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KRISLAI
Katastrofiškas kursas 
Taikos kuponai 
Taikos grandinė
Nemato tikrosios Lietuvos

IEVA MIZARIENĖ
JAV lėktuvų bombardavi

mas Sirijos karinių įrengimų 
Libane pereitą sekmadienį 
susilaukė visuotinio pasmer
kimo.

Amerikoje demokratai se
natoriai ir kongresmanai rei
kalauja atšaukti iš atostogų 
Kongresą, kad tasai imtųsi 
žygių išvengti antrojo Viet
name.

Gi Amerikos bendrininkai 
toje vadinamoje Libano “tai
kos misijoje” — D. Britanija 
ir Italija jau debatuoja ką 
toliau daryti, nors Prancūzi
ja dar nieko nesako. Ypač 
karštai nagrinėja reikalą bri
tai. Darbiečių atstovas užsie
nių reikalams tiesiog pareiš
kė, jog parlamente visi vie
ningai galvoja, kad JAV vy
riausybė esanti ant katastro- 

‘ fiško kurso.

Amerikos spauda šaiposi iš 
Maskvoje spausdinamos 

į “Komsomolskaja Pravda” 
iniciatyvos atspausdinti ku
pono formoje laišką, siūlant 
jį iškirpti ir pasiųsti prez. 
Reaganui. Ir ko gi čia šaipy
tis? Čia padaryta grynai 
amerikoniškai.

Kuponai su atspausdintu 
adresu ir tekstu Amerikoje 
naudojami prekių užsaky
mams, peticijoms, ar nuomo
nėms pareikšti. Tad kas čia 
juokingo, jei tarybinis jau
nuolis paims ir atsiųs tokios 
formos laišką prez. Reaga
nui, pareikšdamas, kad jis 
remia Tarybų Sąjungos nusi
ginklavimo planą ir kad jo 
naujametinis troškimas yra: 
Taika pasaulyje.

Taikos pasaulyje trokšta 
visi geros valios žmonės. Jos 
trokšta ir New Jersey bei 
New Yorko žmonės. Todėl 
jie šį šeštadienį susiorganiza
vo ir tą savo troškimą pade
monstruos, sudarydami iš 
žmonių Taikos grandinę.

Susikibę rankomis, jie tą 
grandinę sudarys per isą 
tilto ilgį, pėstiesiems skirta
me ruože. Newyorkiečiai su 
newjersiečiais susitiks pačia
me tilto viduryje. Žygio tiks
las — protestas prieš gink
luotės eskaliavimą.

Brooklyne ant kalno prie 
Highland parko prieš 10 me
tų pranciškonai pastatė na
mus, pavadino jį Kultūros 

’ židiniu ir pereitą šeštadienį 
atšventė savo jubiliejų.

__\ Dešimt metų —- tai nedide
lis laikotarpis nei žmogaus 
gyvenime, tuo labiau įstaigos 
būvime ar istorijoje. Bet to 
Židinio statytojai taip tuo 
savo žygiu didžiuojasi, kad 
net savo jubiliejų lygina su 
šiemet minimais “Aušros” 
100 metų ir Dariaus ir Girę- 
no skrydžio 50 metų jubilie
jais. (Už tai vadina save 
karžygiais ir sakalais ir 
džiaugiasi, kad nuo to kalno 
matyti aerouostas, iš kurio 
Darius su Girėnu pakilo 
skrydžiui į Lietuvą.

Visa tai labai gerai, tik 
gaila, kad, užsiėmę “pasakų” 
Lietuvos kūrimu, jie nuo to 
kalno atkakliai nemato tikro
sios Lietuvos ir neduoda jo
kio kredito jos žmonėms už 
jų socialistinius pasiekimus.

PRASIDĖJO ŽIEMOS ŠVENČIŲ SEZONAS

Ši 75 pėdų aukščio eglė gruodžio 6 d. vakarą atidarė žiemos 
švenčių sezoną New Yorko Rockefeller Centre. Ji sveria 
apie tris tonas, o jos šakų išsiplėtimo apimtis siekia 35 
pėdas. Eglės užžiebimo proga buvo iškilmės ir programa. 
Ji ten stovės ligi sausio 2 d.

Amerikiečiai nepritaria 
JAV aviacijos puolimams 

prieš Siriją
Washington. — JAV oro 

antpuoliai prieš Sirijos anti- 
raketinius įrengimus Libane 
čia sukėlė nemažai diskusijų 
dėl Amerikos rolės Artimuo
siuose Rytuose.

Sirija nušovė du JAV lėk
tuvus, dalyvavusius bombar
davime. Vienas lakūnas žu
vo, o kitas paimtas į nelais
vę. Sirija paskelbė, kad to 
lakūno nepaleis, ligi pasi
baigsiąs karas ir ligi JAV 
pasitrauksiančios iš Libano. 
Taip pat įspėjo JAV susilai
kyti žvalgybinių lėktuvų 
siuntimo virš Libano pozici
jų.

Tuo tarpu JAV ir toliau 
žada siuntinėti savo patru
liuojančiuosius lėktuvus ir 
grasina Sirijai, kad ji nedrįs
tų jų šauti, nes jos
tada vėl bombarduos jos po
zicijas Libane, kaip tai pada
rė pereitą sekmadienį. Šie 
įspėjimai surašyti laiške, pa
siųstame Jungtinėms Tau
toms.

Šalies sostinėje betgi dau
gelis pasisakė prieš šitokią 
prez. Reagano politiką. Pa
lankiai kalba tik respubliko
nai, bet demokratai išvien 
smerkia, vadindami tai karo 
eskaliavimu.

Bet ir ne visi respublikonai 
tą politiką palaiko. Pavyz
džiui, toks užkietėjęs “vana
gas” kaip Arizonos senato
rius Barry Goldwater pareiš
kė, kad Libane Amerikai 
nėra ko laimėti. Jis sako, 
kad, jo manymu, prez. Rea
gan turėtų atitraukti namo 
visus, kas tik dėvi JAV uni
formą, ir tai turėtų padaryti 
labai greit, nes riedama į 
karą. Jis panašiai kalbėjo ir 
tada, kai prezidentas siuntė 
JAV kariuomenę į Libaną 
tarnauti “taikos misijoje”.

Demokratai priešingi didė
jančiam JAV įsivėlimui Li

bane, kur ir taip jau ligšiol 
yra žuvę 255 amerikiečiai. Ir 
demokratų prezidentiniai 
kandidatai, kaip vienas, tvir
tina, kad JAV turinčios per
svarstyti klausimą dėl savo 
ginkluotųjų pajėgų laikymo 
Libane.

Tuo tarpu Sirijos užsienių 
reikalų ministras Abdel Ha
lim Khaddam išleido atsišau
kimą į visas arąbų šalis ir jų 
organizacijas ir į Jungtines 
Tautas, kviesdamas imtis 
žygių sustabdyti Amerikos 
“agresinę politiką” Libane ir 
Artimuosiuose Rytuose.

Washington. — Kalbėda
mas žydų bendruomenės 
centre Rockville, Md., per 
Hanukos žvakių uždegimo 
ceremonijas, prez. Reagan 
užtikrino, kad JAV išeis iš 
Jungtinių Tautų, jeigu kas 
nors bandytų išmesti iš ten 
Izraelį.

REIKALAUJA ŽEMĖS REFORMOS SALVADORE

Salvadoro žemdirbiai reikalauja, kad parlamentas priimtų konstituciją, kurioje būtų 
stipriai paremta žemės reforma. Tokiam žygiui priešinasi parlamente esantys dešiniųjų 
grupių atstovai.

Gal susitiks Shultz 
su Gromyka

Washington. — Čia plačiai 
kalbama apie būsimas gali
mybes JAV Valstybės sekre
toriui George Shultz neužilgo 
susitikti su TSRS užsienio 
reikalų ministru Andre
jum Gromyka.' Tai būtų 
ateinančių metų sausio mė
nesį, kada Stockholme prasi
dės Rytų-Vakarų konferenci
ja nusiginklavimo klausi
mais.

Eilė Vakarų valstybių, jų 
tarpe ir Fed. Vokietija,ragi
na, kad šioje 35 šalių konfe
rencijoje dalyvautų užsienių 
reikalų ministrai. Spauda ra
šo, kad tai būtų pirmas 
Shultz susitikimas su Gro
myka po nesėkmingo jų susi
tikimo Madride rugsėjo 9 d. 
Tada santykiai tarp JAV ir 
TSRS buvo pablogėję ryšium 
su Korėjos lėktuvo inciden
tu. O dabar tie santykiai dar 
labiau atšalę ryšium su JAV 
branduolinių raketų disloka
vimu Vakarų Europoje.

Streikeriai 
dar piketuoja 
Greyhound

Washington. — Federali
nės tarpininkavimo įstaigos 
direktorius Kay McMurray 
pranešė, kad pasiektas laiki
nis susitarimas su streikuo
jančios unijos darbininkais ir 
Greyhound autobusų kompa
nija.

Šis susitarimas, pagal uni
jos nuomonę, yra palankes
nis, negu tasai, kurį darbi
ninkai atmetė pereitą savai
tę. Bet jis vistiek numato 
atlyginimų sumažinimą 7.8 
procentais.

Unijos atstovai tvirtina, 
kad streikeriai dar piketuos 
kompaniją, ligi paaiškės to 
susitarimo ratifikavimo duo
menys. Kadangi bus balsuo
jama paštu, tai nesitikima, 
kad rezultatai bus žinomi 
bent iki gruodžio 20-osios. 
Greyhound ir toliau tęs ribo
tą autobusų judėjimą, pa
laipsniui jį didinant.

Maskva. — TSRS Komu
nistų partijos organas “Tie
sa” rašo, kad JAV branduoli
nės raketos, kurios šiuo me
tu dislokuojamos Vakarų 
Europoje, turės būti ati
trauktos, jeigu bus norima 
toliau tęsti tarp abiejų šalių 
pasitarimus dėl nusiginklavi
mo.

Reikalauja sankcijų 
prieš Pietų Afriką

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinės asamblėjos pilna
ties susirinkimas priėmė re
zoliuciją, kviečiančią uždėti 
Pietų Afrikai griežtas sank
cijas už jos priešinimąsi su
teikti Namibijai nepriklauso
mybę. Pietvakarių Afrikos 
arba Namibijos klausimas čia 
tebesvarstomas nuo 1946 
metų, bet vis nieko nepasie
kiama dėl rasistinės Pretori- 
jos vyriausybės užsispyrimo.

Dabar Asamblėja kreipėsi 
į Saugumo Tarybą, kad ji 
dėtų visas pastangas fatališ
kai izoliuoti Pietų Afriką 
nuo betkokių ryšių su kito
mis valstybėmis ir privačio
mis kompanijomis.

Venezuela turi
naujų prezidentų

Caracas. — Pereitą sek
madienį dideliu balsų skai
čiumi prezidentinius rinki
mus čia laimėjo į socialdemo
kratų pusę sukančios parti
jos Accion Democratica kan
didatas Jaime Lusinchi prieš 
valdančiosios partijos kandi
datą Rafael Caldera. Viso 
rinkimuose dalyvavo vienuo
lika partijų.

Naujai išrinktasis prezi
dentas savo pareigas pradės

Jaime Lusinchi 
eiti ateinančių metų vasario 
mėnesį. Jo laukia daug įvai
rių problemų, kurių tarpe 
pirmiausia — išvedimas 
krašto iš ekonominės krizės. 
Venezuela šiuo metu yra 
įsiskolinusi užsieniui $34 bili
jonus.

Užsienio politikoje naujasis 
prezidentas laikysis panašiai, 
kaip ir buvusioji vyriausybė, 
ypač dėl įvykių Centrinėje 
Amerikoje. Jis jau pareiškė, 
kad, jo manymu, nesutari
mai turi būti išspręsti taikin
gu būdu, nenaudojant kari
nės jėgos. Jis taip pat jaučia 
daugiau simpatijų ir sandi- 
nistams Nikaragvoje.

TAIKOS AKCIJA PRIEŠ 
JAV BRANDUOLINIŲ 

RAKETŲ DISLOKAVIMĄ

Tai vienas iš tūkstančių vaizdų Amerikoje, protestuojant 
prieš JAV branduolinių raketų dislokavimą Vakarų Euro
poje.

New York. — Nusiginkla
vimo rėmėjai rengiasi de
monstracijoms visuose kon
gresiniuose distriktuose, 
protestuojant prieš JAV 
branduolinių raketų disloka
vimą Vakarų Europoje. Pro
testo diena bus gruodžio 
12-oji, ateinantis pirmadie
nis, kada sueina metinės nuo 
NATO nutarimo tokias rake
tas dislokuoti.

Stiprios akcijos imsis ta 
proga ir Vakarų Europoje 
esantys kovotojai už taiką. 
The World Peace Council yra 
paskelbęs tą savaitę koyos 
prieš raketų dislokavimą sa
vaite.

Pereitą savaitę Danijos 
parlamentas 87 balsais prieš 
75 priėmė social demokratų 
partijos įneštą rezoliuciją, 
raginančią vyriausybę sekan
čioje NATO sesijoje atsiribo
ti nuo branduolinių ginklų 
dislokavimo. Rezoliucijoje 
taip pat kviečiama vyriausy
bė daryti žygius, kad Gene- 
voje būtų atnaujinti pasta
ruoju laiku nutrūkę JAV ir 
TSRS pasitarimai dėl viduti
nio siekimo branduolinių 
ginklų sumažinimo.

Daugiau kaip septyni tūks
tančiai kanadiečių pasirašė 
peticiją, kurią įteikė savo 
parlamento nariams, protes
tuodami prieš JAV vykdo
mus raketų bandymus Kana
dos teritorijoje.

Tuo tarpu Washingtone 
katalikų ir protestantų grupė 
Witness for Peace spaudos 
konferencijoje, sušauktoje 
National Press klube, kvietė 
pagyvinti veiklą prieš prez. 
Reagano grasinamą inter
venciją Nikaragvoje.

Buvo pranešta, kad penki 
tos organizacijos atstovai ke
liaus į Nikaragvą ir Jalapa 
miestelyje organizuos budė
jimą, išreiškiant solidarumą 
su vietos gyventojais. Šis 
Nikaragvos pasienio mieste
lis buvo užpultas ČIA apmo
kamų kontrarevoliucionierių. 
Grupės atstovai griežtai pa
sisakė prieš prez. Reagano 
administracijos remiamus 
samdinius, siekiančius nu
versti revoliucinę Nikarag
vos vyriausybę. Jie tvirtino, 
kad jau užtenka “vienos Gre
nados”, turėdami galvoje, 
JAV invaziją į tą šąlą.

New Yorke religinių gru
pių vadai surinko 250 parašų 

laiškui, kuriame apeliuojama 
į amerikiečius išeiti prieš 
prez. Reagano užsienio ir 
vidaus politiką. Atsišaukime 
pabrėžiama, kad šiuo metu 
yra dvi Amerikos: viena 
prez. Reagano, kuri rizikuoja 
branduoliniu holokaustu, 
siekdama militarinio prana
šumo, bet ignoruoja žmogaus 
teisių pažeidimus tokiose ša
lyse, kaip Salvadoras ir Pie
tų Afrika. Tai Amerika, kuri 
siekia ekonominio atkutimo 
turčių naudai didėjančio 
skurdo ir nedarbo sąskaiton.

Kita Amerika, kuri sudaro 
didžiumą gyventojų, stovi už 
tai, kad karinės jėgos būtų 
imamasi tik apsigynimo at
veju ir tik tada, kai jau bus 
išnaudoti visi kiti būdai kon
fliktams išspręsti.

Atsišaukime taip pat ragi
nama, kad JAV atitrauktų 
savo kariuomenę iš Grenados 
ir Libano ir kad užbaigtų 
savo kišimąsi į Nikaragvos 
reikalus. Taip pat kviečiama 
sustabdyti branduolinių ra
ketų dislokavimą Vakarų 
Europoje ir tęsti nutrūkusius 
nusiginklavimo pasitarimus 
Genevoje.

Vatikanas siūlosi 
tarpininkauti

Vatikanas. — Tuo metu, 
kai prieš branduolinius gink
lus nukreiptieji protestai vis 
labiau didėja Fed. Vokietijo
je, Italijoje ir Amerikoje, 
Vatikano šaltiniai skelbia, 
jog čia esama noro tarpinin
kauti tarp JAV ir TSRS.

Nors nepasakė, kaip kon
krečiai tai bus atliekama, 
Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Agostino Ca- 
saroli pareiškė, Vatikano 
valstybės bus daroma žygių 

suvesti abi šalis prie 
bendro stalo, kad nusiginkla
vimo pasitarimai būtų tęsia
mi.

Washington. — Libano 
prezidentas Amin Gemayel 
buvo atvykęs čia pasitarti 
taikos Libane reikalais. Jį 
priėmė prez. Reagan ir jis 
buvo susitikęs su Valstybės 
sekretorium George Shultz. 
Pasitarimai lietė Izraelio ir 
Sirijos kariuomenių atitrau
kimą, dėl ko nė viena pusė 
neturėjo konkrečių planų.
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Įsakymui Gemajelui
l

Kuomet taip vadinamas Libano prezidentas Aminas 
Gemajelas lankėsi Washingtone, jam buvo duota visa eilė 
įsakymų:
1. Jis turi susitarti su pagrindinėmis Libano partijomis ir 

praplėsti savo valdžios struktūros bazę, darant nuolaidų 
musulmonams.

2s Jis turi artimiau bendradarbiauti su Izraeliu ir eiti link 
oficialių diplomatinių santykių.

3. Jis turi kaip nors išprašyti sirijiečius iš Libano.
4. Jis turi veikti kaip Arabų Lygos narys.
5. Jis turi veikti kaip Vakarų Sąjungos narys.

Vargšas Gemajelas išvažiavo žadėdamas bandyti visus 
tuos reikalavimus pildyti. Bet tai tik juokas, nes visi žino, 
.kad jie viens kitam priešingi. Paimkime pirmą: susitarti su 
pagrindinėmis partijomis. Kokios tos partijos? Apart’ jo 
paties krikščionių falangistų, beveik visos kitos (druzų, 
musulmonų-šijitų ir suni-musulmonų) yra linkusios į tikrą 
arabišką nacionalizmą ir bendradarbiavimą su pažangesnė
mis arabų valstybėmis. Kaip Gemajelas, kuris ištikimai 
klauso Washington© ir Jeruzalės įsakų, gali taip akrobatiš
kai apsiversti?

Antras: artimiau bendradarbiauti su Izraeliu. Gemajelas 
to gal ir norėtų, nes jo falangistai faktinai palaiko glaudžius 
ryšius su Izraelio žvalgyba ir kariauna. Bet atviriau jis to 
negali daryti, nes tam priešintųsi ir kai kurios pačių 
krikščionių frakcijos. Trečias: Išprašyti sirijiečius. Kaip to 
galima reikalauti iš “prezidento”, kurio valdžios autoritetas 
nesiekia nei keli kilometrai už sostinės Beiruto ir kurio 
galia net pačiame Beirute, ypatingai Vakarų dalyje, 
silpna? Paskutiniai du reikalavimai taip diametriškai 
priešingi vienas kitam, kad juose nėra jokios logikos.

Libano padėtis tol nepagerės, koF amerikiečiai, izraelie
čiai, prancūzai ir italai ten šeimininkauja savo “zonose”, 
koncesijose, kaip kadaise europiečiai šeimininkaudavo 
Kinijos didmiesčių dalyse. Po “taikos saugotojų” skraiste 
kolonializmas tvirtai sugrįžo į Libaną, buvusią Prancūzijos 
koloniją. Tie, kurie optimistiškai manė, kad Antras 
pasaulinis karas atnešė galą kolonializmui, dabar mato, kad 
analyzas buvo perdaug skubus.

Nusikaltėlė kalėjiman
Prieš pusmetį Rita M. Lavelle buvo aukšta prezidento 

Reagano administracijos pareigūnė, kurios funkcija buvo 
administruoti gamtos apsaugos įstatymus —- ji buvo 
Aplinkos apsaugos agentūros (EPĄ) viršininkė. Bet tokios 
buvo tik oficialios jos pareigos, — faktinai ji buvo šimtais 
gijų susirišusi su privatinėmis korporacijomis, kurios kaip 
tik teršė gamtą, — ir ji stengėsi apsaugoti jas, kad jos 
neturėtų vykdyti įstatymų,. Ji ypatingai rūpinosi apsaugo
ti Califomijos Aero-jet korporaciją, kuri baisiai teršė 
aplinką pavojingais chemikalais. Mat, prieš stodama 
valdžios tarnybon, jis dirbo toje kompanijoje kaip aukšta 
direktorė . . . ' —

Dabar p>onia Lavelle visai kitokioje padėtyje. Žmonės, 
kuriems rūpi gamtos apsauga, ilgai reikalavo, kad ji būtų 
pašalinta iš savo posto, ir prezidentas Reaganas buvo 
priverstas prašyti jos atsistatydinimo. Bet tuomi dalykai 
nepasibaigė: ji buvo patraukia teisman už klastavimą ir 
teismas ją rado kalta. Rašant Šiuos žodžius, nuosprendis 
dar nepadarytas, bet jai gręsia iki 20 metų kalėjimo. Kiek 
ji bus nuteista nesvarbu, bet vjienaip ar kitaip Amerikos 
žmonės pabaigė jos žalingą karjerą.

Bet, ar tik ji viena atsakominga? Gerai yra žinoma, kad 
Reagano administracija pilna} Žmonių, kurių ideologiniai 
polinkiai, ilgamečiai aplinkimai ir ryšiai juos daro lojales
niais privatinio kapitalo pelnagrobiškumui, negu žmonių 
interesams. Daugeliui jų vaistų gamybos kompanijų pelnai 
svarbesni, negu žmonių sveikata, automobilių fabrikantų 
pelnai svarbesni negu žmonių sveikata, automobilių 
fabrikantų pelnai svarbesni 
chemikalų kompanijų pelnai i 
tyrumas ir oro švara. Rita Lav 
Ji tik klastavo atviriau, grubia

negu žmonių saugumas, 
svarbesni, negu mūsų upių 
šile nebuvo tokia jau išimtis, 
i, negu jos kolegos.

Kodėl dabar tylima?
Apie Korėjos orlaivio pašoyimą mūsų šalies pareigūnai, 

spauda, televizija ir radijas
triukšmą: prieš Tarybų Sąjungą liejosi kaltinimų, užgaulia- 
vimų ir šmeižtų sriautas. Ir vis buvo žadėta, kad “visos 
detalės dar bus iškeltos”. Bet staiga užviešpatavo tyla, — 
jau mėnesiai, kaip visi, kurie anksčiau rėkė, dabar viso 
dalyko nė neprisimena.Ar viskas, kas ištyrinėta, iškelta 
aikštėn? Visi pripžįsta, kad yra daugybė informacijos, kuri 
neskelbiama. Kodėl? Paryžiaus laikraštis “Le Monde” gerai 
atsakė:

“Ta pusė, kuri ginčo viduryje staiga nutyla, be. abejo 
jaučiasi kalta, be abejo ką nors slepia”.

r nekurį laiką sukėlė didžiulį 

Maskva. — Pasikalbėjime 
su “Soveckaja Rossija” ko
respondentu Afganistano 
premjeras Sultan Ali Kisht- 
mand pareiškė, jog Ameri
kos invazija į Grenadą ir jos

karių buvimas Libane įrodė, 
kad Raudonosios armijos bu
vimas buvo reikalingas Afga
nistanui apsisaugoti nuo 
“priešiškų Amerikos veiks
mų”.

Kas ką rašo ir sako
KRONIKA APIE NIEKUS
Matyti, kad “Drauge” ir ki
tuose katalikiškuose leidi
niuose spausdinama taip va
dinama “LIETUVOS Katali
kų Bažnyčios Kronika” ban
do desperatiškai rasti kokių 
nors priekabių, tikslu įrody
ti, jog tikėjimas Lietuvoje 
persekiojamas. Bet rimtų 
kaltinimų labai mažai, tad, 
bandoma iš visokių menk- 
niekų išpūsti dramatiškus 
įvykius. Pasiskaitykime, kas 
sakome Kronikoje Nr. 59: 
"“Prienai. 1983 m. birželio 

8 d. Prienų I vid. m-klos VIII 
kl. Mokinė Jolanta Urbšaitė 
laikė lietuvių kalbos egzami
ną žodžiu. Mokinei ištraukus 
6 bilietą, lietuvių kalbos mo
kytoja Baranauskienė užpro
testavo: ‘Šis tau per lengvas. 
Trauk kitą”. Jolantai Urbšai- 
tei labai gerai atsakius į 21 
bilieto duotus klausimus, 
mokytoja pašiepiančiai už
klausė: “Kas tave, Urbšaitė, 
taip išmokė — Narvydas [kl. 
auklėtojas] ar A. Gražulis 
[Prienių bažnyčios vikaras]? 
Žinios buvo įvertintos ket
vertu, nors visuose tri
mestruose iš lietuvių kalbos 
turėjo penketus. Visus kitus 
egzaminus mergaitė išlaikė 
penketais. Jolantai pasiteira
vus, kodėl jos elgesys įver
tintas tik patenkinamai, kl. 
auklėtojas Narvydas atsakė: 
“Man rodos, kad tau aiškinti 
nereikia”. Jolanta Urbšaitė 
yra giliai tikinti ir viešai 
praktikuojanti savo tikėji- 
mą .

Štai jums ir visa žinia, 
atspausdinta “Draugo” pir
mame puslapyje: mergaitė- 
gimnazistė Prienuose per vi
są trimestrą gavo iš lietuvių 
kalbos penketus (JAV mo
kyklose tas būtų A) bet 
vėliau jai buvo duotas ket
vertukas (B), o visus kitus 
egzaminus ji išlaikė puikiau
siai ir jai buvo duoti penke
tukai. Vienas ketvertukas, 
viena sarkastiška vienos mo
kytojos pastaba — LKB Kro
nika tą jau užregistruoja 
kaip baisią diskriminaciją. 
Nejaugi jie nesupranta, kaip 
jie su tais menkniekiais pa
tys save pastato į juokingą 
poziciją?

• • •
“GUDAI”, “GUDIJA”

Net Lietuviškoji tarybinė' 
enciklopedija, nei Mažoji lie
tuviškoji tarybinė enciklope
dija nepažymi terminų “Gu
dija”, “gudai” ir t. t. Dabar
tinės lietuvių kalbos žodynas 
paduoda žodį “gudas” ir sako 
“žr. baltarusis, o kraštas 
vadinasi Baltarusija. Tą žino 
visi, bet ne atsilikėliai, kurie 
redaguoja kai kuriuos Ame
rikos lietuvių laikraščius. 
Ypatingai į tą seną terminą 
įsimylėję “Naujienų” redak
toriai, kurie vis pyškina ir 
pyškina apie gudus: rašoma 
apie visokias “Gudijos” vy
riausybes tremtyje, apie ko
kius tai “Gudų vyriausius 
išsilaisvinimo komitetus”, 
apie apsilankymus pas “Lon
dono gudus”, apie “Berlyno, 
gudus” ir taip toliau ir taip 
toliau.

Gal tas archaiškas pavadi- 
nimas toks brangus “Naujie
nų” redaktoriui, nes jo paties 
pavardė Gudelis?

• • •
VILNIAUS GYVENTOJAI i

Chicagoje spausdinamas 
mėnraštis ‘‘Akiračiai” at
spausdino kronikos lentelę 
apie Vilniaus gyventojų tau
tinę sudėtį. Žiūrint į tą 
lentelę, ir aklas gali pamaty
ti, kad Lietuvos sostinė da
bar yra lietuviškesnė, negu 
bet kada praeityje. Tas 
imums, žinoma, ne naujieną, 
bet reakcinė spauda, nežiū
rint šaltų statistikos faktų, 
nuolat kalba apie miesto “ru
sinimą”, “nutautinimą” ir 1.1. 
Bet štai ką rodo statistikos 
lentelė:

Carizmo valdymo paskuti
nėje epochoje, 1916-ais me
tais, tik 2 su puse nuošimčių 
gyventojų pasisakė esą lietu
viais, o tik vienas su puse 
nuošimčių pasisakė esą ru
sais (neskaitant karinės 
įgulos). Dvi didžiosios tauti
nės grupės tuo laiku Vilniuje 
buvo lenkai (beveik 54%) ir 
žydai (41 su puse %). Liku
sieji buvo baltarusiai, toto
riai, vokiečiai ir 1.1.

Lenkijos okupacijos epo
chos viduryje statistika buvo 
tokia (1931-ais metais): Lie
tuviai sudarė mažiau negu 
nuošimtį, rusai beveik ketu- 
rius nuošimčius, žydai 28%, 
o lenkai net apie 66%.

1942-rais metais, po aud
ringų pakaitų (Vilniaus su
grąžinimo Lietuvai ir miesto 
tapimo Lietuvos TSR sosti
ne, o po to patekimo po nacių 
jungu) statistika radikaliai 
pasikeitė. Žydai beveik pra
nyko, tuo būdu duodami len
kams dar didesnę daugumą 
(71%) o lietuvių nuošimtis 
paaugo iki 20%. Pirmame 
cenze po Lietuvos išlaisvini
mo iš nacinės okupacijos, t I....  I ■ . ... . t

Vilniškėje “Tiesoje” rašo
ma apie praeitą rudenį. . .

Šiemet gamta, rodos, Iki pat 
dugno atvėrė savo gėrybių skry
nių. Tokia kaitri, tokia ilga buvo 
vasara, Išsiskyrusi Iš kitų, be to, 
dar ir gausybe Žemuogių, avie. 
Člų, mėlynių. Kam rūpėjo, prlšl- 
uogavo | valias.

Jau baigiasi spalis, bet ruduo 
turbūt niekam neprailgo. Šiltas, 
gražus, padėjęs ne tik sėkmin
gai sudoroti laukų, daržų gėry
bes, bet spėjęs pradžiuginti ir 
grybautojus visų rūšių, spalvų 
grybais. Ir vėl kaip vasarų buvo 
gražių progų pabūti miške, pa
sigrožėti gamta, pakvėpuoti tyru 
oru, prisikaupti malonių įspūdžių.

Dabar vis dažniau girdime už 
lango vėjo .simfonijas, vis dau- 
g!au po kojomis čeža pabirusių 
klevo lapų. Ir Šitos, tarsi paauk- 
suotos rudens dienos teikia svei
katos, geros nuotaikos tiems, kas 
rytmetį netingi anksčiau keltis, 
kas bėgioja, mankštinasi pamiš
kėje, parke, kas po darbo die
nos neprilimpa prie televizo
riaus, o Išsiruošia pasivaikščioti, 
pasiklauso ne ilk miško šnekos, 
bet ir žvaigždžių muzikos.

Visi juntame didelius gamtos 
pokyčius, kuriuos sukelia aktyvi 
žmogaus veikla. Vadinasi, Ir j 
laukų, miškų, ežerų negalime žiū
rėti Iš senų pozicijų, manyti, kad 
gamta gebės pati užgydyti mūsų 
padarytas žaizdas, žinoma, ne
sustos fabrikai, kad ir kpklus jie 
pūstų dūmus Iš savo aukštų ka
minų. Intensyvės žemės ūkio ga
myba, talkinama chemijos. Augs 
miestai, lydimi mašinų gausmo. 
Reikia gyventi, gaminti, vartoti. 
Bet mos, visa tai kurdami, gali
me ir privalome daug padaryti, 
kad būtų išsaugota graži žemė, 
Įvarus oras, tvras vanduo.

Krintantis pageltęs Klevo la
pes daugelj paskatina Imti | ran
kas kastuvų ir sodinti liaunų me
dei]. Kad Ir kiek sodintume, me

PASAKŲ GULBEI ATSKRIDUS TARYBŲ LIETUVOJE
Ne sniegas — vaikų baltas džiaugsmas,
Lyg pasakų gulbei atskridus.
Tos dienos —• jų šventės didžiausios, 
Ir vakaras Šviečia kaip rytas.

Vaikų baltas džiaugsmas — Hg ryto 
Juos veda j pasakų šalį.
O mums jisai plaukus apkrito
Ir niekaip ištirpti negali...

Vacys BUKAUSKAS

Beita, balta kur dairais... A Bitvlnsko ir A. Gylio nuotraukos[Vilniaus tiesa]

1951-ais metais, lietuviai jau 
sudarė apie 30%, rusai tuo 
metu sudarė 33%, o lenkai 
jau tik 21%, nes daugelis jų 
repatriavo į Lenkiją. Žydai 
tais metais sudarė 3%.

1959 metais lietuviai pra
lenkė rusus, kurie sudarė tik 
29%, ir tapdami ilgų šimt
mečių bėgyje didžiausia tau
tinė grupė savo istorinėje 
sostinėje. Lenkai tais metais 
sudarė tik 20%. Žydų skai
čius paaugo iki 7%, kadangi 
jų likučiai sugrįžo iš tremties 
ir iš provincijos miestelių. O 
dabar? 1979-ais metais suda
ryta statistika bylojo, kad 
lietuviai sudarė virš 47%, 
rusai virš 22, lenkai 18%, 
žydai virš 2%, baltarusiai 
6%.

Taigi, lietuviai sudaro 
maždaug pusę nuolatinių 
miesto gyventojų, bet, ka
dangi Vilnius yra Lietuvos 
respublikos administracinis 
centras, spręsti galima, kad 
kiekvienu metu jame randasi 
tūkstančiai tarnybos reika
lais atvykusių žmonių, kas 
lietuvių nuošimtį paaukština.

Tai tokia statistika, ir ji 
nieko bendro neturi su nepa
matuotais išvedžiojimais, ku
riuos daro mūsų reakcinė 
spauda.

džių, krūmų, vejų niekada ne
bus per daug. Tokia mintim gy
vena Vilniaus miesto Karollnlšklų 
pakraštyje stovinčio žvaigždžių 
gatvės pirmojo namo gyventojai. 
Skverelis prie pat gatvės pasi
puošė krūmų linljėle, vienu kitu 
retesniu medeliu. Sodino, tvarkė 
Ir tėvai, ir vaikai. Todėl Ir nesi
stebi, . matydamas vasarų prie šio 
namo puikiausius gėlynus.

Šiandien žmogus, kalbėdamas 
apie savo miestų, gyvenvietę, 
džiaugiasi ne tiek ajkštals mū
rais, gatvių raizgalyne?* klek 'lei
diniais, pabrėždamas, klek jų plo
to tenka vienam gyventojui. Tik
rai (domus rodiklis. Jis rodo, kaip 
rūpinamasi žmogaus sveikata, kaip 
bendraujama su gamta. Galbūt 
šitų rodlklj laikas perkelti ir | 
kaimų, nes, manydami, kad yra 
didžiausiame gamtos prieglobs
tyje, žemdirbiai ne visuomet ver
tina medelj ar krūmų. Labai 
trūksta aukštaūgių medžių naujų, 
jų gyvenviečių sodybose.

Kalbame apie medj, krūmų, nes 
dabar dar metas juos sodinti Tie, 
kurie per prabėgusias spalio die
gas nepadarė to, kas buvo nu-' 
matyta, suplanuota, dar gali pa
sivyti. Padarius vienų darbų, len
gviau galvoti apie kitus, taip pat 
reikalingus žmogui ir gamtai.

Sakome: gamta — visų namai. 
Kur šeimininkas geras, ten ir na
mai gražūs.

VALO VEZUVIJŲ
Daugiau kaip du šimtai ita

lų alpinistų ir speleologų da
lyvavo valant Vezuvijų nuo 
šiukšlių, kurias paliko gausūs 
turistai. Paaiškėjo, kad vulka
no krateryje šiukšlių daugiau 
negu mitinėse Augijo ark
lidėse. Tarp sustingusios la
vos gabalų buvo rastas su
lūžęs krėslas ir net automo
bilio rėmas. . „Kaminkrėčių 
ekspedicijos" nuomone, su
rinkti visas ugnikalnyje pa
liktas šiukšles prireiks ne 
mažiau kaip 20 metų.

Apie tikrovę ir itus
Atrodytų: ką bendro turi 

mitai ir tokia konkreti, reali
jas mėgstanti šalis, kaip 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos? Tačiau vis tik turi — ir 
labai nemaža.

Kadaise mitus apie Ameri
ką kūrė kone visų kraštų 
laimės ieškotojai. Apie jos 
neribotas galimybes, turtus, 
rojaus gyvenimą.

Mūsų dienomis Amerika 
mitus kurti mėgsta pati. 
Dažniausiai — apie savo de
mokratiją, gyvenimo būdą, 
laisves, vaidmenį pasaulyje. 
Nesvarbu, kad tie mitai lyg 
muilo burbulai sprogsta vie
nas po kito — jų vietoje riš 
karto pučiami nauji.

Apie šiuolaikinės Ameri
kos tikrovę ir mitus nemaža 
rašoma ir Tarybų Lietuvoje: 
juk Jungtinėse Amerikos 
Valstijose gyvena nemaža 
lietuviškos kilmės žmonių, su 
kuriais palaikomas ryšys, 
juk Jungtinės Amerikos Val
stijos kuria mitus ne tik apie 
save, bet ir apie Vakarų 
pasaulį bei buržuazinį gyve
nimo būdą apskritai.

Prieš akis — nauja Vil
niaus ‘‘Minties” leidyklos 
knyga — “Amerika. Tikrovė 
ir mitas”. Knyga solidi apim
timi — pusketvirto šimto 
puslapių, o jos autorius — 
Vytautas Alseika, ypatingo 
likimo žmogus, gerai žino
mas tiek Tarybų Lietuvoje, 
tiek lietuviškojoje emigraci
joje Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Išsilavinimu teisininkas, jis 
anksti pradėjo žurnalistinę 
veiklą ir šioje srityje išvarė 
tikrai nemažus barus. Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
jis išgyveno apie šešiolika 
metų, ir daugelį amerikietiš
ko gyvenimo — tame tarpe 
ir emigracinio — pusių matė 
iš labai arti.

1972-aisiais metais grįžęs 
pastoviai gyventi į Tarybų 
Lietuvą, Vytautas Alseika 
aktyviai įsijungė į savo kraš
to kultūrinį, žurnalistinį gy
venimą.

Apie permainas, kurias jis 
matė ir mato Tarybų Lietu
vos gyvenime, Vytautas Al
seika rašo pažangiajai Jung
tinių Amerikos Valstijų lie
tuvių spaudai, ypač — New 
Yorko laikraščiui “Laisvė”, 
yra išleidęs daugiau kaip 
prieš dešimt metų knygą 
“Trys dešimtmečiai Ameri
koje”. Ir štai dabar skaityto
jus pasiekė naujas rimtas 
Vytauto Alseikos darbas.

Šis faktas įdomus dar vie
nu požiūriu: reemigrantas 
pratęsia gražią tradiciją. Grį
žę į Tarybų Lietuvą, produk
tyviai kūrė Albinas Morkus, 
Algirdas Margėris, Juozas 
Mikuckis . . .
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Naujas Vytauto Alseikos 
darbas kiek skiriasi nuo 
įprastų Lietuvos autorių dar
bų amerikietiška tematika. 
Jame praktiškai nėra tradi
cinių lietuviškų motyvų — 
knyga nagrinėja pačias įvai
riausias amerikietiško gyve
nimo sritis grynai amerikie
tišku maštabu. Vienas mitų, 
kurio esmę atskleidžia auto
rius, yra amerikietiškos de
mokratijos ir tariamų laisvių 
nuvainikavimas, parodymas 
to, ką praktiškai veikia to
kios brangiai kainuojančios 
įstaigos, kaip F.B.I., C.I.A.

Tai itin aktualios temos. 
Štai šiemet interviu ameri
kiečių spaudai Jungtinių Val
stijų prezidento patarėjas 
nacionalinio saugumo klausi- 
jhas W. Clark pareiškė:

“Slaptųjų operacijų instru
mentas buvo naudojamas 
kiekvienos administracijos. 
Tai yra gyvybinis ir efekty
vus kiekvieno prezidento in
strumentas”.

Skyriuje, skirtame mitui 
apie C.I.A. veiklą išsklaidyti 
Vytautas Alseika rašo:

“Gyvendamas Jungtinių 
Valstijų didmiesčiuose, gir
dėjau, kad nežinomi vyriš
kiai aplankė kelis lietuvius, 
latvius ir lenkus imigrantus. 
Svečiai pasiūlė užsakyti žur
nalą, bet ta proga išsikalbėjo 
plačiau, klausinėjo apie imi
granto darbą, atlyginimą, 
šeimą ir pan. Man iš pradžių 
tai atrodė neįprasta ir įtarti
na. Vėliau ėmė aiškėti, kad 
svečiai tikriausiai buvo iš 
Centrinės žvalgybos valdy
bos. O tuo metu vis labiau 
kilo aikštėn tos įstaigos “žy
giai” sekant JAV gyvento
jus”.

Nauja Vytauto Alseikos 
knyga atskleidžia tikrai dau
gelį amerikietiško gyvenimo 
sričių, nuvainikuoja daugelį 
mitų. Jonas Lukoševičius

SUSJRASINKITft ~ 
UM0HTUNO" 
r- • . .

inžinieriai pukoaMra. 
wjE'neįprastą universalų ri- 
•welflI Jis pavadinus „Mm- 
tuno- (ispaniškai „kalnų*). 
Tai lengvasis automobilis ke- 
flirlems keleiviams. Jis , gali 
važiuoti iki 115 km per va
landą greičiu. Mašinos rėmas, 
bet kėbulas pagaminti U 
patvąoos / plastmasė*. Nuo 
Havanos' NarslSo Lbpaao ga
myklos konvejerio jau jwrla> 
dėjo t5'pirmųjų .Jvtontuaų".

POLICIJA m AUDINES

Nejpraata medžioklė vyks
ti šiomis' dienomis, Anglijo
je, Šimui policininkų pasiųs, 
ti gėųdytt audinių, kuriat 
kažkas paleido iš narvelių 
dviejose kailinių žvėrelių 
fermose. Atsakomybę už 3500 
brangiųjų žvėrelių paletdimg 
prisiėmė žvėrelių globos or- 
gėnlnacija. Londono dienraš
tis „Taims" rašo, kad polici
jai vargu ar pavyks gražinti 
j fermas visus ištrūkusius, 
žvėreliu*____________
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Ir vėl—balsas iš “anapus” TSRS valstybinių premijų laureatai
Bet kuriam amerikiečiui 

pats vardas Joseph McCar
thy pasako viską. Jis tarsi 
simbolizuoja vieną tamsiau
sių laikotarpių Jungtinių 
Amerikos Valstijų istorijoje, 
kai žmonės buvo pradėję 
bijoti savo šešėlių.

Pamenate? Dar 1950-ai- 
siais metais . šis senatorius 
apkaltino krašto vyriausybę, 
kad ši esą tapusi komunizmo 
centru. Jau tada įvairiose 
vyriausybinėse įstaigose jis 
“surado” dešimtis “komunis
tų”. Nuo jo šizofreniškų ata
kų kentėjo visos valdžios 
įstaigos, žinomi veikėjai ir 
visiškai privatūs piliečiai. 
Tarp “raganų medžiotojo” 
aukų būta nemaža lietuvių. 

. Šis senatorius, už kurio 
nugaros stovėjo atitinkamos 
krašto jėgos, mirė daugiau 
kaip prieš dvidešimt metų. 
Žodis “makartizmas” tapo 
apibendrinančiu, daug ką sa
kančiu. Ir nors makartizmą 
pasmerkė visa blaiviai mąs
tanti Amerika, o liūdnai pa
garsėjusio Josepho balsas, 
žiūrėk, ima ir pasigirsta iš 
“anapus”. Kokios šioje šalyje 
vis tiek gajos^ea^cijos, tam
sumo, neapykantos pažangai 
jėgos!

Tas balsas garsiai nuskam
bėjo ir iš “Draugo”. Tai, kad 
jo iškeltoms mintims pritar
tų McCarthy, nedvejodamas 
po jomis pasirašytų, netenka 
abejoti. Štai ką rašo katali
kiškasis ir dievobaimingasis 
Chicagos laikraštis:

“Giriamas prezidentas Ro
nald Reagan už pastangas 
organizuoti pasauliniu mastu 
kovą prieš komunizmą, gin
kluotis ir ginti mūsų senąją 
Europą, tačiau ar Amerikos 
vadai žino, kad komunizmas 
jau yra labai plačiai ir tvirtai 
įsiskverbęs į Amerikos gyve
nimą, ypač į jos universite
tus, mokslo įstaigas, radiją, 
televiziją ir net teismus”.

Tie, kas gyveno Joseph 
McCarthy laikais, prisime
na — taip, tokie šūkiai ir 
aidėjo penkiasdešimtaisiais 
metais. 0 štai dabar jie 
kartojasi aštuoniasdešimt 
trečiaisiais-ketvirtaisiais.

Kas gi sukėlė tą katalikiš- 
ką-makartišką dvasią?

Citatą pateikėm iš tikro ar 
tariamo laiško “Draugui” iš 
Vakarų Europos ir jūs tur
būt jau atkreipėte dėmesį į 
žodžius apie tai, kaip Ronald 
Reagan susirūpinęs ta varg
še senąja Europa, kad jai 
paramstyti siunčia naujų ra
ketų.

Bet ne tai čia svarbiausia. 
“Draugas” komunistus val
džios ir mass medea įstaigo
se “suranda” visiškai konkre
čiu atveju: jis išgąsdintas 
tuo, kad lėtai, po truputį, 
tačiau vis tik domimasi tais, 
kurie kadaise talkininkavo 
hitlerininkams. Talkininkavo 
net negailėdami kraujo-sve- 
timo . . .

Žodžiu, kai ką lietuviškoje

tiesą apie jį — yra . . . 
komunistai. Taigi, anot tos 
“logikos” amerikietiška Of
fice of Special Investigations 
yra tikras komunistų telki
nys!

Būtina pabrėžti: tai jokiu 
būdu ne kokio nors atsitikti
nio straipsnelio ar laiško iš 
Vakarų Europos mintys, tai 
nuosekli linija, kurios laikosi 
“Draugas” ir kiti panašios 
spalvos leidiniai.

Štai ką rašo chicagiškis 
laikraštis:

“. . . Iš Sovietų Sąjungos 
atgabenta apie 140-220 suda
rytų bylų su melagingais 
dokumentais bei parody
mais”.

Žodį “melagingais” pabrau
kimu neatsitiktinai: katalikų 
laikraštis, pasirodo, iš anks
to žino, kad visi parodymai 
visose bylose yra melagingi. 
Įdomus aiškiaregiškumas, ar 

xne?! O gal ir hitlerinės oku
pacijos metais Lietuvoje ne
buvo žudomi žmonės, gal ir 
ne vienas nacių kolaborantas 
nepateko už Atlanto? Kur jie 
dingo?

Į šiuos klausimus “Drau
gas” nenori atsakyti netgi 
juos kelti. Jis užtat rašo:

“Didelį apsileidimą padarė 
mūsų visi veiksniai ir penkio
lika politinių partijų, savo 
laiku nepasirūpinę reikiamos 
medžiagos rinkimu, karo me
tų archyvo sudarymu, doku
mentacijos kaupimu”.

O juk yra kitaip: teisinga 
karo metų dokumentacija 
liudija ne “veiksnių” ir ne 15 
“partijų” naudai. Visi jie la
biausiai bijo kaip tik archy
vų, kaip tik dokumentacijos, 
kaip tik faktų. Vien dėl to ir 
skelbiama raganų medžioklė; 
kurios obalsis daugiau nei 
paprastas: visi, kas mums 
aklai nepritaria, yra netei
sūs. Dar rašoma:

“. . . Mūsų gynimas labai 
sunkus ir dėl to, kad . . . 
mes, lietuviai šiame krašte 
neturime teisinės bendrovės 
bei advokatų sąjungos. Dar 
blogiau, kad atsiranda lietu
vių liudininkų, kurie liudija 
“anos pusės “naudai”.

Įdomu: po visomis šiomis 
sentencijomis kyšo labai aiš
ki intencija: jau aiškėja, kad 
grupė lietuviškos kilmės ad
vokatų norėtų pasišildyti 
rankas ginant nacių kolabo
rantus. Kaip bįk todėl “iš 
anapus” prisišaukiami Jo
seph McCarthy irx panašūs 
balsai — klientams dar la
biau įgąsdinti ir plačiau at
verti labdarių pinigines . . .

Vladas Žemaitis

St. Geprge’s, Grenada. — 
Čia reziduojantis vienintelis 
Kubos diplomatas Gaston 
Diaz pasikalbėjime su JAV 
spaudos atstovais pareiškė, 
kad JAV invazija į Grenadą 
buvusi “baisiu precedentu”. 
Jis įspėjo JAV, kad ji tokių 
dalykų nedarytų kitur.

Amerikos padangės dalyje 
stipriai jaudina tai, kad OK 
fice of Special Investigations 
vyrai (ir moterys) pradėjo 
domėtis istorija. Istorija, k&- 
rią daug kas šioje padangėje 
norėtų arba nustumti praei
tin, arba nutapyti gražiomis 
rožinėmis spalvomis.

Bet istorija yra istorija. 
Nuskambėjo Juodžio, Pal- 
čiausko pavardės, minimos ir 
kitos. Atrodytų, kad doriems 
žmonėms nėra ko bijoti: Juk 
rimta valdžios įstaiga renka 
faktus, ir sąžiningi žmonės

Dienos,
Nemažai vandens nutekė

jo, kai talentingasis suomis 
Martinas parašė knygą “Ket
virtasis slankstelis”, kuri la
bai tiksliai atspindi daug 
amerikietiško gyvenimo bū
do savybių ir įdomybių. Pa
sakysim: nuo tų dienų, kai 
buvo parašytas “Ketvirtasis 
slankstelis”, iš esmės niekas 
nepasikeitė.

Pamenate? Larnio romane
turėtų tik džiaugtis, kad at
skleidžiama tiesa — tegul ir 
po daug metų . . .

Bet tiesa kai ko nedžiugi
na. Štai tada ir gimsta Jo
seph McCarthy verti šūks
niai apie “komunistus Ameri
kos įstaigose ir net teismuo
se”.

Logika čia tokia: visi, ku
rie prieš nacizmą — net ir 
tie, kurie mėgina atskleisti

yra aprašytas labai būdingas 
reiškinys — nacionalinė juo
ko savaitė? Periodas, kai 
turėjo šypsotis visi. Net ir 
tie, kuriems tuo metu lupo 
dantis ar tardė mokesčių in
spektorius.

“Savaitės”, “Dienos”, “De^ 
kados” klęsti ir dabar. Deja, 
Valstijose jos žymimos labai 
rimtais, netgi rūsčiais vei
dais.

SUSHTKIMAI

Pašnekesys su bevardžiu

TSKP Centro Komitetas ir 
TSRS Ministrų Taryba pa
skyrė 1983 m. TSRS valsty
bines premijas didelei grupei 
Tarybų šalies mokslo, kultū
ros, liaudies ūkio darbuoto
ju-

Laureatų tarpe — devyni 
Tarybų Lietuvos atstovai. 
Už įžymius darbo laimėjimus 
1983 metų TSRS valstybinės 
premijos paskirtos Vilniaus 
“Bangos” buitinio aptarnavi
mo įmonės darbininkei Stani
slavai Kuklienei, Kauno kon
diterijos fabriko brigadinin- 
kei Nadeždai Palutinaitei, 
Vilniaus rajono Panerio dar
žininkystės tarybinio ūkio 
daržininkei Stefanijai Gulbi- 
novič ir Kauno rajono Pagy
nės paukštininkystės tarybi
nio ūkio traktorininkui maši
nistui Vladui Šostakui.

Lietuvos TSR liaudies ar
chitektams Algimantui ir 
Vytautui Nasvyčiams, inži
nierei konstruktorei Janinai 
Mąrozienei ir Lietuvos TSR 
nusipelniusiam inžinieriui Al
girdui Vapšiui Valstybinė 
premija paskirta už Lietuvos 
TSR valstybinio akademinio 
dramos teatro Vilniuje archi
tektūrą. Šį aukštą apdovano
jimą kartu su kitais taip pat' 
pelnė Lietuvos TSR valstybi
nio akademinio dramos teat
ro aktorius Juozas Kisielius 
už vaidmenį Latvijos televi
zijos filme “Ilgas kelias per 
kopas”.

Broliai Vytautas [kairėje] ir Algimantas Nasvyčiai su 
Janina Maroziene.

Juozas Kisielius su dukrele Goda. Kęstučio Jūrelės ir Vlado Gulevičiaus nuotraukos

kurių nėra kalendoriuje
I

Taip, pavyzdžiui, jau kelin
ti metai iš eilės skelbiama 
vadinamoji “pavergtų tautų 
savaitė”. Jeigu jūs pasitei
rautumėte netgi stambaus 
mąsto amerikiečio politiko, 
prie kokios tautos ir kokį 
pavergimą kalbama, — jis 
vargu tau ar atsakys.

L 1“Dienas” ir “Savaites” sa
vo prezidentavimo laikais la
bai dosniai skelbė Jimmy 
Carteris. Jis save “kukliai” 
paskelbė didžiuoju žmogaus 
teisių į gynėju, ir tai buvo 
arkliukas, kuriuo jis jojo vi
sais prezidentavimo metais. 
Jojo, kol iki kaklo pakyrėjo 
savo rinkėjams.

Tačiau ir dabartinis Baltų
jų rūmų šeimininkas neatsi
lieka nuo savo pirmtako. Jo 
paskelbtam “kryžiaus žygiui

prieš komunizmą” reikalingi 
“kryžiuočiai” ir kas šiam 
vaidmeniui gali geriau tikti, 
jei ne įvairių Rytų Europos 
kraštų “buvusieji”? Buvusieji 
ministrai, generolai, dvari
ninkai, bankininkai. “Buvu
sieji” ir naiviai vis svajojan
tys dar tapti “būsimais” . . . 
Kaip tik jiems džiuginti, na 
ir tam tikros kovos dvasios 
įspūsti Ronaldas Reaganas 
dosniai skelbia “Dienas” ir 
“Savaites”.

Pagaliau, tai visiškai nieko 
nekainuoja. Netgi popierius, 
ant kurio rašoma atitinka
mos “deklaracijos”, pirktas 
už mokesčių mokėtojų pini
gus. Neseniai, pavyzdžiui, 
buvo pranešta, kad Jungti
nėse Valstijose paskelbta 
“Helsinkio žmogaus teisių 
diena”. Po vingriu pavadini

mu slypi labai paprastas rei
kalas: proga pakalbėti apie 
socialistines šalis, visų pir
ma — Tarybų Sąjungą. Pa
kalbėti, aišku, iš antikomu
nistinės tribūnos, visiškai 
nepaisant jokių faktų. Nebu
vo “pamiršta” ir Tarybų Lie
tuva.

Ta proga norisi pacituoti 
kitą amerikietį įstatymų lei
dėją, kuris pareiškė: “Mes 
kreipiame žymiai daugiau 
dėmesio į teises žmonių, gy
venančių Pietų Afrikos ar 
Centrinės Amerikos šalyse, 
arba bet kur kitur, negu į 
indėnų, gyvenančių mūsų 
Valstijose, teises.” Šie žo
džiai buvo išspausdinti įta
kingame žurnale “United 
States Mews and World Re
port”. Žurnalas, anot jo pa
ties, pasidairė savo kieme ir 
išvydo Štai ką: “Praėjus dau
giau kaip šimtmečiui nuo 
tada, kai federalinė vyriau-

Laimingi į Trakų restau
ruojamą pilį žiūrėjo žmona ir 
vyras Batučiai.

— Per ją visą Lietuvą re
giu: kokia ji buvusi prieš 
šimtmečius ir kokia dabar, — 
reikšmingai pastebi Motie
jus.

— O jūs? — paklausiau 
inteligentišką vyrįškį, susto
jusį prie negausios mūsų 
grupelės. Žmogus šyptelėjo 
ir tik vėliau priėjęs prita
rė: — Geriau nepasakysi, tik 
labai nenorėčiau, kad minė- 
tumėt mano pavardę. Sugrį
žus į Ameriką geriau apsi
mesti, kad Lietuvoje lyg 
nebuvęs — nei matęs, nei 
valgęs.

Taip atsirado dar vienas iš 
tos kategorijos užsienyje gy
venančių tautiečių, kurie be- 
velyja pasilikti bevardžiais. 
Ir visgi jie neretai palieka 
dorų žmonių įspūdį.

— Tai sakote, jums neteko 
būt Amerikoje, įsišnekėjus 
pasidomėjo svečias ir netikė
tai pasiūlė: — Jeigu tektų, 
pasistenkite aplankyti Wa
shingtone Arlingtono kapi
nes. Kaip per Trakų pilį visa 
Lietuva, taip per jas, many
čiau, visa Amerika matosi. 
Paskutinis iš Vietnamo į jas 
sugrįžo papulkininkis Willia- 
mas Naudli, o iš viso — apie 
50 tūkstančių. Suprantate?— 
paklausė svečias ir pakarto
jo:—50 tūkstančių!

— Kažin kiek vietnamiečių 
į kapus jie nuvarė? Ten, 
atrodo, jie nesuskaičiuoti, — 
skubėjau užbaigti taip neti
kėtai pakrypusį pašnekesį. 
Tačiau žmogus net stabetelė- 
jo:

— Jūs mane neteisingai 
supratote. Noriu papasakoti 
apie protestuojančią Ameri
ką. Galinga protestų banga 
ant kojų tada sukėlė didžiulę 
masę žmonių. Prakeikėm 
Vietnamo karą ir nemažai 
padarėme, kad Amerika ka
riautų ne Vietname, bet pa
čioje Amerikoje prieš karą 
Vietname.

Hm, pagalvojau apie keis
toką svečią, — žodžiais tai
kosi į kovotojus, o pavardės 
prašo neskelbti. Ak Ameri
ka, Amerika, kodėl tavęs 
bijosi dažnas amerikietis. 
Tačiau dabar neabejojau, 
kad prieš mane žmogus, tu
rintis ką pasakyti.

— Tuomet, — tęsė sve
čias, — nemažiau 50 tūkstan
čių šaukiamojo amžiaus jau
nuolių užsidarė nuo Ameri
kos Kanadoje, šimtai — Šve
dijoje, Prancūzijoje, Anglijo
je, Japonijoje. Pagaliau ir 
pačiose JAV kasmet “išnyk
davo” apie 80 tūkstančių 
amerikiečių — kitaip sakant, 
jie išvengdavo tarnybos ka
riuomenėje arba dezertyra
vo. Dar dešimtys tūkstančių 
buvo sukišti į kalėjimus. Ki
ti, praėję Vietnamą, įsteigė

sybė ėmėsi jų globos, pir
mieji amerikiečiai — Kalba
ma apie indėnus — vis dar 
tebėra kopėčių apačioje . .-7^.

Jų tarpe aukščiausias ne
darbo laipsnis, didžiausios 
sveikatos ir alkoholizmo pro
blemos, jie neturtingiausi ir 
mažiausiai išsilavinę”.

Deja, tarp gausių “Dienų” 
ir “Savaičių”, kurios skelbia
mos Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, nėra, pavyzdžiui, 
indėnų teisių gynimo dienos. 
Nėra savaitės, skirtos rasi
nei lygybei. Nėra dekados, 
skirtos politiniams kali
niams — amerikiečiams gin
ti.

Užtat, anot M. Larnio, 
gausu nacionalinių juoko sa
vaičių arba “dienų”, skirtų 
“žmogaus teisėms ginti” bet 
kur, tik ne pačiose Jungti
nėse Valstijose.

Jonas Lukoševičius

antikanuvs, veteranų organi
zacijas . . .

Svečias kalbėjo konkrečiai, 
vis rodė į tą negražų Ameri
kos puslapį ant kurio užrašy
ta - VIETNAMAS. Tačiau 
tą jis darė ne dėl prisimini
mų: supranta, kad agresyvus 
prezidento R. Reagano admi
nistracijos politikos kursas 
Arlingtono kapines žada vi
sam pasauliui. Bevardis sve
čias nė karto nepaminėjo 
žodžio TAIKA ir visgi jis 
kalbėjo apie ją, šį visos 
žmonijos didžiausią turtą. Jis 
neabejotinai suprato, kad 
apie namų šilumą, jų ramy
bę, apie rytdienos likimus 
galima spręsti tik įsižiūrėjus 
į Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių valstijų santykių turinį. 
Tai savotiškas kompasas, ro
dantis į būsimą laiką. Net 
nepaklausiau, ar svečias gir
di mūsų šalies taikingą balsą, 
ar žino, kokios didelės jos 
pastangos, kad TSRS ir JAV 
santykiai būtų geri ar bent 
geresni. Nepaisant to, visgi 
įsitikinęs: taip, jis tą žino. Ir 
bene geriausia tuo įsitikino 
jo pasakojimas apie viešnagę 
pas gimines Kapsuke.

— Pasirodo, kad mano gi
minaičių sūnus, atostogauda
mas pionierių stovykloje Ar- 
teke, buvo sutikęs Amerikos 
moksleivę Samanthą Smith. 
Prisimenate — ji parašė Ju
rijui Andropovui laišką, pra
šydama, kad Tarybų Sąjun
ga neužpultų Amerikos. Tik 
pagalvokit — kilstelėjo žmo
gus akis, — iš kur pas 
mergaitę tokia baimė? Kodėl 
ji įsitikinusi, kad Tarybų 
Sąjunga ruošiasi užpulti jos 
namus?

Svečias patylėjo, bet nesu
laukęs mano atsakymo, pats 
reziumavo:

— Juk tai pasiimta iš ap
linkos, kurioje ji gyvena. De
ja, deja, — palingavo galva, 
dar daug Amerikoje net 
suaugusių linkę aklai tikėti. 
Aš, beje, ten irgi save pri
skiriu prie nepolitikuojančių. 
Gyvenu, kaip moku ir suge
bu. Yra pas mus tokia lais
vė — gyvenk, kaip išmanai! 
Tačiau jums net sunku įtarti, 
kaip man buvo nejauku, pa
sakyčiau, gėda dėl savęs, 
klausantis giminaičių pasako
jimų, kokius sunkumus Lie
tuva pergyveno karo ir poka
rio metais. O patys vis klau
sė, ko ta Amerika taip šiau
šiasi? Kodėl jai vis ankšta ir 
ankšta? Ar jau užmiršo, kaip 
Tarybų šalies ir Jungtinių 
Valstijų kosmonautai viso 
pasaulio akivaizdoje draugiš
kai spaudė rankas kosmose. 
Na, ir ką aš galėjau pasaky
ti? Rodžiau į save ir įtikinė
jau, kad aš ne Amerikos 
prezidentas, kad esu iš kitos 
Amerikos, iš tos, kuri šito 
neužmiršo . . .

Tada dar nekrito Amerikos 
metamos bombos Libano že
mėje, dar nebuvo Grenados 
užpuolimo, o žmogus atsikal
binėjo, padalindamas Ameri
ką į dvi dalis, kur vienoje —- 
prezidentas Reaganas, o ki
toje — jis . . . Tačiau aš 
žinojau, kad tai netiesa, nes 
Reaganas kol kas gyvena net 
šio svečio namuose ir būtent 
todėl jis bijosi po teisingais 
žodžiais palikti savo pavar- 
dę.

Taigi, Amerika Amerika! 
Kaip dažnai tavęs bijosi ame
rikiečiai! Pranas Kartonas

Peking. — Kinijos komu
nistų partijos organas “Liau
dies dienraštis” rašo apie 
JAV karinio kišimosi Libane 
eksaliavimą ir apie JAV-Iz- 
raelio ašies stiprinimą. Jis 
ragina arabų Šalis sustiprinti 
savo budrumą ir vienybę 
prieš šį naują JAV-Izraelio 
karinį susitarimą, kurį jis 
vadina “blogu ženklu”.

t
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TSKP CK GENERALINIO SEKRETORIAUS, 
TSRS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO 
PIRMININKO J. ANDROPOVO PAREIŠKIMAS> r

Tarybų Sąjungoj vadovybė jau yra pa- 
Informavusi tarybinius žmones ir kitas tau
tas, kaip ji vertina militaristinį Amerikos 
dabartinės administracijos kursą, ir įspėju
si JAV bei veikiančių kartu su jomis Va
karų šalių * vyriausybes dėl pavojingų to
kio kurso padarinių.

Tačiau Vašingtonas, Bona, Londonas ir 
Roma nepaklausė sveiko proto balso — 
VFR, Didžiosios Britanijos ir Italijos terito
rijoje pradedamos dislokuoti Amerikos vi
dutinio nuotolio raketos. Taigi Amerikos 
„Paršingų" ir sparnuotųjų raketų atsiradi
mas Europos žemyne — jvykęs faktas.

Beveik keturiasdešimt metų — ilgiau ne
gu bet kada šiuolaikinėje istorijoje — 
Europa gyvena taikos sąlygomis. Tai buvo 
pasiekta nuosekliai taikios socialistinės san
draugos šalių politikos, taikingųjų žemyno 
jėgų pastangų, taip pat blaiviai mąstančių 
Vakarų politikų realistiškos pozicijos dėka. 
Europoje susidariusi apytikrė karinių pajė
gų, taip pat branduolinių pajėgų, pusiaus
vyra tarp Siaurės Atlanto sąjungos valsty
bių ir Varšuvos Sutarties valstybių objek
tyviai tarnavo Europos saugumui ir stabilu
mui.

Dabar JAV ir visas NATO blokas žengia 
žingsnį, kuriuo siekiama, kad svarstyklės 
pakryptų į jų pusę. Netoli Tarybų Sąjun
gos ir jos sąjungininkų sienų dislokuoja
mos o'anduolinės raketos, skirtos visai ne 
Vakarų Europos gynimui — jai niekas 
negras,na. Dislokavus Amerikos raketas 
Europos ' žemėje, padidės ne Europos 
saugomas, o realus pavojus, kad JAV 
įstumk Europos tautas j katastrofą.

Dviejuose pasauliniuose karuose Jungti
nių Amerikos Valstijų teritorijos nepalietė 
niokojantis gaisras. Vašingtone ir dabar no
rėtų manyti, kad, dislokavus Europoje sa
vo vidutinio nuotolio raketas ir tuo būdu 
sudarius papildomą branduolinę grėsmę 
socialistinėms šalims, jiems pavyks apsau
goti savo namus nuo atsakomojo smūgio. 
Kai dėl IAV Vakarų Eu'opos sąjungininkų 
saugumo, tai jis, atrodo, Amerikos vado
vus dom.na hek, kiek Vakarų Europos gy
ventojai savo gyvybėnrvs, savo miestais 
gaiėtų sumažinti atpiidą pačioms Jungti
nėms Valstijoms, jeigu Vašingtonas susi
gundytų pradėti branduolinį karą, iliuzoriš
kai tikėdamasis įj laimėti.

Amerikos branduolinių raketų dis’okavi- 
mas Vakarų Europoje toli g'jžu nėra žin

<)•

derybų, kurios Ženevoje buvo vedamos 
dėl branduolinės ginkluotės Europoje.

Nutarimai, kuriuos pastarosiomis dieno
mis priėmė VFR, Anglijos ir Italijos vy
riausybės, nedviprasmiškai rodo, kad, ne
paisydamos savo tautų valios, nepaisyda
mos savo šalių saugumo interesų ir nepai
sydamos taikos Europoje bei visuotinės 
taikos interesų, šios vyriausybės leido dis
lokuoti Amerikos raketas. Tuo jos prisiėmė 
kartu su JAV vyriausybe visą atsakomybę 
už neįžvalgios politikos padarinius, dėl 
kurių Tarybų Sąjunga yra įspėjusi iš anks
to.

Kruopščiai apsvarsčiusi visus susidariu
sios padėties aspektus, Tarybų Sąjungos 
vadovybė priėmė šiuos nutarimus.

Pirma. Kadaifgi JAV savo veiksmais su
žlugdė galimybę susitarti savitarpiškai pri
imtinu pagrindu derybose branduolinės 
ginkluotės ap'ibojimo Europoje klausimais 
ir tęsti jas šiomis sąlygomis reikštų tik 
dangstyti JAV ir kai kurių kitų NATO šalių 
veiksmus, kuriais siekiama pakirsti Europos 
ir tarptautinį saugumą, Tarybų Sąjunga ma
no, kad ji negali toliau dalyvauti šiose 
derybose.

Antra. Atšaukiami Tarybų Sąjungos vie
našališkai priimti įsipareigojimai, kuriais 
buvo siekiama sudaryti palankesnes sąly
gas susitarti derybose. Tuo panaikinamas 
moratoriumas Tarybų Sąjungos vidutinio 
nuotolio branduolinių priemonių dis lokavi- 
mui europinėje TSRS dalyje.

Trečia. Suderinus su VDR ir CS5R vyriau
sybėmis, bus paspartinti prieš kurį laiką 
pradėti, kaip buvo paskelbta, parengia
mieji darbai didesnio nuotolio operatyvi
nėms taktinėms ’■akėtoms dislokuoti šių ša
lių teritorijoje.

Ketvirta. Kadangi JAV, dislokuodamos 
savo raketas Europoje, didina branduoli
nę grėsmę Tarybų Sąjungai, atitinkamos Ta
rybų Sąjungos priemonės atsižvelgiant j tai 
bus dislokuojamos vandenynų rajonuose ir 
jūrose. Šios mūsų priemonės pagal savp 
charakteristikas bus adekvačios tai grėsmei, 
kurią mums ir mūsų sąjungininkams kelia 
Europoje dislokuojamos Amerikos raketos.

Bus, suprantama, imtasi ir kitų priemonių 
Tarybų Sąjungos ir kitų socialistinės san
draugos šalių saugumui užtikrinti.

Pradėdami įgyvendinti priimtus nutari
mus, mes pareiškiame, kad Tarybų Sąjun
gos atsakomosios priemonės griežtai ati

Kalvis iš Žemaitijos Profesoriaus J. Vabalo-Gudaičio raštai

Nuotraukoje:
Krapauskas.

Žemaitijos liaudies meistras Kazimieras

Ivystės ama-

kalviu. Jau

pasagą, ap-

Skuodo rajono Pašilės ko
lūkyje gyvena 
Krapauskas. 
rankas turi šis 1 
tras — Jam vienodai paklūs
ta ir medis, ir metalas.

Dar jaunystėje iš savo se
nelio išmokęs ka 
to, jis ir dabar jam ištikimas. 
Dirba kolūkio 
daugel; metų. Gražiai moka 
nukalti bet kokį reikalingą 
daiktą: noragą, 
kaustyti ratus, roges. Tačiau 
į jo rankas patekusi pati 
paprasčiausia 
virsti ir origin 
meno kūriniu — 
kide, šviestuvu, 
fontanui ar dar kokiu papuo
šalu. Labiausiai 
kalti rėmus veidrodžiams. 
Jiė būna įvairių formų, pa
puošti liaudiškais ornamen
tais. Išmoningai K. Krapaus
kas nukala ir dekoratyvinę 
tvorelę, vartelius, kuriais 
svajoja savo sodybą papuošti 
kiekvienas šeimininkas.

K. Krapauskas aktyviai 
dalyvauja Lietuvoje organi-

zuojamose Amatų dienose ir 
čia visų akivaizdoje demon
struoja savo sugebėjimus, 
nukaldamas iš geležies įvai
rius papuošalus, kuriuos gali 
įsigyti tų savotiškų švenčių 
lankytojai.

Kas apsilanko kalvio na
muose, tas įsitikina, kad jis 
turi dar vieną gražų pomė
gį — drožinėjimą, kuriam 
skiria nemaža laisvalaikio va
landų. Medyje atsispindi kai
miečių darbai, statybų vaiz
dai. Savo kūrinius iš medžio 
liaudies meistras eksponavo 
įvairiose parodose, suteikda
mas jų lankytojams nemaža 
malonumo.

Puošia K. Krapauskas ir 
savo gimtąjį Pašilės kolūkį. 
Centrinėje ūkio gyvenvietėje 
stovi didžiuliai ąžuoliniai de
koratyviniai stulpai, kuriuo
se įdomiai sukomponuota 
medis ir metalas.' K. Kra- 
pauskas su kitais respublikos 
liaudies meistrais kūrė 
M. K. Čiurlionio kelią nuo 
Varėnos iki Druskininkų.

Povilas Maksimovas

Išleistas buvusio Kauno ir 
Vilniaus universitetų profe
soriaus Jono Vabalo-Gudai- 
čio raštų rinkinys antrašte 
“Psichologijos ir pedagogikos 
straipsniai”.

Profesoriaudamas univer
sitetuose, V. Vabalas-Gudai
tis parašė nemažai knygų ir 
straipsnių. Tačiau jo paliki
mu sunku pasinaudoti, nes 
knygos buvo išleistos mažais 
tiražais ir šiuo metu jas turi 
tik nedaugelis senesniųjų bi
bliotekų, o straipsniai, skelb
ti įvairių metų žurnaluose, 
taip pat nelengvai suranda
mi. Užtat profesoriai Alfon
sas Gučas ir Leonas Jovaiša, 
buvusieji Vabalo-Gudaičio 
studentai, sudėjo į vieną 
rinkinį išliekamąją vertę tu
rinčius savo profesoriaus 
spausdintus darbus.

Knygos pradžioje randame 
įvadinį straipsnį, apibūdinan
tį patį autorių: “Jono Vabalo- 
Gudaičio gyvenimas ir dar
bai”. Iš jo sužinome, jog 
Vabalas-Gudaitis gimė 1881 
metais dabartiniame Taura
gės rajone, Batakių^ kaime. 
Taigi prieš porą metų suėjo 
100 metų nuo profesoriaus 
gimimo. Mokėsi jis Šiaulių 
gimnazijoje, kurią 1902 m. 
baigęs įstojo į Peterburgo 
universiteto gamtos skyrių, 
ten studijavo fiziologiją.

Tačiau po trejų metų stu
dijų Vabalas-Gudaitis išstojo 
iš universiteto ir pradėjo 
lankyti K. Ušinskio pedago
ginius kursus, kuriuos baigęs 
dirbo laborantu, vėliau asis
tentu žymaus rusų psicholo
go Sergejaus Nečiajevo eks
perimentinės pedagogikos 
psichologijos laboratorijoje. 
Čionai jisai turėjo progos 
susipažinti su žymiausiais to 
meto mokslininkais. Dirbda
mas šioje laboratorijoje tęsė 
pertrauktas fiziologijos stu
dijas Peterburgo universite
te, kurį baigė 1913 m. Tais 
pat metais jis įstojo į Mask

Kazimieras
Iškalbingas* 

iaudies meis-

geležis gali
aliu liaudies

gražia žva-.
įdomia gėle

jis mėgsta

gsnis, kurj sąlygojo reagavimas į kažkokį 
tariamai Vakaruose esantį susirūpinimą dėl 
dabartinio šalių jėgų santykio Europoje. 
Daug kartų, konkrečiais skaičiais buvo įro
dyta — ir $u tuo sutinka daugelis politi
nių veikėjų ir specialistų Vakaruose, — 
kad dabar Europoje tarp NATO ir Varšu
vos Sutarties yra apytikrė lygybė pagal 'vi
dutinio nuotolio branduolines priemones, 
o pagal branduolinius užtaisus žymią per
svarą tur.i NATO. Tad jeigu kas ir gali ne- 
rimautię»«tai tik Varšuvos Sutarties šalys, 
kurioms kelia grėsmę NATO valstybių ka
ro masinos.

Vertindamos visa tai, Tarybų Sąjunga, ki
tos socialistinės sandraugos šalys negali 
pro pirštus žiūrėti ir j tą fantą, kad Vašing
tonas paskelbė „kryžiaus žygį" prieš so
cializmą kaip visuomeninę, sistemą ir kad 
tie, kurie dabar įsakė-'-'aislokuoti naują 
branduolinę ginkluotę! prie mūsų namų 
slenksčio, savo praktinę politiką grindžia 
šia beprotiška prielaida. Atrodo, kad, dis- 
lokuodamos Europoje raketas „Peršing-2" 
ir sparnuotąsias raketas, kai kurių NATO 
šalių vyriausybės norėtų šiai avantiūristinei 
prielaidai suteikti konkretų raketinį bran
duolinį pagrindą.

Ar gali Tarybų Sąjunga, kitos socialisti
nės šalys nesiskaityti su šiuo pavojumi? 
Ne, negali. Štai kodėl aukščiausi septynių 
socialistinių šalių partiniai ir valstybiniai 
vadovai pareiškė per susitikimą Maskvoje 
1983 m. birželio 28 d., kad jokiomis aplin
kybėmis NATO blokui nebus leista įgyti 
karinio pranašumo prieš Varšuvos Sutarties 
šalis.

Pafvirtindamos sutikimą, kad jų Šalyse 
būtų dislokuotos Amerikos raketos, VFR, 
Anglijos, Italijos vyriausybės negalėjo neži
noti, kad JAV nuo pat pradžių nenorėjo 
savitarpiškai priimtinu pagrindu susitarti 
dėl branduolinės ginkluotės Europoje ir 
padarė viską Ženevoj derybose bei už jų 
ribų, kad nebūtų susitarta, los taip pat ne
galėjo nežinoti, kad Tarybų Sąjunga, jos 
Sąjungininkai būtinai imsis reikiamų prie
monių savo saugumui užtikrinti, ne'eis 
Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir visam 
NATO blokui pažeisti esamos apytikrės jė
gų pusiausvyros Europoje.

Mes taip pat esame aiškiai pareiškę, 
kad, Vakarų Europoje atsiradus naujoms 
Amerikos raketoms,, bus neįmanoma tęsti

tiks tas ribas, kurias diktuos NATO lakų 
veiksmai. Tarybų Sąjunga — ir mes tai 
vėl pabrėžiame — nesiekia karinio prana-* 
šumo, ir mes darysime tik lai, kas visiškai 
būt na, kad karinė pusiausvyra nebūtų pa
žeista.

Jeigu JAV ir kitos NATO šalys parodys, 
kad jos pasirengusios atkurti padėtį, bu
vusią iki pradedant dislokuoti Europoje 
Amerikos vidutinio nuotolio raketas, Tary
bų Sąjunga taip pat bus pasirengusi tai pa
daryti. Tada vėl įsigaliotų ir mūsų anks
čiau pateikti pasiūlymai branduolinės gink
luotės apribojimo, ir sumažinimo Europoje 
kjausimais. šiuo atveju, tai yra atkūrus an
ksčiau buvusią padėtį, vėl įsigaliotų ir vie
našališki Tarybų Sąjungos įsipareigojimel 
šioje srityje.

Tarybų Sąjunga visiškai aiškiai ir tvirtai 
pareiškia, kad ji lieka ištikima principine 
gam kursui, kuriuo siekiama nutraukti gink* 
lavimosi, pirmiausia branduolinio ginklavl* 
mosi, varžybas, mažinti ir galiausiai visli* 
kai pašalinti branduolinie karo grėsmę, lt 
ir ateityje dės visas pastangas, kad būtų 
įgyvendinti šie kilnūs tikslai.

Tarybų Sąjunga, kaip ir anksčiau, pasisa
ko už radikaliausią branduolinės ginkluO* 
tės Europoje klausimo išsprendimą. Ji dar 
kartą pakartoja savo pasiūlymą apskritai 
pašalinti iš Europps branduolinį ginklą —• 
tiek vidutinio nuotolio, tiek ir taktinį.

Tarybų Sąjungos vadovybė ragina. JAV 
ir Vakarų Europos valstybių vadovus dar 
kartą apsvarstyti visus padarinius, kurie 
gresia jų šalių tautoms, visai žmonijai, rėa* 
lizavus naujų Amerikos raketų dislokavimo 
Europoje planus.

Mes jau ir dabar gyvename pernelyg 
trapiame pasaulyje. Todėl atsakingi valsty
biniai veikėjai turi įvertinti tai, kas vyksta, 
ir priimti racionalų sprendimą. Tik žmogiš
kasis protas gali ir turi apsaugoti žmoniją 
nuo grėsmingo pavojaus. Mes raginame 
tuos, kurie stumia pasaulį žengti vis pavo
jingesnių ginklavimosi varžybų keliu, atsi
sakyti neįgyvendinamų ketinimų, tokiu bū
du įgyti karinį pranašumą, kad būtų gali
ma diktuoti savo valią kitoms tautoms Ir. 
valstybėms.

Tarybų Sąjunga įsitikinusi, kad sustiprini? 
taiką ir garantuoti tautų saugumą galima 
ne didinant ir išrandant vis naujų rūšių 
ginkluotę, o, priešingai, sumažinus esamą 
ginkluotę iki žymiai žemesnių lygių. Žmo
nijai yra iškilę labai daug uždavinių, kurie 
neišsprendžiami tik todėl, kad kitiems rei
kalams naudojami milžiniški materialiniai, 
intelektualiniai ir kiti ištekliai. Ir Šiuo at
žvilgiu sudaryti susitarimai dėl. radikalaus 
branduolinės ir kitokios ginkluotės suma
žinimo būtų labai naudingi visoms tautoms.

Tarybų Sąjungos vadovybė .pareiškia, 
jog, vykdydama tarybinės liaudies valią, 
ji ir ateityje darys viską, kad būtų pašalin
ta karo grėsmė, kad būtų išsaugota taika 
dabartinei Ir būsimosioms kartoms.

vos žemės ūkio akademiją ir 
ją 1915 m. baigė.

Paveiktas Spalio socialisti
nės revoliucijos idėjų ir jos 
pergalės, 1918 m. rudenį 
grįžęs į Lietuvą, Vabalas- 
Gudaitis prisidėjo prie Tary
bų valdžios pastangų atkurti 
Vilniaus universitetą. Jam 
buvo pavesta organizuoti 
Eksperimentinės pedagogi
kos institutą, kuris vėliau 
turėjo tapti universiteto pe
dagogikos fakultetu.

Vilnių užgrobus Lenkijai ir 
panaikinus Tarybų valdžios 
sukurtas įstaigas, Vabalas- 
Gudaitis išvyko į Kauną ir 
ten, kartu su kitais entuzias
tais, ėmėsi organizuoti Aukš
tuosius kursus, iš kurių vė
liau išaugo Kauno universite- 
taš. Čia jis vadovavo huma
nitarinių mokslų fakulteto 
pedagogikos katedrai.

Kai Lietuva Tarybų Sąjun
gos dėka atgavo savo sostinę 
Vilnių, kai kurie fakultetai 
buvo perkelti į naujai kuria
mą ar atkuriamą lietuviškąjį 
Vilniaus universitetą. Tarp 
jų ir humanitarinių mokslų 
fakultetas buvo' perkeltas. 
Vilniaus universitete Vaba
las-Gudaitis profesoriavo iki 
1941 m.

Hitlerininkams okupavus 
Lietuvą, jis iš universiteto 
buvo pašalintas. Išvijus oku
pantus, Vabalas-Gudaitis vėl 
grįžo universitetan ir pra
džioje ėjo humanitarinių 
mokslų fakultete dekano pa
reigas. 1953 m. išėjo į pensi
ją, o 1955 m. Vabalas-Gudai
tis mirė. Palaidotas Rasų 
kapinėse.

Kauno universitete Vaba
las-Gudaitis dėstė originalią 
konstrukcinės sąveikos, arba 
sinergazijos teoriją. Keletą 
kartų jis skaitė pranešimus 
tarptautiniuose psicholpgų 
kongresuose. Svarbiausioji 
pranešimų tema — žmogaus 
psichologinio darbingumo ty
rimų tobulinimas.

Mano kartos studentams 
teko klausyti profesoriaus 
Vabalo-Gudaičio paskaitų 
Kauno universitete. Prisime
nu, jisai atvirai dėstė savo 
antiklerikalines pažiūras. 
Per pedagogikos istorijos pa
skaitas Vabalas-Gudaitis 
ypač pabrėžtinai demaskuo
davo jėzuitų auklėjimą, ap
skritai klerikalizmo žalingą 
įtaką jaunimo auklėjimui.

Pažymėtina, jog Vabalas- 
Gudaitis po karo vienas pir
mųjų senosios kartos inteli- 
gentijos-profesūros atstovų 
įstojo į Komunistų partiją. 
Tai buvo 1948 m.

Jono Vabalo-Gudaičio raš
tų knyga “Psichologijos ir 
pedagogikos straipsniai” su
sideda iš keturių pagrindinių 
skyrių: Psichologija. Iš ben
drosios pedagogikos, Moky
mo ir auklėjimo teorija ir Iš 
pedagogikos ir psichologijos 
istorijos. Knyga iliustruoja 
nuotraukos iš profesoriaus 
gyvenimo ir mokslinės veik
los.

Tai gražus paminklas pa
žangiajam profesoriui moks
lininkui Vabalui-Gudaičiui. Iš 
jo raštų atsispindi tauraus 
humanisto, pažangaus peda
gogo asmenybės paveikslas. 
Nemaža jo straipšniuose na
grinėjamų, klausimų yra ak
tualūs ir rtiūsų laikais.

Julius Būtėnas

VOGTA PRABANGA
Japonai pilte užpylė Ame

rikos rinką pigiais mažalitra
žiais automobiliais. Tačiau jie 
patys mėgsta važinėtis... mil
žiniškomis amerikietiškomis 
mašinomis. Japonijos keliuose 
šiuos automobilius vadina 
„kreiseriais". Žinoma, dau
gelis japonų limuzinų nupirk-, 
ti neįstengia — juos noriai 
perka tik bankininkai, versli
ninkai, advokatai. politikai 
kino žvaigždės. Tačiau dabar 
visus pritrenkė policijos pra
nešimas spaudai: daugelis 
įžymybių važinėja... vogto
mis mašinomis. Japonų gangs
terių gaujos perka juos iš 
Amerikos sukčių, o po to su 
suklastotais dokumentais at
veža į Japoniją.
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^Kultūros (J^tgarsiai
Plakamai vaidina svarbią bų Sąjungos plakatiniame 

rolę idėjų platinime, propa- mene. Ypatingai plačiai žino- 
gavime. Socialistiniuose mi J. Galkaus darbai. Bet 
kraštuose visuomet buvo neatsilieka ir senesnės kar- 
plačiai išsivystęs plakatinis tos dailininkai, tarp jų Vy- 
menas yra pasiekęs kūrybinį tautas Jurkūnas, kurio lino 
aukštį Kuboje, Lenkijoje, raižinius taikos temomis čia 
Rytų Vokietijoje. Lietuva reproduktuojame.
stovi pirmose gretose Tary- R«B*

Eitynės.

r , j

STASYS JONAUSKAS

Kraujas
Ar jį girdim, ar girnų ūžimą, 
Gal jis verda ar dega, nes 
Neišpylęs jo lauk, nieks nežino, 
Ko daugiau ten — vandens ar ugnies.

O kai išpila, tai pamato,
Kad jame nieko tokio nėra, 
Kas tuojau .sustabdytų ratą 
Ar nuo ko pasibaigtų era.

Tyli jis, ką kiti pasakytų,
Jaučia tai, ko nejaučia visi, 
Ir nebėga iš vieno j kitą. 
Tik nueina, jei ranką tiesi.

Biltas kvapas — ievos ar skirpsto, 
Jo raudoni kuokeliai trupės: 
Mūsų laikinos grupės suskirsto 
Jį į amžinas kraujo grupes.

Ko jam reikia — laisvės ar duonos, 
Kai jį sugeria žemė gera.
Ar teisus jis todėl, kad raudonas, 
Ar todėl, kad yra?

Ką jis jaučia, kai muša pulsą 
Tarsi varpą nakties metu, 
Ar suprantOr kad nenupuis 
Jis jau niekur, nes bėga ratu?

Tik ištrykšta toks amžinas: būsiu, 
Lyg sakytų kažkam: eime.
Bet sustingsta, kai baigiasi mūsų 
Laikas, bėgantis šia žeme.

O pasaulis kas rytą naujas
Vėl kitiems tarsi žaibas nušvis. 
Teka venomis laikinas kraujas, 
Nes galvoja, kad amžinas jis.



PENKTADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER] 9,1983 “LAISVĖ” 5 TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.
Kreipiamės į laisviečius

Kreipiamės į “Laisvės” 
skaitytojus su prašymu, kad 
vajininkams pagelbėtumėte 
šiame sunkiame vajaus dar
be, nes jau labai sunku visus 
aplankyti. Kurie galite, pa
tys pasiųskite arba priduoki- 
te vajininkams savo prenu
meratų atsinaujinimus, pri
dėdami kiek ir aukų. Vajus 
jau įėjo į paskutinį mėnesį, o 
dar yra daug neatnaujintų 
prenumeratų.

Buvo sunkiai susirgusi
E. Blažienė buvo ištikta

sunkaus širdies priepuolio. 
Skubiai nuvežta į Montreal 
General ligoninę. Ten ją at
gaivino. Pagulėjus ligoninė
je, sugrįžo namo.

Linkiu ligonei greitai pa
veikti.

Jau prosenelė
K. Žižiūnienę pradžiugino 

linksma žinia iš Calgarys, 
kad ji jau prosenelė, nes jos 
dukters Frances Žižiūnaitės 
ir vyro Tado Engei sūnus su 
žmona susilaukė gražaus sū
nelio. . P.

, Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinu 
giltines ir draugus Amerikoje, Kanadoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkiu visiems stiprios sveikatos ir 
visokeriopos laimės gyvenime.

Lai būna taika pasaulyje ir tautų draugystė.

JOSEPH BRAZDŽIUS
Sudbury, Ont., Canada

Linksnių švenčių visiems
Sveikinu visus gimines, draugus bei pažįstamus 

Kanadoje, Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su 
žieminėmis šventėmis. 1

Linkiu visiems geros sveikatos, linksmai praleisti 1 
žiemines šventes ir daug sėkmės 1984 metais. 1

II

GEORGE KODIS
Windsor, Ontario, Canada

Su tradicinėm žienrtos šventėm ir Naujaisiais 
Metais visus progresyvius tautiečius Kanadoje, 
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kituose pasaulio 
kraštuose. Sveikinu brolius* sesutes, jų šeimas ir 
visus buvusius draugus ir kaimynus Lietuvoje.

B. KVIETINSKAS
Montreal, Que., Canada

Panevėžio eksperimentinė elektrotechnikos gamykla da
bar išleidžia 28 pavadinimų įvairius buitinius šviestuvus, 
turinčius pirkėjų paklausą. Kasmet atnaujinamas penktada
lis produkcijos.

Nuotraukoje: Kontrolierė Dalia Norvaišaitė prie švies- 
tuvių. V. ’Gulevičiaus nuotrauka

Vilniaus Dailės parodų rūmuose surengta respublikinė 
taikomosios dekoratyvinės dailės paroda. Unikalūs gobele
nai, kilimai, keramikiniai pano eksponuojami greta dailių 
keramikinių kavos servizų, saldaininių, vazų gėlėms. 
Turtinga juvelyrinių darbų kolekcija, daug suvenyrų iš 
odos ir metalo. Pirmą kartą parodoje plačiai eksponuoja
mas lietuviškas meninis stiklas. Kita parodos naujovė — 
lietuviškas porcelianas. Iš viso išstatyta apie 500 taikomo
sios dekoratyvinės dailės kūrinių.

Nuotraukoje: Parodoje eksponuojamas lietuviškas porce- 
lanas. K Jankausko nuotrauka

IŠ kelionių po Lietuva
PRANAS KARLONAS

[TASAI
6. Kuršių marių link . . .
Įsiminė kelionė iš Rusnės

Kuršių marių link. Kadaise 
neįžengiami kemsynai, tie vi
so pasaulio velnių namai, dąx 
bar sužaliuoja vešliomis-pie
vomis. Žūri ir gėriesi, kad 
tokios stiprios šiandieną 
žmogaus rankos. Didžiausia, 
akimis neužmatoma lyguma, 
sutvarstyta gausiais pyli
mais, suvagota kanalais, iš
rašyta keliais ...

— Vienas metras pylimo ir 
skaičiuok — 30—50 rublių. 
Vienas kvadratinis metras 
pievų — vėl 10 rublių, — 
pasakojo mano dzūkas ir taip 
šiltai, kad vargiai taip pakal
bėčiau apie gimtuosius Varė
nos miškus. — O paukščių, 
ajai, kad vos dangus pake
lia, — džiaugėsi, kaip vaikas 
M., Dirsė. Paskui už nendry
no sublizgo marios ir Malvy- 
das, sustabdęs mašiną, pra
džioje parodė į Ventės ragą.

— Ten gyveno senas milži
nas, kuris neturėjo kirvio, — 
pasakė.

Paskui jis parodė į Lieko 
ragą.

— Ten gyveno jaunas mil
žinas, kuris turėjo kirvį, — 
pasakė vėl.

Aš suklusau — ką dar 
pasakys? Ir M. Dirsė papasa
kojo legendą, kaip jaunasis 
galiūnas senajam galiūnui 
ne^ė kirvį. Tai kas, kad 
galiūnasl Tai kas, kad jau
nas! Marių vanduo ir jam 
buvęs virš galvos. Todėl jis, 
kad galėtų per jas bristi, 
savo kelią išpylęs žeme ir 
todėl dabar ■ ten Sekluma. 
Nepriėjęs iki senojo galiūno 
namų septyneto-aštuoneto 
kilometrų, jis užsimojęs ir 
nusviedęs kirvį į Lieko ragą. 
Todėl čia marių vanduo gi
lesnis.

. . . Sugrįžome pavargę, 
tačiau su dideliu džiaugsmu 
širdyse. Ir aš ilgai prisimin
siu, kaip netoli Kuršių marių 
iš jų kasmet dorėse parplau
kia 450—500 tonų žuvies. 
Ilgai į jas iš Saragaso jūros 
plaukia unguriai ir, matyt, 
tik todėl, kad geresnių nie
kur kitur nesuranda.

******
Šitas eilutes rašau jau su

grįžęs Silutėn. Ant stalo su
radau ąsotėlyje pamerktų as
trų. Tai rudenio/ gėlės ir 
visgi, kokios nuostabios jų 
spalvos! Rudenį priimta da
žyti pilkai, o puikių gėlių 
ąsotėlyje žiedai buvo kiek
vienas kitokis. Štai tamsiai 
raudonas, štai vyšninis ir 
labai panašus į patekančią 
saulę, kai į ją dar galima 
žiūrėti plikomis akimis. Kitų 
gėlių žiedų spalva — balta, 
rožinė, purpurinė ... Į gė
les, matyt, reikia žiūrėti tik 
džiugiai nusiteikusiam. Ir aš 
tą dariau nuoširdžiausiai, bet 
per tas mielas spalvas, atro
dė, tikrai regėjau, kaip į 
Kuršių marias išplaukia bri
gadininko Malvydo Dirsės 
žvejų brigada. Jų dorės pri
taikytos Kuršmarėms ir su

pilnu kroviniu nenugrimsta 
daugiau metro.

— Zinkevičiau, tu mariose 
garsiausias. Rodyk, kur tink
lą mesti...

Ir štai nugrimsta tinklas, 
užgirebdamas apie puskilo
metrį vandens. Darbas sun
kus. Ir nors žvejų rublis 
ilgesnis — per mėnesį nuo 
400 iki 450 rublių, vistiek jis 
sunkus. Šiandieną jie atgal į 
marias išleis iš tinklų karšius 
ir ungurius. Jų pagavimo 
planas jau įvykdytas. Marios 
irgi ne be dugno, ir joje 
žuvis suskaičiuojama.

Aš žiūriu į rudenio gėles, o 
regiu marias ir jose Rusnės 
žvejus. Net pačiam keistoka. 
Tik iš kitų vyrų geriausiai 
skiriasi brigadininko Dirsės 
veidas: taip, taip, jis man 
primena truputį subanguotus 
vandenis. Tačiau teisybė ki
ta: dabar Malvydas Dirsė 
neišplaukia su žvejais, dabar 
jis sandėlininkas, žmogus su 
raktais. Bet, sakykite, kodėl 
taip atidžiai išklauso sinopti
kų pranešimus? Lygiai kaip 
tada, būdamas brigadinin
ku .. .

— Atvažiuok ankstyvą pa
vasarį, — dažnai girdžiu jo 
kvietimą. — Atvažiuok! Ta
da turėsi tiek darbo, tiek 
fotografavimo ir rašymo, kad 
tik dejuosi. — Ir aš kažkodėl 
tikiu, kad nuvažiuosiu, tikiu 
taip nuoširdžiai, kaip tas jo 
kvietimas. Iš tiesų, kodėl dar 
nepastovėti prie taip brangių 
Kuršių marių, nepasižiūrėti, 
kaip pavasario vandenys pla
čiai apgula Rusnę, nusigau- 
dami iki Šilutės, bet svar
biausia — vėl ateiti į tą 
šilumą, kurią svečiams turi 
Onutės ir Malvydo Dirsių 
namai.

DIRSIŲ NAMAI 
Nukrinta obuolys ant žemės 
Ir palengvėja obelies šaka. 
Už Rusnės, TEN— 
Prie Kuršių marių 
Jau baigias žemėj Lietuva.

Ir štai namai 
Raudonų plytų, 
Prie obelies
Ir obuoliais ties ja 
Laimingai rodo į Alytų 
Langais
Ir Nemuno vaga. J

Dabar,
Kai jau ruduo per žemę 
Nulijo
Ir žvarbiau, šalčiau naktim 
Dažnai galvoju apie namą, 
Sušildytą žmonių širdim.

Net nežinau:
Kiek dar paskirta 
Išvaikščioti mūs žemėje kelių 
Tačiau dažniau,

mano LIKIME, 
Stabdyk prie šitokių namų

namų ...

Taigi, kelionė į Rusnę bai
gėsi. Ir aš laimingas, kad ji 
sukėlė širdį ir atsirado noras 
pažaisti ritmais. Ne taip daž
nai man tas atsitinka ir ačiū 
už tai Rusnei ir tokiems jų 
namams. Pranas Kartonas

A.BERNOTAS

Senelio mirtis, 
nusisukus į sieną

Varnui krankiant žodį — kryg, 
Sunkiai sergant žodžiui — mir, 
Atsisuk, tėvuk, nemirk! — 
Tiek tespėsiu tau suriki.

Kas į sieną nusisuks, 
Tam pasieny giltinės 
Baugūs pirštai čiupinės 
Dar nedygstančius ūsus.

Koks be ūsų — be karys?
O kas krutina ūsus —
Tuos lyg vabalus susems.

Žengs anūkai —t viens, du, trys! — 
Sienon senis nusisuks 
Priešmirtiniams kliedesiams.

MŪSŲ TALKININKAI LIETUVOJE

. . . VISUOMET TOKĮ TURĖTI
— Ar tu čia, Broniuk? — 

išpūčiau akis.
— Negi toks nepanašus?— 

klausimu atsiliepia svečias.
— Kaip čia pasakius, — 

dabar jau rimčiau apžiūrinė- 
jau svečią ir galiausiai pripa
žinau, kad B. Raguočiui 
barzda, kurią suspėjo jis 
užsiauginti per mūsų nesima
tymo dienas, jam tinka.

Ot, sakau, yra laimingų 
žmonių. Sulaukia žilo plauko, 
pragyvena ilgus metus už
siaugina barzdą, tačiau vis
tiek pasilieka su mažybiniais 
vardais. Ir Bronius Raguotis 
man vis Broniukas, nepai
sant, kad jauniausioji šeimos 
atžala Augusta ima šį Bro- 
niuką už rankos ir šaukia 
dieduku.

“Gimiau aš Pasvaly” — 
neretai išgirsti linksmesnių 
to krašto vyrų dainą. B. 
Raguočio dainuojant neteko 
girdėti, o ir gimė jis tolokai 
euo Pasvalio — Kauno mies
te. Tą dieną saulė tekėjo be 
septynių minučių aštuntą va
landą, o nusileido — be 
septynių minučių dvidešimtą 
valandą. Buvo rugsėjis, ta
čiau ir medžiai, ir žolė dar 
žaliavo, ir ne visas laukų 
derlius sukrautas aruoduose.

-— Bus turtingas. Rudenio 
vaikas! — papranašavo atėję 
žmonės ir nesuklydo: yra 
mylima žmona, sūnus, duk
ra, anūkėlė Augusta. O antai 
Pranas Šklėrius, šiek tiek 
išmokęs rimuoti, vienąkart 
paskyrė B. Raguočiui eilė
raštuką. Ir žinot, kas jį 
labiausiai patraukė? Ogi 
PAP-RAAAASTUMASį. . . . 
Ir man tenka sutikti, kad su 
šiuo žmogumi taip lęngva 
bendrauti, taip su įuo erdvu 
namuose, turtingi, sieloje, 
jog užmiršti, kad tai tituluo
tas žmogus, neužmirštas en
ciklopedijų, kur, beje, ; pir
miausia pažymėta — LITE
RATŪROS KRITIKAS.

Hm, kritikas! Kas tas gud
ruolis, paleidęs tokį žodį į 
pasaulį! Kalbėti teisybę, sek
ti tautos literatūrinį gyveni
mą, apmąstyti jo reiškinius, 
hm, argi tai kritika? Tačiau 
va tie Prano Šklėriaus pos
meliai.
KAIP paprasta, atrodo, 
Būti paprastam, 
Ateit pas žmogų 
Ir užtraukti dūmą.
Kaip paprasta, atrodo, 
Pakalbėti jam, 
Kad tų nelaimių 
Skaudesnių dar būna.

Ne, ne! Dar neužmiršęs 
Gimtame krašte 
Užlošti galvą 
Į žvaigždėtą naktį— 
Ir ak, kaip paprasta, atrodo, 
Būt žvaigžde 
Ir šitaip degant, 
Visgi nesudegti.

Tik kambarėly mano 
Ankšta dėl kelių, 
Bet ateini
Ir jis staiga—didžiulis! 
Plačiai į rytą, saulę 
Į svajas žmonių.
Taip paprastai
Atsiveria jo durys

Kaip paprasta atrodo, 
Su tavim, žmogau, 
Po žemę vaikščioti, 
Eiles rašyti. . .
Ir bent kartelį vieną 
Padėkoti tau
Už mielą paprastumą, 
Gerą širdį.

Nežinau, ką jau pasakė ar 
pasakys Bronius Raguotis. 
apie tokią ne poeto poeziją, 
tačiau aš tik pastebėsiu, kad 
tikrai gražus šio žmogaus 
paprastumas nesutrukdė jam 
parašyti dviejų knygų — 
“Antanas Bimba” ir “Prie iš
takų”, daug straipsnių matė
me “Laisvėje” ir “Vilnyje”, 
Lietuvos laikraščiuose ir žur
naluose. Tai žmogus rimtai

Bronius Raguotis

susidomėjęs užsienio lietu
vių, pirmiausia — pažangie
čių kultūriniu gyvenimu, 
veikla, kūryba, spauda. Jo 
paprastumas netrukdo jam 
dirbti Vilniaus Universitete 
žurnalistikos katedroje, tu
rėti docento vardą, būti Lie
tuvos Rašytojų sąjungos na
riu. Tačiau dažniau su juo 
stengiuosi pavaikštinėti tais 
takais takeliais, keliais kele
liais, kai dar dirbo “Tiesos” 
laikraščio redakcijoje.

— Ak, gražūs mūsų žmo
nės, — aukštai pakelia krūti
nę Bronius ir tuomet galvo
ju, kad atpažįstu jo asmeny
bėje turtą, kurį jis ir susi

rinko iš tų, anot jo, ak, 
gražių mūsų žmonių.

Ir štai B. Raguotis vėl be 
barzdos. Nusikirpo, nusisku
tę ir atėjęs juokėsi, kad, 
girdi, užtenka nešioti ir tuos 
penkiasdešimt ketverius me
tus, kurie taip greitai užau
go.

— Ko taip atidžiai žiūri? — 
Tai kad kitas perpus jaunes
nis nesuspėja tiek apibėgti ir 
tiek padaryti, — rimtai sa
kiau jam tada, o dabar dar 
rimčiau pakartoju. Greitas, 
veiklus žmogus Bronius Ra
guotis ir norisi jį visuomet 
tokį turėti . . .

Stepas Grigas

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

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

Kviečiame į Talkąll

Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 
labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime Siam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

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

»20,000 FONDAS

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

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną

LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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Su Naujaisiais Metais
Sveikinu gimines ir draugus Amerikoje 

Lietuvoje. Linkiu visiems sveikų,* linksmų 
laimingų Naujųjų Metų.

ANTANINA MARCENKIENĖ
Los Angeles, Cal,

ir 
ir

Su Naujaisiais Metais
Nuoširdžiai sveikinu visus gimines, draugus ir 

artimuosius šioje šalyje, Kanadoje ir Tarybų 
Lietuvoje.

Visiems linkiu stiprios sveikatos, linksmų ir 
laimingų 1984 metų.

KOSTE RUŠINSKIENĖ
Brooklyn, N. Y.

su žiemos šventėmis, o labiausia su Naujaisiais 
Metais visus draugus, pažįstamus, “Laisvės” ko
lektyvą ir, visus pažangiečius JAV; podraug visą 
padoriąją pasaulio žmoniją, kad mūsų pastangos 
palaikyti pasaulyje Taiką būtų vaisingos.

ALFONSAS SKIRMONTAS
Brockton, Mass.

“Laisvės” leidėjus, rašytojus, rėmėjus, skaityto
jus čia Amerikoje ir užsieniuose, taipgi ir LTSR 
vadovybę.

Nuoširdžiai sveikinu visus su artėjančiais Naujai
siais Metais, linkėdamas tvirtos sveikatos, daug ' 
laimės, ilgo gyvenimo, neblėstančios energijos, J 
kantrybės ir tyros sąžinės visuose darbuose, 1 
energijos kovojant už taiką, ramybę ir geresnę 1 
žmonių ateitį. 1

JONAS SMALENSKAS
St. Petersburg, Florida

Naujųjų Metų proga
Sveikinu visus gimines ir draugus Lietuvoje ir 

Amerikoje. Linkiu geros sveikatos, daug sėkmės 
1984 metams kovojant už TAIKĄ pasaulyje.

JOANA GRIGAS ir šeima
A 7714 Hazelnut Dr.

Newark, Cal. 94560

Su Naujaisiais Metais
Sveikiname visus L.L.D. 45-tos kuopos narius ir 

draugus. Visiems linkime sveikatos, sėkmės asme
niniame ir visuomeniniame gyvenime.

Lai 1984 metai būna tautų draugystės metai.
L. L. D. 45 KUOPOS
VALDYBA IR NARIAI

St. Petersburg, Fla.

Sveikiname su šventė is
Sveikiname visus mūsų gimines, draugus ir 

pažįstamus čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su 
žieminėmis šventėmis.

Linkime visiems geros sveikatos, linksmai pra
leisti žiemines šventes ir daug sėkmės 1984 metais.

MIKE IR PAT STUNSKAS
144 Highland, Rochester, Michigan 48063

Linksmų švenčių visiems
Sveikiname visus mūsų draugus ir pažįstamus 

čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje su Žieminėmis 
Šventėmis. Linkime visiems geros sveikatos, 
linksmai praleisti žiemines šventes ir daug sėkmės 
1984 metais.

TEOFILĖ MASIENĖ IR STEFANIJA
St. Clair Shores, Michigan

II

Žiemos švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius 
gimines. Linkime visiems sveikatos, laimės 
taikos pasaulyje.

ALDONA IR ANDY ANDERSON
Waterford, N. Y.

ir 
ir

Žiemos švenčių ir
Naujųjų Metų proga

Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius 
gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

L nkime sveikatos, laimės ir taikos pasaulyje.

ir

MILLIE KANCERE ir šeima 
Burbank, Ill.

Detroit, Michigan
Meksikoj

Lapkričio 19 d. klubiečiai 
Albinas Bubnelis su žmona 
Susan ir sūnum Antanu buvo 
nuskridę į Acapulco, Meksi
ką. Sūnus Antanas dabar 
lanko Henry Ford Communi
ty College, mokosi būti inži
nierium. Visi trys atostogų 
proga nutarė pamatyt Mek
siką.

Albinas Bubnelis turi ge
rus aparatus filmuoti. Jei 
paveikslai pasiseks, parodys 
klubiečiams. Meksikoj daug 
ką matė, kiekvieną dieną 
maudėsi Pacifiko okeane, 
džiaugėsi saulute, kurios na
mie labai trūksta. Sakė kad 
net saule apsidegino.

Las Vegas
Dėkų dienos šventėj klu- 

bietė-bowlerių narė Judy 
Rye atostogaudami su savo 
draugu Wally Olin (Ulinsku) 
buvo nuskridę į Las Vegas, 
Nevada. Wally Olin turi dvi 
valgyklas: vieną Crossbow 
Inn, Grand Blanc, Mich., o 
kitą Crossbow Inn Linden, 
Michigan, abi netoli Flint, 
Michigan. Jaunuoliai links
mai laiką praleido nors nepa
vyko laimėt pinigų.

Mažytis svetys
Lapkričio 29 d. Antonette 

ir Kęstutis Gareliai sulaukė 
malonios staigmenos: atidarė 
namų duris — pamatė sto
vintį mažytį svetį: anūką 
Kęstutį su jų sūnum Aaron, 
atskridusius iš Dallas, Te
xas. Jie visą savaitę praleido 
Detroite pas draugus ir gimi
nes. Dėdė Vai Daubaras ir 
teta Estelle Smith su šeima 
buvo laimingi pasimatyt su 
svečiais — ^Kęstučiu ir jo 
tėveliu Aaron Gareliais. Ma
žytis Kęstutis dar tik trijų 
metų amžiaus, bet vaikšto ir 
kalba kaip didelis vyras.

Bowleriai
Detroito LDS bowleriai su

sirinko Mercury Lanes, lap
kričio 12 d. Po pamokų, 
suvažiavo į Detroito Lietuvių 
Klubą kuriame įvyko ne tik 
jų susirinkimas, bet ir LDS 
21-osios kuopos susirinki
mas. Bowleriu susirinkimą 
tvarkė pirmininkas Vito Pe
trulis, bet kartu prie stalo 
sėdėjo vicepirmininkas Kęs
tutis Garelis ir sekretorė 
Marie Servil. Jie svarstė, 
kaip sukelt daugiau pinigo 
busu važiuoti ateinančią va
sarą į Chicagą, į turnyrą.

Po susirinkimo įvyko LDS 
21 kuopos susirinkimas. Ka
dangi daug čia gimusių narių 
neateina į kuopos susirinki
mus, tai kuopa atėjo į bowle
riu susirinkimą. Kuopos pir
mininkas Tony Vasaris bow
leriu pamokose susirgo, tai 
susirinkime nedalyvavo. Vie
toj jo pakviestas buvęs pir
mininkas Alfons Rye, kuris 
susirinkimą sklandžiai prave
dė. Raportus davė užrašų 
sekretorė Ruth Gugas ir fi
nansų sekretorius bei iždi
ninkas Servit Gugas. Susi
rinkime taipgi buvo iždo glo
bėja Emma Rye. Vicepirmi
ninkas Chuck Tvaska ir iždo 
globėja Minnie Tvaska neda
lyvavo.

Po susirinkimų buvo vai
šės. Jas paruošė ir aukojo 
Brazas šeima: Isabel ir Al, 
Janice, John, Mary Ann ir 
Gary Emerick bei jų draugė 
Karen Arndt. Visi skaniai 
pasivaišino, pelnas liko bow
leriu iždui.

Kur jie yra
News paskelbė kur ran

dasi Amerikos uniformuota

menės ir marinų instrukto
rių, laivynas turintis tris 
eskadrinius minininkus, vie
ną linijinį laivą ir vieną 
lėktuvnešį. Pietų Sinai — 
800 kariuomenės. Indian 
Ocean — 6,000 laivyno uni
formoje ant lėktuvnešio 
“Ranger” ir apylinkėj kitų 
laivų. Vidurinėje Amerikoje 
(Caribbean, Central Ameri
ca) keturiose šalyse: Grena
doj — 2,700 kariuomenės ir 
6,000 laivyno narių ant lėk
tuvnešio “Independence” bei 
šešių palydovų. Panamoj — 
4,500 armijos, pėstininkų su 
108 tankaisfHonduras — 225 
armijos narių. Guantanamo 
Bay, Kuboje — 420 marinų. 
EI Salvadore — 40 armijos 
patarėjų. Azijoj trijose vie
tose: Okinawa, Japonijoj 
apie 50,000 marinų su lėktu
vais. South Korea — 38,800 
armijos pėstininkų ir 540 
tankų. Philippinuose — 
13,000 armijos. Sea of Ja
pan — 800 laivyne su dešim
čia laivų. O dar kiek unifor
muotų kariniuose postuose, 
ambasadose, ir t. t.! Tai štai 
kur yra JAV ginkluotosios 
karinės jėgos.

Užrašė “Laisvę”
Cecile Primeau, gyv. Ster

ling Heights, Michigan, ne 
tik “Vilnies” prenumeratą at
naujino savo giminaičiui, bet 
jam užrašė ir “Laisvę” dviem 
metam. Jos giminaitis Stani
slovas Čižikas, gyvena Vil
niuje.' Giminaičiui bus staig
mena, kuomet jį pasieks net 
du pažangūs Amerikos lietu
vių laikraščiai.

Klubo susirinkimas
Lapkričio 27 d. įvyko De

troito Lietuvių klubo mėnesi
nis susirinkimas. Dalyvavo 
daug narių, aptarė Klubo 
reikalus, ypatingai perkėlė 
gruodžio mėn. susirinkimą į 
gruodžio 18 d., nes ketvirtą 
sekmadienį pripuola Kalėdų 
šventė. Daug narių bus užsi
ėmę ir išvažiavę į svečius. Po 
susirinkimo buvo vaišės, ku
rias paruošė Klubo nuolatinė 
šeimininkė Antonette Gare
lis. Tortus iškepė Pat Stuns- 
kas. Patarnavo Antonette 
Garelis, jos sesutė Estelle 
Smith ir Emma Rye. Buvo 
įdomus susirinkimas, skanios 
vaišės.

Pagerinimas
Lapkričio mėn. Michigan 

valstijos valdžia pagerino se
nyvo amžiaus žmonėms gy
venimą. Mašinų vairuotojai, 
sulaukę 71 metų amžiaus ar 
senesni, galės atnaujint savo 
vairuotojo leidimus laiškais. 
Šios naujos teisės įsigalios 
1984 m. sausio 1 d. Michiga- 
no mašinos vairuotojas, turįs 
švarų-nesuteptą vairavimo 
rekordą per pastaruosius ke
turis metus galės savo leidi
mą atsinaujint laišku tik vie
ną kartą per aštuonis me
tus.

Pagal senas teises, kiek
vienas vairuotojas turėjo 
lankytis valstijos sekreto
riaus raštinėj, atsakyt į de
šimtį klausimų, patikrint sa
vo akis ir persifotografuoti. 
Mat, senyvo amžiaus vairuo
tojams mažiau vyksta avari
jų, kaip jaunuolių. Taipgi 
manoma, jog ne visi senyvo 
amžiaus žmonės naujomis 
teisėmis pasinaudos, nes vie
ni pamirš pasiųst prašymą, 
kiti norės ateit į valstijos 
sekretoriaus raštinę persifo
tografuoti. Senyvo amžiaus 
lietuviai — nepamirškite pa
sinaudoti naujomis vairavi
mo teisėmis. Stefanija

"Laisvės" 
Direktoriams

“Laisvės” Direktorių susi
rinkimas įvyks antradienį, 
gruodžio 20 d. 2 v. p. p. 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty avenue, Ozone Park, 
N. Y. 11417.

Prašome visus Direktorius 
dalyvauti.

Kviečiame į svečius
L.D.S. 13-oje kuopa dabar 

veikianti Middletown, N. Y. 
šeštadienį,, gruodžio 17 d. 
1:30 v. p. p. kviečia kuopos 
narius ir svečius į ruošiamą 
prieš žiemos švenčių pasivai- 
šinimą, įvyksiantį Clemson 
Park Clubhouse, 20 Syca
more Drive, Middletown, 
N. Y. 10940. Rengėjai

TRUMPAI
Washington. — Nikarag

vos užsienio reikalų minis
tras Miguel d’Escoto Brock
man čia pareiškė, kad Nika
ragvos vyriausybė nesutinka 
tartis su antisandinistų suki
lėliai^, kurie yra remiami 
JAV ^Centrinės žvalgybos. 
Jis tvirtino, kad jo vyriausy
bė yra' geriau linkusi tartis 
su pačia Amerika, negu su 
jos marionetėmis. Šį pasiūly
mą abipusiems pasitarimams 
iškėlė prez. Reagano specia
lus atstovas Centrinei Ame
rikai Richard Stone, kuris 
buvo susitikęs su antisandi
nistų vadovybe Panamoje.

Amman. — Jordano kara
lius Hussein sako, kad jis 
esąs pasirengęš pasitari
mams su PLO vadu Yasir 
Arafatu dėl jungtinio palesti
niečių ir Jordano nusistaty
mo derybose su Izraeliu dėl 
Vakarų Kranto ir Gazos atei
ties. Hussein tvirtino, kad 
Arafat esąs teisėtas PLO 
lyderis ir kad jis esąs mielai 
laukiamas Ammane. Tuo 
tarpu pats Arafat dar apsup
tas Tripoli mieste, kur jam 
lojalius karius bombarduoja 
atskilėliai iš PLO, padedant 
Sirijai.

Washington. — Atstovų 
rūmų spykeris demokratas 
Thomas P. O’Neill Jr. ir kiti 
demokratai smarkiai kriti
kuoja prez. Reagano spren
dimą užvetuoti įstatymą dėl 
Salvadoro. Pagal tą įstatymą 
prezidentui būtų reikėję ste
bėti žmogaus teisių pagerbi
mą Salvadore ir apie padėtį 
informuoti Kongresą, kad ta
sai skirtų lėšas JAV karinei 
pagalbai. Prezidentas tą įs
tatymą vetavo dabar, kai 
Kongresas jau buvo užbaigęs 
savo sesiją.

Nicosia, Kipras. — Pereitą 
antradienį čia posėdžių susi
rinko steigiamasis seimas, 
kuris parengs konstitucijos 
projektą naujai paskelbtajai 
Turkų valstybei Kipre. Sei
mas taip pat parengs nuosta
tus prezidento ir parlamento 
rinkimams.

SUMAŽINO KAINAS
Maskva. — Čia paskelbta, 

kad sumažintos kainos visai 
eilei liuksusinių prekių. Po
tvarkis palietė sintetinius ki
limus, kailius, elektroninius 
ir kvarco laikrodžius ir kt.

Kainų tvarkytojas Nikolaj 
Gluškov savo pranešime pa
brėžė, kad kainų sumažini
mas > įvykęs tokių laiku, kai 
tarptautiniai santykiai su
drumsti dėl. JA V imperialis
tinių sluoksnių kaltės, rodo 
Tarybų Sąjungos ekonominį 
stiprumą.

SVEIKINAM SULAUKUS 
GARBINGO AMŽIAUS

New Yorko ir New Jersey 
valstijose gerai žinoma pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
visuomenės ir kultūrinių or
ganizacijų veikėja, Aido cho
ro ilgametė vadovė Mildred 
Stensler. Mildred išaugino ir 
išmokslino Ona ir Jurgis Ja- 
nušoniai. Mildredos tėvai 
nuo ankstyvos vaikystės die
nų dukrą vis vesdavosi į 
pažangiečių ruošiamus kon
certus, piknikus, kuopų susi
rinkimus.

Motina dukterį Mildred 
augino visada gražiai besi
šypsodama, tarytum jai sun
kus darbas ir metai nekrautų 
jokios naštos.

Ona Janušonienė lapkričio 
22 d. atšventė savo 90 m. 
amžiaus gimtadienį. Ji gimė 
1893-iaisiais metais Kapsuko 
(Marijampolės) rajone. Liud
vinave.

Kaip daugeliu jaunų vyrų 
ir mergaičių tais metais iš 
Lietuvos vyko už jūrių marių 
į tolimą kraštą Ameriką su
rasti geresnį duonos kąsnį. 
Ona Juodišiūtė jauna atvy
ko -į- į Newark, N.J. pas čia 
jau gyvenančius seserį ir 
brolį.

Ona pradėjo savo gyveni
mą naujoj svetimoj šalyje 
nemokėdama anglų kalbos. 
Pirmiausiai jai reikėjo gauti 
darbą, užsidirbti pragyveni
mą, na ir mokytis kalbos.

Giminaičiai Onai padėjo su
sirasti darbą fabrike.

Už kiek laiko Ona Juodi
šiūtė susipažino su jaunu

vaikinu Jurgiu Janušoniu ir 
1914 m. už jo ištekėjo. Jur
gis Janušonis imdamas Ame
rikos pilietybę sutrumpino 
pavardę į George Jamison.

Anna ir George Jamisonai 
abu dirbo, susitaupė pinigų, 
nusipirko Newarko užmies
tyje Livingston, N. J. ūkį, 
norėjo gyventi taip, kaip 
gyveno Lietuvoje kaime, ne
norėjo šeimos auklėti mieste.

Daug kartų į Livingstoną 
pas Mildredos motiną Anną 
Jamison nuvažiavę, išsikal
bėjome; kai jie įsigijo tą 
sodybą, vietovė dar buvo 
neapgyventa, galėjo laikyti 
karvę, vištų, žąsų, turėjo 
obelų sodą, augino daržoves.

Vyras Jurgis važiuodavo į 
miestą dirbti, o Ona triūsėsi 
ūkyje. Kaimynai ateidavo 
nusipirkti kiaušinių, vištų. 
Ūkyje jiems reikėjo daug 
dirbti geresniam pragyveni
mui ir išgalėti dukteriai Mil
dred studijuoti muziką ir 
nupirkti pianiną.

Sulaukusi 90 metų, ne
maža pergyveno. Išaugino 
dukterį, susilaukė anūkų ir 
proanūkų, bet ir dabar dar 
judri. Iš pirmų žodžių matai, 
jog ji yra nuoširdi, labai 
kukli moteris.

Aido choriečiai ir laisvie- 
čiai sveikiname Onutę, sulau
kusią garbingo amžiaus, lin
kime jai geros sveikatos ir 
laimingo gyvenimo su dukra 
Mildred ir kitais artimaisiais 
jau įsikūrusias naujojoj vie
toj. P. Venta

BRIEFS
70°/o of all elementary and 

secondary school teachers 
are women, yet for the same 
job, they make an average of 
$3,000 a year less than their 
male counterparts.

* * *
How do you explain that?
William Heffelfinger is a 

professional bureaucrat says 
columnist Jack Anderson. 
Heffelfinger is practically a 
criminal, yet he goes serene
ly on his way from one high 
paid job to another, denying 
every charge that’s made 
against him, — falsifying his 
job resume, lying to govern
ment investigators and 
shredding documents impro
perly to politicizing the civil 
service and even offering to 
procure female companion
ships in an effort to curry 
favor with an outside consul
tant. Yet through it all, 
Heffelfinger kept winning 
promotions, and even an 
executive bonus. That’s 
what Jack Anderson writes 
in his column.

Corruption! Corruption! 
Corruption!

* * *
Aldona Anderson writes:
“As you know, there is 

now a Lodge 13 in Middle
town, N. Y. On Saturday, 
December 17, at 1:30 p.m., 
Lodge 13 is having a holiday 
party, and we are inviting 
our friends from other areas 
to attend. The affair will

take place in the Clubhouse 
operated by the condomini
um where Aldona DeVetsco 
resides in Middletown. Who
ever is interested in being 
with us that Saturday can 
call Aldona at 914/343-1651 
or call the LDS office at 
914/343-3774 to get direc
tions. We’re hoping for fair 
weather and for a good-sized 
crowd; and we’re promising 
a merry time to all who 
attend.

We’re very enthusiastic 
about the new lodge and 
have met three times since 
August, when we came into 
existence. We’re planning 
many interesting get-togeth
ers for the future and hope 
that people living in the 
surrounding area will join 
us.”

♦ ♦ ♦

Visiting Vilnius University 
in Lithuania past summer 
was a very memorable expe
rience. University director 
J. Kubilius is a very charm
ing man, and he speaks 
English which made it so 
much more enjoyable. We 
had a cup of coffee together, 
talked about many things, 
mostly about Antanas Bimba 
who received Vilnius Univer
sity Honorary Doctor’s de
gree in history in 1962.

We learned many things 
about the University from 
director Kubilius. The meet
ing was highly inspiring.

Use

kariuomenė: vienas milijo
nas, devyni šimtai tūkstan
čių vyrų ir du šimtai tūks
tančių moterų uniformuoti. 
Ketvirtadalis jų už JAV ri
bų, net 121 šalyse. Daugiau
sia: Europoje. Vakarinėj Vo
kietijoj — 242,000, Arti
muose rytuose; Lebanone — 
1,600 marinų bei 100 kariuo-

LDS NARIAMS PRANEŠIMAS
LDS pirmosios kuopos valdyba nutarė gruodžio 18 d., 1 

v. p. p., susirinkti, o po susirinkimo bus prieš žiemos 
šventes pasivaišinimas. Kviečiame kuopos narius ir svečius 
atsivesti vaikus ir anūkus, nes tą dieną vaikai galės laimėti 
dovanėlių.

Parengimas įvyks Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Kviečia Valdyba

Anthony Bimba as a guest in Vilnius University in 1974. 
With him is University’s director professor J. Kubilius.




