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A. BIMBA
Pentagono militaristai yra

labai aukštai pasimoję kuo- 
greičiausiai šioje šalyje su
grąžinti verstiną militarinę 
tarnybą (draftą). Jų agentai 
jau yra pasiūlę Kongresui 
tokį nutarimą priimti tuoj, 
kai po švenčių jis pradės 
posėdžiauti.

Jaunimas labai susirūpi
nęs. Jo organizacijos protes
tuoja prieš šias militaristų 
pastangas. Nacionalis Stu
dentų Susivienijimas žada 
šiai kovai sumobilizuoti visą 
studentiją.

Šių metų pradžioje buvo
me gąsdinami, kad už poros 
metų, būtent 1981 metais, už 
gazolino galioną jau mokėsi
me visą dolerį. Bet taip ilgai 
laukti nereikėjo: kai kuriose 
mūsų didmiesčio dalyse kai 
kurios stotys už “unleaded” 
gazolino galioną jau lupa 
beveik visą dolerį (99.9 c.)! 
Labai galimas daiktas, kad 
už poros metų jau mokėsime 
pusantro dolerio!

□
Neseniai šioje šalyje visą 

mėnesį gastraliavo pagarsė
jęs Tarybų Lietuvos Kameri
nis Orkestras, tik šiomis 
dienomis baigė taip pat viso 
mėnesio maršrutą Rusiškų 
Šokių Festivalis, o balandžio 
24 dieną pradės gastraliuoti 
Tarybų Uzbekistano Liau
dies Šokių Ansamblis. Kur 
tik tie aukšto išsilavinimo 
talentingi tarybiniai meni
ninkai pasirodo, visur jie yra 
skaitlingos amerikiečių pu
blikos entuziastiškai sutinka
mi ir sveikinami.

Panašiai sutinkami ir svei
kinami Amerikos meninin-
kai, kurie su gastrolėmis nu
vyksta į Tarybų plačiąją šalį. 
Tokie kultūriniai mainai ly
giai labai naudingi abiem 
šalim. Reikėtų juos dar la
biau išplėsti.

Mums, Amerikos lietu
viams, ypač džiugu, kad 
šiuose mainuose labai žymų 
vaidmenį vaidina ir Tarybų 
Lietuvos menininkai.

□
Užsienio imperialistų kur

stomi ir remiami vis drąsiau 
ir aukščiau Afghanistane 
reakcininkai kelia galvą prieš 
revoliucinę vyriausybę. Jų 
žiaurūs, teroristiniai veiks
mai kraštui pridaro daug 
žalos. Reikia linkėti, kad 
jiems nepavyks revoliucijos 
laimėjimų sunaikinti, kad 
jiems ta jų pakelta galva bus 
laiku nusukta.

□
Pažangiečių dienraštyje 

“Daily World” (bal. 13 d.) 
korespondentė Ann Peter 
rašo iš socialistinės Vengri
jos sostinės:

“Vengrijoje darbas ieško 
darbininko, o ne darbininkas 
darbo. Laikraščiai pilni siūly
mų. darbo norintiems dirbti, 
visur prie įmonių vartų bei 
krautuvėse iškabos, siūlin- 
čios darbą.”

Ta pat istorija visose socia
listinėse šalyse. Visose jose 
darbas ieško darbininko. Jų 
darbo liaudies nedarbo rykš-
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Ragina Turkiją 
pasitraukti iš NATO

Ankara. — Turkijos komu
nistų Partija ragina vyriau
sybę nutraukti visus ryšius 
su NATO (North Atlantic 
Treaty Organization). Komu
nistai sako, kad NATO yra 
Amerikos imperializmo įran

kis kovai prieš socialistinius 
kraštus. Jie sako, kad tokia 
NATO politika yra labai pa
vojinga Turkijos saugumui.

Jungtinės Valstijos ir 
NATO Turkijoje palaiko di
deles militarines bazes. Jų 
sandėliai pripildyti branduo-
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Audros paliktas vaizdas
Wichita apylinkėje

Visos atominės jėgainės 
turėtų būt laikinai uždarytos

Sunkvežimių 
vairuotojų 
streikas jau baigėsi

Sunkvežimių vairuotojų 
unijos (International Bro
therhood of Teamsters) pre
zidentas Frank Fitzsimmons 
praneša, kad su savininkais 
dėl naujo kontrakto susitarta 
ir kad 300,000 vairuotojų 
sugrįžo į darbą. Streikas 
tęsėsi 10 dienų. Darbininkai 
jį laimėjo. Jie privertė sunk
vežimių pramonės savinin
kus bėgyje trejų metų pakel
ti jiems savaitinę algą net 30 
proc. Tai gana geras darbi
ninkų laimėjimas.

Reikia pasakyti, kad šiame 
streike darbininkai pade
monstravo labai didelį solida
rumą.

liniais ginklais, Turkija yra 
NATO priversta ginklavi
muisi išleisti dideles sumas, 
kurias reikėtų panaudoti 
Turkijos liaudies poreikiams.

Dabar šis komunistų pasiū
lymas yra plačiai diskutuoja
mas. Kaip visur, taip ir 
Turkijoje plačiai vystosi ju
dėjimas prieš ginklavimosi 
varžybas, už nusiginklavimą, 
už detentę, už teisingą pa
saulinę taiką.

F. Fitszimmons

tė neplaka. Tuo gi, kaip 
žinia, negali didžiuotis jokios 
su išsivysčiusia kapitalistine 
sistema šalies darbo liaudis. 
Antai mūsų Amerikoje ma
žiausia dešimt milijonų no
rinčių ir pajėgiančiu dirbti 
darbininkų negali susirasti 
užsiėmimo. Čia nedarbo 
rykštė ypač skaudžiai plaka 
mūsų jaunimą.

□
Kalbant apie nedarbą pas 

mus, mes taip prie jo pripra
tome, kad jį šiandien jau 
skaitome sudėtine mūsų gy
venimo dalimi ir apie jį 
mažai bekalbame. Anais lai
kais taip nebūdavo. Kovą su 
juo laikydavome vyriausiu 
dienos klausimu. Atsimena
te, kaip organizuodavome 
bedarbių tarybas ir ruošda- 
vome milžiniškas bedarbių 
demonstracijas?

Kaip šiandien atsimenu, 
kaip kartą Clevelande prie 
miesto rotušės suruošėme 
bedarbių demonstraciją, kaip 
ją užpuolė miesto policija ir 
paleido darban lazdas ant 
demonstrantų galvų. Kaip 
bematant, demonstrantų 
krauju laiptai, kurie veda į 
rotušę, tapo nudažyti raudo
nai! Lygiai gavo baltieji ir 
juodieji bedarbiai. Jokios ra
sinės diskriminacijos policija 
nepripažino . . .

Egiptas atsisako 
atsiprašyti

Cairo. — Aną dieną Egipto 
premjeras Khalil pasakė, 
kad tam tikrose sąlygose 
Egiptas sutiktų duoti milita
rinę pagalbą Syrijai. Izraelio 
valdžia suprato, jog čia kal
bama apie suteikimą Syrijai 
militarines pagalbos karui 
prieš Izraelį, ir pareikalavo, 
kad Egipto valdžia tai užgin
čytų arba Izraelį atsiprašytų. 
Egipto prezidentas S adatas 
sako, jog tai buvo premjero 
tiktai asmeniška nuomonė ir 
kad nereikalingas joks oficia
lus atsiprašymas.

Sis įvykis parodo, kaip 
santykiai tarp Izraelio ir 
Egipto tebėra labai įtempti.

Harrisburg, Pa. — Šios 
apylinkės gyventojai nekan
triai laukia, kad Three Mile 
Island branduolinė jėgainė 
bus uždaryta. Pasirodo, kad 
tokią įmonę nelengva nei 
saugiai uždaryti. Tam reika
lingas ilgas, atsargus paruo
šimas.

Paryžius. — Balandžio 6 
dieną didžiulėje branduolinė
je jėgainėje La Seyne-sur- 
Mer mieste įvyko smarkus 
sprogimas ip pridarė daug 
žalos. Miesto meras reikalau
ja iš valdžios 5 milijonų 
dolerių atlyginimo.

Kovinga moteris

Isabella Connon

Raleigh, N. C. — šio 
miesto su 160,000 gyventojų 
merė (burmistre) Mrs. Con
non sako: Jeigu nori ką nors 
savo gyvenime pasiekti, tai 
neleisk laiko namie užsida
rius ir žiūrėedama į televizo
rius. Eik, veik, siek, kovok 
ir savo tikslą pasieksi. Tik 
tokiomis pastangomis jį iški
lus į miesto vadovę.

Mrs. Connon jau 74 metų 
amžiaus.

Wichita Falls, Tex.—Aną dieną siautėjusį audra šį Texas 
valstijos miestą pavertė į griuvėsius, sužeidė daugiau kaip 
700, o užmušė 44 žmones! Jam atsistatyti finansiškai padės 
ir federalinė valdžia.

Milwaukee, Wis. — Aną 
dieną čia dalyvavo ir kalbėjo 
Pažangiųjų Studentų Foru
mo suruoštame simpoziume 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Komunistų Partijos sekreto
rius, senas kovotojas Gus 
Hali. Skaitlingai susirinkę 
studentai, profesoriai ir dar
bo unijų veikėjai labai šiltai 
sveikino komunistų vadą, kai 
jis pareiškė, kad visos bran
duolinės - atominės jėgainės 
turėtų būti laikinai uždary
tos pravedimui jose pagrin
dinio ištyrimo dėl jų saugu
mo. Be to, sakė Hali, jų 
neturėtų būti leista atidary
ti, kol savininkai negaus už- 
gyrimo arba sutikimo iš spe
cialiai sudarytų darbininkų 
komitetų.

Dabar jau aišku, kad nega
lima pasitikėti monopolijo
mis, kurioms tos jėgainės

Gus Hali

priklauso. Joms pirmoje vie
toje pelnai, o ne žmonių 
saugumas ir gerovė.

Su savo kalba ir pasiūly
mais Gus Hali visuose simpo
ziumo dalyviuose paliko labai 
gerą įspūdį.

Prezidentas už 
branduolinę energiją

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris sako, kad, 
nepaisant Three Mile Island 
branduolinėje jėgainėje įvy
kusios nelaimės, mes jokiu 
būdu negalime numatomoje 
ateityje atsižadėti šios rūšies 
energijos. Jis nesutinka su 
tais, kurie siūlo visas bran
duolines jėgaines likviduoti, 
uždaryti.

Išvykdamas velykinių 
atostogų prezidentas pasky
rė gana plačią komisiją esa
mas jėgaines nuodugniai iš
tirti ir surasti būdus panašių 
nelaimių išvengti.

Aukščiausiai 
apmokami viršininkai

Detroit, Mich. — Ford 
automobilių gaminimo kom
panijos pirmininko Henry 
Ford 2nd metinė alga 
$375,000, o įeigos iš invest- 
mentų $682,070—viso 
$1,057,070. O Fordo kompa
nijos prezidento Philip Cald
well metinė alga $360,000 ir 
iš investmentų pajamos 
$688,125—viso $1,040,128.

Labai pabrangino 
naftą

Teheranas. — Naujoji Ira
no vyriausybė savo naftos 
kainą pakėlė net 13 procentų 
aukščiau, negu kitos naftą 
gaminančios šalys. Tai nema
loni naujiena Jungtinėms 
Valstijoms ir kitoms naftą 
importuojančioms šalims.

Bet, kaip žinia, yra ir tokių 
mokslininkų, kurie sako, kad 
nėra tokių būdų, kurie ga
rantuoju pilną branduolinių 
jėgainių saugumą nuo tokių 
bei kitokių pavojų.

Profesoriai streiką 
laimėjo

Boston, Mass. — Bostono 
universiteto profesorių devy
nių dienų streikas baigėsi jų 
gana geru laimėjimu. Uni
versiteto savininkai buvo 
priversti pripažinti profeso
rių uniją ir pasirašyti trejų 
metų kontraktą. Jie sutiko 
kasmet pakelti profesoriams 
algas 10 procentų.

Bet tebestreikuoja univer
siteto raštinių ir techniški 
darbininkai. Savininkai atsi
sako jų unijas pripažinti ir 
jiems algas pakelti.

New Orleans. — Balandžio 
12 dieną policija užpuolė be
darbių demonstraciją ir 4 
demonstrantus suareštavo.

Ši kartą kosmonautams misija nepavyko

Kosmonautai Ivanov [kairėje] ir Rukavišnikov

Maskva. — Bulgaras kos
monautas Georgi Ivanov ir 
tarybinis kosmonautas Niko- 
,lai Rukavišnikov su erdvėlai
viu Sojuz 33 sėkmingai nusi

Grupė kongresmenų 
atostogauja Kinijoje

Daugiau kaip 40 senatorių 
ir kongresmanų velykines 
atostogas praleidžia Kinijoje. 
Iš jų 20 yra Atstovų Rūmų 
ginkluotų jėgų komiteto na
riai. Apart kitų klausimų, jie 
ten su Kinijos vadais apdis- 
kutuoją ir Kinijos santykius 
su Tarybų Sąjunga. O tų 
diskusijų tikslas, žinoma, 
tuos santykius dar labiau 
pabloginti.

Aukštųjų karininkų lėbavimui viešbutis

Šis Hale Koa Hotel yra Tai čia valdžios lėšomis aukš-
vienas iš pačių šauniausių 
visame pasaulyje. Jis pri
klauso Jungtinių Valstijų 
valdžiai. Jo užlaikymas Ame-

tieji karininkai praleidžia 
atostogas. Jie čia aprūpinami 
ne tik skaniausiu maistu, bet 
ir brangiausiais gėrimais.

leido Kazakstano respubliko
je, erdvėje neatlikę savo 
misijos. Jiems nepavyko su
sijungti su erdvėje skriejan
čia stotimi Saliui 6.

Tikinčiųjų protesto 
demonstracija

Washingtonas. — Balan
džio 10 dieną prie Baltųjų 
Rūmų įvyko labai skaitlinga 
protesto demonstracija prieš 
militariniams reikalams biu
džetą. Ją suruošė tikintieji 
juodieji žmonės. Apart sosti
nės juodųjų gyventojų, į de
monstraciją buvo atvykusių 
ir iš New Yorko, Baltimorės 
ir kitų miestų.

Demonstrantai protestavo 
prieš militariniams reikalams
padidinimą lėšų 11 bilijonų 
dolerių', o sumažinimo 15 bil. 
dolerių socialiniams reika
lams. Demonstrantai šaukė:

“Carter, God will judge 
you! Food to the hungry, 
clothes to the naked, shelter 
to the homeless!”

Maskva. — Iš Vietnamo 
Socialistinės Respublikos so
stinės žinios parodo, kad 
Kinija savo militarines jėgas 
prie Vietnamo sienos pergru
puoja. Galimas daiktas, kad 
ji ruošiasi naujai invazijai.

Washingtonas. — Jau ban 
domas naujos rūšies Prancū
zijoje gamintas traukiniams 
motoras. Jis esąs 40 procen
tų pajėgesnis už dabartinius 
motorus, o sunaudojąs 25 
procentus mažiau degalų.
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Diskusijos ir ginčai 
dėl sutarties

Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos sutartis dėl 
branduolinio ginklavimosi apribojimo, vadinama SALT II, 
dar nepadaryta ir nepasirašyta, bet dėl jos užgyrimo mūsų 
Senate diskusijos ir ginčai jau labai paaštrėję. Ypač 
energingai ruošiasi jos priešai. Senatoriai vienas po kito 
jau viešai sutartį smerkia. Kaip atrodo, tai republikonų 
frakcija Senate beveik vieningai sutarties užgyrimui 
priešinsis. Nors jos pirmininkas senatorius Howard Baker, 
kurio balsas labai daug reiškia, net gali būti nusveriamu 
balsu, prieš sutarties užgyrimą griežtai dar neišstojo, bet 
pasakė, kad jis “linkstąs” sutarties priešų pusėn. Juk tai 
beveik tas pats, kaip ir pasisakymas prieš.

O kaip su prezidento Carterio partijos demokratais 
senatoriais? Negali būti nė kalbos apie jų vieningą 
balsavimą už sutartį. Jau žinomas nusistatymas tokių 
reakcininkų kaip senatorius Jacksonas, bet viešai prieš 
SALT II jau prabilo ir gana įtakingas senatorius John 
Glenn iš Ohio valstijos. Jis sako, kad jis nepatenkintas 
sutartimi, kaip ji dabar stovi, ir reikalauja, kad preziden
tas kovotų už didesnes koncesijas iš Tarybų Sąjungos 
pusės, jeigu jis nori, kad Senatas sutartį užgirtų. Girdi, 
sutartyje nėra užtikrinimo, kad ana pusė, tai yra Tarybų 
Sąjunga, jos laikysis, ją ištikimai vykdys.

Visa tai turint mintyje, negalima sakyti, kad kol kas 
Senate sutarties užgyrimui perspektyvos yra labai ge
ros . . .

Kodėl jis nutylėjo 
apie viduramžius?

Iš Vatikano pranešama, kad balandžio 13 dieną popiežius 
Jonas Paulius II kalbėjo apie labai senus laikus, kai Romoje 
ir kitur krikščionys buvo labai žiauriai persekiojami, ir 
baigdamas pamokslą pakeltu balsu, labai susijaudinęs 
pasakė: “Mes privalome jausti ir išreikšti ypač gilų 
solidarumą su mūsų broliais ir sesėmis, kurie mūsų laikais 
įvairiose pasaulio dalyse yra taipgi persekiojami ir 
diskriminuojami.“

Betgi iš tikrųjų šiais laikais niekur krikščionys, kaip 
krikščionys, nėra persekiojami nei diskriminuojami. Nie
kur, jokioje pasaulio dalyje nebuvo pakartas, arba ant 
laužo sudengtas nei vienas kunigas, nei vienas vyskupas, 
arba kardinolas vien tik už tai, kad jis gina ir propaguoja 
krikščionybę.

Būtų buvę neapsakomai įdomu, jeigu 50 tūkstančių 
minioje būtų kas nors pasiprašę^) balso ir paklausęs 
popiežiaus. O kaip viduramžiuose, kai krikščionių valdomo
se šalyse siautėjo inkvizicija buvo elgiamasi su ateistais, 
laisvamaniais? Kiek ant laužo tada supleškėjo bei buvo 
žiauriai nukankinta ateistų, laisvamanių, mokslininkų, 
kurie nors puse lūpų drįs pakritikuoti krikščionis ir jų 
tikėjimą?

Susidomėjimas Anglijos 
rinkimais

Jau tik keletas dienų bepaliko iki visuotinių rinkimų 
Anglijoje. Jie įvyks gegužės 3 dieną. Rinkiminės varžybos 
už piliečių balsus tarp Darbo Partijos, vadovaujamos Mr. 
Gallaghan, ir Konservatorių (Torių) partijos, vadovauja
mos labai energingos Mrs. Margaret Thatcher, labai 
Įtemptos. Daug užsieniečių stebėtojų yra tos nuomonės, 
kad rinkimus laimės konservatoriai ir kad Anglijos 
vadovybė iš darbiečio rankų pereis į konservatorės rankas. 
Karalienė Elzbieta ir premjerė Margareta!

Kaip žinia, Anglijai darbiečiai vadovavo nuo 1974 metų, 
Anglija, kaip ir kitos stambiosios kapitalistinės šalys, 
šiandien skęsta giliausioje krizėje. Liaudį smaugia kainų ir 
infliacijos iškilimas iki padangių. Darbiečiai neturi kuo 
pasigirdi ir pasidžiaugti. Daug ir darbininkų yra jais 
nusivylę ir balsuos už konservatorius.

Žinoma, būtų geriau, kad šie rinkimai nesugrąžintų torių 
prie Anglijos vairo. Kas liečia Anglijos vidinę padėti, tai, 
tiesa, jų laimėjimas neįneštų jokių didelių, pagrindinių 
pakaitų, kaip neįnešė kai darbiečiai, kai prieš penkerius 
metus karalienės Elzbietos pavedimu sudarė valdžią. 
Pasiliktų nepaliestas, kaip ir buvo iki šiol, tas pats visų 
Anglijos liaudies būdų, sunkumų ir nelaimių šaltinis—-kapi
talistinė santvarka. Tik tarptautiniuose santykiuose reika
lai pablogėtų, pasunkėtų kova už detentę ir pasaulio taiką.

SKAUDŽIAI NUKENTĖJO 
MISSISSIPPI SOSTINĖ

Jackson. — Praeitą savait
galį patvino Pearl upė ir visą 
Miss, valstijos sostinę van
duo apsėmė. Nuostoliai labai 
dideli. Net 15,000 gyventojų 
turėjo apleisti savo namus. 
Tokios skaudžios nelaimės ši 
apylinkė dar nebuvo mačiusi. 

United States, per 6 months $ 5.50 
Canada, Lat. Amer. 6 months $ 5.50 
Foreign countries, 6 months $ 6.50

ŽURNALISTŲ 
PROTESTAS BADAVIMU

Lima, Peru. — Per ištisas 
septynias dienas čia badavo 
18 žurnalistų. Tai buvo jų 
protestas prieš uždarymą 10 
žurnalų, drįsusių kritikuoti 
militarinį režimą. Jie badavi
mą nutraukė tik tada, kada 
valdžia pažadėjo žurnalams 
leisti vėl pasirodyti.

Kas ką rašo ir sako
KOVA SU RELIGINIAIS 
PRIETARAIS IR 
ATEISTININIŲ IDEALŲ 
PUOSELĖJIMAS

Žurnale “Laikas ir įvykiai“ 
(1978-16) atspausdintas labai 
įdomus straipsnis “Kai kurie 
ateistinio darbo aspektai.” 
Straipsnio autorius—Lietu
vos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto propagandos ir 
agitacijos skyriaus vedėjas 
Juozas Kuolelis. Trumpais 
bruožais apibūdinęs to darbo 
įvairius aspektus, autorius 
rašo:

“Atskiri dvasininkai įkyriai 
perša tikintiesiems mintį, 
jog tiktai religinis tikėjimas 
yra aukšto dorovingumo pa
grindas, o materializmas nu
vertina ir iškreipia moralines 
vertybes bei dvasinius idea
lus. Dėl kai kurių amoralinių 
apraiškų, vis dar pasitaikan
čių mūsų visuomenėje, ypač 
jaunimo tarpe, dvasininkai 
nedviprasmiškai kaltina 
mokslinę ateistinę propagan
dą.

Todėl ateistiniame darbe 
reikia žymiai daugiau dėme
sio skirti ne tik religinės 
etinės doktrinos kritikai, bet 
kartu vėlgi formuoti komu
nistinius moralinius santy
kius visose žmogaus gyveni
mo sferose, ypač darbo ko
lektyvuose, mokyklose, pla
čiau aiškinti marksistinį gy
venimo prasmės, žmogaus 
laimės, gėrio ir blogio supra
timą, atskleisti konkretų kla
sinių ir bendražmogiškųjų 
dorovės elementų santykį.

Ši veikla glaudžiai siejasi 
su viena svarbiausių šiuolai
kinių užsienio priešiškos pro
pagandos krypčių—tariamu 
žmogaus teisių ir laisvių “gy
nimu,“ kuris oficialiai pa
skelbtas JAV užsienio politi
kos ideologiniu pagrindu. 
Juo remiantis bandoma įžū
liai kištis į kitų šalių vidaus 
reikalus. Šios veiklos tikslas 
vienas—skaldyti, priešpasta
tyti atskiras gyventojų kate
gorijas, supjudyti tautas na
cionaliniu, religiniu pagrin
du.

Reikia atskleisti tikintie
siems tokios ir panašios veik
los tikruosius klasinius kės
lus.

Realaus socializmo patyri
mas liudija, kad Komunistų 
partijos ir tarybinės valsty
bės pastangos, telkiant tikin
čiuosius ir netikinčiuosius 
siekti kilniausių žmonijos 
idealų—komunistinės visuo
menės sukūrimo—davė ge
rus vaisius. Stiprėja, o ne 
skyla, kaip kai kas to norėtų, 
tarybinės liaudies vienybė ir 
susitelkimas. Istorinį patikri
nimą išlaikė marksizmo-leni
nizmo klasikų mokymas apie 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų vie
nijimo kelius, jų numatymas 
apie religinių prietaru įveiki
mo kelius.”

NET IR IŠ JŲ
TOKIOS ŠLYKŠTYBĖS 
NESITIKĖJOME
Chicagos menševikų orga

no “Naujienos” redaktoriams 
už jų purvino liežuvio užkliu
vo ir šiomis dienomis miręs 
žymusis lietuvių tautos 
mokslininkas, istorikas, vi
suomeninis veikėjas Juozas 
Žiugžda. Jie jo plūdimui ir 
purvinimui pašventė visą sa
vo balandžio dienos ilgą ve
damąjį. Ir ko jie apie velionį 
nebeišgalvojo. Girdi:

“Rusų karo jėgoms okupa
vus Lietuvą, Žiugžda labai 
lengvai persiorientavo ir pri
sitaikė prie valdančiųjų 
sluoksnių, kaip jis prisitaikė 
prie visų valdžią turėjusių 
politinių partijų . . , Iš Mask
vos važinėjo įvairūs agentai. 
Jie valandų valandas kalbė
josi ir tarėsi su Žiugžda, kaip 
pakeisti Lietuvos praeitį, 
kaip lietuviams suklastoti is
toriją . . . Žiugžda okupantą 
suprato, rusinti Lietuvą suti

ko ir ėmėsi Lietuvos praei
ties klastojimo darbo . . .

Prie Vilniaus universiteto 
buvo sudarytas specialus in
stitutas Lietuvos praeičiai 
tirti. Žiugžda buvo paskirtas 
to instituto vedėju. Žiugžda 
skaitė paskaitas apie Lietu
vos praeitį, santykius su 
rusais ir apie lietuvių susido
mėjimą komunizmu. Jokios 
medžiagos nebuvo, doku
mentų okupantas neturėjo. 
Lietuvoje nebuvo komunis
tų, tai negalėjo būti ir istori
nės medžiagos . . . Bet me
džiagos nebuvimas nebuvo 
kliūtimi Žiugždai. Ko nebu
vo, tai Žiugžda sutiko pa
ruošti . . .

Kelias partijas perbėgęs 
oportunistas, ilgiausiai dir
bęs, komunistas, išleidęs ke
lias rusiškas ir gudiškas kny
gas, Antakalnio kapinėse bus 
pastatytas paminklas, ant 
kurio tiktų toks įrašas:

“Juozas Žiugžda—didžiau
sias Lietuvos darbininkų ju
dėjimo, lietuvių tautos ir 
Lietuvos istorijos klastoto
jas.”

Tai visokį padorumą prara
dusių žmonių sapaliojimai. 
Kai žodis, tai prasimanymas, 
melas ir šmeižtas.

TIE MUSŲ VARGŠAI 
KLERIKALAI — 
DREBANČIOMIS 
KINKOMIS ŽMONĖS

Su didžiausiu apgailestavi
mu turime prisipažinti, kad 
dar nebuvome niekur nei 
skaitę, bei girdėję liūdnes- 
nius, baisesnius, labiau gąs
dinančius apdūmojimus už 
tuos, kuriais Chicagos kuni
gų “Draugo” skaitytojus še
ria užkietėjęs antipažangietis 
Bronius Aušrotas. Kadangi 
to laikraščio redaktoriai 
kvikliai, prunskiai bei garš
vos tuos apdūmojimus ir iš
vedžiojimus spausdina be jo
kios pastabos, be jokio kriti
kos iš savo pusės, tai reikia 
manyti, kad jie jais šventai 
tiki.

Balandžio 5 dienos “Drau
ge” savo straipsnyje “Sovie
tai mėgina keisti klimatą” 
Aušrotas rašo:

“Ne kartą ir mus, pietų 
floridiškius “nusvilino” šalčių 
bangos 1976-77 m. Ir tokių 
įvykių, kaip čia seniau gyve
nantieji mums tvirtindavo, 
anksčiau niekada ne pasitai
kydavo. Taip pat ir metero- 
loginiuose dokumentuose to
kių šalčių nebuvę užregis
truota.

Pastaroji žiema Chicagoje 
ir šiaurinėse JAV valstijose 
buvo rekordinė temperatū
ros smukimo ir sniego iškri
timo požiūriais. Kai tokie 
gamtos reiškiniai, anksčiau 
neužregistruoti, kartojasi 
treji metai iš eilės, pradeda
ma tikėti, kad čia veikia ne 
tik gamtos jėgos, bet ir 
žmogus taip pat prisideda 
prie šių neigiamų gamtos 
sąlygų sukūrimo.

Washington© savaitraštis 
“The Spotlight” savo kovo 19 
d. numeryje mėgina šį klau
simą pagvildenti ir į jį atsa
kyti. Straipsnyje “Sovietai 
sniegu užvertė JAV” rašo
ma, kad “Amerika jau trečią 
žiemą iš eilės pergyvena bai
sius šalčius ir kažin ar prie 
šio viso chaoso sukūrimo 
nebus ir Sovietai prisidėję?”

Žinoma, oro pakeitimo 
bandymus, esą, galima paly
ginti su naujo pobūdžio karu. 
Šiuo metu yra neginčytinų 
įrodymų, kad Sov. Sąjunga 
jau įsisavino klimato pakeiti
mo metodus. Veikdami šioje 
plotmėje Sovietai stengiasi 
kirsti Amerikai stiprų finan
sinį smūgį, sukurti ekono
mišką netvarką šiame pasau
lyje, pati mėgindama pas 
save prailginti javų kultūrų 
auginimo laikotarpį.

Atsiminkime, kad šiais me
tais jau trečius metus iš eilės

Lietuva neteko 
žymaus menininko

Alfonsas Radzevičius
Kovo 31 d., eidamas

75-uosius metus,mirė įžymus 
lietuvių tarybinis aktorius, 
režisierius ir pedagogas, Lie
tuvos TSR nusipelnęs artis
tas, TSRS valstybinės pre
mijos laureatas Alfonsas Ra
dzevičius.

Daug jėgų ir širdies A. 
Radzevičius atidavė taip pat 
jaunosios scenos menininkų 
kartos auklėjimui, dėstyda
mas Kauno dramos teatro 
studijoje ir Vilniaus kultū
ros-švietimo technikume.

1965 m. išėjęs į pensiją, A. 
Radzevičius ilgus metus na
šiai dirbo aktoriumi ir reži
sieriumi Valstybiniame tele
vizijos ir radijo komitete, be 
to, paskelbė spaudoje pluoš
tą savo atsiminimų ir 
straipsnių teatro klausimais.

Pavasaris 
šaukia
Jau pirmas žiedas 
Pavasarinis
Nedrąsiai skleidžia 
Lapelius.
Atgiję svajos ir troškimai, 
Keliauti šaukia
Į miškus;

Prie upės kranto
Kur žilvičiai,
Kur pušų kvapas 
Nuostabus, 
Vilioja saulė 
Palikti gryčią, 
Skaidri bangelė 
Kviečia mus;

Kur gaivus vėjas 
Rytmetinis, 
Laukuos čirena 
Vieversys;
Kur pušynai
Žali Tėvynės—
Veržias nerimstanti 
Širdis.
1972 Albina Gudynienė

JAV kankino žiaurūs šalčiai, 
kai tuo tarpu Maskvoje tem
peratūra nenukrito žemiau 
nulio. Ir taip kas metai iš 
eilės čia žiemos yra vis at
šiauresnės.

Šie visi Sovietų bandymai 
turi vieną aiškų tikslą: nu
kreipti šaltąsias virš Sibiro 
susitelkiančias Arktikos oro 
mases link Amerikos žemy
no.

Šiuo metu žinoma, kad 
JAV ir Kanados mokslinin
kai jau rimtai susidomėjo oro 
pasikeitimo reiškiniais, kurie 
dabar jau eilę metų kartojasi 
šiame kontinente. Sovie
tams tereikia vieno pasieki
mo: orinių srovių tekėjiriią 
nukreipti iš š. vakarų į piet
ryčius, užuot dabar dar vis 
tebesrovenančių oro masių iš 
vakarų į rytus. Na, ir tada 
mums, floridiškiams, teks 
ieškotis šiltesnių klimatų.”

Bet kaip ir kur tų nuo tų 
Tarybų Sąjungos mokslinikų 
ir vadų pasislėpsi? Kur tu 
benusikraustytum, jie užuos, 
kad tu esi amerikietis arba 
kanadietis, ant tavo galvos 
užtrauks arba atsiųs ta 
“Arktikos oro masę” ir tau 
galas-kaput! Tą juk puikiai 
žino Aušrotas ir “Draugo” 
redaktoriai, bet nenori taip 
išgąsdinti savo skaitytojus, 
jog jie tuoj pradėtų viską 
dėti į čemodanus ir ruoštis 
kelionėn į tą karalystę, iš 
kurios niekas dar nėra sugrį
žęs . . .

SPECIALIAI “LAISVEI”

Gegužės devintąją sutinkant
Teko girdėti, kad Jungti

nėse Amerikos Valstijose, o 
ir aplamai Vakarų pasaulyje, 
Gegužės Devintoji arba Per
galės Diena prieš fašistinę 
Vokietiją jau beveik nebemi
nima ir kad amerikiečiai ste
bisi, kad tarybinė liaudis taip 
ilgai negali pamiršti karo 
baisybių.

Šiemet šią dieną tam tik
ras skaičius amerikiečių min
timis perbėgs vaizdus, maty
tus televizorių ekranuose, 
kai buvo rodomas dvidešimt 
dalių filmas “Nežinomas ka
ras.” Toji dokumentinė kino 
epopėja be galo įspūdingais 
savo reginiais priminė Ame
rikos žiūrovams, kokias he- 
rojizmo aukas sudėjo tarybi
nė šalis, kad išgelbėtų ne tik 
save, bet ir visą pasaulį nuo 
fašistinio siaubo.

Pas mus Gegužės Devintą
ją, kuri yra valstybinė šven
tė, masės žmonių pulkais 
traukia į karių kapines. Nėra 
ne tik didesnio miesto, bet ir 
miestelio, kur jų nebūtų. Čia 
vyksta ir oficialios iškilmės 
su deklamacijomis, gedulin
ga muzika. Žmonės padeda 
ant žuvusiųjų karių kapų po 
tulpę, po raudoną gvazdiką.

Kapus lankančiųjų tarpe 
regiu daug jaunimo, kuris 
gimė, jau daug metų praslin
kus nuo to, kai atgriaudėjo 
patrankos, kai liovėsi lietis 
kraujas.

— Ką jie galvoja? Kaip 
žiūri į didvyrišką anų dienų 
herojizmą?—klausiu pats sa
ve ir mėginu spėliojimais 
atsakyti pats sau.

Juk Amerikoje į Antrąjį 
pasaulinį karą žiūrima kaip į 
stichinę katastrofą, tarsi į 
kokį kataklizmą, visuotiną 
žemės drebėjimą, kurio ne
galima buvo išvengti. Tas 
karo stichijos prasiveržimas 
esąs stichinis reiškinys, ku
rio negalima kontroliuoti, ir 
visos milijoninės aukos, ku
rių jis pareikalauja, yra be
prasmės. Todėl visa tai ge
riau pamiršti, nebeprisimin
ti. Ir štai sukrečiantis doku
mentinis filmas visa tai pri
minė! Gal ne priminė, o 
pirmą kartą parodė. Pirmą 
kartą atskleidė, kokį okeaną 
didvyriškų kančių patyrė ta
rybinė liaudis.

Pas mus į šį karą žiūrima 
visai kitaip, ir jis vadinamas 
Didžiuoju Tėvynės Karu. 
Taip pas mus pavadintas ir 
minėtas filmas. Tarybiniems 
žmonėms šis karas—ne sti
chinė nelaimė, o sąmoningai 
imperialistų suplanuota 
avantiūra, kaip kad ir “Bar- 
barosos” planas užpulti Ta
rybų Sąjungai. Tuose pla
nuose žmonės figūruoja kaip 
“cannon fodder,” patrankų 
pašaras. Todėl tarybinės 
liaudies pergalė—tai pasauli
nio masto laimėjimas prieš 
imperialistinius strategus, 
kurie norėtų kuo kruopščiau
siai suplanuoti ir trečiąjį vi
suotinį karą.

Aš stengiuosi įskaityti 
mintis tų jaunuolių, kurie 
padeda gėlių puokštes prie 
žuvusiųjų kapų. Prisimenu, 
kad daugeliui besituokiančių
jų tapo tradicija po iškilmių 
architektūriniuose Santuokų 
Rūmuose užsukti į karių ka
pines. Čia tyliame kampely
je,, susikaupę vienu du, atsi

skyrę nuo linksmos kompani
jos, padeda gėlių puokštę 
prie obelisko šalia Amžino
sios Ugnies. Jie tarsi tylomis 
duoda priesaiką Tėvynei, 
daug šventesnę už tą, kurią 
davė vienas kitam Metrikaci
jos biure.

Man taip pat prisimena 
vienas skaitytas pasakoji
mas, kuris siejasi su šiomis 
mintimis. Jūroje, staiga per 
audrą apvirtus valčiai, du 
vaikinai ėmė skęsti. Jų gel
bėti nuo kranto šoko vienas 
drąsuolis. Stipriais rankų 
yriais jis greit ištempė ant 
smėlio vieną vaikiną. Po to 
puolė gelbėti antrojo, bet 
narsuolio jėgos išseko, ir jis 
pats žuvo. Išgelbėtasis atsi
peikėjęs išvydo nebegyvą 
vaikiną, šalia kurio klykavo 
jo motina. Ji verkė žuvusio 
vienintelio savo sūnaus. Iš
gelbėtasis davė pats sau 
priesaiką tapti jai sūnumi 
vietoj žuvusiojo.

Nežinau, ar šitas pasakoji
mas tikras, ar rašytojo su
kurtas, bet jis byloja apie 
išgelbėtojo įsiskolinimą žu
vusiam gelbėtojui. Ir aš spė
ju, kad dažname jaunuolyje, 
kurie padeda gėlių prie pa
minklo kritusiems kare, ru
sena panaši padėką tiems, 
kurie išgelbėjo visas vėles
niąsias kartas nuo pražūties 
siaubo, kas joms atvėrė di
dingą ateitį. Juk tėvynę įp
rasta vadinti Motina. Ir ji 
neteko brangiausių savo sū
nų. Tegu Tėvynė—ne as
muo, o sąvoka, apimanti mi
lijonus gyvųjų, bet ji vis 
viena yra reali. Motina tėvy
nė—ne kokia fikcija, o šian
dieninė mūsų tikrovė. Ir jai 
jausti padėką už išgelbėjimą 
vidai natūralu. Ir ne tik 
jausti padėką, bet ir įsiparei
goti.

Taip pat prisimenu vieną 
šeimą, kurios trys broliai 
nėgrįžo iš karo. Ketvirtasis, 
jaunėlis, buvo dar per mažas 
kariauti. Kaip jis jautėsi, 
juos prisimindamas? Jis tarsi 
matė gyvas jų akis, visą 
laiką žvelgiančias į jį. Kodėl 
jie žuvo, o jis liko gyvas? 
Galėjo įvykti priešingai, jei 
jis būtų gimęs kiek anksčiau. 
Atsitiktinumas? Teisingumo 
jausmas slapta tarsi kuždėjo 
jam liepimą gyventi ir už 
žuvusiuosius brolius. Gyven
ti taip, lyg į jį vieną likusį 
būtų sudėtos visos jų viltys. 
Įsivaizduoti, kad jie, maty
dami kiekvieną jo žingsnį 
galėtų sau tarti:

— Ne veltui žuvome! Kokį 
didingą gyvenimą savo per
gale atvėrėme gyviesiems!

Tokios mintys man kilo, 
stebint karių kapus lankantį 
jaunimą Gegužės Devintąją. 
Aš čia nenorėjau piršti jokios 
savo nuomonės. Tai akivaizdi 
tarybinio gyvenimo realybė. 
Tai diktuoja kilnūs jauno 
žmogaus jausmai. Ši natūrali 
etika, gyvenimiška moralė 
nereikalinga jokių filosofinių 
traktakų, jokių mokslinių di
sertacijų.

Tikiuosi, kad ir Amerikoje 
yra jaunuolių, atsparių viso
kioms hipiškoms ir narkoma- 
niškoms nuotaikoms, kurie, 
su įdomumu sekdami minėtą 
filmą, pajuto pagarbą tarybi
nės liaudies žygdarbiui, at
liktam viso pasaulio labui.

S. Povilius

/
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Kai įsibėgėjo naujieji metai. .
[Pabaiga iš 14 num.]

LYG TRADICIJA
Grįžęs namo, užsukau ir į 

“Vagos” leidyklą—kolegos 
buvo prašę viešnagės pas 
JAV lietuvius metu pasido
mėti, ką būtų galima iš
spausdinti iš grožinių užsie
nio lietuvių knygų, ko jie 
patys pageidautų. Juk nusi
stovėjo savotiška tradicija: 
kasmet išleisti bent po vieną 
užsienio lietuvių autoriaus 
knygą. Greta pažangiosios 
emigracijos rašytojų knygų 
(R. Mizaros, A. Mąrgerio, S. 
Jasilionio, S. Jokubkos ir 
kt.), jau išleista nemaža kitų 
srovių, ypač pokario emigra
cijos autorių veikalų: K. Al
menas, M. Katališkis, A. 
Mackus, J. Mekas, J. Mikuc
kis, A. Tulys, S. Vitaitis, B. 
Rukša, atskiri kūriniai pa
skelbti antologijose “Graži 
tu, mano brangi tėvyne” ir 
“Emigranto dalia." Dalis po
kario išeivių rašytojų kūrinių 
buvo pateikti “Poezijos pava
sario” knygose (VI. Šlaitas, 
S. Santvaras, B. Rukša, J. 
Mekas, L. Sutema . . .)

Šių knygų gausės. Štai 
šiemet išeis Henriko Radaus
ko poezijos rinktinė. Ją su
darė literatūros mokslinin
kas V. Galinis, o mane lei
dykla pakvietė į knygos re
dakcinę komisiją. Sudariau 
ir, su autoriumi susitaręs, 
atidaviau leidyklai Belgijoje 
gyvenančio Eduardo Cinzo 
apsakymų rinktinę. Turėčiau 
atiduoti “Vagai”' ir Vlado 
Šlaito poezijos knygą, kuri, 
rašytojo pageidavimu, vadin
sis “Po svetimu dangum.” 
Leidykla nori išleisti bosto- 
niškio Stasio Santvaro lyri
kos rinktinę.

Taigi, išeivijos rašytojų 
kūrybos “sugrąžinimas” į 
Lietuvą yra įgavęs tam tikrą 
tradicijos pobūdį. Kalbėda
masis “Vagos” leidykloje su 
K. Ambrasu, jos vyriausiuo
ju redaktoriumi, turėjau pro
gos pasikeisti nuomonėmis 
dėl kitų šiandieninių išeivijos 
autorių grožinės kūrybos iš
leidimo, leidyklos pageidavi
mu, pateikiau pasiūlymus, 
kas iš tų rašytojų dar sudo
mintų Lietuvos skaitytoją. 
Su kai kuriais iš tų siūlomų 
rašytojų turėjau progos pasi
šnekėti, paklausti jų nuomo
nės ir sutikimo (be pačių 
autorių pageidavimo ir suti
kimo išeivių knygos, aišku, 
negali būti leidžiamos Vilniu
je—tai tiesiog padorumo rei
kalas).
Tad —iki kurio nors sekančio 

karto!
Ką gi dar priminčiau? Šį, 

pirmąjį, metų ketvirtį tiki
mės išleisti daugiau knygų 
užsienio skaitytojui, o taip 
pat apie emigraciją. Štai jau 
sulaukėme signalinio egzem
plioriaus knygos, kurią pa
ruošė Vilnius Baltrėnas, 
“Gimtojo krašto” redakto
riaus pavaduotojas, ir kuri 
vadinasi “Ta pati ir visai 
kita.” Joje sulinkti užsienio 
lietuvių atsiliepimai apie Ta
rybų Lietuvą; knyga bus 
gausiai iliustruota mūsų tau
tiečių—svečių nuotraukomis.

Lietuvių ir kitomis kalbo
mis išeis naujas, 15-as, “Lie
tuvos šiandien” numeris, ku
rį man teko organizuoti ir 
sudaryti. Šis Lietuvos drau- 
gysts ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos lei
dinys, kurį ruošia “Minties” 
leidyklos “Gintaro” redakci
ja, numatomas leisti regulia
riai—du kartus per metus. 
Naujasis jo numeris yra skir
tas Vilniaus universiteto 400- 
sioms metinėms. Jame rašo 
J. Kubilius, J. Jurginis, C. 
Kudaba, J. Tornau ir kt.

Išeis svetimomis kalbomis 

knygos apie Tarybų valdžios 
kūrimąsi Lietuvoje 1918- 
1919 m., apie Lietuvos gy
ventojus ir kt.

Iš kitų leidinių paminėti
nas—paskutinis, dvyliktasis, 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
raštų tomas. Su juo išspaus
dinimu atliktas didžiulės kul
tūrinės reikšmės darbas, at
skleidžiantis nepaprastai pla
čių ir gilių interesų Lietuvos 
komunistų vadovo asmeny
bę. Amerikos lietuviams V. 
Kapsuko raštai ypač įdomūs 
ir brangūs, nes jie liečia ir 
daug . išeivijos gyvenimo 
klausimų, nes ne vienas jų 
Amerikoje rašytas ir spaus
dintas. Raštus leido “Vaga,” 
rengė R. Maliukevičius.

Mano šio laiško tikslas ne
buvo suminėti visa, kas svar
biausio įvyko per tą laiką, 
kai atsisveikinau su Jumis 

^Amerikoje!—Juk tektų pri- 
sirninti ir labai įspūdingą 
Lietuvos Komunistų partijos 
bei Tarybų valdžios įkūrimo 
Lietuvoje 60-mečio paminėji
mą. Galima būtų pašnekėti ir 
apie tokį istorinį mūsų kultū
riniuose ryšiuose įvykį, kaip 
Lietuvos kamerinio orkestro 
išvyką į JAV, tarytum pra
laužusią antiistorinio “nepri
pažinimo” sieną, ir apie mū
sų sportinio gyvenimo nau
jienas (įsivaizduotume, kokį 
nepaprastą entuziazmą sukė
lė Vilniaus “Statybos” krep
šininkų žaidimas!), ir apie 
įvairius kultūrinio gyvenimo 
reiškinius. Bet juk kas domi
si, randa visa tai mūsų spau
doje, pasiekiančioje tautie
čius.

Todėl, atsiprašydamas už 
turbūt per ilgą Jūsų dėmesio 
atitraukimą, sakau—gal dar 
iki kurio nors sekančio karto, 
jei atsiras vertų naujienų!

Su pagarba ir padėka
Vytautas Kazakevičius

Naujos knygos
IŠLEIDO “VAGA” 
VILNIUJE

Petras Cvirka Rinktiniai 
Raštai, I t. (552 psl.). Žy
maus tarybinės literatūros 
klasiko P. Cvirkos 70-osioms 
gimimo metinėms pažymėti 
leidžiamas jo raštų tritomis. 
Pirmajame tome sudėti jo 
apsakymai. Pakartotinis lei
dimas.

Yra šalis, kur upės teka 
(131 psl.). XIX amžiaus lie
tuvių poezijos antalogija. Čia 
rasime Antano Klemenso, 
Dionizo Poškos, Antano 
Strazdo, Silvestro Valiūno, 
Simono Stanevičiaus, Valeri-( 
jono Ažukalnio-Zagurskio, 
Kajetono Aleknavičiaus, An
tano Baranausko, Vinco Ku
dirkos, Maironio ir kitų to 
meto poetų eilėraščių. Įvadi
nis straipsnis Vytauto Vana
go. Gale—trumpos žinios 
apie autorius.

Lionginas Šepetys Žmo
gus, menas, aplinka (364 
psl.). Autorius nagrinėja es
tetinius aplinkos dėsningu
mus, nustato naudos ir gro
žio santykį, atskleidžia indi
vidualaus ir visuomeninio 
skonio vaidmenį, formuojant 
aplinką. Leidinyje taip pat 
aptariamos atskiros meno ša
kos.

Linas Valbasys Romuko 
nuotykiai Brazilijoje (96 
psl.). Prieš keletą metų auto
rius yra išleidęs knygelę apie 
neturtingo lietuvių emigran
to berniuko gyvenimą Brazi
lijoje. Dabar L. Valbasys 
parašė antrą knygelės dalį, 
kurioje parodo sunkų paaug
lio kelią svetimoje šalyje. 
Abi dalys leidžiamos kartu. 
Spalvotais piešiniais iliustra
vo dail. Regina Ulbikaitė.

Stefa Bulkienė

[Laiškas iš Vilniaus]

Filmai apie įžymius 
Lietuvos veikėjus

Įdomių naujų filmų peržiū
rą šiomis dienomis suruošė 
Rašytojų sąjungos nariams 
Lietuvos Kinematografinin
kų sąjunga. Tai ištisa serija 
filmų apie įžymius mūsų vei
kėjus, daugiausia meno ir 
literatūros srityje. Labai įdo
mų ir tiesiog jaudinantį filmą 
apie Liaudies rašytoją Juozą 
Baltušį sukūrė režisierius R. 
Šilinis. Labai kūrybiškai fil
me perteikti būdingi Baltušio 
būdo bruožai kaip žmogaus ir 
rašytojo, gyvai atsispindi jo 
sąmojingumas ir nepakarto
jamas “Baltušiškumas.” Pats 
būdamas dramaturgas/ir sce
naristas, Baltušis šiame filme 
parodė turįs ir aktoriaus 
talentą, nes labai vykusiai 
atvaizdavo filmo herojų, kaip 
vykusiai jį vaizduoja ir gyve
nime.

Jaudinantis filmas “Di
džioji iliuzija” parodo visą 
eilę vyriausios kartos artis
tų, kurie atstovauja profesio
nalaus lietuvių teatro kūri
mosi istorijai. Tai—Jurgis 
Petrauskas, Elena Petraus- 
kienė-Žalinkevičaitė, P. Vo
syliūtė, T. Vaičiūnienė, P. 
Penkauskaitė, J. Laucius. 
Filmo pradžioje Jurgis Pe
trauskas parodytas Tartiufo 
vaidmenyje, kurį jis suvaidi
no savo 90-mečio sukaktuvių 
proga, bet filmą dar nebai
gus jis mirė ir toliau figūruo
ja tik jo portretas. Filmą 
režisavo K. Šablevičius.

Filme “Šimtasis spektak
lis” režisierius Imbrasas pa
tiekė visą eilę epizodų iš 
Liaudies artistės Monikos 
Mironaitės gyvenimo ir jos 
skaitlingų vaidmenų, atliktų 
įvairiuose veikaluose.

“Laimingasis—tai aš”— 
taip vadinasi Imbraso reži
suotasis filmas apie rašytoją 
J. Grušą jo 70-mečio proga. 
B. Dauguviečio paskatintas 
rašyti scenai, J. Grušas tapo 
produktingiausiu mūsų dra
maturgu. Įdomus jo pasisa
kymas apie apsilankymą 
Amerikoje, kur sutikęs eilę 
senų pažįstamų, kurie apimti 
nostalgijos ir Lietuvos ilge
sio. “Aš laimingas, kad esu 
savo krašte, dirbu savo tau
tai ir džiaugiuosi jos laimėji
mais,”—pareiškė Grušas.

Laimingu sutapimu žiūro

PROFESIJA - MOKYKLOS SUOLE

Keliasdešimt profesijų siū
lo paaugliams tarpmokykli
nis gamybinis centras, įs
teigtas Panevėžyje. Čia ir 
tradicinės specialybės—siu
vėjai, modeliuotojai, daili
dės, vairuotojai, ir pačios 
naujausios—skaičiavimo ma
šinų, automatinių linijų ope
ratoriai, radijo technikai. Žo
džiu, centre “atstovaujama” 
visai šio sparčiai augančio 
Tarybų Lietuvos miesto eko
nomikai, jos rytdienai.

Mokymo centras, kurį lan
ko maždaug pusė miesto vi
durinių mokyklų vyresniųjų 
klasių moksleivių, įrengtas 
padedant visoms miesto įmo
nėms. Ir praktinius užsiėmi
mus čia daugiausia'praveda 
įmonių darbuotojai.

— Parinkdami dėstyto
jus,—pasakoja centro direk
torius B. Puronas,—mes ati
džiai svarstome kiekvieną 
kandidatūrą. Jie privalo pui
kiai mokėti derinti inžinie
riaus žinias su darbininko 
įgūdžiais, turėti gerą autori
tetą, būti mokytojais pilnąja 
to žodžio prasme.

Siūlant berniukams ir mer
gaitėms platų profesijų pasi
rinkimą, duodama pakanka
mai laiko apmąstymui: užeik 
į bet kurį kabinetą, žiūrėk, 
bandyk, spręsk. Labai nau
dingos ekskursijos į miesto 
gamyklas, kurias rengia cen
tro specialistai. Suteikdamas 

vų tarpe buvo mūsų įžymusis 
agronomas profesorius P. 
Vasinauskas, pripuolamai at
vykęs į Vilnių. Kaip tik 
vienas rodomų filmų, pava
dintas “Ar nuneši mane jau
ną,” skirtas jo pagarsėjusiai 
kelionei po Lietuvą. O po 
naująją Lietuvą jis keliavo 
seniausia priemone—arkliu
ku, apvažiavęs apie pusantro 
tūkstančio kilometrų. Filme 
užfiksuota daug įdomių šios 
kelionės epizodų—atsilanky
mas senojo kaimo trobelėse 
ir naujuose kolūkių namuose, 
susitikimai su įvairiais žmo
nėmis, jų tarpe su senu 
pažįstamu, atvykusiu iš 
Amerikos, su kuriuo susitiko 
Vilniuje ir važiavo drauge 
sostinės gatvėmis arkliuku. 
Svo kelionę prof. Vasinaus
kas skyrė propagavimui ark
lio, kuris dabar darosi rete
nybe, o gaila, nes tai geriau
sias žmogaus draugas iš na
minių gyvulių, o dar ir būna 
naudingas ūkyje.

Ir dar vienas filmas— 
“Baubliai. Jame pasakojama 
apie Dionizo Poškos įkurtą 
pirmąjį muziejų ir jo origina
lų palikimą—Baublius, kurie 
dabar rūpestingai apdengti 
ir saugomi kaip brangi seno
vės retenybė.

Po peržiūros sekusiame 
aptarime dalyvavę rašytojų 
atstovai aukštai įvertino ma
tytuosius filmus ir apskritai 
studijos darbą įamžinant, 
kultūros darbuotojus. Prisi
minta, kad buržuazijai val
dant tuometiniai kino biznie
riai rūpinosi valdančiųjų po
nų filmavimu, tuo tarpu nie
kas nepasirūpino nufilmuoti 
Maironį ir kitus kultūros ir 
meno veikėjus.

Šiandien pas mus rinkimų 
diena. Nuo mūsų respublikos 
renkami 9 deputatai į Sąjun
gos Tarybą ir 32 deputatai į 
Tautybių Tarybą. Savo bal
savimo apylinkėje balsavome 
už LKP CK I sekretorių P. 
Griškevičių ir Radijo kompo
nentų gamyklos darbininkę 
montuotoją Joaną Klimavi
čienę. Pagal naująją Konsti
tuciją TSRS Aukščiausioji 
Taryba renkama penkeriems 
metams.

Vilnius, Justas Paleckis 
1979.III.4.

paaugliams galimybę išban
dyti savo jėgas, patikrinti 
savo siekimus įvairiose dar
bo vietose, centras stengiasi, 
kad busimosios profesijos pa
sirinkimas, moksleivių apsi
sprendimas būtų kuo tvirtes
ni.

Pamokos centre vyksta 
kartą per savaitę. Iš pradžių 
paaugliai mokomi dirbti prie 
paprastų, vėliau prie sudė
tingesnių įrengimų. Miesto 
įmonės, pavyzdžiui, jau nau
doja nemaža komplektuojan
čių detalių, kurias pagamino 
centro auklėtiniai.

Mokytojai ir inžinieriai, vi
sa organizacinė metodinė 
centro darbo sistema padeda 
šimtams vaikinų ir merginų 
išsirinkti profesiją, kuri būtų 
miela visą gyvenimą. Ap
klausa, kuri buvo pravesta 
metus čia prasimokiusių vy
resniųjų klasių moksleivių 
tarpe, parodė, kad trečdalis 
jų jau tvirtai nusprendė, kuo 
būti.

Tarybų Lietuvoje veikia 
platus profesinių technikos 
mokyklų, jaunimo profesinio 
orientavimo kabinetų, gamy
binių mokymo kombinatų 
tinklas. Tuo praktiškai įgy- 
vendipamos naujojoje TSRS 
Konstitucijoje įrašytos žmo
gaus teisės laisvai pasirinkti 
profesiją, įsigyti išsilavini
mą, gauti pageidaujamą dar
bą. R. Čėsna

Telegrama

Po Lietuvos dangumi

Vilnius. — Balandžio 10 
dieną Meno darbuotojų rū
muose įvyko iškilmingas Jo
nė Biliūno gimimo 100-ųjų 
metinių minėjimas. Įžanginiu 
žodžiu minėjimą pradėjo ju
biliejinės komisijos pirminin
kas, Lietuvos TSR mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto direk
torius akademikas Kostas 
Korsakas.

“Jonas Biliūnas,” pasakė 
jis, “buvo vienas žymiausių 
dvidešimto amžiaus pradžios 
demokratinių lietuvių rašy
tojų realistų, pirmasis lietu
vių grožinėje literatūroje pa
vaizdavęs proletariato gyve
nimą. Didelis talentas pelnė 
rašytojui garbingą vietą lite
ratūros istorijoje, skaitytojų 
širdyse. Nors geriausieji Jo
no Biliūno apsakymai nuo 
pat sukūrimo patvariai įėjo į 
mokyklinių skaitinių knygas, 
tačiau buržuaziniai klerikali
niai kritikai stengėsi laikyti 
Biliūną nuošaliame šešėlyje 
arba iškreiptai aiškinti jo 
kūrybinio palikimo tikrąjį tu
rinį, nutylėti revoliucinius, 
demokratinius motyvus.

Tarybų valdžios metais 
prasidėjo naujas Jono Biliū
no atminimo įamžinimo, jo 
kūrybinės tradicijos visoke
riopo puoselėjimo etapas. 
Tada buvo įvykdytas ir tes
tamentinis rašytojo pageida
vimas amžinai ilsėtis, kaip 
prašė, “ant Šventosios upės 
kranto.”

Pranešimą apie Jono Biliū
no gyvenimą, jo literatūrinį 
palikimą padarė rašytojas 
Mykolas Sluckis.

Nebūdamas marksistu, 
kalbėjo pranešėjas, Jonas Bi
liūnas labiau, negu bet kuris 
kitas iš pažangių šio amžiaus 
pradžios lietuviu kultūros ir 
visuomenės veikėjų, priartėk 
jo prie socialistinio idėalo, 
prie kovos už darbo žmogaus 
išlaisvinimą iš carizmo ir 
kapitalinio jungo. Jaunystėje 
dalyvavęs darbininkų ir 
moksleivių bruzdėjimuose, 
savo įsitikinimais jis liko 
pavergtosios liaudies, engia
mų darbo žmonių pusėje. Jo 
biografija ir kūryba nu
tvieksta 1905 metų revoliuci
jos įvykių.

Pradėjęs rašyti vaizdelius 
ir eilėraščius, Biliūnas netru
kus tampa ne tik prozos 
meistru, bet įsitikinusiu kri
tinio realizmo šalininku, jau
nos lietuvių literatūros teo
retiku. Aiškiau už kitus to 
meto literatus jis suvokia 
dviejų galiūnų—Žemaitės ir 
Donelaičio reikšmę mūsų 
kultūrai. Iš Biliūno mokėsi 
mūsų literatūros klasikai 
Vienuolis, Cvirka.

Ne tik savo menine kūry
ba,—pažymėjo Partijos isto
rijos instituto direktoriaus 
pavaduotojas Rokas Maliu
kevičius,—Jonas Biliūnas 
suartėjo su revoliuciniu Lie
tuvos darbininkų judėjimu, 
bet ir savo visuomenine, 
politine publicistine veikla. 
Pirmasis Biliūno biografas 
Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas, kartu su juo žengęs 
pirmuosius revoliucinės so
cialdemokratinės veiklos 
žingsnius, pagrįstai mokė 
branginti Biliūną ir kaip be
letristą, ir kaip kovotoją, vi- 
suomeninką, darbininkų 
spaudos publicistą.

Apie tai, kaip anykštėnai 
gerbia savo žemiečio atmini
mą, minėjime kalbėjo Bara
nausko ir Vienuolio-Žukaus- 
ko memorialinio muziejaus 
direktorė Teresė Mikeliūnai- 
tė.

Pažymint rašytojo jubilie
jų, Anykščijose buvo su
rengta tradicinė “Laimės ži
burio” šventė, Biliūno tėviš
kėje Niuronyje įrengta me
morialinė ekspozicija. •

V. Petkevičienė

Aštriai kritikuoja ir smerkia
Kinijos vadovybę

Maskva. — Savo vėliausia
me pareiškime dėl Tarybų 
Sąjungos santykių su Kinija 
Tarybų Sąjungos vyriausybė 
sako:

1979 m. balandžio 3 d. 
KLR vyriausybė paskelbė 
neketinanti pratęsti 1950 
metais sudarytos Tarybų Są
jungos ir Kinijos Liaudies 
Respublikos draugystės, są
jungos ir savitarpio pagalbos 
sutarties, kurios 30 metų 
galiojimo laikas baigiasi 1980 
metų balandžio mėnesį, nors 
pačioje sutartyje numatoma, 
kad ji gali būti pratęsta, 
abiem šalims sutikus. Mėgin
dama pateisinti šią savo prie
šišką akciją. Kinija griebiasi 
grubių prasimanymų. Dėl to 
būtina priminti tikrąją padė
tį.

TSRS ir KLR draugystės, 
sąjungos ir savitarpio pagal
bos sutartis buvo pasirašyta 
tuo metu, kai kinų tautai 
labai reikėjo pagalbos ir pa
ramos revoliuciniams iškovo
jimams ginti ir jai iškilu
siems ekonomikos ir kultūros 
ugdymo uždaviniams spręsti.

Ištikima savo internaciona
linei pareigai, sąžiningai 
vykdydama sutartyje numa
tytus įsipareigojimus, TSRS 
nuo pat pradžių tvirtai ir 
nuosekliai gynė KLR intere
sus pasaulinėje arenoje, 
efektyviai padėjo jaunai liau
dies respublikai atremti im
perialistinių jėgų mėginimus 
kištis į jos reikalus. Tarybų 
Sąjungos kariniai junginiai, 
nusiųsti į Kinijos Liaudies 
Respubliką jos prašymu, pa
tikimai apgynė šalį nuo prie
šo aviacijos antskrydžių. 
1950 metais sudaryta Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos sutartis 
suvaidino lemiamą vaidmenį

9?

Lietuvos darbo žmonėms vartai
į grožio pasaulį

Nuotraukoje: LTSR nusipelnęs artistas V. Kuprys su 
gamyklos darbininkais smulkių grąžtų ceche.

T. Žebrausko (ELTA) nuotr.

Vilnius. — Mėgsta dainą, 
šokį ir muziką Vilniaus grąž
tų gamyklos darbo žmonės, 
įmonės kolektyvas daug dė
mesio skiria estetiniam savo 
narių lavinimuisi. Penki šim
tai žmonių—o tai beveik 
trečdalis visų grąžtų gamyk
los darbininkų—aktyviai lan
ko kultūros klubą, kuris vir
to gamybininkų dvasinio tur
tėjimo židiniu. Reikšmingas 
įvykis Vilniaus grąžtų gamy
klos kolektyvo gyvenime bu
vo 500-asis kaimo kapelos 
koncertas. Ši kapela—vienas

Pavasaris
Jau švilpauja medžiuos varnėnų pulkai, 
Sparneliais plazdena prieš saulę; 
Pavasarį neša lengvi debesiai 
Per nuostabų mūsų pasaulį.

Greit tėviškę sveikins danguj vyturiai
Ir juoksis pakalnėj žibutės.
Skubės į tėvynę pavargę garniai
Per audrą, per vėją, per liūtį.

O saulė vis kopia kasdieną aukštyn, 
Naikindama šalčio galybę.
Jausmai nuostabiausieji veržias širdin—
Pavasaris eina tėvynėj. 

ir užkertant kelią tiesioginei 
imperialistinei agresijai prieš 
KLR 1950-1953 metų karo 
Korėjoje laikotarpiu, taip 
pat vadinamosios “Taivanio 
krizės” metu 1958 metais.

Pagalba, kuriant naujas ir 
rekonstruojant senas indus
trijos šakas Kinijos Liaudies 
Respublikoje, žvalgant ir 
eksploatuojant naudingąsias 
iškasenas, ryšių plėtimas 
mokslo ir kultūros srityje ir 
daugelis kitų dalykų taip pat 
buvo 1950 metų sutarties ir 
jos pagrindu sudarytų susi
tarimų dėl TSRS ir KLR 
bendradarbiavimo įvairiose 
srityse nuostatų įgyvendini
mo rezultatas. Tai žinoma 
visam pasauliui. Už visa tai 
Kinija buvo labai dėkinga ir 
aukštai vertino šią pagalbą.

Tarybų Sąjungoje kaip ir 
anksčiau didžiai gerbiama ki
nų tauta, jos istorija ir kultū
ra. Nėra objektyvių priežas
čių mūsų dviejų šalių tautų 
atsiribojimui, tuo labiau— 
priešiškumui. Jokios Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos draugys
tės priešininkų pastangos, 
jokie mėginimai išdildyti iš 
liaudies atminties, paversti 
niekais visa tai, kas pozity
vaus buvo sukaupta dviejų 
šalių broliško bendradarbia
vimo metais, sukelti Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos tautų 
nesantaiką neduos jiems no
rimų rezultatų.

Tarybų Sąjunga pareiškia, 
kad visa atsakomybė už 
TSRS ir KLR draugystės, 
sąjungos ir savitarpio pagal
bos sutarties galiojimo nu
traukimą tenka Kinijai. Ta
rybų Sąjunga, suprantama, 
padarys atitinkamas išvadas 
iš minėtų Kinijos veiksmų.

populiariausių meno savi
veiklos kolektyvų.

Prieš dešimt metų gamyk
loje buvo pasirašyta kultūri
nio bendradarbiavimo sutar
tis su Lietuvos TSR akade
minio dramos teatro kolekty
vu. Įmonės atstovai nuolat 
dalyvauja naujų teatro pa
statymų visuomeninėse per
žiūrose. Aktoriai šefuoja 
agitbrigadą, įmonės dramos 
studiją. Jie mielai lankosi 
kūrybiniuose gamyklos klubo 
vakaruose.

Kęstutis Balčiūnas
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SPECIALIAI “LAISVEI” [Laiškas iš Žemaitijos]

Ką II ena kelionė
Stigrėnų miškus

Rašo ANTANAS BRAZAUSKAS
Tąsa iš pereito num.

ŽEMAITUKAI 
NESNAUDŽIA

Tęsinys »
Vienuoliktose SSD “Ne

munas” vasaros orientacijos 
žaidynėse pirmąją vietą lai
mėjo Pajūrio jauniai. Iš 12 
nugalėtojų 11-likos pajūrie
čių krūtines puošia žetonai. 
Juk gražus laimėjimas?

Labanoro miškai girdėjo 
Pabaltijo mokyklų mačo da
lyvių krykštavimus. Kiekvie
ną pajūriečiai laimingi, nes 
pelnė mačo nugalėtojų žeto
nus.

Molėtų miškuose Il-ose 
moksleivių orientacijos spor
to varžybose iškovojo 10 
medalių. V. Bikelis ir V. 
Mikaitytė ruošiasi sąjungi
nėms varžyboms.

“Laimi atkaklieji!—sako 
mokytojas J. Gečas.—Ir kas
dien treniruotės ... V. Bi
kelis ir V. Mikaitytė—respu
blikos rinktinės nariai V. V. 
Yomantas laimėjo Pabaltijo 
mačo nugalėtojo žetoną. Z. 
Būdvystės, V. Mickutės ir S. 
Petravičiūtės krūtines puo
šia estafetes aukso meda
liai.”

Pergalių džiaugsmo pra
džia. ***** *

Mūsų Ievutė, “Laisvės” 
nepavargstanti darbuotoja 
darbšti lietuviškojo žodžio 
pievų bitelė, prieš dešimt 
pilnų metų, viešėdama Lie
tuvos krašte, džiaugėsi:

Sveikinu Šilalės rajono 
mokinių turistinių varžybų 
dalyvius! Draugiškos varžy
tynės jums duos daug gero. 
Išaukite mieli vaikučiai, į 
garbingus piliečius. Lai kiek
vienas jūsų žingsnis bus lydi
mas saulės, linksmybės.

Vilnius, 1968 m. gegužės 
31 d.

Iš širdies palinkėjo Lietu
vos TSR nusipelniusi kultū
ros veikėja Ieva Mizarienė ir 
nesnaudžia pajūriečiai.

Kiekvienas kampelis ir so
džius (nors ir mažiausias), 

’kiekviena apylinkė garsėja

istorijos ir archeologijos, ar
chitektūros paminklais, gam
tos įžymybėmis ar įdomiais 
šių dienų statiniais. Kažin, 
ar sugebėjau pasakoti Pajū
rio, Žemaitijos pakraščio, is 
torijos gabalėlį?

Už nugaros, galima sakyt, 
liko gegužės mėnesio ir lie
tingosios vasaros kelionės. 
Rudeniop vykau grybauti.

Ir Pajūrio, ir Tenenių apy
linkės, išsimėčiusios miškin
goje lygumoje, gamtovaizdį 
įvairina Jūros upė su savo 
intakais Nemylu ir Lokysta, 
kurių slėniai ir šlaitai pilni 
ąžuolų, drebulių, skroblų, 
liepų, lazdynų. Miškeliuose 
vešlios eglės, pušys, kiti me
deliai.

Iš Tenenių miškų grįžau su 
grybu pilnutelaičiu krepšiu. 
Papilkėjusiais rudens keliais, 
pro gintaru varvančius ber
žus, pro melsvėjančias egles, 
pušis pro auksu švytinčius 
ąžuolus vieškeliu lengvai 
skriejo autobusas.

Stabtelėjau Pajūryje, pra
vėriau muziejaus, praeities 
ir dabarties saugyklos, du
ris. Šlovės kambarys . . . 
Gyva eksponatų kalba. Visi, 
kas užsuka čionai, pajunta 
nenumaldomą gyvenimo 
troškulį. Čia, tyliame kamba
ryje, aplankalai glaudžia žu
vusių karių, partizanų, liau
dies gynėjų, sąžiningų artojų 
praeitį. Mes skaitome jų žyg
darbius, susipažįstame su 
gyvenimu. Čia nuo kambarė
lio standų jie žvelgia besi
šypsančiomis, mąsliomis aki
mis.

Iš nuotraukų pažįstu J. 
Kaziukonį, H. Liožių, VI. 
Stirbį, L. Kolyčių, V. Petru- 
konį, dešimtis kitų kareivių. 
Juos pažįstu . . .

Tiesą šnekant, sėdėjau 
pusvalandį kitą ir savo bib
liotekoje, archyve.

Kas giliau krito į širdį— 
šiandien, radęs laisvą valan
dėlę, parašiau.

1978, vasara
Pabaiga

Po Lietuvos dangumi
Vilniaus universitetui aukštas apdovanojimas

Vilnius. — Už nuopelnus 
ruošiant specialistus liaudies 
ūkiui, plečiant mokslinius ty
rimus ir keturišimtųjų įkūri
mo metinių proga TSRS 
aukščiausios tarybos prezi
diumo įsaku Vilniaus Valsty
binis Vinco Kapsuko univer
sitetas apdovanotas tautų 
draugystės ordinu.

Ryšium su šiuo reikšmingu 
įvykiu Universiteto didžiojo
je salėje įvyko profesorių, 
dėstytojų, studentų ir tar
nautojų mitingas.

Dosnios rašytojo vasaros

Šimtai tūkstančių skaityto
jų žavisi rašytojo Juozo Bal
tušio kūriniais, jo knygos 
užima garbingą vietą kiek
gi no bibliotekoje. Pačių gy- 
v iiimo gelmių pažinimas, 
gyvai nutapyti gimtojo kraš
to žmonių paveikslai, nepa
kartojamai sodri kalba pelnė 
Juozui Baltušiui visuotinę 
pagarbą ir meilę.

Balandžio 13 dieną Meno 
darbuotojų rūmuose įvyko 
Lietuvos TSR liaudies rašy
tojo Juozo Baltušio kūrybos 
vakaras. Lietuvos TSR rašy
tojų sąjungos valdybos pir
mininkas Alfonsas Maldonis 
pasveikino Juozą Baltušį 
garbingos sukakties proga, 
visų jo talento gerbėjų vardu 
padėkojo už dosnias kūrybi
nes vasaras. Savo knygomis, 
pasakė jis, Juozas Baltušis 
išsikovojo neginčijamą litera
tūrinę šlovę ir pripažinimą,

aktyvia visuomenine veikla 
įrašė daug prasmingų pusla
pių į savo krašto visuomeni
nio ir kultūrinio gyvenimo 
istoriją.

Juozo Baltušio įnašas į 
tarybinę Lietuvių literatū
rą,—kalbėjo Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos narys 
korespondentas, filologijos 
daktaras Jonas Lankutis,— 
didelis ir įvairus, apimantis 
romano, apysakos, dramos, 
apsakymo, kino dramaturgi
jos, feljetono, publicistikos 
žanrus. Išleidęs pirmąjį savo 
novelių rinkinį “Savaitė pra
sideda gerai” dar paskuti
niaisiais buržuazijos valdymo 
metais, Juozas Baltušis akty
viai reiškėsi ir reiškiasi vi
sais tarybinės Lietuvių lite
ratūros raidos etapais. Šį 
savo jubiliejų jis pasitinka 
nauju romanu “Sakmė apie 
Juzą.”

Daug nuoširdžių sveikini
mo žodžių, gražiausių linkėji
mų jubiliatui tarė respubli
kos kūrybinių sąjungų, kul
tūros įstaigų, gamybinių ko
lektyvų atstovai.

Labai šiltai sutiktas, Juo
zas Baltušis nuoširdžiai pa
dėkojo partijai ir vyriausy
bei , visiems skaitytojams už 
didelę pagarbą jo talentui, už 
aukštą kūrybos įvertinimą.

Lietuvos TSR Liaudies ra
šytojas Juozas Baltušis gar
bingo jubiliejaus proga apdo
vanotas Spalio Revoliucijos 
Ordinu. V. Petkevičienė

Ką žinome apie stiklą 
ir jo gaminimą

UGNIMI KVĖPUOJANTI 
UPĖ

Panevėžiečių stiklo gami
nių siuntos keliauja ne tik į 
Tarybų Lietuvos miestus ir 
rajonus bei į broliškas respu
blikas, bet ir į VFR, Austri
ją, Šveicariją.

“Rasti senovės dirbinių li
kučiai liudija, kad nei pagal 
apdirbimą, nei kokybę senų 
laikų stiklas iš esmės beveik 
nesiskyrė nuo mūsų dienų 
stiklo. Ir kažin, ar yra kokia 
nors kita gamybos šaka, kuri 
nuo senovės taip mažai pato
bulėjo, kaip stikladirbys- 
tė,”—savo laiku rašė įžymu
sis chemikas D. Mendeleje
vas.

Tada jis buvo teisus. O 
šiandien? . .

Daug nutekėjo krosnyse 
ugnimi kvėpuojančių stiklo 
upių, kol gautas toks stiklas, 
kokiu dabar jo gamintojai 
didžiuojasi. Štai, tarkim, pro 
langus pažvelgė kaitri vasa
ros saulė. Bet kambarių tem
peratūra nepasikeitė: tary
tum kas užtraukė tankias 
užuolaidas. Langai—iš ypa
tingo stiklo rūšies, automa
tiškai sumažinančios saulės 
spindulių laidumą. Arba an
tai parduotuvės vitrina su 
dvigubu stiklu, kuris niekada 
neužšąla ir neaprasoja. Va
kare ši vitrina atrodo pasa
kiškai: švyti visas plotas 
tarp stiklų—aliuminio rė
muose esantis hermetinis 
stiklo paketas, užpildytas 
neonu. Aliuminio sienelės— 
eletrodai.

Unikaliems pastatams stik
lo paketai, bet tik nešvytin- 
tys, paprasti, gaminami ir 
Panevėžyje.

Audros krosnyje
— Kaip gaminamas “kas

dieninis” stiklas?—klausiu 
Panevėžio stiklo fabriko vy
riausiosios inžinierės Julijos 
Lugauskaitės.

— Norite pamatyti?—pasi
domėjo ji.

Prisidengę apsauginiu sky
deliu, pažvelgėme į stiklo 
virimo krosnies vidų. Čia 
1500 laipsnių karštyje aštuo- 
nių metrų pločio vonioje ly
dosi Anykščių kvarcinis smė
lis, Vladimiro srities dolomi
tas, Akmenės klintys, Uralo 
lauko špatas, Baškirijos so
da ... Ši masė virė ūžiančio
je dujų ir oro liepsnojo. 
Krosnis—kone pusšimčio 
metrų ilgio. Viename jos 
gale vaizdas panašus į smėlio 
dykumoje siaučiančią pašėlu
sią audrą. Artėdama į kitą 
krosnies galą, ši audra pa
laipsniui rimo . . . Kakta 
žliaugė prakaitas, marškiniai 
prilipo prie nugaros, įkaitu
sios prie krosnies grindys 
svilino padus. Nesunku su
vokti, kodėl čia dirbą žmonės 
į pensiją išeina dešimčia me
tų anksčiau.

Kiek kainuoja išlydyti 
lakštinį stiklą?

Štai tik pora skaičių. Per 
24 darbo valandas krosnis 
praryja apie 85 tonas smėlio, 
per valandą—2300 kubinių 
metrų dujų; o vienam respu
blikos gyventojui, kai jo bu
tui centralizuotai tiekiamas 
karštas vanduo, tokio kiekio 
dujų buitiniams reikalams 
užtektų ... 28 metams.

Aparatinėje šeimininkavo 
darbo veteranas stiklo virė
jas Antanas Jurkonis. Jis 
stebėjo 14 įvairių prietaisų. 
Antai potenciometras auto
matiškai rašė oro temperatū
rą stiklo krosnyje; brėžiama 
popieriuje raudona kreivė 
buvo panaši į žmogaus šir
dies darbo įrašą—kardiogra
mą.

— Stiklą gaminant labai 
svarbu—temperatūros reži
mas,—sakė Jurkonis.—Ste
biu slėgį . . .

Aparatinėje buvo ir teleek- 
ranas. Jame matyti tai, kas

dedasi stiklo krosnyje, tik 
kitomis—pilkomis spalvomis. 
Staiga ekranas sumirgulia
vo: tai į krosnį plūstelėjo 
nauji liepsnojantys dujų gū
siai—elektroniniam laikro
džiui skaičiuojant, krosnyje 
reguliuojama degimo lieps
na.

Cecho kontrolierė Nina 
Jančiauskienė parodė, kaip 
tikrinama stiklo kokybė. 
Prietaisas lakštinio stiklo 
banguotumui nustatyti pana
šus į rankinį ant stovo kulko
svaidį, nukreiptą į baltą ek
raną, perkirstą juoda linija.

Imu nuošaliai pastatytą 
stiklo atkarpą, įstatau ją į 
prietaisą. Žiūriu atitinkamu 
kampu į ekrano brūkšnį. 
Matau: stiklas nelygus, sa
kau, blogai . . .

— Visiškai teisingai,—su
tinka kontrolierė.—Jūs paė
mėte jau išbrokuotą stik
lą .. .

Stiklo kokybė ceche stebi
ma ir poleriskopu—pagal in
terferencinių spalvų lentelę.

— Respublikoje statybinį 
stiklą gaminame tik mes,— 
sakė gamybos ir technikos 
skyriaus viršininkas Alfon
sas Šukevičius.—Fabrikas 
pirmąją produkciją išleido 
prieš 13 metų. Lakštinis 
stiklas gaunamas pažangiu 
belaiveliniu metodu, stiklo 
juostą tempiant tiesiog nuo 
stiklo masės paviršiaus.

Šiemet numatoma paga
minti 4 milijonus 100 tūks
tančių kvadratinių metrų 
stiklo. Panevėžiečių stiklo 
juostos plotis—2.5 metro. 
Taigi tokia stiklo, juosta, pa
gaminta mieste prie Nevė
žio, galima keturiasdešimt 
vieną kartą apjuosti Žemės 
rutulį per pusiaują.

Budri akis
Statybose kartais eina per

niek nemažai stiklo. Dūžta, 
kai blogai laikomas, nerūpes
tingai pervežamas. Bet dar 
yra ir kitos priežastys. Tary
binių mokslininkų nuomone, 
pirma laiko stiklas dūžta 
todėl, kad yra smulkiausių 
stiklo paviršiaus defektų, ku
rių nepastebėsi nei paprasta 
akimi, nei per didinamąjį 
stiklą ar net mikroskopą; jie 
pastebimi tik elektroniniu 
mikroskopu.

Nuo senų laikų bandyta 
pagaminti nedūžtantį stiklą. 
Prancūzų chemikas Benedik
tus pasiūlė tripleksą: dvi 
paprasto stiklo plokšteles, 
tarp kurių supresuota trečia 
plokštelė—celuloidinė. Jei 
per šį stiklą suduosite, pa
vyzdžiui, plaktuku, jis nesu
duš, blogiausiu atveju—gali 
skilti. Bet vis dėlto tuo stiklu 
per anksti džiaugtasi. Jis 
neilgaamžis—celuloidas gel
tonuoja, ir blogėja stiklo 
optinės savybės. Dabar celu
loidas pakeistas butafolo plė
vele.

Dar viduramžių chemi
kams buvo žinomos stiklo 
“ašarėlių” keistos savybės. 
Stiklines lazdeles tirpindavo 
ugnyje taip, kad stiklo lašai 
kristų į indą su šaltu vande
niu. Ir stiklas sustingdavo 
“ašarėlių” forma. Jis stebin
davo savo stiprumu—galėjai 
drožti akmeniu per storąją 
lašų—“ašarėlių” pusę, ir nie
ko. Bet pakakdavo tik nu
laužti plonąją dalį, ir stiklo 
lašas prarasdavo tvirtumą. 
Mokslininkams pavyko at
spėti šią paslaptį. Šiandien 
užgrūdintas stiklas—“ašarė
lių” įpėdinis. Dabar stiklo 
lakštą įkaitina beveik iki 
minkštumo, po to—tuoj at
šaldo oro srovėmis. Stiklas 
tampa ne tik atspariu, bet ir 
saugiu—jei jis kartais ir dūž
ta, tai ne aštriomis skevel
dromis, o suaižėja, subyra 
nepavojingomis dalelėmis.

Stiklo grūdinimo, jo stip
rumo ištakos pagrįstos teo-

TARPTAUTINĖMIS 
TEMOMIS

Reikalingi 
praktiniai 
rezultatai

Kaip niekada plačiai atsto
vaujamas Nusiginklavimo 
komitetas, kurio eilinė sesija 
šiuo metu vyksta Ženevos 
nacijų rūmuose. Po ilgame
tės pertraukos posėdžiuose 
dalyvauja Prancūzija. Pirmą 
kartą komitete—Kuba, Alžy
ras, Kenija, Indonezija. Ši 
Lanka ir kai kurios kitos 
šalys. Pažymėsime, kad Pe
kinas, kaip ir anksčiau, nepa
geidauja dalyvauti komiteto 
darbe, tuo pačiu parodyda
mas savo tikrąjį požiūrį į 
aktualiausių tarptautinio 
įtempimo mažinimo, taikos ir 
saugumo klausimų sprendi
mą.

Šios sesijos, kuri truks iki 
balandžio pabaigos, darbo
tvarkėje—svarbios proble
mos: branduolinis nusigin
klavimas, visiškas ir visuoti
nis branduolinio ginklo ban
dymų nutraukimas, cheminio 
ginklo uždraudimas ir likvi
davimas, uždraudimas kurti 
naujų rūšių masinio naikini
mo ginklą, įskaitant neutro
ninį, ginkluotųjų pajėgų ir 
įprastinės ginkluotės mažini
mas, karinių biudžetų maži
nimas.

Sesijos dalyviai Ženevoje 
pradėjo dėstyti savo pozici
jas aukščiau minėtais darbo
tvarkės klausimais. Daugely
je pasisakymų aukštai verti
nama nenuilstama Tarybų 
Sąjungos veikla ieškant bū
dų išspręsti aktualiausią ir 
neatidėliotiną dabarties pro
blemą—pažaboti ginklavimo
si varžybas, pasukti realiu 
nusiginklavimo keliu. Primin 
sime, kad neseniai Maskvoje 
priimtoje Varšuvos sutarties 
valstybių Politinio konsulta
cinio komiteto deklaracijoje 
buvo vėl patvirtinta, kad 
nėra tokios rūšies ginkluo
tės, kurios jos nebūtų pasi
rengusios apriboti arba su
mažinti, griežtai laikantis ža
los nedarymo nė vienos ša
lies saugumui principo.

Tarybų Sąjunga ketina pa
daryti visa, kas nuo jos 
priklauso, kad Nusiginklavi
mo komiteto darbas būtų 
sėkmingas, ir laukia tokio 
pat konstruktyvaus proble
mos vertinimo iš kitų sesijos 
dalyvių. Pasaulio tautos reiš
kia viltį, kad šiais metais bus 
.pasiekta praktinių rezultatų 
išplėstinio Ženevos forumo 
veikloje, kad 1979 metai taps 
ryškia data kovoje už ginkla
vimosi varžybų nutraukimą 
ir nusiginklavimą, už tvirtes
nę, pastovesnę taiką žemėje.

J . Babenka

riškai. Paskaičiavimai liudi
ja, kad ir pats paprasčiausias 
stiklas gali būti kur kas 
stipresnis. Šalyje ieškoma 
įvairių stiklo apdirbimo bū
dų, padedančių spręsti pa
tvarumo problemas. Antai 
kamera virš stiklo vonios su 
skystu alavu ar jo lydiniais 
užpildoma inertinėmis dujo
mis. Stiklo juosta tempiama 
virš išlydyto metalo, ji atsar
giai vėsinama. Ir stiklas 
įgauna lygesnį, tarytum poli
ruotą paviršių, didesnį pa
tvarumą.

Stiklas—tai ir sienos, 
vamzdžiai, vata, mikrosko
pai, teleskopai ... Iš stiklo 
gaminami tramplinai ir plau
kimo baseinai. Pro kosminio 
laivo langus iš stiklo, atlai
kančio pragarišką skrydžio 
per atmosferą karštį ir žiau
rų kosminį šaltį, kosmonau
tai žvelgia į Žemę.

Arnoldas Čaikovskis
Panevėžys

Lietuvos TSR ir Baltarusijos TSR darbo žmonių socialist!* 
nio lenktyniavimo sutartį 1979 metams pasirašė kandidatas 
į TSKP CK Politinio biuro narius, Baltarusijos Komunistų 
partijos Centro Komiteto pirmasis sekretorius P. MaŠero- 
vas ir Lietuvos Komunistų partijos Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius P. Griškevičius.

N. Verzilovo ir V. Gulevičiaus (ELTA) nuotr.

Tarybų Lietuvos padangėje

ŽVEJAMS PAGERBTI
Lietuvos TSR Aukščiausio

sios Tarybos Prezidiumas įs
teigė Lietuvos TSR nusipel
niusio žvejo garbės vardą.
VALIO “STATYBAI!”

Tarybų šalies aukščiausio
je lygoje šiemet gražų žaidi
mą demonstravo “Statybos” 
krepšininkai. Kovos jau bai
gėsi. Prizininkų tarpe yra ir 
vilniečiai—“Statybos” ko
manda iškovojo trečiąją vie
tą ir bronzos medalius. Pir
moji arba “auksinė” vieta 
atiteko Maskvos CASK ko
mandai, sidabrą iškovojo 
“Kijevo” “Strojitelis.”

“Statybos” vyr. treneris 
R. Endrijaitis paskirtas 
TSRS jaunimo rinktinės tre
neriu.

Valio “Statybai”—džiau
giasi krepšinio sirgaliai. Jų 
mėgstama komanda šiemet, 
kaip ir jos treneris R. Endri
jaitis, tikrai nusipelnė gra
žiausių pagyrimo žodžių.
TRADICINĖS 
LENKTYNĖS SARTUOSE

Tradicinėse lenktynėse ant 
Sartų ežero ledo dalyvavo 98 
važnyčiotojai ir jų žirgai. 
Tiesa, šiemet nebuvo pasiek
ta naujų rekordų, tačiau gau
siai susirinkę žmonės, kaip ir 
visuomet, gražaus džiaugs
mo patyrė daug. “Aukštaičių 
krašto” prizą pelnė L. Gar- 
bulevičius, kurio valdomas 
eržilas Husaras 1600 m ratą 
ledu nubėgo per 2 minutes 
14,8 sekundės.

Įdomiausios rungtynės bu
vo dėl TSRS lakūnų—kosmo
nautų prizo. Penktą kartą iš 
eilės jis atiteko širvintiškiui 
A. Andruliui.
SVETINGAS IR ŽIEMĄ

Ar šaltis, ar sniegas, o 
Vilnius vistiek gražus, trau
kia svečius. Sausio mėnesį 
miestas priėmė 31 turistinį 
traukinį iš įvairių Tarybų 
šalies vietovių. Mieste pabu
vojo 12 tūkstančių turistų.

Neseniai 87 tūkstančių eg
zempliorių tiražu išleista Vil
niaus turistinė schema. Joje 
siūloma pakeliauti maršru
tais: “Vilniaus architektūros 
paminklai,” “Revoliucinė 
praeitis,” įdomūs maršutai 
“Socialistinis Vilnius,” “Ado
mas Mickevičius Vilniuje” ir 
kt.
“SNAIGĖ ŽYGYJE”

Žiema ir poilsis su slidė
mis! Ką tai reiškia vilnie
čiams, gerai liudija “Snai
gės” turistiniai maršrutai. 
Pirmame žygyje Antakalnio 
apylinkėmis dalyvavo apie 
pusšešto šimto žmonių, o 
antram žygiui į Karoliniškes 
atvyko jau net 730 slidinin
kų. Jauniausia žygio daly
vė—gydytojų Liepiu dukre
lė, kuriai vos ... 4 metukai. 
Gi vyriausias dalyvis jau 
vilniečiams gerai pažįstamas. 
Tai 73 metų pensininkas An
tanas Banys.

“Snaigės” maršrutai visada 
žada gražų poilsį, ir todėl

jiems toks masinis vilniečių 
dėmesys.
PANEVĖŽYJE - PIRMAS, 
RESPUBLIKOJ- „ 
PENKTAS

Panevėžyje atvėrė duris 
antikvariatas. Tai pirmas an
tikvarinis knygynas Panevė
žyje ir penktasis—respubli
koje. Panevėžiečiai čia gali 
parduoti ar įsigyti knygas, 
išleistas nuo 1851 metų.
PANEVĖŽIO LĖLININKAI

Panevėžio Kultūros namų 
lėlių teatras—saviveiklinis, 
tačiau ši saviveikla jau garsi 
net tik šiame mieste. Pane
vėžio lėlininkai su įdomiai 
parengtais spektakliais pa
buvojo Latvijoje, Estijoje, ir 
net užsienyje—Jugoslavijo
je, Čekoslovakijoje, o nese
niai jie išvyko gastrolėms į 
Vengriją.
NAUJOS ŠIAULIŲ 
PUOŠMENOS

Naujausiame Šiaulių mik
rorajone—Dainiuose—stato
mi penkiaaukščiai, devy- 
niaaukščiai ir dvylikaaukščiai 
namai, kuriuose apsigyvens 
32 tūkstančiai gyventojų. 
Mikrorajono plotas užims 
463 tūkstančius kvadratinių 
metrų. Čia veiks keturios 
vidurinės, mokyklos, aštuoni 
vaikų lopšeliai—darželiai. 
(Dabar veikia viena mokykla 
ir du vaikų lopšeliai—darže
liai). Mikrorajono puošme
na—busimasis visuomeninis 
prekybos centras, kurį, beje, 
suprojektavo patys šiaulie
čiai. Veiks taupomoji kasa, 
ryšių skyrius, 180 vietų val
gykla ir kitos gyventojų ap
tarnavimo įstaigos. Bus pa
sodintas ir parkas.
GRAŽI TRADICIJA

Nebuvo ši graži tradicija 
užmiršta ir šiemet. JasiūliŠ- 
kių senelių—invalidų namuo
se prie vaišių stalo susirinko 
tie, kam šiemet sukaks 60, 
70 ir 80 metų. Jubiliatus 
sveikino šių namų direkto
rius A. Rudys, pavaduotoja 
B. Lučinskienė, vyr. gydyto
ja A. Gustaitienė. Jubilia
tams įteiktos dovanos pri
mins šią šventišką jų gyveni
me dieną.

Jungtines Valstijos 
atsimokėjo tuo 
patimi

Washingtonas. — Kovo 12 
dieną buvo gautas iš Pietų 
Afrikos Respublikos praneši
mas, kad ten trims Jungtinių 
Valstijų ambasados darbuo
tojams įsakyta savaitės bė
gyje apleisti šalį, nes jie 
užsiimą šnipinėjimu. Ant ry
tojaus šios šalies valdžia įsa
kė dviem Pietų Afrikos am
basados darbuotojams tuojau 
išsikraustyti iš Washingtono. 
Tačiau diplomatiniai santy
kiai tarp abiejų šalių tebėra 
nenutraukti.
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Džiaugsmo sezonas
I

Greit užmiršom žiemos šaltį Pavasario slieką gave
Kai pavasario sulaukėm, Suka sau lizdą po stogu.

Džiaugiamą kad gyvi išlikom 
Salto sniego jura plaukę.

Štai pavasarinės dienos, 
Mojaus mėnuo šilto vėjo,.

Krokusai, narcyzai, tulpės 
Galvas kyšioti pradėjo.

Paukščiai gieda visais tonais 
Linksmina pastogės 

žmogų,

Statoma Ignalinos 
atominė elektrinė

Kasdien vis spartėja Ignalinos atominės elektrinės, 
statybos tempai. Pirmąjį atominės elektrinės bloką numa
tyta atiduoti naudoti 1982 metais. Jo galingumas sieks 
pusantro milijono kilovatų. Sparčiausiai statomas busimųjų 
energetikų miestas Sniečkus. Čia iškilo jaukūs gyvenamųjų 
namų kvartalai, vidurinė mokykla, vaikų darželis ir 
lopšelis, parduotuvės.

Kartu kuriama pajėgi statybos bazė. Ją sudarys 
gelžbetoninių konstrukcijų gamykla, šiluminis mazgas ir 
kt. T. Žebrausko nuotraukos

Naujajame Sniečkaus vaikų darželyje.

Nicosia. — Kipro graikai ir 
turkai planuoja bandyti pa
šalinti tarp jų esamus nesusi
pratimus. O tų nesusiprati
mų yra tiek ir tiek.

dviejų dalių tragedija “Pasaulio gaisras.” Naująjį pastaty
mą režisavo G. Černiauskas, dailininkas—G. Lukošius, 
kompozitorius—S. Šiaučiulis. Pagrindinių veikėjų paveiks
lus sukūrė aktorė L Simonaitytė, respublikos nusipelnęs 
artistas B. Barauskas, aktoriai A. Andriukonis, G. Pečiūra.

NUOTRAUKOJE: scena iš spektaklio “Pasaulio gaisras.”
B. Aleknavičiaus nuotr.

Taip ir vėl laimingos dienos 
Grįžo paukščiam ir 

žvėreliam,

O ir žmogų kvapsnys oro 
Traukia pušynan, 

kalnelin.

šiltoms vasaros 
dienelėms.

Jonas Šutas 
(Grimsby, Ontario)

Baltimore, Md. — Balan
džio 12 dieną čia tapo api
plėšta Cross Keys dailės ga
lerija. Žalos esą pridaryta už 
$15,000.

PASTABŲ ŽIUPSNELIS
ALISĖ JONIKIENĖ

Seniai jau rengiuosi tarti 
žodį apie LDS prezidentą 
Servit J. Gugą. “Tiesoje” 
skaitau jo kampelį (Presi
dent’s Corner) ir negaliu at
sidžiaugti. Jo raštai patrauk
lūs ir kupini sveikų minčių 
Susivienijimo ugdymui. Įs
pūdžiai iš viešnagės Lietuvoj 
rodė, kad jis tikrai pamilo 
tėvelių gimtinę, tą Nemuno 
Kraštą.

Skaitydama jo kolumną, 
prisimenu jo tėvelį. Jis dirbo 
automobilių industrijoje 
(neatsimenu, kurioj įmonė
je). Veik kas savaitė jis 
siųsdavo korespondenciją 
“Vilniai” apie tūlus įvykius 
Detroite, ir, kas svarbiausia, 
apie UAW (United Auto 
Workers) unijos organizacinę 
veiklą, kurioje jis pats daly
vavo. Tada unija dar nebuvo 
pripažinta. Servitas, sekda
mas tėvo pėdomis, dabar 
puikiai pasireiškia savo veik
la, reikia pripažinti, kad be 
reikalo mes aimanavome: 
kas užims mūsų vietas, kada 
dėl senatvės turėsime pasi
traukti!

* *
Kalbant apie Servitą, ne

galima netarti žodžio kito 
apie jo grakščiąją žmonelę 
Rūtą. Ji irgi nei kiek neati- 
tolsta nuo savo tėvelių įdėjų. 
Ji seka motinos pėdomis, 
Detroito moterų klube eida
ma sekretorės pareigas ir 
veikdama kitose pažangiose 
organizacijose. Jos motina 
velionė drg-ė Astrauskienė 
per metų metus sekretoriavo 
moterų klubui, LLD kuopai 
ir nuoširdžiai veikė įvairiose 
komisijose. Kaip džiaugtųsi 
ji, jeigu šiandien matytų, 
kaip jos dukra tęsia jos 
nebaigtus darbus.

Linkiu abiems Gugams iš
tvermės ilgai darbuotis ir 
nepavargti.

* * * * * *
Štai paskutinė LDS orga

no “Tiesos” laidoj matome 
jaunos moters nuotrauką. 
Tai Elena Janulytė iš St. 
Petersburg, Fla. Per mikro
foną ji sako prakalbą apie 
Tarp. Moters Dieną.

Ta jauną lietuvaitė, mato
mai, yra talentinga nevien 
muzikoje. Jau ir praėjusiais 
metais ji (jei teisingai atsi
menu) sakė kalbą ta pačia. 
Tiesa, ji kalba angliškai, bet 
tai, rodos, tik dėlto, kad ten 
susirenka mišri publika. Ele
na gražiai kalba ir lietuviš

S ADATAS NORĮS
MILITARINĖS PAGALBOS

Senatorius William V. 
Roth, republikonas iš Dela
ware, lankėsi Egipto sostinė
je ir turėjo interviu su prezi
dentu S adatų. S adatas jam 
sakęs, kad Egiptas norįs 
kaip galima greičiau gauti iš 
Jungtinių Valstijų militari- 
nės pagalbos. Bet senatorius 
nepasako, kam ir prieš ką ta 
militarinė pagalba Sadatui 
reikalinga.

Be to, prez. Sadatas jam 
sakęs, kad būtų labai gerai, 
jeigu Amerika pastoviai pa
laikytų karinį laivyną Per
sian Gulf. Irgi nežinia, kam 
ir prieš ką tas laivynas ten 
reikalingas.
LĖKTUVO GROBIKAI
NUBAUSTI KALĖJIMU

Stockholm. — Čia teismas 
nubaudė kalėjimu švedą, 
brazilietę ir vokietę, kurie 
šių metų vasario 27 d. bandė 
užgrobti tarybinį lėktuvą, iš 
Stockholmo grįžtantį į Mask
vą. Švedą ir brazilietę nu
baudė trejų metų kalėjimu, o 
vokietę tik 18 mėnesių.

Kaip žinia, grobikai tikslo 
nepasiekė, nes lėktuvo įgula 
juos nugalėjo ir suėmė, lėk
tuvui dar nepasikėlus į orą. 
Grobikai priklausą kokiai ten 
religines sektai.

“LAISVE”

kai. Sveikinu drg. Šarkiūnie- 
nę, kuri, matyt, padarė gerą 
įtaką į dukrelę.

******
Kitas jaunesnės kartos lie

tuvis vertas prisiminimo, ge
riau sakant, pagyrimo, tai 
Edwardas Dambrauskas, gy
venantis Springfield, H. Jei
gu tame mieste dar gyvuoja 
LDS kuopa, tai tik dėlto, 
kad darbuojasi Edwardas ir 
jo žmonelė. Ji visame kaime 
eina kartu su juomi. Jiedu 
rūpinasi, kad nariai neišsi- 
brauktų nepasimokėję laiku 
duoklių, sušaukia, reikalui 
esant, susirinkimus.

Edwardas ir jo žmona yra 
čiagimiai, bet kada su jais 
susitinki ir pradedi kalbėti 
angliškai, tai Edwardas tuoj 
primena: “Kalbėkime lietu
viškai, mes nenorime pa
miršti savo tėvų kalbos.”

Albumo komitetas ■ būtinai 
turėtų, šiaip ar taip susisiek
ti su šia pora, padaryti su ja 
interviu ir paskirti nemažą 
kampelį jų veiklos apibūdini
mui.

Tik prieš kelias dienas te
ko artimiau susipažinti su 
Amelia ir Walteriu Yuško- 
vic. Jie dabar gyvena Mid
dleton, N. Y., todėl esame 
kaip ir kaimynai. Amelia yra 
LDS iždininkė. Iki šiol, rodos, 
tik kartą teko asmeniškai su 
jais susitikti ir trumpai pasi
kalbėti. Šį kartą ne tik su 
jais pasikalbėjau, bet ir pa
milau juos.

Ir kaip ne pamilsi, kada 
geri žmonės atlanko ir dar 
atsiveža tolimą viešnią iš St. 
Petersburg, Fla. Julia An- 
drulienę, kuri man buvo sa
kiusi: “Ameliją pažinojau dar 
tada, kada ji bėgiojo su 
trumpu sijonėliu.

Šis susitikimas buvo ne tik 
malonus, bet ir labai įdomus. 
Kadangi svečiai sekmadienį 
dalyvavo “Laisvės” dalininkų 
suvažiavime, tai gavau progą 
sužinoti viską apie suvažiavi
mą ir apie A. Bimbos pager
bimo banketą. 0 aš to kaip 
tik ir laukiau. Pagal svečių 
pasakojimą, viskas ėjo kuo 
puikiausiai, tik apgailestavo, 
kad daugelis skaitytojų ne
galėjo dalyvauti dėl nesvei
katos.

Ačiū, ačiū ir dar kartą ačiū 
už atlankymą, mieli draugai 
Amelia ir Walteris Yuskovic 
ir Julija Andrulienė!

LENKIJOJE MEDŽIOJA 
NACIŠKUS 
KRIMINALISTUS

Varšuva. — Lenkijos val
džia yra pasiryžusi sume
džioti ir nubausti visus na
ciškus karo kriminalistus ir 
jų talkininkus. Tam sudaryta 
plati komisija. Jau iki 1977 
metų Lenkijoje buvo suimti 
ir nubausti 5,358 karo krimi
nalistai, kurie Antrojo pa
saulinio karo metu dalyvavo 
žydų žudyme Lenkijoje. Be 
to, Lenkijos valdžia kitom 
šalim suteikia dokumentus, 
įrodančius pas jas besislap
stančių karo kriminalistų nu
sikaltimą.

Vaizdas į naujojo Vilniaus miesto rajono Viršų liškių priešakinį fasadą.

RAŠO ASTRONOMAS
A. JUŠKA

Kamuoliniai 
žvaigždžių spiečiai
Atskirų žvaigždėtojo dan

gaus sričių nuotraukose, 
gaunamuose dideliuose tele- 
skopose, pastebimi žvaigž
džių telkiniai, kurie mums 
primena bičių spiečių. Todėl 
jie lietuviškai pavadinti 
žvaigždžių spiečiais. Kai ku
rie tų telkinių turi dešimtis 
ir net šimtus tūkstančių 
žvaigždžių, erdvėje išsidės
čiusių dideliame rutulyje, 
primenančiame kamuolį. Jo 
centre žvaigždių tankumas 
didžiausias, o į kraštus—vis 
retesnis. Be galo tolimų ka
muolinių spiečių nuotraukos 
pasidaro skritulinės. Į centrą 
žvaigždžių taip tiršta, kad jų 
šviesa susilieja į baltą dėmę, 
kurioje atskirų žvaigždžių 
nebegalima įžiūrėti.

Mūsų žvaigždžių sistemo
je—Galaktikoje iki šiol pri
skaičiuojama apie 130 ka
muolinių žvaigždžių spiečių. 
Kadangi Paukščių Tako juos
toje kosminių dulkių debesys 
užstoja tolimesnius žvaigž
džių sambūrius, o jų čia yra 
daugiausia, tai manoma, kad 
visoje Galaktikoje turėtų bū
ti apie 500 kamuolinių spie
čių. Sudėtingais keliais 
žvaigždžių spiečiai skrieja 
aplink Galaktikos branduolį. 
Jam veikiant spiečiai dalį 
žvaigždžių praranda ir, gali
mas dalykas, ilgainiui tartum 
ištirpsta branduolyje, padi
dindami jo masę.

Astronomai įsitikino, kad 
kamuoliniai žvaigždžių spie
čiai yra seniausi Galaktikos 
dariniai. Jų amžius—daugiau 
kaip dešimt milijardų (bilijo
nų) metų. Tyrinėdami spei- 
čių žvaigždes, jie patikrina 
teorijas, kaip sensta žvaigž
dės.

JIS JAU VĖL DIRBA

John Wayne
Newport Beach, Cal. — 

Kaip žinia, žymusis Ameri
kos filmų aktorius John 
Wayne šių metų sausio 12 
dieną pergyveno labai sunkią 
operaciją. Jam chirurgai išė
mė visą vėžiuotą pilvą, nes 
kitokio būdo jo gyvybei iš- 
gelbūti nebebuvo. Šiandien 
aktorius jau tiek susveikęs, 
jog pradeda savo pamiltoje 
profesijoje darbuotis. Tai gy
vas mokslo įrodymas, kad 
žmogus be pilvo gali apsieiti!

Tallahassee, Florida. — 
Valstijos aukščiausis teismas 
vienbalsiai patvarkė, kad po 
gegužės 1 dienos į Floridos 
teismus būtų įsileidžiami re
porteriai su fotoaparatais ir 
rekorderiais.

KĄ ATVERIA ŽEMĖS GELMĖS

Apie Lietuvos geologų
veiklą ir pasieki II us

Romualdas Cėsna

Dar vieną “baltą dėmę” 
Tarybų Lietuvos žemėlapyje 
užpildė f geologai. Pakruojo 
rajone,-Petrašiūnų apylinkė
se, surasti dolomito klodai, 
kurių pakaks ne vienam de
šimtmečiui. Čia pastatyta di
delė įmonė, kuri iš jo gamina 
tvirtas ir gražias plokštes 
pastatų apdailai, interjerui.

Tai tik vienas “adresų,” 
kurie geologų dėka tapo pla
čiai žinomi visoje respubliko
je, šalyje. Kelis kartus ap
juosti žemės rutulį per pu
siaują, pavyzdžiui, būtų gali
ma sujungus drenažo vamz
džius, kuriuos kasmet paga
mina Ignalinos statybinių 
medžiagų kombinatas. Jo su
kūrimo “bendra-autoriais” 
taip pat pagrįstai laikomi 
geologai, atradę Rytų Aukš
taitijoje puikaus molio basei
ną. Beveik milijono gyvento
jų miestą galima pastatyti iš 
kasmetinės produkcijos, ku
rią tiekia Akmenės cemento 
ir šiferio gamybinis susivie
nijimas: Karpėnų klinčių tel
kinio įmonei užteks dar ilgai 
perspektyvai. Be geologų ne
turėtume ir Panevėžio “Ek
rano”—vienos didžiausių Ta
rybų šalyje kineskopų televi
zoriaus gamyklos. Vidurio 
Lietuvos lygumos smėliai pa
sirodė esą neblogesni už gar
siuosius Čekoslovakijos 
kvarco smėlius.

— Lietuvos geologinė tar
nyba sukurta tik Tarybų 
valdžios metais, kai žemės 
gelmės ir juose slypintys 
turtai tapo valstybės nuosa
vybe,—pasakoja Geologijos 
valdybos prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos viršininkas 
Vladas Mikalauskas.—Per 
praėjusį laikotarpį geologi
niai žvalgymo darbai tapo 
savarankiška liaudies ūkio 
šaka, turinčia labai didelę 
reikšmę respublikos ekono
mikos ugdymui. Geologų dė
ka respublikoje sukurta su
renkamojo gelžbetonio, beto
no, keramzito, kitų statybi
nių medžiagų pramonė. Da
bar Lietuvoje kasmet iškasa
ma apie 20 milijonų kubinių 
metrų naudingųjų iškasenų.

V. Mikalauskas ištraukia iš 
spintos kolbą su tamsiai ru
du, beveik permatomu skys
čiu. Tai nafta, gauta iš res
publikos žemės gelmių.

— Nors naftos paeiškos 
Lietuvoje pradėtos palyginti 
neseniai, pirmieji rezultatai 
nuteikia optimistiškai. Res
publikos vakariniuose rajo
nuose jau surasta naftos tel
kinių.

Daug sudėtingų problemų 
iškyla geologams, spren
džiant liaudies ūkio aprūpini
mo požeminiu vandeniu pro
blemą. Bendradarbiaudami 
su komunalinio ūkio darbuo
tojais, geologai ieško origina
lių sprendimų, kaip mies
tams kuo pigiau patiekti rei
kalingą vandens kiekį. Čia 
naudojami įvairūs metodai.

5-TAS PUSLAPIS

Kaune, Eigulių vandenvietė
je, pavyzdžiui, įrengta viena 
pirmųjų šalyje sistemų, ku
rios požeminio vandens “ar
terijas” papildo Neries van
deniu. “Injekcijos” vandeniui 
pradėtos taikyti ir Tauragė
je. Tai žymiai ekonomiškiau, 
negu statyti brangiai kaštuo
jančias paviršinio vandens 
valymo stotis arba tiekti 
vandenį miestams iš tolimų 
vandenviečių. Kuriamas pro
jektas vieningų vandens ap
rūpinimo tinklų, kurie veiks 
panašiai kaip energetinė sis
tema: iš didesnių telkinių 
vanduo bus perpumpuojamas 
ten, kur jo labiausiai reikia. 
Įgyvendinant Lietuvos TSR 
žemės gelmių kodeksą, atlie- 
karna plati tyrimo programa 
požeminiam vandeniui ap
saugoti nuo mineralinių trą
šų ir kitų chemikalų, naudo
jamų žemės ūkyje, poveikio.

Lietuva nuo seno garsėja 
savo kurortais—Palanga, 
Druskininkais, Birštonu, Li
kėnais. Jiems reikia vis dau
giau gydomojo mineralinio 
vandens. Todėl geologai vyk
do specialius mineralinio 
vandens tyrimus, nustato jo 
išteklius.

Nors daugelio naudingųjų 
iškasenų telkiniai pranoksta 
2000-ųjų metų poreikius, 
geologai jau žvelgia į . . . 
XXI amžių. Brandinama 
mintis, kaip, pavyzdžiui, 
ateities statyboms panaudoti 
turėsime šachtų, bet kasime 
iš jų ne akmens anglį, o 
aukštos kokybės granitines 
uolienas . . .

Šiandien Lietuvos geologų 
darbai žinomi ne tik šalyje, 
bet ir toli už jos ribų. Mūsų 
gelmių žvalgai glaudžiai ben
dradarbiauja, keičiasi vertin
ga patirtimi su broliškųjų 
tarybinių respublikų, taip 
pat Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Vokietijos Demokratinės 
Respublikos, Bulgarijos ir ki
tų šalių geologais. Vilniuje 
įsteigto Lietuvos geologijos 
instituto mokslininkai daly
vauja įgyvendinant keletą 
svarbių tarptautinių geologi
nių tyrimų programų, kurias 
organizavo JUNESKO.

O 
IŠKILMINGAS DAILĖS 
KŪRINIŲ FESTIVALIS

Havana. — Šią vasarą lie
pos 16-22 d. čia įvyks iškil
mingas plataus pobūdžio dai
lės kūrinių festivalis. Jame 
dalyvauti užkviesti 30 šalių 
dailininkai. Jų tarpe yra ir 
Jungtinių Valstijų dailinin
kai. Puiki proga ir jiems 
pasirodyti. Tai pirmas tokio 
pobūdžio festivalis socialisti
nėje Kuboje. Kubos vyriau
sybė ir visuomenė ruošiasi 
svečius gražiai priimti.

Netenka abejoti, kad daug 
Jungtinių Valstijų dailininkų 
pakvietimą priims ir festiva
lyje dalyvaus su savo kūry
ba.
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Philadelphia, Pa. UGANDOJE SUDARYTA 
NAUJA VALDŽIA

Dar keletą dienų prieš 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimą, draugas Al. Merkis 
paskambina telefonu ir klau
sia: "Mr. Kazlauskas, kaip 
jautiesi, parvykęs iš ligoni
nės? Ar sveikata kiek susti
prėjo? Gal galėtum su manim 
važiuoti į New Yorką? Pats 
žinai, newyorkieciai vaišingi 
žmonės, nesigailėsi."

“Aš žinau,” atsakiau, "su 
mielu noru važiuosiu. Kad ir 
perkūnija trankytųsi, ar 
sniego pūga siautėtų, niekas 
manęs nesulaikys!”

Sekmadienio rytas šiltas ir ' 
tykus. Ir saulė kartais iškiša 
savo veidą iš po pilkų debe
sų. Važiuojant gėrėjausi pa
vasario gamtos atgimimo 
grožiu. Dekoratyviniai me
džiai ir krūmai žydi. Ypatin
gai magnolijos, atskleidusios 
savo plačius žiedus, vilioja į 
save žiūrovo akį. Bet staiga 
pasikeičia nuotaika, širdį už
griūva liūdesys.

Salia manęs nebesėdi ma
no ilgametis geras draugas 
Rapolas Merkis, su kuriuo 
per eilę metų tiek daug 
kartų veikėme ypatingaiLLD 
10 kuopoje. Merkis buvo 
nepavaduojamas finansų se
kretorius, o aš užrašų sekr. 
Būdavo: Kas bus renkami į 
renginių komisijas? Merkis, 
Kazlauskas! Kas sukals ilgus 
stalus banketams, ruošia
miems "Laisvės” naudai pas 
ūkininkus Ramanauskus Sel
lersville, Pa.? Merkis, Kaz
lauskas! Mat, velionis turėjo 
savo automobilį ir, prisiėjus 
reikalui, visuomet patarnau
davo, nuveždavo . . .

Dar kelioms savaitėms 
prieš mirtį, pasikalbėjome 
per telefoną(Merkis juokau
damas pasakė: "Mes per ilgai

gyvename. Iš tiek daug pa
žangių lietuvių belikome ke
turi: Merkis, Kazlauskas, 
Valanta ir Šarkas. Skaudu, 
labai skaudu! Bet gamtos 
įstatymams negalima pasi
priešinti, nei prieš juos kovo
ti . . .”

Besikalbant su Albertu nei 
nejutau, kaip privažiavome 
Coney Island. Ten matosi du 
dideli laivai. New Yorkas 
nebetoli. Al. Merkis juokau
ja: Jau suuodžiu New Yorko 
gabių gaspadinių pagamintas 
dešrukes!

Štai jau ir “Laisvės” salė
je. Svečių nemažas būrys. 
Paspaudžiame rankas savo 
bičiuliams ir draugams. Ne
trukus ir skanūs pietūs, kon
certas.

Renginio pirmininkė Miza- 
rienė praneša, kad mūsų 
ilgamečiam visuomenės vei
kėjui, “Laisvės” redaktoriui 
Antanui Bimbai sukako 85-ri 
metai. Jubiliatas sėdi prie 
garbės stalo susijaudinęs. 
Skaitlinga publika jam sudai
nuoja “Ilgiausių metų.” Po 
tam sekė daug asmeninių 
sveikinimų. Prieinu ir aš 
pasveikinti savo ilgametį 
mieląjį bičiulį. Abudu susi
jaudinę iki ašarų, apsikabi
name, spaudžiame vienas ki
tą arčiau prie širdies. Abudu 
netarėme nė žodžio. Širdys 
viską pasakė ... To momen
to nepamiršiu niekados, nie
kados . . .

Aido Choro dainininkai, 
kad ir neskaitlingi, bet gra
žiai palinksmino klausovus 
liaudies dainomis.

Po visko mes su draugu 
Al. Merkiu patraukėme atgal 
į Philadelphiją.

“Laisvės” Reporteris

Yusufu K. Lule
Kampala. — Tanzanijos 

ginkluotų jėgų pagalba pre
zidento Idi Amin vadovauja
mas Ugandos režimas nu
verstus ir sudaryta nauja lai
kina vyriausybė. Buvęs dik
tatorius Amin yra pabėgęs. 
Jo vietą užėmė Yusufu K. 
Lule, kufis žada veikti įsta
tymų ribose.

Kol kas apie naujosios val
džios vidinę ir tarptautinę 
politiką duomenų nėra.

PREZDENTAS 
ATOSTOGAUJA

Brunswick, Ga. — Prezi
dentas Carteris su žmona 
Rosalyn ir dukrele Amy ve
lykines dešimties dienų atos
togas praleidžia Sapelo salo
je. Daugiausia laiko jis čia 
praleidžiąs žvejodamas.

PAVOJINGOS IR KITOS 
ATOMINĖS JĖGAINĖS

Federalinė Atominė Regu- 
liatorinė Komisija įspėjo 34 
branduolinių jėgainių vedė
jus, kad ir šiose jėgainėse 
gali įvykti tokia pat nelaimė, 
kokia neseniai įvyko Three 
Mile Island jėgainėje. Sunku 
net suprasti, kodėl komisija 
neįsako šias jėgaines visai 
uždaryti.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Pranas Buknys
mirė 1975 m. balandžio 21 d.

Ilsėkis brangusis Gimtojoje žemėj tarp ošiančių 
Tėviškės berželių. Aš su giliu liūdesiu visuomet 
Tave prisiminsiu.

Žmona NASTĖ BUKNIENĖ

WORCESTER, MASS.

LIŪDNAS MEMORIALINIS PRISIMINIMAS

MŪSŲ MAMYTĖS

Mary A. Sukackienės
įvyks

Sekmadienį, balandžio 29 d., 2 vai. po pietų

Three Acres Club [Finnish American Social Club] 
67 No. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Mass.

Kviečiame visus mūsų mielos mamytės draugus 
ir pažįstamus.
Dukra-JULIA BRENNAN

Sūnūs-JUOZAS SUKACKAS 
ir

VYTAUTAS ARNETT-SUKACKAS

HARTFORD, CONN.
Mirus

Louise Butkevičienei
Reiškiu gilią užuojautą “Laisvės” choro nariams, 

giminėms, draugams ir artimiesiems Amerikoje
bei Lietuvoje. EVA VALLEY

St. Petersburg, Florida

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

TRAUKIA TEISMAN 
UNIJĄ

Los Angeles, Cal. — Stam
biausia daržovių auginimo 
kompanija Sun Harvest, Ine. 
patarukė teisman Jungtinę 
Farmų Darbininkų Uniją. Ji 
sako, kad unija nori “teroro 
pagalba” ją sunaikinti ir rei
kalauja net 275 milijonų do
lerių atlyginimo.

Unijos prezidentas Cesar 
Chavez sako: “Daržovių 
augintojai kaltina mus, kad 
mes prieš juos vartoją jėgą. 
Bet nei vienas jų nėra žuvęs, 
arba praliejęs nors vieną 
savo kraujo lašą. Tuo tarpu 
daug mūsų unijos narių yra 
labai skaudžiai sumuštų, o 
vienas užmuštas.”

SMARKUS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS BAISŪS 
NUOSTOLIAI

Belgradas. — Kovo 15 d. 
pietinėje Jugoslavijos dalyje 
įvyko smarkus žemės drebė
jimas. Nuostoliai baisūs. Žu
vusių žmonių skaičius dar 
pilnai nenustatytas, bet jis 
sieks šimtus. Dideli ir me
džiaginiai nuostoliai.

Žemės drebėjimas palietė 
ir Albanijos dalį, bet nuosto
liai ne tokie dideli. Joje 
žmonių žuvę tik keletas de- 
sėtkų.
ĮSILEIDŽIA, BET 
UŽDARO BURNĄ

Washingtonas. — Mūsų 
vyriausybė sutiko įleisti Pa
lestiniečių Išsilaisvinimo Or 
ganizacijos veikėją Shafik al- 
Hout tik su ta sąlyga, kad jis 
čia per visą trijų savaičių 
viešnagę jokių pareiškimų 
nedarys, jokiuose susirinki
muose prakalbų nesakys. Sa
koma, kad palestinietis sąly
gas priėmė ir gavo vizą.

Chicago, Ill. — Kovo 5 
dieną Chicagoje lankėsi ir 
kalbėjo Chicagos universite
to studentams Meksikos Ko
munistų Partijos vadas Va
lentin Campa Salazar. Sve
čias plačiai apibūdino nūdie
nę Meksikos socialinę ir eko
nominę padėtį.

TAR. S-GOS ŠOKIKAI IŠVYKO NAMO
Per 94 dienas po JAV gastroliavo 85 šokikai iš Tarybų 

Sąjungos. Jų tarpe buvo dvi poros lietuvių. Jie aplankė 
daug miestų nuo Pacifiko iki Atlanto. Taip pat buvo 
nuvykę į Vancouver, British Columbia, Kanadoje. Jie 
išvyko namo trečiadienį, balandžio 18 d.

Šis ansamblis paliko didelį įspūdį amerikiečiuose. Kur tik 
jie pasirodė visur salės buvo perpildytos, o dar daug kas 
negalėjo gauti net bilietų.

Vienok mums newyorkieciams teko didelė laimė, nes 
vakare prieš išvykdami, dar tiedvi poros lietuvių šokikų iš 
Lietuvos ansamblio, atvyko į New Yorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimą ir mums pašoko. Šokikams: Onutei 
Pilypaitei, Daliai Jokubauskienei, Rimui Stunžinui ir 
Arvydui Stirbiui širdingai dėkojame. Jūsų atvykimas pas 
mus liks mūsų mintyse ilgai, ilgai. Ieva Mizarienė

Aido Choro pavasarinė šventė

Po ilgos ir šaltos žiemos 
ateina pavasaris ir gražioji 
vasara. Gegužės mėnuo vie
nas gražiausių. Gegužės 20 
įvyks Aido Choro metinis 
koncertas. Tai bus su Lais
vės Choru iš Hartford, Conn, 
draugystės koncertas. Iš ten 
atvyksta daug žmonių. Gra
žūs chorų ryšiai padeda kul
tūriniam gyvenimui tobulėti.

Pasiruošti koncertui parei
kalauja daug darbo ir pasiry
žimo—iš choro mokytojos ir 
choristų. Užtikriname, kad 
publika nebus suvilta. Ji 
išgirs dainuojant Aido ir 
Laisvės chorus ir jų solistus.

Po koncerto įvyks gražus 
banketas. Aido Choras kvie
čia šio didmiesčio ir apylin
kės lietuvius gegužės 20 į 
Laisvės svetainę, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y., ir dalyvauti koncerte 
ir bankete. Auka tik $7.

AIDO CHORO RĖMĖJAI
Juozas Lugauskas įstojo į 

Aido Chorą ir choro paramai 
įteikė $20. Ilzė Bimbienė jau 
seniai dainuoja chore ir cho
ro veiklą aprašo “Laisvės” 
angliškame skyriuje. Anta

nas Bimba chorui įteikė $10. 
Elenora Sungailienė paauko
jo $5. Už chorui paramą 
didelis ačiū.

LINKIME LINKSMO 
GIMTADIENIO

Onutė Čepulienė balandžio 
15 atšventė savo 80-ąjį gim
tadienį. Keli draugai nuėjo
me ją pasveikinti ir palinkėti 
geros sveikatos. Gimtadienio 
proga jai padainavome “Il
giausių metų”. . .

Onutė Čepulienė per visą 
savo ilgą gyvenimą aktyviai 
dalyvavo kultūrinėje veiklo
je. Daugiau kaip 50 metų 
dainavo choruose ir atliko 
daug kitų kultūrinių darbų. 
Ji yra daug pasidarbavusi 
“Laisvės” surengtuose pikni
kuose bei bazaruose, kad 
padarytų kuo daugiausia pa
ramos laikraščio išlaikymui.

Aido Choras ir visi laisvie- 
čiai sveikiname tave, Onute, 
su šiuo garbingu gimtadieniu 
ir linkime geros sveikatos ir 
dar daug saulėtų dienų.

Onutė Čepulienė daug me
tų išbuvusi aidiete, nori pasi
likti choro garbės nare, įtei
kė $5 paramos chorui. P. V.

SVEIKINA “LAISVĖS”
DALININKŲ 

SUVAŽIAVIMĄ
Brangūs Draugai:

Varde mano mamytės Uršulės Gvergždienės, 
kuri mirė 1978 m. rugpjūčio 15 dieną, sulaukusi 91 
metų amžiaus, nuoširdžiai sveikinu “Laisvės” 
dalininkų suvažiavimą ir redaktorių Antaną Bimbą 
jo 85 m. gimtadienio sukakties proga.

Prisidedu su $100 auka.
Tegyvuoja “Laisvė,” jos bendradarbiai, bičiuliai 

ir skaitytojai dar ilgus metus.
ANTOINETTE GERDUS

Villa Park, Ill.
* * *

Per Stefaniją Masytę, J. Užunaris iš Windsor, 
Ont., Canada, sveikina “Laisvės” suvažiavimą su 
$10.

Mielas Antanai,
Sveikiname su geriausiais linkėjimais sulaukusį 

garbingo 85 m. gimtadienio. Didžiuojamės, kad T. 
Lietuva aukštai įvertindama Jūsų kultūrinį ir 
spaudos darbą įteikė Jums Garbės vardą.

Taipgi sveikiname “Laisvės” kolektyvui geriau
sios sėkmės.

Siunčiame laikraščio paramai $25.
V. ir P. BUDRIONIAI, 

Seminole, Fla.
* * *

Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiama

Ekskursija i Tarybų Lietuva
Šiuomi mūsų skaitytojams ir rėmėjams praneša

me, kad ekskursijos laikas pakeistas—išvyks 
birželio 29 d. ir grįš į New Yorką liepos 14 d. 
Lietuvoje bus nuo liepos 1 d. iki liepos 10 d.

Kaina $1,475.
Prašome visų, kurie nori važiuoti, greit užsakyti 

vietą, prisiunčiant $100 užstato.
Sustojimai bus Maskvoje, Leningrade ir Helsin

kyje. Lietuvoje bus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Tarp lietuvių
MIRĖ

Balandžio 12 d. mirė Uršu
lė Sinkevičienė-Sincus. Pa
laidota balandžio 16 d. Sinke
vičienė buvo ilgametė New 
Yorko apylinkės gyventoja.

Liko sūnus Antanas ir duk
ra Mary Dobinis su šeimo
mis. Mūsų visų giliausiai 
užuojauta likusiems artimie
siems.

SERGA
Balandžio 17 d. Alisė Joni

kienė pasidavė ligoninėn, 
Kingston Hospital, Kings
ton, N. Y. 12401, akies 
operacijai. Ji mano, kad jai 
reiks ten išbūti arti dviejų 
mėnesių.

Linkime mielai mūsų bend
radarbei greit susveikti.

* * *
Kalbant apie ligonius, mū

sų mieloji bičiulė Onutė Yo- 
zėnienė praėjusią savaitę bu
vo sunegalavusi, ir reikėjo 
kreiptis pas gydytoją. Kol 
kas rezultatų nežinome, bet 
linkime? Onutei sveikatos ir 
kad būtų tokia žvali ir pilna 
gero ūpo, kaip visuomet.

* * *
Ona Malinauskienė-Malin 

dar vis tebėra Roosevelt 
ligoninėje, kur tęsiamos gy
dytojų analizės. Ieva

IRANE JAU
NUBAUSTA MIRTIMI 
APIE 60 ŽMONIŲ

Teheranas. — Irano revo
liucinis tribunolas tebeteisia 
buvusio režimo pasekėjus ir 
baudžia mirtimi. Jau nubaus
ta apie 60. Visi nubaustieji 
buvo kaltinami, kad jie padė-
jo šachui Pahlevi masiniai 
žudyti monarchijos priešus.

Tuo tarpu pats šachas su 
savo šeima jau randasi Baha- 
moje. Bet dar nežinia, kur jis 
susiras vietą pastoviai apsi
gyventi.

Pramogų kalendorius

GEGUŽĖS 20
Aido Choro metinis kon

certas su pietumis. Koncerto 
pradžia 2 vai.; pietūs po 
koncerto. Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Auka $7.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Pirmadienį, balandžio 23 
d., 2 vai. po pietų įvyks 
“Laisvės” Bendrovės direk
torių posėdis.

N. Buknienė, sekr.

NUOŠIRDI 
FLORIDIEČIAMS 
PADĖKA

Visą praeitą žiemą pralei
dau Floridoje. Pirmiausia vi
są mėnesį išbuvau pas brolio 
dukterį Helen Laconis, Vero 
Beach, Fla., paskui persikė
liau į St. Petersburgą. Už 
šiltą priėmimą ir man suteik
tas kitokias įvairias paslau
gas nuoširdžiausiai dėkoju 
Jonui ir Adelei Acus, Joseph 
ir Broniusei Vaitkams, Bun- 
kams, Budrionienei, Šarkiū- 
nienei ir visiems kitiems.

Taipgi tris dienas pralei- 
džiau Toronto, Canada. Di
delis ačiū Žiuliams ir Markū-
nams. Vincas Kirvela 
Lincoln Park, Mich.

REAKCINIS GAIVALAS 
KELIA GALVĄ

Kabul, Afghanistanas. — 
Naujosios pažangios vyriau
sybės reakciniai priešai labai 
suaktyvėjo. Juos kursto ir 
remia įvairios kapitalistinės
šalys.

Afhanistanas yra Tarybų 
Sąjungos kaimynas. Nese
niai tarpe abiejų šalių buvo 
sudaryta ir pasirašyta drau
gystės ir bendradarbiavimo 
sutartis.

---------- BRIĖFS -----------
This year’s May Day cele

bration will be held in New 
York on Saturday, April 28.

* * *
It’s not the potato that 

makes you fat, it’s the butter 
you put on it. It’s the same 
story with macaroni, bread 
and rice. These food items, 
traditionally blamed for ex
cess personal baggage, are 
too rich in vitamins to be 
neglected.

♦ * *
After retiring from acting 

13 years ago to work full- 
time in the mental health 
field, actress Betsy Drake 
has returned to the screen— 
because she’s fed up with 
her mental health work.

She said: “I quit because 
the mental health business 
has become just that—a bu
siness, a big business.”

* * *
Nuclear bomb tests in Ne

vada during the 1950s 
caused increased leukemia 
deaths among children in 
nearby Utah, a study by the 
University of Utah has con
cluded.

* * *
Millions of dollars in un

derworld money are being 
funneled through Toronto in
to real-estate investments in 
Atlantic City, according to 
an unusual television docu
mentary broadcast recently 
by the Canadian Broadcast
ing Corporation.

* * *
They say that going to see 

screenplay Norma Rae is like 
getting an unexpected blast 
of fresh clean air, right in 
the face. The quality and 
content of the movie is abso
lutely startling.

* * *
Another Oscar for actress

Jane Fonda—best actress of 
the year for her performance 
in the movie “Coming 
Home.”

♦ * *
The Bakhor National 

Dance Ensemble of Uzbekis
tan from the Uzbek Soviet 
Socialist Republic of- Central 
Asia will be performing 
Tuesday, April 24, 7:30 P.M. 
at the High School of Art 
and Design, 1075 Second 
Avenue (57th Street, New 
York City). It is sponsored 
by The New York Associa
tion For American-Soviet 
Friendship. Tickets are avai
lable only by contribution in 
advance—$3.00 each. Phone: 
982-4913. No tickets will be 
sold at the door.

* * *
Thanks to Julie Lazauskas 

for the nice Easter party she 
gave to New York Aido 
Chorus at our last rehearsal 
before the holiday. She also 
contributed big coffee cake 
(pyragas) which she baked 
herself at the chorus meet
ing week before. Regardless 
that she hasn’t been feeling 
well at all this past winter 
she has been always trying 
to do things for the chorus 
and for our women’s club. 
We appreciate it very much 
and wish that she will be 
feeling just fine from now 
on. Use

Julie Lazauskas




