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Krislai
Prie “Laisvės” pradžios. 
Atėjo J. Svyrūnėlio eilė.

Šiemet pavasary pažymėjome 
“Laisvės” septyniasdešimt penktą
sias metines. Tokios sukakties pro
ga dera iškelti dar nenušviestus, 
iki galo neišaiškintus, koreguotinus 
lakraščio istorijos dalykus. Šįkart 
dėmesį atkreiptume į “Laisvės” įs
teigimo klausimą.

Literatūroje apie “Laisvę” nėra 
tvirtai nusistatyta, kas buvo laik
raščio įkūrėjai. Esama painiavos ir 
tokiuose leidiniuose, kaip “Laisvės” 
60-mečio albumas (1971 m.) “Lais- 
vei-70” (1981 m.), jau nekalbant 
apie straipsnius ir atsiminimus. 
Vienur minimos vienos steigėjų pa
vardės, kitur nurodomos kiek ki
tos; skiriasi duomenys apie jų skai
čių ir pan.

Sprendžiant klausimą, kas laiky
tini “Laisvės” steigėjais dera imtis 
paties laikraščio pirmojo numerio 
(1911 .IV .5) dokumentais. Šiame 
numeryje žodį “Nuo leidėjų” pasi
rašė penki asmenys — Juozas Ne- 
viackas, Antanas Neviackas, Pet
ras Naudžius, Juozas Undžius ir 
Mykolas Mizara.

Sunku pasakyti, kodėl leidėjų 
pavardės (pilni vardai įrašyti mūsų 
- J.N.) sudėtos tokia tvarka, ne pa
gal abėcėlę. Gal jos taip surašytos 
pagal leidėjų piniginį įnašą ar ko
kius kitus motyvus? Žmones, pasi
rašiusius “Laisvės” leidėjais, ma
tyt, ir reikėtų laikyti laikraščio įkū
rėjais. Nevisi iš jų buvo “Keleivio” 
spaustuvės darbininkai, bet jie vie
naip ar kitaip susiję su “Laisvės” 
atsiradimu, galiausiai išleidę laik
raštį.

Jeigu “Vilnies” steigėjai ganėti
nai plačiai aprašyti (žr. knygą “Vil
nis” ir vilniečiai”, 1985 m.), tai apie 
“Laisvės” iniciatorius ir pirmuosius 
leidėjus kol kas trūksta daugelio ži
nių, biografinių ir kitų duomenų. 
Kiek daugiau yra medžiagos apie 
visuomeniškai aktyviausiąjį iš jų 
Juozą Neviacką (1886-1928), iš da
lies Petrą Naudžių. Tuo tarpu daug 
ko neturime apie M. Mizarą, A. 
Neviacką, J. Undžių (gyvenimo da
tų, vietų, biografijos, veiklos žinių 
ir pan.). Tokia medžiaga kaupiama, 
ir galbūt neilgai trukus kai kas iš 
jos pasirodys ir “Laisvės” pusla
piuose.

Šiuosyk norėtume kreiptis į 
“Laisvės” skaitytojus su prašymu, 
kad jie redakcijai siųstų įvairius 
raštus (dokumentus, atsiminimus) 
apie laikraščio steigėjų gyvenimą ir 
darbus. Taip jie prisidės prie tų 
žmonių atminimo, prie gilesnio 
“Laisvės” istorijos nušvietimo.

Atėjo J. Svyrūnėlio eilė
“Laisvės” skaitytojams gali būti 

įdomu, kokie Amerikos lietuvių au
toriai ir kūriniai pasirodys Lietuvo-1 
je artimiausiu laiku. Kieno dabar 
eilė?

Iki šiol Rojus Mizara kaip rašy
tojas daugiausiai buvo pažįstamas 
iš stambių kūrinių — romanų. Bet 
jis, ypač literatūrinės veiklos prad
žioje, retsykiais ir vėliau, rašė be
letristinius vaizdelius, apsakymus, 
apybraižas. Iš R. Mizaros smulkio
sios prozos raštų dabar sudarytas 
rašytojo kūrybos rinkinys “Pirma-' 
sis bandymas”, kurį Vilniaus “Va
gos” leidykla jau paruošė ir atidavė 
spausdinti.

R. Mizaros rinkinio sudarytojas 
Jonas Petronis — darbštus ir 
kruopštus literatas — parengė dar 
vieno JAV lietuvių autoriaus — J. 
A. Svyrūnėlio - Vireliūno (1886- 
1920) — beletristikos knygą.

Šiemet buvo paminėtos šimtosios 
šio anksti mirusio rašytojo ir veikė
jo gimimo metinės tarytum prikėlė 
J. A. Svyrūnėlio - Vireliūno vardą 
iš užmaršties. Jo gyvenimas ir kū- • 
ryba iš tiesų verti mūsų literatūros 
ir skaitytojų dėmesio.

J. A. Svyrūnėlio kūryba atsimin- 
tina dėl demokratinių socialistinių

idėjų ir dvasios. Šiomis ypatybėmis

Sąjungos Komunistų partijos gen. sekretorius Michail 
Gorbačiov šypsojosi. Bet buvo ir kitokių žvilgsnių, kai 
abidvi politikos, ginklavimosi varžybų nutraukimo,

mas turėjo parengti dirvą viršūnių konferencijai 
Washingtone, dėl kurios buvo sutarta Genevoje, kai 
šiedu vyrai ten buvo susitikę pirmą kartą.

Reykjavik, Islandija. — Spalio 
11-12 dienomis čia įvyko JAV 
prezidento Ron Reagtfno ir Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos gene
ralinio sekretoriaus Michail Gorba
čiovo susitikimas. Jį pasiūlė 
Gorbačiovas, Reagan pritarė, o 
Islandijoj vyriausybė sudarė gali
mybes jiedviem susitikti.

Viso pasaulio dėmesys buvo 
atkreiptas į šį susitikimą. Taikos 
šalininkai — neprisijungusių šalių 
blokas, paskiros valstybės, politi
kos, mokslų, religinių grupių 
atstovai ir pavieniai taikos 
aktyvistai viltingai laukė sėkmin
gų to susitikimo rezultatų. Daugiau 
kaip 1200 korespondentų, atstovau
jančių viso pasaulio spaudai, 
akreditavosi Tarptautiniame spau
dos centre.

Šio susitikimo pagrindiniais užda
viniais buvo: 1. Parengti gen. sekr. 
Gorbačiovo vizitą į Washingtoną, 
dėl kurio šalys buvo susitarusios 
Genevoje. 2. Įvertinti susidariusią 
padėtį ir suderinti tikslias direkty
vas, kurios padėtų išspręsti 
strateginės puolamosios ir kosmi
nės ginkluotės, taip pat vidutinio 
nuotolio raketų Europoje proble
mas. 3. Apsvarstyti JAV ir TSRS 
dvišalių santykių klausimus ir 
problemas, susijusias su regioni
niais konfliktais.

Laikraščiai, TV ir radijas 
pranešinėjo susitikimo posėdžių 
eigą, bet pabaigai — buvo 
staigmena: susitikimo dalyviai 
išsiskyrė, nieko konkretaus nepa
siekę. Tada pasaulyje nuaidėjo tam 
tikro nusivylimo balsai, nors pats 
faktas, kad susitikimas įvyko, buvo 
laikomas teigiamu dalyku.

. rašytojo proza įdomiai pa$ldo ne 
tik JAV lietuvių pažangiąją 
literatūrą, bet saviškai istorija ir į 
XX a. pirmųjų dešimtmečių visos 
mūsų nacionalinės literatūros, ypač 
jos proletarinės krypties, raidą. 

t

Jo beletristikos raštai pasižymi 
palyginti įvairia, naujesne temati
ka, žanrų bei formų įvairove. Iš sa
vo meto JAV lietuvių pažangiosios 
literatūros autorių J. A. Svyrūnėlis 
išsiskiria sugebėjimu psichologi- 
zuoti, kurti įsimenančios gamtos ir 
buities vaizdus, žmogaus paveikslą, 
charakterį. Galiausiai jis išsiskiria 
gyvu, jaukiu gimtosios kalbos jaus
mu. Jo turėta neabejotinas prigim
ties talentas literatūrai, dėl sunkių 
gyvenimo aplinkybių ir sąlygų, dėl 
ankstyvos mirties nesuspėtas išplė-. 
toti.

J. A. Svyrūnėlio kūrybos knyga 
atvers savotišką mūsų literatūros 
istorijos puslapį su nauju vardu.

Justinas Namikas

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA, 
JOS ATGARSIAI IR VILTYS

Maskva. — Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos CK gen. 
sekretorius Michail Gorbačiov, 
sugrįžęs iš Reykjaviko, pirmiausia 
spaudos konferencijoje paaiškino 
tarybinei visuomenei, kodėl susiti
kime su prez. Reaganu nepavyko 
pasiekti susitarimo. * Jis kaltino 
prez. Reaganą dėl jo užsispyrimo 
laikytis “žvaigždžių karo” projekto 
plano, kuris nepriimtinas Tarybų 
Sąjungai.

Vėliau gen. sekr. Gorbačiovas 
pilną susitikimo vaizdą perteikė 
Partijos Centro Komiteto Politi
niam Biurui. Priimdamas praneši
mą ir aprobuodamas Gorbačiovo 
veiklą, Politbiuras pabrėžė, jog 
susitikimas buvęs svarbiu įvykiu 
tarptautinėje plotmėje, kad Tarybų 
Sąjungos pozicija buvusi atvira ir 
sąžininga, atsižvelgiant į abiejų 
šalių interesus ir saugumo princi
pus.

Politbiuras apgailestavo, kad 
pasiektieji susitarimai branduolinės 
ginkluotės sumažinime nebuvo 
apiforminti sutartimi. Pareikštas 
pageidavimas ir toliau palaikyti 
kontaktus ir pasitarimus, įskaitant 
ir derybas Genevoje, siekiant 
sumažinti ir ilgainiui visiškai 
panaikinti branduolinius ir erdvės 
ginklus.

Savo pranešime Tarybų Sąjungos 
žmonėms gen. sekr. Gorbačiov 
pareiškė, kad jis asmeniškai 
apeliuoja į prez. Reagan paklausyti 
logikos: “Jeigu nebus branduolinių 
ginklų, tai kam reikalinga apsauga 
prieš juos? Tai reiškia, jog visas 
“žvaigždžių karo” projekto reikalas 
yra grynai militarinio pobūdžio ir 
turi tikslą siekti karinį pranašumą.

Great Peace March
EITYNĖ PASIEKĖ TIKSLĄ

Kovo 1 dieną Los Angeles mieste 
pradėjusių per Ameriką “Great 
Peace March” eitynę 700 taikos gi
nėjų žygis beveik baigiasi. Po susi
tikimų Niujorke su taikos šalinin
kais, paskutinis jų maršavimo eta
pas bėra iš Niujorko žygiuoti į Va
šingtoną, kurį jie mano pasiekti 
lapkričio 11 d.

“Great Peace March” eitynę, su 
iškeltais taikos šūkiais ir Hirošimos 
mieštos tragedijai atminti fakelu, 
lydi penkių sunkevežimių konvojus 
lauko virtuvei ir kitas konvojus ke
turių sunkvežimių, prikrautų pala
pinių, miegojimui maišų ir eitynės 
dalyvių asmeninių daiktų kaip gita
rų, lagaminų su drapanomis bei 
kitkuo. Kai eitynė numaršuos iki 
Važingtono, tai nuo Los Angeles 
per vakarinių valstijų dykumas, 
per vidurvakarų bei rytinių valstijų 
pramoninių rajonų miestus ir mies

Washingtonas. — Iš susitikimo 
su Gorbačiovu sugrįžęs prez. 
Reagan Kongreso nariams ir 
Amerikos visuomenei aiškino, kad 
jis negalėjęs sutikti su Gorbačiovo 
planu, reikalavusiu atsisakyti 
vadinamo “žvaigždžių karo” plano, 
kad Tarybų Sąjunga sutikusi tik su 
Sno, jog tasai projektas tebebūtų 
vystomas tik laboratorijos sąlygo
mis, bet bent dešimtį metų 
nebandomas erdvėje. Prez. Reagan 
teigė, kad joks Amerikos preziden
tas su tokiu siūlymu nebūtų galėjęs 
sutikti, taigi jisai tą pasiūlymą 
atmetęs, ir taip susitikimas 
pasibaigęs.

Tam tikram laikui praslinkus, 
prez. Reagan persigalvojo, ar buvo 
savo patarėjų paveiktas, ir pradėjo 
kalbėti, kad tasai susitikimas Vis 
dėlto buvęs naudingas, nes jame 
gen. sekr. Gorbačiovas pateikęs 
pasiūlymų dėl abipusio ^branduoli- 
nių ginklų sumažinimo, ir tuo 
klausimu Reykjavike buvę susitar
ta, nors ir formalios sutarties 
nepasirašyta. Esą tolimesnis dar
bas bus tęsiamas JAV ir TSRS 
atstovų derybose Genevoje.

Apie tai prez. Reagan kalbėjo ir 
daugely vietų, kur jis lankėsi 
ryšium su rinkimine propaganda, 
norėdamas, kad respublikonų 
partijos kandidatai išeitų laimėto
jais lapkričio mėnesio rinkimuose. 
Visur jis pabrėžinėjo, kodėl jis 
nesutikęs su gen. sekr. Gorbačiovo 
siūlymu dėl “žvaigždžių karo” 
projekto užšaldymu dešimčiai 
metų.

Žvaigždžių karo” planą smarkiai 
kritikuoja daugelis JAV politikierių 
ir mokslininkų.

telius bus sukorus kelis tūkstančius 
mylių kelio.

Per visą tą nuo Los Angeles žy
giavimo laiką, kur tik jie sustodavo 
iš palapinių pasistatyti “Taikos 
miestelį” poilsiui, visur juos entu
ziastingai sveikino šimtai judėjimo 
už taiką aktyvistų ir šiaip žmonių, 
trokštančių pasaulyje taikos. Kai 
kur “Great Peace Inarch” eitynę 
pasitikdavo ištisi miestai, kaip Elk
hart, Indijanoje, su visa savo vald
žia. Gary, Ind., meras Richard 
Hatcher sveikindamas eitynę 
džiaugėsi, kąd Amerikoje yra žmo
nių ne tik šnekančių už taiką, o ir 
veikiančių už taiką. South Bend, 
Ind., Notre Dame universiteto pre
zidentas kun. Theodore Hesburg 
neatsistebėjo “Great Peace March” 
eityne. Girdi 35 metus dirbu ųni-

[Pagaiga 5 puslapy]

NEŽYMIAI PAKELIA 
SOCIALINIO DRAUDIMO 
PENSIJAS

Washington. — Nuo ateinančių 
metų sausio 1 d. daugiau kaip 37 
milijonai amerikiečių gauna 1.3 
procentu pakeltas socialinio draudi
mo (Social Security) pensijas.- 
Valdžia aiškina, kad toks mažas 
pakėlimas esąs dėl to, kad šalyje 
sumažėjusi infliacija. Esą 1986-ai- 
siais metais infliacija tepadidėjusi 
0.6 procentais.

Pagal naują tvarką pensininkas 
vidutiniškai gaus $6-iais daugiau, o 
dviejų asmenų pensininkų šeimai 
teks vidutiniškai $11.

BAISUS ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SALVADORE

San Salvador. — Spalio 10 d. įvy
kęs baisus žemės drebėjimas su
griovė ar smarkiai apgadino 
daugiau kaip 85 procentus sostinės 
pastatų. Tūkstančiai yra žuvusių, 
apie 200 tūkstančių gyventojų 
neteko pastogės.

Meksika, JAV, Šveicarija, Pran
cūzija, Japonija ir kitos šalys 
prisiuntė savo gelbėtojus ir padeda 
medikamentais ir maistu.

Pati Salvadoro valdžia mažai ką 
gyventojams tegali padėti, vien tik, 
aiškinąs, kad trūksta lėšų ir dėl to 
negali suteikti pagalbos, o trūksta 
medikamentų, maisto, net van
dens.

Žuvo Mozambiko prezidentas 
Samora Machel

Mozambiko prezidentas Samora Machel

Maputo. — Spalio 28 d. čia 
iškilmingai palaidotas Mozambiko 
marksistas prezidentas Samora 
Michel, kuris spalio 19 d. žuvo 
lėktuvo avarijoje, jo vadovautai 
delegacijai grįžtant iš Zambijos 
sostinės Lusaka. Jis ten buvo 
begrįžtąs iš susitikimo su Zaire 
prezidentu Mobutu Sese Seko ir 
Zambijos prezidentu Kenneth 
Kaunda. Jų pasitarimų tikslas buvo 
sumažinti ekonominę priklausomy
bę nuo Pietų Arfikos respublikos ir 
užbaigti Zaire tiekiamą paramą 
Pretorijos vyriausybės remiamai 
Angoloje veikiančiai UNITA kon- 
trarevoliucionierių grupei.

Tų pasitarimų metu daug 
dėmesio skirta aptarimui santykių 
tarp Pretorijos režimo ir Mozam
biko. Pretorijos režimas nesilaikė. 
1984 m. pasiekto sutarimo užbaigti, 
paramą prieš Mozambiką veikian
čiai grupei. Ir bendrai santykiai 
tarp Pretorijos ir Mozambiko buvo 
pablogėję, kai, JAV Kongresui 
priėmus sankcijas prieš Pietų- 
Afriką, pastaroji uždraudė priimti

D. BRITANIJOS KARALIENĖ 
LANKĖSI Kinijoje

Peking. — Pirmą kartą istorijo
je, spalio viduryje, D. Britanijos 
karalienė lankėsi Kinijoje. Karalie
nė Elžbieta ten buvo kartu su savo 
vyru princu Pilypu, kuris viename 
susitikime su britų studentais 
nepalankiai atsiliepė apie kinų akis, 
pavadindamas juos siauraakiais. 
“Jei jūs čia ilgiau pabūsite, tai ir 
jūs pasidarysite siauraakiais”, 
pasakęs jiems princas, kaip rašo 
spauda ir kelią triukšmą dėl tokio 
netakto.

Karališkoji pora aplankė penkis 
didžiuosius miestus ir Hong Kongą. 
Spalio pabaigoje, penkių dienų 
vizitui į Kiniją buvo atvykęs 
Rytinės Vokietijos vadovas Erich 
Honecker. Jis daug laiko praleido 
su Kinijos komunistų partijos vadu 
Hu Yaobang, su kuriuo jis esąs 
pažįstamas jau 33-ejus metus. 
Jiedu susipažino jaunimo suvažiavi
me Bukarešte, Rumunijoje.
Atlanta. — Buvęs prezidentas 

Jimmy Carter pareiškė, kad prez. 
Reagano administraciia pasielgė 
neteisingai, nutraukdama ekonomi
nę paramą Zimbabvei ryšium diplo
matiniu incidentu šiemet liepos 4 
Tada Jimmy Carter ir kitas Ame

rikos diplomatas demonstratyviai 
išėjo iš priėmimo JAV ambasadoje 
Zimbabvės sostinėje Harare, kai 
Zimbabvės ministras smerkė JAV •

Mozambiko darbininkus, kuriuos 
anksčiau verbuodavo įvairiems 
darbams, ir pradėjo remti prieš 
Mozambiko valdžią kovojančiuosius 
nacionalistus.

Lėktuvas nukrito ir sudužo Pietų 
Afrikos respublikos teritorijoje, 
visiškai prie Mozambiko sienos. 
Pietų Afrikos Nacionalinio Kongre
so gen. sekretorius Alfred Nzo 
viešai apkaltino Pretorijos režimą 
dėl tos avarijos. Jis spaudai 
pareiškė, kad arba pati Pretorijos 
vyriausybė arba jos samdiniai yra 
už tai atsakingi.

Pietų Afrika skelbia, kad toji 
lėktuvo avarija įvykusi dėl blogo 
oro, bet Mozambiko meteorologijos 
stotis tai paneigia.

Pietų Afrika sudarė tarptautinį 
vienetą avarijos priežastims ištirti, 
bet abejojama, ar tai komisijai bus 
leista laisvai veikti. Spauda skelbė, 
kad lėktuvo pilotas, kuris yra tarp 
išlikusių gyvų ir gydomas ligoninė
je, teigęs, jog jis girdėjęs šūvius. 
Todėl ir prileidžidtna, kad lėktuvas 
buvęs pašautas.
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Tas senas raugas...
Taika ar karas? Ant šios ribos pasaulis balansuoja jau daug dešimtme

čių. Kas dėl to kaltas?
Štai faktai: 1985 metų rugpjūčio 6 dieną Hirošimos ir Nagasakio atomi

nių bombardavimų sukakties proga — Tarybų Sąjunga paskelbė vie
našališką branduolinių bandymų laikiną nutraukimą — moratoriumą. 
Amerika tylėjo ir tęsė savo branduolinius bandymus. S. m. sausio 15 dieną 
Michailas Gorbačiovas pasiūlė konkrečią programą, kaip iki 2000-jų metų 
visiškai ir galutinai išvaduoti pasaulį nuo branduolinių ginklų, o vasario pa
baigoje, šalies komunistų suvažiavime Taikos programa buvo papildyta ir 
išplėsta, įtraukus humanitarinį bei kitus skyrius. Amerika tylėjo. -

Prabilo Amerika visiškai neseniai ir visiškai ne į toną: ji prabilo į pasaulį 
mūsų prezidento žodžiais, kuris pareiškė, kad JAV atsisako strateginės 
ginkluotės apribojimo 1972 ir 1979 metų sutarčių su TSRS. Ar pasaulis da
bar pasidarys saugesnis? Nieko panašaus! Minėtos sutartys — karinės pu
siausvyros pagrindas ir jeigu tas pagrindas pasauliui tikrai bus išmuštas iš 
po kojų, pasekmės gali būti pačios liūdniausios...

Globalinės problematikos fone gan keistai atrodo lietuvių išeivijos pozici
ja. Anot jos nėra pavojaus, jeigu aš nematau. O nematoma kaip tik svar
biausių — karo ir taikos — problemų. Štai liberalieji “Akiračiai”, kurie ne
pamiršta padžiūgauti dėl pažangiosios lietuvių išeivijos spaudos sunkumų, 
pamiršta pridurti, kad tiktai pažangioji lietuvių išeivių spauda daugelį de
šimtmečių nuosekliai informuoja išeiviją pasaulinės politikos klausimais, 
tik pažangioji lietuvių išeivijos spauda stoja už visuotinį ir visišką nusi
ginklavimą. Tuo tarpu net liberalais save laikantys išeiviai ir jujnėnraštis 
neturėjo ir iki šiol neturi aiškesnės pozicijos šiais klausimais. ^Faktiškai to
kia trypčiojimo vietoje pozicija yra opozicija visoms taikingosioms jėgoms, 
taip pat ir išaugusiam pacifistiniam judėjimui Amerikoje. Tokia pozicija 
patenkina ir išeivijos reakcininkus. Kas laiko surištas mūsų liberalų ran
kas? ’ ' .

Daliniai į klausimą padeda atsakyti prieš kurį laiką “Akiračiuose” at
spausdintas straip§nis iš Vakarų Vokietijos, po kuriuo pasirašė Artūras 
Hermanas. Apie ką jis rašo? Karo atveju, rašo A. Hermanas, Lietuva būtų 
neišvengiamai* sunaikinta. Tai padarytų amerikoniškos raketos, kurių 
grūste prigrūsta Vakarų Europa. Tai, anot straipsnio autoriaus, pikta iro
nija. Juk Amerika linkinti Lietuvai “Laisvės”... jei me^ imigrantai, 
džiaugaujame dėl geresnių, taiklesnių ir stipresnių aviabombų Sovietų Są
jungai išgąsdinti, ir prieš ją panaudoti, tai neturėtume užmiršti, kad jos 
neaplenks i&petuvos” — rašo tautietis iš Vakarų Vokietijos.

Ir prieinapšvados: “Kuo Vakarai griežčiau nusistato prieš Sovietų Są
jungą, tuo ųrtogiau darosi Lietuvai”.

Žodžiu, globalinės politikos analizės elementai, vertinimas iš realių pozi
cijų ir taiko^S^judžio, kaip pozityvios jėgos pripažinimas, siūlytų energin
gas, blaivias išvadas. Tačiau blaivioms išvadoms vėl sutrukdė antitarybi
nės nuostatos. Mėnraštis lieka vaikiškai pasimetęs su įstrigusia nuo ka
daise lūpose fraze apie kitų “savanaudiškumą”. Tai labai senas raugas, ku
ris visiškai ne prie veido palyginti jauniems akiratininkams...

Jeigu laukiame lietuviškos šeimos....
Lietuvybei palaikyti emigracijoje siūloma daug būdų: vienas jų — šei

ma, jos reikšmės sustiprinimas. Šia kryptimi pirmuosius žingsnius žengė 
Pasaulio Lietuvių Bendromėnės Švietimo taryba, kuri pernai surengė spe
cialų seminarą. Pasiūlyta įsteigti prie PLB tėvų padalinį, sekciją, kviečia
ma "energingiau skverbtis į šeimas”, rūpintis vaikams lietuviškų židinėlių 
steigimu, vaikiškų knygelių leidimu ir panašiai.

Dalykas remtinas, galimi ir įvairūs sunkumai, apie juos reikia iš anksto 
pagalvoti. Juk šeima — konservatyviausia visuomenės ląstelė ir “skverb
tis” į ją su vienokiais ar kitokiais patarimais — įkyru, nelogiška... Iš kitos 

t pušės, seminaras parodė tiesiog herošikas pavienių jaunų lietuvių kilmės 
mamyčių pastangas auklėti vaikus lietuviškai (turime galvoje daugiau kal
bą ir nacionalines tradicijas, o ne auklėjimą, kaip pedagoginę problemą: 
kažin, ar auklėjimą galima vadinti “lietuvišku”, :“vokišku” ir 1.1.) Pacituo
sime kai ką iš Sigutės Mikutienės pasisakymo, kurį perspausdino “Pasaulio 
lietuvis”: “Vaikams paaugus, šeštadieniais pradėjom vežioti į lituanistinę 
Dariaus-Girėno mokyklą Jaunimo centre Chicagoje, už 45 mylių. Vežu daž
niausiai pati, arba pamainomis su kitomis šeimomis. Sūnelis iš pradžių 
SPARDĖSI, NENORĖJO TIEK TOLI VAŽIUOTI, vNENORĖJO 
ŠEŠTADIENIUS MOKYKLOJE PRALEISTI. Bet pagaliau susigyveno su 
mintim, kad šeštadieniais važiuojame į mokyklą, o savaitės metu, man 
padedant, pamokas ruošiam

Sigutės Mikutienės pasišventimas kelia pačius šilčiausius jausmus: ji yra 
ir “Lietuvių amerikiečių priešmokyklinio sambūrio” viena steigėjų ir, kaip 
matyti, apskritai gimusi pedagoge. Progai pasitaikus, ji kalba apie Lietu
vą, lietuvių tautodailę angliškose mokyklose, rengia vietos viešosios biblio
tekos lietuviškų audinių ir gintaro parodėles... Vadinasi, moteris yra ir 
kultūrinė Lietuvos “ambasadorė”, ir, matyt, panašia linkme auklėja savo 
atžalas.

Kitaip lietuviškos šeimos uždavinius suvokia veiksniai, valdiškų rezoliu
cijų rašinėtojai, neiškiriant nė minėtojo seminaro kai kurių pasisakymų. 
Pavyzdžiui, Irena Pemkienė, skaičiusi seminare vieną didžiausių praneši
mų, lietuvių kalbos mokėjimą įkyriai sutapatina su “laisvės troškimu pa
vergtai tėvynei” ir agituote agituoja už dalyvavimą organizacijose — aiš
ku, “vaduotojiškose” — nes “mes esame ne emigrantai, o politiniai pabėgė
liai”... Stačiai vilkinis, nieko bendro su išeivijos šeimos problemomis netu
rintis pranešimas! Juk per keturis dešimtmečius “vadavimui” saukota tiek 
ir tiek laiko, pinigų, energijos, kurie galėjo pasitarnauti švietimui, 
kultūrai. Suaukota visiškai tuščiai. Ar ne metas daryti išvadas?

Copenhaga. — Spalio 15-19 dieno
mis čia įvyks Pasaulinis Taikos 
Kongresas, kuriame dalyvaus apie 
du tūkstančiai taikos veikėjų ir 
laisvės judėjimo atstovų. Kongre
sas įvyksta ryšium su šiais metais 
Jungtinių Tautų paskelbtaisiais tai
kos metais.
Iš Amerikos tame kongrese daly

vaus 200 atstovų. Jie bus iš New 
Yorko, Chicagos, San Francisco ir 
kitu didmiesčių.

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months ... $8.06

Helsinki. — Sulaukęs 85 metų 
amžiaus, mirė Urho Kekkonen, 
25-erius metus išbuvęs Suomijos 
prezidentu. Jis buvo Suomijos 
neutralumo politikos kūrėjas. Jos 
dėka Suomija tapo ir palaikė gerus 
santykius su Tarybų Sąjunga.
Viena. — Cik pasibaigęs tarptau

tinis branduolinės energijos žinovų 
simpoziumas paragino valstybes, 
kad jos nustatytų tarptautinius ra
diacijos standartus.

“LAISVE“

Kas ką rašo ir sako
KALTINIMAI BE ADRESO

Pagrindinis išeivijos uždavinys, 
anot “Draugo” dienraščio — “tau
tos pažinimas”. Tai, sutikime, gana 
netikėtas atradimas. Šiame V. 
Nako straipsnyje iškeliama ir 
daugiau su Lietuva susijusių 
išeivijos problemų: ir vis dėlto, 
pagrindinė, kaip teigia ir pats V. 
Nakas — “dabartinės Lietuvos 
gyvenimo pažinimas”. Atkreipiame 
dėmesį — “dabartinės”... “Išeivija 
save cenzūruoja, daugiau ar mažiau 
ignoruodama sovietinę spaudą, 
pažymi autorius. Tai vėlgi gana 
nelaukta išvada: nuo senų laikų 
veiksniai tvirtina, kad apie Lietuvą 
žino viską, o jeigu ir yra vienas 
kitas atsilikęs tautietis, tai čia jo 
paties kaltė. Skaitome toliau: “Mes 
mėgstam girtis, kad kalba gražiau
sia, mūsų maistas skaniausias, 
mūsų tikėjimas giliausias, mūsų 
tauta kilniausia ir 1.1. Lietuvių 
jaunuolis ima netikėti tais šovinisti
niais teiginiais, ypač, kai jis 
palygina lietuvių tautos kultūrą su 
kitų tautų kultūromis”. Tai ne vis
kas. Išeiviškoji visuomenė — “or
todoksiška”, joje vyrauja “karinio 
stovio mentalitetas” ir 1.1.

Ką ponas Nakas siūlo daryti? 
Nieko nesiūlo. Ir tai visiškai logiš
ka. Nes jo kritika nekonkreti ir, sa
kytume, — įžeidžianti. Juk ne visa 
išeivija yra ortodoksiška, šovinisti
nė, ne visi ta&ip siaurai, primityviai 
galvoja. Anto straipsnio autoriaus, 
gal dažnai ne išeivijos spauda, o 
patys skaitytojai kalti, kad nerei
kalauja daugiau žinių iš Lietuvos. 
Reikalauja! Ir net labai reikalauja! 
Tiktai ponas Nakas vėl apsimeta, 
kad šito nežino... Matyt, reikalas 
liečia ne tiek skaitytojų norus-ne- 
norus, bet yra žymiai gilesnės šak
nys, kodėl “pagrindinis išeivijos už

PERU DIPLOMATAS JAVIER PEREZ DE CUELLAR PRADEDA 
SAVO ANTRĄJĄ KADENCIJĄ KAIP JUNGTINIU TAUTU 

GENERALINIS SEKRETORIUS

Jungtinės Tautos. — Saugumo 
Tarybos pasiūlymu Generalinės 
asamblėjos pilnatis aklamacijos 
būdu perrinko savo generalinį 
sekretorių Javier Perez de Cuellar, 
kurio pirmoji kadencija baigiasi šių 
metų gruodžio mėnesį. Naujoji 
kadencija prasideda 1987 m. sausio 
1 d. ir truks ligi 1991 m. gruodžio 
31 d.

Dėkodamas už jam pareikštą 
pasitikėjimą, Perez de Cuellar 
pabrėžė Jungtinių Tautų narių 
įsipareigojimus laikytis organizaci
jos chartos.

Gen. sekretorius neturėjo jokios 
opozicijos, bet perrenkamas turėjo 
stambių rezervacijų dėl organizaci
jos ateities, ypač jos finansinės 
padėties. “Aš nematau jokio tikslo 
vadovauti organizacijos žlugimui” 
— jis pareiškė spaudai ir JT 
nariams, ypač tada, kai JAV 
pradėjo kalbėti apie jos narystės 
mokesčio sumažinimą. Kalbama,- 
kad antrai kadencijai kandidatuoti 
jį paskatinęs JAV prez. Reagano ir 
Valstybės departamento patikini
mai, kad pinigai ateis.

Peržvelgdami gen. sekretoriaus 
ligšiolinius pasiekimus, spaudos 
žmonės pabrėžia, kad jis nieko 
ypatingo nenuveikė, išskyrus nedi
delius dalykus: asmeniškai pasidar
bavo pasiekiant trumpalaikes pa
liaubas tarp Irano ir Irako prieš 
dvejus metus ir turėjęs įtakos į 
Malvinų (Falkland) salų konflikto 
išrišimą 1982 m.

davinys”, pasak V. Nako, taip gra
žiai vis apsukamas kita, neišvaizd- 
žiąja puse ir iš pagrindinio yra pa
daromas visiškai šalutiniu, trečiaei
liu uždaviniu. Reemigrantas V. Al
seika yra aprašęs, kaip 1967 m., po 
apsilankymo Tarybų Lietuvos sky
riuje Monrealio pasaulinėje parodo
je, buvo vlikininkų ir kitų bjauriai 
užpultas, gavo aiškintis... Nemažai 
Tarybų Lietuvos meno pasaulio 
žmonių lankėsi ir koncertavo Ame
rikoje, o vietoje plojimų kartais iš
girsdavo dūžtant langų stiklus. O 
kur aplankiusių Lietuvą įspūdžiai? 
Išskyrus vieną kitą nedraugišką sa
kinį, surašytą pačių redaktorių, de
šiniojoje spaudoje apie tai irgi nie
ko neperskaitysi. Ponas Nakas ge
rai žino, kas ir kodėl išeivijos publi
ką linkęs laikyti užrištą, kaip 
maiše, kodėl vilniškį “Gimtąjį kraš
tą” žmonės skaito slapta, kaip 
spaudos draudimo laikais. Taip, 
modernių keliavimo, ryšių priemo
nių amžiuje Lietuva jau senokai 
yra priartėjusi prie Amerikos že
myno; tiktai ponas Nakas šito ne
pastebi. Suprantama, kaltinti dėl 
to visą išeiviją — daug paprasčiau. 
Ir — ramiau.

MOKSLINĖ KATEDRA - 
NE ŽAISLELIS?

Savo metu Londone žurnalas 
“Mintis” apytikriai apskaičiavo 
kad JAV lietuviškos parapijos per 
metus surenka ąrti dviejų milijonų 
dolerių. Dalis tų pinigų, žurnalo 
nuomone, jau seniai prašyte prašo
si kultūriniams išeivių reikalams. 
Prisiminė žurnalas ir vienintelį 
išeivijoje gyvenusį lietuvių litera
tūros klasiką — V. Krėvę-Mickevi
čių, kuris “buvo dusinamas darbų^ 
nustumtas į šalį, kaip kiti kultūrb 
ninkai, nes nebuvo pinigo”. Tas tiėĮ 
sa. • v ..

Skurdo išeivijoje ir kiti

Kaip prieš penkerius metus, taip 
ir dabar gen. sekretorius stovi 
pries tas pačias tarptautines 
problemas: karas Afganistane, 
Irano-Irako karas, konfliktai Kam- 
bodijoje, Centrinėje Amerikoje, 
Pietų Afrikoje, Palestinoje.

Jo kritikai jam prikiša per didelį 
atsargumą savo pareigose, >o jo 
gynėjai tvirtina, kad jis esąs 
didesnis mediatorius negu jam tai 
pripažįstama.

Perez de Cuelllar yra gimęs prieš 
66-erius metus, taigi dabar jis 
seniausias amžiumi iš visų buvusių 
generalinių sekretorių. Jis gauna 
$193 tūkstančius algos. Prieš 
patekdams į gen. sekretoriaus 
postą, jis buvo Peru diplomatinėje 
tarnyboje ir tam tikrą laiką ėjo JT 
gen. sekretoriaus padėjėjo parei
gas, kurioms jį buvo paskyręs 
buvęs gen. sekretorius Dr. Kurt 
Waldheim.

Būdamas gen. sekretorium, 
Perez de Cuellar nepataikauja JT 
nariams ir kritiškai atsiliepia apie 
jų veiklą. Jis dažnai kritikuoja 
Izraelį už kariuomenės laikymą 
Libane, ragindamas ją iš ten 
atitraukti. Jis kritikavo JAV už 
25-rių diplomatų iš tarybinės 
misijos išvarymą, jis ir Tarybų 
Sąjungai neįtiko, kai be Saugumo 
Tarybos sutikimo pasiuntė eksper
tus ištirti, kiek pagrindo turi 
kaltinimai, jog Irakas naudoja 
cheminius ginklus kare prieš Iraną. .
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Praėjusiais metais Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejus atšventė savo 
šešiasdešimtmetį. Per tą laiką buvo įsteigti devyni jo filialai. Per metus mu
ziejų aplanko per milijoną lankytojų.

M. K. Čiurlionio skyrius - pagrindinis muziejuje. 1969 metais duris atvėrė 
pritaikytas jo kūriniams eksponuoti priestatas. Čia saugomas didžiojo meni
ninko palikimas - per 200 tapybos darbų, laiškai, muzikos kūrinių faksimi
lės.
M. Giedrio ir K. Jūrelės nuotraukoje: M. K. Čiurlionio parodų salėje.

lietuviai — kultūros viekėjai, 
mokslininkai. Reikia pridurti, kad 
tokius žmones gerokai dusino ir pa
ti pragmatizmo atmosfera, būdinga 
Amerikai, kuri persidavė ir dauge
liui išeivių lietuvių. Apie tai byloja 
neseniai “Metmenyse” paskelbti 
lietuvių kultūros, mokslo veikėjų 
— laiškai V. Krėvei-Mickevičiui.

Žihoma, visi tie padūsavimai — 
šaukštai po pietų. Jeigu net būtų 
sutelktos lėšos lietuvių kultūros žy
mūnams išeivijoje, vargu, ar tik pi
niginės “injekcijos” būtų teskyrę 

‘ V. Krėvę-Mickevičių nuo Nobelio 
premijos... Meno šedevrams gimti 
maža duonos; dar reikia tėviškės 
oro ir gėlių, laukų ir kaimų, ir būti
nai — žmonių. Ne kokių ten nuo
skilų emigracijoje, bet žmonių, 
įvirtai stovinčių ant gimtinės 
žemės. Daug reikia kūrėjui.

Yra dar viena problema. Išeivijai 
lietuvių rašytojai kiti žymūs 
išeiviai buvo ir palieka našta 
materialinė, medžiaginė ir dvasinė. 
Nei V. Krėvė-Mickevičius, nei 
dabartiniai — tR. Kleva-Vidžiū- 
nienė ar J. Gliaudą nepadės 
praktiniame gyvenime, o kaip 
tik iš tokio taško suamerikonėjusi 
išeivijos dauguma vertina kultūros 
ir konkrečiai — literatūros — nau
dą. Beje, ir pats “Minties” žurnalas 
sielojosi dėl to paties V. Krė
vės-Mickevičiaus?1 tiktai kaip dėl 
prarasto Nobelinio kandidato... 
“Mažesnis” lietuvių literatūros kla
sikas — nereikalingas!

Kažkas panašiai atsitiko su litua
nistine katedra prie Ilinojaus uni
versiteto. Kai PLB valdyba prieš 
penkerius metus balsavo už tokios 
mokslo ir mokymo įstaigos įkūri
mą, matyt, ne vienas galvojo bal
suodamas, kad stato sau pamink
lą... Panašiai, reprezentaciniu tonu 
šios katedros kūrimas ir vyko: ne
nuostabu, kad šiandien, kai ji vei
kia, tik vienas vedėjas žino apie ka
tedros tikslus ir juos atkakliai pro

Amerikoje pučia pažangūs 
liaudies vėjai

Palyginus su po makartistinės 
eros metais, Amerikos liaudis 
pastaruoju metu pusėtinai krypsta 
į kairę ir vis labiau. Visoje šalyje 
tai vienur, tai kitur beveik kasdien 
vyksta didesnės ar mažesnės de
monstracijos, protestai, piketai, 
reikalaujantys gerinti santykius su 
Tarybų Sąjunga, nutraukti bran
duolinius bandymus, skelbti griež
tesnes sankcijas prieš Pietų Afriką 
ir p.

Prie visa to daug prisideda orga
nizuoti darbininkai. Daugelio jų 
profsąjungų salėse viešai spindi ant 
sienų pakabinti transparantai, šau
kiantys kovoti prieš reagonomiką, 
prieš didžiųjų korporacijų plėšru
mą, už darbo saugumą, pries išlai

/

v Koncertuoja Kauno Miesto vaikų folkloro ansamblis “Tututis”.

paguoja spaudoje bei susitikimuo 
se. Tiktai kas iš to: visuomenė? 
ypatingai jos veiksniškoji dalis sto 
vi nuo katedros nusisukusi, ji taria 
si jau- atlikusi pareigą. Tuo tarpu 
universitetinė katedra — ne pa
minklas ir ne žaislelis, kuriuo dar 
vis bandoma spaudoje puikuotis 
(pavyzdžiui, pašiepiant lenkų išei
vius, kurie tokios katedros neturi). 
Universitetinė katedra — gyvas 
organizmas, kur vyksta mokslo ir 
mokymo darbas. Bent šitaip turėtų 
būti, tiktai šio nenori suprasti 
veiksniai. Katedros vedėjas prof. 
B. Vaškelis spaudoje neseniai nu
siskundė labai nelinksma padėtimi: 
yra tiktai vienas etatinis darbuoto
jas — jis pats, vedėjas, taigi kalbė
ti apie mokslinį darbą katedroje 
bent kol kas stačiai juokinga; kita 
problema — aspirantai. Štai pernai 
iš 14 pageidavusių studijuoti, pra
dėjo tiktai penki... Neatsirado sti
pendijų. Nors buvo kreiptasi į 
Lietuvių fondą. Katedros vedėjo 
teigimu prarasta viena “labai 
pajėgi aspirantė”. Kas užtikrins, 
kad tai nepasikartos? Kas garan
tuos, kad paplitus nuomonei apie 
tokį katedros “svetingumą”, išeivi
jos jaunimas apskritai nebesikreips 
su pareiškimais studijuoti lituanis
tinėje katedroje... Tai kam tokia 
katedra b us reikalinga?

Kai kas senu papratimu dabar 
kaltina Vilniaus “Gimtąjį kraštą”, 
esą, laikraštis bando pasinaudoti 
išeivijos sunkumais... Anaiptol! 
prof. B. Vaškelis jau ne vieną sykį 
yra pareiškęs pageidavimą bendra
darbiauti su Vilniaus universitetu 
ir iš principo tai yra įmanoma. 
Įmanoma, jeigu < įsivaizduosime 
bendrą kultūrinį darba, o ne 
paminklų — paminkliukų statymą 
išeivijos veiksniams . . . Būti, ar 
nebūti? Toks klausimas šiandien 
iškilęs katedrai, ir jis bus \ 
sprendžiamas, aišku, ne Lietuvoje.

das ginklavimuisi... Beveik trisde
šimties profsąjungų prezidentų at 
virai pasisakė prieš priez. Reagano 
kišimąsi į centro Ameriką, prieš 
rėmimą Nikaragvos contrų.

Smarkiai darbuojasi demokratė 
niai moterų sąjūdžiai, taikos judėji 
mo grupuotės, šalininkai už bran 
duolinės ginkluotės įšaldymą, prieš 
Reagano administracijos užmačias 
ruoštis “žvaigždžių karams". Netgi 
liberališkesnės bažnyčios bei dvasi 
ninkai kelia šūkius prieš atomini 
karą, už tautų sugyvenimą.

Vadinasi, į užsikrėtusį reakci
niais politikieriais Vašingtoną vis 
labiau pučia pažangūs liaudies vė 
jai.
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LITUANISTINIAI KURSAI 
VILNIAUS UNIVERSITETE 

TĘSIS IR ATEITYJE 
I •

PRANO KARLONO PAŠNEKESYS'SU^VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUM AKADEMIKU JONU KUBILIUM

Lietuviškoje išeivijoje gerai žino, 
kad lituanistikos kursai Vilniaus 
universitete dirba vasaros metu. 
Todėl atrodytų, kad kalbėti apie 
juos ankstoka, o yistik toks išanks
tinis pašnekesys neatsitiktinis — 
Dar daug išeivijos jaunimo į juos 
nepatenka todėl, kad pavėluoja pa
teikti pareiškimus ir kitus doku
mentus. Ir štai mes pas Vilniaus 
universiteto rektorių, akademiką 
Joną Kubilių.

— Neseniai grįžau iš JAV, kur te
ko dalyvauti tarptautiniame mate- ( 
matikų kongrese. Jis vyko San 
Francisko priemiestyje, Berklyje. 
San Franciske ir jo apylinkėse lie
tuvių yra nedaug. Bet su jais per tą 
laiką teko nemažai pabendrauti. Ir 
vienas pirmųjų klausimų man buvo 
apie lituanistikos kursus Vilniaus 
Universitete. Malonu buvo su
prasti, kad kursai įgijo didelį popu
liarumą. 0 prisiminkim — pradžio- 

' je daug kas į juos žiūrėjo nepasiti
kėdami, manė, kad, rengdami kur
sus, siekiame kažkokių keistų tiks
lų, kuriuos sunku net apibrėžti. Ta
čiau pačių kursantų atsiliepimai, 
apie jų organizavimą, pobūdį, apie 
turinį padarė juos labai populia
riais.
— Teko girdėti, jog nemažai no

rinčių dalyvauti kursuose nepaten
ka į juos dėl, sakytum, labai pa
prastų priežasčių — dažniausiai pa
vėluoja prisiųsti pareiškimus.

— Prašyčiau, kad tie, kas rudsįasi 
kitais metais mokytis Vilniaus Um-' 
versiteto lituanistikos kursuose pa
reiškimus atsiųstų anksčiau. Ne 
šiaip sau. Kad galėtume laiku iš
spręsti visus formalumus, susiju- 

:sius su kursantų atvykimu į Lietu
vą. Tuomet turėtume galimybę, 

Jiems anksčiau pranešti apie priė
mimą mokytis kursuose, kas labai 
reikalinga, kad jie galėtų laiku su
sitvarkyti atostogas, įsigyti kelio
nės bilietus ir kita.

J. Kubilius nekonkretizavo šio 
paprasto, tačiau svarbaus dalyko. 
Todėl nuo savęs norėtume pridėti, 
kad lituanistikos kursai — kaip 

(traukinys, jis nelaukia, kada bus 
užpildytas keleiviais, ir išvyksta 
jpagal tvarkaraštį. Pasakė lyg ir pa- 
jguosdamas, jog kursai tęsis ir atei- 
|ty, kad nepatekę į juos šiais ar 
• ankstesniais metais, gali pateikti 
Ikitąmet ar tolimesnėje ateity.

— Paprašėm priminti lituanistiniu 
kursų tikslus.

— Svarbiausias kursų tikslas — 
padėti išeivijos jaunimui geriau 
pramokti lietuvių kalbos, o tie, ku
rie ją moka, pasitobulinti, dar ge-

______________

riau ją išmokti. Kursuose susipa
žįstama su Lietuvos istorija, geo- 
įgrafija, su mūsų krašto darbartimi. 
ilr turbūt niekas iš atvykstančių 
Ipas mus užsienio svečiiTneturi tiek 
daug galimybių susipažinti su da
bartine Lietuva, kiek jų turi kursų 
klausytojai. Juk turistai pabūna 
neilgą laiką, nesuspėja apsilankyti 
ir čia, ir čia. 0 kursų klausytojams 
be tradicinių, turistams įdomių vie
tų, parodome daugelį įstaigų, ren
giame daug susitikimų su įdomiais 
žmonėmis, kursantai plačiai pavaži
nėja po Lietuvą. Praktinės kalbos 
juos moko kvalifikuoti, prityrę dės
tytojai. 0 bendresnius dalykus 
skaito kvalifikuočiausi specialistai. 
Šiemet, pavyzdžiui, įvairiausių 
mokslo sričių paskaitas skaitė pro
fesoriai, mokslų daktarai Vytautas 
Merkys, Zigmas Zinkevičius, Juo
zas Pikčilingis, Donatas Sauka, 
Aleskandras Girdenis, Vytautas 
Galinis, Aleksandras Vanagas. Be
je, pridursiu, jog lituanistikos kur
sų kalusytojus aprūpiname kamba
riais studentų bendrabutyje, moka
me jiems stipendiją, kurios užtenka 
pragyventi .mokymosi laiką.

Šiemet užsienio jaunimo lituanis
tikos kursai Vilniaus universitete 
surengti dvyliktą kartą. Jie vyko 
liepos mėnesį — keturias savaites. 
Ar toks pats bus ir 1987-ųjų “Se
mestras”?

— Numatome tokį pat kursų ter
miną. Susidomėjimas jais, kaip mi
nėta, didelis. Atvyksta įvairių pro
fesijų, įvairaus išsilavinimo žmo
nių. Vieni lietuvių kalbą moka ge
riau, kiti silpniau. Atsižvelgdami į 
tai, sudarome ir kursų programą. 
Išklausome kursantų pageidavimus 
ir stengiamės pagal galimybes pri
sitaikyti prie jų.
— Tekę girdėti pageidavimų kad, 

kursų trukmė būtų ilgesnė.
— Reikia suprasti, kad kursai yra 

kursai. Ilgesnėms studijoms yra ki
tų būdų. Mes galime priimti ir stu
dijuoti mūsų universitete. Tokių 
studentų iš užsienio turime. Iš 
Jungtinių Valstijų, iš Vokietijos 
Federacinės respublikos atvyksta 
pas mus lietuvių kilmės jaunuolių 
studijuoti medicinos, iš Lenkijos — 
dažniau humanitarinių dalykų. Yra 
galimybių pasitobulinti mūsų uni
versitete ir jau baigusiems aukštąjį 
mokslą. Vilniaus universitete su
siklostė mokslinių mokyklų, kurios 
turi tarptautinį pripažinimą ir ku
riose yra ko pasimokyti. Mūsų už
sienio tautiečius mielai kviečiame 
čia ir atvykti skaityti paskaitų.

Užrašė Pranas Kartonas

Kalvis Kostas KokŠtis vietoje nukaltais žibintgais puošia Lietuvos 
gyvenvietę.

Pašnekesys su naujuoju
“Gimtojo Krašto” redaktorių

Algi II autu Cekuoliu
KAD LAIKRAŠTIS BOTŲ 

LABIAU LAIKRAŠTIŠKAS

I 54 pasaulio šalis iškeliauja Lie
tuvoje leidžiamas savaitraštis 
“Gimtasis kraštas”. 32-jj jo numerį 
pasirAšė naujasis redaktorius Algi
mantas Cekuolis. “Vilnies” ir “Lais
vės” bendradarbis Pranas Kartonas 
susitiko su “Gimtojo krašto” nau
juoju redaktoriumi ir paprašė atsa
kyti į klausimus.

* * *
- LIETUVOJE GERAI ŽINO

MAS ĮDOMUS RAŠYTOJO IR 
ŽURNALISTO ALGIMANTO GE
RUOLIO GYVENIMAS. ILGUS 
METUS DIRBOTE UŽSIENYJE 
IR ŠTAI DABAR MATOME SU
GRĮŽUSĮ KOKIOS ŠIO APSI
SPRENDIMO PRIEŽASTYS?
— Kiekvieno žmogaus biografija 

turi savo natūralią raidą. Man jau 
54 metai. Turiu sūnų, kuris TSRS 
ambasados mokykloje baigė ketu
rias klases. Suprantama, tai ne lie
tuviška mokykla. Sūnui reikia mo
kytis lietuviškoje. Tai pirmoji prie
žastis. Antra, norisi daugiau padir
bėti literatūros srity. Trečia, neno
riu į Lietuvą grįžti pensininku.
- KODĖL BŪTENT ATĖJOTE Į 

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ’?
— Tai vienas įdomiausių Lietuvos 

lakraščių ir gali tokiu likti, nors ge
riau, kad pasidarytų dar įdomes
niu. Todėl darbas viliojantis. Vacys* 
Reimeris, įžymusis mūsų poetas, 
išrinktas Lietuvos TSR Taikos gy
nimo komiteto pirmininku, paliko 
gerą tvarką, gražiai atrodantį ir 
populiarų leidinį. Redakcijoje dirba 
profesionalus, vieningas kolekty
vas.
- AR GALVOJATE KĄ NORS 

KEISTI LAIKRAŠTYJE? '
— Pasakysiu atvirai: laikraštis at

lieka saVo funkcijas, tai savotiškas 
tiltas tarp Lietuvos ir jos išeivijos. 
Tokiu tiltu jis ir pasiliks. Jeigu 
mums, visam redakcijos kolektyvui 
ir man laikui bėgant pavyks,' skai
tysim, kad savo svarbiausią užduo
tį įvykdėm.
- NORĖTŲSI APIE TAI KON

KREČIAU IŠGIRSTI.
- Manau, jog šis laikraštis turi 

tapti labiau laikraštišku: pirmoje 
eilėje informuoti, o tik antroje, ir 
nevisada, reikšti savo nuomonę. 
Galvojame daugiau spausdinti foto- 
reportažų apie svarbius įvykius ' 
Lietuvoje, bei apie kiekvieną jos 
rajoną. Pradėsim seriją “Su saule 
per Lietuvą”. Straipsnius, apybrai
žas apie įdomius lietuvius, mokslo, 
meno, kultūros, technikos žmones 
tiek gimtajame krašte, tiek išeivi
joje. Spausdinsime svarbesnių ir 
romesnių visos mūsų spaudos 
straipsnių santraukas, nevengsime 
ir kritiškų — kokia yra Lietuva, to
kią ir rodysime. Tarp kitko, dėl to 
“G.K.” galėtų tapti labiau įdomiu ir 
Lietuvos skaitytojui, kuris tiesiog 
nespėja perskaityti visos mūsų 
gausios spaudos, visų žurnalų, res
publikinių ir rajoninių laikraščių. 
Lituanistikos ir mūsų tautos istori
jos tema turi būti nuolatine šio 
laikraščio puslapiuose, ir ypač jo 
angliškajame skyrelyje, kurį — ti
kimės — pasižiūri žmonės, mažai 
žinantieji apie mūsų kraštą. Mano 
supratimu tai laikraštis apie Lietu
vą ir lietuvius.

Skaitau, jog atėjo laikas kritiškai 
pažvelgti su kuo, dėl ko ir kaip šis 
laikraštis polemizuoja. Abejoju, 
kad jis turi būti tardytoju, proku
roru ir teisėju vienu metu. Jo funk
cijos kitos — pateikti skaitytojui 
objektyvią informaciją, o teisėju 
tebūna istorija. Siųsdamas rank
raštį į spaustuvę aš bandau susi
mąstyti: o kaip jis skambės, kokiu 
žmonės jį matys archyvuose po 
50-ties metų? Neatsisakome ir nie
kada neatsisakysime musų princi
pinių, tarybinių, klasinių, taikos 
gynimo ir tautų draugystės pozici
jų. Jeigu išeivių leidinys arba kuris 
nors “balsas” meluos, šmeiš, kurs
tys — tą ir parodysime. Tik ma
nau, kad barniai tarp dviejų mūsų 
tautos grupių, lietuvių gimtinėje ir 
lietuvių išeivijoje, dabar turėtų bū
ti traktuojami kiek kitaip negu 
prieš porą dešimtmečių. Gyveni
mas įrodė, kad kurdami Tarybų 
Lietuvą mes buvome teisūs. Man, 
grįžusiam iš darbo užsienyje, gal 
ryškiau negu kitiems matosi, kaip 
ji pagražėjo, kokia turtinga, stipri,
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tvarkinga, išprususi tapo. 0 kokie 
žmonės išaugo! Ka ten “pirmoji 
karta” nuo arklo!.. Trečioji karta 
nuo traktoriaus-tai mažiausia. Jau 
tarybinių daktarų, agronomų, ra
šytojų, vaikai ir net anūkai archi
tektais bei mikrosistemų specialis
tais tapo. Būtent jie, laisvi nuo ka
ro ir kitų traumų, gavę visuotinį ir 
vieną iš geriausių pasaulyje išsila
vinimą, išeina dabar į pirmąjį pla
ną, yra kupini kūrybinės ir — ko
dėl ne? — taip rekalingos kritinės 
dvasios. Jie nei nutautės, nei ma
siškai svetur laimės ieškos. Tai yra 
Lietuva. Todėl mes, gimtinėje, ga
lime būti kilnūs ir taurūs, netgi iš
mokti dovanoti tiems, kurie vis dar 
nesupranta, kaip istorija pasisuko. 
Turime puoselėti kas mus jungia, o 
ne ieškoti progų įgelti vieni ki
tiems. 0 mus jungia svarbiausi 
žmogui dalykai: meilė protėvių že
mei, viena kalba ir vienas kraujas. 
"G-K.” stengsis dirbti ta kryptimi, 
statyti tiltus ir žiūrėti, kad ant jų 
neatsirastų spygliuotų vielų užtva
ros. Tikimės, kad mūsų kolegos, 
išeivijos žurnalistai, nori to paties 
ir kad jiems pavyks savo norus įgy
vendinti. Be šitokių tiltų Lietuva 
išliks, gal mums kiek nykiau bus, 
bet išeivijos dienos taps daug 
trumpesnėmis.

Mano žurnalistinis darbas užsie
nyje, federalinis jo charakteris, ne
davė daug progų susitikti su mūsų 
išeiviais, nei vienos, nei kitos pak
raipų. Niekada neieškodavom tų 
progų — nebent keliai sueidavo at
sitiktinai arba būdavau kviečiamas. 
Pastebėjau vieną: su individualiu 
lietuviu ir jo šeima, kokiai organi
zacijai ar gildijai jis bepriklausytų, 
suprasdavome vienas kitą iškarto, 
pilnai ir iš pusės žodžio. Bet kai tas 
išeivis imdavo žvalgytis per petį į 
savo “institucijas”, kalba tapdavo 
kaip žąsino su gaigalu. Ar ne laikas 
mums išlipti iš tų trumpų vaikiškų 
kelnaičių?

Vienu svarbiausiu “Gimtojo 
krašto” tikslų ir ateičiai pasilieka 
bendradarbiavimas su pažangiai
siais išeiviais. Jie nuostabūs žmo
nės. Be lėšų, priešiškoje atmosfe
roje, dažnai trūkdami išsilavinimo, 
padarė tiek daug lietuvybei išlaiky
ti išeivijoje, ypač Siaurės ir Pietų 
Amerikoje! Jų taip ir nesugebėjo 
pralenkti vėlyvesnės ir labiau iš
prususios išeivių bangos. Užtenka 
prisiminti tą daugybę pažangių 
spaudos leidinių, jų chorus, sąjun
gas, vaikų mokyklas. Karo ir poka
rio metais, atplėšdami nuo savo 
burnos, jie padėjo Lietuvai — tai 
realiajai, esančiai, o ne kokiai nors 
įsivaizduojamajai. To mes niekada 
neužmiršime.

Dėkoju “Vilnies” ir “Laisvės” re
dakcijoms už šio pasikalbėjimo ini
ciatyvą ir dar kartą noriu pareikšti, 
kad visi laisviečiai ir vilniečiai yra 
mielai laukiami ir bus širdingai su
tinkami “Gimtojo krašto” redakci
joje. Iš jūsų laukiame patarimų, 
kritikos laiškų. Sunku mums iš re
dakcijos matyti, kas darosi ir kaip 
galvojama už 6 tūkstančių mylių. 
Nelengva suvokti, kokios mintys 
Jums kyla bevartant mūsų laikraš
tį. Ir todėl visus laiškus priimsime 
kuo nuoširdžiausiai ir skaitysime 
per padidinamąjį stiklą, stengsimės 
greičiau įgyvendinti tai, kas racio
nalu, kas praturtins mūsų laikraštį, 
o vadinasi, ir sutvirtins jo bičiulys
tę su skaitytojais kaip lietuviškoje 
išeivijoje, taip ir Lietuvoje.

Po Reikjaviko: veiksmų laikas
Visas pasaulis svarsto Tarybų Sąjungos ir Amerikos aukščiausio lygio 

atstovų susitikimo Reikjavike rezultatus. Jis yra didelis politinis įvykis 
tarptautiniame gyvenime, kovoje su ginklavimosi varžybomis, dėl 
branduolinio ginklo uždraudimo ir likvidavimo, žmonijai iškilusios karo 
grėsmės pašalinimo. Šio įvykio padariniai ligai atsilieps tarptautiniams 
santykiams.

Tarybų Sąjunga daugiausia dėmesio per susitikimą Reikjavike skyrė 
svarbiausiems pasaulinės politikos klausimams — ginklavimosi varžybų 
nutraukimui, branduoliniam nusiginklavimui. Ant derybų stalo buvo 
padėtas visas paketas svarbių priemonių, kurios, jeigu būtų priimtos, 
pradėtų naują žmonijos gyvenimo epochą — epochą be branduolinių 
ginklų. Tokia yra Tarybų Sąjungos pasiūlymų esmė. Jų realizavimas 
reikštų kardinalų pasaulinės padėties persilaužimą. Tokia galimybė buvo 
aiški ir reali.

Tarybų Sąjungos pozicija per susitikimą Reikjavike buvo sąžininga ir 
atvira. Ji buvo grindžiama lygybės ir vienodų saugumo principais, 
parengta, atsižvelgiant į abiejų šalių, jų sąjungininkų, visų valstybių tautų 
interesus. Per šį susitikimą pateikti Tarybų Sąjungos kompromisiniai 
pasiūlymai konkrečiai išreiškia naują požiūrį į opias dabarties problemas, 
naują mąstymą.

PIRMASIS PASIŪLYMAS lietė strateginę puolamąją ginkluotę. Tarybų 
Sąjunga stojo už tai, kad ji būtų sumažinta 50 procentų per pirmuosius 
penkerius metus, o toliau visiškai likviduota, kaip kad buvo numatyta 
TSKP CK Generalinio Sekretoriaus šių metų sausio 15 dienos pareiškime.

ANTRASIS PASIŪLYMAS lietė vidutinio nuotolio raketas. Buvo 
pasiūlyta visiškai likviduoti Tarybų Sąjungos ir Amerikos šios klasės 
raketas Europoje, kad būtų galima išvaduoti mūsų žemyno tautas nuo 
branduolinės katastrofos baimės, o paskui eiti toliau — į visų branduolinių 
ginklų likvidavimą.

TRECIASIS KLAUSIMAS kuris sudarė organišką Tarybų Sąjungos 
pasiūlymų paketo dalį ir buvo iškeltas Amerikos atstovams, susijęs su 
galiojančia sutartimi dėl priešraketinės gynybos (PRG) ir su branduolinių 
bandymų uždraudimu. Jis iškeltas visiškai dėsningai, nes būtina užkirsti 
kelią viskam, kas galėtų pažeisti lygybę nusiginklavimo metu. Radikaliai 
mažinant branduolinius potencialus, logiška ir būtina panaikinti bet kokią 
galimybę sukurti naujo tipo ginklą, kuris garantuotų karinį pranašumą. Į 
tai atsižvelgdama, Tarybų Sąjunga pasiūlė priemones sutarčiai dėl PRG 
stiprinti, tarp jų įsipareigoti, kad nebus atsisakyta šios sutarties dešimt 
metų, per kuriuos bus likviduojamas TSRS ir JAV branduolinis 
potencialas.

Tai — drąsūs, nestandartiniai pasiūlymai, kuriais buvo siekiama 
išjudinti*-branduolinį nusiginklavimą iš rimties taško, kad iki amžiaus 
pabaigos būtų visiškai likviduotas branduolinis ginklas. Šis procesas, 
Tarybų Sąjungos įsitikinimu, turi būti kuo griežčiausiai kontroliuojamas. 
Mūsų šalis stoja už visas tokios kontrolės formas.

Per Reikjavike vykusias karštas diskusijas Tarybų Sąjungos atstovai, 
siekdami savitarpiškai priimtino kompromiso, ryžosi rimtoms nuolaidoms. 
Dėl to buvo susitarta tiek strateginės ginkluotės, tiek vidutinio nuotolio 
raketų klausimais. Tačiau susitarimo nepavyko įkūnyti šalis 
įpareigojančiose sutartyse, nes Amerikos administracija niekaip nenorėjo 
sudaryti sąlygų joms realizuoti stiprinant PRG režimą, priimant abiem 
šalims vienodus įsipareigojimus šioje srityje.

Kaip tik šiuo klausimu Reikjavike iš tikrųjų susirėmė du pasaulinės 
politikos požiūriai į tokias aktualias jos problemas, kaip ginklavimosi 
varžybų nutraukimas, branduolinio ginklo uždraudimas. Amerikos atstovai 
reikalavo, kad JAV turėtų galimybę tirti ir bandyti viską, kas susiję su 
strategine gynybos iniciatyva (SG), ne tik laboratorijose, bet ir už jų 
sienų, taip pat kosmose. Šitaip Washington© administracija akivaizdžiai 
parodė, jog, patikėjusi savo technologiniu pranašumu, ji vis dar tikisi 
pasiekti tai, kas nepasiekiama, — įgyti karinį pranašumą prieš Tarybų 
Sąjungą, per SGI militarizuodama kosminę erdvę. Pasaulis dar kartą 
galėjo įsitikinti, kad Washington© administracija galvoja tą patį, kaip ir 
Amerikos karinis-pramoninis kompleksas, kad ji yra jo valdžioje.

Ir vis dėlto Reikjaviko susitikimas buvo naudingas. Ten nuveiktas 
didelis darbas, įgyta didžiulė patirtis. Nuo šiol niekas jau negali veikti 
taip, kaip veikė anksčiau. Susitikimas parengė galimą žingsnį į priekį/ 
parengė realų poslinkį į gerąją pusę. Dabar viskas priklauso tik nuo JAV, 
kurių lyderiams laikas pagaliau atsisakyti fantastiškų svajonių, imti 
vadovautis realistinėmis pozicijomis. Reikjavike Tarybų Sąjungos 
pasiūlyta platforma teikia istorinį šansą kardinaliai išspręsti karo ir taikos 
problemas. Reikia padaryti viską, kad tas šansas būtų panaudotas 
esminiais tautų interesais, visos žmonijos interesais. Dabar susidarė 
kokybiškai nauja situacija, o kova dėl branduolinio nusiginklavimo pakilo į 
aukštesnę pakopą.

Pritaręs M. Gorbačiovo veiklai per susitikimą Reikjavike, TSKP CK 
Politinis biuras mano, jog būtina ir toliau didinti pastangas siekiant, kad 
būtų radikaliai sumažintas ir visiškai likviduotas branduolinis ginklas. Turi 
būti tęsiami kontaktai ir derybos, tarp jų Ženevoje, dėl viso branduolinės 
ir kosminės ginkluotės klausimų komplekso, remiantis platforma, kurią 
Tarybų Sąjunga išdėstė Reikjavike.

Tarybinė liaudis karštai remia poziciją, kuria vadovavosi M. Gorbačiovas 
per susitikimą Reikjavike, — tvirtai laikytis principų ir konstruktyviai 
ieškoti reikiamų sprendimų. Ši pozicija gyvai įkūnija TSKP XXVII 
suvažiavimo liniją — išvaduoti žmoniją nuo branduolinės grėsmės?-užkirsti 
kelią kosmoso militarizavimui, stiprinti taiką ir visuotinį saugumą, plėsti 
sąžiningą, savitarpiškai naudingą tarptautinį bendradarbiavimą. Tarybų 
Sąjunga šio kurso laikysis ir ateityje.

“Mes veiksime, — pareiškė M. Gorbačiovas. — Mes neatsisakysime 
linijos stiprinti taiką, kovoti prieš ginklavimosi varžybas, už branduolinio 
ginklo uždraudimą, už branduolinio ginklo likvidavimą, už tai, kad būtų 
atitolinta grėsmė nuo viso mūsų Žemės rutulio. Ir aš įsitikinęs, kad mes 
šioje kovoje ne vieniši”.

Tikrai tai, kas įvyko Reikjavike, turi būti galinga paskata visoms 
tautoms, visuomenės organizacijoms, visų valstybių vyriausybėms 
nepriklausomai nuo jų orientacijos įsisąmoninti, jog būtina įsijungti į 
bendrą kovą dėl tarptautinės padėties normalizavimo, dėl taikos 
sustiprinimo.

Atėjo veiksmų laikas. Ryžtingų veiksmų. Nuo jų priklausys visos 
žmonijos likimas.

“Pravdos” vedamasis, spalio 16 d.

London. — Tarptautinis Spaudos 
Institutas pasiuntė Čilės preziden
tui Pinochet laišką, kuriame pro
testuoja dėl žymaus Gilės žurnalis
to Jose Carrasco nužudymo.

Ši daugiau kaip du tūkstančius lei
dėjų, redaktorių ir žurnalistų 
60-yje šalių turinti organizacija, su 
centrais Londone ir Ziuriche, griež
tai pasmerkė to žurnalisto suėmimą 
ir nužudymą. Žurnalistas Pinochet 
saugumiečių buvo pagrobtas iš jo 
namų ir vėliau prie kapinių rastas 
negyvas su 10-čia kulkų galvoje. 
Žurnalistas gynė demokratinius' 
principus, kurių siekia Gilės liau
dis, bet kurios jai nenori duoti JAV 
palaikomas diktatorius.

Washington. — Spalio 23-25 die
nomis čia savo konferencijos renka
si Amerikos universitetų profeso
riai, nusistatę prieš “žvaigždžių ka
rus”. Ją organizuoja vartotojų tei
sių gynėjo iniciatyva įkurtoji Na
tional coalition for Universities in 
the Public Interest.
Tos organizacijos vykdomasis di

rektorius Leonard Minsky spaudai 
pareiškė, kad susidomėjimas šia 
konferencija esąs labai didelis.
Konferencijos uždavinys — pra

dėti ir tęsti akciją už tai, kad uni
versitetai ir kitos Amerikos moks
linio tyrimo institucijos ne tik pasi
žadėtu nepriimti lėšų, skiriamų to
kios rūšies tyrimams.
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grupė buvusių Povilo Ventos 
draugų su Rimanto Valatkos 
mašina iš Vilniaus nuvažiavome i 
Papilę aplankyti Povilo Ventos 
kapą, ryšium su jo mirimo 
metinėmis.

Pasitaikė graži spalio mėnesio 
diena. Tą dieną gamtą nušvietė 
skaisti tos dienos saulutė.

Aplink senąjį Papilės piliakalnį, 
kurio atšlaistėje ilsisi Povilo 
Ventos palaikai, tyliai ošia 
supantys aplink šimtamečiai me
džiai, pasipuošę-nusidažę pasakiš
komis rudens spalvomis savo šakų 
lanus.

Tik Ventos upės, žydrieji 
vandenys, nuo dažno rudens 
lietaus, stipriai pakilę ir iš rytų 
pusės supdami piliakalnio šlaitus 
įnirtingai daužė juos.

Kapuose pavyzdinga tvarka, 
nesimato nė vieno nukritusio, 
pirmosios šalnos pakastų medžio 
lapelių, visur sutvarkyta, apšlavi- 
nėta.

Prie Povilo Ventos kapo, pirmąją 
gėlių pokštę chrizantemų — 
violetinai rudos spalvos, nuo jo 
mielos žmonos Nelies, padeda 
Milda Valatkienė. Vainikai su 
atitinkamais užrašais padedami nuo 
Papilės apylinkės Vykdomojo ko

Papilės piliakalnis dosniai nubarstytas geltonais lapais. Jo šlaitas, nuo 
kurio taip toli matyti, priglaudė pažangaus Jungtinių Amerikosvalstijų 
lietuvių veikėjo Povilo Ventos palaikus.

Paminėti Povilo Ventos mirties metinių (1986. X: 6) į jo amžino poilsio 
vietą susirinko daug papiliečių. • Tylos minutė. Apie Povilo Ventos 
gyvenimo ir kovų kelią, iš nedidelio Papilės miestelio per Ispanijos 
pilietine karo bei Antrojo pasaulinio karo frontus jį atvedusį į JAV 
pažangiųjų lietuvių “Laisvės.” laikraščio vadovų gretas, kalbėjo S. 
Daukanto vidurinės mokyklos direktorė F. Adomavičienė, Papilės 
apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas J. Serapinas. Skambėjo eilės 
apie gyvenimo prasmę, apie gimtinės meilę, kuria gyveno Povilas Venta.

...Prie paminklinio akmens — vainikai, sodrūs rudens žiedai.
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GIMTĄJĄ

Šeštadienio rytas buvo 
vėsokas. Visur jauna, vešli 
žaluma ir nuostabus žydė
jimas. žydi žolynai, pievos, 
sodai ir ypač gražiai išsis
kiria obelų ir kaštonų žie
dai. Gegužės 17-oji.

Papilės miestelyje suju
dimas. Jau iš pat ryto žmo
nės pradeda rinktis j gat
ves. Ne tik papilėciai ir 
aplinkiniai, daug — iš Ak
menės, Naujosios Akmenės, 
Viekšnių, Kruopių, ato
kesnių Žemaitijos vieto
vių. Atvyko svečių iš Vil
niaus ir būrelis lietuvių iš 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų. Minia susispietė prie 
kultūros namų, kur pašar
vota urna su JAV lietuvių 
pažangaus veikėjo Povilo 
Ventos palaikais. Išleidusi 
j priekj gėles ir vainikus, 
minia neskubia eisena iš
sitiesia S. Daukanto gatve 
upės link. Už tilto sustojo 
ties piliakalniu, kur mies
telio kapinės. Jų vartai at
kelti: j gimtąją Papilę, j 
amžinojo poilsio vietą su
grįžo Povilas Venta. Dar 
vienas Lietuvos laukų ak
muo atgabentas ilgam, 
gražiam žmogaus atmini
mui. Čia užrašas —

PAŽANGUS
JAV LIETUVIŲ VEIKĖJAS 

POVILAS 
VENTA 

1910—1985

Prasideda gedulo mitin
gas.

— Teisybės troškimas,

PAPILĮ
socialinic teisingumo jaus
mas vedė Povilą Ventą, 
kur virė aršiausi klasiniai 
mūšiai, kur darbo žmonės 
kovojo dėl teisės gyventi 
laisvo žmogaus gyvenimą, 
— kalbėjo Lietuvos kultū
rinių ryšių su tautiečiais 
užsienyje „Tėviškės" drau
gijos pirmininkas Pranas 
Petronis.

1979-aisiais pasirodė au
tobiografinė Povilo Ventos 
knyga „Diena stipresnė už 
naktį". Vienoje nuotraukų 
matome miestelio pakraštį, 
upę. Skaitome užrašą: 
„Papilė ir Ventos upė, 
prie kurios prabėgo ma
no vaikystė". Ir dabar, ap
silankius Papilėje, žmo
nėms visuomet kris j akis 
toks derinys: pro pilia
kalnį, kur miestelio kapi
nės, teka gražioji žemaiti-
jos upė Venta, o jos pa
krantėje stovi akmuo, kur 
parašyta žmogaus pavardė 
— Venta. Povilas klasių 
kovos sūkuryje pasirinko 
slapyvardžiu gimtosios 
upės vardą.

Prisiminimais apie Povi
lą Ventą pasidalijo „Lais
vės" laikraščio direktorių 
tarybos sekretorė Nastė 
Buknienė. Amerikos pažan
gieji lietuviai, sakė ji, vi
suomet prisimins mielą, 
nuoširdų draugą, kurį įpra
tę buvo matyti ten, kur la
biausiai reikalinga talka 
pažangiam Amerikos lietu
vių judėjimui.

— žmogus gyvendamas

NORVEGAI IR 
CIGARETES

Norvegijoje pradedama 
energinga kova prieš rūko
rius. Numatoma cigaretes bei 
kitus tabako gaminkis parda
vinėti tik specialiose valsty
binėse parduotuvėse (taip jau 
pasielgta su alkoholiu, ku
ris anksčiau buvo pardavinė
jamas visose parduotuvėse). 

miteto ir Papilės zoninių kultūros 
darbu/otojų. Krepšeliai su gėlėmis 
padedami Jono Jurgaičio, Mildos ir 
Rimo Valatkų ir kitų susirinkusiųjų 
draugų.

Povilo Ventos kapas paskendo 
gražiose gėlėse ir vainikuose.

Draugai, stovėdami prie Povilo 
Ventos kapo tylomis vėl prisiminė 
jo gyvenime nuveiktus didelius dar. 
bus, visada žvalią — nenuilstamą 
jo pažangią veiklą, buvusią 
neblėstančią* jo patriotizmo ir 
internacionalizmu paženklintą visą 
jo gyvenimo kelią.

Grįždami į Vilnių sustojome 
Panevėžyje ten kapuose aplankėme 
amžinu miegu besiilsinčius, ameri
kiečio Jono Keramino brolį 
Edvardą ir jo sūnų Vidmantą. Prie 
jų kapo padėjome gėlių pokštes.

Tos dienos vakare, Vilniuje J. 
Jurgaičio bute, kuriame dažnai 
atvykęs į Tarybų Lietuvą pasisve
čiuoti būdavo mielas Povilas, čia 
susirinko ir jo buvę artimi draugai 
J. ir A. Laurinčiukai, N. ir P. 
Petroniai-, M. ir R. Valatkai, kurie 
su didele širdgėla, vėl papasakojo 
įdomių prisiminimų apie Povilo 
Ventos praeitą kilnų, garbingą 
gyvenimo kelią.

Jonas Jurgaitis
Vilnius

J. Brenciaus nuotr

Leopoldas Rozga

B
visuomet palieka pėdsaką, 
— kalbėjo Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos valdy
bos pirmininkas, „Tiesos" 
laikraščio redaktorius Al
bertas Laurinčiukas. — 
Kartais jis nežymus, o kar
tais labai reikšmingas. Po
vilo Ventos kelias buvo 
išklotas aštriais akmeni
mis. Jau ankstyvoje jau
nystėje pamatęs ir supra
tęs neteisybės priežastis, 
Povilas Venta įsijungė į 
komunistinį judėjimą. Ir 
veikė labai energingai. 
Povilas Venta — mąstyto
jas, humanistas, revoliu
cionierius, jis norėjo per
tvarkyti gyvenimą, pada
ryti jį gražesnį darbo žmo
gui. Jis drąsiai kovojo 
prieš tuometinę priespau
dą, nepalūžo, nors buvo 
valdžios parsekiojamas, 
teistas, kalinamas. Povilas 
Venta —, internacionalis
tas, kovų už laisvę Ispa
nijoje dalyvis. Jis — ir An
trojo pasaulinio karo daly
vis.

... Sugrįžo Povilas VenTuneliai po Vilnium Viena tunelio puse jau 
kuris laikas rieda a'utr- 
mobiliai. Netrukus bus 
pradėtas eismas antrąja 
puse — įvyks tunelio ati
darymas. Šios automagis
tralės atkarpos ilgis — 
800 metrų, iŠ kurių 263,7 
— uždengti.

Prieš šešerius metus sdešlmties metrų pločld
Vilniuje nuo Tarybų tilto dengtas tunelis po žeme Tarybų Sąjungoje iki tol taip
pradėta tiesti Šešių juostų perkirto Lenino prospek- buvo statomos požeminės vanden-
požemlnė autotransporto tą, P. Cvirkos gatvę ir tiekio kanalizacijos siurblinės ir
magistralė — tunelis. Trl- pasiekė Pakalnės gatvę, požeminiai garažai.

rašytojui Simonui Daukan
tui, atsirėmęs j du žilagal
vius piliakalnius. Žemai jų 
papėdėje plaukia upė 
Venta, o prie naujai pas
tatyto akmens sunešta 
margažiedžių gėlių, sudė
ta vainikų, vėjo papūsti 
suplevėsuoja pagarbos tė
viškėnui kaspinai. Ateina 
žmonės, pastovi, palenkia 
galvas ir tylomis skaito už
rašus: ,,.. .nuo S. Daukan
to kolūkio", „...nuo Papi
lės apylinkės tarnautojų", 
„. . .nuo Akmenės statybi
nių medžiagų kombinato 
kolektyvo", „. . .nuo S. 
Daukanto vidurinės mo
kyklos darbuotojų"...

Gėlės, vainikai. Ir di
džiulio žmonių būrio pris
lopintas bruzdesys. Pasiti
ko, priėmė, palydėjo į am
žinojo poilsio vietą daug 
nusipelniusį savo kraštietį.

Jaudinančius padėkos 
žodžius Povilo Ventos pa
laikų laidojimo ceremoni
joje tarė jo gyvenimo 
draugė Nelė Ventienė.

STEPAS GRIGAS

Yipeč šalies valdžia daug pa
stangų deda, norėdama sulai
kyti nuo šio žalingo įpročio 
jaunimą. Lėšos kampanijai 
prieš rūkorius gaunamos ap
mokestinus cigarečių gamin
tojus. Nuo 1990 metų Norve
gijoje įsigalios įstatymas 
draudžiantis rūkyti visose 
viešojo lankymo vietose — 
restoranuose, 
viešbučiuose.

“LAISVĖ“

Paminklinis akmuo Papilės žemės sūnui 
— P. Ventai. Kairėje — Nelė Ventienė, 
žalia — „Tėviškės" draugijos pirmininkas 
Pranas Petronis. V. Kapočiaus nuotr.

Gegužės 17-ąją Papilės kultūros namų salėje.

Į amžinojo poilsio vietą gimtajame Žemaitijos kampelyje

ta j gimtinę. 1 Papilę at
vyko daug jo kovos, veik
los draugų. Antai susimąs
tęs, palenkęs žilą galvą 
sustojo revoliucinių kovų 
Lietuvoje dalyvis Laurynas 
Kapočius. Audringai min
tys užgriuvo ir Antano 
Slapšio galvą. Jis — Povi
lo Ventos kovų Ispanijo
je bendražygis. Atsisvei
kinimo žodžius tarė ir ki
tas žymus revoliucionie
rius, Povilo Ventos jaunys
tės draugas Jonas Jurgaitis.

— Su Povilu Venta, — 
pasakė jis, — susipažinau 
daugiau kaip prieš pen
kiasdešimt metų Bajorų 
sunkiųjų darbų kalėjime. 
Politiniai kaliniai nuošir
džiai mylėjo Povilą už jo 
kuklumą, visada optimisti
nę nuotaiką, už dėmesį 
draugams.

Kalba Lietuvos KP Nau
josios Akmenės rajono ko
miteto pirmasis sekreto
rius Jonas Budrevičius:

— Kapai priglaudžia vi
sus. Ir tuos, kurie mus 
augino, mokė, ir tuos, ku
rie grūmėsi už darbo žmo

nių šviesesnį, prasmingesnį 
gyvenimą. Pagerbdami 
šviesų Povilo Ventos atmi
nimą, mes dar geriau su
vokiame žmogaus gyve
nimo prasmę, kurią lemia 
ne sukaupti asmeniniai tur
tai, bet sąžiningas, pras
mingas darbas, jo kova 
dėl žmogaus laimės.

Laidojimo ceremonijoje 
dalyvavo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo sekretorius Jo
nas Gureckas, Lietuvos TSR 
užsienio reikalų ministras 
Vytautas Zenkevičius, Lie
tuvos KP CK užsienio ry
šių skyriaus vedėjo pava
duotojas Justas Paleckis, 
Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos pirminin
kas Ramojus Petrauskas.

Graži žemaičių žemė ir 
gražūs žmonės. Ir Naujoji 
Akmenė pokario laiku ta
po vienu iš naujos, socia
listinės Lietuvos simbolių. 
Naujo gyvenimo istorijos 
puslapius rašo ir Papilės 
miestelis, pasipuošęs pa
minklu žymiąjam istorikui
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LIETUVOS KUirORINE KRONIKA
M. MYKOLAlClO-PUTINO 

MUZIEJUS

Vilniuje, Tauro kalno papėdėje, 
atidarytas lietuvių literatūros kla
siko liaudies rašytojo Vinco Myko
laičio-Putino memorialinis butas- 
muziejus. Šiame bute liepos 
21-osios gatvėje poetas gyveno ir 
kūrė nuo 1947 metų iki mirties.

Viename memorialinio buto kam
baryje įrengta ekspozicija. Čia išs- 
tatya V. Mykolaičio-Putino rank
raščių, laiškų, knygų, nuotraukų, 
yra jo rašomoji mašinėlė, kišeninis 
laikrodis, kuris rašytojui tarnavo 
pusę šimtmečio. Visiškai atstatyta 
svetainė-valgomasis. Buvusioje 
virtuvėje įrengtas skaidrių peržiū
ros kambarys. Čia taip pat galima 
pasiklausyti iš įrašų poeto balso.

V. Mykolaičio-Putino butas-mu- 
ziejus yra pirmas Vilniaus rašytojų 
memorialinio muziejaus sektorius.

TŪKSTANTIS SPEKTAKLIŲ
Liaudies muzikos teatras nese

niai suvaidino tūkstantąjį spektaklį 
“Mano kanklės paauksuotos”. Šis 
pastatymas jau kelintą vasarą sut
raukia tūkstančius žiūrovų. Spek
taklis sukurtas Prienų ir Kapsuko 
rajonuose surinkto folkloro pagrin
du, visų prima panaudota Skriaud
žių kaimo liaudies muzika.

Jau baigiasi antras dešimtmetis, 
kai žmonės kiekvieną vasaros šeš
tadienį ir sekmadienį iš įvairių Lie
tuvos vietų važiuoja į teatro spek
taklius bei koncertus Rumšiškėse. 
Čia, Kauno marių pakrantėje, prieš 
20 metų buvo atidarytas Lietuvos 
TSR liaudies buities muziejus, ku
riame ir vaidina teatras. Na, o ru
denį ir žiemą trupė keliauja su kon
certais po Lietuvą, kitas tarybines 
respublikas. Teatras dalyvavo mu
zikinio auklėjimo asociacijos kong
rese Maskvoje, tarptautiniuose 
liaudies muzikos festivaliuose Ta
rybų šalies sostinėje, Baltarusijoje, 
Ukrainoje, Lenkijoje, Suomijoje, 
koncertavo Bulgarijoje. Koncertų 
programos įrašytos plokštelėse ra
dijo laidoms, sukurtas filmas “Lie
tuvių etnografinis — tai mes”.

Povilo Mataičio vadovaujamame 
teatre yra per dvidešimt artistų. 
Kiekvienas jų dainuoja senovines 
liaudės dainas, šoka senolių šokius, 
groja praeities gadynės instrumen
tais.

66-asis SEZONAS
Savo 66-ąjį sezoną rugpjūčio 31 

d. pradėjo Lietuvos TSR valstybi
nis akademinis operos ir baleto 
teatras. Vilniečiams buvo parodyta 
kompozitoriaus V. Klovos operos 
“Pilėnai” premjera.

Teatro repertuaras vis labiau 
praturtinamas originaliais naciona
liniais kūriniais. Štai ir dabar sezo
no premjerai baletmeisteris E. Bu
kaitis ruošia vilniečio kompozito
riaus A. Rekašiaus baleto “Aura” 
pastatyma. Vasario, pradžioje mini
mos lietuvių kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus gimimo šimtosios metinės. 
Tai sukakčiai teatras žada paruošti 
jo operos “Pagirėnai” koncertinį at-' 
likimą. Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 70-mečiui numato
ma naujos lietuviškos operos prem
jera. Repertuaro plane — kompozi-* 
toriaus A. Bražinsko ir poeto A. < 
Drilingos kūrinys “Liepsna” apie 
žinomą pilietinio karo Rusijoje vei
kėją, kovotoją už Tarybų valdžią 
Juozą Vareikį. Šį seezoną taip pat 
žadama pastatyti V. Belinio operą 
“Norma” bei F. Heroldo baletą

Požeminė transporto ma
gistralė po Tarybų aikšte, 
Lenino prospektu ir P. Cvir
kos gatve eina 7—8 metrų 
gylyje. Nuo P. Cvirkos gat
vės magistralė palengva ky
la ir ties Pakaklės gatve įsi
lieja j antžeminę transporto 
arteriją. Per pažeminę ma
gistralę P. Cvirkos gatvėje 
pastatytas plačiausias viadu
kas Vilniuje. Iš magistralės 
įrengtas išvažiavimas į P. 
Cvlifkos gatvę.

Kad automobilių eismas 
tunelyje butų saugus, kad 
priešais atvažiuojančių auto
mobilių šviesos neakintų 
vairuotojų, tunelio viduryje 
įrengta ištisinė pusės metro 
storio gelžbetonio siena. Tu
neliu kursuos autobusai, to
dėl iškasoje prieš tunelį ir 
už Lenino prospekto įrengti 
trijų metrų pločio važiuoja
mosios dalies praplatinimai 
visuomeniniam transportui 
sustoti, taip pat peronai ke
leiviams. Iš čia į Tarybų 
aikštę, Lenino prospektą ir 
P. Cvirkos gatvę galima pa
kilti trijų metrų pločio gra
nito laiptais.

“Bereikalingas atsargumas”.
Plečiamos gastrolės po Lietuvą. 

Tam kuriamas specialus repertua
ras. Teatro planuose — “Sevijos 
kirpėjo” - variantas -gastrolėms ir 
Dž. Rosinio opera “Vedybų vekse
lis”, kurioje tik šeši veikėjai.

EKSPOZICIJOJE - 
SENOVĖS LOBIAI

Su savo fondų lobiais visuomenę 
supažindino surengtoje parodoje 
Kauno valstybinis istorijos muzie
jus. Išstatyti eksponatai, kurie pa
pildė muziejaus fondus per pasta
ruosius penkerius metus. Ekspozi
cijoje — beveik 300 muziejinių ver
tybių.

Pirmą kartą muziejuje taip gau
siai parodyti VIII-IX amžių gintari
niai amuletai ir moterų papuošalai. 
Įdomūs ir gerai išsilaikę X XI am
žių žalvario ginklai ir jų dalys. Tai 
archeologų radiniai Kretingos rajo
no Lazdininkų, Jonavos rajono Šu
kučių ir kituose senovės kapiny
nuose.

Parodoje daug istoriniu požiūriu 
vertingų dokumentų — 1696 me
tais Paryžiuje išspausdintas Lietu
vos ir Lenkijos žemėlapis, 1640- 
1644 metais Vilniaus universiteto 
spaustuvėje išleistos knygos, 1825. 
metais Karaliaučiuje L. Rėzos išs
pausdintos “Lietuviškos dainos”, 
1831 metų sukilimę vieno iš vadovų 
generolo J. Dombrovskio karinių 
veiksmų žemėlapis ir kt. Ekspona
tų tarpe — Radvilų manufaktūros 
Slucke tekstilės pavyzdžiai, Vakarų 
Europos ir japoniško porceliano 
dirbiniai, indai iš kobalto, alaviniai 
kareivėliai, “aprengti" praėjusio 
šimtmečio visų Europos valstybių 
karių uniformomis.

EKSPONUOJA LIAUDIES 
MEISTRAI

Šiemet prasidėjo antrasis sąjun
ginis liaudies kūrybos festivalis. Jis 
skiriamas Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos 70-mečiui. To
dėl svarbiausi festivalio renginiai 
vyks ateinančiais metais. Tačiau ir 
dabar Lietuvos miestuose ir rajo
nuose rengiamos liaudies kūrybos 
parodos, saviveiklos meno kolekty
vų apžiūros. Vien Lietuvos TSR 
liaudies meno draugija numatė apie 
pusantro šimto įvairių renginių.

Į festivalio programą įeina liau
dies dailės ir amatų dienos, liaudies 
meistrų dienos įmonėse, mokyklo
se. Liaudies meno ir saviveiklinės 
dailės parodos jau apkeliavo Drus
kininkus, Kelmę, Kretingą, Ne
menčinę, Varėną, Uteną, Ukmer
gę. Šiauliuose ir Širvintose buvo 
organizuotos rajoninės liaudies dai
lės dienos. Nemaža brandžių darbų 
buvo eksponuojama Žemaitijos, 
Aukštaitijos, Vilnijos zononėse 
liaudies meno parodose. Įdomi 
šventė įvyko Kaune, kur savo kūri
nėlius demonstravo liaudies meist
rų vaikai ir anūkai.

Pirmasis festivalio renginys uz 
respublikos ribų buvo paroda “Lie
tuvių liaudies dailė" Leningrade, 
TSRS tautų etnografijos muziejuje. 
Lankytojai susipažino su šiuolaiki
ne lietuvių liaudies daile. Buvo pa
rodyti Lietuvos kino studijos doku
mentiniai filmai apie respublikos* 
liaudies meistrus ir jų kūrybą. 
Daugiau kaip šimtą kūrinių įsigijo 
TSRS tautų etnografinis muziejus. 
Kartu su kitų tarybinių tautų liau
dies dailės darbais ateityje jie bus 
eksponuojami Tarybų šalyje ir už
sienyje. Paruošė J-Žukauskas

Tunelis — sudėtinga tran
sporto sistema. Joje daug 
įvairių šiuolaikinių įrenginių 
ir sistemų. Pavyzdžiui, grun
tiniam vandeniui surinkti 
statybininkai įrengė keturių 
eilių dviejų kilometrų ilgio 
drenažą. Čia surinktą grun
tinį Ir lietaus vandenį išpum
puos automatinė vandens 
perpumpavimo stotis.

Virš tunelio baigiama 
įrengti Tarybų aikštė su di
džiuliu baseinu ir originalios 
konstrukcijos fontanu. Va
landėlei prisėdę aikštėje ir 
klausydamiesi fontano almė
jimo, negirdėsime po kojo
mis dundančių automobilių.

Ar statysime daugiau tu
nelių Vilniuje? Mūsų respu
blikos sostinė neturi tokių 
kalnų kaip Užkaukazės ir 
Krymo miestai, tačiau atei
tyje Vilniuje numatoma pa
statyti dar ne vieną pože
minę autotransporto magist
ralę. Tunelių ilgį kilometrais 
pradėsime Skaičiuoti tada, 
kai Vilniuje imsime tiesti 
greitąjį tramvajų. Toks lai
kas ne už katou.

Napoleonas DŪDA
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Naujoj Vietoj

Buvo rašyta anksčiau, kad Sūnų 
ir Dukterų Klubas parduotas, ir 
susirinkimams jau turime naujas 
patalpas. Taigi, jau visas mėnuo 
kaip susirinkame naujoj vietoj. 
Svetainė gan jauki, kas liečia 
transportaciją, geroje vietoje, 
Klubiečių atsilanko nemažai, jų 
tarpe ir svečių. Jie ateina palošti 
bingo, pasimatyti su draugais, 
pasikalbėeti, išsigerti kavos su 
skaniais užkandžiais, kuriuos pa
ruošia mūsų darbščios šeimininkės.
Buvę malonu matyti P. Daugėlą, 

kuris sugrįžo po trijų savaičių vieš
nagės Lietuvoje. Sakė, kad parsi
vežė daug malonių įspūdžių. Povi
las visus dalyvius pavaišino ska
niais šokoladais iš Lietuvos. Mes 
jam sudainavom ilgiausių ir 
džiaugsmingų metų.

Labai malonu matyti mūsų pen-t 
sininkus draugiškai bendraujant.

Bingo vyksta kiekvieną tiječiadie- 
nį nuo 12 valandos. Kas nori su 
pensininkais pabendrauti, prašome 
atsilankyti į Hillcrest Community 
Centre, 1339 Bathurst St. B9site 
maloniai priimti.

Beje, netolimoj ateity bus 
parodyti filmai.

Moterys pasitarė
Įvyko Toronto Lietuvių Moterų 

Klubo susirinkimas, jame aptarė 
klubo reikalus ir nutarė ką nors su
rengti klubo naudai. Narių atsilan
kė nemažai, visos diskutavo klubo 
reikalus. Nutrarė kada nors spalio 
mėnesį suruošt filmų rodymą su 
užkandžiais ir kitais pamargini- 
mais.

Iš raportų paaiškėjo, kad klubas 
gerai susitvarkęs finansiniai. Praė
jusiais metais visos klubietės užsi
mokėjo duokles. Mūsų darbščioji fi
nansų sekretorė A. Poškienė pra
nešė. kad buvo susirgusios 8 narės, 
kurias ji aplankė su dovanėle ir lin
kėjimais. Taip pat ji nepamiršta 
pasiųsti linkėjimus klubietėms gim
tadienių progomis.

Diskutuojant klubo reikalus, pir
mininkė B Janauskiene priminė, 
kad klubietės iki šiol rėmė klubo 
reikalus ir kvietė darbą tęsti toliau. 
Paprašė dalyves atsistoti ir pa
gerbti mirusią Onutę Židžiūnienę.

Liūdnos žinios
P. E. Laurusevičiai, persikėlę 

gyventi į Ottawą, gavo liūdną ži
nią. Lietuvoje mirė Prano Lauruse- 
vičiaus sesutė Anelė Sudarinė, gy
venusi Kanatavos valsčiuje, telšių 
rajone. Velionė ilgą laiką mokyto
javo, kol buvo sveika. Elzbieta 
Laurusevičienė gavo žinią iš Vaka
rų Vokietijos, kad ten mirė jos se
sutė Agota Mikšene.

Laurusevičiams ir giminėms, ne
tekus mylimųjų, gili užuojauta.

Lankėsi vestuvėse
Izabelė Rukienė su sūnum Vy

tautu lankėsi Chicagoje giminaičių 
vestuvėse. Susitiko daug tautiečių 
giminių. Sugrįžo vizitu patenkinti.

Išvyko į vakarus
Jonas ir Ada Morkiai porai sa

vaičių atostogoms išvyko į Vancou
ver}. Ta proga apsilankys ir pagar
sėjusioje Kanados parodoj — Expo 
86.

Laiiingai praleisti atostogas.
A. Y.

♦ ♦ ♦

ATOSTOGOS GIMTINĖJE
Povilas Daugėla viešėjo gimtinėj- 

Lietuvoj 3 savaites. Sugrįžo geroj 
nuotaikoj. Džiaugiasi, kad Lietuvo
je gyvenimas eina pirmyn — ple
čiasi industrija, miestuose statoma 
daug apartmentų su moderniškais 
įrengimais, kolūkiuose plinta me
chanizacija. Jis lankėsi Lietuvoje 
daug kartų. Sako, kiekvieną kartą 
gimtinėje pamatai didelę pažangą.

Buvo malonu matyti P. Daugėlą, 
susitikti su pažįstamais tautiečiais. 
Lankęsis įvairiose vietose.

Bet sako, po ilgos viešnagės, ne
žiūrint, kaip buvo malonu, tačiau 
“pasiilgau draugų Toronte.”

Welcome home, Paul!
A. Y.

Montreal, Que.

PUIKUS IŠVAŽIAVIMAS

Liepos 19 d. Montreal© Moterų 
klubas surengė išvažiavimą į JAV.

Važiavome 47 narės ir ne narės. 
Autobusas skambėjo gražiomis 
dainomis; buvome kai viena šeima?

Sustojome pas Klubo pirminin
kę V. Vaitiekūnienę ir F. Jotkų. 
Buvome labai gražiai priimtos ir 
pavaišintos.

Vėliau sustojome ir į bažnytėlę, 
kur kas norėjo ir pasimeldė.

Jau daug naujų narių įsirašė, ir 
valdyba labai puikiai veikia — 
pritraukė daug jaunų moterų.

Šia valdyba galima didžiuotis. 
Bravo!

Atvyko — išvyko
Pas Šneiderį buvo atvykęs 

sūnus iš Halifax, vėliau A. 
Šneideris išvyko pas sūnų, 
pabandyti žūklio laimės.

M. Šalčiūnienė aplankė gimines 
Toronto, Ont.

Susižiedavo
Gary Tautkus susižiedaVo su 

italų tautos mergaite. Geros 
laimės.

Serga
A. Simijonas, randasi Reddy 

Memorial ligoninėj.
L. Urbonavičiūtė netikėtai puolė 

ir susilaužė koją.
V. Baranauskienė buvo išvežta į 

Royal Victoria ligoninę.
A. Jonelis pergyveno mašinos 

avariją, kurioje jo žmonai sulaužė 
abi rankas.

Linkiu visiems greit pasveikti.
Mirė

Rugpjūčio 13 d. po sunkios ligos 
mirė Alekas Bendžius, 73 metų. 
Liko nuliūdime 2 sesutės. Buvo 
^męs Montrealyje.

Rugpjūčio 19 d. mirė Ona 
Vadišienė (Viršilaitė), 81 metų. Į 
Kanadą atvyko po antrojo karo. 
Paliko dideliame nuliūdime dukrelę 
Nijolę ir sūnų T. Lietuvoje.

Rugpjūčio 19 d. staigiai mirė 
Petras Lingaitis, 61 metų. Liko 
sūnus ir dukra.

Taip pat mirė Bronė Malinauskie
nė. Paliko nuliūdime vienintelę 
dukrelę. -*

Rugpjūčio 30 d. Chicagoje staiga 
mirė Petras Vilkelis. Paliko 
nuliūdime žmoną Helen, 2 dukre
les, 1 sūnų su šeimomis, brolį Joną 
Kanadoje, 3 brolius T. Lietuvoje, 1 
sesutę su šeimomis.

Rugsėjo 3 d. staiga mirė Ona 
Matulienė Ažiblaityte 85 m. Buvusi 
montrealietė. Paliko dukrą, sūnų ir 
10 anūkų, taip pat sesutę T. 
Lietuvoje. Buvo kilusi iš Anykščių.

Rugsėjo 7 d. staiga mirė Leonas 
Gureckas, 57 metų. Liko žmona, 2 
dukros, 2 sūnūs ir 6 anūkai. Į 
Kanadą atvyko po Antrojo karo.

Artimiesiems gili užuojauta 
velioniems, lai būna lengva žemelė.

J-na

PADĖKOS ŽODIS
Noiru širdingai, padėkoti visiems 

bičiuliams ir bičiulėms, užjautu* 
siems mane pergyvenant sunkią 
operaciją. Jūsų draugiški linkėji
mai padėjo sugrįžti ir vėl su jumis 
bendrauti. Ta proga noriu ir aš pri
sidėti prie išlaikymo Laisvės. Siun
čiu $40.00 (kanadiškais) auką ir lin
kiu, kad Laisvė ilgai savo skaityto
jus lankytų.

M. Vaitkienė

Budi elektronika
PANEVEZYS. Langų stiklo 

lydymų stiklo fabriko vaido 
■titarogrocesorlus „Remlkont- 
100“.

Si elektronini skaičiavimo 
malina jau point pripažinimų 
no vienojo pramonės lakoje. 
Stiklo pramonėje jų pirmieji 
lėlyje pritaikė panevėžiečiai.

— „Romlkont-100" mūsų 
fabrike atlieka automatinio 
stiklo lydymo parametrų kont
rolę, — sako Panevėžio stik
lo fabriko direktorius Stasys 
Stoikus, — Tai garantuoja Sta
nių stiklo lydymo procesų, 
pagerina aptarnaujančio per
sonalo darbo sulygęs.

Naujos skaičiavimo techni
kos (diegimas stiklo fabrikui 
davė 34 tokstančių rublių mo
tin] ekonominį efektų.

Vida BIELSKYTE

Prabėgo devyni metai kai tavęs netekau. Su tavimi netekome 
Kanados progresyvio laikraščio “Liaudės Balso”. Nebuvo jėgų to
liau jo išleisti. Tu mylimas drauge kovojai už taikos išlaikymą pa
saulyje, už geresnę ateitį. Tavo įdėjos nežūšta.

Ilsėkis ramiai Kanados žemelėje. Pasilieku vieniša,
BRONĖ JANAUSKIENE

Prisiminimui savo mylimo vyro, drauge Janauskiene’P"®1“"1® 
' "Laisvei” 100 dol. auką. Širdingai ačiū tau, drauge Janauskiene.

Administracija

Detroit
Mirė Vincas Kirvela

Rugsėjo 2 d. 1986 m. po sunkios 
vėžio ligos, mirė visiems gerai ži
nomas pažangietis, Vincas Kirvela, 
sulaukęs 86 metų amžiaus. Buvo 
pašarvotas Vai Bauža laidotuvių 
namuose, 1930 - 25th Street, Det
roite ir palaidotas Rugsėjo 6 d. 
Woodmere Kapinėse prie mirusio 
brolio Jono Kirvelos. /

Velionis gimė balandžio 6 d. 1900 
metais Demeikių kaime, netoli Ko- 
varsko, Ukmergės rajone, Lietu
voj. Jo tėveliai buvo Marytė Sima- 
nonis ir Karalis Kirvela. Šeimoje 
buvo trys sūnai: Vincas, Kazys ir 
Jonas, bei viena dukra, Adelė. 
Brolis Jonas mirė 1960 metais Det
roite ir palaidotas Woodmere kapi
nėse. Brolis Kazys mirė Lietuvoj 
1980 metais. Sesutė Adelė Bagdo
nas gyvena Lietuvoj. Vincas Kirve
la lankė mokyklą Vidiškiuose. Pra
sidėjus pirmutinėj pasaulinei karei, 
Vincas buvo paimtas į Lietuvos ka
riuomenę 1920 metais ir paliuosuo- 
tas 1922 metais. Velionis dirbo 
įvairius darbus laukuose; ant gele
žinkelio; ant statymo tiltų ir paga- 
liaus kovo mėn. 1928 metais aplei
do Lietuvą ir atsidūrė Kanadoje. 
Išvažinėjo po visą Kanadą: Halifax, 
Winnipeg, Nova Scotia, Montreal, 
Toronto ir dirbo įvairius darbus už 
mažą mokestį. Pagaliaus 1942 me
tais at,važiavo pas brolį Joną į Det-

DETROIT, MICHIGAN

MIRĖ

Vincas Kirvela
NUOŠIRDI PADĖKA VISIEMS

Rugšejo (September) 2 d. 1986 mirė Vincas Kirvela nuo skaud
žios ligos Heritage Ligoninėje. Buvo palaidotas Rugsėjo 6 d. 
Woodmere Kapinėse prie mirusio brolio Jono. Kadangi Vincas 
Kirvela būdamas sveikas paskyrė manę jo asmeninė įgaliotine, 
man reikėjo jį prižiūrėt per sirgimą ir palaidoti, o tam reikėjo 
daug draugų kurie man pagelbėjo.

Visiems suteikusiems bile paslaugas laike šermenų ir laidotu
vių ir visiems kurie išreiškė savo užuojautas ir linkėjimus laike jo 
sirgimo, šiuomi noriu išreikšt širdingą padėką.

Nuoširdus dėkui Yolandai Zaparackienei už nepaprastai gražią 
prakalbą laidotuvių koplyčioje ir kapinėse; grabnešams Kęstučiui 
Gareliui, Alfons Rye, Albert Stacey, Eddie Balchūr.ui, Raymond 
Lyben ir Chuck Tvaskai; Detroito Lietuvių Klubu už suteiktą 
vietą pietums; laidotuvių direktorei Yolandai Zaparackienei už 
suteiktą pagalbą ir gražų tvarkymą laidotuvių; visiems už gražius 
gėlių vainikus ir puokštes; John Smitl^ ir Tony Vasaris už pagal
bą klube laike pietų; visiems už dalyvavimą šermenyse ir laidotu
vėse ir visiems bile kuo prisidėjusiems prie Vinco Kirvelos palai
dojimo.

Asmeninė Įgaliotinė,
Stefanija Masytė

1 Karsto nešėjai buvo velionio drau
gai: Kęstutis Garelis, Albert Sta
cey, Alfons Rye, Eddie Balchūnas, 
Raymond Lyben ir Chuck Tvaska. 
Kaip ir visuomet, laidotuvių direk
torė, Yolanda Bauža Zaparackįenė 

' ne tik pasakė gražią atsisveikinimo 
prakalbą bet padėkojo visiems da
lyviams ir pakvietė visus pietums į 
Detroito Lietuvių Klubą.

Tai taip užsibaigė Vinco Kirvelos 
gyvenimas. Tebūnie jam lengva že
melė amžinai ilsėtis Woodmere ka
pinėse prie savo broliuko.

Michigan
roitą ir gavo darbą Chrysler korpo
racijoj kur dirbo nuo gruodžio 24 d 
1942 m. iki gegužes 30 d. 1965 m.: 
kuomet išėjo į pensiją. Velionis bu
vo neženotas.

Vincas Kirvela buvo pažangus 
vyras nuo gimimo dienos iki mir
ties. Priklausė prie Detroito Lietu
vių Klubo; LDS 21 kp.; ir prie bu
vusios ALDLD 52 kuopos. Skaitė 
laikraščius “Laisvę” ir “Vilnis” ir 
buvo tų laikraščių uolus rėmėjis. 
Tuos laikraščius jis prenumeravo 
savo giminėms Lietuvoj. Įsistei
gus Tarybų Lietuvai, Vincas važia
vo aplankyt savo giminės: 1960, 
1967, 1974 ir 1980 metais, viso ke
turias kartus. Jam labai patiko Ta
rybų Lietuva ir rengėsi ten važiuot 
užbaigt savo gyvenimą, bet nelem
toji liga ir mirtis viską užbaigė.

Vincas Kirvela paliko Amerikoje 
daug giminių, bet jie nebuvo jo ar
timi draugai. Jo mirusis brolis Jo
nas turėjo dvi dukras Mary Sotock 
ir Helen Ford ir veiną sūnų Walter 
Kirvelą; šie trys turi devynis anū
kus ir keturiolika pro-anūkų. Tar. 
Lietuvoj velionis Vincas paliko se
kančius mylimas ginimes: sesutę 
Adelę Bagdonas; sūnėnus Vladą 
Bagdoną, Kazimierą ir Henriką 
Kirvelą; dukterėčias Gražiną ir Ire
ną.

Laidotuves tvarkė velionio asme
ninė įgaliotinė, Stefanija Masytė.

Prašome Nemirt
Spalio 2 d. š.m. lietuvių radio va

landėlės direktorius, Algis Zapa- 
rackas ir jo žmona Vai Bauža 
laidotuvių įstaigos sąvininkė. Yo
landa Bauža Zaparackas, išvažiuoja 
į savo tėvų ir savo gimtinę, 
Lietuvą. Sakė važiuoja su kitais 
turistais ir bus namie spalio 16 d. 
Nors radio valandėlę ir laidotuvių 
reikalus prižiūrės Algio Zaparacko 
tėvelis, Antanas Zaparackas, bet 
būt gerai ir prašome, kad niekas 
nemirtų iki sugrįš Yolanda 
Zaparackienė iš Lietuvos. Beje, 
Algis ir Yolanda Zaparackai 
važiuoja į Lietuvą ne tik- 
ją ir gimines aplankyt, bet paminėt 
savo dešimts metų ženybinio gyve
nimo sukaktuves.

# Stefanija

MUZIEJUS LIETUVOS 
SODYBOJE

Salantuose veikiančio liaudies 
meno ir buities muziejaus kol kas 
nerasite jokiusose turistinių kelio
nių maršrutuose ar lankytinų vie
tovių sąrašuose. Tačiau priemiesčio 
gatvele į žalumoje paskendusią 
Alekso Gapanavičiaus sodybą — 
muziejų neretai atklysta pavienių 
turistų, ekskursinių grupių ne tik 
iš aplinkinių vietovių, bet ir iš Lat
vijos, Estijos, Ukrainos.

Sodybos šeimininkas — Salantų 
tarybinio ūkio dailininkas prieš ke
turis dešimtmečius pradėjo rinkti 
senovines monetas, praėjusio ir 
mūsų šimtmečio namų apyvokos 
daiktus, paveikslus, knygas,, perio
dinius leidinius. Nemaža vertingų 
daiktų aptiko senuose vienkiemiuo
se, iš kurių žmonės, keldamiesi į 
naujas gyvenvietes, nebepanoro su 
savimi tempti senų rakandų.

— Įsteigti muziejų paskatino sa
lantiškis liaudies meistras Petras 
Kalenda — plačiai žinomas Palan
gos Juzės autorius, iš beržo ar lie
pos pliauskų išdrožęs daugiau kaip 
šimtą linksmo, per žmones keliau
jančio siuvėjo variantų, — pasako
ja A. Gapanavičius.'— Ekspozicijo
je yra ne vienas jo medžio droži
nys.

Šiame neįprastame muziejuje 
eksponuojama tik tai, kas aptikta 
Žemaitijoje: unikalūs X-XII am
žiaus archeologiniai radiniai iš Im
barės ir kitų pilkapynų, XVII-XIX 
amžiaus namų apyvokos daiktai. 
Lankytojai susidomėję apšiūri se
novinių laikrodžių, lygintuvų, žem
dirbių apyvokos daiktų kolekcijas. 
Tvarkingai išrikiuoti mediniai in
dai, vazos, žvakidės, spalvingos Už
gavėnių kaukįs, papuošalai. S. Ga- 
panavičius sukaupė nemaža senovi
nių muzikos intrumentų — kanklių, 
skudučių, švilpynių, be kurių neap
sieidavo nė viena kaimo vakaronė.

Muziejuje dažnai lankosi aplinki
nių mokyklų moksleiviai — čia 
vyksta istorijos pamokos, neretai 
užsuka etnografinių ekspedicijų da
lyviai. Antai Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto Lietuvos TSR istorijos 
katedros profesorė, istorijos moks
lų daktarė P. Dundulienė su uni
versiteto kraštotyrininkais Salan
tuose praleido keletą dienų, rado 
čia įdomios medžiagos, bandė iššif
ruoti XVII amžiaus antkapinių 
plokščių užrašus. A. Gapanavičius 
kiekvienam užėjusiam — puikus gi
das ir konsultantas, turintis ką pa
pasakoti apie kiekviena savo eks
ponatą. Aušra Pilaitienė

EUGENE, OREGON 1

Liūdnas Prisiminimas A
Neapsakomai liūdnai ir sakudžiai praslinko 9 metai nuo tn iw. 

kio kuomet žiaurioji mirtis sustabdė mano brangios ir mylioms, 
dukrelės Albinos Daugirdaitės Anderson jautriosios širdies plaki
mą, užgesindama jos gyvybės liepsnelę.;

Taippat prieš šešis metus negailestingoji mirtis atskyrė ant vi
sados mano mylimą vyrą, Joną Daugirdą. Niekas nesupras kaip 
man ilgu be jų ir kiek teko per tuos metus skaudžių valandų per
gyventi vis jų nesulaukdama. Jie grįžti negali, nors taip trokšta 
manoji širdis.

Liūdinti motina, 
Žmona — Uršula Daugirda

Zygiuotė
(Pabaiga iš 1-mo pusi.]

versitete, bet tokio pritarimo mies
to gyventojų, kaip šiai eitynei, ne
su matęs. CIevelande, kur taikos 
eitynę pasitiko daugiau kaip 5 
tūkstančų žmonių demonstracija už 
taiką, Ohio gubernatorius Richard 
Celeste akcentavo, kad žmogui kil
niausia yra kovoti už taiką. Guber 
natorius kreipėsi j taikos eitynės 
daįyvius ir demonstrantus, kad bū 
tų sulaikytas ruošimasis “žvaigžd
žių karams”, kad būtų sustabdytas 
ginklavimasis, nes visa- tai pasaulį 
daro nesaugiu žmonėms gyventi, 
jis kalbėjo. Tolygius /pasisekimus 
“Great Peace March” eitynė turėjo 
Youngstown, Pittsburg ir kituose 
didesniuose miestuose, kur irgi vy
ko masiniai už taiką mitingai, de
monstracijos. Visur žmonės eitynės 
dalyviams rodė širdį.

Kaip pasakoja nuo pat Los Ange 
les maršuojanti eitynės dalyvė 
Aleida Von Dyke, iš Mineapolio, 
Minn., girdi, niekad nepamiršiu kai 
maršuojant per dykumas 'kaip nuo
širdžiai mus sveikindavo prava
žiuojantys sunkvežimiais šoferiai, 
kaip nuoširdžiai sveikindavo iš 
traukinių garvežių mašinistai mo
suodami rankomis ir sušvilpdami 
garvežio švilpuku. Niekad nepa
miršiu, ji sako, kai artinantis mums 
prie miestelių žmonės pasitikdavo 
su šalykelėse pastatytais šalto van 
dens stendais atsigerti, su stendais 
vaisių, kai kur netgi su pastatytais 
stendais sumuštinių. Visi mum" 
linkėjo sėkmės žygyje už taiką

Šį “Great Peace March” takos 
gynėjų eitynė nuo Pacifiko iki Al 
lanto ir pačios sostinės Vašingtono 
visiems laikams įeis į Amerikos 
liaudies kovų už taiką istorijon.

“Great Peace March” eitynė pa
rodė, kad Amerikos liaudis už taiką 
pasaulyje, nori nutraukimo bran
duolinių bandymų, susitarimo dėl 
ginkluotės sureguliavimo, tautų 
sambūvio. Eitynė išjudino tūkstan
čius žmonių veikti už taiką, o ne tik 
šnekėti už taiką.

Eitynės dalyviai nužygiavę į Va
šingtoną ketina matytis su kong- 
resmanais ir senatoriais, pasakyti 
jiems, kad jie maršuodami per visą 
šalį patyrė, kokios stiprios Ameri
kos žmonių nuotaikos už taiką, ir 
kad kongresmanai bei senatoriai 
turi rimtai į tai atkreipti savo dė
mesį. Jeigu prez. Reaganas juos 
prisileis, pasakys ir jam.Ispanijos karalių problemos

Ispanijos karališkasis dva
ras sunerimęs dėl galimo.*-' 
netinkamos santuokos. Mat 
kunigaikštytė Elena, vyriau
sia 24-erių metų Ispanijos 
karališkosios poros duktė, 
vis dažniau viešai susitikinė
ja su Luisu Astolfiu, vieno 
Madrido prekybininko sūnu
mi. Kunigaikštytė ir minėta
sis jaunuolis prieš kelis mė
nesius susipažino pasijodinė
jimo arkliais metu. Pažintis 
peraugo į draugystę, o gal 
net — o siaubei — į meilę. 
Tėvų nerimas buvo toks di
delis, jog kunigaikštytei bu
vo griežtai uždrausta susitiki
nėti su Astolfiu, o juo labiau 
viešai rodytis visuomenei. 
Tuo tarpu, nepaisydama tėvų 
draudimo, Elena neseniai su 
Luisu apsilankė viename ma
dingame Madrido naktiniame 
klube, kur linksminosi iki ry
to. Salėje įbuvo keletas laik
raščių skandalingų kronikų 
reporterių, ir apie karališko
sios atžalos poelgį netrukus 
sužinojo visa Ispanija.

Labiausiai susikrimtusi ku
nigaikštytės motina karalie
nė Sofija, kuri, kaip kalba
ma, jau numačiusi vyriausia
jai dukrai vyrų — garbingos 
giminės, savo šaknimis sie
kiančios XI amžių, atžalų. Ką 
gi, pasikeitė ne tik laikai, 
bet kunigaikščiai, kurie vis 
mažiau vertina savo „mėly
nąjį kraują", dažniau paklus
dami jausmams.
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Draugiškas susitikimas 
ir dokumentiniai filmai

Lapkričio [Nov. 16] “Laisvės” salėje įvyks draugiška popietė, 
kurioje bus rodomi šios šalies Dokumentiniai filmai ir Lietuvos 
dokumentiniai filmai. Taipgi bus bufetinės vaišės ir muzikalinė 
programa.

Pradžia 1 vai. popiet. Visi kviečiami. Įėjimas laisvas.

- PASAULIO - BRIEFS

MALQNIOS PRIIMTUVĖS

Sekmadienį, rugsėjo 28 d. Nelės 
Ventienės namuose įvyko puikios 
vaišės svečiams iš Lietuvos susitik
ti, tai drg. Rimgaudui ir jo žmonai 
Nijolei Mališauskams. Su drg. 
Mališauskais mes jau buvome 
pažįstami, nes drg. Rimgaudas 
prieš keletą metų darbavosi 
Washingtone Tarybinio Konsulo 
pareigose. Dabar jis ir vėl perėmė 
Konsulo postą.

Draugai Mališauskai labai drau
giški, mieli svečiai. Su jais 
pasidalinom praeities prisiminimais 
ypač prisiminėm, kai čia anksčiau 
gyveno.

Susitikime svetys pasakė puikią 
kalbą ir pranešė daug malonių žinių 
apie mūsų tėvynę Lietuvą. Taip 
pat mums palinkėjo sėkmės 
darbuojantis pažangiajame judėji
me.

Už mums skirtus nuoširdžius 
linkėjimus Nastė Buknienė padėko
jo, pabrėždama, kad mes Lietuvą 
mylime ir, kad daug mūsiškių jau 
dažnai Lietuvoj lankosi, todėl ir su 
Konsulu ir toliau teks dažniau 
susitiktinėti. y

Mališauskus atlydėjo Tarybinės 
spaudos korespondentas prie Jung
tiniu Tautu drg. Vilius Kavaliaus
kas su žmona Ramūne ir dviem

sūneliais — Pauliuku ir Justuku. 
Pastarasis jau gimęs Amerikoje, 
taigi “amerikonukas”, bet su 
broliuku kalba tik lietuviškai. 
Vietinių mūsiškių svečių turėjome 
<ražią grupę, bet buvo ir iš gerokai 

oliau atvykusių, būtent Aido 
choro mokytoja Mildred Stensler 
Aido solistas Viktoras Bekeris, 
Volteris ir Amilija Yuskovic ir kiti.

Leiskite man visų dalyvavusiųjų 
vardu pareikšti gilią padėką 
energingai ir svetingai Nelei 
Ventienei už puikiai paruoštas 
vaišes, tiesiog — karališkus pietus 
ir už suteiktą progą su svečiais 
pabendrauti. Svečiai pradėjo rū
pintis kelione į namus, tad juos 
išlydėję mes saviškiai dar ilgiau 
pasilikę pasikalbėjome einamaisiais 
reikalais, žinoma ta proga prisimi
nėm ir “Laisvę”, svarbiausia, kad 
ja reikėtų pasveikinti ir su auka.

Aukojo:
Walter ir Amilija Yuskovic . . . .$30 
Ona Čepulienė............................$20
Mildred Stensler .................... $10
Aldona ir John Katinas.............. $10
Henry Juška................................$10
Nellie ir Edie Šumbris.............. $10
Nastė Buknienė..........................$10

Viso.......................................... $100

N. B
RICHMOND HILL, N.Y.

New' Yorke lankėsi gerai žinoma “Laisvės” vajininkė ir darbuotoja 
Natalija lešmantienė iš Lauderdale Lakes, Fla. Draugė lešmantienė 
ilgus metus dirbo Miami Lietuvių klube ir aš manau kad ji ir vėl daug 
veiks kai Klubas bus atidarytas.

Iš New Yorko drg. lešmantienė su “Laisvės” grupe vyko į Lietuvą. 
Sugrįžo rugsėjo 1 d., labai patenkinta kelione. Per kelias dienas New 
Yorke ji aplankė senus pažįstamus ir draugus. Grįždama į Floridą draugė 
lešmantienė užrašė “Laisvę” giminėms Lietuvoje ir $50 aukų; $25 nuo 
Jurevičių, Floridoj.

Dabar drg. lešmantienė šildosi saulėtoj Floridoj.

per

ELEKTROCHEMIKAI
SUSITIKO VILNIUJE

Pasaulinio mokslo žvaigždės — 
elektrochemikai rugpjūčio pabaigo
je buvo susirinkę Tarybų Lietuvos 
sostinėje. Čia vyko tarptautinės 
elektrochemijos draugijos konfe
rencija, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip 600 mokslininkų iš 24 pasaulio 
šalių.

Kodėl konferencijos vieta buvo 
pasirinktas Vilnius? Padaryta tai 
neatsitiktinai. “Tarybų Lietuvos 
elektrochėmikų pasiekimai yra 
neabejotinai pasaulinio lygio, tad 
plačiau susipažinti su jais ir buvo 
išreiškę norą dauguma konferenci
jos dalyvių” — atsakydamas į šį 
klausimą, pasakė tarptautinės 
elektrochemijos draugijos prezi
dentas Iržis Koryta iš Čekoslovaki
jos.

Nuodugni pažintis su Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Chemijos 
ir cheminės technologijos institutu 
ir jo mokslininkais pranoko lūkes
čius. Manfredo Braiterio, Vienos 
(Austrija) technikos instituto pro
fesoriaus žodžiais tariant, lietuviš
koji elektrochemikų mokykla, ku
riai pagrindus dėjo akademikai 
Juozas- Matulis ir Romanas Višo
mirskis, duoda toną tyrimams, at
liekamiems daugelyje Vakarų Eu
ropos šalių. 0 John Bokras, Texas 
universiteto profesorius, įsiti
kinęs, kad vilniečių mokslininkų 
fundamentiniai darbai pasitarnaus 
plečiant tyrimus visiškai naujose 
perspektyviose elektrochemijos 
srityse.

Chemijos ir cheminės technologi
jos institutas yra ypač daug nuvei
kęs, kuriant metalų dangų ir jų pa
dengimo technologijų teorinius ir 
taikomuosius pagrindus. Į gyveni
mą yra išėję apie septyniasdešimt 
technologijų, kurios naudojamos 
beveik tūkstantyje Tarybų Sąjun-

sprendžiamų problemų 
rodo toks pavyzdys: 

kas dešimta metalo to-

ges, taip pat Bulgarijos, Čekoslo
vakijos, Vokietijos Demokratinės 
Respublikos įmonių. Vilniečių “dra
bužiai metalams” — plonytės, nuo 
rūdijimo saugojančios dangos, tai
komos tokiuose automobilių ga
mykla Toljatyje, Karnos didžiakrū- 
vių sunkvežimių gamykla Brežnevo 
mieste.
— Mūsų 

aktualumą 
praktiškai
na, išgaunama pasaulyje, tais pa
čiais metais ir prarandama, — pas
tebi instituto direktorius, akademi
kas Romanas Višomirskis. — Me
talą sunaikina korozija, paprastai 
sakant, rūdijimas. Štai prieš tą me
talo priešą ir nukreiptos mūsų pas
tangos. Reikia pažymėti, kad mūsų 
paieškos gana sėkmingos. Sukurtos 
dangos ir technologiniai procesai, 
kurių dėka du-tris kartus padidina
mas mašinų, jų mazgų ir detalių, 
metalo konstrukcijų tarnavimo lai
kas.

Kurdami efektyvias kovos prieš 
koroziją priemones, Vilniaus moks
lininkai plečia bendradarbiavimą su 
užsienio šalimis. Už bendrus dar
bus jau gauta daugiau kaip dešimt 
Tarybų Sąjungos - Čekoslovakijos 
autorinių pažymėjimų apie išradi
mus.

Tarptautiniame susitikime Vil
niuje buvo pabrėžta įvairių šalių 
mokslininkų bendradarbiavimo 
svarba, numatytos naujos darbų 
kryptys. Beje, Tarybų Lietuvos 
mokslininkų darbai pasitarnaus to
kioms perspektyvioms elektroche
mijos sritims, kaip kuro, Saulės. 
energijos efektyvus pavertimas 
elektros energija, labai tobulų sis
temų sukūrimas ateities transpor
tui.

They say a Washington husband and wife who have spent a fortune on 
paintings by women, are using their collection to found a museum of 
women in the arts.

Wilhelmina and Wallace Holladay have given all 400 works in their 
multimillion-dollar collection to the museum, an apparently unique cultural 
establishment scheduled to open in a Renaissance-style building near the 

* White House next April.
“Women have painted in all eras but not with the freedom of men,” Mrs. 
Holladay said. “At certain periods it was not considered socially desirable 
for women to sell anything, so they couldn’t get their works and name 
before the public.

“They weren’t allowed to attend life classes and couldn’t go into 
slaughterhouses to study the muscles of animals.”

Even today Mrs. Holladay thinksThe pro-male bias persists.
“They say contemporary women are painting and their works are 

selling,” she said, “and that is true — except if you compare the prices 
they get with the prices established men artists get.

Women painters, she says, have always received short shrift, and a 
museum showcasing their work is long overdue.

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Lietuvių Piliečių klubo preziden

tas Stasys Kuzmickas praneša, kad 
Klubas jau atstatytas — suremon
tuotas, kurio mes klubiečiai labai 
seniai laukėme.

Choro pirmininkas Stasys Kuz
mickas taip pat primena v kad 
Dainos Mylėtojų Choras, vadovau
jamas Helenos Janulytės ir choro 
pamokos reguliariai vyksta Klube, 
ir prasidėjo spalio 18 d.

Pažymėtina, kad kurie klubiečiai 
naujai suremontuota Klubą matė — 
visi pareiškė, kad Klubas taip iš 
lauko, taip ir iš vidaus — salė taip 
pat labai gražiai ir tvarkingai 
suremontuota.

Visus prašome lankytis,
Vera Budronienė

SAN FRANCISCO, CAL.
Gerbiami laisviečiai:

Siunčiu du čekius, viso $285.00 
sumai. Prašau padalinti sekamai: 
$150, už atnaujinimą prenumerato, 
o $135 “Laisvei”, auką. Aukoja, M. 
Mozūraitienė, $50, prisiminimui 
mirušio vyro Zigismundo (Jim) 
Mozūraičio, M. Baltulionytė $25, 
Ks. Karosienė $20, Telda King $20, 
ir V. Taraškienė $20.

Beje, Telda King ruošiasi akies 
(kataract) operacijai lapkr. mėn. 
Linkim, kad operacija būtų 
sėkminga.

Su geriausiais linkėjimais
V. TARAŠKIENĖ 

LLD 198-tos kp.
San Francisco-Oakland, 

Cal. apylinkės

Romualdas Cėsna

Pokalbyje Lietuvos akademikas Juozas Matulis vidury pasikalbėjo su eile 
įvairių valstybių mokslininkais.

, * * *

Domestic violence, like drug abuse, is a problem that touches millions of 
American families.-In 1976 only 10 percent of Americans considered child 
abuse to be a major natural problem. By 1983 the figure had increased to 
90 percent.

In 1976, 413,000 cases of child abuse were reported to state and local 
authorities, according to the American Humane Association. Last year 
more than a million such cases were reported.

♦ * ♦

The first Lithuanian books in the Grand Duchy of Lithuania were 
printed in 1595 in the printing shop of Vilnius University.

* * *

Last spring Dr.Robert Peter Gale became a sort of family doctor to an 
entire nation — an American physician who grew into an overnight hero in 
the Soviet Union.

As soon as he heard about the disastrous explosion at the Chernobyl 
nuclear plant, Dr. Gale, who is chairman of the International Bone Marrow 
Transplant Registry, knew he wanted to help.

In Moscow, Gale performed transplants on 19 people who had tried to • 
put out the fire at Chernobyl.

“Human beings can show remarkable qualities in this kind of situation,” 
Gale said with a warmth unusual in a man of science. “Many of these 
people performed heroic feats, way beyond what we would expect of 
someone just doing his job. One physician whom I had the privilege to 
take care of, went repeatedly back into the reactor to help pull out 
firefighters who were injured, overcome by smoke. He probably knew 
better than any of them the potential risks. He ultimately died.

“They had a memorial on Soviet television for each of the victims. I 
knew many of them personally, and, on television, I could see them not as 
patients but as individuals, with their wives and children, in their 
firefighters’ or military uniforms. I felt it very personally.”

♦ * *

Aids cases in children have tripled in some cities. The number of 
Baltimore area children has more than tripled in the past 14 months. As a 
direct result of drug-using women, there could be more cases next year 
and possibly every year after that.

* * ♦

It was a pleasure to have Ana Buckler, an activist from Dover for a 
weekend visit. We know her form Baltimore where her home has been for 
many years and her door was always open for friends and guests. Now she 
lives in Dover, De. where her son is a head doctor in a state hospital.

I met Ana in 1930. She was the first Lithuanian I became friends with.
It was good to see her and talk to her.

♦ ♦ ♦

A Justice Department panel has concluded that most pornography sold 
in the United States is potentially harmful and can lead to violence.

♦ ♦ ♦

They say the Communist daily Pravda denounced American rock star 
Prince and other singers who it said were teaching! the younger generation 
to believe that nuclear war was inevitable.

In a commentary headlined “Jolly Gravediggers”, Pravda said 
anti-nuclear songs by such groups as Culture Club had been replaced by a 
new genre of nihilistic rock music that celebrates nuclear death since it 
cannot be avoided.

It singled out the song “Neutron Bomb" by award-winning songwriter 
Elli Willis, whom it called a “self-declared priest of nuclear art.” Sirens 
and howls accompanied his lyrical invitation to dance in the face of 
impending nuclear holocaust, it said.

But he was surpassed by Prince, whose album “Purple Rain” had sold 
more than 10 million copies, Pravda said. “Prince in his dreams burns with 
a passionate desire for the terrible judgment,” the daily commented.

* ♦ ♦
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Akordeonistų M. RUTINAS„Pasaulio taurė
MATO ŠALČIAUS

SLAPYVARDIS

l

— Konkursas vyko trimis turais, 
— pasakoja jis „Tiesos" korės-

jis rašęs 
kiti jas

Šalčiūtė- 
išsaugoju-

Duktė JULIA 
Sūnus VIKTORAS

I.
DALIA GARGASAITfJ,

Robert Brennan, authuor of “The Gentleman from Maryland”, said Was
hington’s closets are filled with gay Republicans who. serve in high Reagan 
Administration posts. Some in the White House, others in leading govern
ment agencies. Many are well known and protected by the police and the 
press. Some are the really big names of our time.

SVEIKINKITE “LAISVĘ”
Naujiems Metams artinantis, mes primename skaitytojams, 

kad jau laikas ta proga atsiųsti sveikinimus. Administracija jau 
planuoja tų sveikinimų sutvarkymą. Paskubinkite, kad 
nepavėluotume!

autorystę. Straipsnio pa
vadinimas ir knygelėje, ir 
rankraštyje sutampa, ta
čiau tekstas paredaguotas. 
Antai vienas svarbus sa
kinys, kuris būtų galėjęs 
tyrinėtojus užvesti ant ke
lio, ieškant " autoriaus, 
skamba taip: „Pirmu kar-

It’s that time of year: The leaves are beginning to fall, the air is turning 
crisp, and the federal government is running out of money. Estimates of 
the budget deficit grows ever higher. Bad management. No wonder — If 
thousands of dollars are being spent on ousted leader Marcos and other 
anti-people things, there will never be enough money to balance the bud- 
Set- Use

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kavoliūnas
Mirė 1961 m. rugsėjo 15 d.

Jau prąėjo 25 metai kai iš gyvųjų tarpo atsiskyrė mūsų 
brangus tėvelis.

Su meile, gilia pagarba ir su dideliu liūdesiu širdyje mes tave, 
brangusis tėveli, visuomet prisimenam.

Rugpjūčio mirwsj Bialystok* 
(Lenkijoj buvo surengtas tarp
tautinis akordeonistų muzikos 
Interpretacijos seminaras bei 
tarptautinis akordeonistų kongre
sas Ir keturiasdešimtasis tarptauti
nis konkursas „Pasaulio taurė". 
Jame dalyvavo 12 valstybių 
akordeonistai Tarp jų svečio tei
sėmis buvo pakviestas vilnietis 
Respublikinių mokytojų namų an
samblio „Concertino" meno va
dovas Ričardas Svlackevlčlus.

pondentui. — Pirmame ture da
lyvavo 24 akordeonistai, į 
antrą pateko 12, trečiajame 
liko 6 muzikantai. Pasaulio tau
rė ir aukso medalis buvo jtelk- 
tas Kijevo konservatorijos asis
tentui stažuotojui J. Fiodorovui. 
Antras buvo Varšuvos muzikos 
akademijos studentas R. Opiala, 
trečias — M. Valrinenas iš Suo
mijos. jsimlnė baigiamasis kon
kurso koncertas, kuriame daly
vavo visi šeši laureatai. Kong
resas nutarė 'Blalystoko mieste 
kasmet rengti akordeono muzi
kos tarptautinius seminarus.

ADMINISTRACIJA

Knygelėje „Vienybės 
lietuvininkų" 25 metų su
kaktuvių jubiliejus (1886 
—1911)", išleistoje Brukli
ne 1911 m., yra išspaus
dintas M. Rūtino straips
nis „Keli bruožai apie Jo
ną Mačį-Kėkštą". Šiame 
straipsnyje randame žinių 
apie poeto jaunystę: apie 
tai, kad jis buvo pašalin
tas iš gimnazijos už nele
galios literatūros skaity
mą, apie jo gimtinę Inga
vangį ir jo žmones. Tai 
vertingos ir unikalios ži
nios apie poeto jaunystę, 
o jų labai stinga. Ilgą 
laiką nebuvo žinoma, kas 
šio straipsnio autorius. To 
nežinojo ir J. Mačio-Kėkš- 
to raštų rinkinio „Varg
dienių giesmė" (Vilnius, 
1982) sudarytoja, nors juo 
ir rėmėsi.

šių eilučių autorei M- 
Rūtino slapyvardį padėjo 
išaiškinti garsaus keliau
tojo Mato šalčiaus duktė 
gydytoja Raminta Šalčiū- 
tė-Savickienė, gyvenanti 
Kaune. Ji, Lietuvos TSR 
knygų rūmuose rinkdama 
medžiagą apie savo tėvą 
ir peržiūrėdama katalogus, 
pastebėjo, kad kataloge 
yra knygų, išspausdintų 
M. Rūtino slapyvardžiu, 
kuris iki tol nebuvo bib
liografų išaiškintas. Ji ir 
atskleidė paslaptį, kad M. 
Rutinas — Mąjo šalčiaus 
slapyvardis. R. šalčiūtė- 
Savlckienė turi išlikusį tė
vo sąsiuvinį su šio straips
nio rankraščiu. Tai visiš
kai įrodo šio straipsnio

tu jo vardą man teko iš
girsti iš savo motinos", o 
rankraštyje: „Pirmu kart 
apie jį aš išgirdau nuo 
savo motinos, esančios gi
minystėje su Mačiais". To
lėliau tekstas beveik su
tampa: „Prisiimam ant sa
vęs rūpesčius ir kaštą dė
ti, o gal ir iš jo, (auto
riaus), kaip ir iš Mačių 
Jono, neišeis kunigas". 
Straipsnis rankraštyje pa
sirašytas R. M., o knyge
lėje M. Rutinas. Tai ne 
sugalvota, o tikra pavar
dė — P. Šalčiuvienės mo
tinos dėdės pavardė.

' Kokia giminystė siejo 
Šalčius su Mačiais, M.

Šalčiaus duktė negalėjo 
pasakyti, todėl reikėjo 
pasikalbėti su keliautojo 
broliu ar seserimi. 1984 
m. rugpjūčio 31 d. pokal
byje Mato Šalčiaus brolis 
Antanas, gyvenantis Prie
kulėje, papasakojo, kad 
tarp Ingavangio ir Šalčių 
gimtojo kaimo Ciudiškių 
yra 8- kilometrų atstumas. 
Giminystė buvo tokia, kad 
jo motinos P. šalčiuvidnės 
brolis Kavaliauskas buvo 

• vedęs Jono Mačio seserį.
Jų šeima emigravusi į 
Ameriką. Taigi žinios apie 
poeto jaunystės metus, M. 
Šalčiaus gautos iš motinos, 
taip pat gimusios Ingavan
gio kaime ir pažinojusios 
J. Mačį-Kėkštą, yra pati
kimos. Taip pat motina 
pasakojusi, kad 
„dainuškas", o 
dainavę.

Gydytoja R.
Savickienė turi
si tėvo bibliotekos knygą 
„Žinynėlis. Knygos mąsty
ti" (Voronežas, 1918 m.), 
kuri pasirašyta Marčiaus 
Rūtino slapyvardžiu. Be 
to, „Žfnynėlio" antras, pa
pildytas leidimas tuo pa
čiu slapyvardžiu < išleistas 
Lietuvoje 1921 m. (išs
pausdintas O. fon Maude- 
rodės spaustuvėje Tilžėje).

Kadangi anksčiau minė
tas straipsnis parašytas 
1910 m., tai apytikriai ga
lime spėti, kad M. Rūtino 
slapyvardį M. šalčius nau
dojo 1910—1921 metais.

♦ ♦ ♦

They say We Are The World, we are Harry Belafonte’s constituency. 
Which explains why the entertainer recently decided not to challenge New 
York Republican Alfonse D’Amato for his Senate seat, dešpite the prod
ding of prominent state Democrats, including Governer Mario Cuomo.

“I already have a platform,” Belafonte says, referring to, if not quite 
mentinoning, the global reputation he has built on 30 years as a singer, an 
actor, a producer and a human rights advocate. “I can touch more people 
where I am than I could by sitting in the Senate.” ILSE
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