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KRISLAI
Nedelskime
Už pasauli be karų 
Kas jam pasidarė? 
Pakenks, bet nesugriaus 
Pralenksiąs visus kitus 

miestus
A. BIMBA

Iš ilgų metų patyrimo visi 
ir visos puikiai žinome, kaip 
svarbu yra pradžioje atsi
naujinti užvilktas laikraščių 
prenumeratas ir užsimokėti į 
organizacijas duokles. Ypač 
šiais sunkiais laikais, kai 
mūsų gretos dėl mirčių bei 
ligų yra žymiai praretėju- 
sios, yra svarbu tą padaryti 
anksti.

Taipgi labai svarbu, kad 
tie, kurie išgalime, mokėda
mi duokles bei atsinaujinda
mi prenumeratas, dolerį kitą 
pridėtumėme ir aukų.

Pažangiečių dienraštyje 
“Daily World” (sausio 18 d.) 
skaitome pranešimą iš Mask
vos, kad ten sausio 9-11 d. 
įvyko labai svarbus Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų moterų pasitarimas, semi
naru vadinamas tema: “Už 
geresnį pasaulį, už taikų pa
saulį”. Jį suruošė Moterų 
Tarptautinė Lyga už Taiką ir 
Laisvę. Diskusijos buvusios 
labai gyvos ir įdomios.

Moterys griežčiausiai pa
smerkė ginklavimosi varžy
bas, gaminimą ir dislokavimą 
naujų branduolinių ginklų, 
neseniai padarytą NATO 
valstybių nutarimą didinti ir 
skubinti ginklavimąsi. Jos 
ragina Jungt. Valstijų Sena
tą tuoj ratifikuoti SALT II 
sutartį ir t. t.

Amerikos moterims atsto
vavo: Vivien Myerson, Carol 
Pondell, Melva Mueller, 
Anne Ivey, Barbara Armen- 
traut ir kitos. Šlovė joms!

Sunku ir bepasakyti, kas 
pasidarė tam mūsų preziden
tui. Jis, matyt, yra sunkiai 
susirgęs anti-olimpine liga. 
Štai pranešimas iš Washing
ton©, kuriame sakoma, kad 
prezidentas Carteris parašė 
ir pasiuntė asmeniškus laiš
kus net šimtui valdžių, reika
laudamas iš jų, kad jos pa
remtų jo pasiūlymą olimpi
nes žaidynes iškelti kur nors 
kitur, arba jas visiškai likvi
duoti, jeigu jo įsakymo Tary
bų Sąjunga neišpildys-ir ne
nutrauks teikimo pagalbos 
Afghanistanui apginti savo 
rubežius nuo išlaukinių prie
šų iki vasario 20 dienos.

Kiek iš to šimto valstybių 
sutiks šokti pagal šią mūsų 
prezidento muziką, pamaty
sime. Aišku, kad tokių bus, 
bet kiek?

; ū
Netenka abejoti, žinoma, 

kad šis didžiausios ir turtin
giausios, militariniai galin
giausios kapitalistinės val
stybės pasaulyje ofensyvas 
prieš olimpijados laikymą 

i Maskvoje, jai pakenks, gal ir 
labai pakenks. Bet mes labai 
abejojame, kad mūsų prezi
dentui pavyktų ją sugriauti, 
arba iškelti į kurią nors kitą 
šalį. Mes tikime, kad didelė 
dauguma pasišadėjusių šiose 
olimpinėse žaidynėse daly
vauti su savo pačiais geriau
siais atletais valstybių laiky
sis savo žodžio ir dalyvaus.

Šie metai žada mūsų New

Olimpiniai žaidimai 
pasiliks Maskvoje

Pagal draugystės ir bendradarbiavimų Į 
sutartj Afghanistan™ suteikimą pagalba ■

Amerikiečiai žurnalistai 
išvaryti iš Afghanistano

Dublinas. — Tarptautinio 
Olimpinių Žaidynių Komiteto 
prezidentas Lord Killanin sa
ko, Jungtinių Valstijų propa
ganda už iškėlimą olimpinių 
žaidynių iš Maskvos arba jų

Siūlo Olimpijos 
žaidynėms vietą

Athenai. — Graikijos val
džia jau esanti suplanavusi 
pasiūlyti Tarptautiniam 
Olimpijos Komitetui pasiūly
ti, kad olimpinės žaidynęs iš 
Tarybų Sąjungos būtų iškel
tos į Graikiją ir ten pastoviai 
laikomos. Bet nesigirdi, kad 
Graikijos valdžia tokį pasiū
lymą jau būtų Olimpiniam 
Komitetui padarius. Gal tik 
gandai.

Barbara Britton

New Yorkas. —Sausio 16 
d. mirė Barbara Britton, 
viena žymiausių filmų akto
rių, sulaukus 59 metų am
žiaus, ją užmušė vėžio liga.

Miss Britton vaidino vado
vaujamose rolėse tokiuose 
filmuose kaip “Till We Meet 
Again”, “Wake Island”, “Se
cret of the Wastelands”, “So 
Proudly We Hail” ir kituose.

Žmonės smerkia 
ir protestuoja

Žmonių protesto demonstracija
Oakland, Cal. — Šio miesto žmonės labai susirūpinę ir 

supykę prieš valdovų pasimojimą žymiai sumažinti biudže
tą. Jie puikiai žino, kad sumažinimas biudžeto labai 
sumažins įvairius žmonėms patarnavimus.

Yorkui ekonominiai būti la
bai, labai sunkiais. Recesija 
jam suduosianti labai skaudų 
smūgų. Tik per šiuos 1980 
metus būsią išmesta iš darbo 
97,000 niujorkiečių. Joks ki
tas miestas nebūsiąs taip 
skaudžiai jau pradedančios 
siautėti recesijos paliestas. 

boikotavimas savo tikslo ne- i 
pasieks.

“Olimpinis Tarptautinis 
Komitetas turi sutarti su 
Maskva ir jos turime laiky
tis”, sako komiteto preziden
tas.

Jeigu Jungtinės, Valstijos 
žaidynes ir boikotuotų, dar 
nereiškia, kad jų pavyzdį 
sektu visos kitos šalys, kurių 
yra daugiau kaip šimtas.

Priešingi 
boikotavimui 
Olimpinių žaidynių

Washingtonas. — Pasiro
do, kad Jungtinių Valstijų 
Olimpinis Komitetas priešin- I 
gas prezidento Carterio pla- ■ 
nui boikotuoti olimpines žai
dynes, kurios šiemet vasarą 
įvyks Maskvoje. Tuo reikalu 
valstybės sekretorius Cyp
rus Vance tarėsi su komite
to viršininkais-^pirmininku 
Robert Kane ir direktoriumi 
F. D. Miller. Jie sako, kad 
jeigu valdžia užsispirs žaidy
nes boikotuoti, bus pavesta 
patiems atletams nuspręsti, 
ką jie nori daryti—dalyvauti 
ar nedalyvauti. Paskutinis 
žodis jiems patiems priklau
so.

Panaikinta bausmė 
už išprievartavimų 
žmonos

Trenton, N. J. — 1978 
metais per visą šalį garsiai 
nuskambėjo žinia, kad teis
mas rado kaltu ir nubaudė 
nuo 4 iki 13 metų kalėjimu 
Daniel Morrison, 35 metų 
amžiaus, už išprievartavimą 
(išžaginimą) savo žmonos. 
Tai buvo pirmas toks atsiti
kimas šios šalies istorijoje. 
Nubaustasis pasiskundė ape
liacijų teismui. Dabar pra
nešta, kad apeliacijų teismas 
bausmę jam panaikino.

NEPILIECIAMS JAV
Norime priminti, kad sau

sio 31 d. bus paskutinė diena 
kur nepiliečiai gyvenantieji 
JAV galės registruotis. Tai 
galima padaryti vietiniame 
pašte, kur išduodamos blan- 
kos registravimuisi.

Čia pateikiame dvi nuo
traukas, kurios ryškiausiai 
pademonstruoja Tarybų Są
jungos savo kaimynui Afgha
nistanui dalį teikiamos pagal
bos rezultatų.

Vienoje nuotraukoje mato
me panaudojant Tarybų Są
jungos suteiktus keliams sta
tyti prietaisus. Reikia atsi
minti, kad Afghanistanas 
techniškai dar tebėra atsili
kęs kraštas ir tokių moder
niškų įrankių dar neturi.

Antroje nuotraukoje paro
domas gražus, moderniškas 
tiltas, neseniai pastatytas ta
rybinių technikų v ir instru
mentų pagalba.

IŠKILMINGAI PAGERBTA 
ŽYMI VEIKĖJA

PAMINĖJO M. BORDONAITĖS [ŠNEČKUVIENĖS] 
GIMIMO 70-METĮ

Vilnius, [ELTA]. Sausio 8 
d. Vilniaus valstybiniame V. 
Kapsuko universitete susi
rinko šios aukštosios mokyk
los profesoriai, dėstytojai, 
studentai, respublikos sosti
nės visuomeninių organizaci
jų atstovai, partijos ir kom
jaunimo veteranai. Čia buvo 
pažymėtos revoliucinio judė
jimo Lietuvoje dalyvės, Lie
tuvos TSR nusipelniusios 
kultūros veikėjos, einančios 
docentės pareigas Miros Bor- 
donaitės gimimo 70-osios me
tinės.

Apie jubiliatės gyvenimą ir 
veiklą, jos nueitą ilgą ir 
prasmingą revoliucinės ko
vos kelią papasakojo univer
siteto mokslinio komunizmo 
katedros vedėjas docentas P. 
Bernatavičius.

Šešiolikamete įsijungusi į 
revoliucinį judėjimą, M. Bor- 
donaitė visas savo jėgas ir 
sugebėjimus paskyrė kovai 
už šviesią darbo žmonių atei
tį. Susiejusi gyvenimą su 
Lenino komjaunimu, vėliau 
su Komunistų partija, jį ne
pabūgo nei šaltų buržuazinės 
Lietuvos kalėjimų kazematų, 
nei kankinimų, nei patyčių. 
Už revoliucinę veiklą M. 
Bordonaite buvo beveik sep? 
tynerius metus kalinama.

Atkūrus Lietuvoje Tarybų 
valdžią, pogrindžio kovose 
užgrūdinta revoliucionierė 
suvaidino žymų vaidmenį 
Lietuvos komjaunimo orga- 

: nizacijos veikloje. Glaudūs 
: jos ryšiai su jaunimu ir 
dabar. Ketvirtį amžiaus 
dirbdama universitete visuo
menės mokslų dėstytoja, M.

1 Bordonaite perteikia jaunajai

Apie tai, kiek žinoma, Ta
rybų Sąjungos ir Afghanista- 
no priešai, savo propagandoje 
visiškai ne neprisimena.

kartai savo gyvenimiškąją 
patirtį, moko ištikimai tar
nauti komunizmo idealams. 
Dideli sukaktuvininkės 
moksliniai nuopelnai. Spau
doje skelbiami jos atsimini
mai apie partijos pogrindinę 
veiklą, Antaną Sniečkų, pa
deda skaitytojams giliai su
prasti praeitį, atskleidžia re
voliucinio judėjimo reikšmę 
dabarčiai.

Gražios sukakties proga 
M. Bordonaitę sveikino res
publikos aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo minis
tras H. Zabulis, LLKJS CK 
sekretorius P. Ignotas, Par
tijos istorijos instituto prie 
Lietuvos KP CK, Lietuvos 
TSR revoliucijos muziejaus, 
redakcijų atstovai, revoliuci
nių kovų bendražygiai, 
mokslininkai. Jie palinkėjo 
sukaktuvininkei geros klo
ties jos pedagoginiame ir 
moksliniame darbe, tvirtos 
sveikatos ir asmeninės lai
mės.

Gub. Corey vėl 
vetavo mirties 
bausmę

Albany, N. Y. — Jau 
ketvirti metai kasmet iš eilės 
New Yorko valstijos seimelis 
(legislatūra) vis nutaria už 
sunkius nusikaltimus sugrą
žinti mirties bausmę, bet 
gubernatorius Carey nutari
mą vetuoja (atmeta). O be jo 
užgyrimo ir pasirašymo, 
nutarimas neturi jokios ga
lios. Istorija veikiausia pasi
kartos ir ateinančiais metais.

Kabul. — Naujosios, revo
liucinės valdžios įsakymu visi 
Jungtinių Valstijų komersi- 
nės spaudos korespondentai 
tapo išprašyti laukan iš Af
ghanistano. Dabar Amerikos 
spaudos “skolina” žinias iš 
kitų kraštų agentūrų apie 
įvykius toje šalyje.

Sausio 15 d. iš sostinės 
Kabul rašo žymus žurnalis
tas Phillip Bonosky. Jis sa
ko, kad gyvenimas Afghanis
tano sostinėje eina normališ- 
kai. Tą pačią dieną, sako 
korespondentas, “Afghanis
tano Demokratinio Fronto 
vadas ir naujasis revoliucinės 
valdžios prezidentas Bobrak 
Karmai kalbėjo į korespon
dentus.” Jis labai pasmerkė 
Amerikos politiką Afghano 
klausimu. “Amerikos impe
rializmas”, sakė Karmai, 
“pavertė Pakistano dirvą 
ruošimui išpuolio ant Afgha
nistano teritorijos. Kiekvie
nas atskrisdamas į Pakistaną 
lėktuvas atneša militarinių 
ginklų”.

Karmai sako, kad “Afga
nistano žmonės žinos, kaip ir

Reikalauja pravesti 
tyrinėjimą

United Nations, N. Y. — 
Irano užsienio reikalų minis- 
teris Sadegh Gothzadeh, 
Jungtinėse Tautose delega
tas, reikalauja, kad pasauli
nė organizacija tuojau ištirtu 
buvusio karaliaus (šacho) nu
sikaltimus prieš Irano liaudį, 
kai jis šalį valdė. Tai padary
ti esą būtinai reikia pirma, 
negu bus įkaitos paleisti iš 
ambasados. Bet dar nesigir
di, kad Jungtinių Tautų va
dovybe tokiu tyrinėjimu už
siimtų. Tik Jungtinių Tautų 
sekretorius Waldheim kalba 
apie tarp abiejų šalių susita
rimą kompromisų nusileidi
mų keliu.

Už civilinių teisių judėjimo 
suveiklinimą

Trenton, N. J. — Ši jaunų žmonių grupė vadina save 
New Jersey Civilinių Teisių Koalicija. Jie sako, kad 
paskutiniais keliais metais šioje šalyje labai suveiklėjo du 
kukluksklaniečiai ir naciai, o labai susilpnėjo civilinių teisių 
judėjimas. Jie yra pasiryžę jį suveiklinti ir ragina visus 
geros valios amerikiečius tose pastangose prie jų prisidėti. 
Šios koalicijos pirmunininku yra David Mintz (nuotraukoje 
stovi), jaunas, energingas kovotojas prieš visokią rasinę 
bei tautinę diskriminaciją.

mokės atsakyti į tuos Ameri
kos imperialistų ir jų talki
ninkų iš Pakistano žygius. 
Tūkstančiai patriotiškų, pro- 
gresyviškų, demokratiškų ir 
nacionalistinių jėgų, jų tarpe 
ir intelektualų, pareiškė savo 
pasirengimą dalyvauti Tėvy
nės Nacionalio Fronto pa
stangose apginti revoliuciją”.

Karmai taipgi išreiškė vil
tį, kad visos šio regiono 
jėgos, jų tarpe Indija, Iranas 
bei Bangladešas, susivienys 
prieš reakcines jėgas, Jung
tinių Valstijų imperializmo 
vadovaujamas.

Bobrak Karmai neabejo
jąs, kad šią kovą Afganista
nas laimės.

Nepakenksiąs 
Carterio 
kandidatūrai

Washingtonas. — AgrikuI 
tūros sekretorius Bob Berg- 
land sako, kad jis visai nesu
tinka su tais, kurie teigia, 
kad prez. Carterio paskelbi
mas embargo prieš grūdų 
pardavimą Tarybų Sąjungai 
labai pakenks jo kandidatū
rai į prezidentus. Jis esąs 
įsitikinęs, kad dauguma far- 
merių pilnai remia preziden
to politiką.

Islamabad. — Tarp Kinijos 
ir Pakistano prasidėjo dery
bos, nukreiptos prieš Afgha- 
nistaną ir Tarybų Sąjungą.

Labai pakelia 
busy fėrą

Hartford, Conn. — Con
necticut valstijos valdžia 
praneša, kad su kovo 1 diena 
busų feras bus pakeltas net 
43 procentų. Daugiausia nu
kentės darbo žmonės, dauge
liui kurių busai reikalingi 
pasiekti darbovietes.
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Tiesia kelią į naują 
pasaulinį karą

Sunku ir besuprasti, kas pasidarė tam mūsų prezidentui. 
Štai vėliausias pranešimas iš Washingtono. Skaitai jį ir net 
nenori tikėti, jog tai yra tiesa, o ne tik kokio nors piktos 
valios sutvėrimo išgalvotas mitas. Jau vien tik pranešimo 
antraštė supurto normalų, gyvybę gerbiantį ir taiką 
mylintį žmogų. Tik pasiklausykime: “Baltieji Rūmai 
reikalauja bilijono ir šimto milijonų dolerių ekstra Egipto 
apginklavimui”. Kodėl jam staiga pasidarė tas toks 
apsiginklavimo padidinimas reikalingas? Kas iš kur jam 
grūmoja užpuolimu ir įsiveržimu? Juk šiandien jo saugumui 
ir nepriklausomybei iš niekur nėra jokio pavojaus.

Su Egiptu turime tą pačią istoriją, kaip su Japonija, 
Kinija, Vakaru Vokietija, Italija ir kitomis NATO šalimis. 
Jau seniai mūsų vyriausybė su prezidentu Carteriu 
priešakyje ant jų daro didžiausią spaudimą didinti, 
stiprinti, plėsti savo apsiginklavimą, ir apsiginklavimą ne 
paprastais, tradiciniais tinklais, bet vėliausiais, pačiais 
baisiausiais branduoliniais ginklais!

Ir šiandien jau nebėra jokia paslaptis, nes nebeslepia ir 
pats prezidentas, kad visas šis įsiutimas ginkluotis yra 
nukreiptas prieš Tarybų Sąjungą ir kitas socialistines šalis. 
Juk tokiais pat tikslais ir sumetimais visi tų šalių 
sumanymai ir pasiūlymai—sustabdyti ginklavimosi varžy
bas, pradėti palaipsniui mažinti apsiginklavimą ir pradėti 
siekti pilno, visuotino nusiginklavimo, nesusilaukė pritari
mo nei mūsų Jungtinių Valstijų, nei jų talkininkių.

Dabartiniai mūsų vyriausybės ėjimai, jeigu jie nesustos, 
arba nebus sulaikyti, jie prives šį pasaulį prie naujo 
pasaulinio karo, autominio karo.

Taipgi visi esame pastebėję, kad pastaruoju laiku nutilo 
visos kalbos bei diskusijos apie per šešeris metus darytos 
ir abiejų pusių pasirašytos SALT II sutarties ratifikavimą 
Senate. Atrodo, kad ir pati sutartis bus palaidota.

Prezidento ultimatumas
ir gąsdinimas

Šios savaitės pradžioje visos šalies spaudoje didelėmis 
raidėmis tapo paskelbtas mūsų prezidento Jimmy Carterio 
labai rūstus Tarybų Sąjungai ultimatumas. Arba tu, girdi, 
su vasario 20 d. nutrauksi teigimą Afghanistanui pagalbos 
apsiginti savo rubežius nuo užsienio jėgų, arba jis reikalaus 
vasarines olimpines žaidynes iš Maskvos iškelti kur nors 
kitur. Tokias instrukcijas jis jau esąs davęs Jungtinių 
Valstijų Olimpiniam komitetui. O amerikinis komitetas, 
žinoma, turi daryti spaudimą į Tarptautinį Olimpinį 
komitetą.

Kai jis buvo spaudos konferencijoje paklaustas, ką mes, 
amerikiečiai darysime, jeigu su šiuo jo ultimatumu Tarybų 
Sąjunga nesiskaitys ir daugelio šalių mūsų pavyzdžiu 
neseks ir pasiliks žaidynes, o mes tapsime izoliuoti prez. 
Carteris piktai pareiškė: “Nepaisant, ką kitos šalys darytų, 
aš nepritarsiu siuntimui amerikinės • olimpinės atletų 
komandos į Maskvą, kol tarybinių kareivių randasi 
Afghanistane”.

Taip šiandien dalykai ir stovi. Labai abejotina, ar Tarybų 
Sąjunga ir Tarptautinis Olimpinis komitetas sutiks šokti 
pagal mūsų prezidento šią vėliausią muziką ir pildys jo 
ultimatumą. Neatrodo, bei kol kas nesigirdėti, kad net ir 
Amerikinis Olimpinis komitetas sveikintų Carterio olimpi
nių sportinių žaidynių maišymą su politika. Daugeliui 
amerikiečių atrodo, kad jam teks skaudžiai nusivilti. Dar 
pernai, pradėjus ruoštis prie šių olimpinių žaidynių, visų 
buvo suprasta, kad jose gali ir turi lygią teisę su savo 
pačiais geriausiais atletais jose dalyvauti visokių socialinių 
santvarkų šalys bei valstybės. Presidento Carterio sukel
tas triukšmas neturi jokio pateisinimo.

Tą pačią dieną tuo pačiu klausimu skaitome pranešimą iš 
Maskvos.

Jame pateikiamas tarybinės vyriausybės nusistatymas 
žieminių olimpinių žaidynių, kurios įvyks mūsų New York 
valstijos šiaurėje ant Lake Placid klausimu. Laikraštis 
“Tarybinis Sportas” sako, kad Tarybų Sąjunga atsiųs savo 
atletus dalyvauti šiose žaidynėse, visiškai neatsižvelgdama 
į tai, ką darysiu Maskvoje įvyksiančioms vasarinėms 
žaidynėmis. Tai labai protingas ir šiltai sveikinamas 
tarybinės vyriausybės šiuo įdomiu ir svarbiu klausimu 
nusistatymas.

Sveikiname ir linkime 
ilgiausių metų

Septyniasdešimtojo gimtadienio proga, sausio 27 
d., sveikiname mūsų “Laisvės” direktorių tarybos 
pirmininką Povilą Ventą ir linkime jam daug, daug 
darbingų ir sveikų metų. Taipgi sveikiname Povilą 
su tik ką išėjusia įdomia ir puikia knyga “Diena 
stipresnė už naktį”—(jo atsiminimai).

Ta pačia proga taipgi norime pasveikinti mūsų 
“Laisvės” redaktorių Antaną Bimbą jo 86-to gimta
dienio. Jos įvyko sausio 22 d. Linkime jam 
sveikatos ir ilgiausių metų.

“Laisvės” kolektyvas ir direktoriai

Lietuvos mokslininkų darbai

Amerikietis tarp 
infliacijos ir recesijos

Virpesiai tarnauja žmogui
Originalią metodiką, kaip 

priversti tarnauti žmogui 
virpesius, sukūrė Kauno An
tano Sniečkaus Politechnikos 
instituto mokslininkai.

— Gamtoje praktiškai nė
ra objektų, kurie nevirpė
tų,—sako instituto “Vibro- 
technikos” mokslinio tyrimo 
sektoriaus vadovas Kazimie
ras Ragulskis.—Virpa žemė, 
virpa jūros, virpa namai, 
kuriuose gyvename. Ir be
veik visuomet vibracija ža
linga. Nuo jos pražūtingo 
poveikio grečiau suyra pa
statai, anksčiau iš rikiuotės 
išeina mašinos, mechaniz
mai.

Vibracija—ir tikslumo pir
masis priešas. Metrologiniai 
prietaisai beveik visuomet 
įrengiami giliai po žeme, 
atokiau nuo transporto ma
gistralių. O štai vibracinę 
platformą, kurią mums paro
dė vienoje laboratorijų, gali
ma įrengti bet kur, net 
triukšmingiausiame ceche. 
Matavimo tikslumą ji garan
tuoja tokį, kokį ir įsivaizduo
ti sunku. Vibroplatforma su
kuria tokį horizontą, kuris 
tik per tūkstantį kilometrų 
padarytų . . . vieno milime
tro paklaidą. Mat tikslumą' 
čia valdo pati vibracija: jau
trūs prietaisai, sukurdami 
tokius pat virpesius, kokius 
platforma gauna iš aplinkos, 
juos sunaikina.

K. Ragulskio vadovaujamo 
sektoriaus laboratorijose— 
dešimtys prietaisių ir apara
tų, dirbančių žmogaus labui. 
Štai vibratoriai, skirti maši
nų gamybos pramonei: jų 
pagalba kelis kartus greičiau 
ir pigiau užgrūdinami meta
lai. O greta—virpesių gene
ratorius, ne ką didesnis už 
degtukų dėžutę. Tereikia jį 
priglausti prie nuvargusių 
raumenų—ir po kelių minu
čių tarsi gera ranka nuovargį 
nuims . . .

“Vibrotechnikos” sekto
riaus darbai šiandien plačiai 
žinomi ne tik visoje Tarybų 
Sąjungoje, bet ir dešimtyse 
užsienio šalių. Jo darbuotojai 
kasmet gauna po kelis šim
tus išradimų teisių. Dabar 
jie siekia nematomąjį žmo
gaus talkininką išmokyti 
naujų profesijų. Jau kuriami 
generatoriai, kurie kelis kar
tus padidins žemės ūkio 
technikos darbo našumą, 
automatizuos dešimtis sudė
tingų technologinių operaci
jų, net apsaugos skrendan
čius lėktuvus nuo susidūrimo 
su pavojingais sparnuočiais.

Ar šiaudas taps dobilu?
Žolės ir šiaudų perdirbimo 

mašinų pagrindinio eksperi
mentinio konstravimo insti
tuto direktorius Zenonas Ku
činskas padėjo ant stalo ne
didelį žalsvą briketą.

— Tai pašaras, gautas iš 
paprasčiausių šiaudų,—pa
stebėjo jis.—O savo verte jis 
prilygsta labai geram šienui.

Agronomai teigia, kad kiek 
išauginame grūdų, tiek ir 
šiaudų iš laukų surenkame. 
Bet niekur ir niekuomet tarp 
grūdo ir šiaudo lygybės žen
klo nedėdavome. O štai Z. 
Kučinskas sako, kad trys 
centneriai šiaudų—lygiaver
čiai dviem centneriams grū

dų. Žinoma, jeigu juos apdo
rosime taip, kaip siūlo insti
tuto mokslininkai.

Šiauduose išties slypi dide
lė jėga. Juose yra daug 
celiulozės, bet galvijai tegali 
įsisavinti tik nedidelę jos 
dalį—daug celiuliozės mole
kulių “sukibusios” su ligninu. 
Institute surado būdą, kaip 
tuos tarpmolekulinius ryšius 
suardyti ir visą celiuliozę 
išskirti pašarui.

. . . Tarsi milžiniškas ge
nys Molėtų rajono Šiulenu 
kolūkyje kaukši institute su
kurtas galingas kompleksas. 
Nepertraukiamu srautu teka 
čionai gelsvų šiaudų upė. 
Komplekse šiaudai susmulki
nami, specialiai apdorojami 
ir virsta vertingais žaliaisiais 
briketais—puikiu, nebrangiu 
pašaru galvijams. Per valan
dą automatizuotas komplek
sas jų “prištampuoja” per 
dvi tonas.

Naujasis kompleksas susi
laukė aukščiausio įvertini
mo—mašinų bandytojai jam 
parašė tvirtą penketuką. Jau 
ateinančiais metais Vilniaus 
“Neries” žemės ūkio mašinų 
gamykla jų pagamins kelis 
šimtus.

Svarbus darbas užbaigtas, 
mokslininkai, gyvena naujo
mis idėjomis. Artimiausiais 
metais respublikos ūkiuose 
pasirodys naujoviški žolės 
granuliavimo ir briketavimo 
“fabrikai”, kurie galės per 
dieną užkonservuoti 40-50 
hektarų žaliąjį derlių. Vien 
respublikos mastu tokie 
kompleksai pavaduos dešim
tis tūkstančių žmonių, kurių 
jau dabar trūksta Lietuvos 
žemės ūkyje.

Su socialistinių šalių 
mokslininkais

Štai jie—varikliai mažy
liai. Jų čia kelios dešimtys— 
ir kiekvienas lengvai telpa 
ant delno.

Mikrovariklių, kuriuos su
kūrė “Elfos” elektrotechni
kos gamybinio susivienijimo 
specialus konstravimo biu
ras, laukiama ne tik Lietuvo
je. Pagal šalių—Ekonominės 
Savitarpio Pagalbos Tarybos 
(ESPT) —narių programą 
šiuos mažučius, patogius ir 
ekonomiškus variklius buiti
nei technikai gamins Čeko
slovakija, Bulgarija, Vengri
ja.

— ESPT lygio priemonėse 
dabar dalyvauja keliolika Ta
rybų Lietuvos mokslinio ty
rimo ir konstravimo organi
zacijų,—sako Lietuvos TSR 
Valstybinio plano komiteto 
mokslo ir technikos skyriaus 
viršininkas Albinas Dei- 
nys.—Tai duoda didelį efek
tą: kartu dirbant, gerokai 
sutrumpėja naujovių sukūri
mo laikas, jų pritaikymas 
gamyboje, sutaupoma daug 
lėšų.

Kiekvienais metais Lietu
voje dabar rengiama bent po 
porą ESPT šalių specialistų 
pasitarimų. Čia neseniai toks 
pasitarimas svarstė aktualias 
mąšinų gamybos tobulinimo 
perspektyvas visų socialisti 
nių šalių mastu. Jame labai 
aukštai buvo įvertinti Sąjun
ginio metalų pjovimo staklių 
mokslinio tyrimo instituto 
Vilniaus filialo specialistų 
darbai. Čia sukurtos siste

mos, leidžiančios vienai skai
čiavimo mašinai valdyti po 
keliasdešimt labai našių sta
klių, sukonstruotos technolo
ginės linijos, dirbančios be 
žmogaus pagalbos. Daugelį 
operacijų jose atlieka mani
puliatoriai ir pramoniniai ro
botai.

Kovojant su didžiuoju žmo
gaus priešu—korozija, sunai
kinančia dešimtadalį kasme
tinės metalų produkcijos, di
delį indėlį įneša Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
Chemijos ir cheminės tech
nologijos institutas. Čia su
kurtos metalų dangos, kurios 
du-tris kartus padidina maši
nų, įrengimų ir metalo kon
strukcijų tarnavimo laiką. 
Dabar su socialistinės san
draugos šalių mokslininkais 
institutas tobulins ir dangas 
plastmasėms. Aprengtos ni
kelio, varię “drabužiu”, 
plastmasinės detalės pakeis 
brangias metalines. R. Čėsna

Šypsenos
Mažasis Pjeras parėjo na

mo su savo bendraklasiu ir 
tarė:

— Pažiūrėk, mama, tai Ža
kas. Jis—nepaprastas ber
niukas.

— Kuo gi jis toks nepa
prastas?

— Jis mokosi dar blogiau 
negu aš.

o

— Girdėjau, kad tu pra
turtėjai, Pjero? Kaipgi tau 
pavyko?

— Matai, aš perkeldavau 
valtimi turistus į salą. Tai 
va: ekskursija į ten kainuo
davo penkis šimtus lirų, at
gal—triskart brangiau.

o

— Restorane kalbasi du bi
čiuliai:

— Supranti,—pasakoja 
vienas,—neseniai sėdžiu aš 
ant upelio kranto, ir—įsi
vaizduok! ^-tiesiog į mane 
plaukia lašiša!

— Žiūrėk tu man,—nusi
stebėjo antrasis.—Ir didelė 
porcija?

o

Kalbasi du škotai:
— Tai dar nevedęs? Juk 

jau dveji metai, kai naš
lauji . . .

— Supranti, mane supa
žindino su daugeliu merginų, 
visos jos buvo gražios, 
bet. . .

— Nepatiko?
— Ne, bet nė viena iš jų 

nesirgo tuberkulioze.
— Tuberkulioze? Bet kam 

ji tau reikalinga?
— Supranti, mano buvusi 

žmona sirgo tuberkulioze, ir 
po jos mirties liko vaistų. Šit 
aš ir galvoju—neprapult gi 
jiems!

Šluota

Užsakykite "Laisvą" 

savo giminėms 

Lietuvoje

PANEVĖŽIO RAJONE JAU 
NUDRENUOTA 1,000 HEKTARŲ ŽEMĖS

: r # ar•■■•US

A. Gylio nuotraukoje: Panevėžio melioracijos statybos montavimo valdybos darbuoto
jai [iš kairės]: LTSR nusipelnęs melioratorius, valdybos viršininko pavaduotojas 
Stasys Janauskas, darbų vykdytojas Kazys Kazlaučiūnas, LTSR nusipelnęs meliorato
rius, valdybos viršininkas Vytautas Bernatavičius, ekskavatorininkas Kazys Vepštas, 
LTSR nusipelnęs melioratorius, buldozerio mašinistas Vytautas Grigonis.

Capitalist Answer to Inflation

LAIŠKAI
Gerbiamieji Bičiuliai,

Nesulaikomai laikrodžio 
rodyklė skaičiuoja sekundes, 
minutes, valandas, dienas, 
mėnesius. Laikas nesulaiko
mai skuba, nusinešdamas 
žmonijos džiaugsmus ir var
gus, atnešdamas naujus iš
bandymus. Kas praėjo, žino
me. Ateitis neaiški. Matome 
dar daug priespaudos, daro
mos žmogaus žmogui pasau
lyje. Matome dar daug smur
to ne tik paskirų žmonių, bet 
ir tautų tarpe. Žmonija dar 
per dažnai paplūsta krauju- 
je, ašarose. Kiek daug dar 
neteisybės! Dar toli žmonijai 
iki savitarpio supratimo, tik
ro draugiškumo, taikaus ir 
laisvo gyvenimo. Neramus 
mūsų pasaulis. Norėtųsi, kad 
ateinantieji 1980 metai būtų 
draugystės, laisvės, broly
bės, taikos, savitarpio supra
timo metais. Norėtųsi, kad 
Naujais metais niekur pasau
lyje prieš žmones nebūtų 
vartojamas smurtas, prie
spauda. Norėtųs, kad Nau
jais metais visi žmonės būtų 
laimingi, sveiki, darbštūs, 
draugiški, visada pasiryžę 
vienas kitam ištiesti pagal
bos ir draugystės ranką. Kad 
visa tai' pasiekti, turime 
kiekvienas tam pridėti visas 
savo jėgas, žinias ir gabu
mus. Tik tada pasaulyje ne
bus karų, priespaudos, 
smurto, neapykantos vienas 
kitam, kada visi žmonės tai 
smerks. Kaip būtų gera, kad 
visi žmonės būtų laimingi! 
Nebaisu dėl žmonių laimės 
kentėti. Smagu dirbti dėl 
žmonių gerovės. Malonu ma
tyti žmones patenkintus savo 
gyvenimu. O kas gali būti 
maloniau, kaip matyti, kada 
žmonės dirba savo tėvynės 
gerovei, savo krašto laimei! 
Kaip gera, kada žmonija gali 
džiaugtis taika.

Tad ir Jums, mieli Bičiu
liai, linkiu laimingų, gražių, 

sveikų, kūrybinų Naujų, 
1980 metų! Džiaukitės taika 
ir ramybe, nenusiminkite sa
vo pasiekimuose, dirbkite to
liau didį darbą! O juk 
Sukas laikrodžio rodyklė: 
Greitai dvylika nakties,— 
Jums, Draugai, dar vieną 

sykį
Spaudžiu ranką iš širdies!

Linkiu metų Jums laimingų! 
Linkiu polėkių didžių!
Valios niekad lai nestinga! 
Ir kūrybinių minčių!

Lai pavasariai vis žydi 
Jūs gyvenimo keliuos;
Lai jaunystės ryžtas lydi 
Darbuose Jūs dideliuos!

Visada lai šviečia saulė, 
Žmonės džiaugiasi taika! 
Pasmerkta lai bus apgaulė! 
Žmonija lai bus laisva!

Lai nebus pasauly karo! 
Žmogus žmogų lai mylės! 
Dėl tėvynės ateities!

Tad, Draugai,
laimingų metų, 

Švenčių nuotaikos geros!
Lai klastos nebus verpetų— 
Vien tik gėris tebujos!

Tad linksmų žiemos šven
čių ir laimingų Naujųjų metų 
Jums linki

♦ * ♦
Teka saulė raudona 
Virš lygiųjų laukų;
Oi, kaip būtų malonu, 
Kad čia būtum ir tu.

Kad žiedais nešina
Tu ateitum jauna, 
Pasakytum: “myliu” 
Iš sielos gilumų.

O lašeliai rasos
Apie laimę bylos
Apie džiaugsmą širdžių 
Neramių, neramių . . .

Kęstutis Balčiūnas
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Kieno gi tai iš tikrųjų 
stagnacija?

[RYŠIUM SU VIENO DAILININKO 
PRANEŠIMU APIE LIETUVOS TAPYBĄ]

Atsiverti 1979 metais Vil
niuje išleistą knygą “Ta pati 
ir visai kita”, kurioje surink
ta dalis “Gimtajame krašte” 
spausdintų pasikalbėjimų su 
užsienio lietuviais, ir skaitai 
vis entuziastingus žinomų 
emigracijos dailininkų atsi
liepimus apie Tarybų Lietu
vos dailę ir jos kūrėjus. Štai 
keli jų.

Vytautas Ignas 1971 m. 
pareiškė:

“Sutikau daug talentingų 
kolegų. Pamačiau visokių pa
kraipų meno—grafikų, tapy
tojų, skulptorių—darbų at
liktų įvairiausia technika”.

“Mano manymu, Lietuvoje 
yra ne tik daug menininkų, 
bet ir gerų menininkų, kurių 
darbai prilygsta pasaulinio 
meno aukštumoms”.

“Išsivežu kuo geriausią įs
pūdį dar ir todėl, kad čia 
dalininkai labai kūrybingai 
tęsia gražias liaudies meno 
tradicijas.

Elena Gaputytė iš Anglijos 
1969 m.sakė:

“Įspūdis kitoks, negu tikė
jausi. Mes neretai įsivaizduo
jame, kad menas yra pas jus 
sustingęs, sunkus. O pati 
pamačiau, kad daug jaunųjų 
darbų turėtų pasisekimą bet 
kur—tik siųskite”.

V. Vizgirda 1971 m. apie 
Lietuvos dailininkų kūrybą 
rašė:

“Jų kūryba kaip vijoklis 
leidžia vis naujas atžalas, 
prasiskleisdamas naujom 
vertybėm. Nuo realizmo iki 
avangardinio bedaiktiškumo 
kaupiasi vis naujos ir naujos 
lietuvių kultūros vertybės”.

“Stilių ir žanrų įvairumas 
yra lietuvių dailės stiprybė. 
Ji tęsiasi per kartas”.

Vytautas K. Jonynas ypač 
daug kartų džiaugėsi tarybi
nio lietuvių meno pasieki
mais, su kuriais jis įvairiapu
siškai susipažino, 1974 m. jis 
kalbėjo:

“Mane stebina ne tik meno 
šakų tarptautinis meninis ly
gis, bet ir poreikis gyvenime 
turėti visas meno šakas, 
skulptūra, dekoratyvinė dai
lė, freska, tapyba ir grafika 
taip veržliai klesti, kaip va
sarojus derlingoje žemėje”.

“O lietuvis kūrėjas tuo 
pačiu atiduoda savo garbingą 
duoklę pasaulinio meno isto
rijai. Man buvo nuostabiai 
gera tai matyti šiuos meno 
horizontus. Koks lietuvis tuo 
galėtų nesididžiuoti?”

Iš tikro, ar galėtų doras, 
objektyvus lietuvis nesidi
džiuoti Tarybų Lietuvos dai
lės darbais, kurie “prilygsta 
pasaulio meno aukštumoms”, 
kurių dėka “kaupiasi vis nau
jos ir naujos lietuvių kūrybos 
vertybės’’, kurių kūrėjai 
“atiduoda savo garbingą duo
klę pasaulinio meno istori
jai”? Atrodo, kad negalėtų, 
niekaip negalėtų. Juk šitie 
cituoti žodžiai surašyti ne iš 
mandagumo—vien iš manda
gumo jų neprisigalvosi. Tuo 
labiau tokių žodžių ir vertini
mų neleis sau ir iš mandagu
mo prasimanyti tokie autori
tetingi menininkai, kaip mi
nėtieji, kurie savo teigiamą 
nuomonę apie Tarybų Lietu
vos meno tarptautinį lygį 
reiškia ne vien svečiuose.

Tad ar galima lietuviui 
nesididžiuoti tuo, kas lietu
vio dailininko Tėvynėje tarp
tautiniu mastu pasiekta?

Atrodytų tai retoriškas ir 
dirbtinis klausimas: žinoma, 
galima, o tai kasdien įrodo 
veiksnių spauda ir antitary
biniai veikėjai. Bet ne apie 
juos kalba, tiek jie kai kurie 
ir lietuviai, kiek jiems nau
dinga jais vadintis. Pagaliau 
ir toje spaudoje jau prirink
sime gerą pluoštą entuzias

tingų atsiliepimų apie Lietu
vos dailę.

Ir vis dėlto . . .
Ir vis dėl to yra lietuvių, 

kurie sugeba nesidžiaugti 
tuo, kas yra iš tikrųjų. Tai 
su jais atsitinka todėl, kad 
prie savo tautos kūrėjų dar
bo artėja ne su noru pažvelg
ti į patį kūrybos rezultatą ir 
aptarti profesionaliai jį rea
lybės pagrindu, bet su 
išankstiniais savo masteliais, 
prie kurių stengiasi pritaiky
ti tą realųjį kūrybos rezulta
tą, ir jei šis nepritampa prie 
siaurų teorinių mastelių, tai 
jį visaip neigia ir niekina. 
Tokio dailės suvokimo “meis
trai” stengiasi įtikinti, kad 
jie, esą, žvelgia į meną iš 
pasaulinių standartų aukštu
mų, todėl jie išdidžiai, jaus
dami olimpinį pranašumą, 
niekina kūrėjų Lietuvoje 
darbus, atlaidžiai patapšno
dami per petį vieną kitą, 
santūriai pagiria ir garsiai 
piktai apgailestauja, kad, 
girdi, tie kūrėjai yra nelai
mingi, prievarta nustumti į 
giliai periferinį nūdienos kul
tūros istorijos kampą.

O iš tikrųjų, kai panagri- 
nėji jų tos olimpinės didybės 
ir meninių aukštumų prana
šumo deklaraciją, gaila jų 
pačių pasidaro: iš kur dar 
dabar esama tarp Amerikoje 
gyvenančių intelektualų to
kio provincializmo ir sustin
gimo?

Kalbėkime konkrečiai: tais 
pačiais 1979 m. Chicagoje 
išėjo Lituanistikos instituto 
1977 metų suvažiavimo dar
bų knyga, kurioje yra daili
ninko Prano Lapės iš Arling
ton Heights, Mass., straips
nis apie šiandieninę Tarybų 
Lietuvos tapybą. P. Lapė 
yra jaunesnės (bent jau ne 
senosios) kartos išeivijos at
stovas, jis ir Tarybų Lietu
voje lankėsi, jam yra arti
mesnė liberalinė išeivių ap
linka. Tačiau visas jo dėme
sys Lietuvos dailei yra pa
grįstas tuo provinciališku 
vertinimo masteliu, kuris 
jam trukdo blaiviai svarstyti 
objektyviąją meno tikrovę ir 
kuris iš meno kriterijų pa
virsta šablonišku pasipoliti- 
kavimu.

Pats jau pranešimo pavadi
nimas daug ką pasako—“Su
stoję laikrodžiai—socialisti
nis realizmas: dabartinė ta
pyba Lietuvoje”. Angliškas 
šio pranešimo pavadinimas 
atsako, kodėl tie Lietuvos 
dailės laikrodžiai “sustojo”: 
“Stilled Clocks—Social Rea
lism: Current Art in Lithua
nia-Abstract”.

Taigi—“Abstract”. . .
P. Lapė tvirtina: “20 a. 

mes pavadinome abstrakčiu 

Naujo miesto 
Pirmoji vid. mokykla

Prie Visagino ežero, kyla pušynų apsupti Sniečkaus 
miesto namai. Šio jauniausio Lietuvos miesto gyventojų 
skaičius jau viršija šešis tūkstančius, ateityje čia gyvena 25 
tūkstančiai žmonių.

Nuotraukoje: Sniečkaus pirmoji vidurinė mokykla.
A. Palionio nuotr.

menu”. Nelabai vykusiai (lie
tuvių kalbos ir redagavimo 
požiūriu) suformuluota ši 
mintis yra tokia: XX amžiuje 
vyraujančia dailės kryptimi 
yra abstraktas, ir tik jis gali 
duoti šiuolaikines meno ver
tybes ne tik kapitalistiniame 
pasaulyje, bet ir Lietuvoje. 
O kadangi Lietuvoje Ši kryp
tis netapo vyraujančia, nebu
vo skatinama, tai ir visa 
šiandieninė Lietuvos tapy
ba—tik stagnacija, sustoję 
laikrodžiai, apgailėtina praei
tis, ir ne daugiau. Derinant 
meninę kūrybą prie abstrak
to mados, P. Lapei nebelieka 
nė vieno Tarybų Lietuvos 
tapytojo, kurį jis galėtų 
priimti tokį, koks jis yra, be 
prieštaravimo: ir L. Tuleikis, 
ir A. Stasiulevičius, V. Kisa
rauskas ir A. Švažas vis dar 
kažko trūksta savo kūryboje 
iki P. Lapės pageidaujamo 
modelio, vis juos varžo kaž
kokie “reikalavimai”, jų 
prieštaravimas dailininkų 
“savajai teisybei”, “ideologi
nė drausmė” ir t. t., o ką jau 
bekalbėti, pagal P. Lapę, 
apie A. Savicką, L. Katiną ir 
kitus—tai jau esantis tik 
“mokyklinis realizmas”.

Taigi, ko pageidauja P. 
Lapė, kad pasauliniam menui 
būtų “išgelbėta” Lietuvos 
dailė. Gal gilios kūrybinės 
atramos į liaudies meną, į 
lietuvio dvasią, jo kūrybinius 
turtus—kuo taip žavėjosi, 
pavyzdžiui, R. Viesulas, kal
bėdamas apie Lietuvos nū
dienę grafiką? Gal savito, 
originalaus kūrėjų žvilgsnio, 
savito žodžio mene, gal tur
tingos kūrybinės stilių ar 
krypčių įvairovės?

Ne! Jam viena aišku: pati 
didžiausia “lietuviškos tapy
bos stagnacijos priežastimi” 
esąs jo sugalvotas “partinis 
nusistatymas prieš abstrak
tųjį meną”. Taigi, užpilk 
amerikietiška kosmpolitine 
mada dabartinę Lietuvos ta
pybą, ir ji, supanašėjusi su 
jau gerokai senstelėjusiu va
karietišku kraštutiniu mo
dernizmu, imsianti ir sukles- 
tėsianti! . . O dabar Lietuvos 
tapybai “vertybių palygini
me yra daroma mirtina žala 
menui”. Įsivaizduojate: “mir
tina”! Atrodo, imk jau ir 
laiduok. Tad ką ten kalba 
V. K. Jonynas, V. Vizgirda 
ir kiti?

(Iš tikro, koks būtų var
gingas meninis pasaulis, jei
gu pagal P. Lapės siūlomą 
kosmopolitinį mastelį ir ab
straktinę madą, tokią jau 
pasenusią, imtų kurti ne tik 
visi Amerikos dailininkai, 
bet ir lietuviai, gruzinai, 
vietnamiečiai, ispanai, pa- 
puasai, japonai, senegaliečiai 
ir kiti! . .)

Bet koks čia provincialus 
P. Lapės naivumas, kokia jo 
mąstymo stagnacija! Ir tai— 
nepaisant viso meno istorijos 
žinių demonstravimo prane
šime, nepaisant jo nevaldo
mo išdidumo, persisunkusio

“LAISVĖ”

su miesčionišku gailesčiu 
šiandieninės Lietuvos tapy
bos atžvilgiu:

“Į dabartinę lietuvių tapy
bą mes žiūrime iš gana toli
mo taško. Nuotolis nėra vien 
atlantinis. Jis susideda iš 
trijų ketvirčių 20 a. moder
naus meno istorijos ir mūsų 
pačių patirties—toje istorijo
je gyvenančių. Ne vienas iš 
mūsų žiūri į lietuvišką tapy
bą su nostalgija, kaip į vietą, 
kurioje mes kadaise buvome. 
Žinodami, kur mes esame, 
mes taip pat žinome ir ke
lius, kuriais jai reikėtų eiti.

(...) Žiūrėdami į jų dabar
tinį meną, mes žiūrime į 
praeitį. Jie į mūs žiūri, kaip į 
grįžusius iš ateities, kuriuos 
riša bendra praeitis. Atrodo, 
kad turėtų būti lengva rašyti 
apie praeitį ar svarstyti bu
vusiais klaidas, bet nėra taip 
lengva, kuomet mūsų praei
tyje yra dabartis”.

Specialiai pacitavome šią 
be galo puošnią, narcizišką 
tiradą, kur laimingieji “mes” 
su tokiu pasidygėjimu rašo 
apie vargšus “juos”, kur tie 
“mes” taip įžvalgiai “žino” 
lietuvių tapybos ir “jų” “ke
lius, kuriais “jai reikėtų 
eiti”!

Teisingai P. Lapė rašo: 
“Meninė teisybė turi savo 
dėsnius ir savo kalbą”. Deja, 
straipsnyje-pranešime jis 
juos labai šališkai ir vienpu
siškai, t. y. neteisingai trak
tuoja. To negana: labiausiai 
nemalonus, atstumiantis pa
sipūtimas spinduliuoja iš viso 
to “laimingojo” vien “tikrojo 
meno” mokytojo! Laimei, nei 
vienas savo meninį veidą ir 
savo susikurtą braižą turįs 
tikrai talentingas Lietuvos 
menininkas jo patarimų ne
klausys.

Svetimas p. Lapė šiandie
ninio lietuvio dvasinei kultū
rai ir jo dvasinei kūrybai, 
tad tegul tuo ir džiaugiasi. 
Pagaliau, ko čia užsiiminėti 
teorijomis: kas būtų, kaip 
turėtų būti, jeigu p. . Turi
me konkrečią patirtį. P. La
pė ir jo bendraminčiai gyve
na ten kur nėra “partinio 
nusistatymo prieš abstrak
tųjį meną” (priešingai, jo 
gerbėjai patys pasirodė pa
kankamai aktyvūs kitų sko
nių ir sampratų prievartau
tojai . . .), tad tegul jie ir 
parodo konkrečiais pavyz
džiais, kuo šitame “meno 
vertybių palyginime” užsie
nio lietuvių tapytojai pratur
tino visą meno istoriją, ko
kiais darbais jie pasiekė ori
ginalių šiuolaikinio tarptauti
nio meno aukštumų, išgarsė
jo tarptautiniu mastu. Ir 
tegul dar panagrinėja,—tik 
šį kartą be savo nenuslepia
mo pasipolitikavimo,—kon
krečią Tarybų Lietuvos ta
pybos patirtį tarptautinėje 
arenoje. Gal tada bus galima 
pasitikrinti, kiek gi tos “gry
nosios teorijos” turi bendro 
su istoriškumu ir su tikruoju 
menu . . . Beje, juk čia pat 
pašonėje, New Yorko, yra 
dailininkas iš Lietuvos, ku
riam ten trūko “laisvės”, tad 
kodėl gi jis, nejausdamas P. 
Lapės minimų “partinių nusi
statymų”, nepagarsėja nau
jomis kūrybos vertybėmis— 
nepaisant politinės reklamos 
galimybių, kurios “laisvaja
me mene” taip pat atlieka 
labai realų vaidmenį?

P. Lapė pateikė Tarybų 
Lietuvos meno vertinimą, 
kuris iš esmės nesiskiria nuo 
to, kurį jis siūlė maždaug 
prieš 20 metų “Darbo” žur
nale. Kiek per tą laiką pasi
keitė meniniame gyvenime, 
kiek prasiplėtė ir emigracijo
je Lietuvos dailės reikalų 
suvokimas! O P. Lapė gyve
na toje pačioje stagnacijoje, 
nes jį pančioja tie patys 
antitarybiniai prietarai, 
trukdantys blaiviau pažvelg
ti į pačią meno realybę, bet 
netrukdantys piešti “mokyk
linio realizmo” viršelius, an
tikomunistinėms knygoms.

Vladas Viešintas
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Kaunas. Rotušės aikštė. V. Gulevičiaus nuotr.

Kasdieną buvęs rikiuotėje
Ligą ir prasmingą gyveni

mo kelią nuėjo pažangiųjų 
JAV lietuvių veikėjas, publi
cistas, Chicagos lietuvių dar
bininkų laikraščię “Vilnis” 
redaktorius Vincas Andrulis 
(1890-1972). Apsigyvenęs 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose 1911 m. ir visą savo 
sąmoningą gyvenimą pasky
ręs revoliucinei darbininkų 
klasės kovai, kovai prieš 
reakciją, fašizmą, karą, V. 
Andrulis taip ir nespėjo ap
lankyti gimtosios žemės. Ta
čiau Lietuvos liaudis nepa
miršo savo ištikimo sūnaus. 
Jo palaikai 1973 m. grįžo į 
gimtąją žemę ir buvo iškil
mingai palaidoti Stakliškėse. 
Prie gimtosios V. Andrulio 
sodybos, Gripiškių vardu pa
vadinta Stakliškių vidurinė 
mokyklą. >: . u .
t:. Didelis Ar reikšmi'Rgas pa- 
minklas, šiam s ilgamečiui 
plunksnos darbuotojui—jo 
geriausių publicistikos kūri
nių surinkimas, įvertinimas 
ir paskelbimas. Šis darbas V.
Andrulio tėvų žemėje jau 
pradėtas. 1973 m. (po mir
ties) jam buvo suteikta V. 
Kapsuko premija, skiriama 
Lietuvos žurnalistams už ge
riausius V. Andrulio kūrinius 
surinkti—Lietuvoje nebuvo 
“Vilnies” 1920-1930 m. kom
plektų, o kaip tik šiame 
laikraštyje ryškiausia auto
riaus publicistinė kūryba. 
Net ir pačioje “Vilnies” re
dakcijoje nėra 1920-1922 m., 
komplektų. Nepaisant šių 
objektyvių sunkumų, Vilniu
je neseniai pasirodė V. An
drulio raštų knyga “Didis 
pašaukimas”. (V. Andrulis, 
Didis pašaukimas, Vilnius, 
1979 m., 141 psl., 3000 egz.) 
Knyga “Didis pašaukimas” 
prasideda publicisto autobio
grafijos fragmentais, rašy
tais jau grumiantis su liga. 
Galima tik apgailestauti, kad 
V. Andrulis nespėjo (ir netu
rėjo laiko) parašyti platesnių 
prisiminimų apie savo ir ko? 
vos draugų visuomeninę kul
tūrinę, revoliucinę veiklą 
tarp lietuvių Amerikos že
myne. Pagrindinis ir didžiau
sias leidinio skyrius—“Publi
cistika”. Čia surinkti V. An
drulio straipsniai, skelbti 
“Mūsų tiesoje”, “Šviesoje”, 
“Vilnyje” ir šio laikraščio 
kalendoriuose 1919-1962 m., 
tiksliau — nedidelė šių 
straipsnių dalis. Autorius lie
tė platų temų ratą netrum
poje istorijos atkarpoje, ta
čiau visuose rašiniuose ryški 
kovos už darbininkų klasės 
išsivadavimą, prieš imperia
lizmą, prieš buržuazinę ideo
logiją, prieš Tarybų Lietuvos 
ir visos Tarybų šalies priešus 
mintis. Atsiliepdamas į svar
biausius istorijos įvykius, 
kurie vienaip ar kitaip buvo 
susiję su lietuvių darbininkų 
padėtimi ir likimu, jų klasi
niu sąmonėjimu, V. Andrulis 

savo straipsniuose pateikda
vo draugų ir priešų charak
teristikas (R. Mizara, F. Ba- 
gočius, K. Jurgelionis ir kt.), 
apžvelgė JAV Lietuvių pe
riodinių leidinių istoriją.

Graži, sklandi straipsnių 
kalba, glaustas, taiklus saki
nys, mokėjimas operuoti fak
tais polemikoje rodo V. An
drulį buvus neeilinį publicis
tą. Tai ypač išryškėja jo 
rašytoje tradicinėje “Vilnies” 
pirmojo puslapio skiltyje 
“Kasdieną”, kurioje pateikia
mi trumpi dienos aktualių, 
svarbiausių įvykių komenta
rai, duodamas operatyvus 
poleminis atkirtis idėjiniams 
priešams, pasidžiaugiama sa
vais ir draugų laimėjimais. 
Gaila, kad tik nedidelis šių 
komentarų pluoštas, parink
tas iš,1939-1945 m. laikraščio 
numerių pateko I knygą. 
Ryškios, šmaikščios, lakoniš
ku stiliumi parašytos pasta
bos. “Kasdieną” turi ne tik 
pažintinės, bet ir praktinės

Prašau išmatuoti 
man . . . skausmą

Nuotraukoje: V. Meška atlieka tyrimus naujo aparato 
pagalba. M. Baranausko nuotrauka

“Elektroninis prietaisas 
matuoti skausmui ir emocio- 
nalinei įtampai”—taip pava
dintas įtaisas, kurį sukūrė 
Lietuvos respublikinės prof
sąjungų kurortų valdymo ta
rybos kurortologijos moksli
nio tyrimo laboratorijos ve
dėjas, medicinos mokslų kan
didatas, Lietuvos TSR nusi
pelnęs gydytojas Vytautas 
Meška kartu su inžinierium 
fiziku Sigitu Cemeška. Per 
3-4 minučių seansą galima su 
minimalia paklaida išmatuoti 
odos varžą, o tuo pačiu 
objektyviai įvertinti skaus
mo sindromą. Netgi jeigu 
žmogus susirgo, bet pats dar 
nejaučia skausmo, aparatas 

reikšmės šių dienų publicisti
kai. Iš tų rašinių galima 
pasimokyti, kaip reikia ope
ratyviai atsiliepti į dienos 
aktualijas. Publicistiniai V. 
Andrulio tekstai papildyti 
pora beletristikos pavyz
džių—vaizdeliais “Dėdė Pla- 
točius” ir “O, sūnau mano”.

Knyga baigiama V. Andru
lio kovos draugų—L. Prūsei- 
kos, S. J. Jokubkos, R. 
Merkio, S. Judeliauskienės, 
J. Stalioraičio, K. Karosie- 
nės, J. P. Stančiko, J. P. 
Milerio-Miliaus (Dzūkelio), 
D. Kensnerio, P. J. Konte- 
nio, P. Bečio prisiminimais 
apie publicistą, redaktorių ir 
revoliucionierių. Rinktinės 
sudarytojas J. Lukoševičius 
nedideliame esė papasakojo 
apie V. Andrulio gyvenimo ir 
veiklos kelią. Knygos redak
cinė kolegija (J. Lukoševi
čius, R. Maliukevičius, B. 
Raguotis) pratarmėje rašo: 
“. . . ateityje dar atsiras 
galimybių tinkamiau -supa
žindinti skaitytoją su publi
cistiniu V. Andrulio paliki
mu”. Tikėsimės, kad pažadas 
bus ištesėtas. Jonas Bulota 

galės įspėti apie artėjantį 
pavojų. Prietaisas nustatys 
ir klaidingus pojūčius, kai 
atrodo, jog skauda vieną 
organą, tuo metu kai pa
kenktas kitas.

Neįmanoma išvardinti visų 
sferų, kur galima bus pritai
kyti antrąją prietaiso savy
bę, leidžiančią išmatuoti 
žmogaus psichologinę, emo- 
cionalinę įtampą. Juk žinoti 
ją svarbu ir vairuotojui, iš
vykstančiam į tolimą reisą ir 
norint nustatyti moksleivio 
apkrovimą, ir išsiaiškinti re
laksacijos kabinetų efektyvu
mą įmonėse ir daugeli kitų 
žmogaus veiklos sferų.
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Tarybų Lietuvos naujienos
{Miestų ir rajonų laikraščius pasklaidžiusi

Pirmieji milijonai
Mažeikių termofikacinės 

elektrinės pirmajame ener
getiniame bloke per pirmą
sias dvi darbo dekadas paga
minta milijonas kilovatvalan
džių elektros energijos. Šio 
bloko galingumas beveik pri
lygsta Kauno hidroeletri- 
nei—80 tūkstančių kilovatų. 
Naftos perdirbimo įmonei jis 
taip pat tieks per valandą po 
500 tonų technologinio garo, 
karšto vandens.

Mažeikių termofikacinėje 
elektrinėje, primena “Perga
lės vėliava”, ateinančiais me
tais ruošiamasi paleisti an
trąjį energetinį bloką, o iš 
viso čia bus sumontuoti dar 
trys garo katilai ir du tur- 
boagregatai.

Įmonė prie Ventos
Akmenės rajone pastarai

siais dešimtmečiais išaugo 
stambus Statybinių medžia
gų kombinatas. Jis tiekia 
aštuoniolikos rūšių produkci
ją: silikatines plytas, čerpes, 
įvairias polimerines hermeti
zavimo medžiagas. Kombina
te dirba daugiau kaip pusan
tro tūkstančio žmonių, jiems 
pastatyta miesto tipo gyven
vietė Venta. Kalkinė, kurios 
pagrindu buvo įsteigtas kom
binatas, per metus patiekda
vo gaminių už 6 tūkstančius 
rublių, o šiemetinė kombina
to produkcija vertinama be
veik 10 milijonų rublių.

Pastaruoju metu, infor
muoja “Vienybė”, kombinate 
ypač sparčiai plečiama poli
merinių medžiagų gamyba. 
Montuojamos naujos, kele
riopai našesnės technologi
nės linijos. Ruošiamasi staty
ti cechą, kuriame kasmet bus 
pagaminama iki 40 milijonų 
kvadratinių metrų plėvelės.

Gamtinės dujos Birštonui
Lapkričio mėnesį Birštonas 

gavo gamtines dujas. Plieni
niais vamzdynais jos atke
liauja iš Ukrainos. Dujotie
kio atšaką nuo Alytaus ma
gistralės, praneša Prienų ra
jono “Naujo gyvenimo” laik
raštis, padėjo tiesti kitų ta
rybinių tautų pasiuntiniai: 
rusai, ukrainiečiai, baltaru
siai.

Melsvosios liepsnelės pasi
tarnaus ne tik miesto gyven
tojų patogumui. Jos leis pa
laikyti kurorte gražesnę ap
linką, grynesnį orą, sudarys 
palankesnes sąlygas darbo 
žmonių gydymui ir poilsiui. 
Dujofikuojama “Spalio” sa
natorija ir kitos gydymo įs
taigos. Gamtinių dujų šildo
mi Birštono daržininkystės 
tarybinio ūkio šiltnamiai pa
tieks poilsiautojams daugiau 
šviežių daržovių.

Birštonas—jau 19-tas res
publikos miestas, aprūpintas 
gamtinėmis dujomis.

Pritaikius mokslininkų 
rekomendacijas

Dvidešimčiai naujų šimta- 
bučių namų pakanka lakšti
nio stiklo, kurį šiemet virš 
plano patiekė Panevėžio stik
lo fabriko kolektyvas. Staty
boms taip pat išsiųsta 40 
tūkstančių viršplaninių stiklo 
blokų. Pasiekti šių laimėji
mų, pažymi “Tėvynės” laik
raštis, padėjo glaudus įmo
nės bendradarbiavimas su 
mokslo įstaigomis, ypač 
maskviečių mokslininkų pa
siūlytos stiklo gamybos tech
nologinės naujovės.

Maskvos valstybinio stiklo 
pramonės instituto specialis
tai taip pat paruošė panevė
žiečiams stiklūno cecho re- 
konstavimo projektą, kuris 
dabar įgyvendinamas. Nedi
delė kapitalinių įdėjimų su
ma leis beveik tuose pačiuo
se plotuose padvigubinti sti
klūno gamybą.

Pelnyti apdovanojimai
Bariūnų kolūkio galvijų 

augintoja E. Šimoliūnienė 
šiemet gavo TSRS liaudies 
ūkio pasiekimų parodos 
(LŪPP) garbės diplomą ir 
“Moskvičių”. Joniškio rajono 
“Tarybinio balso” laikraštis 
primena, kad jau trys šio 
kolūkio kolūkiečiai yra gavę 
tokias asmenines dovanas. 
Anksčiau TSRS LŪPP gar
bės diplomais ir “Moskvi- 
čiais” buvo apdovanoti me
chanizatoriai J. Valuntonis ir 
V. Ramonas.

Nuo šio dešimtmečio pra
džios 43 kolūkiečiai apdova
noti TSRS ordinais ir meda
liais, 5 pelnė TSRS LŪPP 
aukso, 11—sidabro ir 29 
bronzos medalius. Melžėja L 
Glinskienė—TSRS valstybi
nės premijos laureatė.

Jautienos “Gamykla”
2400 veršelių auga Balbie

riškio tarpūkinėje gyvulinin
kystės įmonėje. Mechanizuo
ti iš esmės visi darbai, bandą 
prižiūri dešimt gyvulininkys
tės operatorių. Vienas žmo
gus šeria 180 mažų veršelių, 
o didesnių—per 600.

Prienų rajono “Naujo gy
venimo” laikraštis praneša, 
kad kompleksas ruošia mė
sos kombinatui pirmąją bu
liukų siuntą.
Ateities fermų šeimininkės
Padaugėjo merginų Žeime

lio profesinėje technikos mo
kykloje, rašo Pakruojo rajo
no “Auksinė varpa”. Praėju
siais mokslo metais buvo 
suformuota pirmoji, o da
bar—antroji busimųjų kiauli
ninkystės operatorių grupė.

Operatorės specialybę šie
met pasirinko keturiolika 
vietinių merginų. Dvidešimt 
atvažiavo iš kaimyninio Jo
niškio rajono, kuriame stato
ma didelė Sidabros gyvuli
ninkystės įmonė. Šiame 
komplekse atliks gamybinę 
praktiką visos Žeimelyje be
simokančios busimosios ope
ratorės.

Kolūkio statybos
Panevėžio rajono “Tiesos” 

kolūkyje baigiamas statyti 
galingas pašarų cechas. Prie 
jo iškilo du bokštinio tipo 
sandėliai, į kuriuos telpa po 
tūkstantį tonų pašarinių grū
dų. Montuojami stambiųjų 
pašarų granuliavimo ir bri- 
ketavimo įrenginiai.

Kitapus kelio statomas tri
jų tūkstančių telyčių augini
mo kompleksas, kuriame bus 
naudojami šie pašarai. “Tie
sos” kolūkyje, pažymi “Tė
vynės” laikraštis, šiemet sta
toma už milijoną rublių, sta
tybos vyksta pagal planinius 
grafikus.
Kolūkiečiams ir jų vaikams
Kėdainių rajono Antano 

Sniečkaus kolūkio žemdirbių 
vaikai lanko šiais mokslo 
metais naujuose rūmuose įsi
kūrusią aštuonmetę mokyk
lą. Šalia mokyklos—ištaigin
gas vaikų lopšelis-darželis. 
Statybininkai kloja pamatus 
kolūkio prekybiniam centrui, 
kurio statybai skiriama per 
300 tūkstančių rublių.

Žemdirbiai noriai keliasi į 
centrinę kolūkio gyvenvietę. 
Tik šiais metais, informuoja 
“Tarybinis kelias”, į naujus 
butus bei namus persikraus
tė virš 20-ties šeimų.

Ežero “sanitarai”
Neįprastą Aukštaitijos me

lioratoriams darbą šiemet 
pradėjo grupė Panevėžio 
MSV darbuotojų, rašo “Tė
vynės” laikraštis. Jų aptar
naujama žemsiurbė šalina iš 
Lėno ežero per daugelį metų 
susikaupusį dumblą. Ežerą 
numatyta pagilinti dviem 
metrais, o jo vandens lygį 
pakelti 80 centimetrų.

Melioratoriai realizuoja 
kompleksišką eksperimentinį 
projektą, kurio tikslas ne tik 
“atjauninti” ežerą, bet ir

paversti jo pakrantes našio
mis žemės ūkio naudmeno
mis. Ežero dumblu bus trę
šiami laukai, nemažą jų plotą 
aprėps polderinė drenažo si
stema du dvipusiu vandens 
reguliavimu. Prie Lėno su
kauptas patyrimas pasitar
naus gelbstint kitus pelkėtus 
Rytų Lietuvos ežerus.

Medinukų sakmė
Dailūs mediniai žaislai dau

geliui Suomijos vaikučių yra 
pirmasis žinių šaltinis apie 
Nemuno kraštą. Tik šiemet 
iš Kretingos į Suomiją jų 
išsiųsta 34 tūkstančiai. Čia 
padaryti medinukai taip pat 
“nuplaukė” į Švediją ir Nor
vegiją, jų įsigijo Čekoslova
kijos, Anglijos, Italijos, 
Mongolijos, Japonijos preky
binės firmos.

Tarptautiniais vaikų me
tais, pažymi “Švyturys”, 
kretingiškė “Akmenos” liau
dies vartojimo gaminių įmo
nė gerokai paįvairino medi
nių žaislų asortimentą. Da
bar čia jų daroma daugiau 
kaip 30-ties pavadinimų, 
maždaug du trečdaliai su 
kokybės ženklu.
Poilsio ir gydymo miestelis
Gražioje vietoje, miške, 

įsikūrusi Druskininkuose 
“Eglės” sanatorija. Ji dabar 
vienu metu gali priimti 550 
žemdirbių, o netolimoje atei
tyje sutalpins trigubai dau
giau. Sanatorijos pagrindu 
formuojamas žemės ūkio 
darbuotojų poilsio ir gydymo 
miestelis.

Miestų statybos projekta
vimo instituto specialistai, 
rašo “Vakarinės naujienos”, 
pastaraisiais metais “Eglės” 
sanatorijai projektuoja daug 
naujų pastatų. Šiuo metu čia 
statoma sava vandens ir pur
vo gydykla. Ateinančiais me
tais prasidės tūkstančio vie
tų valgyklos, 300 vietų mie
gamojo korpuso ir centrali
zuotos registratūros statyba. 
Tolimesnėje programoje dar 
du—300 ir 500 vietų—korpu
sai, poliklinika su baseinu, 
900 vietų klubas. Žemdirbių 
sanatorinio miestelio staty
bai numatoma išleisti per 
šešis milijonus rublių.

Turistai pamėgo Birštoną
Kasmet į Birštoną atvyks

ta pailsėti ir pasigydyti dau
giau kaip 40 tūkstančių žmo
nių. Maždaug 15 tūkstančių 
ilsisi Birštono turistinėje ba
zėje, neseniai pažymėjusioje 
savo veiklos 20-metį.

Birštone ilsisi žmonės iš 
įvairių šalies kampelių. Jų 
turistiniai takai aprėpia daug 
gražių krašto vietovių, tradi
ciniais tapo turistų tautų 
draugystės vakarai, jų supa
žindinimas su Tarybų Lietu
vos liaudies ūkio laimėjimais, 
kultūra, menu, praneša Prie
nų rajono “Naujo gyvenimo” 
laikraštis.

Į biblioteką—kas antras
Panevėžyje veikia 68 bi

bliotekos. Visos jos, įskai
tant ir profsąjungines, tapo 
Viešosios bibliotekos filialais. 
Pagal sąjunginę eksperimen
tinę programą užbaigus tarp
žinybinį bibliotekų centrali
zavimą, pažymi “Panevėžio 
tiesa”, pagerėjo skaitytojų 
aptarnavimas, knygų propa
ganda, bibliotekų paslaugo
mis naudojasi kas antras 
panevėžietis.

Miesto viešoji biblioteka 
dabar persikraustė į rekon
struotus erdvius rūmus. Jos 
darbuotojams čia sudarytos 
puikios darbo sąlygos.

Nauji rūmai Šilalėje
Gražią dovaną gavo jau

nieji Šilalės muzikos mylėto
jai. Statybininkų užbaigtuo
se rūmuose įsikuria vaikų 
muzikos mokykla. Joje—14 
mokymo kabinetų, įrengta 
aktų salė. Šioje mokykloje, 
primena “Artojo” laikraštis, 
veikia akordeono, violonče
lės, fortepijono, kanklių ir 
pučiamųjų instrumentų kla
sės.

“LAISVĖ”

Tarybų Lietuvos miestuose ir kaimuose prasidėjo 
tradicinis konkursas “Dainų dainelė-79”. Koncertuose 
dalyvauja keletas tūkstančių jaunųjų dainininkų.

Nuotraukoje: koncertuoja Vilniaus 29-ojo vaikų darželio 
auklėtiniai. A. Sabaliausko nuotr.

DU ĮŽYMŪS MENININKAI SUSITINKA IR KALBASI

Iš kairės—-Panevėžio dramos teatro vyr. režisierius J. 
Miltinis ir niujorkietis dailininkas prof. V. K. Jonynas.

J. Lukoševičiaus nuotr.

Lietuvos televizija suka videofilmų pagal Juozo Paukšte
lio romaną “Kaimynai”. Inscenizacijos autorius ir režisie
rius V. Bačiulis. Premjera numatoma šių metų pabaigoje.

NUOTRAUKOJE: piršlybų scenos vaizdo įrašas.
V. Gulevičiaus nuotrauka

Trečioji vidurinė Kretingoje
Kretinga puošiasi dau

giaaukščiais namais, didėja 
jos gyventojų skaičius. Vie
name naujųjų mikrorajonų, 
praneša “Švyturys”, pradėta 
statyti trečioji vidurinė mo
kykla.

Ši mokykla turės moder
nias dirbtuves, mokomuosius 
kabinetus, laboratorijas, val
gyklą, aktų ir sporto sales, 
medicinos punktą. Joje galės 
mokytis 1284 vaikai. Staty
bai skirta beveik milijonas 
rublių.

Radijo mėgėjų diplomai
Daugiau kaip šimtą įvairių 

diplomų, iš jų 50—už pasie
kimus šalies ir tarptautinėse 
varžybose pelnė Šiaulių tele
vizorių gamyklos mėgėjiškos 
trumpųjų bangų radijo sto
ties kolektyvas. Apdovanoji
mų kolekciją, informuoja 
“Raudonoji vėliava”, nese
niai papildė diplomas iš JAV, 
gautas užmezgus daug retų 
ir įdomių abipusių ryšių su 
Ekvatorinės Gvinėjos, Vaka
rų Karolinos, Galapago salų, 
Prano Juozapo žemės, Sv. 
Elenos salos radijo mėgėjais, 
Siaurės bei Pietų ašigalių 
tarybinių ir užsienio šalių 
ekspedicijų dalyviais.

Gamyklos inžinieriai V. 
Peteraitis, R. Račkauskas ir 
J. Raškauskas tapo nugalėto
jais Jugoslavijos radijo mė
gėjų lygos surengtame čem
pionate.

Parinko
A. Petrauskas

Turtas ir meilė
Gražūs atminimai 
Meilės ir draugystės 
Slenka užmiršiman, 
Kaip brangi jaunystė.

Kiek buvau laimingas 
Prie tavos krūtinės, 
Tiek dabar aš liūdžiu 
Tuos laikus atminęs.

Nes mane apvylei 
Tik dėl kito turtų, 
Bet vien turtais meilė 
Ar gal būt sukurta? . .

Mano žodžiais, meile 
Tikėt nenorėjai, 
Vis žavingais žvilgsniais
Į kitus žiūrėjai. . .

Daug kalbės ne vienas 
Dažnai, veidmainingai, 
Aš sakau tau tiesą, 
Tikrai ir širdingai,

Kad tau veidmainingų
Žodžių nekalbau, 
Visada nuoširdžiai 
Ir tikrai mylėjau.

Bet, mažai terūpiu 
Tau mano mieloji, 
Paklausta “ar myli?” 
Tik ranka numoji. . .

Jonas Oriritas
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Įspūdžiai iš kelionės po 
saulėtąją Bulgariją

1979 metų rugpjūčio mėne
sį jaunimo grupė iš įvairių 
Lietuvos miestų ir rajonų 
lankėsi Bulgarijos Liaudies 
Respublikoje.

Į Moldavijos sostinę Kiši- 
niovą atvažiavome traukiniu, 
o ten jau mūsų laukė autobu
sas. Netrukus buvome Ru
munijos žemėje. Nuo Kiši- 
niovo iki Rumunijos sienos— 
tik 100 kilometrų. Pravažia-i 
vome kelis kaimus, ir pir
miausia mus nustebimo ru
munų namai—tikri pasakų 
nameliai—mažytėm kolonom 
ir terasom.

Nakvojome Buzejuje, 
mieste, turinčiame 70 tūks
tančių gyventojų, o kitą rytą 
išvažiavome į Rumunijos so
stinę Bukareštą. Rumunai 
myli savo sostinę, rūpinasi ir 
puošia ją. Aplink miestą sta
tomi įdomios architektūros 
nauji gyvenamieji rajonai.

Nuo Bukarešto iki Bulgari
jos sienos—60 kilometrų. 
Pervažiavę ilgiausią tiltą per 
Dunojų, atsisveikinome su 
Rumunija. Vakare jau buvo
me viename iš senųjų Bulga
rijos miestų—Veliko Tirno- 
ve. Tai palyginti nedidelis 
miestelis—42 tūkstančiai gy
ventojų. Nustebino ir suža
vėjo tarsi prilipdyti prie kal
no šlaito, kylantys aukštyn 
namukai, siauros, akmenimis 
grįstos gatvelės senamiesty
je, kažkur toli apačioje te
kanti upė Jantra.

XII-XIV amžiais Veliko 
Tirnovas buvo Bulgarijos so
stinė, o gerokai vėliau—suki
limų prieš okupantus turkus 
centras. 1879 m. jame buvo 
priimta Tirnovo konstitucija, 
paskelbusi Bulgariją konsti
tucine monarchija, padėjusi 
vystytis kapitalistiniams ga- 
pjyįbipiaųis .santykiams. Susi
formavus darbininkų klasei, 
susikūrė socialdemokratų 
partija, kuri davė pradžią 
Bulgarijos Komunistų parti
jai.

Tirnovo miesto pakraštyje, 
ant kalvos Carevec, stūkso 
akmeninės tvirtovės griuvė
siai, iš XII-XIV amžiaus. 
Dabar ten vyksta plataus 
masto archeologiniai kasinė
jimai, tvirtovė restauruoja
ma. Visai šalia, tik atskirta 
Jantros upe, iškilusi kita 
kalva—Trapezica, ant kurios 
atkasti akmeninių įtvirtinimų 
ir septyniolikos cerkvių liku
čiai iš to paties laikotarpio.

Iš Veliko Tirnovo išvažia
vome į garsųjį Gabrovą, ju
moro sostinę, kuriame kas
met vyksta nacionaliniai ju
moro festivaliai. Labai įdo
mus Gabrovo etnografinis 
muziejus, kadangi jame gy
vena ir dirba žmonės. Įėjęs 
patenki į senovinę gatvelę, 
kurioje iš abiejų pusių ri
kiuojasi amatininkų dirbtu
vės. Tose dirbtuvėse senovi
niu būdu dažomos vilnos, 
vejamos virvės, daromi me
diniai indai, galandami pei
liai, malami grūdai, dirba 
auksakaliai, batsiuviai. Labai 
įdomiu būdu skalbiami kili
mai—be muilo. Dar ir dabar 
į šį muziejų Gabrovo gyven
tojai atveža skalbti savo kili
mus.

Po to mūsų kelias vedė į 
Šipkos perėją. Per ją važiuo
jama iš Gabrovo į Kazanlyko 
miestą—Rožių slėnio sostinę. 
Šipkos perėja yra Stara Pia
ninos kalnuose, 1185 metrų 
aukštyje. Kol ją pasiekėme, 
ilgokai kopėme, sukdami ra
tus į kalnus. Kuo aukščiau, 
tuo nuostabesni atsiverdavo 
vaizdai. Beveik tūkstantis 
laiptelių vedė į mauzoliejų 
pačioje kalno viršūnėje. Ru- 
sijos-Turkijos karo metu 
1877-1878 metais čia vyko 
kruvini mūšiai, kuriuose žu
vo daug rusų ir bulgarų 
karių, besipriešinančių daug 
gausesnės turkų armijos 

puolimui. Po Turkijos pralai
mėjimo šiame kare bulgarų 
tauta nusikratė keletą amžių 
trukusios turkų vergovės.

Vakare atvažiavome į Sta
rą Zagorą, o iš ten pasukome 
į Primorską, į Tarptautinę 
G. Dimitrovo vardo jaunimo 
stovyklą. Apsigyvenome 
“bungaluose”, keturviečiuose 
mūriniuose namukuose. Kino 
teatras, sporto salės, valgy
klos, restoranai, šokių salės, 
viešbučiai—viskas tam, kad 
gerai pailsėtum, pasikaitin
tum saulėje, pasimaudytum 
neįprastai mums šiltoje Juo
dojoje jūroje, palaipiotum po 
kalnus ir uolas . . . Aplinkui 
skamba pačios įvairiausios 
kalbos. O konkursų įvairu
mas! Gražiausios figūros iš 
smėlio, greičiausio bėgimo 
maiše ... O sportinės varžy
bos! Krepšinis, tinklinis, sta
lo tenisas . . . Vakarienė 
restorane, kur svečiai sutin
kami su vynu, duona, druska 
ir bulgarų liaudies muzika. 
Liaudies dainos ir šokiai, 
spalvingi drabužiai. Dienos 
kaip mat pralėkė, ir vieną 
rytą vėl mūsų laukė autobu
sas ir kelionė į Sofiją.

Sofija atsirado pirmajame 
mūsų eros amžiuje. Tada ji 
vadinosi Serdika. Sofija ji 
pradėjo vadintis nuo XIV 
amžiaus pabaigos. Pavadini
mas kildinamas nuo šv. Sofi
jos cerkvės, pastatytos V- 
Vla. Pačioje Sofijos pašonėje 
stūkso didingas Vitošo kal
nas—mėgstamiausia Bulgari
jos sostinės gyventojų poilsio 
vieta.

1879 m. Sofija tapo Bulga
rijos sostine. Pagrindinė to 
įvykio priežastis turbūt buvo 
patogi miesto geografinė pa
dėtis. Tai ketvirtoji Bulgari
jos sostiųė. Dabar ji turi jau 
beveik milijoną gyventojų. 
1919 metais Sofijoje įvyko 
Bulgarijos Komunistų parti
jos pirmasis suvažiavimas.

Apžiūrėjome miestą, jo se
nąsias cerkves, mečetes, pa
minklus Bulgarijos išvadavi
mo iš turkų jungo atminimui. 
Padėjome gėlių prie G. Dimi
trovo mauzoliejaus, prie ku
rio budi sargybiniai naciona
line bulgarų uniforma. Šis 
mauzoliejus buvo pastatytas 
1949 metais per šešias die
nas, kol mirusio Bulgarijos 
Liaudies Respublikos kūrėjo, 
Komunistų partijos vadovo 
G. Dmitrovo kūnas buvo 
atvežtas iš Maskvos.

Paskutinis mūsų aplanky
tas Bulgarijos miestas—Ple
venas—pasitiko linksmu fon
tanų ūžesiu. Vakare fontanai 
apšviečiami įvairiaspalviais 
prožektoriais, ir vandens 
mirguliavimas sukelia šven
tišką nuotaiką. Didžiausią įs
pūdį paliko Pleveno panora
ma, kurioje atkurti atkaklių 
mūšių Rusijos-Turkijos karo 
metu epizodai.

Grįžome vėl per Rumuniją. 
Vilnių pasiekėme pačiame vi
durnaktyje, kupini gražiau
sių įspūdžių ir prisiminimų 
apie didingus kalnus, gražius 
miestus, linksmus ir draugiš
kus žmones. Z. Antanaitytė

* ATRADO 
PALYDOVAS

Aliaskos universiteto spe
cialistai, peržiūrėdami vieno 
JAV dirbtinio palydovo atlik
tas žemės nuotraukas, paste
bėjo didžiulį iki šiol nežino
mą kraterį. Ii nuotraukų pa
vyko nustatyti, kad kraterio 
skersmuo apie 12,5 km, o gy
lis — ne mažiau kaip 500 m. 
Krateris, matyt, susidarė nuo 
smūgio didelio meteorito, ku
ris kažkada, labai seniai, nu
krito ant žemės. Kraterio iki 
iiol niekas nebuvo pastebė
jęs, nes jis yra sunkiai priei
namose Aliaskos vietose, kur 
nusigauti galima tik per tvir
tą sniego dangą poliarinės 
nakties metu. Tačiau naktis 
apsunkina stebėjimo sąlygas, 
todėl krateris iki šiol nebuvo 
atrastas.
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KANADOS ŽINIOS

Konservatų politikos 
pasekmės

J. YLA

Per praėjusius kelis mėne
sius Kanadoje labai daug 
diskusuojama aliejaus (naf
tos) klausimu. Kodėl ši pro
blema atsirado?

Dar tais laikais, kada 
premjeru buvo Diėfenbake- 
ris, buvo iškilęs klausimas: 
vesti vamzdį iš Albertos į 
rytines provincijas, ar ne. 
Diefenbakerio valdžia susita
rė su JAV valdžia ir tarptau
tinėmis aliejaus kompanijo
mis, kad perteklius aliejaus 
iš Albertos būtų siunčiamas į 
Jungtines Valstijas, o ryti
nės Kanados provincijos ap
rūpinamos Venezuelos alieju
mi. Tuo metu JAV valdžia 
sumažino aliejaus importą iš 
Venezuelos, tad ji norėjo, 
kad Venezuelos aliejus būtų 
gabenamas į Kanadą. Tokiu 
būdu buvo pašalintas Vene
zuelos nepasitenkinimas dėl 
sumažinimo aliejaus importo 
į Jungtines Amerikos Valsti
jas. Tokiu būdu ir nebuvo 
pravestas vamzdis iš Alber
tos į rytines provincijas.

Kadangi tuomet užsienio 
aliejus buvo pigus, tai dide
lės bėdos nebuvo. Bet kai 
arabai ir kitos šalys labai 
pabrangino savo aliejų, tai 
iškilo Kanadai didelė proble
ma. Trudeau valdžia buvo 
priversta kompensuoti ryti
nes provincijas, gaunamais 
pinigais iš taksų už aliejų, 
eksportuojamo į Jungtines 
Valstijas, ir mokesčių, ku
riuos moka Kanados automo
bilistai už gazoliną. Ottawai 
atsieidavo virš bilijono dole
rių į metus. Tokiu būdu 
gazolino kaina rytinėse pro
vincijose buvo tokia pat, 
kaip ir visoj Kanadoj.

Gazolino, importuojamo iš 
užsienio, kainai dar daugiau 
iškilus, Ottawai nebeužtenka 
gaunamų taksų ir mokesčių 
už aliejų. Tad nauja konser
vatų valdžia su Clarku prie
šakyje sugalvojo būdą toms 
subsidijoms panaikinti. Gir
di, iškelkim Kanados aliejaus 
kainą iki arabų šalių aliejaus 
kainų. Kada ir kitos provin
cijos mokės tokias pat kai
nas, kaip rytinės, tai nebe
reiks mokėti subsidijas. Visi 
būsime lygūs. Dėl to kilo 
opozicija tokiai konservatų 
politikai. Ir kai jie patiekė 
biudžetą, kuriame toks kainų 
iškėlimas (o prie to ir pakėli
mas mokesčių 18 centų galio
no gazolinui) įvedamas, libe
ralai ir nauji demokratai pa
reiškė nepasitikėjimą, ir 
darko valdžia buvo privers
ta paskelbti naujus rinkimus.

Kokias pasekmes būtų da
vęs Clarko planas? Albertos 
universiteto profesorius Ed 
Shaffer apibūdina Clarko 
planą sekančiai:

Nors sulyginimas liejaus 
kainos su pasaulinėmis kai
nomis ir panaikinimas subsi
dijų importuotam aliejui 
sutaupytų kanadiečiams apie 
du bilijonus dolerių, tačiau 
tuo pačiu metu jiems atsieitų 
septynis bilijonus dolerių, iš 
kurių 3 bilijonus gautų alie
jaus provincijos, vyriausiai 
Alberta, o likusį bilijoną su
dorotų elitų grupė, kuri val
do Albertą.

Taigi, iškėlimas kainos ir 
panaikinimas subsidijų ryti
nėms provincijoms kanadie
čiams nieko gera neduotų. Ir 
patys Albertos provincijos 
gyventojai turėtų brangiai 
mokėti už aliejų ir dujas. 
Energijos iškilimas iškeltų 
kainas daugelio kitų gami
nių. Skaudžiausiai nukentėtų 
kanadiečiai su mažesnėmis 
pajamomis.

Kai arabai ir kitos šalys 
pakėlė kainas už aliejų, buvo 
griebtasi pravesti vamzdį į 
rytines provincijas. Prie 
Trudeau vyriausybės buvo 
nuvestas vamzdis iki Mon- 
trealo. Bet tas vamzdis per 
mažas, nepristato pakanka
mai visoms rytinėms provin
cijoms.

Kadangi konservatai sako, 
kad jie patiektų tokį biudže
tą, jeigu jie būtų išrinkti, tai 
jų laimėjimas būtų labai iš- 
kaštingas visiems kanadie
čiams.

Reikia dar atsiminti, kad 
jie nori valstybinę aliejaus 
kompaniją—Petro-Canada— 
atiduoti į privatiškas rankas, 
tai aliejus pereitų į visišką 
tarptautinių korporacijų kon
trolę.

Sumanymas trečdalį šėrų 
išdalinti kanadiečiams, yra 
išjuokimas kanadiečių. Vie
na, ką gali pavieniai kanadie
čiai padaryti korporacijai, 
kontroliuojančiai nors treč
dalį šėrų? Kita, kaip ilgai 
kanadiečiai tuos šėrus išlai
kytų? Korporacijos tuos ka
nadiečių šers greitai supirk
tų. Šis Clarko sumanymas 
yra tiktai pūtimas dūmų ka
nadiečiams į akis, kad nega
lėtų matyti konservatų suk
tos politikos.
PALAIDOJOM DAR DU

Sausio 9 ir 10 palaidojo
me dar du. Tai Juozą Rožuką 
ir Sofiją Jakavičienę. Rožu- 
kas buvo palaidotas ant lie
tuvių kapinių Mississaugoj, o 
Jakavičienė Park Lawn kapi
nėse.

Abu buvo senosios emigra
cijos, atvykę Kanadon po 
pirmojo karo. Sveiki būdami 
abu buvo veiklūs lietuvių 
organizacijose. Buvo pažan
gių minčių tautiečiai.

Rožukui paskutinio atsi
sveikinimo žodį pasakė kle
bonas Užubalis. Jakavičie- 
nei—L. Yla.

Abu mirė po ilgos ligos. 
Abudu buvo virš 80 metų 
amžiaus.

Rožuko laidotuvėmis rūpi
nosi jo dukros, Renė ir Stela. 
Jakavičienės — jos vyras 
Stanley. Jakavičius visus lai
dotuvėse dalyvavusius pa
vaišino restorane.

Lai būna mirusiems lengva 
Kanados žemelė. Rep.

Nuoširdžiausiai 
dėkojame

Stella Straževičienė mirė 
1979 m. gruodžio 11 dieną ir 
buvo palaidota gruodžio 14 
d. Buvo labai skaudu pergy
venti, netekus geros ir mei
lingos motinos ir žmonos.

Aš ir visa mūsų šeima iš 
gilumos širdies dėkojame vi
siems atsilankusiems į laido
tuves, už gausius gėlių vaini
kus bei už gausų paaukojimą 
Canadian Cancer Society. 
Taipgi širdingiausiai dėkoja
me draugams Jonui Ylai ir 
Jonui Morkiui už gražias 
atsisveikinimo kalbas.

Dar kartą visiems ačiū.
Vladas StraževiČius

I5SIFRUOTAS 
INKŲ RASTAS

Peru laikraštis „EI Com- 
mercio" pranešė, kad anglų 
mokslininkas Viljamas Bern
sas Glinas (William Burns 
Glynn), Antrojo pasaulinio 
karo metų šifrų ekspertas, iš* 
šifravo inkų raštų. Daugel) 
metų tyrinėjęs ženklus ant 
audinių, keramikos ir kitų 
inkų kultūros liekanų, moksli
ninkas išaiškino, jog inkų 
rašte buvo 10 priebalsių, 
ženklų, žyminčių balsius, ne
buvo, kaip ir senovės egip
tiečių bei finikiečių rašte.

Montreal, Quebec ŠERMUKŠNIŲ VYNAS
LIGONIAI

Staigiai ir sunkiai buvo 
susirgusi Bronė Balčiūnienė. 
Paguldyta Verdun ligoninė
je, kur padaryta operacija.

Taip gi staigiai ištiko šir
dies smūgis Paul Vizbarą. 
Paguldytas St. Elizabeth li
goninėje.

Susirgusi R. Spaičienė. Ji 
randasi Montreal “General” 
ligoninėje.

Buvusi ilgametė Vytauto 
Klubo vakarienių ruošėja— 
Jėvutė Paznokenė jau seniai 
labai nesveikuoja.

IŠVYKO, ATVYKO
Jauniausias E. Manstavi- 

čienes sūnūs Bob yra išvykęs 
į Vakarų Kanadą dirbti.

Pas M. Čekaitienę lankėsi 
jos marti ir du anūkėliai iš 
J. A. V.
MOTERYS
APSISAUGOKITE

Pastaruoju laiku padažnėjo 
vagišių skaičius, kurie už
puolė moteris ir atima ranki
nukus (purses). Dažnai pasi
taiko, kad dar ir apmuša. 
Neseniai buvo taip gudriai 
išimti pinigai iš rankinuko 

TORONTO, ONT.

Mirus

Juozui Rožukui
Reiškiame gilią užuojautą jo dukterims ir jų

šeimoms ir kitiems artimiesiems. 0 Juozui lai būna
lengva Kanados žemelė.

S. E. Paberaliai A. A. Gudžiauskai
J. Šinkūnas A. Strolienė
V. Strazevičius A. Poškienė
J. R. Kuktarai P. M. Daugėlai
J. Valaitis J. Ilgutis
Ch. Morkūnas F. E. Laurusevičiai
A. Vilkelienė J. A. Ylai
B. L. Lukai M. Paužienė
A. Vaičiulienė J. Žukauskas

TORONTO, ONT.

Mirus

Sofijai Jakavičienei
Giliai užjaučiame jos vyrą Stanley, sūnų Henrį ir

jo šeimą. Gailimės netekę geros tautietės. Lai būna
jai lengva Park Lawn kapinių žemelė.

K. Kulikauskienė P. M. Daugėlai
I. Rukienė J. M. Mileriai
V. Strazevičius J. Maskelis
Ch. Morkūnas M. A. Kulokai
A. Vaičiulienė A. A. Gudžiauskai
J. Narusevičienė S. E. Paberaliai
A. Poškienė U. Sasnauskienė
J. B, Morkūnai J. Leskevičius
J. A. Žuliai A. Vilkelienė
M. Vaitkienė J. Žukauskas
V. Rimdeikis M. A. Guobai
A. Leimonas F. E. Laurusevičiai
F. J. Jenčiai J. A. Ylai
N. Berškienė M. Paužienė
J. R. Kuktarai B. Janauskienė
J. Šinkūnas V. Masienė

J. A. Morkiai

Kitokį džiaugsmą patirti tenka,
Kada likimas prie žemės lenkia,
Žaibai tulžingi smogia ir trenkia,

Ir grumiantis sunkiai, aiškėja kovos prasmė!
Skamba himno giesmė!

Palaimos džiaugsmas ne dažną lydi,
Dažnam likimas sėkmės pavydi,
Pasiunčia sielvartą, tamsų ir didį,

Ir dovanai duodamo džiaugsmo patirti neleista jam
Kely jo sunkiam . . . <

O džiaugsmą kovos, žūtbūtinės, prasmingos,
Ir džiaugsmą maištauti prieš lemtį tulžingą,
Ir pergalės džiaugsmą, saldžiai skausmingą, 

Kiekvienas mes galim patirt visad ryžto galia!
Veržliąja valia’ . .

J. Subata

Dvejopas džiaugsmas
Smagu patirti jaunystės metais
Savy kunkuliuojant galią sveikatos!
Smagu stebėti, kaip toliai platūs

Džiaugsmingai verias ir trykšta gyvybės versmė!
Tave lydi sėkmė!

į Matildai Tautkuvienei o šio- 
j mis dienomis atėmė rankinu- 
i ką iš Mary’s Šalčiunienės 
paauglys vaikėzas. Visokių 
nuotykių ir visokiais atvejais 
vyksta musų didmiestyje. 
Vienai moteriai ir dienos 
metu pavojinga vaikščioti.
ATŠVENTĖ 
GIMTADIENIUS

Plačiai žinoma ir visų ger
biama, apsupta savo anūkė
lių., jų vaikinu dukros ir 
artimųjų draugų tarpe, labai 
įspūdingai atšventė savo ne 
eilinį gimtadienį Stasė Ci- 
činskienė, kurį suruošė V. 
Vekterienė su dukra, talki
ninkaujant Jubilijatės dukrai 
ir anūkėlėms. Buvo vertingai 
apdovanota.

Verdunietis J. Milaknis sa
vo 80 metų sukaktį taip-gi 
labai gražiai, įspūdingai at
žymėjo savo ir sunaus drau
gų tarpe, kurį suruošė sūnus 
su marčia. Abiems Jubilijan- 
tams linkiu sulaukti dar daug 
gimtadienų!

J. ir V. Knistautai sunkiai 
pergyveno naujos rūšies slo
gą. Reikėjo ir gydytojo pa
galbos šauktis. P.

[apsakymas]

VYTA UTAS JA UNIŠKIS

Besimelsdama bažnyčioje, 
Agnė Raupienė atidžiai se
kiojo akimis kleboną. Giliai 
įsijautusi į maldas, klausėsi 
mišių. Giedojo giesmes vieš
paties garbei, sodriu balsu 
pritardama dvasios tėvui. 
Kai pamokslo metu klebonas 
bardavo parapijiečius, kurie' 
neklauso nei bažnyčios, nei 
dievo įsakymų, moterėlė gi
liai širdyje pritardavo jam ir 
gailėdavosi nusidėjėlių.

Taip mokė pranašų para
šytos knygos. Agnė Raupie
nė skaitė kleboną ne tik 
šventu žmogumi, bet ir dievo 
tarpininku. Kiekvienas jo pa
sakytas žodis, Agnei atrodė 
šventas, paties viešpaties 
padiktuotas, o jo elgesys 
pavyzdingas. Moterėlė nea
bejojo, kad po mirties dva
sios tėvo siela bus išganyta 
ir viešpataus karalystėje per 
amžių amžius.

Agnė Raupienė didžiai my
lėjo gamtą, dievulio sukurtą. 
Joje matė begalinę tvarką ir 
darną. Pievų gėlės, šiūruo
jantys javai, augalų vaisiai, 
jai atrodė, dievo dovanos.

Eilę metų Raupienė stebė
jo pakelėje raudonuojančius 
šermukšnius ir giliai sielojo
si, kodėl niekas jų neišskina? 
Iš jų galima vyno pasidaryti! 
Svečius pavaišinti ir paauko
ti klebonui mišioms.

Kai šermukšniai prisirpo, 
Agnė liepė savo Anuprui 
prireikšti besipuikuojančių jo 
uogų. Bet . . . argi apsama
nojusį kelmą išvarysi? Visą 
popietę į laikraščius įnikęs, 
tarsi jis ten ką nors išmany
tų? Tik apie Ispanijos baskų 
užpuolimus, tik apie Ameri
kos religinių sektų skerdy
nes džiunglėse ir tešneka. 
Ką ir bekalbėti!

Kad piktais barniais šėtono 
nepradžiugintų, atsisakė 
Anupro pagalbos. Nusinešusi 
kopėtėlės, pati priskynė ke
letą kraitelių šermukšnio ke
kių, Namie išsunki iš jų 
sunkelę, sumaišiusi su ištirp
dytu cukrumi, supylė į di
džiulį pilvotą butelį. Iš gurk- 
linio kamščio į vandens dube
nėlį išvedė žarnelę. Tegul 
sunka burbčiodama rūgsta.

Kai butelyje sultys nuskai- 
drėjo, o kambaryje stipriau 
pakvipo šermukšnių aroma
tu, Anupras Raupys apsi
žvalgė iš kur sklinda nosį 
kutenantys kvapai?! Susira
dęs virtuvėje butelį ir išvy
dęs jį pilną vyno, smaliūgiš- 
kai apsilaižė. Pradžioje ne
drįso liesti. Bet kadangi aro
matas vis stipriau jaudino 
šnerves, neištvėręs įsipylė 
taurelę. Nugėrė gurkšnį. 
Raudonas lyg rubinas vynas 
maloniai glostė gomurį. 
Akys sužiburiavo. Anupras 
pajuto malonią šilumą visa
me kūne.

Dabar Raupys, pasislėpęs 
nuo žmonos, dažniau para
gaudavo dieviško skysčio. 
Pradėjo neaplenkti nė die
nos. O kartą, gal kiek padau
gino; išgirdęs per radiją so
listą traukiant ariją “Širdys 
mergelių linkę vilioti ir suve
džioti”, ėmė ir pritarė jam.

Nugirdo jo giesmes žmona.. 
Išsprogino akių baltymus: 
gal protelį velnias Anuprui 
susuko?! Ir puolė jį mokyti. 
Nudelbęs galvą žemyn, nuo
lat pasižadėdavo nė iš tolo 
neliesti šermukšninio. Bet, 
žiūrėk, ir neištesi žodžio. Ir 
vėl, ir vėl nuskamba “Širdys 
mergelių . . .” Visą žiemą 
kankinosi Agnė su priesiega. 
Musėt pats nelabasis bus 
Anuprą apsėdęs? . .

O kas su šėtonais turi 
jėgos susidoroti? Tik dvasios 
tėvas! Ir moterėlė pasiprašė 
kleboną gelbėti jos vyrą.

Sekmadienį, baigęs pamal
das, pas Raupius atšlumšėjo 

klebonas. Pasodintas į fotelį, 
ėmė kalbinti Anuprą, kaip 
sekasi darbe, ar sveikata 
nesiskundžia? Kai buvo vis
kas atsakyta teigiamai, kle
bonas, įrėmęs į šeimininką 
žvilgsnį, staigą paklausė:

— Ar pats tik nepiktnau
džiauji dievo dovanomis? . .

Anupras patraukė pečiais, 
prasišiepė ir kiek nustebo.

— O, vynelio ar neragau
ji?—patikslino klebonas.

— Ką jau?! Aš tik po 
gurkšnelį, klebone. Dievulį 
garbindamas ir jam dėkoda
mas.

— Visur reikia nuosaiku
mo,—pamokė klebonas, ne
nuleisdamas žvilgsnio nuo 
šeimininko.—O pats, regis, 
ir padaugini?! Vietoj tikros 
padėkos dievui už jo dova
nas, imi ir pataikauji savo 
aistroms. Palinkai į negerą, 
oi negerą pusę,—pagrąsė 
pirštu.—O kas per daug, tas 
sugadina sveikatą. Žmogus 
praranda protą, nebegalvoja, 
net suserga, kartais ir labai 
sunkiai. O Jėzus Kristus yra 
pasakęs: “Būkite pasiruošę, 
nes nežinote nei dienos, nei 
valandos . . .”

Klebonas atsidusęs nutilo. 
Įsiviešpatavo sujaugta ramy
bė.

— Ačiū, klebone, už pamo
kymus,—šluostydamas pra
kaitą nuo kaktos, dėkojo 
Anupras. Jis širdyje skau
džiai pergyveno savo nege
rus poelgius.—Kristaus prie
sako tikrai nepamiršiu. Nie
kada nepamiršiu.

— Aš čia tamstai, prieš 
besiruošdamas ateiti, para
šiau pamokymus apie dorą. 
Kur čia jie dabar?—apsižval
gė klebonas savo portfelio. —. 
Tikriausiai kitame kambary
je palikau. Aš tuojau, minu
tę.

Kai klebonas išėjo į sekly
čią, kur Agnė meldėsi, Anu
pras šmurkštelėjo į virtuvę. 
Greit atsikimšo butelį ir iš to 
begalinio kartelio įsipylė pil
ną puodelį vyno. Paskubomis 
išgėrė jį ir, kankinęs slogu
tis, tarsi nuslūgo žemyn. Kai 
jis grįžo, klebonas jau jo 
laukė ir žvalgėsi, kur dingo 
šeimininkas?

— Štai, viskas surašyta 
apie dorą gyvenimą,—jiems 
susėdus, rodė pamokymus 
klebonas.—Skaityk kiekvie
ną dieną, apgalvok kiekvieną 
sakinį, mąstyk ir greit atsi
kratysi blogo įpročio.

Klebonas bemokydamas 
vis apsižvalgydavo, šnervė
mis patraukdavo.

— Kažkokiu aromatu pa

Gražūs, madingi Vilniaus “Vilijos” trikotažo fabriko 
megzti drabužiai neužsiguli ant prekystalio. Ypač didelę 
paklasą turi džemperiai, kostiumėliai, vaikiškas trikotažas 
su olimpine simbolika. Šiemet jau pagaminta 85 tūkstančiai 
tokių gaminių.

Nuotraukoje: vaikiškas sportinis ansamblis.
A. Sabaliausko nuotr.

kvipo?—tarė dvasios tėvas 
nustebęs.

— Šermukšniniu, klebone, 
šermukšniniu, —pašoko Anu
pras ir iš virtuvės atvilko 
didžiuli butelį Agnės purpu
rinio gėrimo. Įpylė į dvi 
taures ir vieną jų padavė 
svečiui.—Prašom lašeli para
gauti. Jis sielą atgaivina, 
protą nušviečia.

Klebonas įtariai žvilgtelėjo 
i Anuprą, kiek sumišo, bet 
neatsisakė paimti taurelės. 
Užsivertė ją, o nurijęs ir 
pačepsėjo:

— O-o, stebuklingas sko
nis! . .

— Stebuklingas ir žavin
gas,—pritarė Anupras džiū
gaudamas. — Dar po vieną, 
meldžiamasis.

Ir prikliukinus taureles, 
vėl jie susidaužė ir išgėrė.

— Bet ar ne žalinga, tams
ta?—keldamas ketvirtą, abe
jojo klebonas.—Žala—dievo 
bausmė . . .

— Kad ir žalinga, bet ste
buklinga,—žaižaravo akimis 
Anupras.

— O gal taip yra: kur 
žalinga, ten stebuklinga! Jei
gu po vieną?

— Ir tik po vieną!—jau 
gana linksmas, pritarė Anu
pras.

Kai rateliai ėmė suktis gal
voje, klebonas pamiršo ir 
savo pamokymus, ir kilnųjį 
tikslą. O kai Anupras, senu 
papratimu, užtraukė per ra
diją išmoktą Hermano daine
lę, jam pritarė ir klebonas.

Ir garsiai skambėjo: “Šir
dys mergelių . .

Agnė Kaupienė, nugirdusi 
duetą, įpuolė į kambarį. Pa
mačiusi įsilinksminusius vyrą 
ir dvasios tėvą, tik skėstelė
jo rankomis. Viešpatie, kas 
čia darosi? Tas nevidonas ir 
klebonelį išvedė iš kelio. 
Kaip dabar bus su sielos 
išganymu? Su amžinu gyve
nimu viešpaties karalystėje? 
Kokia neišmatuojama praga
ro galybė! Tikra pražūtis ir 
pasmerkimas!

Klebonui išeinant, Anu
pras į jo pamokymus įvynio
jo butelį vyno mišioms ir 
užkišo užantin.

JUOZAS NEKROŠIUS
* * *

Artojų paukšti, vieversy! 
Šventa giesmė padebesy 
Virš lygumų, virš žalumos, 
Iš mano žemės ramumos,

Iš pilko lauko atminties,
Virš mano lizdo paslapties, 
Iš pievos žydinčios kvapų, 
Viršum piliakalnio kapų,

Virš praeities, virš dabarties, 
Iš paukščio virpančios širdies 
Šventa giesmė padebesy . . . 
Artojų paukšti, vieversy!
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Kova už taiką
SUGRĮŽO Į LIETUVĄ

Žmonija pradėjo naujuo
sius 1980 metus vis geriau 
suvokdama, kad būtina stip
rinti kovą už taiką, už gin
klavimosi varžybų apriboji
mą, už tarptautinio Įtempimo 
mažinimą. Šie uždaviniai 
svarbūs ir neatidėliotini, nes 
aktyvėja įtempimo mažinimo 
priešininkai, pastaruoju me
tu išryškėjo tendencija spar
tinti ginklavimosi varžybas.

Ypač didelį visuomenės su
sirūpinimą kelia Vašingtono 
primestas paskutinės NATO 
tarybos sesijos nutarimas 
gaminti ir dislokuoti Vakarų 
Europos teritorijoje naujas 
Amerikos vidutinio veikimo 
spindulio raketinio branduo
linio ginklo rūšis. Šis ginklas 
turi pakeisti šėmy ne susida
riusių jėgų pusiausvyrą, už
tikrinti Šiaurės Atlanto blo
ko pranašumą. Šiomis dieno
mis JAV prezidentas J. Car- 
teris paskelbė penkerių metų 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
karinio potencialo didinimo 
programą. Joje numatoma 
kasmet didinti karines išlai
das.

Kaip apskaičiavo patys 
amerikiečiai, Pentagono biu
džetas, šiais finansiniais me
tais sudarantis 141 milijardą 
dolerių, 1981 finansiniais me
tais išaugs iki 157 milijardų 
dolerių, o iki 1985 metų 
pasieks maždaug 250 milijar
dų dolerių. Numatoma kurti 
naujos kartos strategines 
branduolines raketas, didinti 
karo laivyno ir aviacijos ga
lią, sudaryti “greito reagavi
mo korpusą”, kuris vykdytų 
žandaro funkcijas įvairiuose 
pasaulio rajonuose, pirmiau
sia—Artimuosiuose Rytuose 
ir Persų įlankos rajone.

Nors minėtos priemonės 
mėginamos įgyvendinti

Jungtinių Amerikos Valstijų 
I ir jų sąjungininkų “nacionali- 
! nių interesų gynimo” dingsti

mi, šio įrodinėjimo melagin
gumas vis akivaizdesnis pla- 

■ čiosioms šių šalių masėms. 
! Juk jos mato, kaip Vakarų 
! vyriausybės viena po kitos 
atmeta visai konkrečias tai
kias Tarybų Sąjungos inicia- 

į tyvas.
Vis daugiau žmonių su- 

I pranta, kad stiprėja JAV 
' valdančiųjų sluoksnių polin
kis griebtis mėginimų atlikti 

. “pasaulio žandaro” vaidmenį, 
I diktuoti savo valią kitoms 
šalims ir tautoms. Šie 
sluoksniai nori užmiršti savo 
liūdnas Jungtinių Amerikos 
Valstijų karo Vietname pa
mokas.

Militaristinės Jungtinių 
Valstijų ir kitų NATO šalių 
akcijos, kurių griebiamasi 
nepaisant šių šalių tautų in
teresų, darant žalą gyvybi
niams socialiniams ir ekono
miniams jų poreikiams, kelia 
didžiulį pasipiktinimą. Jis 
pasireiškia masinėmis pro
testo demonstracijomis. Pla
čiai remiamas Pasaulinės tai
kos tarybos raginimas plėsti 
bendradarbiavimą su visais, 
kas stoja už ginklavimosi 
varžybų nutraukimą, už nu
siginklavimą ir įtempimo ma
žinimą. “Įtempimo mažinimo 
politika,—o visi žino, kaip 
daug padarė socialistinės ša
lys, kad ji būtų sėkminga,— 
kalbėdamas spalio mėnesio 
pradžioje Berlyne, pabrėžė 
draugas L. Brežnevas,—pa
gimdė dideles viltis. Reikia, 
kad jos pasiteisintų. Mes už 
tai, kad devintajame dešimt
metyje nebūtų “nervų karo”, 
įtarumo ir baimės, o svar
biausia—ginklavimosi varžy
bų”. A. Stiklakis

Robertas Verba, Lietuvos Kino studijos filmų režisierius, 
apie pusmetį išbuvęs Kanadoje ir JAV, sausio 18 d. sugrįžo 
į Vilnių.

Jis šiame kontinente parodė savo Lietuvoje darytų 
dokumentinių filmų ir pasirinko medžiagos ateities filmams 
apie Amerikos ir Kanados lietuvius. Buvo atvykęs su 
žmona, kuri taip pat yra filmų režisierė, bet ji prieš porą 
mėnesių turėjo sugrįžti į namus, nes laukėsi kūdikio. Ji 
pagimdė dukrelę. Tad Verbos dabar jau turi dvi dukreles. 
Pirmoji, Monikutė, jau yra kelių metukų.

Robertas Verba [/c.] kalbasi su LDS prezidentu Semitu 
Gugu “Laisvės” salėje, kur jis nufilmavo LDS vadovybes 
mitingą. S. Narkėliūnaites nuotrauka

Pirmą kartą šio geležinkelio istorijoje

na

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vladas Račkauskas
Mirė 1978 m. sausio 27 d.

Jau praėjo dvieji liūdni metai kai gamta atskyrė 
jį nuo manęs. Negaliu jo pamiršti.

ANTONETTE RAČKAUSKIENĖ—žmona

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Jurgiui Klimui
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai, giminėms, 

artimiesiems bei draugams.
J. Lugauskas
P. N. Ventai
W. Misiūnas
Jonas Siurba
W. A. Malin
S. Stasiukaitienė
Kati Bender

A. Babarskienė 
J. Grybas 
Anne Yakstis 
Ieva Mizarienė 
A. I. Bimbai 
Jonas Juška 
Henry Juška

LAI TUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Hicksville, L. I. — Pirmą kartą Long Island geležinkelio 
istorijoje jo traukiniuose pradėjo važinėti ginkluoti polici
ninkai. Jie būtinai reikalingi apsaugojimui keleivių nuo 
plėšikų.

Šioje nuotraukoje matome ginkluotą policininką keleiviais 
prisikimšusiame traukinio vagone. Tikimasi, kad apiplėši
mai sumažės, jeigu visai ir neišnyks.

Akademikas Vyt. Statute vičius

1979 m. TSRS- Valstybinės premijos laureatas Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos akademikas, Matematikos ir 
kibernetikos instituto direktorius Vytautas Statulevičius. 
Jis įeina į grupę mokslininkų, kurie apdovanoti už 
1958-1977 metais paskelbtų darbų, skirtų tikimybių 
teorijos asimptotiniams metodams, ciklą.

V. Gulevičiaus nuotr.

1981-aisiais metais musų "Laisvė" 

minės 70 metų sukaktį

St. Petersburg, Fla.
Mirtis yra skaudus įvykis 

žmogaus gyvenime. Neteki
mas mylimo šeimos nario, su 
kuriuo darei planus ateities 
gyvenimui, yra neapsakomas 
smūgis.

1979 metų lapkričio 17 die
ną mirė mano mylimas vyras 
Juozas Keller. Mirė nesirgęs 
ir nesiskundęs sveikata. Man 
likus vienai ir silpnos sveika
tos, draugai ir pažįstami ma
ne užjautė. Siūlė man įvairią 
pagalbą. Gavau daug užuo
jautos atvirukių ir gėlių.

Negalėdama asmeniškai vi
siems padėkoti, dėkoju per 
mūsų mylimą “Laisvę”. Jūsų 
užuojauta man nebus užmirš
ta. Ji pasiliks mano širdyje 
amžinai.

Aukoju “Laisvei” $10.
Petronėlė Keller

Širdingai dėkojame
Mirus mūsų mylimam tė

vui ir tėvukui Pranui Varaš- 
kai, mums labai palengvino 
pernešti tą skausmą jo drau
gai, kurių jis tiek daug turė
jo.

Dėkojame visiems už daly
vavimą šermeninėje, už iš
reikštą užuojautą per “Lais
vę” bei asmeniniai.

NELLIE ir WALTERIS 
WOELFLE, dukra ir žentas 
WALTER WOELFLE, JR., 
anūkas ir šeima

Woodhaven, N. Y.

Great Neck, N. Y.
MIRUS MARIJONAI 
KUPČINSKIENEI

Reiškiu gilią užuojautą. 
Laikykis, drauge Juozai, nes 
likimas .taip išskyrė.

F. Klaston
Huntington Sta., N. Y.

Cleveland, Ohio
MIRE BEN DARIN

Per kelis metus nesveika-1 
vęs Ben Darin (Darenas) 
sausio 5-tą vakare turėjo 
širdies priepuolį (attack), bu
vo nuvežtas į Euclid General 
ligoninę, kur keturias dienas 
vėliau ir numirė.

Velionis buvo gimęs Mie- 
žiškio kaime, Panevėžio ap
skrityje, 1898 m. spaio 10 d. 
Lietuvoj turėjo tris seseris ir' 
brolį, o Clevelande—pusbro
lį, Petrą Plungį, mirusį, ir jo 
tris sūnus.

Benis buvo labai lėto būdo 
ir neiškalbus, bet jis buvo 
daugeliui matytas, nes visur 
lankėsi, bet ypatiškai nelabai 
žinomas. Taipgi iš praretėju
siu eilių draugu negalėjom 
sužinot jo praeities veiklos, 
bet žinom, kad jis buvo pro- 
gresyvis, netikintis, “Vil
nies” ir “Laisvės” skaitytojas 
ir jų aktyviškas vajininkas 
iki pat paskutinių dienų.

Neaišku, kada jis Lietuvą 
paliko, bet iš ten išvykęs 
pirmiausia gyveno Argenti
noje, iš kur atvyko į Cleve- 
landą 1927 metais. Gyveno ir 
dirbo per kelis metus su 
ūkininkais, Jonu ir Ona Rū
bais. Paskiaus dirbo iki išėji
mo į pensiją (retirement 
1961 m.) Fisher Body Eucid 
fabrike. Prieš apie 10 ar 11 
metų buvo sugrįžęs į Lietuvą 
pasimatyti su giminėms.

Laidotuvėmis rūpinosi gi
minaičiai George ir Peter 
Plungiai. Buvo pašarvotas 
Rybicki šermeninėje. Mažas 
būrelis giminių ir draugų 
palydėjo jo sukremuotus pe
lenus į Kalvarijos Kapines, 
kur buvo užkasti virš pus
brolio grabo. Taipgi girdė
jom, kad turto dalį nabašnin- 
kas yra paskyręs “Vilniai” 
ir “Laisvei”, bet dabartiniu 
laiku daugiau nieko nežinom.

Gilia užuojauta reiškiame 
likusiems jo giminėms ir ar
timiesiems. O mes jo pažįsta
mi ir draugai kartu liūdime 
netekę gero Lietuvos sū
naus. A. Šūsnis

Kelionė
Nebaigiau savo kelionės, 
Nors daug metų keliavau, 
Sutikau čia gerus žmones, 
Su jais viskuo dalyvavę.

Keliavau siaurais takeliais, 
Gražiais vieškeliais plačiais, 
Per brūzgynus prie upelių, 
Juodų marių pakrančiais.

Daug kelionėje patyriau, 
Oi, daug visko pamačiau, 
Nors niekad nenusivyliau.— 
Žygiavau pirmyn smarkiau.

Taip prabėgo daug metelių— 
Aštuoniasdešimt šeši
Dar norisi pakeliauti 
Po Tėvynę—ji plati.

K. Zakavičienė

■ ŠALČIO REKORDAS

Helsinkio technikos institu
to mokslininkams pasisekė 
atšaldyti vario gabaliuką ligi 
temperatūros, tik 30 milijar
dinių laipsnio dalių aukštes
nės už absoliutinį nulį 
(—273,16) — rašoma prancū
zų laikraštyje „L'Humanitė".

Tai pati žemiausia tempe
ratūra, kokia kada nors ligi 
šiol buvo išmatuota, ir ji yra 
apie dešimt kartų arčiau ab
soliutinio nulio, negu buvo 
pasiekta ankstesniais moksli, 
ninku eksperimentais.

During the holidays I was 
reading the following greet
ing in one of the New York 
papers: “Whatever its ups 
and downs, its triumphs and 
tragedies, this year, this 
decade, has made us more 
aware that our hopes cannot 
be realized by solely looking 
to ourselves . . . but by 
looking outward. Together. 
For we are inexorably linked 
to every living thing on this 
earth. And that is one gift 
we all share.”

Very well said, I think. 
* * *

There is a book about 
vitamin C by Dr. Irwin 
Stone titled “Vitamin C” 
Against Disease, published 
by Grosset & Dunlap, New 
York, 1972, reprinted in 
1977, paperback $2.95.

This book opens with two 
forewords by two distin
guished Nobel Laureates: 
Dr. Linus Pauling and Dr. 
Albert Szent-Gyorgi.

Dr. Pauling says: “This is 
an important book—impor
tant to laymen and impor
tant to physicians and scien
tists interested in the health 
of people”.

Pramogų kalendorius
KOVO 9 DIENA

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo minėjimas Tarptauti
nės Moters Dienos įvyks 
“Laisvės” salėje, 102-02 Li
berty Avė., Ozone Park, 
N. Y., 2 vai. po pietų. Bus 
įdomi meninė programa, o po 
programos puikūs pietūs. 
Auka $7.

Mirė filmininkas
Jurgis Klimas

Sausio 17 d. mirė Jurgis 
Klimas, kurį atsimename 
kaip filmų režisorių, sulau
kęs apie 90 metų amžiaus. 
Jis gyveno Brooklyne, bet jo 
dukra jį parsivežė į Great 
Necke ir jis ten ligoninėje 
mirė. Buvo palaidotas šešta
dienį, sausio 19 d. iš J. 
Garšvos Haven Hill šermeni
nės. IM

Detroit, Mich.
Vasario 10 d., 11 vai. ryto, 

įvyks LDS 21 kuopos svar
bus susirinkimas, 4114 W. 
Vernor Highway. Siame su
sirinkime nominuosime kan
didatus į LLD Centro valdy
bą. Taipgi, kurie nariai dar 
esate neužsimokėję duoklių, 
šiame susirinkime galėsite 
užsimokėti.
Ruth Gugas, Prot. Sekretorė

BRIEFS-
Anna Kazei and her hus

band have been active in
Lithuanian organizations for 
many years. She lost her 
husband, sold her house and 
now she lives so far away 
that it is very hard for her to 
come and take part in activi
ties. She writes: “I miss all 
of you very much. I often 
wish that I were living closer 
and be able to come to all of 
those gatherings and meet
ings. Some day I will come 
anyway.”

♦ ♦ • ♦
I received a very interes

ting calendar from Nellie De 
Schaaf—1980 Peace Calen
dar. Its many pictures are 
telling the story of working 
class history.

The proceeds from the 
sale of the Peace Calendar 
are used by the War Resis
ters League in its work at 
home and throughout the 
world to achieve a society of 
peace with social justice.

If you are interested to 
get one of those calendars 
the place to order it from is:

War Resisters League 
339 Lafayette Street 

New York, N. Y. 10012
Ilse

We want Peace—Ben Shahn, 1946




