsis į JAV 
ir Tarybų Sąjungą.
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Demonstracija Washingtone
Lapkričio 12-tą Washingtone įvyko demonstracija prieš 

JAV intervencijas Centralinėje Amerikoje ir Karibuose. 
Invazija į Grenadą paskatino daugelį žmonių demonstraci
joje dalyvauti, — nors buvo tikrai žiemiška šalta diena, 
bent 25 tūkstančiai suplaukė į sostinę ir demonstravo.

Dvidešimt penki tūkstančiai yra nedidelis skaičius 
palyginant su didžiulėmis masėmis, kurios dalyvaudavo 
demonstracijose prieš karą Vietname. Bet atsiminkime, 
kad tos demonstracijos augo ir gausėjo: iš pat pradžios, 
maždaug apie 1964-tus metus, kuomet protestai prasidėjo, 
demonstracijose dalyvaudavo tik apie dešimt tūkstan
čių ... .

Amerikos žmonės tik pradeda išsijudinti. Net reakcinin
kai, kurie remia avantiūrišką intervenciją Grenadon, 
jaučia, kad pakartoti tokį žingsnį būtų nelengva. Kongreso 
narys iš Illinois valstijos, dešinus republikonas Henry 
Hyde, buvo paklaustas N. Y. Times žurnalisto, ką jis 
galvoja apie kitą invaziją kur nors Karibuose arba Lotynų 
Amerikoje. Jis atsakė:

“Būtų daug sunkiau. Pasaulinis atsiliepimas buvo neigia
mas ...”

Prezidentas Azijoje
Prezidentas lankėsi dviejose Azijos šalyse, kurios 

valdžios yra tvirtos JAV administracijos sąjungininkės: 
Japonijoje ir Pietų Korėjoje. Japonija, valdoma konserva
torių, kurie atstovauja stambiąją buržuaziją, pilnai paten
kinta Amerikos role Azijoje, nors JAV nepatenkintos 
ekonomine konkurencija, kuri vyksta tarp jos ir Japonijos. 
Mat, Japonija, kurioje darbininkų atlyginimai yra žemesni 
negu Amerikoje, įstengia pagaminti pigesnius produktus, 
kurie savo kokybe lyginasi su JAV produktais arba juos 
net pralenkia. Japonija, kaip žinia, tiesiog užtvindo 
Amerikos rinką savo fotoaparatais; kompiuteriais, automo
biliais, komplikuotais žaislais ir t. t. Bet JAV įstengia 
prisilaikyti Japoniją kaip ištikimą sąjungininkę pasaulinėje 
diplomatijos arenoje.

Pietų Korėja ne tik sąjungininkė, bet tiesiog Amerikos 
politikos duplikatas: P. Korėjoje stacijonuota apie 45,000 
JAV kareivių; JAV žvalgyba ir P. Korėjos žvalgyba veikią 
taip glaudžiai kartu, kad tai beveik viena Įstaiga; 
ekonominiai P. Korėja yra pilnai nuo JAV priklausoma . . .

Nestebėtiną, kad Reaganas jautėsi savo vizito metu 
abiejose Azijos šalyse “kaip namie”, kaip tai jis pats 
išsireiškė. Be|, ar viskas taip jau tvarkoje? Pats Reaganas 
buvo priverstas Pietų Korėjoje išsireikšti, kad “demokrati
ja turi būti gvildenama”. Mat, jis gerai žino, kad P. 
Korėjoje, kaip Filipinuose, priespaudos režimas su laiku 
turės skaitytis su galinga demokratine opozicija, kurios 
eilėse randasi šalies intelektualai, studentija, darbininkai.

Daugiau bereikalingų aukų
Libano miesto Tripolio priemiesčiuose beveik 300 palesti

niečių žuvo nuo bombardavimo. Patrankų šoviniai sprogi
nėjo palestiniečių stovykloje, kurioje Arafato vadovaujami 
PLO kovotojai bandė atsilaikyti prieš priešą. O kas tas 
priešas? Ogi, Abu Mūsos, kito PLO vadovo, direguojami 
daliniai, kuriuos remia Sirija. Tai tikrai brolžūdiška kovą ir 
tos aukos, tos bereikalingos žmonių gyvasčių aukos, yra 
tikra tragedija. Atrodo, kad palestiniečių kančioms nėra 
galo. Izraeliui susikūrus, didžiausia dalis tuometinės 
Izraeliui pąskirtos teritorijos arabai buvo išstumti iš savo 
gyvenviečių. Nuo to laiko jiems teko grumtis ne tik su 
izraeliečiais, bet ir su Libano fašistais-falangistais, §u 
Jordano reakcinio karaliaus Huseino legionais o dabar, kaip 
atrodo, ir su Sirijos remiamais gaivalais. Kovos Tripolio 
apylinkėje yra be jokio pamato ir be jokios logikos. Jos tik 
padeda Vąkarų imperializmui.

Kompartijos suvažiavimas
Clevelande pasibaigė Jungtinių Valstijų Komunistų 

partijos suvažiavimas. Didžioji spauda mažai apie jį rašė. 
Toks jau

BROLIAI ARENSAI

Kaip žinia, Izraelio gyny
bos ministras Mošė Arens 
gimė Lietuvoje, Kaune. Jis 
išvyko iš Lietuvos (į Ameri
ką) būdamas 15 metų am
žiaus, bet jau tada priklausė7 
prie kraštutiniai dešinių sio- 
nistų-revizionistų jaunimo 
organizacijos “Betar” kuri 
politiniai buvo skaitoma pa
naši į lietuvių tautininkų 
jaunimo organizaciją “Jauna
lietuvius”.

Bet pasirodo, kad ne visa 
Arensų šeima tokia reakcinė. 
Spauda dabar rašo, kad 
Bridgeporto universitete 
Connecticut valstijoje dėsto 
konstitucinių teisių fakultete 
profesorius Richard Arens, 
kuris yra Mošės tikras bro
lis. Richardas paliko Lietuvą 
maždaug tuo pačiu laiku, bet 
jo politiniai palinkimai visai 
kitokie: jis yra liberalas — 
demokratas, kuris griežtai 
smerkia Izraelio šovinistinę 
politiką. Kalbėdamas spalio 
mėnesį Michigano universi
tete Ann Arbor miestelyje, 
jis pareiškė studentams, kad 
žydai, kurie buvo persekioja
ma tauta, Izraelio sąlygose 
tapo kitų persekiotojais. Jis 
sakė, kad invazija į Libaną 
buvo žiaurus agresijos aktas. 
Jis taipgi smerkė arabiškos 
mažumos pačiame Izraelyje 
ir arabų palestiniečių teisių 
užgniaužime Vakarų pakraš
tyje.

Iš spaudos pranešimų gali
ma spręsti, kad Richard 
Arens nusistatymai diame- 
triškai priešingi jo brolio 
Mošės nusistatymams: anas 
yra Begino ideologijos sekė
jas, o Richard užima pozici
jas, kurios analogiškos Izrae
lio taikos judėjimo ir kairie- 
čių pozicijoms. Mes nežino
me, ar Richard kada nors 
lankėsi Izraelyje ir, ar jis 
palaiko asmeniškus santy
kius su savo broliu ministru.

CENZŪRA SPAUDOJE
Kartais šios skilties antgal- 

vis turėtų būti “Kas apie ką 
nerašo”. Amerikos spauda 
didžiuojasi, kad ji neužgniau-

žia faktų, apie viską rapor
tuoja. Ypatingai tuomi di
džiuojasi tokie liberalmiai 
didlapiai kaip New Yorko- 
Times, kuris skelbia kasdien 
savo kredo “All the news 
that .is fit to print” (“Visos 
žinios, kurios tinkamos 
spausdinimui”). Bet kasdieną 
pasaulyje yra labai svarbių 
įvykių, kuriuos Times, kaip 
kiti JAV spaudos organai 
tiksliai užtyli. Pavydžių gali
ma paduoti daugybę, bet štai 
keli:

Po invazijos į Grenadą 
JAV spauda skelbė, kad 
“Karibų kaimynės” pritarė 
tai invazijai. Ypatingai akty
viai buvo’ įsivėlusi mažiukė 
salelė Dominica, kurios 
premjerė net atskrido į Wa- 
shingtoną if fotografavosi su 
Reaganu. Bet pažiūrėjus į 
Karibų žemėlapį mes paste
bime, kad tos salelės, kurios 
pritarė invazijai nėra arti
miausios Grenados kaimy
nės. Artimiausios Grenadai 
Karibų valstybės (kurios žy
miai didesnės), kaip tai Port 
of Spain, Trinidad ir Tobago 
ir Guyana nepritarė invazi
jai. Guyana, kuri randasi 
Pietų Amerikos kontinente, 
bet visai arti Grenados, ne 
tik nepritarė, bet aštriai pa
smerkė invaziją. Guyana yra 
angliškai kalbanti šalis ir 
skaitoma Karibų dalimi.* Jos 
premjeras Burnham, nors 
anti-komunistas, pareiškė, 
kad invazija į Grenadą “ne
pateisinama iš jokio taškiare- 
gio”. O JA^uspaudoje apie 
tai nei žodelio nebuvo.

Štai kitas pavyzdys: Ke
lios savaitės atgal Italijos 
sostinėje Romoje įvyko di
džiausia demonstracija šalies 
istorijoje. Romos konserva- 
tyvė spauda sakė, kad daly
vavo apie pusė milijono žmo
nių. Kairoji spauda sakė, kad 
dalyvavo arti milijono. Bet 
ta gigantiška demonstracija' 
prieš branduolinius ginklus 
buvo visai pražiūrėta daugu
moje Amerikos laikraščių, 
kurie tik pažymėjo, kad 
“skaitlinga taikos šalininkų 
emonstracija įvyko Romo-1

J
VACYS REIMERIS

IŠAUGUSIEMS PO KARO
Žinojom — 
žaizdas užgydysim 
patys, be kito malonių.
— Kiek žuvo mūsų — dvidešimt? ..
--- Taip — dvidešimt milijonų.

Žinojom —, 
plienu lydysim, 
auginsim skalsiąją duoną.
— Kiek žuvo mūsų — dvidešimt? ..
— Taip, dvidešimt milijonų.

Gal savo dalios neįnešėt?
Gal vangiai šlaistotės pašaliu?
— Kiek tau, jaunas drauge, — dvidešimt?
— Taip, dvidešimt pavasarių.

Tu pasvert ar nepasveri 
gyvenimo kainos dydį? — 
Už vieną tavo pavasarį — 
tiktai. .. fnilijonas gyvybių.

Antanas Jonynas
Gruodžio 14 dieną sukanka 

60 metų, kai gimė (1923- 
1976) lietuvių tarybinis rašy
tojas Antanas Jonynas.

Dėl sunkios ligos 17 metų 
netekęs regėjimo, gabus vai
kinas A. Jonynas likimui 
nepasidavė. 1944 metais jis 
baigė Kauno mokytojų semi
nariją, dirbo respublikos so
cialinio aprūpinimo liaudies 
komisariate, buvo Lietuvos 

i

TSR aklųjų draugijos pirmi
ninku.

1949 metais išleido pirmąjį 
eilėraščių rinkinį “Kovotojų 
dainos”. “Man visada rūpėjo 
ir rūpi dainuoti apie naujos— 
socialistinės visuomenės 
žmogų, — naują žmogų, ku
riuos aš ne tik tikiu, bet ir 
jaučiu jį realiai, pačiame gy
venime”, — rašė A. Jonynas 
autobiografijoje. 1951-1952 
metais jaunas poetas mokėsi 
Maskvoje M. Gorkio literatū
ros institute.

Žmogaus, kuriančio socia
lizmą, idėjinį tvirtumą ir 
moralinį grožį, jo ištikimybę 
Spalio ir Komunistų partijos 
idėjoms, laimėjimų laidą — 
tautų draugystę A. Jonynas 
apdainavo knygose “Kad 
klestėtų žemė”, “Apmąsty
mai”. Poemoje “Draugui Sta
linui” (kartu su J. Macevi
čium) ir lyrinių apybraižų 
rinkinyje “Pavasarėjančiais 
arimais” atsispindėjo socia
listiniai pertvarkymai Lietu
vos kaime.

Reikšmingas lietuvių tary
binės literatūros reiškinys 
buvo A. Jonyno lyrikos kny
ga “Pasiryžimo metas”, ku
riai 1974 metais paskirta 
respublikinė premija.

Turtingą ir įvairių rašytojo 
kūrybinį palikimą sudaro sa
tyriniai kūriniai eilėmis ir 
proza, apybraižos, knygos 
vaikams ir jaunimui, kino 
scenarijus, literatūros kriti
ka ir publicistika.

“Laikas ir įvykiai”

Jungtinės Tautos. — Ar
gentinos užs. reikalų minis
tras Juan Aguirre Lanari 
kvietė JAV ir jų Europos 
sąjungininkus daryti spaudi
mą į Britaniją, kad ji sustab
dytų Falkland-Malvinų salų 
“militarizavimą”. Meksika 
kartu su kitomis 18 Lotynų 
Amerikos valstybių įnešė pa
našaus turinio rezoliuciją, 
kuri, tikimasi, bus priimta 
Gen. asamblėjoje balsų dau
guma.

Teheran. — Protestuoda
ma dėl to, kad Prancūzija 
pardavė Irakui lėktuvų, Ira
no vyriausybė nutraukė su ja 
prekybos ir kultūrinius ry
šius.

------------ V
Buenos Aires. — Busima

sis Argentinos prezidentas 
Raul Alfonsin pereitą antra
dienį paskyrė aštuonis asme? 
nis, kurie bus jo ministrų 
kabinete. Naujoji civilinė 
valdžia perims pareigas 
gruodžio 10 d., užbaigdama 
beveik aštuoneris meįus už
trukusią karinę diktatūrą.

^Kultūros UĄtcįarsiai
Bokotupti ar neboikotuoti 

Pietų Afriką? Tas klausimas 
labai dažnai diskutuojamas 
Amerikos kultūriniuose rate
liuose. Didelė dalis Amerikos 
muzikų, teatrininkų, litera
tų, dailininkų laikosi nuomo
nės, kad rasistinę Pietų Afri
ką reikia boikotuoti, kad 
nereikia ten vykti teatri
nėms gastrolėms, koncer
tams, paskaitoms, paro
doms. Kultūriečiai laikosi 
nuomonės, kad vykti į Pietų 
Afriką faktinai reiškia su-
teikti tenykščiam rasistiniam 
režimui tam tikrą prestyžą. 
Žinoma pažangi dainininkė 
Holly Near taip išsireiškė:

“Kaip aš galiu vykti į Pietų 
Afriką ir ten koncertuoti, kai 
aš žinau, kad viešbutyje, 
kuriame apsistočiau, gali gy
venti tik baltieji, kad koncer
tuose balti ir juodi sėdi 
atskiruose skyriuose, kad 
jeigu aš ten turėčiau juodą 
pažįstamą, aš negalėčiau ją 
pakviesti pietums. Man atro
do, kad kaip nors indentifi- 
kuotis su oficialia Pietų Afri
kos kultūra yra didelis nusi-
žengimas . . .”

Bet ne visi laikosi tos 
nuomonės. Garsi rock and 
roll dainininkė Linda Rond- 
stadt irgi save laiko anti-ra- 
siste, bet apie gastroles Pie
tų Afrikoje ji sako:

“Man atrodo, kad būtų 
klaida izoliuoti Pietų Afrikos 
žmones nuo pažangesnės kul
tūros. Tenykščiai rasistai 
kaip tik to nori. Mano rock 
and roll dainos turi, kad ir ne 
tiesioginį, bet vis vien aiškų 
anti-rasistinį antspalvį. Nau
joji jaunuomenės muzika yra 
savaime anti-rasistinė, nes ji 
jungia abiejų rasių, juodosios 
ir baltosios, įtakas. Įsprausti 
mūsų naujosios kultūros pa
vyzdžius į Pietų Afrikos are
ną reiškia padėti jos pažan
giems žmonėms ^ovoje prieš' 
atsilikėlių rasismą.

Kai Linda Rondstadt nese
niai lankėsi Pietų Afrikoje, ji 
stengėsi demonstratyviai pa
rodyti savo anti-rasistinius 
nusistatymus. Ji reikalavo, 
kad jai būtų leista koncer
tuoti juodajame Johanesbur- 
go priemiestyje Soweto; Jo- 
hanesburgo universitete ji 
dainavo rasiniai maišytai pu
blikai, o kai jai teko koncer
tuoti išimtinai baltai publi
kai, ji tarp savo dainų įterp
davo vieną kitą anti-rasistinį 
pareiškimą.

Juodieji Amerikos kultūri
ninkai ypatingai atsiduria di
lemoje. Atvykę į Pietų Afri
ką jie patenka po visais tos 
šalies apartheido įstatymais, 
nors valdžia kartais bando 
traktuoti juos skirtingai nuo 
vietinių juodųjų. Bet atvykę 
iš JAV kartais atsisako tų 
“privilegijų”, apsistoja vieš
bučiuose juodųjų rajonuose 
ir koncertuoja, vaidina arba 
skaito paskaitas tik juodie
siems.

• • •
Šį rudenį Vilniaus dailės 

muziejuje buvo eksponuoti

Latvijos XIX amžiaus pabai
gos ir XX amžiaus pirmųjų 
keturių dešimtmečių tapybos 
darbai. Rašydama “Literatū
ros ir meno” puslapiuose 
apie tą parodą Jolita Mulevi
čiūtė pažymi, kad beveik iki 
XIX amžiaus galo Latvijos 
tapybą dominavo atvykėliai 
dailininkai iš Vokietijos, ku
rie “tenkinę siaurus tos pa
čios tautybės vietinių aristo
kratų poreikius”.

Latvijos aristokratija, dva
rininkų luomas, buvo vokie-
čių kilmės (“junkeriai”, “Bal
tijos baronai”) arba suvokie- 
teję latviai, panašiai kaip 
Lietuvoje tą luomą sudarė 
sulenkėję lietuviai arba len
kai, — o tos dvi grupės buvo 
susiliejusios.Bet Lietuvoje 
nacionalinės sąmonės daili
ninkų, kaip atrodo, atsirado 
žymiai anksčiau negu Latvi
joje. Kaip Lietuvoje, taip 
Latvijoje XIX šimtmetyje 
nebuvo dailės mokyklų; kaip 
lietuviai taip ir latviai meno 
studentai tuo laiku vykdavo į 
Petrapilį, o rečiau — į Pary- v • zių.

Švedų meno kritikas Mats 
B. leidinėlyje “Kaleidoskop” 
aprašo avangardinio meno 
judėjimo “Fluxus” įsikūrimą. 
Atspausdintos anglų ir švedų 
kalbos versijos. Mats B. ap
rašo, kaip Fluxus judėjimas 
gimė pasikalbėjimuose tarp 
kelių lietuvių intelektualų 
New Yorke. Pirmas pasitari
mas įvyko 1960 metų spalio 8 
dieną Almus galerijoje Great 
Necke. Galerijos savininku 
buvo, sako Mats B., “ekspre
syvus bet kiek dezorganizuo
tas Almus Šalčius”. Vienaip 
ar kitaip, pasitarime su Šal
čium dalyvavo V. K. Jony
nas, George (Jurgis) Mačiū
nas ir Jonas Mekas. Buvo 
tartasi įsteigti kultūros klu-

lenją ir t. t. Almus galerija 
liko Great Necke, bet Man- 
hattane buvo įsteigta AG 
galerija, už kurią Mačiūnas 
buvo “atsakomingas”. Kaž
kokiu būdu iš tų visų bandy
mų išsivystė Fluxus, tapęs 
avangardiniu (post-dadaisti- 
niu) judėjimu.

• • •
Iš višų Lietuvą palikusių 

kultūrininkų gal atviriausiai 
(ir vaizdingiausiai) apie no
stalgiją rašo Tomas Venclo
va. Štai “Metmenyse” (1983, 
No. 45) jis rašo:

“Man kartais, atvažiavu- 
siami Vakarus, sapnuodavo- 
si lab^ įdomus sapnas — 
sapnuodayosi apie trejus me
tus, dabar jau nebesisapnuo- 
ja, — kad grįžau į Vilnių, 
sėdžiu Neringos kavinėje, 
susitinku su draugais, geriu 
kavą, konjaką (Neringos ka
vinėje tai neišvengia
ma) .. . .” R. B.

SKAITYKITE
IR REMKITE 

“LAISVĘ”
Toks jau protis mūsų šalyje, tokia taktika: apie komuniz
mą rašoma ir kalbamą tiek ir tiek, bet apie tai, ką patys 
komunistei sako, — nei žodelis. Vienas didžiųjų televizijos 
kanalų perdavė trumpą ištrauką iš suvažiavimo, parodė 
Gus Hali ir Angela Davis kalbant, bet visą prasmę sudarkė 
pradedant pranešimą iš Clevelando su . . . Spalio revoliuci
jos paradu Maskvoje! New Yorko Times skelbia, kad K. P. 
dabar turi 
spėliojimaš: partija neskelbia narių skaičiaus. Taipgi gerai 
žinoma, kad Šalia kiekvieno partijos nario yra tuzinai 
žmonių, kurie sutinka su partijos programa ir dar daug 
didesnis skaičius žmonių, kurie vienoje ar kitoje formoje 
stoja už socializmą.

Suvažiavime* dalyvavo didelis skaičius delegacijų iš 
užsienio ir jų būtų buvę daugiau, jeigu Valstybės 
depa^tmer 
čioms atv 
pabrėžė, 
svarbia, n^s Amerikos komunistai veikia tokiose sunkiose 
sąlygose 
nors jie dabar neskaitlingi, jie visvien turi daug įtakos ir jų 
pradėtos akcijos ir judėjimai su laiku dažnai tampa 
Amerikos žmonių akcijomis ir judėjimais, nes jie pamati
niai stoja už tikriausius Amerikos darbo žmonių reikalus, 
už pasaulinės taikos reikalą.

“tik apie 4 ar 5 tūkstančius narių”, bet tai tik

tas būtų davęs įvažiavimo vizas visoms norin- 
ykti delegacijoms. Visos užsienio delegacijos 
<ad jos skaito JAV Kompartijos rolę labai

aršiausio Vakarų imperializmo nasruose”, kad

TARYBŲ LIETUVOJE Ir tegu vis? žodžiai —

Motina, žemė, Duona,

Saulė, Meilė, Tėvynė, 

Revoliucija, Darbas 

Irdawgr kitų gerų žodžių —* 

tegul jie visi

Atsistoja vieno vieninfeHo-žodžio 

sargyboj, ' i

Kad galėtumėm gimti be skausmo 

ir mirti be triukšmo.

Ir kad būtų dangus

kaip mėlynas, didelis varpas, 

kuriame ant aukščiausios žvaigždės 

skambėdamas supfųsi žodis: 
Taika.

Justinas MARCINKEVIČIUS



PENKTADIENIS, LAPKRIČIO [NOVEMBER] 18,1983 LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

TARP KNYGŲ

Gražiausias paminklas 
Jonui Bretkūnui ir 

! lietuvių raštijai
Šios knygoy pratarmė, ku

rią parašė gnomas lietuvių 
kalbos mokslininkas prof. Jo
nas Paliorps, pradedama to
kiais žodžiais:

“Habent sua fata libelli. 
Šis lotyniškas posakis- ypač 
tinka žymaus XVI a. lietuvių 

.rašytojo Jono Brektūno bi- 
bilijos vertimo likimui apibū
dinti. Iš tikrųjų beveik 400 
metų jo didžiausias ir reikš
mingiausias darbas — neiš
spausdintas rankraštis — iš
gulėjo įvairių bibliotekų len
tynose ir tik dabar, tarybi
nės santvarkos sąlygomis, 
šio rankraščio dalis pirmą
kart skelbiama mokslo reika
lui ir respublikos aukštųjų 
mokyklų studentų lituanistų 
mokymo tikslams”.x

Kas gi suclaro Jono Bret
kūno “Rinktinius raštus”, 
kuriuos šiemet išleido Vilniu
je “Mokslo” leidykla? Dau
giau kaip 400 ^puslapių kny
goje — turinio, kalbos ir 
literatūros atžvilgiu įdomes
ni ir vertingesni biblijos ver
timo tekstai, J. Bretkūno 
laiškai, išversti į lietuvių 
kalbą. “Prūsų krašto kroni
kos” fragmentai. Supranta
ma, didžiausią dalį knygos 
teksto (apie 280 psl.) sudaro 
biblija, nes jos vertimas — 
“yra neįkainuojamos vertės 
rašto paminklas tiek lietuvių 
(ir apskritai baltų) kalboty
rai, tiek lietuvių literatūros 
mokslui, lietuvių kultūros is
torijai”: ištraukos iš Mozės II 
ir III knygų, Teisėjų knygų, 
visos Rūtos, Jobo, Saliamono 
knygos ir 40 Dovydo psal
mių. Išsamią J. Bretkūno 
bibliografiją parengė Juozas 
Tumelis, yra žodynėlis, 
smulkūs komentarai. Visi bi
blijos tekstai pateikiami ori
ginalo rašyba (tik “Prūsų 
krašto kronikos” ir J. Bret-, 
kūno laiškai — literatūrine 
kalba), tad knyga jokiu būdu 
netinka pasiskaitymui — rei
kia per daug kantrybės ir 
mokslinio pasišventimo. To
dėl stebinančiai didelis yra 
šios knygos tiražas — 6000 
egzempliorių. Ir kaina Lietu
vos sąlygomis didelė — 4 
rubliai 20 kapeikų. Bet, kaip 
sakoma, yra už ką mokėti: 
Jono Bretkūno “Rinktiniai 
raštai” išleisti labai puošniai, 
skoningai, vien savo poligra
fine išvaizda ir meniniu api
pavidalinimu yra gražiausias 
paminklas rašytojui ir lietu

nuo to laiko, kai

vių raštijai. “Mokslo” leidyk
los knygos, skirtos lituanisti
kai ir apskritai susijusios su 
mūsų krašto kultūros istori
ja, yra labai rūpestingai, 
netgi prabangiai išleidžia
mos, ir tai taip liudija nuošir- 

• džiausią pastovų dėmesį lie
tuvių kultūrinio palikimo lei
dybai.

0 šią knygą išleisti buvo 
labai sunku ne vien dėl to, 
kad, kaip rašoma išsamiame 
įžangos straipsnyje “Jonas 
Bretkūnas. Gyvenimas ir 
raštai”, kol kas “visa tai, kas 
lig šiol nuveikta, literatūriš
kai ir lingvistiškai tiriant 
Bretkūno palikimą, galima 
sakyti, tėra tik lašas jūroje”, 
bet ir todėl, jo reikalavo 
papildomų leidyklos ir 
spaustuvės pastangų, sie
kiant įgyvendinti meninės ir 
techninės redakcijų sumany
mą
rankraštis buvo atiduotas 

1 rinkti Kauno K. Požėlos 
spaustuvei, ir iki tol, kai 
knyga buvo atiduota spaus
dinti, praėjo vienuolika mė
nesių, o dar daugiau pusme
čio — kol pasirodė knygy
nuose. Tačiau ir tai tik paliu
dija, kiek daug kantrybės ir 
rūpestingumo esama lei
džiant mūsų praeities kultū
rinį palikimą. Kaip rašo “Li
teratūroje ir mene” žinomas 
kalbininkas A. Sabaliaus
kas —- “Tokio leidinio seniai 
laukė ne tiktai Tarybų Lietu
vos, bet ir kitų kraštų baltis
tai, tiek baltų kalbų, tiek ir 
senosios lietuvių literatūros 
tyrinėtojai”.

O juk — prisiminkime — ir 
dėl šios knygos buvo pa
skleistos blogos kalbos anti
tarybinėje išeivijoje, ir dėl 
jos skubėta ir piktai stengta
si šmeižti kultūrinį darbą 
Lietuvoje. Kaip žinia, šios 
knygos išleidimas būvi anon
suojamas “Vagos” planuose, 
“Lituanistinės bibliotekos” 
serijoje. Tačiau vėliau J. 
Bretkūno raštai buvo iš tų 
planų išbraukti, tai prisidėjo 
ir prie ilgesnės pertraukos 
šioje srityje. JAV lietuvių 
pažangiojoje spaudoje buvo 
rašyta, jog tai atsitiko dėl to, 
kad knygos rankraštį “Va
gos” leidykla perdavė 
“Mokslui”, nes ten jis tinka 
leisti. Kaip dabar bet kas 
gali įsitikinti, J. Bretkūno 
raštai visiškai netiko “Lite
ratūrinei bibliotekai”. O šioje 
serijoje po ilgesnės pertrau

kos pasirodė “Lietuvių di
daktinės prozos” knyga 
(1982), ją sudarė trijų katali
kų dvasiškių veikalai, kurie, 
kaip pagrįstai nurodė įžan
gos autorius V. Vanagas, 
idėjiniu kryptingumu “atsto
vauja konservatyviai religi
jos postulatais grindžiamai 
pasaulėžiūrai”. Tuo tarpu 
išeivijos antitarybiniaį kultū
rininkai, kaip tai jiems įpras
ta, jau buvo spėję prišūkauji 
dėl “dar vieno” lietuvių kul
tūros reiškinio “persekioji
mo”.

Bet štai rezultatas: pui
kiausias J. Bretkūno raštų 
leidinys! Ir ne betkokių raš
tų — biblijos vertimų. Kaip 
ir bažnytine dvasia rašytų 
didaktinės prozos veikalų 
“Lituąnitinėje bibliotekoje”.! 
Ir tai tada, kai antitarybinė-\ 
je išeivijoje girdisi nepaliau
namas triukšmas dėl katali
kiškos kultūros ir panašių 
dalykų “persekiojimų” Lietu
voje! . . O kas po to rezulta
to? Užmirš tie “kritikai”, ką 
blogo rašė apie darbą ruo
šiant spaudai J. Bretkūną, 
kaip jiems tai įprasta, net 
neatsiprašys dėl piktų šmeiž
tų, kas taip pat įprasta, ir 
pagal, savo tuos pačius pa
pročius ieškos naujų “įrody
mų”, kaip komunistai Lietu
voje “persekioja“ lietuvių 
kultūrą, vėl šauks apie lietu
vių kultūros “tragediją”, 
šmeiš ir meluos ... į

Tačiau Lietuvos mokslinin
kai ir leidėjai žino, ką dirba, 
ir padaro visa tai be antita
rybinių kranklių ar jų ėrin- 
giškų ir panašių talkinin
kų — be jokios jų paramos ir 
pagalbos. Ir padaro puikiai, 
pasigėrėtinai — taip, kaip 
išleido ir Jono Bretkūno 
“Rinktinius raštus”, kuriuos 
parengė J. Palionis ir J. 
Žukauskaitė. Ir leis kitą ver
tingiausią visos lietuvių kul
tūros palikimą
kantriai, kruopščiai, neklau
sydami jokių piktdžiugiškų 
Tarybų valdžios nekentėjų 
balsų iš užjūrių . . .

Viena aišku ir neginčijama: 
tiek J. Brektūno raštus, tiek 
kitą kultūrinį lietuvių paliki
mą taip solidžiai išleisti, kaip 
tai daroma dabar, nebuvo 
įmanoma anksčiau ir nėra 
įmanoma kitur. Tai tik pa
siekto mokslinio lygio ir su
darytų darbo sąlygų tarybi
niais metais rezultatas!

Šitai reikia įsidėmėti ir 
vieną sykį suprasti visiems 
išeivijos kultūros darbuoto
jams. Ir padaryti iš to pro
tingas visapusiškas išvadas!

Pastabų pabaigai pridėsi
me, kad J. Bretkūno knygos 
grožio autoriai — dailininkai 
L. Tulytė ir K. Markevičius.

Vytautas Kaunietis

Gyvasis tvenkinių sidabras

Nuotraukoje: Arvydų žuvininkystės ūkio žvejai.

ramiai

Geru “derliumi” šiemet ga
li pasigirti visų daugiau kaip 
20 Lietuvos specializuotų žu
vininkystės ūkių darbuoto
jai. Per kaitrią šių metų 
vasarą sidabriniai karpiai 
ūkių tvenkiniuose paūgėjo 
iki kilograminio ir didesnio 
svorio. Dabar, atėjus rude
niui, vidaus vandenų žve
jams pats darbymetis. Iš 
tvenkinių į miestų ir rajonų 
parduotuves “plaukia” gyvas 
karpis. Šiemet iš upių, eže
rų, dirbtinių basienų numa
tyta sugauti per 70 tūkstan
čių centnerių žuvies.

Ypač daug šios skanios 
žuvies augina netoli Vilniaus 
esantis Arvydų žuvininkys
tės ūkis. Jo žydrosios van
dens telkinių platybės užima 
daugiau kaip tūkstantį hek
tarų.

Tą dieną, kai lankėmės 
Arvyduose, prie tvenkinių, 
iš kurių dalinai buvo nuleis
tas vanduo, žvejai Stasys 
Ravaitis, Vytautas Petrikas, 
Vitalijus ftfikalaičiukas, va
dovaujami inžinieriaus-ich- 
tiologo Albino Pluščiausko, 
pardavimui skirtus karpius 
tinklu “varė” į tam tikrus 
baseinus. Iš jų spurdančios 
žuvys specialiomis automaši
nomis buvo gabenamos į val
gyklas, kitas maitinimo įstai
gas.

— Respublikos vidaus 
vandenų žvejai, — sako Žu
vininkystės valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Ta-

rybos viršininko pavaduoto
jas Gintautas Balkus, — 
nuosekliai intensyvina žuvi
ninkystę. Elektrėnų vandens 
saugykloje atliekami dideli 
darbai aklimatizuojant nau
jas žuvų veisles. Čia Kieta
viškių žuvininkai, bendra
darbiaudami su Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
zoologijos ir parazitologijos 
mokslinio tyrimo instituto 
darbuotojais, nagrinėja 
augalais mintančių žuvų — 
baltųjų amūrų, baltųjų pla
čiakakčių, taip pat vaivo
rykštinių upėtakių ir kitų — 
paplitimo respublikoje gali
mybes, varžose augina ver
tingų veislinių žuvų jaunik
lius. Respublikos mokslinin
kai ir žuvininkystės specia
listai taip pat tiria, kaip 
žuvys reaguoja į aplinkos 
užterštumą, rūpinasi, kaip 
geriau panaudoti labai ver
tingų žuvų — žiobrių ištek
lius ir padidinti jų produkty
vumą.

Šiemet dirbtiniu būdu išin- 
kubuota ir natūraliai išnar- 
šinta apie 70 milijonų karpių 
mailiaus. Tai pagrindinė 
tvenkinių žuvis. Bet, kol kar
piai užauga iki reikiamo svo
rio, tenka labai rūpestingai 
juos prižiūrėti, papildomai 
šerti. Varėnos ir kituose grū
dų produktų kombinatuose 
pagal specialią receptūrą žu
vims gaminami kelių rūšių 
kombinuotieji pašarai.

Dainius Ručinskas

Kai Lietuvą valdė
krikščionys demokratai. . .
Seni, pagyvenę žmonės 

dažnai mėgsta įrodinėti, kad 
jų jaunatvės laikais visa bu
vę geriau. Tada ir žmonės 
buvę doresni, teisingesni, 
mielesni negu dabar. Taip ir 
panašiai mėgsta įrodinėti 
klerikalų laikraštis “Drau- 

. gas” ir kita šios krypties 
spauda. Jie dažnai sugalvoja 
tariamų informacijų iš Tary
bų Lietuvos gyvenimo ir čia 
pat moralizuoja: “Štai kas 
tenai dedasi! Mūsų laikų Lie
tuvoje šito nebuvo. Nebuvo 
tokių nusikaltimu, tokių va- 
gysčių.” \ \

Argi?
Varčiau katalikiško laik

raščio “Ryto” 1925 metų 
komplektą. Kodėl būtent tų 
metų? Ogi dėl to, kad tie 
metai .buvo klerikalizmo 
klestėjimo metai Lietuvoje. 
Vyriausybę sudarė vien kle
rikalų ministrai, tarp jų buvo 
du kunigai: M. Krupa- 
čius — žemės ūkio ministras 
ir M. Reinys — užsienio 
reikalų ministras, o seimo 
pirmininkas buvo kunigas J. 
Staugaitis. Visur kunigai ir 
kunigai: žemės reformos ko
misijų pirmininkai — kuni
gai, bankų direktoriai — ku
nigai, o ką bekalbėti apie 
parapijas ir mokyklas! Žmo
nės turėjo būti dorių do
rinusi. Tačiau “Ryto” dien
raštis tų metų gruodžio 23 
dienos numeryje pateikia 
štai kokią informaciją (kalba 
netaisyta):

Teismo kronika
Šiais metais rugsėjo mėn., 

kai Šidlavoje būna dideli 
atlaidai ir iš visų Lietuvos 
vietų susirenka daugybė 
žmonių, nakčia iš 9 į 10 dieną 
buvo apiplėšta Šidlavos kop
lyčia. Piktadariai nakčia su
laužę durų užrakinimą, įėję 
išvogė iš altoriaus paauksuo
tą sidabrinį kieliką, pateną, 
butelį bažnytinio vyno su 
etiketu nr. 91 ir daug kitų 
šventintų daiktų, o taip pat 
sulaužę aukų dėžę išplėšė 
žmonių paaukotus pinigus^ 
Kiek jų galėjo būti, tikrai 
nustatyti nepavyko, bet ma-

m|įb tokii

ŠIMTAMETES TRADICIJOS

Jessica Smith,'editor emeritus 
of the magazine "New World 
Review," died October 17th at 
University Hospital in New York 
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years, Miss Smith 

was an organizer for the women’s 
suffrage movement in 1916. 

After the Russian Revolution 
of 1917 she became active in 
the Friends of the Soviet Union, 
urging diplomatic recognition 
of the Soviet Union and normal 
trade relations.

In 1922-24 she was a famine 
relief worker with the American 
Friends
the Volga Region and in 1925- 
27 was associated with the Rus
sian-A mi 
which s< 
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In 1925, she married Harold 
Ware, the U.S. director of the 
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pany. He died in an auto accident 
pany. He 
dent in 19

Returning to

Service 'Committee in

frican Mixed Company 
it up a rhodel farm to 
ate modern farm ma-

of her background, 
ed in the film "Reds."

died in an auto acci- 
35.

the U.S. in

JESSICA SMITH 
1895—1983 

1927, she worked for TASS, 
the Soviet news agency and 
later for the Soviet Information 
Bureau in Washington. She aided 
in translating and editing docu
ments exchanged when US-Soviet 
relations were established in 
1933.

In 1936 she became editor of 
the magazine "Soviet Russia To
day," published in New York. 
Later, she edited its successor, 
"New World Review" until the 
beginning of 1977. She was its 
editor emeritus when she died.

On the occasion of her 80th 
birthday she was awarded the 
Order of the Friendship of Peo
ples, one of the USSR Supreme 
Soviet's highest honors.
r Bom November 29, 1895 in 

Madison, N.J., Miss Smith was 
descended from an old American 
family and was a Daughter of 
the American Revolution.

In 1937 she married John J. 
Abt, a labor and constitutional 
lawyer who is now general coun
sel of the U.S. Communist Party.

Survivors include her husband; 
a son, David Ware, from her 
first marriage and a stepdaught
er, Judith Ware.

“Vilniaus” kombinatas . . . 
Įvairiausius baldus su šios 
įmonės ženklu galima pama
tyti Tarybų Lietuvos gyven
tojų butuose, jie puošia Ta
rybų Sąjungos teatrus, vieš
bučius, siunčiami į užsienį.
... Tą vietą, kur devynio

liktojo amžiaus pabaigoje įsi
kūrė pirmosios Vilniuje bal
dų dirbtuvės, mažai kas beži
no, o jose padarytus gami
nius dabar išvysi nebent mu
ziejuje. Vėliau, augant mies
tui, baldų reikėjo vis dau
giau. ’ Dirbtuvės ne kartą 
keitė savo adresą, plėtėsi, ir 
Antrojo pasaulinio karo išva
karėse tapo nedidele įmonė
le, kokių tuo metu Lietuvoje 
gyvavo šimtai. Pagrindiniai 
darbo įrankiai čia buvo kal
tas, pjūklas, plaktukas.

Pokario metais įmonė, pa
vadinta “Vilniaus” vardu, 
greitai didėjo. Atsirado nauji 
korpusai^ cechai. Tačiau ir 
jie po keliolikos metų nebe
galėjo patenkinti sparčiai 
augančių poreikių baldams. 
Juk respublikoje buvo stato
mi ištisi nauji gyvenamieji 
rajonai, kilo ištisi miestai. 
Tada į “Vilnių” vėl atėjo 
statybininkai, kurie per 
trumpą laiką “pavertė” kom
binatą viena moderniausių 
Tarybų Sąjungoje baldų ga
mybos įmonių. Ji dabar per 
metus išleidžia produkcijos 
už keliasdešimt milijonų ru
blių.

— Iš daugelio šalies respu
blikų, užsienio gauti įrengi
mai gerokai palengvino žmo
nių darbą, — sako kombina

to direktorius Vaclovas Če
pas. — Specialistus mūsų 
įmonei pradėjo rengti Kauno 
politechnikos institutas, dar
bininkus — kelios profesinės 
technikos mokyklos. Mašinas 
aptarnaujantys meistrai la
bai gerai išmano savo darbą, 
todėl mūsų baldai beveik 
niekuo nesiskiria nuo tų, 
kurie anksčiau buvo daromi 
rankomis.

Direktoriaus žodžius pa
tvirtina kombinato muziejuje 
kabantis didžiulis žemėlapis. 
Jame — Tarybų Lietuvos 
sostinė Vilnius, įvairiaspal
vėmis linijomis sujungtas su 
Čekoslovakija, Suomija, Vo
kietijos Federatyvine respu
blika, kitomis šalimis. Į jas 
keliauja moderniausi baldai 
gražiais pavadinimais “Vil
nius”, “Vesta”, “Šatrija”, 
“Pinavija”. Prie jų populia
rumo nemažai prisideda ir 
Lietuvos bei Karelijos miški
ninkai, tiekiantys kombina
tui labai gerą medieną. Nau
jausias apdailos medžiagas 
vilniečiai gauna iš broliško
sios Baltarusijos.

Bet ne tik baldais garsus 
“Vilniaus” kombinatas. Čia 
darbininkams sudarytos la
bai geros darbo ir poilsio- 
sąlygos. Triukšmą sugerian
čiomis plokštėmis padengtos 
įmonės cechų sienos, lubos, 
ten, kur dirba žmonės, nėra 
dulkių —- jas “sugaudo” spe
cialūs įrengimai. Kiekviena
me ceche įrengtos jaukios 
kavinukės, valgyklos, poilsio 
kambariai. Kieme akį trau
kia dailūs takeliai, gėlynai.

Darbininkų patogumui — 
modernus sporto komplek
sas.

Užmiestyje, vaizdingose 
Vilniaus apylinkėse, įmonė 
įsirengė sanatoriją, kur kas 
dieną po darbo važinėja 
autobusai. Šimtai darbininkų 
su šeimomis atostogas pra
leidžia Kuršių Nerijoje. Čia, 
Baltijos pajūryje, kombina
tas pasistatė originalios ar
chitektūros poilsio namus.

Spalio pabaigoje pažymė
jęs 100 metų jubiliejų, į 
antrąjį savo gyvavimo šimt
metį kombinatas įžengia vi
siškai atjaunėjęs, bet kartu 
išlaikęs gilias senųjų Vilniaus 
baldžių tradicijas. P

Vytautas Žemaitis

Mexico City. — Keturi 
tūkstančiai jaunuolių, šauk
dami “Žmogžudžiai! Žmogžu
džiai!”, pereitą antradienį 
buvo apsupę JAV ambasadą, 
protestuodami prieš Ameri
kos invaziją į Grenadą. De
monstracijų rengėjai aiškino, 
kad tai esąs protestas prieš 
JAV pasirengimus invazijai į 
Nikaragvą ir Salvadorą.

Nyei, Kenija. —- Britanijos 
karalienė Elžbieta II, lanky
dama anksčiau buvusią Bri
tanijos koloniją, o dabar Bri
tų Bendruomenės valstybę 
Keniją, specialiai nuvyko į tą 
vietovę, kur ji buvo apsisto
jusi 1952 m., kai išgirdo 
žinią apie savo tėvo karaliaus 
George VI mirtį. Nuo tada ji 
tapo Britanijos karaliene.

noma, kad keliolika litų, nes 
pavakarėj pinigai buvo išim
ti. Kai iš ryto buvo pastebė
tas apiplėšimas, tuojau atvy
kusi policija darė apžiūrėji
mą, bežiūrint, nors buvo 
daug žmonių, bet vienas jau
nas vyras prisiartinęs pradė
jo klausinėti, kas čia atsitikę 
ir ką policija bažnyčioje vei
kia; policijai jis pasirodė įtar
tinas tipas, jis jau trys die
nos atgal policijos buvo 
suimtas ir apkratytas, pasi
rodė, tai yra Jonas Švilpa, 
kilęs iš Panevėžio apskrities, 
Troškūnų valsčiaus, kaip jis 
sulaikytas papasakojo, jo 
biografija panaši į Jules 
Verne (Žiulio Verno. — 
Red.) romaną.

Attarnavęs Lietuvos ka
riuomenėje parėjęs namo pas 
tėvą, nors namuose ir buvę 
kas dirbti: tėvas turįs 20 ha 
žemės ir garinį malūną, bet 
pripratęs kariuomenėje nie
ko nedirbti, jis išsiprašęs iš 
tėvo 300 litų išvyko pavaži
nėti po Lietuvą, o svarbiau
siai tai gal suras sau gražią 
mergaitę kuri būtų verta 
likti jo žmona. Pirmiausia jis 
atvyko į visų giriamą slauną 
Kauną, kur išsitaisė gerus 
drabužius, portfelį, pirštinai
tes ir koliošus, kaip kad pri
tinka jaunam frantui. Iš 
Kauno nuvyko pasižiūrėti 
Ukmergėn, nes jam dar se
niau pasakojo kad ten yra 
daug panelių, iš Ukmergės 
nuvyko į Šiaulius, toliau į 
Telšius, Kelmę, Raseinius, 
Klaipėdą, Jurbarką, Tauragę 
ir pagaliau susižinojęs kad 
Šidlavoje atlaiduosna at
vyksta tūkstančiai žmonių, 
jis atvyko į Šidlavą atlai
duosna.

Kaip valkata buvo nuves
tas policijon; iš jo burnos 
buvo vyno kvapas, paklaus
tas ar jis šiandien ar vakar 
yra gėręs griežtai tvirtino 
esąs blaivininkas ir negėręs, 
o iš vakaro yra daug obuolių 
valgęs, todėl ir yra panašus 
kvapas. Gydytojas apžiūrė

jęs patvirtino, kad Švilpa 
yra gėręs vyno, darant ap
žiūrėjimą namų, kur Švilpa 
buvo apsistojęs netoli nuo 
svirno kur jis nakvojo bulvė
se rastas tuščias butelis nuo 
vyno Nr. 91, tas pats, kuris 
buvo išvogtas iš bažnyčios, 
prie butelio buvo naujų ko- 
liošų pėdsakai, išmieruoti 
at atiko Švilpos koliošams, 
toliau rado paslėptą malkose 
kieliką ir kitus daiktus. Kai 
kelioms dienoms prieš išplė
šimą bažnyčios policija darė 
pas Švilpą kratą, pas jį rasta 
8 litai, o po išplėšimo bažny
čios dabar padarius kratą 
rasta pinigų daug daugiau ir 
daugelis smulkiais metali
niais pinigais; buvo susekta 
ir daugiau smulkmenų pagal 
kurias teismo tardytojo buvo 
nustatyta, kad bažnyčios pie
šėjas yra ne kas kitas, kaip 
Švilpa. Prieš teismo posėdį 
Švilpą, būdamas kalėjime, 
pasiūlė teismui padaryti su 
juo tokį bandymą: leisti jam 
iš vakaro suvalgyti daug 
obuolių, o iš ryto ištirti jo 
kvapą ir ar nebus panašus į 
vyną.

Kauno Apygardos Teismas 
praėjusią savaitę Raseiniuo
se pasmerkė Joną Švilpą 
keturiems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo. D.

Ir tais laikais klerikalinė 
spauda, rašydama apie bet 
kokius nusikaltimus, vis pa
žymėdavo, jog tai bedievių, 
laisvamanių darbas. Prie šios 
korespondencijos tokių prie
rašų nėra. Matyt, 20 hektarų 
ir malūno savininko sūnus 
buvo jiems artimas, kad iš
drįso iš “stebuklingos” Šidla- 
vos (taip seniau buvo vadina
ma dabartinė Šiluva. — 
Red.) pasipelnyti.

Julius Būtėnas



f

PENKTADIENIS, LAPKRIČIO [NOVEMBER! 18,1983 “LAISVĖ”
4,--------------------------— 5-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.

San Leandro, Gal.
/

ST. PETERSBURG, FLA.

Sulaukė proanūkio
Verdūniečiai Danielius ir 

Emilija Skardžiai, Regina 
Adakauskienė jau prosene
liai, o Jonas ir Helen Skar
džiai seneliai, tai puiki prieš
šventinė dovana.

Liko nepaminėti
Rašant apie Moterų klubo 

susirinkimų, praleista nepa
minėti, kad jame atžymėjo
me Felikso ir Sofijos jų 
bendro gyvenimo 20 metų 
sukaktį. Sveikinome su lin
kėjimais ir bučkiais.

Šildosi Floridoj
St. Virbalas su drauge, 

P. J. Šuplevičiai žiemai išvy
ko į Floridą.

’ Nelaimė
Mike Čičinskas puolė ir 

sulaužę/apie kojos klubą kau
lą. Ambulansu nuvežtas į 
Montreal General ligoninę,

Ne veltui praleistas laikas

“Liaudies balso” leidimas. Iš 
Janauskas ir Kostas Kilike-

Ant jų pečių gulė visas 
kairės — Jonas Yla, Zigmas 
vičius.

Gruodžio 22-oji bus ne eili
nė diena torontiečiui Jonui 
Ylai. Jis tą dieną minės savo 
80-ąjį gimtadienį. Tai gana 
gražus metų skaičius. Bet ne 
skaitlinėje glūdi svarba, o 
kaip tie metai buvo praleisti.

Jono gyvenimas buvo glau
džiai surištas su visuomenine 
veikla. Atvykęs į Kanadą, 
nesėdėjo sudėjęs rankų. Jis 
buvo vienas tų, kurie tvėrė 
pažangias organizacijas, 
joms vadovavo ir atliko dau
gybę kitų darbų.

Jis buvo iniciatorius Kana
doj įsteigt lietuvių pažangų 
laikraštį. Pažangūs Kanados 
lietuviai, vadovaujami Jono, 
1932 metais pradėjo leisti 
“Darbininkų Žodį”, o vėliau 
“Liaudies Balsą”. Jonui tą 
laikraštį teko redaguoti per 
virš keturiasdešimts metų. 
Tai nebuvo lengvas darbas. 
Jis glaudžiai buvo susiejęs ir 
su Kanados lietuvių kultūri- 

TORONTO, ONTARIO, CANADA

MIRUS

Kostui Kilikevičiui
Ilgamečiu! pažangaus judėjimo veikėjui, reiškia

me gilią užuojautą velionio žmonai, podukrai, 
anūkui, broliui, velionio ir žmonos giminėms ir 
visiems artimiesiems.

Montreal, Que.

A. E. MORKEVICIAI 
> L. P. KISIELIAI 
\ E. JURAITIENĖ

kur gydomas.
Linkiu ligoniui sėkmingai 

ir greitai pasveikti.
Lūdna žinią

Verdūnietė Palmira Taruš- 
kienė gavo liūdną žinią iš T. 
Lietuvos, kad ten mirė jos 
vyriausioji sesutė, kurią du 
kartu aplankė,' nuvykusi į 
Lietuvą.

Palmirai gili užuojauta.
Buvo nuvykę į laidotuves
Toronte mirus buvusiam 

ilgamečiu! pažangaus judėji
mo veikėjui, Liaudies Balso 
administratoriui — Kostui 
Kilikevičiui, į jo laidotuves 
buvo nuvykę: velionio brolis, 
Annie Lesevičienė, Edis Ma- 
tiukas ir J. Urbanavičius.

R. Šuplevičius — atosto
gauti išvyko į Floridą.

Elenutė Monstavičienė su 
dukra išvyko į Albertą pasi
svečiuoti pas savo sūnų^ P.

ne veikla.
Meno saviveiklininkams 

pritrūkus scenos veikalų, jis 
ir juos kūrė. Dainos ir muzi
kos mylėtojams padėjo su
kurti dainas, pritaikė gaidas. 
Nesirįžtu išvardinti jo visų 
atliktų kilnių darbų. Tą, ti
kiu, padarys kiti gabesni 
plunksnos darbuotojai.

Nors Joną slegia sunki 
metų našta ir sveikata žy
miai pablogėjo, bet jis dar 
nenutrūko nuo visuomeninių 
darbų, ypač spaudos bare.

Už drg. Jono Ylos ilgų 
metų darbą, dirbant spaudos 
bare ir kituose darbuose, 
tikiu geru žodžiu prisimins 
Kanados lietuviai ir jį tinka
mai pagerbs, gimtadienio 
proga. Nuo savęs ir Liudo 
linkime sveikatos, kurios vi
siems taip trūksta ir pagal 
pajėgumą darbuotis pažan
gos ir taikos labui.

Petras ir Liūdas

MIRĖ
Rugpjūčio 30 d. mirė Dare- 

tėlė (Dorothy) Jasinskaitė, 
Machulienė, sulaukusi 79 m. 
Pergyvenusi stiprų širdies 
priepuolį buvo nuvežta į Kai
ser ligoninę. Ten pora dienų 
išbuvo — ir mirė. Kūnas 
buvo sukremuotas; palaikai 
padėti į mauzaliejų šalia jos 
vyro palaikų.

Daretelę taipgi kankino ar
tritas. Sunkiai begalėjo paei
ti viena net su “walkeriu”, 
daugiau važinėjo “wheel 
chair”.

Kuomet mirė jos vyras 
Pranas birželio mėn. jai rei
kėjo atlikti daug įvairių dar
bų. Tas dar nusilpnino jos 
sveikatą.

Daretėlė gimė Lawrence, 
Mass. 1904 m. liepos 24. Kai 
buvo, vos 3 m. mirė jos 
tėvas, o tik suėjus 9 me
tam — mirė ir motina.

Jinai turėjo dvi seseris — 
Konstaciją Muganienę — ku
ri dabar gyvena Oakland, 
Cal. ir Elzbietą Kadaravičie- 
nę, kuri pirmiau gyveno su 
šeima Haverhill, Mass., o 
vėliau apsigyveno Freeport, 
Ill. Šiuo tarpu randasi slau
gomuosiuose namuose.

Daretėlė taipgi turėjo vie
ną brolį Julių. Apie jį nieko 
dabar nežino.

Kadangi abi seserys buvo 
vyresnės ir jau dirbo, joms 
reikėjo prižiūrėti jaunesnius.

Pabaigus pradinę mokyklą, 
Daretėlei reikėjo sau duoną 
užsidirbti, nes pragyvenimas 
ir tais laikais buvo sunkus.

Kuomet Konstancija iš 
Lawrence išvyko ir apsigy
veno Worcester; Mass., Da- 
retelė irgi su ja Važiavo.

Konstancija jau Lawrence 
būdama veikė mūsų organi
zacijose, tad po kiek laiko ir 
Worcesteryje visur dalyva
vo, ir įtraukė Daretėlę į 
mūsų pažangias organizaci
jas.

Raymondas, Daretėlė ir Pranas Machuliai.

CASTRO VADINA 
PREZ. REAGANĄ 
MELAGIU

Havana. — Kubos prez. 
Fidel Castro, kalbėdamas 
mitinge, skirtame pagerbti 
24 kubiečius, žuvusius kovo
se su amerikiečiais, kai jie 
išsikėlė Grenadoje, tvirtino, 
kad prez. Reagan sumelavęs 
13 kartų. Jų tarpe Castro 
paneigė, kad Kuba vadova
vusi buvusio premjero Bi
shop nuvertimui. Taip pat jis 
tvirtino, kad melas buvo ir 
tai, jog JAV medicinos stu
dentams gresęs pavojus.

Tūkstančiai sostinės gy
ventojų buvo suplaukę į mil
žinišką Jose Marti aikštę, 
kur prie Marti paminklo bu
vo išrikiuoti Grenadoje žuvu
sių kubiečių karstai, 
pridengti Kubos vėliava. 
“Jie kovojo už mus ir visą 
pasaulį”, — kalbėjo Castro, 
primindamas, kad Grenados 
invazija primena pavojingą 
realybę, ir kad vos tik tai 
invazijai pasibaigus, jau kal
bama apie kitas intervencijas 
Salvadore, Nikaragvoje ir 
Kuboje.

Prez. Castro atsiliepė pa
lankiai apie buvusį Grenados 
premjerą Bishop ir smerkė 
tuos, kurių įsakymu jis ir kiti 
buvo nužudyti.

Daretelė susipažino su 
Pranu (Frank) Machuliu ir 
apie 1922-23 metais jie apsi
vedė. O 1924 metais gimė jų 
vienintelis sūnus Raymon- 
das.

Visi tris gyveno, dirbo ir 
mokėsi Worcesteryje iki 
1946-47 metų, kuomet išvy
ko į Oakland, Cal. Iš pradžių 
pas seserį ir švogerį Kon
stanciją ir Aleksą Mugianus, 
kurie jau čia gyveno, bet 
neužilgo susirado savo vietą.

Jie persikėlė į LLD 198-tą 
kp. Daretelė ir visa šeima 
daug prisidėjo darbui paren
gimuose kuopos naudai, o 
vėliau F. Machulis tapo LLD 
Kp. pirmininkas, Raymondas 
LDS 169 kp. pirmininkas, ir 
dabar tebėra.

Raymondas buvo nupirkęs 
vasarnamf apie 70 mylių iš 
Oaklando, kalnuose tarpe 
raudonmedžių. Tenais nors 
kartą į metus įvykdavo LLD 
kuopos sueiga. Reikia pri
minti, kad ir drg. Karosai 
netoli turėjo vasarnamį kur 
irgi įvykdavo sueigos.

Raymondas sutvarkė viską 
kas reikalinga del motinos 
mirties ir už poros savaičių 
pakvietė vietinius draugus į 
restoraną su motina atsisvei
kinimui.

Raymondas neseniai “Lais
vei” aukojo $100 — atmini
mui jo tėvelio mirties, ir šį 
kartą “Laisvei” vėl aukoja 
$100 — motinos atminčiai.

Mums labai gaila netekus 
abiejų Machuliu. Abu buvo 
draugiški, ir nuoširdūs drau
gai. Taip pat ir Raymondas, 
kuris darbais daug prisidėjo 
mėsų parengimuose ir dabar 
mūs neužmiršta.

Mes visi jam ir tetai Kon
stancijai Muganienei linkim 
ištvermės, energijos ir stip
rios sveikatos. Taipgi ’reiš
kiame užuojautą visiems gi
minėms.

V. Taraškienė

PASISKELBĖ TURKŲ 
VALSTYBĖ KIPRE

Nicosia. — Šiaurinėje Ki
pro salos dalyje esanti turkų 
bendruomenė, kuri sudaro 
apie 120 tūkst. gyventojų, 
pasiskelbė nepriklausoma ir 
atsiskyrė nuo Kipro valsty
bės, kurią valdė pietinėje 
salos dalyje gyvenantys grai
kai.

Graikų gyventojų saloje 
esama apie 500 tūkst. Nuo to 
laiko, kai sala gavo nepri
klausomybę iš Britanijos 
1960 m., tarp tų dviejų 
bendruomenių vyko nesan
taika, o jas abi rėmė Turkija 
ir Graikija. Nuo 1964 metų 
saloje tebėra laikoma Jungti
nių Tautų “taikos kariuome
nė”, kad tos abidvi pusės 
nekariautų, bet 1974 m. Tur
kijos kariuomenė užėmė 
šiaurinę dalį ir ten tebestovi 
ligšiol.

Nepriklausomybės paskel
bimas užklupo visus netikė
tai. Naują valstybę tuojau 
pat pripažino Turkija, bet 
JAV, Britanija ir Graikija 
priešinasi ir kviečia kitas 
valstybes nepripažinti Kipro 
salos “suskaldymo”. Kipro 
prezidentas graikas Spyros 
Kyprianos kreipėsi į Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybą.

Lapkričio 26-tą dieną įvyks Lietuvių S. Piliečių klubo žiemos sezono atidarymas ir 
bus paminėta padėkos diena (Thanksgiving Day). Turėsime tradicinius pietus. Po pietų 
meninę programą atliks Dainos Mylėtojų Choras, jo

Nuoširdžiai prašome visų dalyvauti, kviečia Klubo
Vieta: 314 15 Avė. South, St. Petersburg, Florida.

Stasys ir Violet Kuzmickai Solistai, Due ti s tai.

Dainos Mylėtojų Choro mo
kytoja, vadovė Helena Janu
lytė.

Damos Mylėtoju Choras

“Gyvybiniai interesai” praktikoje
Libanas buvo užpultas iš 

jūros ta dingstimi, kad esą 
reikia ginti NATO šalių 
“daugianacionalines pajė
gas”, dislokuotas ten šiek 
tiek daugiau kaip prieš me
tus po Izraelio agresijos. Ta
čiau šios “daugianacionalinės 
pajėgos”, pirmiausia — 
Amerikos jūrų pėstininkai, 
sudarantys jų branduolį, el
gėsi, švelniai tariant, įžūliai. 
Jos vis atviriau kišosi į 
Libano vidaus reikalus, rem
damos dešiniuosius krikščio
nis falangistus, stojančius 
prieš nacionalines patriotines 
jėgas. Karo veiksmų rajo
nuose pasirodė jau ne tik 
“ugnies koreguotojai” ameri
kiečiai, bet ir atmenamos, 
nuo karo Vietliame laikų! 
“žaliosios beretės”.

Gyventojai pasitraukė iš 
šių vietų. Pavyzdžiui, Suk ei 
Garbo mieste, kalnuose neto
li Beiruto, iš dviejų tūkstan
čių gyventojų pasiliko tik du, 
neskaitant apie tai pranešu- 
sio reporterio. Ištuštėjęs, ta
čiau užimantis patogią padėtį 
miestelis oficialiai paskelbtas 
“turinčiu gyvybiškai svarbią 
reikšmę Amerikos intere
sams”.

Dabar aišku, kaip atrodo 
praktikoje JAV “gyvybinių 
interesų” koncepcija, taiko
mą vos ne visose neaprėpia
mose pasaulio platybėse. 
Pirmą kartą po karo Vietna
me Washingtonas tiesiogiai 
panaudojo ten Ameriką re
guliariąją kariuomenę. Pir
mą kartą į tokią operaciją 
įsijungė kitos NATO šalys, 
jų tarpe — Prancūziją, for
maliai neįeinanti į šio bloko 
karinę organizaciją. Ir apibū
dinant tai, kas liečia Arti
muosius Rytus, galima pa
vartoti žodžius “pirmą kar
tą”: štai jau ketvirtį amžiaus 
nei JAV, nei Vakarų Euro
pos valstybės nesiryžo tiesio
giniam kariniam kišimuisi 
šiame rajone.

Visiškoje aklavietėje atsi
dūrė “Camp-Davido proce
sas”, kurio eilinės metinės

PRANEŠIMAS

šiemet, skirtingai negu anks
tesniais metais, galima saky
ti ir nebuvo pažymėtos. Vis 
rečiau prisimenamas ir Rea- 
gano “planas” Artimiesiems 
Rytams, kuriuo siekiama už
blokuoti teisingą Palestinos 
problemos sprendimą, nors 
šis planas buvo iškeltas tik 
prieš metus. Ir net kapitu
liantiškas susitarimas, kurį 
jau visai neseniai — pavasa
rį — primetė Libano vyriau
sybei Washingtonas ir Tel 
Avivas, spėjo visiškai žlugti. 
Neatsitiktinai patys Ameri
kos apžvalgininkai kalba apie 
JAV politikos Artimuosiuose 
Rytuose nesėkmes.

Todėl šie įvykiai, mūsų 
nuomone, rodo ne JAV jėgą 
ir pasitikėjimą, o jų politinį 
pajėgiškumą Artimuosiuose 
Rytuose. Mesdamas į mūšį 
savo kariuomenę ir laivus, 
Washingtonas neišvengia 

Lietuvos žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos 
institute profesoriui, technikos mokslų daktarui Viktorui 
Petruškevičiui vadovaujant atliekami bandymai saulės 
energijai panaudoti žemės ūkyje. Pirmasis įtaisas, kuriame 
pritaikytas saulės kolektorius šienui ir grūdams džiovinti, 
jau veikia instituto eksperimentiniame ūkyje. Saulės 
kolektoriumi pašildytas oras absorbuoja iš grūdų sluoksnio 
drėgmę. Naudojant tokį įtaisą, tonai grūdų išdžiovinti 
reikia žymiai mažiau elektros energijos.

Nuotraukoje: TSRS valstybinės premijos laureatas, 
technikos mokslų daktarus, profesorius Viktoras Petruške
vičius ir instituto vykesnysis mokslinis bendradarbis, 
technikos mokslų kandidatas Eugenijus Morkus laboratori
joje. V. Gulevičiaus nuotrauka

solistai bei duetistai. 
Komisija.

žmonių aukų, jau nekalbant 
apie tai, kaip nukentėjo jo 
reputacija. Tačiau Reagano 
administracija Artimuosiuo
se Rytuose, kaip ir kitose 
vietose, mato vis mažiau kitų 
būdų savo didžiavalstybi
nėms pretenzijoms įgyven
dinti, išskyrus ginklo panau
dojimą. Beje, tai daroma 
plačiu mastu: juk Libanas 
nėra galutinis tikslas, ten 
norima sudaryti placdarmą 
dar stipresniam kariniam 
spaudimui kitoms arabų ša
lims, pirmiausia — Sirijai, 
kurios nepriklausoma politi
ka, ir ypač — bendradarbia
vimas su TSRS, labai nepa
tinka hegemonistams Baltųjų 
rūmų administracijoje.

Ar neketina Jungtinės Val
stijos savo “buvimu” Libane 
ir prie jo krantų paremti 
galimą Izraelio agresiją prieš 
Siriją? VI. Burbulis
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Providence, R. I. Detroit, Michigan
Kanadoje

Spalio 29 d. didelis būrys 
lietuvių susirinko į Alfons ir 
Joan Vane Vainalavičių na
mus kur įvyko gražus balius. 
Vainalavičiai gyvena Tecum
seh, Ontario, prie St. Clair 
ežero. Ežeras tik kelios pė
dos nuo namo, o jų namas 
nepaprastai gražus. Seimi
ninkai prirengė karališkus 
pietus, ir vėliau sužinojome 
jog abu Vainalavičiai išva
žiuoja į savo apartmentą 
kuris randasi Miami Beach, 
Floridoj, lapkričio 10 d. ir 
ten gyvens iki gegužės mėn. 
Su jais važiuoja į savo apar
tamentų Anna Dimšienė. 
Prie to, dar vienų naujienų 
sužinojome jog lapkričio 1 d. 
Alfons Vane minės savo gim
tadienį. Buvo sveikinimai ir 
dainos. Gražus, linksmas po
pietis Kanadoje.

Mirė Kanadoj

Canton, Mass.
Onukė Janus-Kasparavi-

Prisiunčiu iškarpa iš laikraščio “Providence Journal 
Bulletin”. Tai žinutė apie mūsų 70 metų vedybinio 
gyvenimo. Tai yra—

Bronislovas—Kotryna Simonavičius
226 Webster Ave., Providence, Rhode Island 02909

70 metų vedybinio gyvenimo sukako spalio 25-ta.
Draugai Ralph ir Ann Sparks, sukvietė būreli draugų i 

savo namus, pagamino pietus ir visus gardžiai pavaišino. 
Papietavę, pajuokavę sudainavo dainelę “ilgiausių metų”.

Nori tarti visiems atsilankusiems draugams didelį 
nuoširdi) AČIŪ. Ačiū už gražias korteles ir už dovanas. 

 

Daug d^lrbo pridėjo mūsų draugai Mr.-Mrs. Ralph ir Ann 
\ prie> surepgimo to pobūvio — daug kartų Jums

Viršminėtame pokylyje da
lyvavo ir Tony Rimša su 
žmona Adele, ir pranešė vi
siems jog rugsėjo 15 d. 
Windsore ligoninėje mirė 
“Laisvės” skaitytojas, vien
gungis, Zigmas Morkūnas 
sulaukęs 77 metų “amžiaus. 
Buvo palaidotas Greenlawn 
kapinėse, Windsore. Visas 
laidotuves tvarkė jo draugai, 
Antanas Rimša ir Petras 
Khralis. Palaidotas laisvai.

BRONISLOVAS-KOTRYNA SIMONAVIČIUS
AČIŪ.

GAVIMUI “LAISVEI" NAUJU SKAITYTOJU IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIU 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TĘSIS 
IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 D. 

i'* i

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų va j Įninku. Gerai susiorgani
zuokime Siam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.** ' ; r

Po laidotuvių visi dalyviai 
buvo pakviesti pietums į 
Kal-Kat užeigų ant Howard 
gatvės, Windsore. Velionis 
paliko trylika giminių Tar. 
Lietuvoj; paliko testamentų 
ir jo draugai Rimša bei 
Karalis viskų tvarko. Grab- 
nešiai buvo Stanley Baltulis, 
Alex Rudokas, Peter Aidu- 
kas, Alfons Vane, Mike Va- 
lantinas ir Charles Stankius.

Spalio 26 d.
Windsore mirė Bro 
dikonis, sulaukęs 
amžiaus. Buvo palaidotas 
spalio 28 d. Victoria Memo
rial kapinėse, Windsore; pa
liko dideliame nuliūdime 
žmonų Veronikų ir dukrų 
Bronę bei jos šeimų. Po 
laidotuvių visi dalyviai suva
žiavo į Kal-Kat užeigų ant 
Howard gatvės, Windsore 
kur buvo patiekti pietūs.

Vestuvės i

Tool and Die Company ir 
išėjo į pensijų. Spalio 28 d. 
jubilijantas surengė balių 
Dariaus ir Girėno klube ir 
kartu su draugais linksmai 
baliavojo iki vėlumos. Sako
ma Antanui Mikalkėnui kai
navo daug pinigų pasidžiaugt 
su draugais.

Kitas balius
Detroito Lietuvių klubo 

patarnautoja, Franciška Te- 
levičienė, minėjo savo gimta
dienį lapkričio 7 d. Ji daug 
dirba Šv. Antano kavinėje 
kiekvienų sekmadienį ir to
dėl sekmadienį, lapkričio 6 d. 
tuojau po mišių ji surengė 
sau balių. Visiems sakė jog ji 
jau sulaukė 60 metų ir gyve
na Amerikoje 30 metų. Ta 
proga, surengė savo drau
gams balių ir tuomi apvaik
ščiojo savo gimtadienį ir 30 
metų sukaktuves Amerikoje. 
Sveikiname Franciškų Tele- 
vičienę ir linkime jai sulaukt 
dar daug gimtadienų bei ne- 
pavargt dirbdama Detroito 
Lietuvių klube.

Vajus
“Laisvės” ir “Vilnies” va

jus tęsiasi. Dar daug skaity
tojų neatsinaujino savo pre
numeratų, bet St. Masytė 
sakė visus pamatys ir iš jų 
ištrauks atnaujinimus. Maty
kite jų Detroito Lietuvių 
klubo susirinkime lapkričio 
27 d. Laikas greit bėga, o 
Detroitas turi būtinai gerai 
pasirodyt šiame vajuje kaip 
kiekvienų metų. Stefanija

čiūtė gavo laiškų iš Lietuvos, 
kuriame rašo, kad jos teta 
Karalina Barčienė mirė, su
laukusi 90 metų.

1913 m. ji atvyko į Ameri- 
kų, apsistojo pas brolį Leo
nų. Gavo darbo kurpių dirb
tuvėje,Bridgewater, Mass.'

Savarankiškai ji baigė gro
žio mokyklų ir įsisteigė gro
žio salionų So. Boston, Mass. 
Vėliau pasikvietė Onutę De- 
meikūtę ir išmokė grožio 
salione dirbti. Abi kartu dir
bo apie 40 metų.

Vėliau Barčiai tapo pensi
ninkais ir apsigyveno Can
ton, Mass. Už kiek" laiko 
Barčius mirė. Barčienei 
prailgo vienai gyventi, ir ji 
nusitarė grįžti į savo gimtųjį 
kraštų Lietuvų. Apsigyveno 
Šiaulių mieste.

Ji buvo progresyvė, pri
klausė Socialistų kuopai. Vė
liau persikėlė į Komunistų 
kuopų, taipgi priklausė prie 
kitų darbininkiškų organiza
cijų ir klubų, ir kiek galėjo 
jose ^irbo. Ji skaitė “Laisvę” 
ir “Vilnį” ir juos rėmė.

Karalina turėjo gerų as
mens ypatybę, mokėjo su vi
sais draugiškai sugyventi. 
Dar daug jos draugių Ame
rikoje jos pasigenda.

E. Repšienė

On November 20th, ABC-TV is showing the 
movie, "The Day After", with Jason Robards, 
portraying the physical, medical and psycho
logical consequences of nuclear war.

WARNING
WHEN YOU SEE "THE DAY AFTER" —

REMEMBER:
NUCLEAR WAR IS NOT INEVITABLE!
THE NUCLEAR ARMS RACE /S REVERSIBLE!
MORE NUCLEAR ARMS CAN ONLY MAKE US LESS SECURE!
IT’S Uf> TO ALL OF US. BECAUSE IT’S OUR WORLD AND OUR FUTURE!
TOGETHER, WE CAN TURN DESPAIR—FEAR—ANGER—INTO HOPE...

BRIEFS

igoninėje 
nius Bai- 
78 metų

Managva, Nikaragva. — 
Ruben Zamora, Salvadoro 
sukilėlių politinis strategis- 
tas, čia spaudai pareiškė, 
kad JAV greičiausia 1984 m. 
bandysianti daryti interven
cijų Salvadore. Jis tvirtino, 
kad sukilėlių valdžia jau da
bar planuojanti, kaip ji ginsis 
ir kokių žygių turės imtis.

IS “LAISVĖS” KONCERTO 
IR BANKETO

Praėjusį sekmadienį, lap
kričio 13 d., ypatingai links
mai, smagiai praleidome lai
kų. Koncertas, kaip visuo
met, buvo puikus. Kalbėto
jai, konsulas Vaclovas Saka
lauskas ir žurnalistas Sigitas 
Krivickas labai apie šių dienų 
įvykius gražiai pakalbėjo. 
Pietūs, po koncerto, buvo 
skanūs. Žmonių susirinko 
daug.

Bet apie visų tai bus pla
čiau aprašyta sekančiame 
numeryje.

Jautrių širdį paskyrusi žmonėms

DOVANOS VAJININKAMS
I ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-1* $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už' aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ U2 AUKAS DUOSIME KONTESTAN- 
TAMS (VAJININKĄMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

<20,000 FONDAS

Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę** 
Savo Giminėms Ar 

Draugams I Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną^

“LAISVES** KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų. 
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei dietų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Ave

1

Ozone Park, N. Y. 11417

Spalio 29 d. įvyko didelės, 
gražios vestuvės Dearborne. 
Apsivedė Alice ir Albert 
Stacey (Stasiukėnų) dukrelė 
Kathleen Sharon su Tom 
Charles Hanrath, bažnyčioje 
First Presbyterian Church of 
Dearborn. Priėmimas visų 
svečių įvyko Chambertin’s K. Pettikienė

New York Aido Chorus’ 
last two rehearsals were 
very lively and productive. 
Singers have done a good job 
remembering the songs and 
not missing the rehearsals. 
Seems like the spirit of 70th 
anniversary is still with us 
and we can be very proud 
indeed about such a long and 
steady existence keeping 
alive the culture of American 
Lithuanians.

We enjoy our get-to-geth- 
ers with such an honorable 
purpose and at the same 
time it’s good to see each 
other, hear what’s going on 
with us and with our friends, 
to have a cup of coffee 
together and enjoy a special 
treat now and then like it 
was when our teacher Mil
dred Stensler shows us 
slides about our people at 
our affairs, on their vaca
tions and so on. It’s very 
interesting.

And thanks to our lovely 
ladies who have been taking 
care of the coffee table and 
contributing to it.

The Reagan invasion of 
Grenada calls for stepped up 
actions in the struggle for 
Peace. In this regard the 
“International Night and 
Reagan’s Gotta Go” rally 
was held in New York. We 
can make a vital contribution 
to the struggle for Peace 
with a successful mobiliza
tion.

• • •
They say darker of nucle

ar war is closer than it ever 
has been before. The empla
cement of new missiles in 
Europe by the United States 
is the reason. Those missiles 
will be so positioned as to be 
able to reach targets in the 
Soviet Union in between six 
to eight minutes. This means 
that there can be no possibi
lity of early warning systems 
or political decisions in re
sponse to a nuclear attack.

The only possible Soviet de
fense against the Pershing 
will be an automated launch- 
on-warning system which 
will take the decision of the 
life or death of a civilization 
out of human hands and will 
be subject to technical mal
functions which are statisti
cally more probable than 
merely possible.

Igor Bobrowsky from 
Montclair, N. J. writes in 
the “Voice of the People” 
column in Daily News:

“Upper Montclair, N. J.: 
As more of our Marines 
come home from the Middle 
East stuffed in bodv bags, I 
suggest they all7 be sent 
directly to the offices of the 
craven cynics who call them
selves our representatives 
and senators, as well as to 
the resident Hollywood hero 
in the White House. Maybe 
the sight and smell would 
belatedly force them to con
front and deal with the 
consequences of their mind
less “compromise” on the 
War Powers Act, their arbi
trary commitment of our na
tion’s misplaced honor and 
young men’s lives to the 
fickle fortunes of some local 
Beirut warlord.”

• • •
Rudolf Baranik, “Laisvė’s” 

editorial writer participated 
in anti-war demonstration in 
Washington, D. C. Saturday, 
Nov. 12th. It was a bitter 
cold day, but over 20 thou
sand people were there. You 
will see the first hand report 
by Baranik in “Laisvė”. 

• • •
They say the near future 

of Native Americans health 
care in the United States 
cannot be viewed with opti
mism. The brutal poverty 
and high unemployment cha
racterizing Native American 
communities throughout the 
United States has a massive, 
direct impact on Native 
American health. IlseHoliday Inn, Dearborne. 

Apart visokių gėrimų ir val
gių, kiekvienam dalyviui bu
vo patiekta mažiukė, pri
kimšta viščiuke, kuri buvo 
nepaprastai skani. Muzikan
tai grojo visiems valgant, o 
pavalgius, orkestrą grojo iki 
vėlumos; šokėjų buvo pilna 
salė. Buvo linksmos, įspūdin
gos vestuvės.

Mirė Grand Rapidse
Detroito Lietuvių klubo 

narė, Anna Kairaitis, prane
šė jog spalio 25 d. Grand 
Rapidš, mieste mirė jos duk
terėčia Eleanor Kairaitis,su
laukus 62 metų amžiaus. 
Velionė sirgo inkstų liga per 
13 mėtų, ir per aštuonis 
metus buvo padėta ant inks
tų mašinos. Paliko dideliame 
nuliūdime savo vyrų Tony 
Kairaitis. kuris taipgi yra 
sergantis; turi suparaližuotų 
kojų ir runku. Spalio 27 d. 
klubietė* Anna Kairaitis su 
savo dukrele Aida ir žentu 
John važiavo į Grand Rapids 
dalyvauti laidotuvėse. Tai 
buvo skaudus, liūdnas įvy
kis.

Baigė darbą
Geras lietuvis ir Detroito 

Lietuvių klubo draugas, An
tanas Mikalkėnas užbaigė sa
vo darbų dirbtuvėje Star

O 1912 metais Katryna 
įsitraukė j moterų darbinin
kių organizuotą veiklą, tapo 
socialiste, pateko į pažangių 
sąjūdžių srautą. Tapo viena iš 
vadovaujančių Amerikos lie
tuvių moterų progresyvaus 
susivienijimo veikėja, vyriau
siąja šios organizacijos žurna
lo redaktore.

Drauge aktyviai veikė so
cialistų sąjungos kairiajame 
sparne, daug prisidėjo, kad 
Amerikos lietuvių socialistų 
dauguma 1919 metais nueitų 
su komunistiniu judėjimu. 
Buvo renkama į vadovaujan
čius partijos organus, tapo 
viena autoritetingų ir popu
liarių pažangaus judėjimo 
veikėjų. Būdama moterų spau
dos redaktore, įsitraukė j li
teratūrinį darbą — jos raštai 
darbininkiškoje spaudoje, 
ypač „Laisvėje", sudaro gau
sų publicistinį palikimą. Vie
na mėgstamiausių jos raštų 
teinu buvo moterų gyveni
mas, jų kova už pažangą ir 
teises.

Tarp žinomų pažangių JAV 
lietuvių visuomenės ir kultū
ros veikėjų Katryna Petrikie- 
nė yra viena iš ypač nusipel
niusių: daugiau kaip 70 me
tų paskyrusi proletarinei 
veiklai, ji ilgai veikė pažan
giose organizacijose, o nuo 
1958 metų — Amerikos lie
tuvių darbininkų literatūros 
draugijos pirmininkė.

Gimusi 1893 m. lapkričio 
6 d. Subačiškių kaime (dab. 
Kapsuko raj.), Katryna Jan
kauskaitė septyniolikamete

mergaite atsidūrė Amerikoje, 
kaip ji pati rašo, „uždirbti pi
nigų", kad po kokių trejų 
metų grįžtų namo ir galėtų 
sutvarkyti krypstančią sody
bą. Ir kaip daugelis panašaus 
likimo lietuvaičių, visam lai
kui užsiliko už Atlanto. Savo 
išeivišką jaunystę šitaip pri
simena:

„Atvykau į Niujorką. Dirb
ti pradėjau siuvimo įmonėje. 
Darbo sąlygos buvo sunkios: 
dirbome nuo 8 valandos ryto 
iki 6 valandos vakaro".

Veikla pažangiajame mote
rų judėjime visados susijusi 
su kova už taiką, prieš reak
ciją ir militarizmą. Antrojo 
pasaulinio karo metais K. Pet- 
rikienė įsitraukė į patriotinį 
sąjūdį padėti kariaujantiems 
prieš hitlerinį fašizmą, remti 
tarybinius žmones. Būdama 
Niujorko lietuvių moterų klu
bo pirmininke (šias pareigas 
ėjo net 23 metus), K. Petri- 
kienė karo metais rūpinosi 
donoryste, rinko aukas kovo
jančiai tarybinei liaudžiai, or
ganizavo drabužių mezgimą, 
siuvimą ir siuntimą į Tarybų 
šalį. Už tai ji buvo pagerbta 
valstybiniais apdovanojimais.

1959 metais, pirmą kartą ap
lankiusi Tarybų Lietuvą drau
ge su pirmąja turistine pa
žangiųjų JAV lietuvių gru
pe, ji po to dar ne sykį lan
kė gimtąją šalį, džiaugėsi so
cializmo pasiekimais, popu
liarino juos tarp tautiečių.

Vytautas KAZAKEVIČIUS
“Vilniaus Tiesa*’
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