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Tarybiniai jūreiviai padraugavo 
su amerikiečiais

JAV pakrančių sargybų pilotas Itn. C. K. Comer, kairėje, Baltųjų rūmų 
ceremonijoje, įteikia suvenyrą vienam tarybinių jūreivių, kuriuos jų 
malūnsparniai išgelbėjo iš audros blaškomo laivo. Tas suvenyras — tai 
pakrančių sargybų malūnsparnio miniatiūra.

Washington. — Kovo 14 d. 
tarybinis laivas “Komsomolec 
Kirgizii” poros šimtų4 mylių 
nuotolyje nuo New Jersey valstijos 
krantų pateko į audrą. Amerikos 
pakrančių sargyba malūnsparniais 
išgelbėjo įgulą, ir visai netrukus, 
kai tik paskutinis jūreivis tapo 
išgelbėtas, laivas, bangų blaško
mas, sulūžo ir nuskendo. Laivas, 
kurio gimtinis uostas yra Leningra
de, plaukė į Kubą su 10,292 tonų 
miltų kroviniu.

Amerikiečiai tarybinę įgulą, 
kurioje buvo 34 vyrai ir trys 
moterys, priėmė nuoširdžiai, pa
maitino ir paskui parodė kai kurias 
vietoves.

Iš New Jersey jūreiviai buvo 
nuvežti į Washingtoną, kur aplankė 
Oro erdvės muziejų, pamatė 
Washingtono, Jeffersono ir Lincol- 
no paminklus ir žydinčiąsias 
vyšnias. Rožių sode, prezidentas

AMERIKOJE LANKYSIS VLADIMIR POSNER

Vladimir Posner

New York. — “People’s Daily 
World” dienraščio kvietimu Ameri
koje lankysis tarybinis radijo ir TV 
komentatorius Vladimir Posner ir 
kalbės keliuose miestuose. Jis savo 
viešnagę pradės gegužės 30 d. Los 
Angeles mieste. Birželio pradžioje 
jis lankysis Clevelande ir New 
Yorke.

Posner yra žinomas amerikie
čiams iš jo pasirodymų TV 
programose “Nightline” ir Phil 
Donahue Show. Jis taip pat yra 
vadovavęs keletui TV pasikalbėji
mų su Tarybų Sąjungos ir JAV 
žmonėmis “people-to-people” taikos 
tiltų tiesime.

Posner gimė Brooklyne 1933 m. 
Jo tėvas buvo Rusijoje gimęs ir 
Hollywoode dirbo kaip kino filmų 
tekstų rašytojas. 1952 metais 

Reagan pasveikino juos ir pąkran-' 
čių sargybos vadui įteikė atžymėji- 
mą už veikiai suteiktą pagalbą.

Vėliau pietų metu McDonald’s 
restorane kalbėjo tarybinio laivo 
kapitonas Vladimiras Kuraščiovas, 
išreikšdamas padėką už puikiai 
atliktą išgelbėjimą. “Aš nesu 
diplomatas, bet aš manau, kad 
santykiai tarp mūsų šalių dėl tos 
jūsų mums parodytos draugystės 
tikrai turės pagerėti”, — pareiškė 
jis.

Jis pasakojo apie Leningradą. 
“Jūsų miestas, — jis kalbėjo 
washingtonieciams, — yra puikus, 
bet ir mūsų Leningradas — 
taip x pat gražus. Mes esame 
dėkingi, kad išlikom gyvi, o dabar 
skubėsime pas saviškius, kurie 
mūsų taip laukia”. — užbaigė jis.

Įgula išskrido į Leningradą 
Aerofloto lėktuvu.

Vladimir su tėvais grįžo į Tarybų 
Sąjungą. Maskvoje jis baigė 
universitetą ir kurpJaiką buvo 
rašytojo Samuilo Maršak literatūri
niu sekretorium. Jis taip pat yra 
daug vertęs iš anglų kalbos, dirbęs 
Novosti spaudos agentūroje.

Kinai nori pakelti 
žemės ūkio ir 
pramonės gamybą

Beijing. — Apie trys tūkstančiai 
delegatų dalyvavo Kinijos liaudies 
respublikos parlamento kongrese, 
kuris peržvengė vidaus ir užsienio 
politiką bei nusistatė gaires 
ateičiai.

Svarbiausia, nutarta padidinti 
žemės ūkio ir pramonės gamybą. 
Ministras pirmininkas Zhao 
Ziyang pranešė, kad bus sumažin
tos vyriausybės išlaidos dešimčia 
procentų, padidinta kasdienio var
tojimo prekių gamyba ir bus labiau 
kreipiamas dėmesys į • žalingas 
idėjas, besiskverbiančias iš Vakarų 
pasaulio. '

Jo vyriausybė ir toliau žada 
laikytis ekonominių iniciatyvų, 
įsileidžiąnt daugiau užsienio inves- 
tacijų ir naujų projektų vykdyme, 
pavyzdžiui, viešbučių, įstaigoms 
pastatų ir kitokių patalpų kon
strukcijoje. *

D. Britanijos premjerė 
lankė; i Tarybų S-goje

Maskva. — Čia su oficialiu vizitu 
penkias dienas viešėjo D. Britani
jos premjerė Margaret Thatcher ir 
su Tarybų ' Sąjungos vadovu 
Michailu Gorbačiovu aptarė klausi
mus, susijusius su abiejų šalių 
santykiais, tarptautine politika, 
žmogaus teisėmis, ginklavimosi 
kontrole ir ekonomine filosofija. 
Įvyko keletas priėmimų, kurių 
metu pasikeista kalbomis.

Ji turėjo progos susipažinti su 
Maskvos ir kitų Tarybų Sąjungos 
miestų įdomybėmis. Buvo susitiku
si ir su taip vadinamais disidentais, 
kurie dabar ypač madoje pas 
vakariečius. Nobelio premijos 
laureatas Andrėj Sacharov jai 
pareiškęs, kad vakariečiai turėtų 
paremti Michailo Gorbačiovo pra
dėtąją “atvirumo politiką” Tarybų 
Sąjungoje.

Prašo išduoti generolą
Washington. — Argentinos 

vyriausybė kreipėsi į Valstybės 
departamentą, kad jis sugrąžintų 
JAV, Kalifornijoje, gyvenantį 
buvusį generolą Carlos Suarez 
Mason, kuris kaltinamas nusikalti
mais prieš žmogaus teises. Jo 
įsakymu, kai jis buvo karinėje 
huntoje,. buvo suiminėjami ir 
kankinami argentiniečiai.

Oficialiais Argentinos vyriausy
bės duomenimis, 1976-1983 metų 
laikotarpyje, karinio režimo metu, 
yra dingę be žinios daugiau kaip 
devyni tūkstančiai žmonių.

Surinko duomenis apie 
benamius Amerikoje

New York. — Čia besidarbuojan
ti institucija The Partnership for 
Homeless išleido 43 puslapių 
studiją, kurioje pateikia duomenis 
apie benamius Amerikoje. Šie 
duomenys surinkti iš 47-ių miestų 
ir rodo, kad pastaruoju metu 
padidėjo benamių, kurių tarpe 
esama šeimų su mažais vaikais. 
Kaltinama Reagano administracija 
už tai, kad per mažai skiria 
dėmesio benamių problemai.

TEISMAS PRIPAŽINO KŪDIKĮ TĖVUI

Vienerių metų mergytė, anksčiau 
vadinta “Baby M”, o dabar — 
Melissa Stern.

Hackensack, N. J. — Šiame 
Didžiojo New Yorko pašonėje 
esančiame miestelyje tris mėnesius 
vyko byla, kurioje buvo sprendžia
mas vienerių metų mergytės 
likimas, kam ji turi priklausyti: 
tėvui, kurio sperma ji tapo 
apvaisinta, ar motinai, kuri tą 
mergaitę savo įsčiuje išnešiojo ir 
pagimdė.

Teisėjas pripažino kūdikį tėvui ir 
uždraudė motinai bet kada su savo 
dukrele susitikti, motyvuodamas 
tuo, kad tai esanti vienintelė 
galimybė mergytei pradėti normalų 
gyvenimą, nes nėra tokio dalyko, 
kaip dveji tėvai.

Paskelbus sprendimą, teisėjo 
raštinėje tėvas pasirašė dokumen
tus, pagal kuriuos ši mergaitė, 
ligšiol žinoma tik kaip “Baby M”, 
vadinsis Melissa Stern ir bus 
teisėta tėvo — William Stern 
duktė. Ten pat teisėjas davė 
Sternui įsakymą išmokėti $10 
tūkstančių surogatinei motinai

KOMUNISTĖ TARPININKAUJA 
ITALIJOS VYRIAUSYBĖS SUDARYME

Roma. — Italijos prezidentas 
Francesco Cossiga pavedė žemųjų 
parlamento rūmų pirmininkei Nilde 
lotti pravesti pasitarimus su 
partijų atstovais dėl naujos 
vyriausybės sudarymo. Tai pirmas 
atvejis Italijos vidaus politikoje, 
kada moteriai ir komunistų partijos 
atstovei patikėtos tokios svarbios 
pareigos. /

Nuo 1983 metų Italijoje prie 
valdžios vairo stovi dvi pagrindinės 
partijos — krikščionių demokratų 
ir socialistų. Nesutarimai tarp jų ir 
trukdo sudaryti vyriausybę. Tą 
pavedimą iš prezidento komunistė 
lotti gavo po to, kai po dviejų 
savaičių pastangų iš savo būsimo 
ministro pirmininko ' posto atsista
tydino krikščionių. demokratų 
atstovas Giulio Andreotti.

Komunistai, po krikščionių demo
kratų, yra antroji partija savo 
įatstovų skaičiaus didumu parla
mente. Jie turi apie trečdalį balsų, 
bet patys vieni negali sudaryti 
didžiumos, o kitos partijos kol kas 
nesideda su jais į koaliciją, ar bent 
prie to nenori prileisti JAV ir kiti 
vakariečiai.

Nilde lotti duotasis mandatas 
vadinamas “tiriamuoju”, tai reiš
kia, kad ji pati negalės vyriausybės 
sudaryti, o tik pranešti prezidentui 
apie pasitarimų su partijų vadovais > 
rezultatus. Tačiau pats faktas, kad 
prezidentas kreipėsi į ją, \ m-t ir a - 
mas teigiamai.

Nilde lotti yra 66 metų amžiaus 
ir Italijos parlamente komunistų 
partijai atstovauja nuo 1946 m. 
1979 m. ji išrinkta žemųjų rūmų 
pirmininke ir žinoma savo sugebėji
mais greitai daryti sprendimus bei 
vadovauti. Jos darbas ligšiol buvo 
konstitucinės ir rinkimų įstatymų 
srityse.

Savo pokarinės parlamentinės 
sistemos istorijoje Italijos prezi
dentai jau aštuonis kartus tokius 
“tiriamuosius mandatus” yra sutei
kę parlamento žemųjų rūmų ar 
senato pirmininkams. Ir tokie 
atvejai buvo tada, kai patys 
prezidentai neįstengė surasti tinka
mo kandidato ministrui pirminin
kui.

Mary Beth Whitehead už tai, kad ji 
pagal sutartį su juo sutiko būti 
apvaisinama Sterno sperma ir 
pasižadėjo išnešioti bei pagimdyti 
jam kūdikį. Sternų šeima negalėjo 
turėti savo vaikų.

Pradžioje po sutarties pasirašy
mo viskas ėjo gerai, tik istorija 
pasikeitė tada, kai Mary White- 
head pagimdė dukrą ir pajuto, kad 
ji esanti • jos dalimi ir kad ji 
negalinti jos atiduoti Sternams. Ji 
su /kūdikiu buvo pabėgusi į 
Kaliforniją, bet paskui buvo 
surasta, ir vaikas iš jos atimtas. 
Kurį laiką tikroji motina savo 
dukrelę dar galėjo lankyti, bet 
dabar, po teismo, ir tos teisės jai 
atimtos.

Nepaisydama sprendimo, motina 
žada apeliuoti bent dėl lankymo 
teisių atgavimo. Ji turi ir savo 
tikrų vaikų, bet jos šeimyninis 
gyvenimas nebuvo laimingas dėl 
nesugyvenimo ir lėšų stokos.

Ši byla dideliu susidomėjimu 
buvo stebima visoje Amerikoje, 
nes čia ir daugiau tokių surogatinių 
motinų bei tėvų yra. Šis teismo 
sprendimas laikomas savotiškai 
istoriniu dalyku, nes tai buvo 
pirmas atvejis, kada tokios rūšies 
byla atsirado teisme.’Dabar, kaip 
spauda rašo, teisiniiikams bus 
naujo darbo, įrodinėjant surogati
nių sutarčių teisėtumą ar neteisė
tumą. 4

Toronto. — Kanados darbuotojai 
už taiką pradėjo visoje šalyje akciją 
už tai, kad ateinančių rinkimų metu 
taptų išrinkti kandidatai, kurie 
eina už taiką ir nusiginklavimą. 
Veikloje dalyvauja apie 350 
organizacijų.

Italijos prezidentas Francesco Cossiga su komunistų partijos atstove, 
žemųjų parlamento rūmų pirmininke Nilde lotti, kuriai jis pavedė pravesti 
pasitarimus su penkių didžiųjų partijų vadais dėl naujos vyriausybės 
sudarymo.

Amerikiečiai ir prancūzai 
bendrai tyrinės AIDS virusus

Washington. — Tarp kitų daly
kų, kuriuos Prancūzijos ministras 
pirmininkas Jacques Chirac aptarė 
savo vizito metu su prez. Reagan u, 
yra bendras JAV ir Prancūzijos 
mokslininkų tyrinėjimas AIDS 
virusų.

To vizito metu pasiektas 
susitarimas įsteigti tarptautinę 
fundaciją, kuri koordinuos tolimes
ni mokslininkų darbą, siekiant 
surasti būdų ir priemonių kovai su 
šia baisia, ligšiol nepagydoma 
AIDS liga.

Tasai susitarimas padarė galą ir 
Prancūzijos bei JAV mokslininkų 
ginčui dėl to, katrie turi gauti 
pripažinimą už AIDS visuro 
atradimą. Ginčas vyko tarp 
Paryžiuje esančio Pasteur instituto 
daktaro Luc Montagnier ir 
amerikiečio daktaro Robert C. 
Galio ir Bethesda Nacionalinio 
vėžio ligų instituto, Maryland 
valstijoje. Jų sutaikymo iniciato
rium buvo daktaras Jonas Salk, 
kuris žinomas kaip plačiai naudoja
mo polio skiepų išradėjas.

Pagal abiejų valstybių susitari
mą, Prancūzijos Pasteur institutas 
ir JAV vyriausybė dalinsis 

Prez. Reagan su Prancūzijos ministru pirmininku Jacques Chirac, 
Baltuosiuose rūmuose, svečio sutikimo iškilmių metu. Tai buvo pirmasis 
Prancūzijos premjero apsilankymas Amerikoje.

patentais, kuriuos prancūzai ir 
amerikiečiai pasiekė AIDS viruso 
tyrimuose kraujyje. Abidvi pusės 
skirs 80 procentų savo honorarų 
naujajai tarptautinei AIDS tyrimų 
in st it ucijai.

AIDS, sutrumpinimas iš angliš
kos frazės “Acquired Immune 
Deficiency Syndrome”, pastarai
siais keleriais metais tapo žmonijos 
pabaisa. Tai liga, kuria užsikrečia
ma per kraują, ir kuri,identifikuota 
1981 m. New Yorke ir Kalifornijo
je, jau pastebėta beveik visuose 
kraštuose, ypatingai daugelyje 
Afrikos šalių.

Mokslininkai Dr. Galio ir Dr. 
Montagnier kovo 23 d. buvo 
susitikę Frankfurte, Fed. Vokieti
joje, ir galutinai susitarė dėl AIDS 
viruso atradimo chronologijos. Ji 
bus vėliau paskelbta viešai, kad 
pati istorija ateityje nustatytų, 
kairiems priklauso nuopelnai už to 
viruso atradimą. Jau buvo prieita 
ir prie bylinėjimosi, nes Pasteur 
institutas buvo užvedęs bylą, 
kaltindamas amerikiečius, kad jie 
naudojasi prancūzų pasiektais 
at radimais. Dabar ta byla nutrauk
ta.

/
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Prasiskolinusioji Amerika
Lietuvoje sakydavo, kad jaučiai yra labai geri — tvirti sutvėrimai, tinką 

sunkiems darbams, o senesniais laikais jaučiais ardavo ir arklu suversdavo 
gilias plačias vagas. Tokiu būdu žemę suarus gaudavo gerą derlių. Bet tie 
gyvuliai netikdavo jokiems kitiems darbams, todėl jie buvo skaitomi 
mažanaudžiais, ir juos naudodavo tik patys didieji dvarai, o smulkesnieji 
žemdirbiai jais nesinaudodavo.

Šiuo metu Amerikos politikoje buvo įsigalėję tie senieji politiniai 
“jaučiai”. Dvi politinės partijos demokratai ir respublikonai įsigalėjusios 
čia buvo, nes abidvi tarnauja vienam milijonui Amerikos milijonierių. Tie 
Amerikos milijonieriai, rydami riebius kąsnius, ir šią turtingą šalį jau 
praskolino tiek, kad ji yra pati pirmoji beturtė, skoloje visam pasauliui. 
Vien tik mūsų prezidentas Ronald Reagan per savo 6 metų valdymo laiką 
skolų padarė vieną trilijoną šimtą ir šešiolika tūkstančių bilijonų aštuonis 
šimtus milijonų dolerių ($1,116,800,000,000).

Tai nepaprastai didelė suma vienam prezidentui per 6-erius metus tiek 
įsiskolinti! Prez. Reagan, pradėdamas prezidentauti, rado skolos tik 
$1,408,000,000. Jau ir tada buvo didelė skola. Pagalvokim, jei prez. RR tik 
per 6 metus galėjo padaryti tik $294,000,000,000' mažiau už visus kitus 

♦ Amerikos prezidentus sudėjus kartu, net nuo JAV Neprigulmybės dienos 
paskelbimo.

Kur Amerika būtų buvusi, jei visi prezidentai būtų padarę tiek skolos 
O spręskim ir tą, kad per tuos visus pergyventus laikus Amerikai reikėjo 
kurtis, gi šiuo metu ji jau techniškai išvystyta, išbudavota, tik gyvenk ir 
džiaukis. Senesniesiems džiaugtis jau nėra kada, juk, kaip sakoma, “sko
la — ne rona, ji neužgydoma”, o ant kiekvieno senelio ir kūdikio galvos jau 
yra po $8,529.00 skolos, o ant kiekvieno dirbančiojo skolos yra po 
$16,667.00. Ar norėtumėt žinoti, kiek Amerika išmoka bankieriams 
procentais per metus? Spaudoje pranešta, kad per metus išmokama po 
$188,800,000,000, o už šiuos pinigus nieks nieko negauna.

Kas nors tuo džiaugiasi, o tai bankininkai. Argi?
Skelbiama, kad 1986-aisiais bankrutavo-užsidarė net 136 bankai. 

Žinoma, Amerikoje visokiame versle ir pramonėj vyksta didelės 
lenktynės: vieni prieš kitus veda kovą kainoms nustatyti, produktus 
gerinti ir t. t. Taigi, lenktynės ir bankams; vienos kompanijos bankai 
užsidarė, o kitos atsidarė. Kiek? Nėra žinių. O gal ir neatsidarė? Didieji 
mažuosius prarijo! Daug farmerių vidutinių žemių savininkų bankrutuoja, 
ir jų vietoj kiti sustiprėja. Taip ir žiūrėk, kaip buvusi turtinga Amerika.

Kažinkas Amerikos turtus ryja? Visur bankrutas, o Amerika, 
besiruošdama kokiems tai karams, samdo tūkstančius kontraktorių, vysto 
naują techniką žvaigždžių karams prieš Tarybų Sąjungą, nes paprasta 
technika jau Tarybas nebeįveiksi. Jau pasidarė virš trijų trilijonų skolos ir 
dar vis negauna, dar žvaigždžių karui nepasiruošusi, o pasiruošti rei
kia . . .

Ruošiamasi viešai ir slaptai, paslaptys kartais išeina į viršų, o dar ir 
todėl, kad tuose planuose pranyksta bilijonai dolerių, išaiškėja ir pavydas, 
nes tų progų dar ir kiti laukia, kiti kontraktoriai siūlo savo naujus 
išradimus, kad šiandieniniai kariški išradimai jau yra pranašesni už 
vakarykščius, tai ir vienas kitas bilijonas dolerių brangesni, bet jie yra 
vėlesni. Visi gamintojai turi ir vieną kitą buvusį generolą savo “geradarių” 
sąraše. O tas gerasis buvęs generolas turi šiltų simpatijų kariškose 
aukštumose, ir reikalui esant, jis gali patraukti siūlą ir — bematant — 
kontraktas yra. Ir dar vienas bilijoninis užsakymas žvaigždių karui . . .

Kaip k as žiuri į Amerikos bilijonų barstymą ir kaip kas jaučia skonį ir 
norą kaip nors prieiti prie tos skylės, kur tie bilijonai byra, jų dalis galėtų 
ir kam kitam nukristi. Amerikai pavyko padaryti sutartį su Irano slaptais 
agentais, kurie gali labai daug visose srityse Amerikai padėti, o Amerika 
taip pat turi slaptus agentus, kurie yra pasiruošė su bet kuo tartis ir dar 
gerai primokėti, jei tas būtų Amerikai naudinga.

Na, ir vyksta “slaptas biznis”, bet, nelaimei, jis neilgam pasilaikė 
slaptybėje, iškilo į viešumą, kad Amerika parduoda ginklus tam Iranui, su 
kuriuo pati Amerika būk tai bloguose santykiuose ir gundo kitas šalis vesti 
kovą prieš Iraną. Iranas gauna didelius užsakymus ginklų daugiau 
$30,000,000 vertės. J\>ks didelis kąsnis, kad Amerikai jis nei praryti nei 
išspjauti. Tai skandalas, kuris Amerikai yra garbės pažeidimas ir politinė 
t raged i ja.

Jau 3 mėnesiai kaip vyksta skandalo tyrimai, ir dar toli nieko 
neišaiškinta. Nieks negali pasakyti, kaip ilgai tas išsiaiškinimas vyks.

Musų senoji karta išeivijoje
Gaila, kaip mūsų senoji karta išeivijoje nutilo, niekur nieko apie save 

nepraneša, rodosi, kad jau jų veikla išnyko, pasibaigė, arba, gal jos ir 
niekada nebuvo. O taip nėra. Tiktų pasakyti, jog mūsų eilės praretėjo — 
mažesniuose miestuose, vietovėse, kur mūsų organizacijos ir silpnai veikė, 
bet jos gyvavo ir daug prisidėjo prie pažangios spaudos išlaikymo, šiuo 
metu jau mažesniuose miestuose taip nusilpnėjo, kad visa mūsų veikla 
paliko tik didesnėse vietovėse, o ir ten sumažėjo.

Mūsų pažangioji spauda — du dienraščiai “Laisvė” ir “Vilnis” jau paliko 
tik dvisavaitiniais, o ir tiem jau sunku finansiniai verstis, nėra skaitytojų, 
stoka rėmėjų ir jų jau niekada nebus daugiau, nes iš Lietuvos jau daugiau 
neatvyksta, kadangi laikai keitėsi ir niekam iš Lietuvos netenka bėgti — 
keliauti kur nors kitur duonos ieškoti, jos yra pakankamai mieloje 
tėvynėje.

Mes, senoji karta, čia atvykome ne todėl, kad mes taip norėjome, 
pasirinkome, bet todėl, kad niekur kitur mums nebuvo galima pasitikėti 
susirasti darbą ir gauti kąsnį duojos, tik Amerikos angliakasyklose ir 
plieno lydyklose, kur buvo sunkūs vergiški darbai bemoksliams Lietuvos 
kaimo sūnums.

Pasaulis be paliovos keitėsi ir keičiasi. Aš, būdamas senosios kartos 
narys, turėdamas laimės dagyventi mano 95-tąjį gimtadienį, galiu jaunajai 
kartai daug ką pasakyti apie praeitį, ne tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje, 
kurioje aš gimiau ir augau. Juk iki Pirmojo pasaulinio karo faktinai — 
tiesotai Lietuvos nebuvo, ji buvo tik popieriuj. Rusijos caras ją valdė ir 
globojo, nebuvo lietuviškos mokyklos, tik slaptomis buvo galima mokytis, 
nors pasirašyti savo vardą; jei kas turėjo progos eiti mokslus, tai privalėjo 
išvykti į užsienį, Lietuvoje tos progos nebuvo ir turėčiau pasisakyti, kad ir 
aš buvau išvykęs iš Lietuvos bemoksliu. Pasiekęs Ameriką būdamas 21 
metų amžiaus,stengiausi susirasti kąsnį duonos ir kiek tik galėjau siektis 
šviesos. Sakysiu, tai nebuvo lengva, nes reikėjo mokytis ir anglų kalbos ir 
rašybos, prisitaikyti šioje pasirinktoje šalyje ir gyventi ne pačiame

IDILIŠKA TEORIJA IR 
PRQZAISKA PRAKTIKA

Kitoje išeiviškoje spaudoje, ra
dijo ',,valandėlėse" pasirodo ir pa
sigirsta pastabų, minčių apie. . . 
save. '

Tai natūralu. Juk lietuviška 
spauda marga kaip genys. Ir laik
raščių, žurnalų-žurnaliukų pa
vadinimų gausu, žodžiu, tai įdo
mus reiškinys, Kai kas mėgsta šį 
leidybinį margumyną priešpastaty
ti Tarybų Lietuvos .spaudai: žiū
rėkite, kokie mes čia „turtingi"! 
Kaip laisvai ir drąsiai reiškiame 
mintis! Kokie nepriklausomi ir 
kaip nieko nebijome! Pažįstami 
motyvai. . .

Jie nuskambėjo ir reakcinės 
spaudos bei antitarybinio radijo 
veterano Broniaus Railos pastabo
se. Jis į išeivišką spaudą pažvel
gė pro vaikiškai ružavus akinius, 
be kitų dalykų nustatęs:

„Lietuviškos spaudos darbą už
sienyje mes vertiname ne pagal 
kokias medžiagines profsąjungų 
galimybes, bet kaip idealistinę tal
ką ar net auką išeivijos gyvybiš
kumui stiprinti, kaip dvasinį įna
šą Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo labui."

Nesinori galvoti, kad Bronys 
Raila nežinotų tikrosios padėties 
išeivijos spaudoje, tačiau cituoti 
jo žodžiai skirti Lietuvai, ir jų pa
skirtis aiški: o gal kas nors ims ir 
patikės tuo reakcinės spaudos 
idealizmu.

Deja, deja. . .
Taip, išeiviškos spaudos leidi

nių pavadinimų vis dar gausu. Ko
ne kiekviena grupė turi savo spau
dinį. Ir visą produkciją vadinti 
laikraščiais ar žurnalais dažnai bū
tų netikslu.

Taip, išeivijoje leidiniai skirtin
gi, tačiau šis skirtumas dažniau
siai grynai išorinis. Visus juos jun
gia atvirai reiškiama neapykanta 
dabartinei Lietuvai. Tiesa, ji iš
reiškiama labai skirtingai, prade
dant iki koktumo primityviomis 
„Naujienomis" ir baigiant vadina
mais „akademiniais" leidiniais.

Bendra tai leidybai ir meilė iki
karinei Lietuvai, kurioje ir varga
nos lūšnos buvusios labai tautiš
kos, ir purvas grynai savas, lietu
viškas, ir kryžiai — neatskiriama 
peizažo dalis. Tiesa, esama tam 
tikros įvairovės: vis dar suvedinė
jamos senos, jau daug dešimtme
čių neišspręstos sąskaitos — ir tiid 
pagrindu atsiranda nesutarimai 
tarp „Dirvos" ir „Draugo" ar „Dar
bininko".

. . .Žinomas mokslininkas A. Z. 
Liebling yra pastebėjęs:

„Spaudos laisvė priklauso tiems, 
kuriems priklauso pati spauda". 
Suprantama: tai buvo pasakyta 
apie didžiąją amerikietišką 
spaudą, tačiau šis modelis, jį ati
tinkamai daugybę kartų sumaži
nus, pritinka ir lietuviškai išeiviš- 
kai spaudai. Panaudojus papras
tesnį posakį — ji šoka pagal pini
guočių dūdelę... Kažkodėl šio fak
to nemini Br. Raila, taip susižavė
jęs išeivišką „idealistine" spauda. 
Apie tai retai kalba ir kiti išeivi
jos žurnalistai.

Tiesa, savotiška išimtimi yra 
Čikagos mėnraštis „Akiračiai", ku
ris laikas nuo laiko savo spaudos 
apžvalgose gana taikliai pasišaipo 
iš gerokai senesnių ir į žymiai 
siauresnius rėmus įspraustų kole
gų-

Apie stebinantį spaudos ir radi
jo „valandėlių" priklausomumą ir 
jų baimę neįtikti yra „Akiračiuo
se" rašęs Vincas Trumpa. Jis, pa
vyzdžiui, pastebėjo tai, kad buvo 
vengiama, bijomasi informuoti 
apie žinomų Lietuvos žmonių vieš
nages kai kuriose Jungtinių Ame
rikos Valstijų vietovėse.;.

Tad apie kokį nepriklausomumą 
ir objektyvumą čia gali būti kal
ba?!

Manau, labai iškalbingas faktas, 
kad viename didžiausių išeivijos 
periodinių leidinių — Čikagos 
„Drauge" — ne taip retai pasiro
do raginimai ir prisakymai „plun
ksnos broliams" laikytis ir taip 
jau liūdnai pagarsėjusios „tauti
nės drausmės". Štai ką tame laik
raštyje rašo anonimas J. B.:

„Nelaimei, mūsų tarpe atsiran
da sugebančių spaudos darbinin
kų, kurie, iš esmės būdami geri 
patriotai, savo neapdairumu tar
nauja okupantui, įnešdami dau
giau ar mažiau aštrios tarpusavio 
trinties. Jie mėgsta blusinėti vadi
namų veiksnių pareiškimus, pasi
sakymus, kelti dėl kokio žodžio ar 
sakinio spaudoje diskusijas". Ir 
taip toliau, ir panašiai...

“dugne”, o truputį prasmingiau ir galėti pažvelgti bet kam į akis. Lankiau 
įvairias vakarines mokyklas — kalbos ir rašybos, ne tik anglų kalboj^ bet 
ir lietuvių, nes nusisprendžiau išlaikyti savo kalbą kaip pridera, gerbiant 
savo gimtąją kalbą ir ją pilnai naudoti. Va jau 74 metai, kaip gyvenu 
išeivijoje ir nuolat skaitau lietuviškus laikraščius, pilnai naudojuos kalba ir 
rašyba, net ir šioje mano senatvėje. >

O taip. Daug kartų lankiausi tėvynėje Lietuvoje, nurvykau minėti savo 
90-tąjį gimtadienį, žadėjau nurvykti ir minėti, savo 95-tąjį gimtadienį 
Tėvynėje tarp savųjų. Jau pradedu abejoti.ar tai pasiseks. Sveikata.

J. Dzūkelis

Ką tai bendro turi su „idealiz
mu" ir „pasiaukojimu"? Visiškai 
nieko. Tą puikiai žino ir B. Raila, 
sukūręs panegiriką savo „plunks
nos broliams", skirtą suklaidinti 
nežinantiems tikrosios padėties iš
eivijos reakcinėje spaudoje.

j Vytautas žemaitis
* ' t

Rašo iš Vilniaus
BE UŽTARĖJŲ 1$ VAKARŲ

Faktas nuteikia smagiai: tarp tų, 
kurie Naujųjų metų proga radi
jo bangomis sveikino Lietuvą 
iš Vakarų, buvo vadinamas 
„Lietuvos atstovas'“ Vatikane 
Stasys Lozoraitis. Jis pasakė:

„Turime nuolatos garsinti mū
sų tėvynę ir atkreipti pasaulio 
visuomenės dėmesį į jos reika
lus".

Lig šiof, pasirodo, nežino, kad 
Lietuvai nereikalinga nei pono 
Lozoraičio, nei Įeitų „ponų" pa
galba jai gausėjant pasaulyje. 
Ją - garsina jos darbai, žmonės, 
kultūra, menas Tą gražiai paro
dė ir praėję metai. Tiek pavie
niai, tiek kolektyvais Tarybų 
Lietuvos menininkai plačiai gas
troliavo Vakarų Europoje ir ki
tur. Ar tai pasauliui neparodo, 
kokias sąlygas mėnui, kultūrai 
— ir būtent nacionaliniam me
nui, nacionalinei kultūrai — su
daro tarybinė santvarka? Lietu
vos vardą puikiai garsina Arvy
das Sabonis, kiti geriausi Lie
tuvos sportininkai. Gerai ar blo
gai? Klausimas gali pasirodyti 
keistas. Deja, libtuviškoje išeivi
joje yra tokių, kuriems tokie da
lykai atrodo blogai. Tai vis tie, 
kurie dedasi dideliais Lietuvos 
patriotais, „sielojasi" dėl Lietu
vos reikalų, pergyvena, kad jos 
žmonės yra „skriaudžiami ir 
prispausti".

O kaip tada, kai šie „prispaus
tieji" plačiai važinėja po pasau
lį, atstovaudami ne tik Lietu
vos, bet ir visos daugiatūkstan
tinės Tarybų Sąjungos kultūrą ir 
meną? Ir tada, pasirodo, yra blo
gai: taip esą „išnaudojami lietu
viai ir jų talentai". Skamba tie
siog anekdotiškai, bet kaip tik tą 
pamėgina įrodyti ne vienas Lie
tuvos „geradėjas" ir „garsintojas" 
iš Vakarų.

Prisiminkim: Prancūzijoje vyko 
Tarybų Lietuvos kultūros ir me
no dienos, sukūlusios susidomė
jimą ir atgarsį. Atsiliepė ir 
„Amerikos balso" . laidų lietuvių 
kalba redakcija. Korespondentė 
veidmainingai „apgailestavo", kad 
Lietuvos fotografijos paroda bu
vusi surengta, anot jos, netinka
moje, netgi „negarbingoje" pa
talpoje. O juk tai paprasčiausias 
melas.

„Amerikos balsas" didžiai susi
rūpinęs ir pagarsėjusio „Lietu
vos" ansamblio programa, ir 
tautiniais rūbais, ir tuo, kad 
lietuviški renginiai buvo blogai 
reklamuoti. „Susirūpinimas" aiš
kus — juk nepasakysi, kad la
biausiai „A. Balsui" nepatinka tas 
faktas, kad tokie renginiai vyks
ta. Tačiau tai būtų garbingiau.

Ir kita radijo stotis prakalbo ta 
tema. Tai „Laisvoji Europa". Ji 
žymiai atviresnė savo nepakantu
mu ir Lietuvos kultūrai, ir jos 
žmonėms. Algirdas Landsbergis, 
pavyzdžiui, šitaip: „Gausėja tary
binių lietuvių menininkų ir biu
rokratų kelionės po Europą. Ar 
jos skirtos lietuviškai kultūrai 
populiarinti pasaulyje, ar turi ir 
kitokių tikslų?

Prancūziją, Austriją, Belgiją, 
Liuksemburgą ir kitas Europos 
šalis užtvindė kultūrinės ir ne- 
kultūrinės delegacijos iš Lietu
vos..."

Tokiais žodžiais į Lietuvą kal
bėjo A. Landsbergis. Jis, kaip 
girdite, jau sako „tarybiniai me
nininkai, o ne „sovietiniai". Tai, 
ko gero, „Laisvės" —„Laisvosios 
Europos" korporacijos preziden
to G. Pelo „politikos" pasekmė, 
kuris yra pareiškęs, kad jo radi
jo stotys „rilinkštinančios balsą".

Tačiau atskiri terminai nekei
čia esmės. Ir A. Landsbergio kal
boje kyšote kyšo piagieža. Jis py
ksta, kad pasaulyje garsinamas 
Tarybų Lietuvos menas ir ko
mentuoja: „užtvindė Europą". Tą 
savo menu padariusi mažutė Lie
tuva, ir, manau, kaip tik dėl to 
jai garbė ir šlovė. Reikia „L. 
Europai" (ir A. Landsbergiui) pri
minti daugelį metų kartojamas 
graudžias dejones apie Lietuvos 
„priverstinį uždarumą", apie jos 
„atskyrimą nuo pasaulio kultū-

LEVAS VLADIMIROVAS
Prabėgo bemaž dvidešimt metų, 

Tada, 1968-ųjų gegužy, Niujorko 
lietuviai palydėjo žymaus savo vi
suomenės veikėjo, rašytojo, „Lais
vės" redaktoriaus Rojaus Mizaros 
palaikus į Lietuvą. Atsisveikinimo 
žodį tarė ir žinomas Lietuvos kny
gotyrininkas, bibliotekininkas Le
vas Vladimirovas, įuo metu dirbęs 
Jungtinių Tautų bibliotekos di
rektoriumi. Jis prisiminė paskutinį 
su R. Mizara turėtą pasimatymą 
ir pokalbį: „Buvau labai apkrau
tas darbais, pavargęs nuo nuolati
nio nervų įtempimo ir pradėjau 
dėl to skųstis Rojui, kad štai no
riu grįžti namo, į tėviškę, pailsė
ti... „Ar tau ne gėda taip verkš
lenti, — atrėžė Rojus, žvilgterėjęs 
į mane kritiškai savo mėlynom 
akim, — esi dar jaunas, esi dide
lis ir stiprus, o be darbo nebūtų 
ir nuovargio. Kuo aš būčiau, — tę
sė jis, — be to įtempto darbo: pa
krikęs, susenęs, niekam nereika
lingas žmogysta, gal koks Boveri 
valkata — „bomas" iš manęs išei
tų, o dabar turiu didelį ir prasmin
gą darbą, jaučiu, kad esu reika
lingas žmonėms, kad begalė atlik
tų darbų laukia manęs rytoj, vi
same tame kažkaip pamirštu, kad 
varau jau aštuntą gyvenimo de
šimtmetį, ir noriu tikėti, kad kol 
dirbsiu, tol gyvensiu".

Dažnai taip būna, kad kito žmo
gaus žodžiai, įėję į tavo gyveni
mą, tampa lyg ir savais. Juk tais 
R. Mizaros žodžiais galėtų dabar 
apie save kalbėti ir pats Levas 
Vladimirovas, vasario mėn. sulau
kęs 75-erių metų.

Didžiąją gyvenimo dalį Vilniaus 
universiteto profesorius V. Vladi
mirovas paskyrė darbui su knyga. 
Daug metų vadovavo seniausio 
Sąjungoje universiteto mokslinei 
bibliotekai, šešerius metus (1964— 
1970), kaip minėjome, buvo Jung
tinių Tautų bibliotekos direkto
rius. Jis vienas trijų tomų „Vil
niaus universiteto istorija" auto
rių, 1979 m. išleido bene reikš
mingiausią savo knygotyros 'dar
bą „Knygos istorija", dabar rengia 
jos antrą dalį.

„Meilė knygai, — sako L. Vla
dimirovas, — yra neatsiejama nuo 
mano vaikystės ir šeimos tradici
jų. Mano senelis buvo didelis Le
vo Tolstojaus gerbėjas, turėjo 
sukaupęs nemažą biblioteką. Deja, 
apie 1915 metus kaizeriniai oku
pantai ją sudegino. Senelio meilė 
didžiojo rusų rašytojo herojams 
persidavė ir šeimai, pavyzdžiui, 
tėvo, mano su broliu ir mano vai
kų vardai parinkti iš L. Tolstojaus 
kūrinių. Dar vaikystėje prasidėjęs 
bendravimas su knyga lemtingai 
lydi mane visą gyvenimą.

Asmeninėje bibliotekoje tikriau
siai jau bus apie 15 000 knygų, ta
niau unikumų joje nėra, nes iš
liekamąją vertę turinčias knygas 
esu perdavęs Vilniaus universite-

ros. Nepatinka „L. Europai" ir 
tai, kad tarp Lietuvos žmonių 
Paryžiuje ir Kapsuko bažnyčios 
klebonas Leonas Leščinskis. Tie
siog sušunkama:

„Kaip jis atsirado Prancūzijos 
sostinėje!".

Reiškia — blogai, kad atsirado.
Nebūtų „atsiradęs" — irgi bū

tų negerai... Tokia „Laisvosios 
Europos", tokia Algirdo Lands
bergio logika.

..Šiuos pavyzdžius jūsų laik
raščio skaitytojams miniu todėl, 
kad jie negirdi Tarybų Lietuvai 
bei jos žmonėms skirtų „Ameri
kos balso", „Laisvosios Europos", 
Vatikano radijo laidų. Nežino, 
kokiu nepakantumu atskiesti jų 
balsai, kai tenka pripažinti, kad 
Lietuva garsėja pasaulyje be už
tarėjų iš Vakarų...

Jonas Lukys 

to mokslinei bibliotekai. Mano 
knygų pagrindą sudaro darbui ir 
laisvalaikiui skirti leidiniai. Be to, 
renku viską, kas susieta su kny
ga, jos istorija... Yra širdžiai bran
gių knygų iš karo metų, ištrauktų 
iš laužo, apdegusių, sušaudytų (R. 
Rolano „Kola Brenjonas", Š. Rus- 
tavelio „Karžygys tigro kailiu"), 
knygų, susijusių su mano biografi
ja..."

, Knygų ir kitų kultūrinių verty
bių ieškojimas, — sako profeso
rius, — tai vienas įdomiausių, jau
dinančių nuotykių mano gyveni
me". Kai 1948 m. rudenį pradėjo 
vadovauti Vilniaus universiteto 
bibliotekai, iškart ėmėsi papildyti 
fondus senais, ypač lituanistiniais 
leidiniais. L. Vladimirovas ieškojo 
jų Kijevo, Charkovo, Leningrado, 
Maskvos bibliotekose. Taip apie 
15 tūkstančių senųjų leidinių grį
žo į savo senąją saugyklą. Odeso
je buvo surasta pirmoji lietuviška 
knyga — M. Mažvydo katekiz
mas...

Meilę knygai L. Vladimirovas 
perduoda ir savo auklėtiniams — 
universiteto bibliotekininkystės ir 
mokslinės informacijos specialy
bės studentams.

,,... jaučiu, kad esu reikalingas 
žmonėms, kad begalė darbų laukia 
manęs..."

Taip galėtųpasakyti ir L. Vla
dimirovas.

Juozas Mockus

DINGSTANČIOS RAIDĖS

Laikraštis gyvena neilgai. 
Perskaitytas išmetamas arba 
geriausiu atveju atiduodamas 
makulatūrai. Kad popierių vėl 
būtų galima naudoti, reikia 
nuvalyti spaustuvės dažus. 
Tai sudėtinga ir brangu. Ja
ponijos specialistai pasiūlė 
įdomų sprendimą. Jie sukū
rė dažus, kurie po paros iš 
puslapių Išblunka.

MINI UGNIKALNIS
Už 120 kilometrų nuo Me

ksikos sostinės yra vienas 
mažiausių pasaulio ugnikal
nių: jo aukštis — 13 metrų, 
pagrindo skersmuo — 26 
metrai, o kraterio — 8 met
rai. Ugnikalnis pavadintas 
Kuskoskomatlu. Jis susidarė, 
kai 1664 metais išsiveržė Po- 
pokatepetlio ugnikalnis. Nie
kas mini ugnikalnio netyrė 
ir nežino, ar jis prabils.

BALANDŽIAI IR 
NARK0TIKAI

Balandžių paštas — viena 
seniausių ryšių priemonių. 
Kompiuterių ir kosminių apa
ratų amžiuje jis netikėtai 
pradėjo antrąjį gyvenimą. 
Paaiškėjo, kad Venesueloje ir 
Karibų baseino šalyse šio 
pašto paslaugomis plačiai nau
dojasi. .. narkotikų prekiau
tojai.

PASIENIO ŽENKLAS
Kanados pasienyje vairuo

tojai mato unikalų kelio žen
klą. Tai storu brūkšniu per
brauktas revolveris ir užra
šas: „Kanadoje šaunamieji 
ginklai uždrausti!". Ženklas 
skirtas į Klevo lapo šalį įva
žiuojantiems JAV turistams. 
Kaip žinoma, JAV piliečiams 
leidžiama turėti šaunamąjį 
ginklą.

POLIGLOTAS

Visų laikų žinomiausias po
liglotas buvo 1774 metais gi
męs kardinolas Džiuzepė Me- 
cofantis. Jis vertė iš 114 kal
bų ir 72 dialektų, kalbėjo 39 
ir laisvai bendravo 11 dar už
sienio kalbų. Manoma, kad 
vienas geriausiai pasiruošusių 
mūsų laikų poliglotų yra 
Strasburgo gyventojas Zor- t 
žas Smitas. Jis laisvai kalba 
30 kalbų ir dar iš 36 verčia.
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LIETUVOS MOKYKLOS, PEDAGOGAI, MOKINIAI

FAKTAI IR SKAIČIAI
Tarybų Lietuvoje yra 12 

aukštųjų mokyklų. Jose studi
juoja daugiau kaip 65 tūks
tančiai studentų.

66-iose specialiosiose vidu
rinėse mokyklose mokosi 61 
tūkstantis moksleivių.

Daugiau kaip dviejuose 
tūkstančiuose bendrojo la
vinimo mokyklų mokosi 504 
tūkstančiai mokinių.

II viso respublikoje liuo 
metu dirba daugiau kaip 32 
tūkstančiai mokytojų. Beveik 
90 proc. jų turi aukitqjj il- 
sllavlnlmą.

Respublikoje yra 97 dieni
nės vidurinės profesinės 
technikos mokyklos.

Būsimųjų darbininkų mo
kyklose mokosi beveik 60 
tūkstančių moksleivių.

Respublikoje - veikia 268 
užmokyklinės vaikų įstaigos 
(jaunųjų technikų, jaunųjų 
gamtininkų stotys, pionierių 
rūmai ir namai, muzikos, dai
lės, sporto mokyklos).

Švietimo objektų statybai 
1976—1985 metais panaudo
ta 347,6 mln. rub. kapitalinių 
įdėjimų.

Vienuoliktojo penkmečio 
metais vidurinėse bendrojo 
lavinimo mokyklose buvo 
pereita prie kabinetinės mo
kymo sistemos.

1986/87 mokslo metų pra
džioje visos vidurinės ir 99,6 
proc. nepilnų vidurinių mo
kyklų turėjo mokomąsias dirb
tuves.

1986'87 mokslo metais ii 
esmės pereita prie visuotinio 
šešiamečių mokymo. Daugiau 
kaip pusė šešiamečių mokosi 
mokyklose, kiti — vaikų iki
mokyklinėse įstaigose.

Šiais mokslo metais respub
likoje -veikia 43 moksleivių 
darbinio mokymo ir profesi
nio orientavimo tarpmokyk
liniai gamybinio mokymo 
kombinatai. Iš jų 37 miestuose, 
6 kaimo vietovėse,

Iki šių mokslo metų pradžios 
respublikos bazinės jmonės 
X—XII (XI) klasių mokinių 
darbiniam ir profesiniam mo
kymui, visuomenei naudin
gam darbui buvo įrengusios 
daugiau kaip 26000 darbo vie
tų.

Nuo 1986 metų mokykliniai 
kompiuteriai pradėti gaminti 
Siauliuossh Šiais metais numa
tyta įrengti mokyklose apie 60 
kabinetų su mikrokompiute
riais, o iki penkmečio pabai
gos aprūpinti jais visas mo
kyklas.

Nuo šių metų pradžios in
formatikos ir skaičiavimo tech
nikos pagrindų kursas dėsto
mas visose respublikos mo
kyklose.

Šešiamečiai... | juos atkreiptas mūsų dėmesys. Šiais mokslo metais mūsų respublikoje iA es
mės pereita prie visuotinio Šešiamečių mokymo.

Kupiškio 2-ojoje vidurinėje mokykloje šešiamečius moko Violeta Senvaltlenė. Jos pedago
ginis darbo stažas — 12 metų. Pedagogė darbšti, jautri, valkų mylima.

Nuotraukoje: Violeta Senvaltlenė su mažaisiais savo auklėtiniais. L. Vasausko nuotr.

— Svarbiausia — mylėti vaikus, gerbti jų nuomonę, tada Ir atsivers kelias Į jų pasaulius,— 
sako Vilniaus 9-osios vidurinės mokyklos pedagogas, TSRS liaudies mokytojas Antanas Basio
kas.

Nuotraukoje: Antanas Basljokas. V. Sparnalčio nuotr.

J Lietuvos TSR mokytojų V suvažiavimų delegatu Išrinktas Panevėžio 211-oslos vidurinės mo
kyklos direktorius Algis Levlšauskas.

Nuotraukoje: Algis Levlšauskas (dešinėje) su gamybinio moklino meistru Benjaminu Saliu.
A. Gylio nuotr.

KOVOTOJA UŽ TAIKĄ 

IR PAŽANGĄ
JAV gyvenimo realybė, 

kurioje atsirado, plėtėsi ir 
šakojosi antikapitalistinė 
darbo žmonių kova už socia
linę pažangų, neišvengiamai, 
dėsningai įtraukė mūsų tau
tiečius į pažangių sąjūdžių 
sūkurį, ugdė sąmoningus re
voliucionierius. Spalio rex^>- 
liucija suteikė jiems naujų 
vilčių prasmės perspekty
vas.

Tai vaizdžiai iliustruoja 
ir ilga pažangaus JAV lie
tuvių judėjimo istorija, ir 
jo žymiausių, autoritetin
giausių veikėjų gyvenimo 
patirtis. Viena iškiliausių 
pažangių JAV lietuvių vei
kėjų Margarita Kavaliaus
kaitė (amerikietiška pa
vardė — Kowl-Kaul), ku
rios gimimo 90-metį mini
me, pasuko pažangios veiklos 
keliu todėl, jog gyvenimas ją 
natūraliai į jį atvedė. Apie 
tai visapusiškai pasakojama 
jos raštų ir prisiminimų kny
goje „Sunkių kovų keliu", 
kuri išėjo 1977 metais Vil
niuje jau po jos mirties, ir 
kurioje sutelkta daug auten
tiškos medžiagos apie Ame
rikos tikrovę.

M. Kavaliauskaitė (1897— 
1974 m.) didžiąją gyvenimo 
dalį oraleido ir mirė Niujor
ke. Jos tėvai kilę iš Užne
munės. iš Jiestrakio kaimo 
dabartiniame Prienų rajo
ne. ,laisvės” 60-mečio albu
me M. Kavaliauskaitė rašė: 
„Amerikon jie atvyko 1899 
metais. Šeimoje buvo ketu
rios mergaitės ir trys berniu
kai. Visi buvome pramonės 
darbininkai, patyrėme sunkią

darbininkų šeimos dalią, 
tad darbininkijos įeikalai 
buvo ir mūsų šeimos rū
pestis“. Ji prisiminė, jog 
motina buvo tikinti, vaikus 
katalikiškai auklėjo, bet vi
sos keturios dūkios tapo 
žinomomis pažangiomis vei
kėjomis, o ir motina nuėjo 
su „Laisve”. Pačioje jaunys
tėje pradėjusi užsidirbti duo
ną fabrike, M. Kavaliauskai
tė jau 1914 metais tapo Lie
tuvių socialistų sąjungos 
narė. Darbas „Laisvės" re
dakcijoje, uniji^ veikla, 
streikų judėjimas’ grūdino 
ateivių dukrą kaip ko
votoją už socialinę teisy
bę už žmoniškumą, o tvirtas 
charakteris, skvarbus pro
tas padėjo jai tapti viena
žymiausių JAV lietuvių
pažangaus ir viso JAV ko
munistinio judėjimo veikė
ja.

Ji buvo viena iš Tarptauti
nės darbininkų ayhimo drau
gijos vadoviir komisijos 
darbui su moterimis sekreto
rė, JAV komunistų partijos 
delegatė Kominterno VII 
kongrese. Ji parašė anglų 
kalba knygą apie pirmąją 
darbininkų valstybę.

Dalyvaudama visos Ame
rikos pažangiojoje veikloje, 
M. Kavaliauskaitė niekad 
neužmiršo, kad ją ugdė lie
tuvių judėjimas Todėl jai 
visada labai brangūs ir švie
sūs buvo ryšiai su Tarybų 
Lietuva, kurią aplankė ke
turis kartus. Todėl ir čia, tė
vų krašte, jos atminimas ap- 
gaubtas didžia pagarba.

Vytautas KAZAKEVIČIUS

MUZIKOS PAMOKOJE. J. Kernagio nuotr.

NAUJIENOS

Gražiausios metų 
knygos

VILNIUS. Lietuvos TSR val
stybinis leidyklų, poligrafi
jos Ir knygų prekybos reika
lų komitetas drauge su šios 
šakos Mokslinės-techninės 
draugijos respublikine valdy
ba surengė tradicinį respub
likinį knygos meno konkur
są.

Gražiausiai apipavidalintais 
ir geriausiai išspausdintais 
pripažinti šie leidyklų 1986 
metų leidiniai: „Vagos” — 
albumas „Vilniaus univers'- 
fetas dailėje", „Minties" — 
Lietuvos miestų nauja albu
mų serija, „Mokslo" — mo
nografija „Lietuvos žuvys”, 
Vyriausiosios enciklopedijų 
redakcijos — enciklopednis 
žodynas „Lietuva” anglų kal
ba, „Vyturio” — Pablo Ne
rudos „Odė spaudai”, „Švie
sos” — elementorius „Vytu
rėlis".

Šiuos leidinius spaudė Kau

no K. Požėlos spaustuvė bei 
užsienio poligrafijos įmonės.

Saliamonas VAINTRAUBAS 
Eltos koresp.

Kietas ir skystas 
muilas

PANEVĖŽYS. „Lietuvoj 
muilo" emblema šiemet pa
puošė du naujus fabriko ga
minius — skystą muilą „Ka
štonas" ir kietą „Venta".

— „Kaštoną" gaminame su 
natūraliu kaštonų ekstraktu, 
o „Ventą” — su ajerų, čiob
relių ir dilgėlių priedais bei 
audinių riebalais, — pasa
koja fabriko laboratorijos 
vedėja D. Urbon:enė. — Vi
si šie priedai naudingi odai 
ir plaukams.

Fabrikas gamina 21 kietą 
ir penkių pavadinimų skystą 
muilą. Šiemet gamintojai pa
teiks 4500 tonų muilo visos 
šal ęs prekybos bazėms. Ma
žieji sulauks gražios dovanė
lės: vaikų muilo rinkinio su
venyrinėje dėžutėje, papuoš
toje spalvingais paveikslė
liais. Vida BIELSKYTĖ

. . . Apie “Dienas” ir “Savaites”
praktikoje palaiko pačius tironiš- 
kiausius režimus: Čilėje, Salvado
re, Pietų Afrikoje... Juk visiškai

[PASTABOS IS VILNIAUS]
Atrodytų: tai toks įprastas 

gyvenimo reiškinys, kad jo ir 
minėti nebereikia. Juk dienomis, 
savaitėmis, mėnesiais laikas skai
čiuojamas visose pasaulio šalyse, 
tame tarpe — ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Tačiau, kaip pasirodo, JAV kai 
kas turi labai savitą, visiškai 
originalų “kalendorių”. Kalba — 
apie Ronald Reagan ir jo 
administracijos skelbiamas pačias 
įvairiausias ‘'dienas”, skirtingiau
sias “savaites”. Taip, pavyzdžiui, 
amerikiečių pinigais apmokamos 
radijo stotys “Laisvoji Europa”, 
“Amerikos balsas” plačiai ir 
atkakliai kalbėjo apie “Pabaltijo 
laisvės dieną”. Esą, Jungtinių 
Valstijų prezidentas dar kartą 
pakartojęs, kad jis nepripažįstąs 
tarybinio Pabaltijo.

Ką gi, mums, gyvenantiems 
tarybiniame Pabaltijyje, dėl to 
“nepripažinimo” nei šilta, nei šalta. 
Tačiau, sutikite, negalima nutylėti, 
kai falsifikuojama istorija, mėgi
nama iškraipyti plačiai ir seniai 
žinomus faktus. Štai tos “dienos” 
proga Ronaldo Reagano pasirašyto
je proklamoacijoje net keletą kartų 
kartojama, kad Lietuva (kaip ir 
Latvija su Estija) buvusios 
“inkorporuotos” į Tarybų Sąjungos 
sudėtį. Bet kas, nors prabėgomis 
susipažinęs su Lietuvos istorija, 
žino, kad Lietuvoje 1940-aisiais 
įvyko laisvi rinkimai. Kad žmonių 
dauguma pasisakė už tarybinę 
santvarką, už įstojimą į Tarybų 
Sąjungos sudėtį. Suprantama: tai 
patiko toli gražu ne visiems. Tarp 
tų, kuriems keturiasdešimtųjų 
metų įvykiai Lietuvoje nepatiko — 
generolai, pulkininkai, dvarininkai, 
fabrikantai, aukštieji valdininkai ir 
etc. Antrojo pasaulinio karo 
pabaigoje jie atsidūrė Vakaruose, 
iš ten Jungtinėse Valstijose. Jie bei 
jų palikuonys visiškai niekieno 
neįgalioti, ir dabar save vadina 
‘lietuvių tautos atstovais” ir laikas 
nuo laiko mėgina įtikti amerikietiš
kai reakcijai, antikomunizmui.

Kaip rodo minima proklomacija, 
jie kartas nuo karto • susilaukia 
dėmesio —tada, kai tai atitinka 
Washington© interesus. ,Juk tai 
savotiška proga atverti demagogi
jos srautą, kuriame šį kartą buvo ir 
tokie žodžiai:

“Mes pakilome kovai už dievo 
duotas žmogaus teises . . . Mes 
privalome kelti aikštėn prispaudėjų 
nežmoniškumą ir kalbėti apie 
prispaustuosius... Mes privalome 
nepraleisti progos smerkti tironiją 
ir ginti jos aukų reikalą”.

Šiuos žodžius prėmus už gryną 
pinigą, juos visų pirma reikėtų 
pamėginti pritaikyti šalyje, kurioje 
jie buvo pasakyti: Jungtinėse 
Amerikos, Valstijose. Kalbant 
cituotos proklomacijos žodžiais — 
“dievo duotos žmogaus teisės” ir 
milijonai juodaodžių bei kitokių 
“nebaltų” amerikiečių vis dar yra 
antros ir trečios eilės piliečiais.

Iš tikrųjų amerikiečių-indėnų 
atimtos ne tik dievo duotos, bet ir 
paprastos žmoniškos teisės: gy
venti savo protėvių žemėje ir 
naudotis jos turtais.

Jeigu minimos proklomacijos 
autoriams taip rūpi nuskriaustieji 
— tai kodėl Jungtinės Valstijos 
visais būdais palaiko pačius 
nuožmiausius režimus pasaulyje?

Atsakymas labai paprastas: 
todėl, kad tai naudinga dabartinei 
didžiąjai amerikietiškai politikai. 
Kaip neseniai pripažino įtakingas ir 
gerai informuotas žurnalas “US 
News and World Report”, vienu 
pagrindinių amerikietiškos užsienio 
politikos vykdytojų tapo C.I.A. su 
visu savo arsenalu. Ten rašoma, 
kad prezidentas padarė C.I.A. 
vadovą Keisį savo “menedžeriu” x 
vykdant politiką, nukreiptą prieš 
Angolą, Afganistaną, Kombodžą.

Kovojama prieš pačių žmonių 
pasirinktas vyriausybes, kitose 
šalyse — palaikomi diktatoriai, 
tokie, kaip Čilės Pinočetas. Tai 
rodo, kaip skiriasi “Laisvės dienų” 
proklomacijų skelbėjų žodžiai nuo 
jų darbų.

Visa tai neseniai buvo pakartota 
ir vadinamosios “pavertųjų tautų 
savaitės” proga. Vėl skambėjo 
gražūs žodžiai apie laisvę, žmogaus 
teises, tautų apsisprendimą. Tie 
žodžiai buvo kalbami nesivaržant, 
su tikru užmoju. Štai:

“Amerika remiasi giliu tikėjimu į 
visų rasių orumą ir teises... 
Amerika ir toliau tai skelbia 
pasauliui... Tame tikėjime yra ir 
nesvyruojantis pasipriešinimas

visokioms priespaudoms ir diktatū
ros formoms”.

Kaip labai ši “savaitė” panši į jau 
minėtą “dieną”! Ypač daug sampro
tavimų ir gražių žodžių skirta 
laisvei. Štai vienas jų: “Trečioji 
laisvė (mat, čia jų pateiktas ištisas 
sąrašas) — tai laisvė nuo skurdo 
visame pasaulyje. Ketvirtoji laisvė 
— tai gyvenimas be baimės visame 
pasaulyje”. Ir taip toliau, ir 
panašiai.

Ir čia vėl klausimas: o kaip gi yra 
pačiose Valstijose? Faktai nuo 
gražių žodžių skiriasi kaip diena 
nuo nakties. Paimkime tik vieną 
klausimą.

Amerika “dienų” ir “savaičių” 
progomis — o neretai ir visiškai be 
jų — skelbia pasipriešinimo visoms 
prievartos ir diktatūros formoms, o

neseniai Pretorijos režimo “galva“ 
rasistas Botha amerikiečių žurnalui 
pareiškė, kad Ronaldo Reagano 
vyriausybę jis vertina kaip pačią 
konstruktyviausią Pietų Afrikos 
rasizmo atžvilgiu. Tai jau jokių 
komentaru nereikalaująs “kompli
mentas“! |

“Savaites” proga buvo kalbama 
apie gyvenimą be skurdo ir baimės, 
tačiau kam jau kam, o jūsų 
laikraščio skaitytojams tikrai žino
ma, kad šiuo metu Jungtinėse 
Valstijose, turtingoje, labai išvys
tytoje šalyje, žemiau skurdo ribos 
gyvena rekordinis jos piliečių 
skaičius. Lygiai tokia pat iš
kalbinga ir nusikaltimų statistika.

...Tad kai skaitai ar girdi 
deklaracijas ir proklomacijas įvai
rių “dienų” ir “savaičių” proga — 
negali nestebinti jų iškilmingi tušti 
žodžiai. Ir — veidmainystė, kuri 
slepiama už jų. Juozas Lukys

Mirė Juozas Maniusia

1987 m. kovę 17 d., eidamas 77-uosius metus, mirė 
TSKP narys nuo 1945 metų, sąjunginės reikšmės 
personalinis pensininkas, buvęs Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininkas Juozas Maniušis.

Visada liko tarp ištvermingiausių
Realybė yra tokia, jog senoji 

lietuvių išeivija nyksta. Kitaip ir 
būti negali: juk jos veiklos pra
džia siekia pirmuosius šio amžiaus 
dešimtmečius, paskutinieji jos 
„mohikanai“ yra pasiekę gilaus 
amžiaus, ir todėl jų eilės sparčiai 
retėja. Tai ypač akivaizdžiai liudi
ja pažangiosios išeivijos likimas. 
Tiesa, jis nesiskiria nuo kitų sro
vių senosios išeivijos dalios: pa
vyzdžiui, gyvųjų tarpe nebėra nė 
vieno prieš karą žinomo JAV lie
tuvių katalikų ar tautinės srovių 
rašytojo, meno veikėjo, redakto
riaus. Dar daugiau: tas pats liki
mas ištiko ir daugelį Antrojo pa
saulinio karo pabėgėlių iš Lietu
vos, buvusių žinomų politikos, 
kultūros ir spaudos darbuotojų. 
Tačiau buržuazinių srovių laikraš
čiai, susikūrę dar pirmaisiais šio 
amžiaus dešimtmečiais, tebeeina, 
yra tarp pagrindinių emigracinių 
leidinių („Draugas", „Naujienos“, 
„Darbininkas“, „Dirva“), ir tai 
skatina kai ką tvirtinti, jog tik pa
žangiosios išeivijos spauda, susi
durianti su likiminiais sunkumais, 
jog ji, būdama ištikima proletari
nio internacionalizmo idealams, 
pati pasmerkusi save tiems sunku
mams, nes, girdi, esanti svetima 
išeivių, tautos ir pačios Amerikos 
interesams; todėl taip nekantriai 
„Akiračiai" siūlo jai kuo greites
nę pražūtį.

Dėl tų gyvybinių tautos ir Ame
rikos interesų mes nesiginčysime 
su „Akiračiais" ar jų bendramin
čiais, kadangi kitaip juos supran
tame. Dėl senatvės įtakos jau sa
kėme: ji vienoda ir pažangiai iš
eivijai, ir senajai antitarybinei. O 
jeigu „Draugas" ar „Darbininkas" 
turi mažiau sunkumų, tai lemia ne 
jos senųjtį leidėjų geresnis lietu
viškumas ar patriotinė ištvermė, 
bet faktas, jog šie leidiniai, skir
tingai nuo pažangiečių, yra nau
jųjų, Antrojo pasaulinio karo, 
ateivių rankose.

Tai, kas ištiko pažangiąją JAV 
lietuvių spaudą, yra ne jos pozi
cijos ar kaltės rezultatas. Tai — 
bendras etninių JAV grupių kul
tūros likimas, amerikietiškos ap
linkos, priešiškos jiems, poveikio 
rezultatas.

1932 metais, tai yra daugiau 
kaip prieš pusamžį, JAV ėjo daug 
pažangių darbininkiškų laikraščių

ateivių gimtosiomis kalbomis. 
Suomių pažangiečiai, kaip aiškėja 
iš tų metų „Vilnies" komplektų, 
leido tris dienraščius (Niujorke, 
Oregono ir Visconsino valstijose) 
lietuviai — du (Čikagoje ir Niu
jorke), vengrai, žydai, ukrainiečiai 
(Niujorke), bulgarai, jugoslavai, 
slovakai (Čikagoje) — po vieną. 
Vien dienraščių — vienuolika! 
Savaitraščius ir retesnio periodiš
kumo spaudą turėjo graikai, ita
lai, armėnai, rusai, estai (Niujor
ke), lenkai, rumunai (Detroite), 
vengrai (Klyvlende), skandinavai, 
čekai ir slovakai, estai (Čikagoje) 
ir kt. Vadinasi, apie 20 etninių 
grupių darbininkai leido savo 
spaudą proletarinio internaciona
lizmo idėjų dvasia.

Daugumos jų nebėra. Du laik
raščius šiandien tebeleidžia lietu
vių pažangiečiai. Suomiai, pavyz
džiui, jau prieš dešimt metų sujun
gė savo laikraštį su moterų žurna
lu ir teturi vieną. Vadinasi, visų 
likimas amerikietiškomis sąlygo
mis vienodas. Bet mes galime pa
sididžiuoti, kad ištvermingumu 
lietuviai pralenkė daugumą etni
nių grupių, jog mūsų pažangiosios 
spaudos egzistavimas šiandien yra 
tiesiog stebuklas. Tuo ir didžiuoja
mės. Tai patvirtina faktą, jog lie
tuvių pažangiečiai visada buvo 
tarp pirmųjų.

Štai dar vienas faktas iš 1932 
metų. Amerikos Komunistų parti
jos CK kalbinis departamentas 
partijos organui „Daily Worker" 
prenumeruoti paskyrė tokias kvo
tas (viso 3000): suomiams — 500, 
žydams — 300, lietuviams — 250, 
ukrainiečiams, čekams ir slova
kams, vengrams, jugoslavams — 
po 200, rusams — 150, skandina
vams, graikams, italams, bulga
rams, vokiečiams — po 100 (be 
to, po mažiau — latviams, len
kams, ispapams, prancūzams, ru
munams, albanams, japonams, ki
nams).

Taip, senasis pažangusis JAV 
etninių grupių proletarinis sąjū
dis atliko savo didžiąją istorinę 
misiją. Bet su juo nesibaigia pa
žangus judėjimas Amerikoje: ateis 
kitos kartos, kitaip galvojančios, 
suprantančios, nes keičiasi gyve
nimo sąlygos, poreikiai, mąstymo 
būdas. Bet antikapitalistinė kova 
nesiliaus! Vytautas Užgirys
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Newyorkietis 
dailininkas-žurnalistas 
Rudolfas Baranikas

Vilniuje

Vilniuje vieJėjo žinomas JAV lietuvių 
dailininkas, Niujorko dailės instituto profe
sorius, publicistas, visuomenės veikėjas Ru
dolfas Baranikas. Jį taip pat pažįstame kaip 
ilgametį ir aktyvų pažangiųjų JAV lietuvių 
leidžiamų laikraščių bendradarbį, įžymiau
sių JAV lietuvių veikėjų bendražygį.

Viešnagei baigiantis, Rudolfas Barani
kas, „Gimtojo krašto" redakcijos paprašy
tas, pasidalijo mintimis apie pažangųjį JAV 
judėjimą, savo kūrybą, papasakojo vlešna 
gės įspūdžių.

TARP DAUGELIO VEIKLOS BARŲ
— Gerbiamasis dailininke, pokalbį no

rėtume pradėti nuo jūsų visuomeninės 
veiklos. Ir būtent: žinome Jus kaip Ilga
meti aktyvų pažangiojo JAV Judėjimo da
lyvį, aktyvų kovotoją už talką, demokra
tiją. Kokie tarptautinio ir vidaus gyveni
mo poslinkiai pastaruoju metu daugiausia 
nerimo kelia Jums ir Jūsų vlenminčiams 
Jungtinėse Valstijose?

— Mūsų nerimas, jūsų nerimas ir neri
mas visos padorios žmonijos yra tas pats: 
nuo Žemės paviršiaus pagaliau turi būti 
nušluoti baisioji branduoliniai ginklai ir 
visos kitos mirties sėjimo priemonės — pa
galiau turi būti įkūnyta svajonė, kurią su
prato geriausieji žmonių protai prieš tūks
tančius metų — senovės Kinijos ir 
antikinės Graikijos filosofai, seno
vės Izraelio pranašai — perkalti kardus į 
arklus, — tai yra visiškai nusiginkluoti.

Mes žinome, kad Amerikos žmonėms 
krinta sunkiausioji atsakomybė, nes tai 
mes turime paveikti savo valdžią, kad ji 
pradėtų judėti ta kryptimi.

— Su dideliu susidomėjimu Dailės mu
ziejuje klausėmės Jūsų pasakojimo apie 
pažangių JAV dailininkų parodą „Pake
lk" Į Kubą" ir jos dalyvių kilnius tikslus.

Manytume, tai būtų įdomu ir mūšų laik
raščio skaitytojams.

— Įėjau j komitetą, susidėjusį iš apie 
dešimties dailininkų ir dailėtyrininkų, ku
rie suplanavo įteikti socialistinei Kubai do
vaną: JAV dailininkų darbų kolekciją. 

'Kreipėmės į 65 dailininkus, įskaitant pla
čiausiai žinomuosius, ir visi atsiliepė tei
giamai, dovanojo po svarbų darbą. Tiesio
giai į Kubą pasiųsti sunku, tad sugalvojo
me ją transportuoti per Meksiką, o meksi
kiečiai pasiūlė parodą laikinai eksponuoti 
Meksikos miesto universiteto muziejuje. 
Taip ir padaryta, ir apie tą parodą plačiai 
rašė visa Meksikos spauda, tuomi pavers
dama mūsų užmojį viso Amerikos konti- 

- nento svarbos įvykiu. Darbai pasieks Kubą 
šį rudenį ir ten liks kaip simbolis mūsų 
draugiškumo ir solidarumo tos šalies liau
džiai.

— Prie viso to gražiai jungiasi ir Jūsų 
darbas pažangiojoje JAV lietuvių spaudo
je — „Laisvės" Ir „Vilnies" laikraSčiuose. 
Dabar, kiek žinome, Jums ' ypač artimi 
„Laisvės" reikalai: esate aktyvus 31o laik
raščio talkininkas. Kokias mintis, nuotai
kas išgyvenote švenčiant šio leidinio di
džiai prasmingą jubiliejų — 75-ąslas me
tines?

— Mums visiems ne tik svarbus, bet ir 
jaudinantis įvykis buvo „Laisvės" Jubilie
jinio numerio išleidimas. Tai lyg susuma
vimas to, ką atliko į kasyklas, liejyklas, 
siuvyklas ir kitas įmones Amerikoje atvy
kę Lietuvos laukų sūnūs ir dukros, to il
go kovos kelio, kurį jie praėjo. Mes ban
dėme tame numeryje apvainikuoti mūsų 
specifišką garbingą istoriją. Atsiminkime, 
kad kai „Laisvė" pradėjo išeiti prieš 75 
metus, Amerikoje gyveno nedidelė dalis 
lietuvių tautos, bet dauguma mūsų tautos 
industrinio proletariato.

— Atvežėte J Vilnių ir (Lietuvos TSR 
dailės muziejui dovanojote tris savo kūri
nius. Gal ikelertą žodžių 81a proga tartumė
te apie savo kūrybą: jos tematiką ir meni
nius ieškojimus ir, žinoma, dovanotuosius 
darbus?

— Visų pirma: įteikdamas savo darbus 
Vilniaus dailės muziejui, aš jaučiau lyg 
ištesiu tylų pažadą mano piešinio mokyto
jams Anykščių progimriazijoje dar prieš 
Antrąjį pasaulinį karą — tai jie man pra
našavo, kad būsiu dailininkas: taipgi ma
mytei ir tėveliui, kurie tą patį man karto
jo. .. Mano darbų yra Niujorko modernio
jo ir kituose vadovaujančiuose JAV meno 
muziejuose, bet būti gimtosios Lietuvos

muziejuose visai kitas dalykas.
Tematiką? Čia jau sunkiau?" Tikiu, kad 

mano darbai yra ekspresyvūs, poetiški, 
pirmoje eilėje, o specifinė tema tik per 
ekspresyvią formą gali kalbėti. Iš trijų 
įteiktų paveikslų du priklauso serijai „Na
palmo elegija", kurioje išreiškiau skausmą 
dėl to kentėjimo, į kurį įstūmė Vietnamo 
žmones mano šalies intervencija. Šie pa
veikslai yra tarsi iššūkis prieš bendrą 
žmogaus žiaurumą. Trečias darbas „Juo
dasis miegas" labiau abstraktus. Esu ir vi
suomet buvau JAV menotyrininkų apibū
dinamas kaip „Šiaurės" dailininkas. Man 
pačiam visuomet buvo artima nuostabaus 
norvegų tapytojo Edvardo Muncho kūry
ba, taipgi švedo Ingmaro Bergmano filmai.

— Atrodo, turėjote progų dailininko 
profesionalo akimis pasižvalgyti po muzie
jų įsales, pasižiūrėti čia eksponuojamas pa
rodas?

— Dalyvavau tapytojo Jono Čeponio 
parodos atidaryme, bet, žinoma, būtų per 
daug drąsu greitosiomis kolegos darbą re
cenzuoti. Dailės muziejaus direktorius Ri
mantas Budrys maloniai teikėsi mane pa
vedžioti po muziejaus sales, kur dabar 
eksponuojama 1909—1940 m. lietuvių ta
pybos paroda. Aišku, tai tikras lobynas, 
kurio įvertinimui reikėtų daug daugiau 
laiko, bet ir per tas apribotas valandas 
daug patyriau. R. Budrys taipgi man pa
rodė muziejaus miniatiūrų rinkinį. Tų kū
rinių meninė ir istorinė vertė neabejotina, 
o direktoriaus gilus žinojimas ir entuziaz
mas parodas aiškinant prisidėjo prie tik
rai vertingo vizito.

Dailininkų sąjungoje susitikau su senais 
pažįstamais Gediminu Jokuboniu ir Kons
tantinu Bogdanu ir įdomiai pasikalbėjome.

— Dailininkas profesionalas, publicistas, 
visuomenės veikėjas. Tad būtų neatleisti
na Nepaklausus, prie kokių darbų grįšite 
po šios kelionės?

— Grįšiu prie tų darbų, kur ves polė
kiai ir vaizduotė. Gal duosiu sau koman
diruotę stebėti nakties dangaus misteriją...

— Ačiū už pokalbį.
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Kalbėjosi JUOZAS KUCKAILIS

Svečias iš Niujorko Rudolfas Baranikas 
ir dailininkas Stasys Juslonls Vilniuje, 
Dailės parodų rūmuose.

i ,
V. Kapočiaus nuotr.

Mirė Ona Janonienė

Eidama 76-uoslus metus, J. m. 
kovo 10 d. staiga mirė Panevė
žio rajono Pinlavos pradinės mo
kyklos mokytoja, Lietuvos TSR 
nusipelniusi mokytoja Ona Jano
nienė.

O. Janonienė gimė 1912 m. 
vasario 8 d. Siaurės Amerikos 
darbininko šeimoje. 1914 m. kar
tu su tėvais grįžo j Lietuvą ir 
gyveno Radviliškyje.

Nelengvas buvo O. Janonie
nės kelias j mokslą, bet įl at
kakliai siekė užsibrėžto tikslo. 
1931 m. baigusi Lietuvos moterų 
kultūros draugijos mergaičių mo
kytojų seminariją, pradėjo peda

goginį darbą Šiaulių apskrities 
Pakarčlūnų pradinėje mokykloje. 
Vėliau dirbo Rukalčlų, Gegrėnų 
Ir Svalnikų pradinėse.

Brandžiausi pedagogės darbo 
metai praėjo Pinlavos pradinėje 
mokykloje, čia ji mokytojavo 
nuo 1941 metų, o 1987 m. Išėjo 
j pensiją.

O. Janonienė buvo plačios 
erudicijos, aukštos pedagoginės 
kultūros mokytoja. Ją mylėjo 
mokiniai, gerbė jų tėvai, bendra
darbiai, visuomenė. Daug metų 
ji vadovavo rajono pradinių kla
sių mokytojų metodiniam rate
liui, nuoširdžiai dalinosi su kole
gomis savo žiniomis ir patirtimi.

Mokytoja aktyviai dalyvavo vi
suomeniniame gyvenime, ne kar
tą buvo renkama rajono Ir apy
linkės Tarybos deputate. Jos il
gametis pedagoginis Ir visuome
ninis darbas aukštai įvertintas. Už 
didelius nuopelnus liaudies Svie
dimo srityje Ir aktyvią visuome
ninę veiklą O. Janonienė apdo
vanota medaliu „Už Saunų darbą 
Didžiajame Tėvynės kare 1941— 
1945 metais", „Lietuvos TSR liau
dies švietimo pirmūno" ženkleliu, 
„Darbo veterano" medaliu, gar
bės raštais, diplomais. 1969 m. 
jai suteiktas Lietuvos TSR nusi
pelniusios mokytojos garbės 
vardas.

Šviesus kuklaus, nuoširdaus 
žmogaus, pareigingos, darbščios 
mokytojos Onos Janonienės at
minimas ilgai išliks visų ją paži
nojusių širdyse. x \

LIETUVOS TSR ŠVIETIMO 
ministerija

GERAS PAVYZDYS

Giesmė P. Cvirkos Lakštingalai

Gražus blizgantis viršelis. 
Trimis — vokiečių, rusų ir 
lietuvių — kalbomis Išspaus
dinti žodžiai: „Lietuva — 
Zalcburgas”. Trys valstybi
nės vėliavos: Austrijos Res
publikos, TSRS ir Lietuvos 
TSR. Tai — Vilniaus „Min
ties" leidyklos išleista knyga 
albumas, Lietuvos TSR Ir fe
deralinio Zalcburgo krašto 
partnerystės ryšių metraštis.

Jų draugiški ryšiai plėto
jami jaai daugiau kaip 15 
metų. „Zalcburgo krašto ir 
Lietuvos TSR vyriausybių 
vadovai su pasitenkinimu pa
žymėjo, kad Zalcburgo ir 
Lietuvos TSR bendradarbia
vimas ir draugiški ryšiai, už
megzti 1970 metais, Austri
jos — Tarybų Sąjungos drau
gijos bei Tarybų Sąjungos ir 
Austrijos draugystės draugi
jos iniciatyva, vaisingai plė
tojami, — buvo pažymėta 
bendrame Lietuvos TSR ir fe
deralinio krašto vyriausybių 
1983 m. spalio 12 d. pareiš
kime. — Abi šalys pareiš
kia: jos . ir ateityje vystys 
partnerystės ryšius, .grindžia
mus savitarpio supratimu, 
gera valia ir draugiškais san
tykiais, prisidės prie Tarybų 
Sąjungos ir Austrijos drau
gystės stiprinimo''.

Daugiau kaip treji meitai 
praėjo nuo to laiko, kai buvo 
pasirašytas šis dokumentas. 
Daug nuveikta, .kad kuo pla
tesniu pagrindu būtų palai
komi savitarpio kontaktai 
kultūros, mokslo ir ekonomi
kos srityse. Vis platesnė ir 
įvairiapusiškesnė darosi Ta
rybų Sąjungos ir Austrijos 
draugystės draugijos, Austri
jos — Tarybų Sąjungos drau
gijos, Lietuvos draugystės Ir

kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis bei Austrijos—Tary
bų Sąjungos draugijos Zalc
burgo krašto skyriaus veikla. 
Štai keli pavyzdžiai paimti 
iš pastarųjų metų kronikos/

1972 metai. Iškilmėse Zalc
burgo universiteto 350-ųjų 
metinių proga dalyvavo žino
mas matematikas, Vilniaus 
valstybinio V. Kapsuko uni
versiteto rektorius J. Kubi
lius. Tais pačiais metais prie 
Zalcburgo universiteto biblio
tekos remiantis kompleksine 
informacija apie Tarybų Lie
tuvą buvo įkurtas lituanisti
kos skyrius.

1973 metai. Didelį pasise
kimą Zalcburge ir Lince tu
rėjo lietuviško gintaro paro
da

1974 metai. Zalcburge ap
silankė Lietuvos TSR kultū
ros ministras. Jis skaitė pa
skaitų apie Nemuno krašto 
kultūrinį gyvenimą kursą. 
Tais pačiais metais Lietuvo
je viešėjo Zalcburgo bur
mistras daktaras H. Zalfe- 
naueris.

1975 metai. Didelį pasiseki
mą Vilniuje, Kaune ir Drus
kininkuose turėjo Zalcbur
go folklorinio ansamblio 
„Styrvašer" koncertai.

197^ metai. Zalcburgo dai
lininkų sąjungos didžiojoje 
parodų salėje buvo demon
struojama lietuviško gobele
no, grafikos ir keramikos pa
roda.

1980 metai. Surengti Vil
niaus kvarteto, Vilniaus uni- 
yersiteto dainų ir šokių liau
dies ansamblio koncertai. 
Kvarteto koncertuose 2Lalc- 
burgo Rezidencijos rūmuo
se, Insbruke, Sankt Johane 
skambėjo S. Prokofjevo, D.

' Sostakovičiaus, V. Laurušo, 
G. Kuprevičiaus, lietuvių 
klasiko M. K. Čiurlionio, P. 
Čaikovskio, austrų kompo
zitorių V. A. Mocarto, J. 
iHaidno, F. Šuberto, J. Bram
so muzika.

Kasmet šie savitarpio ry
šiai darosi vis platesni ir 
įvairesni. Abiejų šalių kul
tūros, mend,' mokslo, spor
to, sveikatoms apsaugos atsto
vai, visuomėnės ir politiniai 
veikėjai — dažni Tarybų 
Lietuvos ir Zalcburgo krašto 
svečiai. Tarybų Lietuvos die. 
nos* Zalcburge (1985 m.) ir 
Zalcburgo dienos Lietuvoje 
1(1986 m.), kaip rašė Austri
jos spauda, „ryškiai parodė, 
kad abi šalys siekia įvairinti 
ir plėsti bendradarbiavimą 
bei draugystę, nes tai ga
liausiai prisideda prie visuo
tinės pažangos ir taikos sti
prinimo''.

... Neseniai Vienoje įvy
ko Austrijos — Tarybų Są
jungos draugijos XIV nacio
nalinis kongresas.

— Zalcburgas ir Tarybų 
Lietuva, — pasakė draugijos 
prezidentė Herta Firnberg, — 
turi nemažai pasekėjų. Jų 
geru pavyzdžiu dabar seka 
Dušanbės miestas ir Karinti- 
jos krašto sostinė Klagen- 
furtas, Tbilisis ir Insb rūkas, 
Jerevanas ir ForarLbergo so
stinė Bregencas. Mūsų kraš
tų ir miestų partnerystės ry
šiai su Tarybų Sąjungos res
publikomis ir jų sostinėmis 
— svarus indėlis į Austrijos 
ir Tarybų Sąjungos draugy
stės bei bendradarbiavimo 
vystymą. Jie padeda mums 
geriau pažinti vieni, kitus, o 
galiausiai prisideda ir prie 
mūsų valstybių santykių ge
rinimo, ir prie saugumo sti
prinimo Europoje, padeda 
stiprinti taiką.

B. DUBROVINAS 
„Pravda"

Dovanokime gėlių

Neseniai Vilniuje, aikštėje prie Raudonosios 
Armijos prospekto ir S. Konarskio gatvės sankryžos, 
atidengta skulptoriaus Rimanto Dauginčio dekoraty
vinė skulptūra, skirta populiariausiam lietuvių vaikų 
literatūros herojui — P. Cvirkos Lakštingalai.

Dovanokit moterims gėlių! — 
Dovanokite gimimo dieną, 
Puokštėm dovanokit ir po vieną, 
Dovanokit moterims gėlių;

Besiskleidžiančių ryškių žiedų 
Dovanokite kiekviena proga, 
Raskite akimirką patogią — 
Dovanokite ryškių žiedų;

I

Dovanokit rytą, vakare:
Kad ir kur jos būtų, ką jos veiktų, 
Pasistenkite gėlių įteikti 
Be*t kada — Iš ryto, vakare;

Nes kai būna liūdna ir sunku, 
Kai nepakeliamai širdj gelia,

>, Kas geriau galės paguost už gėlę 
Moterį, kai liūdna ir sunku;

Ir ne šiaip sau neškite gėles: 
Žieduose paslėpkit savo širdis, 
Tegu gyvas jų plakimas girdis 
Žieduose, kai nešate gėles;

O galbūt pavyks padovanot
Su žiedais ramybę ir palaimą;
Taip be galo greitai skriejant laikui, 
Laimę gal pavyks padovanot.

Ir todėl sakau aš:
Neužmirškit
Moterims
Gėlių padovanoti . aAntanas DRILINGA

ŽODIS 
APIE 
LIETUVOS 
DRAUGĄ

Jungtinėse Amerikos Valstijose, kitose 
svečiose šalyse Tarybų Lietuva turėjo ir 
turi daugybę nuoširdžių draugų, kurių 
šaknys — čia, Lietuvoje. Sakome ir ra
šome: jie nenutraukė ryšių su gimtąja že
me, savo darbais, mintimis visados buvo 
su ja.

... Nepalyginamai rečiau būna, kai to
kiu draugu tampa žmogus, jau gimęs sve
tur, augęs po kita padange, nuo vaikystės 
klausęsis kitos kalbos, brendęs visiškai 
skirtingoje aplinkoje.

Tokia laiminga išimtis buvo Ieva Mi- 
zarlenė (1906—1985). Gimė Juk ji Niujor
ke, ir, kaip visi ją pažinoję ne kartą gir
dėjome, mėgo kartoti: „Aš — tikra ame- 
rikonė“. Tačiau tai jai nesukliudė būti tik
ra Lietuvos patriote, skyrusią tėvų žemei 
daugybę savo geriausių gyvenimo metų.

Kas tą lėmė — ne taip paprasta atsaky
ti. Matyt, ne paskutinė vieta čia priklau
so aplinkai. Nors ir augusi religingoje lie
tuvių ateivių šeimoje, Ieva, kaip ji pati ne 
kartą pasakojo, labai anksti pradėjo mąs
tyti apie gyvenimą, kurį matė aplink sa
ve, neteisybes, didžiulius socialinius kon
trastus. („Žinai, mamos liepiama, uoliai 
lankiau bažnyčią. Labai domino, kad ku
nigas visados karštai ragino aukoti pini
gus. O buvo ir visai neišsigalinčių žmo
gelių, kuriem tas doleris, oi, kaip sunkiai 
davėsi. Tiems net piktų žodžių nesigailė
davo. Ėmiau sau mąstyti: negi dievas yra 
koks nors bankierius, kuris žmogų verti
na pagal pinigą? Kai apie tai pakalbėjau 
namuose — gavau pylos. Bet pakėliau sa
votišką maištą — pasakiau, kad į bažny
čią daugiau neisiu. Taip ir padariau. Su
pyko daugybė iš giminės. Bet aš pradėjau 
skaityti visai ne komiksus ir domėtis da
lykais, kurie nederėjo mergaitei: politi
ka").

Sis domėjimasis ir atvedė Ievą j pro
gresyvių jėgų gretas. Ji nuo 1921-ųjų me
tų pažangiajame Amerikos lietuvių judėji
me. Taigi, šioje veikloje jos praleista dau-' 
giau kaip šešiasdešimt metų. Labai aud
ringų, įdomių, kartais ir pavojingų. Juk 
pažangiesiems Amerikos lietuviams pri
klauso ypatingas vaidmuo kuriant Jung
tinių Valstijų kompartiją, profsąjungas, 
kovojant už moterų teisees. Kaip tik čia

ypač aktyvi buvo Ieva Mizarienė — ji 
dalyvavo ne tik lietuviškose, bet ir bendra- 
amerikinėse moterų organizacijose.

Ženkli buvo jos kelionė į Tarybų Są
jungą ir Lietuvą 1929 metais. („Ta kelio
nė man padėjo dar labiau susigaudyti. Juk 
kai žmogus savo akimis palygini, pamatai, 
savo protu pasvarstai, ką matęs, — visai 
kas kita, negu apie tai skaityti ar girdėti 
pasakojant. Nusprendžiau galutinai, kad 
mano kelias vienas — su progresu. Gerai 
pasakiau, ar ne? O ar žinai, kad pasakyti 
žymiai lengviau nei padaryti? Teko atsi
sakyti profesinės karjeros. Bet ir dabar 
negaila — kiek puikių žmonių pažinau, 
kiek įvykių mačiaul").

Ji puikiai pažinojo ir Tarybų Lietuvą, 
kurioje lankėsi daugybę kartų, ir jos žmo
nes. Tiek pačius žymiausius (taip, pavyz
džiui, itin mėgo cituoti Eduardą Mieže
laitį), tiek eilinius: su ja daug kas buvo 
draugai ir bičiuliai. Kai vos prieš keletą 
metų Lietuvoje kartu viešėjome tikrose 
kaimiškose vestuvėse — ji nepraleido nė 
vieno šokio ir vis judino kitus.

... Šiandien gal labiau derėtų rašyti 
apie Ievos Mizerienės didelius nuopelnus 
pažangiajam Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimui, spaudai („Vilnies“, „Šviesos" 
bendradarbė, „Laisvės" redaktorė, vyriau
sioji redaktorė, daugelio organizacijų vei
kėja ir vadovė). Bet tai jau padaryta, ir, 
be abejo, dar ne kartą bus daroma. Žinau 
ir kitką: bet kas, bendravęs su ja, visų 
pirma neužmirš Ievos Mizarienės nuošir
daus, ir kalbėkime tiesiai — konkrečioje 
Amerikoje labai nepigaus svetingumo.

Bute, tarsi lietuviškoje salelėje plieni
nio Niujorko žaliame Džekson Hel prie
miestyje, lankėsi daugybė svečių iš Lie
tuvos: paprasti keliauninkai ir pasaulinio 
garso mokslininkai, rašytojai ir žurnalis
tai, kolūkių pirmininkai ir gamyklų direk
toriai, darbininkai ir artistai.

Visiems ji — kiek tik leido jėgos ir am
žinas laiko stygius — padėjo susipažinti 
su Niujorku, Ir — ne tik juo, pažangiais 
Amerikos lietuviais.

Tokia jau buvo Ieva Mizarienė: nepap
rastai nuoširdi savo meile Lietuvai ir jos 
žmonėms bei — neapykanta jos priešams.

JONAS LUKOŠEVIČIUS

KANADIETIS JONAS VILKELIS 
LIETUVOJE , ;

Neišrovė nė 
vieno baravyko

Štai Jonas sugrįžo iš Lazdijų ra
jono. Atrodė susirūpinęs. Pagalvo
jau, kad pavargę^, tačiau netrukus 
paaiškėjo, jog vis dar gyvena atsi
sveikinimo su gimtuoju kraštu nuo
taikomis. Pirmą kartą girdėjau to
kią liūdną gaidelę jo kalboje: „Tu, 
Pranai, niekur iš čia nekeliauk — 
nei į Amerikas, nei į didesnius ro
jus", — pasakė lyg mane matytų 
susidėjusį lagaminus. Paskui pasisu
kinėjo po kambarį ir vėl atsisėdo 
priešpriešiais.

— Jeigu atsitiktų taip, kad ir ba
sas, ir alkanas, ir vaikams neturi 
ko paduoti, vis tiek neišeik.
,.. Jonas ruošiasi išvažiuoti. Ra

dau jį bečiupinėjant lagaminus.
— Atvažiavau su vienu, išva

žiuoju su dviem, — pasakė.
— Tai kitą kartą laukiu rudenį.
— Tai kad tave kur! Ir vėl apie 

grybavimą! Nekalbėk ir nežadink 
apetito. Beje, girdėjau, kad dabar 
Dzūkijos miškuose daugiausia gry
bautojų iš miesto. Anksčiau mums 
grybas buvo dėl duonos, dėl dra
bužio, o jums dabar dėl pramogos.

Išsiėmiau užrašų knygutę, ir Jo
nas sukruto:

— Tu — ką? Vėl įspūdžių? Bet
gi rašei, jau ne kartą rašei! Na, 
bet jeigu nori, tai parašyk, kad at
važiavo Jonas^ Vilkelis iš Kanados 
ne tik pasidairyti, bet ir padėkoti. 
Parašyk dar, kad gimiau Ameriko
je, tačiau visuomet priimu Lietuvą 
kaip savo Tėvynę. Ir esu nepapras
tai dėkingas jai, kad galiu pasaky
ti, kaip žmogus čia gyveno ankš
čiau ir kaip gyvena dabar...

Kada nors pašokėsiu į Lazdijus, 
susirasiu, kur buvo Kalvišklų kai
mas. Ir tuomet parašysiu, ką pasa
kojo ir ką jautė šis žmogus, kaip 
Jonas ėjo iš namų j namus, ėmė j 
rankas adatą ir, prisėdęs žemose 
dzūkų grytelėse, siuvo valstietiškus 
drabužius. Milas ir drobė. Kas dar 
pereidavo per siuvėjo Jono Vilke
lio rankas? Išrauginti kubiluose kai
liai? Siuvą, siuvo, o vienąkart nu
laužė adatą ir išėjo geresnės ieško
ti į Kanadą.

Manau, į^n bus apie ką pamąs
tyti. Nors Jono viešnagės keliai po 
Lietuvą buvo platesni — ir Vilnius, 
ir Kaunas, ir Anykščiai, tačiau ma
nau, kad stipriausią atsiminimą pa
liko Kalviškių kaimas.

PRANAS KARLONAS

Kraštotyrininkų rūpesčiu Lietuvoje įkurta daugiau 
kaip 300 visuomeninių muziejų. Nuotraukoje — 
Panevėžio J. Balčikonio vidurinės mokyklos 
kraštotyros muziejuje. Antano Gylio nuotraukos
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Detroit, Michigan
Mirė Kurauskas

Kovo 8 d. mirė John Kurauskas, 
sulaukęs 96 ir puse metų amžiaus, 
jo pailsusiai širdelei sustojus plakt. 
Buvo pašarvotas Vai S. Bauža 
laidotuvių namuose, 1930 — 25th 
Street, Detroite. Palaidotas kovo 
11 d. Woodmere kapinėse. 
Grabnešiais buvo: Stu Riddell, 
Kęstutis Garelis, Albert Stacey, 
George Olin, Algird Olin ir Louis 
Turzak. Atsisveikinimo kalbą 
laidotuvių namuose ir kapinėse 
pasakė velionio žentas Alfons Rye 
(Rugienius). Kapinėse laidotuvių 
direktorė Yolanda Bauža Zaparac- 
kienė, kaip visuomt, pakalbėjo.

Velionis dideliame nuliūdime 
paliko dvi dukras: Emma Rye ir 
Annie Balchūnas; du žentus: Alfons 
Rye ir Eddie Balchūnas; tris 
ankūkes: Diane Rye, Judith Rye ir 
Beverly Rye Olin bei jos vyrą 
George Olin; du proanūkius: Renee 
ir Mare Olin, taip pat daug kitų 
giminių ir pažįstamų.

Velionis gimė Lietuvoj 1890 
rugsėjo 18 d. Atvyko į JAV 1910 
metais į Pennsylvanijos valstiją ir 
ten dirbo anglių kasyklose. Vėliau, 
1913 metais, atvažiavo į Detroitą, 
ir per visą gyvenimą dirbo 
automobilių fabrike — Fordo 
įstaigoje “tool grinder”.

Velionis buvo aktyvistas profsą
jungoje ir todėl buvo prašalintas iš 
darbo, bet kuomet profsąjunga 
įsigalėjo, jis vėl buvo į darbą 
priimtas.

Jonas Kurauskas Detroite susi
tuokė su Paulina; gimė dvi dukros: 
Emma ir Annie; Paulinai mirus, 
velionis susituokė su Minnie, kuri 
taipgi prieš eilę metų mirė.

Velionis Kurauskas buvo pažan
gus žmogus, ne tik daug dirbo 

X profsąjungoje, bet dalyvavo pažan
giųjų lietuvių organizacijose ir 

x parengimuose. Jis skaitė ir rėmė
laikraščius “Vilnis” ir “Laisvė”.

Velionio Kurausko dukros: Em
ma ir Annie bei jo du žentai: Alfons 
Rye ir Eddie Balchūnas, nuolat 
dalyvauja ir darbuojasi pažangio
siose organizacijose, kaip : LDS 
kuopoje, Detroito Lietuvių klube ir 
su bowleriais. Todėl į laidotuves 
susirinko nepaprastai daug žmonių, 
kurie ir Rugienių, Balchūnų bei 
Ulinskų šeimoms išreiškė didelę 
užuojautą. Po laidotuvių dalyviai 
pakviesti į Sweden House valgyklą 
pietums. Taip užsibaigė mylimo 
draugo laidotuvės.

Liūdnas prisiminimas
Kovo 22 d. įvyko Detroito 

Lietuvių klubo mėnesinis susirinki
mas. Jame pirmininkė pranešė, jog 
šiandien įvyks liūdnas mirusio 
draugo Jono Kurausko prisimini
mas. Pirmininkė paprašė žentą 
Alfons Rye pasakyt kelis žodžius. 
Alfons Rye apie velionį gražiai 
kalbėjo, trumpai priminė jo 
gyvenimą. Vėliau pakvietė visus 
prie skoningai paruošto stalo 
pietums. Nors liūdna proga, bet 
susirinkusieji draugiškai praleido 
popietę ir dėkojo Rye (Rugienių), 
Balchūnų ir Olin (Ulinskų) šeimoms 
už vaišes.

Mirė klubietė
Buvusi Chicagos, Detroito ir 

Ludingtono gyventoja, Mary 
Smalstis mirė senelių namuose 
vasario 3 d., sulaukusi 93 metų 
amžiaus. Apie jos gyvenimą ir 
mirtį buvo plačiai aprašyta 
“Vilnyje” vasario 19 d. laidoje. 
Velionė Mary Smalstienė ir jos 
mirusis vyras Petras Smalstis buvo 
nariai ir daug dirbę Detroito 
Lietuvių klube. Mary Smalstienė 
palaidota Chicagoje, Lietuvių Tau
tinėse kapinėse, šalia savo vyro 
Petro Smalsčio.

Serga klubiečiai
Alfons Vane [Vainalavičius] buvo 

Harper ligoninėje; peršviestas 
rentgeno spindulių, dabar yra Dr. 
Vaitkevičiaus priežiūroj.

Alexandra (Alice) Sharkienė 
keturis kartus buvusi Holy Cross 
ligoninėje po širdies smūgio, dabar 
sveikatoj gerėja ir jau sveiksta 
namuose daktaro priežiūroj. Ann 
Tvaska pergyveno širdies priepuolį 
ir atsidūrė Ford ligoninėje. Dabar 
namuose vyro Stanley priežiūroj.

Anna Daukus ir George Janonis 
taipgi nesveikuoja, bet serga 
namie. Onutę prižiūri jos dukrelė 
Lillian Gugas, o Jurgį — jo dukrelė 
Mildred ir žentas Tony Vasaris.

Klubo maršalkos Minnie Tvaska 
sesutė Anne Maezes neseniai 
pergyveno sunkią širdies operaciją: 
turėjo keturis "by-pass”. Dabar 
Tvaskų namuose ir jų priežiūroj.

♦ ♦ ♦
DECEASED 

JOHN KURAUSKAS
John Kurauskas was born in 

Lithuania on September 18, 1890, 
immigrated to the United States in 
1910 and died on March 3, 1987 
after a brief illness.

In bereavement are his daugh
ters, Anna Balchūnas and Emma 
Rye; his granddaughters, Diana 
Rye, Judith Rye, Beverly Olin and 
her husband, George; his great 
grandchildren Renee and March 
Olin and son-in-laws, Edward 
Balchūnas and Alfons Rye.

The family wishes to thank: 
. Yolanda (Bauža) Zaparackas for 
her assistance in the time of need; 
to the friends who sent the 
beautiful floral arrangements; to 
the pall bearers, Louis Turzak, 
George Olin, Cass Garelis, Albert 
Stacey, Algird Olin and Stewart 
Riddell and to all thpse who 
attended the funeral and were a 
great comfort to us.

The Family of 
JOHN KURAUSKAS
* ♦ ♦

Iš moterų draugijos veiklos
Ciagimių Moterų Draugija (Soro

rity) Detroite gerai gyvuoja jau 
per daug metų. Ji įsteigta, kai jų 
vyrai-vaikinai buvo pašaukti į 
karuomenę. Jos susiorganizavo 
jiems pagelbėt siuntiniais ir 
laiškais. Tokių draugijų JAV buvo 
daug, bet liko tik viena Detroite. 
Dabar šios moterys veikia kitose 
srityse. Jos sueina vieną kartą per 
mėnesį, atlaiko susirinkimą, pasi
vaišina ir siuva minkštus balnelius 
vėžio ligoninėms; taip pat aukoja 
sveikatos organizacijoms. Vėžio 
institutams ir balnelių gamybai 
daugiausia dirba Antonette Gare
lis. Į susirinkimus atvežta medžia
gą, o narės — siuva, ir Antonette 

, Garelis tuos balnelius pristato 
vėžio institutui. Ji, talkinama visų 
narių, atlieka didelį, svarbų darbą.

Kovo 26 d. įvyko jų susirinkimas 
Ruth Gugas namuose. Vaišėms 
pagelbėjo Emma Rye. Susirinku
sios vėl siuvo balnelius vėžio ligai. 
Susirinkimas buvo paskutinis iki 
rugsėjo mėn.

Bowleriu veikla
Detroito LDS bowleriai suvažiuo

ja kiekvieną mėnesį į Mercury 
Lanes, ir po pamokų visi susirenka 
Detroito Lietuvių klube. Kiekvieną 
kartą kas nors bowleriu atveža 
maisto arba užmoka už vakarienę ir 
gardumynus, bet vyriausia šeimi
ninkė ir valgių paruošėja yra 
Antonette Garelis. Vieni aukoja 
valgius, o visi susirinkę juos perka? 
tikslu sukelt iždą turnyrui. Šiemet 
36-asis metinis bowleriu turnyras 
įvyks Arlington Heights, Illinois 
gegužės 14, 15 ir 16 dienomis. 
Detroitiečiams į turnyrą nuvažiuot 
kainuoja pinigo, todėl jie vis 
stengiasi sukelt tam reikalui fondą. 
Visi į Klubą suvežą senus 
laikraščius, kuriuos Alfons ir 
Emma Rye veža į kompiuterių 
įstaigą pardavimui. Albena ir Ray 
Lybenai už popierą moka gerus 
pinigus.

Klubo virtuvėje daugiausia dirba 
Albena Lyben, Alice Stacey, 
Emma Rye, Estelle Smith, Marie 
Servial, Mildred Vasaris, Clem 
Potocki, Ann Balchūnas, o vadovė 
yra Antonette Garelis. Sis sportas 
pritraukia jaunuosius ir palaiko 
LDS, kuri Detroite gerai gyvuoja.

Floridoj
Vasario mėn. turėjau progą 

aplankyt Floridą. Apsistojau pas 
buvusią detroitietę Adelę Klimavi
čienę, St. Petersburge. Per tris 
šeštadienius su ja lankiau saintpe- 
tersburgiečių Klubą. Jis 1986 m. 
balandžio mėn. buvo sudegęs. Per 
didelį darbą, rūpesčius ir triūsą 
Klubas atstatytas. Tai vis prezi
dento Stasio Kuzmicko, šeiminin
kės Valerijos Kuzmickienės ir 
direktorių Felikso bei Elenos 
Habalos darbas. Dabar Klubas 
gražiai atremontuotas; visuje vis
kas naujai supirkta, nes sudegė ne 
tik pastatas, bet ir visas 
inventorius; naujos sienos ir lubos; 
naujos gražios grindys; virtuvėje 
viskas nauja; scenoj naujas 
pianinas; prie darbo reikėjo ir 
finansų kuriuos sukėlė draugai, 
kurie dar prisidėjo ir prie visokių 
darbų.

Dabar Klubas gražus ir miela jį 
lankyt. Kiekvieną šeštadienį prisi
pildo pilna svetainė; paruošiami 
skanūs pietūs; groja gera muzika

“LAISVE”
mmt-wf*-.it-i

ŽALGIRIEČIAI-VĖL ŠALIES ČEMPIONAI!

D. Fligelio nuotraukoje: Kauno „Žalgirio" krepšininkai — TSRS čempionai.

Vakar Maskvoje trečiąsias le
miamas šalies vyrų krepšinio 
čempionato superfinalo rungty
nes žaidė Kauno „Žalgirio" Ir 
CASK komandos.

Susitikimo pradžioje pirmavo 
žalgiriečiai, tačiau, kai pailsėti

Rankininkų {varčiai
Pirmąją pergalę TSRS aukščiau

siosios lygos vyrų rankinio čem
pionato ture Zaporožėje iško
vojo Kauno „Granito" komanda. 
Kauniečiai 28:23 nugalėjo Lenin
grado „Nevos" kolektyvą. Ten 
pat Astrachanės dinamlečiai 29:25 
įveikė Kijevo ASK sportininkus,

Istorijos dulkes nužėrus — Molėtams 600 metų!
1987.01.10

Lietuva

į

Gerb. Laisviečiai,
Nuoširdžiausi linkėjimai Jums iš 

Lietuvos. Miestelis, apie kurį bus 
kalbama yra tarp Vilniaus ir 
Utenos, Švenčionių ir Ukmergės 
rajonų. Šiais metais Molėtams 
sukanka lygiai 600 metų, kaip jie 
žymimi istoriniuose šaltiniuose. Tai 
nemažas jubiliejus, ir aš manau, 
kad tokio jubiliejaus proga Molėtai 
nusipelno, kad apie juos sužinotų 
laisviečiai. Aš manau, kad ir 
JAV-ose gyvena nemažas skaičius 
lietuvių, kurie turėjo arba dar ir 
dabar tebeturi kokį nors ryšį su 
mano gimtaisiais Molėtais. Ir jums 
bus malonu tai sužinoti. Gerb. 
“Laisvės” redakciją prašau išspaus
dinti mano straipsnį, kurį surinkau 
iš įvairių šaltinių ir sujungiau 
vieną, už ką iš anksto dėkoju.

(Laukiu Jūsų atsakymo) 
♦ * *

Molėtai — miestelis Lietuvos r 
TSR rytuose. 63 km į šiaurę nuo 
Vilniaus, prie Vilniaus-Utenos 
plento. Rajonas užima 1324,53 km 
plotą. Miesto pakraščiu per 3 
siaurus ežerus teka upė Siesartis. 
Molėtų miesto planas — lyg tai 
koks stačiakampis, gatvių tink
las — netaisyklingas. Istoriniuose 
šaltiniuose Molėtai pirmą kartą 
minimi 1387 metais, kai Jogaila 
juos padovanojo Vilniaus vyskupui. 
Vyskupams Molėtai priklausė iki 
XVIII amžiaus pabaigos. Molėtų 
dvare valstiečiai, nepakeldami 
priespaudos, 1568 metais išbėgiojo 
į valstybinius dvarus, bet greitai 
karaliaus Žygimanto Augusto 
įsakymut vėl buvo grąžinti vysku
pui. Pagal 1736 m. inventorių 
Molėtų dvarui ir vyskupui priklau
sė 27 ežerai, 13 kaimų, su 
vienkiemių, 4 palivarkai (iš viso 
192 valakai žemės), 100 gyvenamų 
namų su 227 gyventojais, malūnas 
prie Siesarties, kurio paslaugomis 
galėjo naudotis tik labiau pasiturin
tys Molėtų dvaro gyventojai. 
Dvare nuo seno veikė spirito 
varykla ir alaus darykla. 1782 
metais čia buvo įsteigta parapijinė 
mokykla, kurioje mokėsi vos tik 10 
vaikų, iš kurių 8 buvo pasiturinčių 
miestelėnų ir tik 2 valstiečių 
vaikai. Po trečiojo Žečpospolitos 
padalijimo (1795 m.), Molėtų
dvaras atiteko didikams Pamarnec- 
kiams, vėliau — Capskams-Hute- 

šokiams, ir atliekama gera 
programa, kurią atlieka choras ir 
solistai, vadovaujant muzikei Ele
nai Janulytei.

Aplankiau ir Miami: Alfonsą ir 
Jean Vainalavičius, Narcizų ir Olgą 
Kreivėnus ir buvusią detroitietę 
Nellie Tamošiūnienę. Trys savaitės 
greit prabėjo.

Stefanija 

ant atsarginių suolelio atsisėdo 
A. Sabonis, maskviečiai įgijo net 
17 taškų persvarą, o kėlinį lai
mėjo 47:39. Antrojoje žaidimo pu
sėje vyko dramatiška kova. Re
zultatas kelis kartus buvo lygus. 
Likus žaisti kelioms sekundėms, 
žalgiriečiai pirmavo trimis taškais,

o CASK ir Zll komandų rungty
nės baigėsi taikiai — 18:18.

Tbilisyje, kur rungtyniauja ki
tos šešios komandos, trečiąją 
varžybų dieną buvo užfiksuoti 
šie rezultatai: MAI — Krasnoda- 
ro KKI 23:18, Minsko ASK — 
Tiraspolio SK 40:18, Celiabins- 
ko „Poliotas" — Tbilisio „Bure- 
vestnikas“ 30:20.

riams. Nuo to laiko ir pradėjo augti 
mano miestelis. Molėtai plėtėsi į 
šiaurės rytus nuo dvaro. 1866 
metais Molėtuose buvo vienintelė 
gatvė palei kelią į Uteną. Jos ilgis 
tesiekė 1,5 km. Tų metų bėgyje 
mano miestelyje gyveno apie 2000 
gyventojų. 1862 metais parapijinė 
mokykla perdaryta į valdinę, bet 
joje mokėsi dar mažiau mokinių.' 
Bėgant metams, gyventojų skaičius 
labai svyravo. 1897 metais jis siekė 
iki 2,400 gyventojų, o jau 1923 
metais nukrito iki 1772 gyventojų.

1918 metais gruodžio mėnesį 
Molėtuose buvo sudarytas revoliu
cinis komitetas. Pirmieji partijos 
nariai buvo: Šiukšteliškis, S. 
Vyšniauskas, P. Žemaitis ir 
daugelis kitų. Kai kurių dabar jau 
nebėra gyvųjų tarpe, bet mūsų 
širdyse visada pasiliks gilus 
atminimas apie jų nueitą kelią. 
Siesarties upei nusinešus dar kelis 
metus, Molėtuose pradėjo veikti 
didelė elektrinė, keletas parduotu
vių, progimnazija, biblioteka.

Miestelio centre „vykdavo dideli 
turgūs. Juose, apylinkės gyvento
jai pardavinėdavo šviežią žuvį, 
grybus, uogas, vištas, sviestą. 1940 
metais, kai Lietuvoje buvo atkurta 
Tarybų valdžia, Molėtų valsčiaus 
viršaičiu darbo žmonės išrinko J. 
Pumputį iš Šiaudeliškių kaimo.

Neilgai tegalėjo džiaugtis Molėtų 
miesto gyventojai Tarybų valdžios 
sąlygomis. Prasidėjo Didysis Tėvy
nės karas. 1941 metų rugpjūčio 29 
dieną hitlerininkai prie Molėtų 
miestelio sušaudė apie 2000 
gyventojų. Fašizmo aukoms atmin
ti kapo vietoje pastatytas pamink
linis akmuo. Keletą kartų beveik 
visiškai miestelį buvo sunaikinę 
gaisrai. Paskutinysis viską nusiau
bė 1943 metų vasarą. Centre liko 
tik mūrinis raudonų plytų prekybi
ninkų pastatas, kūris tebėra ir 
dabar. Vis daugiau artėjant iki šių 
dienų Molėtai augo ir gražėjo. 
1950 m. įkurtas rajono centras. 
Rajone yra daug kolūkių, tarybinių 
ūkių. 1980 metais miesto centre 
atidaryta aikštė, kurios centre yra 
pastatytas paminklas karvedžiui 
Vytautui Putnai. Molėtų apylin
kėse žmonės gyveno jau prieš 
mūsų erą. Apie tai liudija rajono 
muziejai, paminklai. Čia žmonės 
gyveno dar prieš 4000-2000 metų

per “Laisvę”
Gimtadienio ir sukakčių progomis per visus 

rn^tus sveikinkime savo artimuosius per laikraštį 
“Laisvę”. Bus laikraščiui parama ir panieksite visus 
su vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau 
prisųskite savo sveikinimus. Kaina $1Q.OO.

ADMINISTRACIJA

tačiau A. Volkovas tolimu me
timu išlygino rezultatą — 83:83. 
Per pratęsimą kauniečiai pelnė 
10 taškų, o jų varžovai — nė 
vieno. Tad, iškovoję pergalę —■ 
93:53^,Žalgirio" krepšininkai tre
čią kartą iš eilės tapo šalies 
čempionais.

Olimpiečių draugiškos
i

Budapešte draugiškas futbolo 
rungtynes žaidė Vengrijos ir 

TSRS olimpinės rinktinės. Nugalėjo 
mūsų šalies komanda — 1:0. 
Šiose rungtynėse tarybinei rink
tinei atstovavo ir Vilniaus žal
girietis S. Baranauskas.

prieš mūsų erą. Nuo 1951 iki 1962 
metų rajone ėjo laikraštis “Tarybi
niu keliu”, vėliau buvo pavadintas 
“Pirmyn”. Jo tiražas siekia 8700 
egzempliorių.
> Rajonas vaizdingas ir įdomus sa
vo apylinkėmis. Tarp didesnių kal
vų ir mažų kalvelių tyvuliuoja apie 
300 ežerų, ošia visus metus žaliuo
jantys pušynai, į kuriuos vasarą 
susirenka daug turistų. Prie ežerų 
ilsisi leningradiečiai, maskviečiai 
kitų miestų gyventojai. Didžiausi 
rajone — Lindgardo miškai. Jie 
užima 31 ha. Reljefas kalvotas. 
Vietomis kalvos iškyla iki 200 m. 
virš jūros lygio. Dabar rajone 25 
ūkiai. Molėtai gali pasigirti ir 
pramonėje. Molėtuose yra sviesto 
gamykla, kurioje produkcijos per 
metus pagaminama daugiau kaip už 
2 mln. rub.

Molėtų duonos kepykla iškepa 
per metus daugiau kaip 3600 tonų 
duonos ir pyrago gaminių. 20 km 
nuo Molėtų miesto įrengtas 
“Autoservisas”. Rajone veikia 44 
bendrojo lavinimo mokyklos, kurio
se mokosi apie 5000 moksleivių. 
Veikia vienas Alantos tarybinis — 
ūkis — technikumas. Molėtuose 
veikia dvi bendrojo lavinimo, viena 
pagalbinė, viena muzikos, viena 
sporto mokykla. Rajone veikia 23 
kultūros namai, 42 bibliotekos. 
Mieste yra keturios bibliotekos, 
kino teatras “Siesartis”, kultūros 
namai, Molėtuose yra 4 ligoninės, 1 
poliklinika ir trys ambulatorijos. 
Molėtų miesto gydomąjį personalą 
sudaro 60 gydytojų ir virš 300 
medicininio personalo. Netoliese 
yra Kulionių observatorija. Ji yra 
pasaulinės reikšmės. Molėtuose 
ypač gražu vasarą, kada pievos ir 
miškai pasipuošia žaliu augmenijos 
apdaru. Greitoje ateityje Molėtai 
taps kurortiniu miestu. Aš manau, 
mūsų Molėtai gyvuoja jau 600 
metų, gyvuos ir dar tiek pat. Už tai 
mes visi tujrime kovoti. Taikos 
reikalinga ne tik Molėtams, bet ir 
visai, visai planetai.

P. S. Ką domina Molėtų gyvenimo 
raida, kreipkitės, pasistengsime 
atsakyti.

Darius Ūselis
SU-234150

Molėtai, Inturkės g. 17 
Lithuania, U.S.S.R.
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Trumpai
UŽ TRUMPESNĘ DARBO
SAVAITĘ FED. VOKIETIJOJE

Duisburg. — Plieno darbininkai 
reikalauja, kad būtų įvesta 35 
valandų darbo savaitė, nesumaži
nant atlyginimų. Tik šitaip, jų 
unijos tvirtina, galima bus išvengti 
plieno industrijos žlugimo ir 
išlaikyti joje dirbančiųjų gyvenimo 
lygi-

Pastarųjų dešimties metų laiko
tarpyje 120 tūkstančių darbininkų 
neteko darbo. Apskaičiuojama, kad 
apie 60 tūkstančių darbininkų bus 
paliesti dabar, jei darbdaviai 
laimės. Darbdaviai nenori pakelti 
atlyginimų nei tartis su streikuo
jančiaisiais. Be to, dar tebegalioja 
įstatymas, pagal kurį neduodama 
bedarbio pašalpos streikuojantiems 
darbininkams.

Unijos, kurių tarpe darbuojasi ir 
komunistai, siekia, kad vyriausybė 
nacionalizuotų plieno pramonę.

NEĮSILEIDO TARYBINIO 
ASTRONAUTO

West Point. — Karinė akademija 
buvo pakvietusi tarybinį astronau
tą gen. maj. Vladimirą Džanibeko- 
vą paskaitoms balandžio 18 d., bet 
Pentagonas užvetavo. Gynybos 
departamentas aiškino, kad tarybi
niai piliečiai neįsileidžiami į JAV 
karines įstaigas, nes Amerikos 
piliečiai neturi tos teisės Tarybų 
Sąjungoje.

Tai jau antras atvejis, kai 
neigiamai atsakoma tarybiniams 
svečiams. Prieš pdl*^ savaičių į 
West Point neįsileistas poetas 
Eugenijus Jevtušenka, kuris buvo 
pakviestas skaityti savo poeziją.

Gen. Džanibekovas erdvėje yra 
buvęs net penkis kartus — 1978, 
1981, 1982, 1984 ir 1985-aisiais 
metais.
MOBILIZUOJASI 
DEMONSTRACIJAI
Washington. — Balandžio 25 d. 
Washingtone ir San Francisco 
miestuose rengiamos demonstraci
jos, kurių tikslas reikalaut^, kad 
taika ir teisingumas būtų suteiktas 
Centrinei Amerikai ir Pietų 
Afrikai.

Akcijoje dalyvauja darbo unijos, 
religinės, taikos ir civilinių teisių 
organizacijos ir pavieniai veikėjai.

Didžiausioji unija yra National 
Education Association. Jos kalbė
tojas pareiškė spaudai, “mes 
demonstruosime, norėdami prez. 
Reaganui parodyti, kad jis pakeistų 
savo politiką vaikų atžvilgiu, nesgi 
vaikai yra pačios didžiausios aukos 
Centrinėje Amerikoje ir Pietų 
Afrikoje”.
SUKILĖLIŲ LAIMĖJIMAS 
SALVADORE

El Paraiso. — Spauda praneša, 
kad kovo 31 d. sukilėliams pavyko 
užpulti netoliese esančią kariuome
nės bazę. Susirėmimo metu žuvo 43 
Salvadoro kariai ir vienas ameri
kietis, kuris, sakoma, buvęs 
kariniu patarėju. »*

Tasai įvykis, kaip politiniai 
stebėtojai tvirtina, paneigė kursuo
jantį mitą, kad JAV remiamoji 
Salvadoro armija esanti nepažei
džiama. Tai jau antras atvejis, kai 
marksistiniams sukilėliams pavyks
ta sunaikinti stiprią kariuomenės 
bazę. *

Ši bazė buvo amerikiečių .
suplanuota ir pastatyta. Ji buvo s
laikoma nenugalima.

Amerika Salvadoro artnijai jau 
yra sukišusi beveik bilijoną dolerių 
įvairia karine parama ir įrengimais.

Vatikanas. — Tris dienas 
posėdžiavusi penkiolikos kardinolų 
kolegija apsvarstė biudžeto reika
lus ir priėjo išvados, kad šiais 
metais bus apie $63 milijonai 
deficito.

Nutarta kreiptis į katalikų 
organizacijas visame pasaulyje, 
prašant piniginės paramos. Ligšiol 
Vatikanas pinigų prašydavo vien 
tik iš pasauliečių vadinamo šv. 
Petro cento forma. Bet 1986 m. per 
bažnyčias tesurinkta $32 milijonai, 
o 1985 — $28 milijonai.

Buenos Aires. — Čia vasario 22 
d. pasibaigė terminas kelti bylas 
valdžios ir kariuomenės bei 
policijos pareigūnams už jų 
nusikaltimus prieš žmogaus teises. 
Jie buvo kaltinami už tai, kad 1976 
ir 1983 metų laikotarpyje nužudę 
tūkstančius argentiniečių, kuriuos' 
jie buvo įtarę esant kairiojoje 
opozicijoje. Tačiau, kad įstatymsk 
jau ir įsigaliojo, dar ir dabar beveik 
kasdien moterų būriai renkasi prie 
vyriausybės pastatų, reikalauda
mos žinių apie jų dingusius vyrus, 
sūnus ir dukteris.
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St. Petersburg, Fla
SILPNĖJA PAŽANGIEČIŲ 
EILĖS

st.Nereikia ir sakyti, kad 
Petersburg, _Fla. yra pagarsėjęs 
pensininkų miestas, ir tik viens 
toks yra visoje Amerikoje. Jame 
kaip nuo 1946 m. gyvavo ir veikė 
lietuvių literatūros Draugijos 45 
kp. po keleto metų ji sukūrė ir 
Dainos Mylėtojų chorą, kuris buvo 
didelė pagalba stiprinant narių 
veiklą. Dar vėliau, kada jau LLD 
45 kp. taip sėkmingai veikė ir 
stiprėjo, jau pasiekė arti 200 narių 
gerame stovyje, nuspręsta įsigyti 
nuosavą svetainę, bet pasikalbėjus 
su aukštesniųjų ištaigų veikėjais, 
gavome atsakymą, kad mūsų 
pareiga yra turėti organizaciją, 
kuri būtų inkorporuota ir apsidrau
dus, kokia nėra LLD. Mes 
sprendėm jog reikia organizuoti 
Lietuvių Senesniųjų Piliečių klubą 
ir jo vardu įsigyti svetainę, ką mes 
ir atlikome. Taigi, čia jau veikia 3 
organizacijos ir jos visos veikia 
santaikoje.

Gegužės Pirmosios 
pasveikinimas

Sveikinu su pavasario švente, 
Gegužės Pirmąja, savo artimuosius 
gyvenančius Lietuvoje — Kaune, 
mamytę Sitkevičienę Reginą, sesu
tę Ramunėlę su visa jos šeima, 
gimines, draugus ir drauges.

Linkiu visiems pasisekimo darbe 
ir geros pavasarinės nuotaikos.

Su linkėjimais ir meile jūsų,
REGINA TRAKIMAS 

ir sūnus LIUCIJUS
P. S. Su nuoširdžiais linkėjimais ir 
“Laisvės” Kolektyvui. <•

Su pagarba,
Regina Trakimas

ir
50

V.

BRIEFS
Women have made great strides in the field of law, but barriers still 

exist, Supreme Court Justice Sandra Day O’Connor says.
Mrs. O’Connor, the first and only woman to sit on the nation’s highest 

court spoke recently in Ithaca, N. Y., at a Cornell University conference 
on women in the law.

A small crowd of people protested Mrs. 0’Connor’s>> appearance, 
criticizing her vote with the majority last year in a Supreme Court 
decision allowing states to prohibit private, homosexual acts.

• • •
With college costs rising rapidly and outright grants declining, students 

are taking on more and more debt.
They say a major cause of the rapid increase in student borrowing is the 

astounding leap in the fees charged by universities. A recent Brookings 
Institution study determined that between 1980 and 1984, average tuitions 
rose by 56 percent at private colleges and by 49 percent at public 
institutions, while family incomes rose by only 26 percent.

♦ * ♦

Kirk S. Nevin writes to the editor of Baltimore’s “The Sun”:
Editor: The Tower Report is in. Our worst fears have been confirmed, 

again. Ronald Reagan is confused, forgetful; his presidency, conducted 
from the California ranch and Camp David, has been a disastrous 
misadverture, a calamitous series of decisions based on poor advice from 
unqualified, ill-chosen advisers.

From thefVerybeginning of his first term, Ronald Reagan has misled the 
American people/He campaigned on a promise of balanced budgets; he cut 
taxes and, in a total abdication of financial responsibility, has doubled the 
national debt in six years. He refused international advice to lower the 
value of the dollar; his inaction has cost this nation its manufacturing base 
and has turned us into a debtor nation; begging, simpering borrowers on 
the international money markets, we no longer control our own economic 
destiny. His environmental policies have threatened virtually every 
square mile of remaining American wilderness; incredibly, his “advisers” 
talked him into vetoing the 1986 Clean Water Act, a bill passed 100-0 by 
the Senate and 435-0 by the House. His farm policies have quadrupled 
government grants to rich farmers while the small, unsubsidized family 
farms go into bankruptcy at rated higher than during the depression of the 
1930s. Ronald Reagan is the only American president ever to ignore a 
ruling by the World Court at the Hague. We have SDI, we had 
Reykjavik, we had Secretary of Labor Raymond Donovan.

Bad advice? You’re right. He’s gotten bad advice. Beginning, in fact, 
from the very first person who told him he’d be a great president.

Everybody asks, “Is he capable of recovering? Can he change his style of 
management?” I don’t give a damn whether he can recover or not. I want 
him out of the office of president of the United States. He has lied to me 
too many times. He has been “misled” by too many people. He has used 
too many excuses. He has got to go. Now. Use Bimba

♦ ♦ ♦

Laikas bėga, 
diena po dienos, metas po meto, 
jau ant mūsų pečių pradeda 
sunkiau spausti ir senatvė, užvis 
daugiau atsiliepė LLD 45 kuopai ir 
jos nariams, nes kaip ji buvo čia 
pati pirmoji, taip ir jos narių 
skaičius pradeda žymiai mažėti, 
veikla silpnėti, ir galų gale ji jau 
likvidavosi, jau 1987-iesiems me
tams nebeišsirinko net valdybos! 
Iždą kokį dar nuo seniau turėjo, o 
jis buvo nedidelis, nes vis nuolat 
matė reikalą kiek galint paremti 
mūsų spaudą, taip ir šiuo metu, 
kiek ižde liko turto jį padalino 
abiem laikraščiam “Laisvei” ir 
“Vilniai”. O mūsų nariai? O mūsų 
mieli nariai, kurie visą savo 
gyvenimą rūpinosi svarbiais pažan
gos reikalais, ne tik vien lietuvių 
tarpe bet ir tarptautiniais. Amžius, 
metai spaudžia juos vis sunkiau.

laikas keičiasi,

San Leandro, Cal.
PATAISA

Sausio 30 d. aukų sąraše 
praleista mūsų geros rėmėjos 
skaitytojos M. Mozūraitienės 
dol. auka “Laisvei”.

Auka buvo prisiųsta per
Taraškienę, kuri sykiu su aukomis 
prisiuntė ir daug prenumeratų.

Atsiprašome, kad ši nemaloni 
klaida įvyko.

Draugei Mozūraitienei, širdingai 
ačiū už dovaną ir didelis ačiū 
draugei Taraškienei už pasidarba
vimą. * * * ADM.

9 Afemija 
Reading, 
žiemą San

iš 
praleido

No. 
visą

Kuodienė
Mass
Francisco, Cal. apylin

kėj, pas dukrą Janet ir jos šeimą..
Vieną dieną su dukra aplankė 

draugę Ksaverą Karosienę ir kitas 
drauges.

Ta proga įteikė 20 dol. auką 
“Laisvei”.

Širdingai ačiū,
V. Taraškienė

Ii Floridos — į Kapsuką
Valys ir Vera Bunkai — jau Lietuvos gyventojai

Lietuvą sugrįžo nuo-JAV į

Būtinai noriu jums priminti vieną 
brangų visų mūsų organizacijų narį 
būtent Praną Budrionį, gerą 
aktyvistą, tvirtą, narį, darbštų 
žmogų, kuris buvo tinkamas prie 
visų darbų ir visus juos atlikdavo 
be mokesčio, jei tik jie yra 
organizacijos naudai. Jis paliko 
dideliame liūdesyje savo mielą 
gyvenimo draugę Verutę! Mirtis 
įvyko taip netikėtai, tarytum jį 
kaip vagys išnešė! Gaila, netekom 
draugiško brangaus organizacijos 
nario, kuris tiko ne tik prie darbų 
bet ir buvo su juo galima atsisėsti 
ir vesti pokalbius apie bėgančius ne 
tik vietos, bet ir viso pasaulio 
reikalus; tokie nariai tai tikras 
organizacijos kamienas-turtas, o jų 
labai mažai mūsų eilėse beliko.

Ilsėkis i mielas Drauge šioje 
svečioje žemėje, mes ilgai Tave 
prisiminsime. Kartoju silpnėja, 
retėja mūsų eilės. Amžius, metai, 
veikia savo, ir nieks to nebepakeis.

J. Dzūkelis

Kazys 
metų,

sūnus Algirdas, 
laidotuvėmis ir 
Silvija ir Berta,

kuris 
dvi 

o

Mirė
Kazys Bukas-Bukšas

Kovo d. mirė
Bukas-Bukšas, sulaukęs 94 
gyvenęs New Hyde Park, 
Buvo gimęs Kelmėje.

Liko 
rūpinosi 
marčios
Lietuvoje sesuo Julija Danauskienė 
ir kiti giminės.

1971 m. mirė sūnus Bronius.
Velionis palaidotas kovo 17 d. 

Cypress Hills kapinėse, Brooklyne 
aptarnaujant Fairchild Sons laido
tuvių biurui, 1570 Northern Blvd., 
Manhasset, N- Y,

Velionis buvo uolus laisviečių 
veikėjas, lankė visus parengimus, 
buvo “Laisvės” skaitytojas ir 
rėmėjas, visiems laisviečių reika
lams aukotojas. Nastė Buknienė

Vakarai „Bilduke

Iš 
latinai gyventi Valys ir Vera Sun
kai. Šių mūsų tautiečių ilgametė 
pažangioji visuomeninė, kultūrinė 
veikla Amerikoje daug kam žino
ma. Netrumpą laiką gyvenę Niu
jorke, pastaruoju metu jie buvo 
Floridos, Sant Pitersburgo gyven
tojai, o nuo rugsėjo — kapsukie- 
čiai. Kodėl įsikūrė kaip tik Kapsu
ke? Čia — jų artimiausi giminės.

Valį Bunkų sutikome užsukusį 
į ,,Tėviškės" draugiją. Jis pasipa
sakojo esąs žemaitis, gimęs 1904 
m. buvusio Telšių apskrities Židi
kų miestelyje. 1928-aisiais išvyko 
į Kanadą, dirbo siuvėju Monrea
lyje, paskui persikėlė į Niujorką. 
Čia taip pat vertėsi siuvėjo amatu, 
buvo meistras vyriškų drabužių 
siuvimo kompanijoje. Dar Kana
doje vedė Verą Misiūnaitę, kilu
sią nuo tuometinės Marijampolės 
(dabar Kapsukas), iš Gudelių kai
mo.

Valys ir Vera keletą kartų lan
kėsi Tarybų Lietuvoje. Jiems ypač/ 
nepamirštama viešnagė 1982 m., 
-.ai gimtajame krašte buvo sureng
tos šventiškos jų auksinės vestu
vės su visomis apeigomis. Bunkai 
skaitydavo Tarybų Lietuvos spau
dą, susirašinėdavo su čia gyve
nančiais giminėmis. Pamažu bren
do mintis — sugrįžti gyventi į 
gimtinę.

Ir štai tas lemtingas žingsnis;

pateiktas prašymas Tarybų Sąjun
gos atstovybei JAV. Gautas leidi
mas. Rugsėjo 2-ąją atsisveikinta 
su Florida, su pažįstamais...

įsikūrė buvę floridiečiai nauja
me Kapsuko miesto rajone, nusi
pirkę čia namą, sumokėję už 
trečdalį tos sumos, kurią už t
namą reikėtų mokėti Amerikoje. 
Vyras pasiliko JAV piliečiu^žmo
na priims tarybinę pilietybę.

— Man mokamos pensijos iš 
Amerikos, ir pensijos, kurią kiek 

• laiko gaus žmona, taip pat mūsų 
santaupų visiškai užteks, kad nu
gyventume amžių, kiek likimo 
skirta, ramiai ir garbingai, apsupti 
artimųjų, brangių mums žmonių, 
mieloj tėvynėj Lietuvoj. Čia tokia 
santvarka, kuri mums patinka. 
Jaučiamės laimingi, kad mums bu
vo suteikta galimybė sugrįžti į 
gimtąjį kraštą, ir esajn nuoširdžiai 
dėkingi visiems, kurie tuo pasirū
pino, padėjo mums prisiglausti 
prie savo tautos. Gyvensim šaly, 
kur nėra elgetų ir Cpkių, kurie ne
žino, kur dėti turtus.' Kur žmogus 
gauna atlyginimą sulig darbu ir 
pareigomis. Kur aplink skamba 
lietuvių kalba, lietuviškos radijo, 
televizijos programos, žinios, ope
ros. Kur brangūs tėviškės vai
dai. ..

Taip mums kalbėjo Valys Bun- 
kus.

Leonardas Aleksiejūnas

E. WALPOLE, MASS.

Mirus

Josephine Vasil
Gilią nuoširdžia užuojautą reiškiame jos ’šeimai, visiems 

giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems čia Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA ir NARIAI 

St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Ft., Lauderdale, Fla.
Nors ir pavėluotai, sveikiname 

mūsų pasišventusias “Laisvės” 
darbininkes, mielą Neliukę ir 
Sofija,, bei kitas pažangietes, su 
kovo 8-ąja, tarptautine Moters 
Diena.

Linkime jums geriausios sveika
tos ir visokeriopos sėkmės jūsų 
darbuose.

Su sveikinimu siunčiame “Lais
vei” 23 dol. auką.

U. Daugirdienė *
Eugene, Oregon
ir N. lešmantienė
Ft. Lauderdale, Fla.

KLAIPĖDA. (Ettoi koresp. A. 
Pilaitienė). Miesto jaunimo susi
būrimų vieta tapo „Bilduko" ka
vinė. Kas vakarę j nuotaikin
gus vakarus joje kviečia nese
niai susikOrgs uostamiesčio jau
nimo kūrybinis susivienijimas, 
veikiantis ūkiskaitos pagrindais.

Moksleiviai, studentai, jauni 
darbininkai pamėgo kavinėge 
rengiamas pramogines diskote
kas. Labai populiarūs miesto įs
taigų Ir organizacijų jaunimui 
skirti teminiai vakarai, kurių sce
narijus ruošia etatiniai susivieni
jimo darbuotojai. Prie kavos 
puodelio vyksta liaudies univer
siteto muzikos fakulteto užsiė
mimai, susitikimai su įdomiais 
žmonėmis. Kavinėje visuomeni
niais pagrindais koncertuoja 
Valstybinės konservatorijos Klai
pėdos fakultetų meno kolekiy- - 
vai.

Artimiausioje ateityje susi
vienijimo vadovai planuoja įkur
ti vokalinį instrumentinį ansamb
lį, roko klubą, šokių kolektyvą.

Amelia Drobus
Reiškiame nuoširdžia užuojautą jos šeimai, visiems giminėms, 

pažįstamiems ir artimiesiems čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA ir NARIAI

HARTFORD, CONN.

Mirus

Ruby Skardžius
Vasario 13 dieną, 1987, mirė gerai pažįstamo veikėjo, Antano 

žmona. Kada buvo organizacija abudu dirbo, o ypač Antanas 
dainavo Laisvės chore Hungerford St., per ilgus metus.

Vėliau buvo namo pirmininkas. Daug pridėjo savo laiko 
pagerinti tą namą. O Ruby gamindavo užikandžius choristams ir 
kepdavo pyragus. Patarnaudavo chore per 2 vai. kada Louise 
Butkevičienė ir Helen Carlson dainuodavo. Po repeticijų choristai 
susirinkdavo kavos bei pasižmonėjimui.

Ruby mirė nuo vėžio ligos. Mes jos labai gailim ir reiškiame 
giliausią užuojautą jos vyrui Antanui, dukteriai ir jos šeimai ir 
visiems giminėms.

ELENA BRAZAUSKIENĖ

HARTFORD, CONN. 
Mirus

t
NEW HYDE PARK, N. Y.

MIRUS

Kaziui Bukas-Bukšas
Šeimos nariams, giminėms ir draugams reiškia gilią užuojautą: 

A. Katinas E. Juskovic
J. Katinas W. Juskovic
0. Čepulienė N. Ventienė
N. Buknienė A. Yakstis
Elena Jaskevičiūtė Amelia Young

I Olga Margo

Ruby Skardžius
Vasario 13 d., 1987

Reiškiame giliausią užuojautą velionės vyrui Antanui, Rubes 
dukteriai su šeima, sūnui ir jo šeimai ir visiems giminėms.

Tegul jai bus lengva žemelė.
Jonas ir Veronika Vasil
Vera Orbeck t

' Millie Barnett
Vera Kazlau
Vanda Bagdan 
Anna Visotskis 
Elena Brazauskas




