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KRISLAI
Pasinaudokime gera proga 
Pakenkė įkaitų išlaisvinimui 
Reikalinga protestų audra 
Kova prieš vėžį

gimdančius šaltinius 
Praktiški, protingi 

pasiūlymai
Jam vėl teko nusilviti

A. BIMBA
Šios dienos “Laisvėje” 

skaitote pranešimą (anglų 
kalba) apie progą šios plačios 
apylinkės (New Yorko, New 
Jersey ir Connecticut) gy
ventojams nemokamai patik
rinti savo sveikatą. Kaip 
žinia, šiais laikais toks svei
katos patikrinimas neapsako
mai brangiai atsieina. Čia 
yra proga to išvengti. Tai 
kodėl nepasinaudoti . . .

Labai plačiai kalbama ir 
rašoma, kad buvusio Irano 
karaliaus Rizo Pahlevy per
sikraustymas iš Panamos į 
Egiptą labai pakenkė išlais
vinimui amerikiečių, laikomų 
įkatais Teherane. Esąs pavo
jus, kad dabar visi šie ameri
kiečiai gali būti teisiami kai
po šnipai.

Net ir Jungtinių Tautų 
generalinis sekretorius Kurt 
Waldheim teigia, kad padėtis 
šiuo klausimu labai pablogė
jo. Tokios nuomonės yra ir 
šios šalies aukštieji valdinin
kai. Žinoma, jie visi žada 
pastangas įkaitus išlaisvinti 
dar labiau padidinti.

Kongreso Atstovų Rūmų 
Užsienio reikalų komiteto 
dauguma nutarė suteikti 
prezidentui galią slaptai Cen
trinę Žvalgybos Agentūrą 
panaudoti nuvertimui jam 
nepatinkamu užsieninių val
džių, infiltravimui asminių 
organizacijų, priveisimui jo
se provokatorių ir papildymu 
kitų konstitucijai priešingų 
veiksmų.

Pažangiečių dienraštis 
“Daily World” ragina visus 
laisvę ir demokratiją ger
biančius amerikiečius prieš šį 
komiteto nutarimą sukelti di
džiausią protestų audrą ir 
reikalauti, kad Kongresas jį 
atmestų.

□
Dabar jau ištirta, nustaty

ta ir žinoma, kad daugybėje 
darbaviečių bei įmonių veikia 
tam tikri chemiški elemen
tai, kurie yra pavojingi dar
bininkų sveikatai, kurie su
daro vėžiu susirgti šaltinius. 
Jie turėtų būti pašalinti. 
Darbaviečių savininkai be jo
kios išimties, be jokio, pasi
teisinimo bei išsisukinėjimo 
turi būti priversti tą pada
rytį.

Komunistų Partijos prezi
dentinis kandidatas Gus Hali 
siūlo programą, kurioje rei
kalaujama:

“Nukirst 25 proc. kainas 
ant maisto, rūbų, kuro, gazo
lino, medicininio patarnavi
mo, transportacijos.

Paimti 100 bilijonų dolerių 
iš militarinio biudžeto ir pa
naudoti atstatymui miestų, 
pagalbai mažiems, šeimyni
niams žemės ūkiams išsi
versti.

Paimti 100 bilijonų dolerių 
iš monopolistinių korporacijų 
pelnų ir panaudoti išlavini
mui ir aprūpinimui darbais 
jaunimo, ypatingą dėmesį 
skiriant tautinių-rasinių ir 
biednuomenės jaunimui.

Salvadoras pavirstų
antruoju VietnamuII

Čia parodoma grupė valstiečių, Salvadoro armijos suareš
tuotų ir laukiančių nugabenimo į kalėjimus.

EI Salvadoro Farabundo Marti išsilaisvinimo jėgų vadas 
Umberto Gonzalez sako, kad jeigu Jungtinės Valstijos 
militarinėmis jėgomis bandytų padėti militariniam jo 
režimui apsiginti nuo liaudies. Salvadoras joms pavirstų 
“antruoju Vietnamu”. Tokią pat nuomonę išreiškė ir Carlos 
Lara, kuris šiuo laiku lankosi Meksikoje.

Tai labai rimtas mūsų vyriausybei įspėjimas.

Gal baigsis ilgas naftos 
darbininkų streikas

Denver, Colorado. — Oil, 
Chemical ir Atomic Workers 
unijos prezidentas Robert 
Goss pranešė, kad unija priė
mė Gulf Oil kompanijos pa
siūlymą pratęsti dabartinį 
kontraktą vieneriems me
tams. Kompanija sutinka pa
kelti darbininkams algas 10.5 
procento ir pagerinti kitas 
sąlygas. Belieka unijos na
riams referendumu susitari
mą užgirti.

Per visą šalį streikuoja 
apie 60,000 aliejaus darbi
ninkų. Tai vienas iš ilgiausių 
streikų istorijoje. Per dau
giau kaip 80 dienų darbinin
kai parodė nepaprastai didelį 
solidarumą. Jiems simpatiza
vo ir kitų pramonių darbinin
kai.

Evansville, Ind. — Prieš 
kelias dienas pašautos jo 
paties namuose buvęs šio 
miesto meras Russell G. 
Lloyd, mirė ligoninėje. Sua
reštuota ir kaltinama papil
dymu šios žmogžudystės 35 
metų Miss Julie Van Orden.

Nužudė miestelio
merę

St. Albans, Vt. — Kovo 21 
dieną tapo jos pačios namuo
se nušauta prieš šešias die
nas išrinkta miestelio merė 
Janet Smith. Buvo 66 metų 
amžiaus. Suimtas ir po 
$100,000 užstato laikomas 
amatnininkas Tauno Jurva. 
Nužudymo priežastis nežino
ma.

Laikinai nutraukti Federa
linės valdžios mokėjimą ban
kams 80 bilijonų dolerių pa
lūkanų už paskolas.”

Tai protinga, praktiška ir 
gyveniman įvykdoma pro
grama. Ji turėtų rasti liau
dyje plačiausį pritarimą.

Šios dienos “Laisvėje” 
skaitysite žinią iš Washing
ton©, kad prezidentas Carte
ris vėl buvo pasikvietęs pas 
save į Baltąjį Namą didelę 
grupę šios šalies atletų su 
tikslu jiems įpiršti boikotavi
mą olimpinių žaidimų Mask
voje. Nei pusvalandžio agita
cija, nei šauniausios vaišės 
nedavė jam pageidaujamų 
rezultatų. Žmogui ir vėl teko 
skaudžiai nusivilti.

Sustiprintas bendradarbiavi
mas tarp Tarybų Sąjungos

ir Afganistano
Maskva. — Prieš porą sa

vaičių Tarybų Sąjungos so
stinėje lankėsi Afganistano 
vyriausybės užsienio reikalų 
ministras Sha Mohammod 
Dosta vadovaujama delegaci
ja tarėsi su Tarybų Sąjungos 
užsienio reikalų ministru An
drei Gromyka. Buvę drau
giški, rimti, konstruktyvūs

Nikaragvos 
delegacija 
Tarybų Sąjungoje

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Komunistų Partijos Cen
tro Komiteto ir Tarybinės 
Vyriausybės kvietimu, 
Maskvoje lankosi Nikarag
vos delegacija, vadovaujama 
Sardinistų Nacionalinio Išsi
vadavimo Fronto narių 
Thom Borje, Henry Ruiz ir

pasitarimai. Svečiai storai 
pabrėžė, kad Afganistano re
voliucinės vadovybės prašy
mu Tarybų Sąjungos suteiki
mas Afganistanui labai limi
tuotos (apribotos) militarinės 
ir bendrai nepaprastai svar
bios pagalbos yra didžiausios 
reikšmės ir už tai Afganista
no liaudis jai giliausiai dė
kinga.

O savo kalboje Gromyka 
sakė: “Afganistano liaudis 
nėra viena. Jos kovoje su ja 
eina, jai simpatizuoja viso 
pasaulio pažangios, taiką 
mylinčios jėgos, ir su ja 
solidarizuojasi visa socialisti
nė bendruomenė, tame tarpe 
ir Tarybų Sąjunga. Tai jė
gos, su kuriomis agresoriai 
prieš Afganistaną negali ne
siskaityti”.

Buvęs Irano

Didelė daugu II a atletų
prieš prezidento politiką!

Atletai pas prezidentą klausosi jo kalbos.

Robert Goss
Unijos vadas

Humberto Ortega. Svečiai 
čia tariasi su tarybiniais va
dais dėl tarp abiejų šalių 
pagerinimo ir išplėtimo san
tykių, draugystės ir bendra
darbiavimo. Jie taipgi susi
pažįsta su socialistinio krašto 
liaudies gyvenimu ir laimėji
mais visose gyvenimo srity
se.

Monroe, La. — Dr. D. L. 
Anderson, žymus vietinis 
gydytojas, užstatė $2,200, 
kad būtų iš kalėjimo paleisti 
47 iraniečiai, kurie buvo sua
reštuoti kovo 6 d. už triukš- 
mavimą susirinkime.

Smarkiai pasidarbuota 
parašų rinkime

Columbus, Ohio. — Jau 
surinkta net 10,000 piliečių 
parašų ant peticijos uždėji
mui Komunistų Partijos pre
zidentinių kandidatų Gus 
Hali ir Angela Davis ant 
baloto busimuosiuose prezi
dentiniuose rinkimuose. Tai 
gerokai daugiau negu reika
lauja įstatymai. Įstatymai te
reikalauja 5,000 parašų.

Be to, dargi tuo pačiu laiku 
surinkta 8,500 parašų ant 
peticijos dėl uždėjimo ant 
oficialaus baloto Ohio valsti
jos Komunistų Partijos pir
mininko Rick Nagin. Jis kan
didatuoja į Jungtinių Valsti-

Studentai 
protestuoja

Ann Arbor, Mich. — Kovo 
15 dieną daugiaukaip 500 
studentu dalyvavo Michiga- 
no Universiteto kieme įvyku
sioje protesto demonstracijo
je prieš prezidento Carterio 
paskelbimo jaunų vaikinų ir 
merginų registravimą milita
riniam draftui. Tarp kitų 
kalbėtojų prieš registraciją, 
buvo Jaunųjų Darbininkų Iš
silaisvinimo Lygos pirminin
kas James Steele. Moterų 
Tarptautinės Lygos už Taiką 
ir Laisvę veikėja Ingrid 
Smith, Daniel Prohling iš 
Komiteto prieš Karą, ir visa 
eilė kitų veikėjų. Visi jie 
pasmerkė prezidento pastan
gas sugražinti šion šalin ver
stiną tarnavimą ginkluotose 
jėgose.

jų Senatą.
Šie nepaprasti pasiekimai 

akivaizdžiausiai parodo šioje 
valstijoje Komunistų Parti
jos įtakos padidėjimą.

Parašų rinkime labai gerai 
pasidarbavo Jungtinių Val
stijų Jaunųjų Darbininkų Iš
silaisvinimo Lygos organiza
cija Ohio valstijoje. Parašų 
rinkimo kampanijai vadova
vo žymi, drąsi veikėja Judy 
Gallo.'

United Nations, N. Y. — 
Pasaulinės organizacijos pa
šalpos teikimo pareigūnai sa
ko, kad Kambodijoje praeitą 
vasarą labai didelė sausra 
labai pakenkė derliui. Todėl, 
jie sako, Kambodijos žmo
nėms dar vis reikalinga 
maistu pagalba.

Kongreso komitetas 
atmetė

Washingtonas. — Prezi
dento Carterio pasiūlytam 
1981 biudžete 500 milijonų 
dolerių yra skiriama miestų 
pagalbai. Bet Kongreso At
stovų Rūmų biudžetinis ko
mitetas šį pasiūlymą maža 
balsų dauguma atmetė. Pre
zidentas žada kovoti, kad 
Kongresas, kaip toks, jo pa
siūlymą užgirtų.

Iš tų penkių šimtų milijonų 
dolerių nemaža suma, žino
ma, tektų ir New Yorkui, 
kurie nebegali išsiversti be 
federalinės finansinės pagal
bos.

karalius Egipte

Pranešama, kad buvęs Ira
no karalius šachas Riza Pah
levy prezidento Sadato pa
kvietimu išskridęs į Egiptą 
neva gydymuisi, bet ištikrų- 
jų pabijojęs, kad Panamos 
valdžia neišdeportuotų į Ira
ną nubaudimui. Jungtines 
Valstijos jo nebeįsileidusios.

SAVININKAS 
ATSAKINGAS

Trenton, N. J. — New 
Jersey aukščiausiasis teis
mas patvarkė, kad namo 
savininkas yra atsakomingas 
savo nuomininkams už jų 
aprūpinimą saugiais butais. 
Tai didelis nuomininkų lai
mėjimas.

Washingtonas. — Kovo 21 
dieną prezidentas Carteris 
vėl buvo susikvietęs pas sa
ve į Baltąjį Namą žymiausius 
šios šalies atletus-sportinin- 
kus. Tikslas: įtikinti juos, 
kad jie užgirtų jo patarimą 
boikotuoti šią vasarą Mask
voje ruošiamus olimpinius 
žaidimus. Ir kalbėjo, ir pra
kaitavo jis į juos per 20 
minučių. Atletai, kurių buvo

97, nei vieną kartą neper
traukė jo kalbos aplodismen
tais. Trumpai paplojo tiktai 
jam savo “pamokslą” užbai
gus.

Susirinkimas pas preziden
tą buvo baigtas balsavimu. 
Rezultatai? Rezultatai štai 
kokie: 44 atletai balsavo 
prieš boikotavimą. 29 už boi- 
kotavimą, o 24 susilaukė nuo 
balsavimo.

Darbininkai nustebinti 
ir pritrenkti

St. Louis. — General Mo
tors Co. paskelbimas, kad 
jinai ruošiasi visiškai uždary
ti visą savo didžiulę automo
bilių ir sunkvežimių gamini
mo įmonę šio miesto šiauri
nėje dalyje, nustebino, neap
sakomai sujaudino juos dar
bininkus.

Kaip žinia, šioje įmonėje 
seniau dirbdavo daugiau kaip 
10,000 darbininkų. 1979 me
tų liepos mėnesio buvo dalis 
jos uždaryta ir pusė, tai yra 
5,000 darbininkai išmesta iš 
darbo. Dabar bus išmesti iš 
darbo likusieji 5,000!

Yra kuo susirūpinti ir susi
jaudinti. Daugeliui šeimų 
skurdas stėri į akis. Jų

duonpelniams susirasti darbą 
šiame mieste nėra progos. 
Kaip kituose didmiesčiuose, 
taip šiame siautėja nedarbas.

Lėktuvo nelaimėje 
žuvo žymus veikėjas

Užsiėmimas kaip vėžio 
ligos šaltinis

Prieš penketą metų mažai 
kas žinojo bei tikėjo, kad 
užsiėmimas, darbo sąlygos 
ką nors bendro turi su susir
gimu vėžiu. Šiandien jau 
aiškiai nustatyta ir oficialiai 
pripažinta, kad užsiėmimas 
yra vienas iš didžiųjų vėžio 
ligos šaltinių. Jau aiškiai 
žinoma ir pripažinta, kad nuo 
10 iki 38 procentų susirgimų 
vėžiu priklauso darbo, užsiė
mimo sąlygoms.

Vėliausi duomenys rodo, 
kad susirgimai vėžiu šioje 
šalyje kasmet dar vis gausė
ja. Todėl, atrodo, ir kova su 
šia pikta liga turėtų būti 
sistematiškai plečiama. Bet 
gi daroma kaip tik priešin
gai. Tai kovai labai pakenks 
prezidento siūlymas suma
žinti išlaidas įvairiems val
džios socialiniams projek-

tams. Nuo to daugiausia nu
kentėję plačioji darbo liau
dis.

Nauji suvaržymai 
užsieniečiams

Washingtonas. — Imigra
cijos ir Natūralizacijos Agen
tūra reikalauja, kad visi už
sieniečiai studentai tuojau 
ateitų į jos raštines ir suteik
tų savo vizas patikrinimui. 
Labai galimas daiktas, kad 
tie, kurie negalės tokių ofi
cialių vizų pristatyti, bus 
pašalinami iš mokyklų ir gal 
deportuojami ten, iš kur pa
reina, yra atvykę.

Iš Agentūros pranešimo 
sužinome, kad šiandien 
Jungtinėse Valstijose mokosi 
233,000 užsieniečių studentų.

Kovo 14 dieną įvykusioje 
lėktuvo nelaimėje tarpe ke
leivių ir įgulos narių žuvo ir 
Max Kurz, žymus veikėjas ir 
ilgametis Komunistų Parti
jos narys. Velionis buvo žy
diškos kilmės, gimęs Berly
ne, į šią šalį atvykęs 1939 m. 
Jis čia tuojau įsitraukė į 
antifašistinę jaunimo grupę, 
susidedančią iš ateivių iš 
Vokietijos ir Austrijos. O 
1940 metais įsirašė ir į Ko
munistų Partiją. 1942 metais 
savanoriai įstojo į J. V. 
armiją. Iki pat mirties visą 
energiją velionis pašventė 
kovai prieš fašizmą ir už 
pažangą.

Max Kurzo tokia netikėta, 
staigi mirtis didelis nuostolis 
pažangiajam Amerikos dar
bininkų judėjimui.

I
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Afrikiečių patriotų pergalė
“Antausis imperializmui’’—taip Prancūzijos laikraštis 

“Jumanitė” vaizdingai apibūdino pirmųjų Rodezijos istori
joje parlamento rinkimų rezultatus. Šių rinkimų metu 87 
procentai jos gyventojų afrikiečių balsavo už Zimbabvės 
patriotinio fronto partijų—ŽANU ir ZAPU—kandidatus. 
ŽANU ir ZAPU vadovavo ginkluotai išsivadavimo kovai 
prieš rasistus ir neokolonizatorius.

Patriotų pergalė tuo labiau įtikinama, jeigu prisiminsi
me, kokiomis nepalankiomis sąlygomis vyko šie rinkimai. 
Britanijos kolonijinė valdžia, suinteresuota Muzorevos 
pergale, ir jos pakalikai darė visa, kad apribotų laisvą 
Zimbabvės liaudies valios pasireiškimą. Kai kuriuose 
rajonuose Zimbabvės patriotinio fronto kandidatams buvo 
uždrausta rengti rinkiminę kampanija. Balsavime negalėjo 
dalyvauti šimtai tūkstančių pabėgėlių, kuriems valdžia 
neleido laiku grįžti į tėvynę. Kalėjimuose buvo dešimt 
tūkstančių fronto aktyvistų.

Ir vis dėlto patriotai nugalėjo! Būsimajame parlamente, 
kurį sudarys 100 deputatų, ŽANU iškovojo 57, ZAPU—20, 
Muzoreva—3 vietas, tuo tarpu kitos 20 vietų buvo 
rezervuotos baltiesiems gyventojams. Rinkimų rezultatai 
įtikinamai įrodė, kad Zimbabvės gyventojai afrikiečiai po 
daugelį metų trukusios išsivadavimo kovos tapo politiškai 
subrendę. Jie puikiai suvokia, kas gali suteikti jų šaliai 
tikrą nepriklausomybę, o kas—parduoti rasistams ir 
multinacionalinėms Vakarų kompanijoms.

Įtikinama patriotinio fronto partijų pergalė suteikė 
Zimbabvės išsivadavimo jėgoms galimybę sudaryti nacio
nalinės vienybės vyriausybę, atstovaujančią tikriesiems 
šios šalies afrikiečių daugumos interesams. Joms dabar 
labiausiai aktualu stiprinti patriotinio fronto vienybę, 
sudaryti stabilią koalicinę ŽANU ir ZAPU vyriausybę, nes 
tam tikri sluoksniai Londone, Solsberyje ir Pretorijoje, 
nenorintys taikstytis su savo pralaimėjimu Rodezijoje, 
vienijasi, siekdami “peržiūrėti” rinkimų rezultatus ir 
pamėginti išspręsti šios šalies ateitį neokolonijiniu būdu. 
Ypač didelį pavojų kelia rasistinės Pietų Afrikos respubli
kos grasinimai Zimbabvei.

Tvirtą pagrindą Patriotinjo fronto partijų vyriausybinei 
koalicijai suformuoti sudaro tai, kad jų pažiūros į 
Zimbabvės ateitį yra panašios. Tiek ŽANU, tiek ir ZAPU 
savo rinkiminiuose manifestuose stojo už teisingą agrarinės 
problemos sprendimą, už valstybės dalyvavimą vystant 
pramonę, žadėjo aprūpinti afrikiečius darbu ir butais, 
nemokamu medicininiu aptarnavimu, įvesti privalomą 
mokslą mokyklose, panaikinti visų formų diskriminaciją. 
Kaip pareiškė R. Mugabė, vyriausybės, kurią sudarys 
Patriotinis frontas, užsienio politika bus grindžiama 
neprisijungimo ir savitarpiškai naudingo bendradarbiavimo 
su visomis šalimis, ypač su socialistinėmis, principais.

V. Sereika

Svarbiausia—kova už taiką ir saugu II

APOLINARAS SINKEVIČIUS

Nuo tos dienos, kai Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
ir valstybės vadovas Leoni
das Brežnevas pasakė kalbą 
rinkėjų susirinkime, praėjo 
gerokai laiko. Tačiau iki šiol 
jo kalbą plačiai tebekomen- 
tuoja įžymūs pasaulio šalių 
veikėjai, įvairūs laikraščiai, 
radijo ir televizijos progra
mos.

Kodėl gi L. Brežnevo kalba 
susilaukė tokio plataus at
garsio?

Svarbiausia, kaip pabrėžia
ma visame pasaulyje, yra tai 
kad ši kalba yra naujas 
Tarybų Sąjungos taikingos 
politikos pasireiškimas. Kai 
Vakaruose karštligiškai kal
bama apie ginklavimosi var
žybų “doktriną”. Tarybų Są
junga tam priešpastato nuo
seklios kovos už taiką ir 
tautų saugumą programą.

Savaime suprantama, kad 
dabar, kai imperialistinė pro
paganda bando įrodyti, jog 
pasaulio visuomenė pasuko 
karo kryptimi, Tarybų Są
junga tvirtai teigia, kad mū
sų planeta žengia taikos ke
liu ir pasiryžusi iš to kelio 
neiškrypti. Iš L. Brežnevo 
kalboje pateiktos tarptauti
nės padėties analizės galima 
suvokti, kas yra žmonijos, 
trokštančios gyventi ir dirbti 
taikos sąlygomis, draugas, o 
kas—priešas. Kuri gi Vakarų 
Europos šalis ar, sakysim, 
Japonija atsisakys įtempimo

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

mažinimo politikos, naudin
gai besiklostančių prekybi
nių, ekonominių ir kitų ben
dradarbiavimo su Tarybų 
Sąjunga ryšių vien dėl to, 
kad Amerika galėtų įgyven
dinti savo planus viešpatauti 
pasaulyje?

Manau, kad L. Brežnevo 
pateiktas tarptautinės padė
ties įvertinimas yra pakan
kamas pagrindas kiekvienam 
žmogui drąsiai žvelgti į atei
tį. Juk taikaus sambūvio 
doktrina yra pagrįsta visų 
tautų teise naudoti savo ša
lies turtus žmonių gerovei 
taikos ir konstruktyvaus 
bendradarbiavimo su kitomis 
valstybėmis sąlygomis. Už
tat Tarybų Sąjungos užsienio 
politiką remia ne tik tarybi
niai žmonės, bet ir socialisti
nės valstybės. Ji atitinka 
viso pasaulio tautų gyvybi
nius interesus.

Dėl V akaruose sukeltos 
antitarybinės isterijos, lie
čiančios įvykius Afganistane, 
apžvalgininkai išskiria tą L. 
Brežnevo kalbos dalį, kur 
sakoma, kad Tarybų Sąjunga 
bus pasirengusi pradėti iš
vesti savo kariuomenę, kai 
tik visiškai bus nutrauktas 
visų formų kišimasis iš užsie
nio, nukreiptas prieš Afga
nistano vyriausybę ir liaudį. 
Kai dėl priežasties sukelti 
isteriją, tai tam tikri Jungti
nių Valstijų valdžios sluoks
niai turi ne tik rinkiminius

PRAPLĖTĘS MATEMATIKOS HORIZONTUS

1979 metų TSRS valstybinės
pre i jos laureatai

Prieš gydytojo akis—elek
trokardiograma. Ar tiksliai 
atspindi širdies veiklą ši po
pieriuje nubrėžta kreivė? O 
gal tuo metu, kai aparatas 
fiksavo širdies ritmus, žmo
gus, prieš tai bėgęs laiptais, 
buvo uždusęs? Gal susijaudi
nęs, labai pavargęs, o gal 
atvirkščiai—pailsėjęs? Visa 
tai vienaip ar kitaip atsispin
di kreivėje. Kaip atskirti 
pastovius reiškinius nuo atsi
tiktinių?

Šis klausimas rūpi ne tik 
gydytojui. Jis aktualus ir 
sudėtingų sistemų valdymui, 
techninei bei geologinei dia
gnostikai, masinio aptarnavi
mo teorijai, statistinei fizikai 
bei daugeliui kitų mokslo ir 
technikos šakų, kuriose reiš
kiasi atsitiktiniai procesai. 
Štai čia į talką joms ateina 
tikimybių matematika.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Matematikos ir ki
bernetikos instituto specia
listai, vadovaujami šio moks
lo židinio direktoriaus akade
miko Vytauto Statulevičiaus, 
sukūrė originalų matematinį 
aparatą bei metodus apdoro
ti bei nagrinėti gausiai infor
macijai, kurią prietaisai už
rašo kreivių pavidalu ir ku
rioje atsispindi atsitiktiniai 
procesai. Susiformavo plačiai 
žinoma lietuviškoji tikimybi
nių procesų mokykla. Susi
pažinti su jos darbais į Vil
niaus tarptautines mokslines 
konferencijas kas ketveri 
metai suvažiuoja garsūs pa
saulio matematikai. Akade
mikas bei jo mokiniai dažnai 
kviečiami skaityti pranešimų 
į stambius užsienio matema
tikos centrus. 1979 ’metais 
Vytautui Statulevičiui buvo 
suteikta TSRS valstybinė 
premija.

Ne iš karto atsiskleidė V. 
Statulevičiaus matematiko 
talentas. Utenos rajono Bi- 
kūnų kaimo mažažemių val

Užprenumeruokite "Laisvę"
savo draugams

tikslus, bet ir svarbiausią 
siekimą—Amerika nori įs
teigti savo karinių bazių tin
klą Indijos vandenyne. Vidu
tiniuose Rytuose, Afrikos ša
lyse. “JAV norėtų apjungti 
šias šalis savo hegemonijai, 
nekliudomai plėšti jų gamtos 
turtus. O dar drauge naudoti 
jų teritorijas savo strategi
nėms užmačioms prieš socia
lizmo pasaulį ir liaudies išsi
vadavimo jėgas. Štai kur 
esmė”,—pareiškė L. Brežne
vas.

Tarybų Sąjungos negąsdi
na avantiūristiškos “politikos 
iš jėgos pozicijos” doktrinos. 
“Karinės isterijos ir karštli
giškų ginklavimosi varžybų 
“doktrinai” mes priešpasta
tome nuoseklios kovos už 
taiką ir saugumą žemėje 
doktriną . . . Mes stojame už 
tai, kad būtų stiprinamas, o 
ne žlugdomas įtempimo ma
žinimo procesas. Už tai, kad 
būtų mažinama, o ne didina
ma ginkluotė. Už tautų suar
tėjimą ir savitarpio suprati
mą, o ne už dirbtinį atsiribo
jimą ir nesantaiką”—pabrėžė 
L. Brežnevas.

Užsakykite Laisvą

savo giminėms

Lietuvoje

stiečių sūnus jaunystėje bu
vo pasirinkęs agronomo pro
fesiją. Vėliau, lankydamas 
pokario metais prie Vilniaus 
universiteto susikūrusius 
darbininkų ir valstiečių jau
nimo parengiamuosius kur
sus, ruošėsi susieti gyvenimą 
su literatūra, vadovavo šių 
kursų literatų būreliui. Bet 
dėstytojai atskleidė neeili
nius būsimo studento mate
matinius gabumus. Sėkmin
gai baigęs universitetą, V. 
Statulevičius išsiunčiamas 
tęsti mokslo aspirantūron į 
Leningradą. Čia jo moksliniu 
vadovu tapo įžymus tarybi
nis matematikas, akademi
kas J. Linikas. Netrukus 
jaunuolis iš Lietuvos savo 
drąsiais, brandžiais, origina
liais sprendimais ėmė stebin
ti daug regėjusius specialis
tus. Jo paskelbta “Markovo 
grandinių lokalinė ribinė teo
rema” tapo klasikine. Garsus 
rusų matematikas A. Marko- 
vas-vyresnysis teigė, kad, 
žinodami mikrodalelių būse
ną bei jų raidos dėsnius, 
galime prognozuoti tikimy- 
bius procesus. Matematikoje 
šis darbas vadinamas “Mar
kovo grandinėmis”. V. Sta
tulevičius gerokai praplėtė 
“Markovo grandinių” diapa
zoną, atvėrė joms naujas 
erdves. Jis įsiveržė į sudė
tingiausias sistemas, pasiūlė 
būdą geriau joms pažinti.

— Matematika anksčiau bu
vo pagrindinis mechanikos, 
astronomijos, fizikos darbo 
įrankis. Mūsų dienomis ji 
sparčiai tampa kone visų 
mokslų kalba, —teigia V. 
Statulevičius.

Kad šitaip įvyktų, gerokai 
padirbėjo ir akademikas V. 
Statulevičius su savo ben
dradarbiais ir mokiniais. Jis 
praplėtė tikimybių teorijos 
horizontus.

Saliamonas Vaintraubas

Tiesos krislai
Protas duotas visiems; tik 

ne visi protingi.
Žmonės—visi artistai, tik 

ne visi vaidina scenoje.
Laisvė nenuperkama. Ji 

iškovojama.
Patarimus duoda visi. Tik 

ne visi protingus.
Ne tas drąsus, kuris nieko 

nebijo (tokių nėra), bet tas, 
kuris žino, ko reikia bijoti.

Paminklus sau statosi tie, 
kurie žino, kad numirus, 
jiems paminklo niekas nepa
statys.

Žmonės savo darbais sau 
pasistato paminklus.

Ne tas yra didis, kuriam 
lenkiasi iš baimės, bet tas, 
kuriam lenkiasi su pagarba.

Ne tas galingas, kuris jėga 
užgniaužia kitų valią.

Ant kitų nelaimės dažnai 
sukuriama laimė.

Visi sugeba imti, bet ne 
visi sugeba duoti.

Ir didžiausios niekšybės 
pateisinamos gerais norais.

Ne vienas užkariautojas is
torijos bėgy nesakė einąs 
grobti, bet sakė einąs vaduo
ti.

Laimės ir laisvės niekas 
nedovanoja.

Į žmonijos istoriją įrašomi 
tik taurūs vardai.

Norint teisti kitus, pačiam 
reikia būti teisiam.

Despoto bijomasi. Jis ne
gerbiamas.

Ne visi gyvena. Kai kas tik 
egzistuoja.

Jei gyvenime nepadarei 
nieko gero, reiškia, negyve
nai. Kęstutis Balčiūnas

Modernios Šiaulių įmonės
Didelį užsakymą Olimpia

dai—80 įvykdė Šiaulių tele
vizorių gamykla. Į Maskvą ji 
išsiuntė paskutiniąją iš ketu
riasdešimties kilnojamųjų te
levizijos stočių spalvotoms 
laidoms transliuoti. Olimpi
niam radijo ir televizijos 
kompleksui įmonė taip pat 
pagamino visą planuotą stu
dijinę aparatūrą.

Šiauliečių sukurta technika 
jau išlaikė pirmąjį egzaminą 
septintojoje Tarybų Sąjun
gos tautų vasaros spartakia
doje. Kilnojamosios stotys 
“Magnolija” be priekaištų 
transliavo sportines varžy
bas, spartakiados atidarymo 
ir uždarymo iškilmes. TSRS 
ir užsienio specialistai labai 
aukštai jas įvertino. Net ir 
reikliausią televizijos žiūrovą 
patenkino ryškūs spalvoti 
vaizdai.

Studijiniai įrengimai ir kil
nojamosios televizijos stotys, 
prilygstančios geriausiems 
pavyzdžiams pasaulyje,— 
nauja šiauliečių produkcija. 
Iki šiol jie gamino pirkėjų 
labai gerai įvertintus “Tau
ro” televizorius juodai-bal
toms ir spalvotoms laidoms 
priimti. Gamykla kasmet tie
kia po naują aparatų modelį. 
Štai ir šių metų pirmajame 
ketvirtyje pasirodys spalvo
tas televizorius su 61 centi
metro ekrano įstrižaine ir 
automatiniu kanalų perjun
gėju.

Liaudies patarlė sako: 
“Keičiasi laikai, keičiasi ir 
papročiai”. Tai ypač pasaky
tina apie Šiaulius, kurie, 
buržuazijai valdant, garsėjo 
odininkais ir . . . bedarbiais. 
Dabar miestas—stambus ra
dioelektronikos, dviračių vai
kams ir paaugliams, precizi
nių staklių, lengvosios ir 
maisto ’ pramonės 1 centras.1 
Televizorių gamykla ir “Nu- 
klono” įmonė, kuri tiekia 
pirmajai mikroschemas, čia 
sudaro vieną didžiausių bei 
moderniausių gamybinių 
kompleksų. Cechas, kuriame 
gaminama, pavyzdžiui, olim
pinė aparatūra, daugiau pri
mena mokslinę laboratoriją. 
Jo sienas puošia dekoratyvi
nės freskos. Nesigirdi jokio 
gamybos triukšmo. Kur be
pažvelgsi—žydi gėlės. Žmo
nės čia dirba baltais chala
tais, o jų amžiaus vidurkis 
nesiekia nė 30-ties metų. 
Kas antras šio cecho darbi
ninkas mokosi politechniku
me arba Kauno Antano 
Sniečkaus instituto vakari
niame fakultete.

Viena iš brigadų, kuriai 
vadovauja Šiaulių politechni
kumo absolventas Jonas Jo
cius, pasiekė geriausių rezul

tatų gamykloje ir iškovojo 
teisę sumontuoti savo gami
nius olimpiniame centre. 
Darbininkai kartu su įmonės 
inžinieriais Maskvoje sude
rins ir išbandys visą translia
vimo sistemą, kurią taip pat 
jie ir aptarnaus olimpiados 
metu.

— Šiame penkmetyje (1976- 
1980-m.) padidinsime pro
dukcijos gamybą 1,7 kar
to,—sako Televizorių gamy
klos direktorius Povilas Mor
kūnas. Vien šiais metais pro
dukcijos išleidimo apimtys 
išaugs penktadaliu. “Magno
lijas” ir studijinę įrangą, ku
rią jau aprūpinome Lietuvos 
televizijos studiją, pradėsi
me tiekti kitoms broliško
sioms tarybinėms respubli
koms, gaminsime eksportui.

V. B ačiū s

LAIŠKAI
Dear Use:

Sending you International 
Women’s Day and Testimo
nial program of Testimonial 
held for me and Emmy Lou, 
who is an artist. The whole 
thing was so unexpectedly 
successful here. Over three 
hundred came to dinner (at 
$12.50), collection of $2,500. 
It was all for USA-USSR 
Friendship Society. What 
was the most astonishing 
that even our San Francisco 
Mayor, who is a woman— 
Diane Feinstein, sent us a 
tablet lauding for peace that 
our organization is standing 
for, and a special tablet to 
me and Emmy Lou with 
special City of San Francisco 
seal saying that it. is an 
award bf merit’ and recogni- 
t'i’bh i;of butstahding public 
service for peace. Astoni
shing from such a source. 
There were greetings from 
Linus Pauling, brought by 
his wife as he was away and 
others. As for me I had 
telegrams and special scroll 
hand decorated books from 
women, from papers and 
Friendship society. It was 
overwhelming as it was so 
unexpected to be such a 
great thing.

This sounds like boasting, 
but believe me it is a pleas
ure that we were able to 
raise a lot of money for 
USA-USSR organization 
which is doing such a splen
did job of fighting cold war 
and spreading word to oth
ers to protest.

Lovingly,
Ksavera

TARPTAUTINĖMIS
TEMOMIS

PAVOJINGAS
SĄMOKSLAS

JAV prezidento padėjėjas 
nacionalinio saugumo klausi
mams Z. Bžezinskis jau se
niai laikomas vienu iš Wa- 
shingtono administracijos 
agresyvaus užsienio politikos 
kurso autorių. Vyriausiojo 
“vanago” artimiausioje Ame
rikos prezidento aplinkoje 
reputaciją jis patvirtino ir ką 
tik pasibaigusio vizito į Pa
kistaną metu. Dar vykdami į 
šią šalį, Bžezinskį lydėję 
JAV karinės žinybos atsto
vai atvirai ir ciniškai papasa
kojo žurnalistams, kad jų 
pagrindinis uždavinys—plės
ti “karinę fortifikaciją Afga
nistano pasienyje ir planuoti, 
kad ten būtų gabenamos 
haubicos, prieštankiniai pa
būklai, priešlėktuviniai ir ra
daro įtaisai”.

Kol generolai ir pulkinin
kai, kuriuos prezidento padė
jėjas atsivežė į Pakistaną, 
rengė grynai karinius pla
nus, savo smaigaliu nukreip
tus prieš demokratinį Afga
nistaną, pats Bžezinskis kar
tu su JAV valstybės sekre
toriaus pavaduotoju Christo- 
pheriu ėmė vykdyti pagrin
dinį Washington© pavedimą: 
sudaryti su Pakistano kari
niu režimu sandėrį, numa
tantį paversti Pakistano teri
toriją kariniu strateginiu 
Amerikos imperializmo plac
darmu Pietų ir Pietvakarių 
Azijoje, Svarbiausias dėme
sys derybose, kurios vyko 
Pakistano sostinėje Islama- 
bade, buvo skiriamas klausi
mas, susijusiems su naujų 
ginkluotų samdinių gaujų 
rengimu ir formavimu kovai 
prieš Afganistano liaudį.

Sprendžiant iš informacijos 
agentūrų pranešimų, JAV 
prezidento emisarai be ypa
tingo vargo prikalbino Isla
mabad© režimą sudaryti nu
sikalstamą sąmokslą. Nedi
delė komplikacija įvyko tik 
svarstant klausimą, kaip bus 
apmokėtos paslaugos, kurias 
Pakistano karinė vyriausybė 
teikia Jungtinėms Valsti
joms. Pakistano generolai 
pareikalavo mažų mažiausiai 
2 bilijonų dolerių. O Wash
ington© pasiuntiniai jiems 
pasiūlė tik 400 milijonų dole
rių, žadėdami ateityje padi
dinti šią sumą. Šiaip ar taip 
šalys susitarė peržiūrėti 
Amerikos bei Pakistano 1959 
metų susitarimą ir papildyti 
jį JAV įsipareigojimu suteik
ti Pakistanui plačią karinę 
pagalbą.

Stiprindamas savo glau
džius politinius ir karinius 
ryšius su Washingtonu ir tuo 
pačiu metu su Pekinu, Isla
mabad© režimas tampa klus
niu tiek Amerikos imperializ
mo, tiek ir Kinijos hegemo- 
nizmo įrankiu. Tai, kad Pa
kistanas paverčiamas agre
syvių akcijų prieš kaimyni
nes valstybes baze, gali turė
ti pavojingų padarinių taikai 
ir Azijos tautų, jų tarpe ir 
pačios Pakistano liaudies, 
saugumui. A. Čigrys

• VIS DAR APIE
RŪKYMO ŽALĄ

Rūkymas kenkia ne tik 
žmogaus sveikatai. Rūkymas 
— amoralus reiškinys ir dėl 
to, kad rūkoriai veltui išeik
voja daug tonų popieriaus. 
VDR spaudoje pasirodė žinia, 
kur rūpestingai apskaičiuota, 
kad žmogus, per dieną surū
kąs 20 cigarečių, kasmet su
degina 116,8 tūkst. cm2 po
pieriaus, kurio pakaktų išleis
ti 300 puslapių knygai. He- 
sunku apskaičiuoti, kiek kas
met šitokiu būdu pasaulyje 
sudeginama popieriaus, kurio 
taip trūksta.

Los Andželese {vesta nauja 
paslauga telefonu tiems, ku
rie nori mesti rūkyti. Susukus 
numerį, ragelyje pasigirsta 
balsus ilgamečio rūkoriaus ko
sulio priepuolis.

t
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Užrašai iš kelionės 
po Lietuvą

PR.KARLONAS 
(Pabaiga iš praeito numerio)

Laikas pradėjo labiau 
spausti, ragindamas į Vilnių, 
tačiau naujų adresų, kur 
norėtųsi pabūti, kaskart vis 
daugėja, daugėja. Ir karštai 
noriu tikėti, jog mes dar 
būtinai susitiksime ir būsime 
visi pažįstami.
Pocūnuose žiūri į dangų
— Tai labai norite į Pociū

nus?—klausia ir šypsosi Ire
na Stasytienė.

— Kur nenorėsi,—sakau.— 
Labai noriu,—dar kartą užti
krinu mielą moteriškaitą, 
nors į moteriškaitę ji nė kiek 
dar nepanaši. Tik pavardė— 
STASYTIENĖ—negailestin
gai išduoda, kad mergystė 
jau atšokta, atidainuota. Ire
na Stasytienė neseniai iš
rinkta komjaunimo Prienų 
rajono komiteto pirmąja sek
retore. Dabar ji—valdžia. Ir 
dabar jos žinioje—tarnybinis 
automobilis. 0 juk iki Pocū- 
nų apie septyni kilometrai, 
tačiau šįkart svarbu ne nuo
tolis, o tai, kad šis kelias 
supurvintas gruodžio lietaus 
balomis.

Važiuojam. Pradžioje pa
nemune, o paskui, pasukę 
stačiu kampu dešinėn, kyla
me į aukštumą. Jau šį tą 
anksčiau buvau girdėjęs apie 
Pociūnus, šį tą sužinojau 
dabar, todėl atidžiai žiūriu į 
priekį, tikėdamasis nepa
prasto reginio. Tačiau jo 
nėra. Pagaliau suvokus, nu
simenu, kad būtent tose 
neišvaizdžiose patalpose ga
minami Lietuvos ir remon
tuojami kitose šalyse įsigyti 
sklandytuvai. Toks troškulys 
pamatyti Pociūnus, o jie— 
niekuo nežavi! ‘.

♦p f
— Nenusiminkite,—paguo

džia Irena Stasytienė—Po
ciūnai neseniai pradėjo žiū
rėti į dangų, todėl nereikėtų 
iš jų reikalauti daugiau, negu 
regi akys.

Ieškome vieno, kito, bet 
nei to nei ano iš vadovybės 
nesurandame. Pagaliau susi
tinkame Algimantą Paužą. 
Tai gamybos planavimo sky
riaus viršininkas. Jaunas. 
Pažiūrėjus ir paklausius— 
nelabai skubus. Jis mus ap
žvelgia įdėmiai, tačiau man 
nepasako nieko, o komjauni
mo sekretorei šitaip:

— Ar ne Jūs brolis Klimas 
Juočias pas mus dirba?

— Dirba. —sako sekreto
re.—Taip, Klimas Juočias— 
mano brolis.

Algimantas Pauža, regis, 
pagerėjo, akys pasidarė šil
tesnės, o kalbos atsirado 
daugiau. Klausiausi jo ir jau
čiau kaip nepaprastai jam 
brangu priklausyti kolekty
vui, kuris ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Tarybų Sąjun
goje vienintelis sklandytuvų 
gamintojas.

— Pociūnuose žiūri į dan
gų,—kone pakartojo tuos žo
džius, kuriuos girdėjau ir iš 
rajono komjaunuolių vado— 
iš Irenos Stasytienės. Kalba 
mūsų įsisiūbavo, išsiplėtė, 
dabar, regis, nemažai galiu 
papasakoti ką, žiūrėdami į 
dangų ten regi pociūniškiai.

Entuziazmas ir entuziastai
Pirmasis Prienų ir Pociūnų 

dangumi patikėjo Vytautas 
Pakarskas. Dar nebuvo pa
gamintas nei vienas sklandy
tuvas, o jis juos jau matė 
danguje. Netrukus tokius 
dar nepagamintus sklandytu
vus pamatė ir kiti, dabar, 
atšventus gamyklai 10-ties 
metų jubiliejų, vadinamieji 
veteranai. Tai vyriausiasis 
inžinierius Julius Žmonaitis, 
direktoriaus pavaduotojas 
Vytautas Mekšriūnas, kon
struktoriai, kiti aviacijos 
specialistai Klimas Juočias, 
Jonas Bankauskas, Kęstutis

Gečas,, Edvardas Lasauskas, 
Vincas Lapenas, Adolfas Še- 
jauka . . . Dabar Lietuvos 
sklandytuvai yra realus daly
kas ir, beje, jie pakyla į 
dangų ir toli nuo šių vietų— 
ir Armėnijoje, ir Komso- 
molske prie Amūro, ir net 
tolimoje Komčiatkoje. Gi Po
ciūnuose apie Vytautą Pa- 
karską—dabartinį gamyklos 
direktorių—šitaip kalbėjo:

— Dar nebuvo direktoriu
mi, o faktiškai sklandytuvų 
statybos darbų visą rūpestį 
paėmė į savo rankas. Dėl 
šito darbo ir Vilnių paliko/ 
Tai stiprios valios žmogus. 
Juk pradžioje labai mažai 
kas tikėjo, kad į dangų kils 
Pociūnuose pagaminti sklan
dytuvai. Reikėjo būti dideliu 
entuziastu ir nemažesniais 
entuziastais apstatyti sa
ve .. .

Pradžia sklandytuvų pra
monei buvo padaryta . . . 
pieninėje, beje, tose senose 
patalpose ir dabar dar dar
buojasi apie ketvirtadalis ga
myklos žmonių. Kiti gi jau 
persikraustė į Pociūnus ir 
ten, užėmę kolūkio dirbtu
ves, jas dar šiek tiek praplė
tė savo statiniais. Gi naujoji 
sklandytuvų gamykla dar ke
lia korpusus, žadėdama atei
čiai kur kas didesnį kiekį 
produkcijos. Dabar, sakė, 
gamykloje darbuojasi apie 
500 žmonių, o ateityje jų 
būsią apie 1200.

Daug Prienuose pasakojo 
apie sklandytuvą “Lietuva”, 
kuris dabar taip labai atnau
jinamas, jog apie jį kalbėta 
kaip apie visiškai naują maši
ną. Dangun man tekę pakilti 
tik iš Vilniaus ar kitų miestų 
aeruostų ir, žinia, tik keleivi
niais lėktuvais. Nedaug ką 
nutuokiau, kuo naujoji “Lie
tuva” pranašesnė —sakė, 
greitesnė, sakė, labai pakeis
ta jos technologija, kon
strukcija, konfortas, geome
trija . . . Tačiau būtų neat
sargu, jeigu užmirščiau pa
žymėti, kad Pociūnuose ga
minami sklandytuvai ne tik 
“Lietuva”. Man ten jau rodė 
vienuoliktojo penkmečio pro
gramą, kuri, kai žinia, prasi
dėsianti tik 1981-ąisiais me
tais. Pagal ją gamykla ben
drosios produkcijas apimtį 
padidins iki 5,5 milijono rub
lių. Tai dvigubai daugiau. Ir 
žmonės, žiūrintys į dangų, 
ten matys sklandant “Lietu
vą”, “Nidą”, pradinio moky
mo sklandytuvą “Zylė”, mo- 
tosklandytuvą “Nemu
nas”. . . Gamykla, beje, iš
leidžia ir kitokią produkciją, 
pavyzdžiui, priekabas sklan
dytuvams pervežti, varik
lius, jos cechuose remontuo
jami sklandytuvai, kuriuos 
turime atsigabenę iš kitų 
šalių—kaip antai “Blanik”, 
“Kobra” ir kt.

Dar kartą sakome: sklan
dytuvai Tarybų Sąjungoje 
gaminami tik Pociūnuose. 
Tad ar reikia abejoti tokio 
darbo gražia ateitimi? Tuo 
labiau, kad entuziazmas ne- 
sumažėjęs, o entuziastų kur 
kas daugiau, negu kelio pra
džioje. \
Ką braižo K. Juočio žmonės

— Serga, o—tik pažiūrėki
te!—vistiek sėdi,—pasakė 
Irena Stasytienė ir, paskubi
nusi žingsnius, nusitaikė į 
patį kampą. Ten, vos mato
mas už didelės braižybos 
lentos, sėdėjo Klimas Juo
čias, Irenos brolis. Gi prista
tant jį skaitytojui pagal jo 
pareigas, tenka šitaip sakyti: 
Klimas Juočias—motosklan- 
dytuvų projektavimo sky
riaus viršininkas.

Salė, kur talpinasi projek
tavimo skyrius, apkabinėta 

plakatais, kuriuose skaičiai, 
įvairių markių sklandytuvai 
ar tik jų dalys—sakysime, 
sparnai, pilotų kabinos, dar 
kas. Na, o pavieniai už tokių 
pat kaip K. Juočio braižybos 
lentų sėdi prie savo staliukų 
projektuotojai.

Kažkur čia prieš kiek laiko 
buvo susiginčyta. K. Juočias 
tuomet pasakė, kad jeigu iki 
1980 metų birželio 6 d. į 
padangę nepakils naujos 
konstrukcijos motosklandy- 
tuvas “Nemunas”—tai, vadi
nasi, jis atitemps dvi dėžes 
šampano. Vadinasi, išgerki
te, nes tiek pralošė.

Kai šitą išgirdau, ir pro
jektuotojams, ir projektuoja
mam “Nemunui” pajutau iš
ties tokią pagarbą, kad jau 
nesinorėjo lengvabūdiškai 
linkčioti galvą, girdi,—aišku, 
įsidėmėjau, supratau. Pradė
jau pats domėtis ir su klausi
mais neatstojau iki tolei, kol, 
kaip dabar man atrodo, neiš
siaiškinau motosklandytuvo 
“Nemunas” kūrėjų lūkesčių: 
ko jie laukia iš projektuoja
mos mašinos, kam ji jiems 
reikalinga?

O! pasirodo, jie iš jos daug 
laukia, bet dar svarbiau, kad 
jų “Nemuno” laukia didieji 
Sibiro miškai. K. Juočias žo
džiais piešė “Nemuno” naudą 
šalies liaudies ūkiui ir man 
prieš akis, regis, suposi di
džiausi toliai miškų. Kas su
skaičiuos, kokius didžiulius 
nuotolius kasmet padaro 
jiems gaisrai? Jie atsieina 
valstybei šimtus milijonų ru
blių. Skraido virš jų lėktu
vai—“anai” ir “jakai”—skrai
do malūnsparniai, budi ir 
alermuoja apie pastebėtus 
gaisrus. Tokia sargyba irgi 
atsieina nemažus pinigus. 
Kaip ir ką padaryti, kad jie 
būtų mažesni?

— Paskaičiuokite,—sako K. 
Juočias,—kiek pigiau atsieis 
mūsų motosklandytuvas 
“Nemunas” už, sakysime 
AN-2. Mūsiškis juk su 40-50 
litrų degalų nuskrieja 1000 ir 
daugiau kilometrų. Pagaliau 
AN-2 žymiai brangesnis ir už 
jo kainą galima įsigyti keletą 
sklandytuvų ir, vadinasi, 
tankiau organizuoti miškų 
gaisrų žvalgybos aviacinį tin
klą.

Apie ekonominę naudą, 
štai apie ką kalbėjo moto- 
sklandytuvų projektavimo 
skyriaus viršininkas. Ir aš jį 
puikiai supratau, linkėdamas 
jam ir jo kolegoms geriausios 
sėkmės. Sakė, kad Leningra
do miškų tiriamasis institu
tas pritarė tokiai idėjai, įž
velgęs joje didelę praktinę 
naudą. Kaip sako—padėk 
dieve! Tačiau tuomet šiam 
tikslui motosklandytuvų rei
kėtų turėti šimtus.

— Darbo iki pensijos,—nu
sijuokė jaunasis projektuoto
jas Klimas Juočias.

— Atrodo. Tik, žiūrėkite, 
neprakiškite tų dviejų dėžių 
šampano—pasakiau atsisvei
kindamas. Įsitikinęs, kad 
“Nemuno” sėkmingi skry
džiai svaigins labiau negu 
pats geriausias pasaulyje 
šampanas—tarybinis šampa
nas.

ĮKALINTI IR BŪSIĄ 
BAUDŽIAMI

Domininkonų Respublikos 
Komunistų Partijos generali
nis sekretorius ir keli kiti 
partijos vadai šiomis dieno
mis tapo suareštuoti ir būsią 
baudžiami už platinimą pro
pagandinės literatūros. Taip 
pranešė “Prensa Latina” 
laikraštis.

• NETIKĖTAS RADINYS
Griūtis Karagezo kalnagūb

rio rajone padėjo turkmėnų 
paleontologams žvilgterėti j 
tolimų Uos vietovės praeitj. 

' Griūties metu atsidengė klin
tinės uolienos, ant kurių ap
tikta pėdsakų seniausiųjų žin
duolių Ir paukščių, gyvenusių 
čia, Vidurinėje Azijoje, ter
ciaro periode. Šie pėdsakai, 
taip pat ir augmenijos atspau
dai, iškėlė mintj, kad dabar- 
tlnj Nebit Dago miestų supan
čios lygumos prieš 3 mln. me
tų buvo subtropinės savanos.

V. KUBILIUS

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

Kovo 10 dieną Lietuvos 
TSR liaudies poetui Justinui 
Marcinkevičiui sukako 50 
metų. Savo kūriniais jis iš
garsino Lietuvos vardą toli 
už gimtojo krašto sienų: 
Maskvos leidyklos išleidžia 
jo poezijos rinktines, Rygoje 
vaidinama jo poetinė drama 
“MINDAUGAS” latviškai, 
Berlyne išeina eilėraščių rin
kinys vokiškai, Budapešte 
išleidžiama dramų trilogija 
(“Mindaugas”, “Katedra”, 
“Mažvydas”), Osle pasirodo 
lyrikos knyga norvegiškai, 
Romos radijas transliuoja jo 
eilėraščius itališkai, drama 
“Mindaugas” verčiama į an
glų kalbą.

Paprasto valstiečio vaikas 
iš Važatkiemio (Prienų rajo
nas), Vilniaus universiteto 
auklėtinis, Just. Marcinkevi
čius per 25 savo kūrybinės 
veiklos metus nuveikė stebė
tinai daug—jo “Raštai” iš
leisti keturiais tomais, o gre
ta dar glaudžiasi nuostabus 
eilėraščių rinkinys “Gyveni
mo švelnus prisiglaudimas” 
(1978), poema “Pažinimo me
dis” (1979) ir ištisa serija 
geriausių poetinių vertimų— 
A. Mickevičiaus “Vėlinės”, 
“Gražina”, estų epas “Kalevo 
sūnus” ir kt. Tokio plataus 
kūrybos lauko neįmanoma 
smulkiai aprašyti. Tad stab
telėkime tik prie vieno kito 
jo kūrybos momento.

Į Just. Marcinkevičiaus ly
rikos pasaulį atidaro duris 
keli žodžiai—žemė, duona, 
namai, ugnis. Jie tęsiasi nuo 
pirmojo rinkinio kaip neiš
senkančios upių vagos. Tai 
pagrindiniai žmogiškos bū
ties elementai; čia mūsų pra
džia ir pabaiga. Just. Mar
cinkevičiaus eilėraštis pa
siėmė šituos žodžius iš kaimo 
pirkios, pakilo į filosofinius 
akiračius ir vėl leidosi į juos 
kaip į gimtąjį lizdą. “Aš 
išaugau kaime ir myliu jį, 
kaip tvirtai gali mylėti kaimo 
žmogus. Myliu žemę, kuri 
mus maitina. Miškus, dangų, 
vandenį”,—rašė poetas. Po 
sutrūnijusiu gimtosios gry
čios slenksčiu jam tebeguli 
“stebuklingi žodžiai”. Tebesi- 
vaidena ližė, duonkubilis, pe- 
čiadangtė—jau išėję iš kaimo 
daiktai. Jam būtinai reikia 
pasėdėti prie tėvo stalo, atsi
riekti juodos duonos riekę, 
kad vėl pajustų skalsų aišku
mą. Tai kaimo vaiko psichi
ka, nuolat besigręžianti į 
savo pradžią ir nuolat atran

IŠ TAUTOS GELMIŲ IŠPLAUKĘS

danti savyje žemdirbio ra
mybę.

Tą harmoningą ir meilų 
buvimą tarp kaimo daiktų, 
paveldėtą iš klasikinės lietu
vių lyrikos, užgriuvo drama
tiška pokario situacija, reika
laudama aiškaus sprendimo. 
Daugelis jaunų poetų, kaimo 
vaikų, perėjo šį žaizdrą 
(“Grįžom į klasę, draugą už
kasę’’),. pūsdami į šautuvo 
tūtą, pasak. A. Jonyno, ir 
šaižu švilpesys išsklaidė 
švelniąją vaizdo plastiką. Bet 
tik Just. Marcinkevičiaus ta
lentui šitą apsisprendimo bū
tinybė davė veržlų ir vienti
są minties judesį, kuris 
neišardė regimojo vaizdo, o 
pakėlė jį į visuotinių prasmių 
spindėjimą. Jam būtinai rei
kėjo pamatyti, kur subėga 
visos daiktų gijos, kaip sieja
si tarp savęs žemė, žvaigždė, 
žmogus. Tik suvokęs pasau
lio vientisumą, poetas galėjo 
atrasti savo vietą istoriniame 
laike ir prisiimti už jį atsako
mybę.

Stebėdamas save, poetas 
neatsiskiria nuo kitų žmonių 
ir neišsijungia iš istorinės 
situacijos, kur jis “pastaty
tas stovėt, mąstyt ir viską 
atsiminti”. Just. Marcinkevi
čius yra bendro žmonių buvi
mo, o ne vienatvės dainius. 
Jis myli tikrai, pastoviai, 
giliai (kokia reta dovana!), ir 
tas mylinčiojo gerumas, su
tapimo harmonija, dvasinė 
šviesa krinta ant visų daiktų 
ir banguoja ramaus, gerašir
džio balso moduliacijomis. 
Vidinis vientisumo ir gyveni
mo pilnatvės pojūtis—įstabi 
Just. Marcinkevičiaus lyri
kos savybė, kelianti ją į 
klasikos rangą.

Greta lyrinio eilėraščio 
poema yra kita spindinti 
Just. Marcinkevičiaus kūry
bos viršūnė. Pats autorius 
yra pavadinęs poemą “visų 
žanrų žanru”. Sukūręs kelio
lika įvairios apimties, pro
blematikos ir stilistikos poe
mų, jis sąvąjį kelią į šią 
poezijos formą surado kūri
niu “Kraujas ir pelenai” 
(1960), kuriame vaizduoja
mas hitlerininkų sudeginto 
kaimo likimas. Tai nacionali
nis kūrinys kiekvienu savo 
sukauptos, santūriai didin
gos ir dramatiškos minties 
judesiu, kiekvienu savo ge
raširdės, herojiškos ir tragiš
kos emocijos virpesiu, švie
saus ir graudaus peizažo ga- 

balelių, sodrios vaizdinės 
faktūros ląstelėmis, užpildy
tomis liaudies žmogaus juti
mais ir kalba. Kai paskutinį 
rytą prieš kaimo sudeginimą 
Daunių motina, išėjusi į kie
mą, klausosi, kaip šūkauja 
artojas, tarška ratai, pra
virksta atbudęs vaikas, ra
liuoja piemenys, kaip krinta 
rasos lašas ir duždamas 
skamba tarytum varpas, lie
tuviškasis kaimas iškyla nuo
stabiai tikroviškas, lyg me
muariniuose A. Vienuolio ap
sakymuose, o kartu yra skli
dinas poetinio grožio, meilės 
ir graudulio, lyg paskutinis 
gyvųjų atsiminimas, lyg poe
tinė vizija—juk tuoj pat pasi
rodys hitlerininkų kolonos, ir 
kaimas žus liepsnose. Tai 
nacionalinis kūrinys visa sa
vo problematika, apėmusią 
lietuvių tautos, atsidūrusios 
istorijos kryžkelėje, vidinius 
prieštaravimus ir skausmin
gas dilemas. Su lietuvio val
stiečio nuolankia rezignacija 
žiaurių istorijos posūkių pa
gairėse, noru išlikti šalikelė
je, išsaugoti per visus sumi
šimus savo gryčią, lauką ir 
gyvybę Just. Marcinkevičius 
polemizuoja per visą poemą, 
teigdamas, kad tiktai kova, 
rizikuojant savo galva, galė
jo išvesti lietuvių tautą iš 
pražūties.

Nacionalinio gyvenimo 

Poetas
Akimirksnis, kai amžinas esi: 
o, tavo balsas panašus į ugnį— 
tai ačiū, kad jis šildo ir kad šviečia.

Kaip išimtas iš sopulio—tiesus, 
lig dugno permatomas. Gal jau žodis 
iš tikro tampa kūnu ir gyvena?

Bet eiti paskui žemę lig dangaus. 
Ligi žmogaus. Ir dar toliau. Paparti, 
paimk mane už rankos, tavo brolį.
Trumpiausią metų naktį mudu žydim. 
Saulele mano, vakarop eini.♦ * *

Laukų atsidusimas šešėliuotas. 
Gyvenimo švelnus prisiglaudimas.

Iš meilės šitas graudulys, iš meilės. 
Vis negaliu atplėšt tavęs nuo lūpų, 
rugių kalneli vidury dangaus!

Gražus tas žemės laikymas per amžius: 
darbų žydėjimas, lietaus laukimas, 
žiūrėjimas į saulę. Arba vėl— 
tas paėmimas artimo už rankos.

Ir neišverksi, ir neišdainuosi, 
gal tiktai ištylėsi tą gerumą 
prieš savo veidą vienas. O boružei 
gal sušnibždėsi: dievo vabalėli, 
paimk mane į dangų su žeme.

Tokia yra meilė
Vakarinio dangaus šviesoje 
koks gražus tavo veidas, gimtine!

Atsiklaupk ir tylėk—tegul 
ši erdvė prisipildo tavęs, 
nes tokia yra meilė. Per širdį 
eina šaukdamas kraujas: 
---------- gimtine, 
likimų lopšy, tavo tikslo 
ieškojau nerasdamas— 
vieversio lizdas 
arimų platybėse—tu! 
Taip gera žiūrėti 
į žydinčią obelį, 
miegantį vaiką 
ir į tavo akis ūkanotas. 
Bet ieškau gėlės, 
kuri man primintų tave, 
kurioje visą laiką kvepėtų 
vaikystė ir vakaras— 
šiltas, mieguistas.

Štai: laimė turėti tave 
visados virš manęs pasilenkusią. 
Iš čia mano žodžiai— 
O, mano žodžiai! kaip tvarsčiai, 
prilipę prie tavo žaizdų.

Justinas Marcinkevičius

problematikai skirtos ir 
Just. Marcinkevičiaus poeti
nės dramos, sukurtos istori
nės medžiagos pagrinde Ra
šydamas paskutiniąją mą 
“Mažvydas” (1977), jis perė
mė iš istorijos šaltinių auten
tiškas pavardes, vietovar
džius, biografijos duomenis, 
istorines aplinkybes. Ragai
nė, Vilnius, Butkiškė—dra
mos veiksmo vietovės—iš 
tiesų yra realios Mažvydo, 
pirmosios lietuviškos knygos 
autoriaus, gyvenimo vieto
vės. Bet istorinė atributi
ka—tai dramos paviršius. 
Poetinės dramos centrą su
daro ne įvykių grandinė, o 
pagrindinio herojaus monolo- 
giniai išsiliejimai. Istorinė 
atributika yra tik šitų mono
logų sąlyginė dekoracija, nes 
Mažvydas išsako šių dienų 
poeto moralinę ir estetinę 
programą. Tikėti lengva, bet 
reikia mylėti žmogų ir daryti 
gera žmogui, kad gyvenimas 
pasidarytų pakenčiamas. 
Kiekvienas privalo atlikti sa
vo pareigą kovoje su blogiu.

Just. Marcinkevičiaus ta
lentas dabar yra pasiekęs 
pačią brandą. Lietuvių lite
ratūrai jis dar atvers naujų 
raidos perspektyvų, o skai
tytojus, kurie šimtais su
plaukia į jo literatūrinius 
vakarus, praturtins gilios 
rimties išgyvenimais.

l
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Lietuvos mašinų pra II onė
Mašinų ir metalo apdirbimo pramonė—viena jauniausių 

Tarybų Lietuvos liaudies ūkio šakų. Ugdoma spartesniais 
tempais negu visa pramonė apskritai, ji įneša svarų indėlį, 
vystant gamybines jėgas, spartinant mokslo ir technikos 
pažangą. Vien šį penkmetį mašinų ir metalo apdirbimo 
pramonė bendrosios produkcijos gamybą padidino daugiau 
kaip trečdaliu.

Kai milimetras — 
ne matas . . .

Tik dvidešimt firmų visa
me pasaulyje kuria ir gamina 
koordinatines matavimo ma
šinas. Tarp jų—ir Sąjunginio 
metalo pjovimo staklių 
mokslinio tyrimo instituto 
Vilniaus filialas su “Precizi- 
kos” eksperimentine gamyk
la.

. . .“Nesiliesti! Mašina dir
ba!”—tokį užrašą pamatome, 
užėję į vieną iš filialo labora
torijų. Metalo strype ji rėžia 
brūkšnelius. Kiekviename 
metre—50 tūkstančių įbrėži
mų. Be mikroskopo jų neį
žiūrėsi.

— Centimetras ir milimet
ras tiksliosios technikos kū
rėjams jau nebe matas,—sa
ko mus lydintis instituto fi
lialo direktorius, technikos 
mokslų kandidatas Algis 
Gapšys. —Tikslumą jiems 
tenka matuoti tūkstantosio- 
mis milimetro dalimis. Tam 
reikalinga labai aukšto lygio 
matavimo technika: ją mes ir 
kuriame.

Vilniškių mokslininkų są
skaitoje—jau keletas tokių 
įrengimų. Štai BE-140K— 
koordinatinio matavimo ma
šina, skirta sudėtingiau
sioms, atsakingiausioms įvai
rių mašinų bei staklių dalims 
matuoti. Ją drąsiai galima 
pavadinti robotu. Darbinin
kui tereikia tik pastatyti 
detalę ant mašinos stalo, o 
visas matavimo operacijas 
atliks ji pati. Veiksmus jai 
diktuoja prijungta elektroni
nė skaičiavimo mašina. Ma
tavimo tikslumas labai dide
lis: viename metre galima tik 
vienos šimtosios milimetro 
paklaida.

Tokios matavimo mašinos 
šiandien jau reikalingos ne 
tik mokslo įstaigoms, bet ir 
sparčiai ugdomai Tarybų 
Lietuvos staklių pramonei. 
Ši industrijos šaka Lietuvoje 
viena iš dominuojančių, nes 
atitinka svarbią Lietuvos 
ekonomikos sąlygą—gaminti 
tikslius ir gerus dirbinius, 
sunaudojant kuo mažiau įsi
vežamo metalo. Pagal metalo 
pjovimo staklių gamybą 
tūkstančiui gyventojų Lietu
va jau pralenkė tokią išsi
vysčiusią tiksliųjų mašinų 
gamybos šalį, kaip Šveicari
ja.

30 tūkstančių staklių per 
metus—toks dabartinis Lie
tuvos įmonės “derlius”. Bet 
ne tik kiekybe galima di
džiuotis. Lietuviškos staklės 
ypač vertinamos už jų tikslu
mą, patikimumą, universalu
mą. “Naujosios kartos” maši
nų tarpe—staklės su progra
miniu valdymu, kurioms ap
tarnauti praktiškai nerei
kia darbininkų. Nepaprastai 
tiksliai dirba gama staklių, 
kurias daro Kauno F. Dzer
žinskio staklių gamykla. At
likdamas užduotį, jomis, 
staklininkas naudojasi mik
roskopu.

Lietuviškos staklės siun
čiamos į visas tarybines res
publikas, daugelį užsienio 
kraštų. Keli jų modeliai yra 
pelnę Leipcigo (Vokietijos 
Demokratinė Respublika) ir 
Brno (Čekoslovakija) tarp
tautinių mugių ir parodų 
aukso medalius.

Mažo įrankio didelė šlovė
Vilniaus grąžtų gamykloje 

jau senokai nesistebima, iš
girdus nepažįstamą šneką: 
kasmet čia apsilanko tiek 
svečių iš užsienio, kad ir 
prisiminti visus sunku.

Bet vienos švedų firmos 
atstovus čia mena daugelis. 
Mena dėl neįprasto pasiūly

mo. Išbandę lietuviškus 
grąžtus, jie pareiškė pagei
davimą iš anksto nupirkti 
visą meninę įmonės produk
ciją—daugiau kaip 30 milijo
nų įrankių, mokant už juos 
žymiai brangiau. Nors pasiū
lymas ir buvo viliojantis, bet 
gamyklos direktoriui Petrui 
Ramanauskui teko jo atsisa
kyti. Mat įmonės produkcija 
tiekiama pagal iš anksto su
darytas sutartis ir pažeisti 
jas—nevalia . . .

Tik dvidešimt metų vilniš
kei grąžtų gamyklai, bet jis 
jau spėjo išsikovoti gerą re
putaciją tarptautinėje rinko
je. 41 šalis dabar perka 
lietuviškus įrankius su įmo
nės ženklu—raiteliu, apsigin
klavusiu grąžtu . . .

— Nei paprasčiausios ada
tos, nei sudėtingiausio kos
minio laivo nepagaminsi be 
mūsų įrankių,—sako gamyk
los direktorius.—Dabar da
roma 1200 rūšių grąžtų kurie 
naudojami įvairiausiose liau
dies ūkio šakose. Stambiausi 
iš jų įveikia bet kokio storio 
plieno lakštus, o patys ma
žiausi, tik kiek storesnį už 
plauką, naudojami mikro- 
technikoje. Įsivaizduokite, 
kaip tiksliai turi jie dirbti, jei 
vieno centimetro kvadratė
lyje telpa tūkstantis elemen
tų.

Bet ne vien dėl plataus 
pritaikymo pelnė didelę šlo
vę lietuviški grąžtai. Visi, 
kas juos naudoja, vieningai 
pripažįsta: mažai kas pasau
lyje daro tokius patvarius, 
patikimus įrankius. Štai mo
nolitinio kietmetalio spirali
niai grąžtai gali įveikti be
veik visas gamtoje sutinka
mas medžiagas ir už anks
čiau darytus tarnauja vos ne 
šimteriopai ilgiau! Už tokių 
įrankių sukūrimą kolektyvas 
apdovanotas TSRS Liaudies 
ūkio pasiekimų parodos auk
so medaliu.

Vilniečiai įrankių gaminto
jai, didžiuodamiesi pasieki
mais, neslepia savo darbo 
paslapčių. Įmonės direkto
rius P. Ramanauskas ilgokai 
dirbo Indonezijoje, vyriau
siasis inžinierius Gintautas 
Vasionis—garsiojoje “Fiato” 
automobilių gamykloje Itali
joje. Dabar gamyklos tech
nologai konsultuoja Lenkijos 
Liaudies respublikos specia
listus, projektuojančius pa
našią gamyklą Košaline.
Ukmergėje, Kapsuke ir kitur

Austrijos firma “Giorbi- 
ger”, viena garsiausių Euro
poje pramoninių vožtuvų ga
mintoja, savo rimčiausiu 
konkurentu paskelbė Uk
mergės “Vienybės” gamyklą. 
Didelė dalis čia gaminamų 
mazgų yra gerokai patiki
mesni ir dirba ilgiau negu 
austriški.

“Vienybė” —sena įmonė, 
prieš kurį laiką pažymėjusi 
šešiasdešimties metų sukak
tį. Iki antrojo pasaulinio karo 
ji gamino arklines kuliamą
sias, maniežus, akėčias, o 
dabar—sudėtingus mazgus 
dujotiekiams, naftotiekiams 
ir kitam vamzdynų transpor
tui. Pokario metais gamykla 
išaugo į labai stambią įmonę, 
savo produkcija aprūpinančią 
daugiau kaip du tūkstančius 
Tarybų Sąjungos gamyklų. 
Jau geras dešimtmetis, kai 
“Vienybės” ženklas žinomas 
ir užsienyje. Per TSRS už
sienio prekybos organizacijas 
gamyklos produkcija siunčia
ma į 39 pasaulio valstybes. 
Šiemet užsakovų sąrašą pa
pildė ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų firmos.

Į plačiuosius vandenis išėjo 

ir daugelis kitų, nedideliuose 
Lietuvos miestuose įsikūru
sių mašinų ir metalo apdirbi
mo pramonės įmonių. Štai 
tarptautinės maisto pramo
nės mašinų parodos eksper
tai labai gerai atsiliepė apie 
Kapsuko TSRS 50-mečio 
maisto pramonės automatų 
gamyklos mašinas, skirtas 
produktų pakavimui ir fasa
vimui. Jų nuomone, kapsu- 
kietiški automatai, atstovavę 
Tarybų Sąjungai, yra pasau
linio lygio. Aukštai vertina
mi elektroniniai mazgai, ku
riuos gamina “Sigmos” ga
mybinio techninio susivieniji
mo įmonės Tauragėje ir Pa
bradėje. Iš jų montuojamos 
“trečiosios kartos” lietuviš
kos skaičiavimo mašinos.

Didelės mašinų gamybos 
įmonės, padedant broliškoms 
tarybinėms respublikoms, 
pokario metais pastatytos 
Alytuje ir Kėdainiuose, Ro
kiškyje ir Utenoje, Mažei
kiuose ir Radviliškyje. Jos 
gamina sudėtingą elektros 
aparatūrą ir buitinius šaldy
tuvus, kompresorius ir labo
ratorines elektros krosnis, 
pašarų gamybos kompleksus 
ir mašinas serviso įmonėms.

Siekimas plėsti mašinų ga
mybą periferijoje visiškai 
atitinka Lietuvos industrinę 
politiką. Tai leidžia sistemin
gai įtraukti į darbą visus 
nedidelių miestų gyventojus, 
įsigyti jiems naujų profesijų, 
sumažinti žmonių migracija į 
didžiuosius miestus, kurie 
dabar yra pasiekę optima
laus dydžio.

Romualdas Cėsna

ĮVAIRIOS žinios
MOKSLININKAS UŽ 
BENDRADARBIAVIMĄ

Bonna. — Žymus Federa
tyvinės Vokiečių (Vakarų 
Vokietijos), mokslininkas, 
Hamburgo Universiteto rek
torius Peter Frischer-Appelt 
pasikalbėjime (interviu) su 
tarybinio žurnalo “Literatur- 
naja Gazeta” reporteriu, fo
rume, kuriame dalyvavo 35 
iš įvairių šalių mokslininkai, 
pareiškė: “Tik tai bendradar
biavimu žingsnys po žingsnio 
mes išspręsime žmonijos išli
kimo problemas ir užtikrinsi
me jos ateitį . . . Mūsų 
susirinkimas dar kartą pa
tvirtino, kad Europoje pro
tingo alternatyvo detentei— 
tautų ir valstybių taikingam 
sugyvenimui ir bendradar
biavimui, nėra.
SEPARATISTŲ DIDELIS 
LAIMĖJIMAS

Quebec, Canada. — Per 
ištisas tris savaites Kvibeko 
provincijos asamblėjoje-par- 
lamente ėjo smarkios disku
sijos provincijos premjero 
Rene Levesque pasiūlymo 
provincijai pasiskelbti atski
ra, nepriklausoma prancūziš
ka valstybe bei šalimi, klau
simu. Kovo 21 d. įvyko 
balsavimas. Separatistai-at- 
siskyrėliai džiaugiasi dideliu 
laimėjimu. Ir jie turi kuo 
džiaugtis. Už atsiskyrimą 
balsavo 68 asamblėjos nariai, 
o prieš tiktai 37!

KRITIKUOJA 
GINKLAVIMĄ 
PAKISTANO

New Delhi. — Indijos vy
riausybė smarkiai kritikuoja 
Jungtines Valstijas už gin
klavimą Pakistano, kuris, 
kaip žinia, yra Indijos kaimy
nas. Indija taip pat smerkia 
Pakistaną už ginklavimą iš 
Afganistano pabėgusių revo
liucijos priešų. Kiek žinoma, 
ir naujoji Irano vyriausybė 
pritaria Indijos nusistaty
mui.

New Yorkas. — St. Pa
trick dienos metu kroatai 
fašistai išsprogdino bombą 
prie Jugoslavų banko. Dar 
laimė, kad nors padarė ne
mažai medžiaginės žalos, bet 
iš žmonių niekas nenukentė
jo.

IŠ PRAEITIES

ŠETEKŠNA
Iš Kamajų “respublikos 1950-1907 metų istorijos

Tykiai, tykiai teka upė Šetekšna, 
Graži kaip vandens lelija, 
Sena ir brangi kaip 
sesuo miela . . .

Šetekšnos upės vaizdas

Senoliai pasakoja, kad se
nų senovėje, prie Šetekšnos 
upės snaudę tamsūs miškai, 
kuriuose buvę daug žvėrių ir 
paukščių. Tada ji buvusi la
bai gili ir plati, net kilometro 
pločio Šetekšna turėjusi di
delę reikšmę susisiekimui 
nes tada kelių buvę labai 
nedaug, tai pavasarį, vasarą 
ir rudenį gyventojai plaukda
vę vandeniu, o žiema važiuo
davę ledu. Gynybiniu atžvil
giu ir pirmojo pasaulinio ka
ro metu Šetekšna turėjo ne
mažą reikšmę, nes prie jos 
1915 m. vasarą Rusijos armi
ja sulaikė vokiečius. Kairia
jame upės krante apsikasė ir 
įsitvirtino rusai, o dešiniaja
me vokiečiai. Mūšiai čia vyko 
pusantro mėnesio ir žuvo 
daug jaunų vyrų, nežinodami 
už ką. Karas padarė labai 
daug nuostolių gyventojams, 
nes daugelio kaimų sudegė 
trobos ir turtas.

Užlipus ant aukštesnių 
upės krantų, atsiveria pui
kus vaizdas: aplinkui žaliuoja 
žydinčios pievos, į rytus ir 
vakarus, lyg ratu sustoję 
beržynėliai, o toliau tarytum 
stiklinis langas spindi salų 
ežeras. Už jo matosi didelė 
sala su gražiais rūmais. Tai 
salų miestelis apsuptas eže
ru. Salose gimė ir augo 
žymus Lietuvos komunistų 
partijos veikėjas K. Giedrys.

Caro laikais čia dirbo Ame
rikos pažangiųjų lietuvių žy
mus veikėjas A. Bimbą.

Žavi akis puiki, it žaltys, 
per žalias pievas besirangan
ti upė Šetekšna. O kiek čia 
ančių, žąsų, garnių, narų, 
ūkų, gandrų, pempių, tilvi
kų, perkūno oželių, putpelių, 
tai tik klega, tik girdi sveiki
nant “gyvi, gyvi klyvi, put- 
pilyt, čiak, čiak, čia, 
čia!” . . .

Senovėje upė buvusi labai 
gili ir plati, tai joje veisėsi 
daug žuvų: lydekų, knojų, 
karosų, šapalų, beščių, lynų, 
ešerių, vėgėlių, vijūnų ir 
kitų.

Dešinėje upės pusėje nuo
laidūs kalneliai tūno, apaugę 
berželiais, erškiečiais ir juo
dalksniais. Čia išdidžiai, ta
rytum pasididžiuodamas, 
stiebiasi Gabsiškių kaimelis, 
kalbininko, daktaro Jurgio 
Šlapelio gimtinė, kur caro 
reakcijos metais dažnai jis 
atveždavo slaptos socialde
mokratų literatūros ir su 
Vileniškiais išplatindavo vi
soje apylinkėj^.

Upės apžvalga
Šetekšna Šventosios upės 

dešinysis intakas. Jos ilgis 
82 km. baseino plotis 608 
Km2. Upė prasideda Rokiš
kio rajone, Jūžintų apylinkė
je, prie Kalušiškių kaimo, 2 
km., į pietų rytus nuo Šė- 
tekšnio ežero. Ji teka pro 

Kamajus, Panemunėlį, Jur- 
kupius, Gučiūnus, Tarab- 
žius ir kitus kaimus. Į Šven
tąją upę įteka ties Galvy
džiais 7 km., į pietų vakarus 
nuo Švedarų. Šetekšna turi 
10 intakų: dešinėje-Lešku- 
pys, Valkupys, Ežerinis, Va- 
duva, Aluotis; kairėje-Uosi- 
ja, Rudupis, Ilgoji, Svedasa, 
Uosinta. Šetekšnos apylinkių 
gyventojai nuo senovės žve
jodavo, žiemą nuo ryto iki 
vėlaus vakaro dirbdavo, 
plušdavo prie upės: rytą už
dėdavo bučius, užpindavo 
eglišakėmis; kad nepraplauk
tų žuvys, o vakare išimdavo 
laimikį. Pavasarį, vasarą— 
žuvį gaudydavo ir su tink
lais.

Birželio-rugpjūčio mėne
siais jaunimas upėje maudy
davosi, plaukydavo, žaizdavo 
nuo ryto iki vakaro. Žemdir
biai, po sunkaus darbo, čia 
ateidavo nuplauti dulkes, at
vėsti ir atsigaivinti.

Šetekšnos paupio kaimų 
gyventojai turėjo iškąstas li- 
namarkes sodželkas, prie 
upės krantų, kur mirkydavo 
nurautus ir nušukuotus li
nus.

Žiemą čia būdavo daug 
žmonių, kaip turguje, laksty
davo, zuidavo Kamajų ir kitų 
miestelių pirkliai, pigiai su- 
pirkinėdami žuvį ir veždami į 
didmiesčius.

Moterys pridžiovindavo 
statines žuvies, kurią skaniai 
valgydavo ne tik gavėnioje, 
bet ir kitu laiku.

1950-1960 metais atliktas 
didžiausias Šetekšnos vagos 
valymas ir ištiesinimas.

Dabar sausi visi paupiai ir 
lengvai galima privažiuoti 
prie upės. Po upės išvalymo 
priviso labai daug vėžių.

Padavimai
Senoliai pasakoja, kad bau

džiavos laikais Salų dvaro 
ponas su tarnais, dažnai 
rengdavęs žiauriai išdaigiš- 
kas medžiokles Šetekšnos 
upės—ančių ir kitų paukščių.

Prieš medžioklę įsakyda
vęs vaitams parinkti iš bau
džiauninkų 10 vaikynų, gerai 
mokančių plaukti ir 2-3 links
mus juokdarius.

Ponui nušovus antį, vaiky- 
nas-jieškotojas privalėdavęs, 
kaip šuo, tuojau šokti į upę, 
priplaukti prie paukščio, jį 
išnešti ir nužemintai nusilen
kęs, padėti prie pono kojų. 
Jeigu jieškotojas nesurasda- 
vęs arba negalėdavęs sugau
ti pašautą paukštį, tai užtai 
jam įkirsdavęs 20 rykščių.

Juokdarys turėdavęs juo
kinti, linksminti ponus me
džiotojus, kurie visaip tyčio- 
davėsi ir žemindavę jo žmo
nišką orumą. Dažnai ponas 
įsakydavęs juodariui įlipti į 
medį, augantį prie pat van
dens ir kukuoti gegutės bal

su, o ponas taikydavęs į jį 
neva nušauti ir po šūvio 
juokdarys-privalėdavęs tuo
jau kristi į vandenį, kaip 
nušautas paukštis.

Jeigu po šūvio greitai vai- 
kynas nukrisdavęs į vandenį, 
tai visi ponai patenkinti, gar
siai klykdavę, juokdavėsi, o 
jeigu nukrisdavęs ne į upę, 
bet ant pievos, tai užtai 
gaudavęs rykščių. Salų apy
linkėje yra daug padavimų 
apie Šetekšną kuriuose ponai 
parodyti kaip žiauriausi kan
kintojai baudžiauninkų, prie
vartautojai moterų ir jų ma
žų vaikų žudytojai žiauriausi 
ponai ir mirę neduodavę ra
mybės baudžiauninkams, nes 
po mirties jie pasiversdavę 
nelabaisiais Kipšais,—nakti
mis visur bastydavėsi ir 
kenkdavę gyventojams.

Medžiotojas, gučiūnietis 
Juozas Šešelgis papasakojo, 
kad seniau, paupės ir paeže
rės juodvalksnynuose girdė
davę sugyvenę su baudžiau
ninkėms ir nužudę juos. 
Naktimis tie vaikai gailiai 
verkdavę, prašydami krikš
to, nes jie buvę nužudyti

PAŽINTIS SU
VISU PASAULIU

Ar galima neišeinant iš 
namų šiandien susitikti su 
geru pažįstamu australiečių, 
rytoj pasikeisti naujienomis 
su ispanu, o poryt pasveikin
ti amerikietį. . .

Galima, tvirtina radijo 
sporto mėgėjai iš Vilniaus 
radijo komponentų gamyk
los. Štai jau dvidešimt metų 
jie kasdien siunčia į eterį 
iššaukimo signalus UKBBB. 
Trisdešimt tūkstančių ryšių 
su savo kolegomis visuose 
žemynuose jie užmezga kiek
vienais metais.

Vienas populiariausių tarp
tautinių renginių, kuriuos 
rengia TSRS trumpabangi- 
ninkai—tarptautinės varžy
bos “Pasauliui—taiką”. Per

Iš pačių tolimiausių planetos kampelių priims signalus 
gamyklos kolektyvinės radijo stoties antena.

V. Gulevičiaus nuotr.

Gamykloje komandos nariai—TSRS čempionai [iš kairės j 
dešinę] tarptautinės klasės sporto meistras V. Vašeikis, 
sporto meistrai R. Zumbakis ir A. Maksimovas.

nekrikštyti.
Tuose juodalksnynuose ir 

dabar kartais girdisi lyg ver
kiančio vaiko balsas: “Kve, 
kve, kuve, kuve” ir t. t. Bet 
tai ne vaikas verkia, o pelėda 
naktį klykia panašiai į mažo 
vaiko balsą.

Šetekšnos apylinkių gy
ventojai su malonumu ir dė
kingumu žvelgia į gimtąją 
upę, nes ji nuo senovės teikė 
jiems daug savo gėrybių, 
vasarą gaivina ir stiprina 
fiziniai, o 1905-1907 metais, 
kaip neperžengiama vandens 
siena, slėpė revoliucionierius 
ir literatūrą.

Saliečiai su įdomumu ir 
šiandien pasakoja, kaip 1905- 
1907 metų revoliucijos daly
vis, gučiūnietis Pranas Žyla, 
policijos vejamas, bėgęs prie 
upės, šokęs į vandenį, greitai 
perplaukęs ją, išlipęs į kitą 
krantą, parodęs špygą polici
ninkams ir balsiai sušukęs: 
“Šalin caro valdžia, lai gy
vuoja revoliucija!”

A. Gučiūnietis

nai jos buvo sėkmingos vil
niečiams. Gamyklos koman
da užėmė antrąją vietą ko
lektyvinių radijo stočių tar
pe. Šis laimėjimas dėsnin
gas, juk gamyklos radijo 
mėgėjų gretose devyni spor
to meistrai, 16 kandidatų į 
meistrus, 25 atskyrininkai.

Radijo stoties UK2BBB 
metraštyje įrašyta daug šau
nių pergalių, jos archyve 
rasime nemaža apdovanoji
mų. Gamyklos radijo sporti
ninkai—Europos ir pasaulio 
pirmenybių prizininkai, jie 
sėkmingai daltyavo Bulgari
jos, Prancūzijos, Šveicarijos, 
Olandijos, Kolumbijos čem
pionatuose.
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KANADOS ŽINIOS
PRIE BALTIJOS, KAUKAZE AR KRYME . . .

Profsąjungos, poilsis ir 
gydymasis Tarybų Lietuvoje

MONTREAL, QUEBEC
AIDIECIV PIETUS

Balandžio 20 dieną yra 
ruošiami aldiečių pietūs. Ma
lonėkite pasižymėti šią datą 
ir atsilankyti. Turėsite progą 
susitikti su pažįstamais ir 
laiką praleisite naudingai ir 
gražiai. Lauksime kuo skait- 
lingiausio atsilankymo!
PAGERBTAS ILGAMETIS 
JUBILIATAS

Kovo 16 d., pas Juozą ir 
Sfasę Čičinskus, susirinko 
gražus būrys svečių: jų vai
kai, pulkas anūkėlių su savo 
draugais-emis, gimines ir ar
timi draugai, atžymėti Juozo 
Čičinsko 83-jį gimtadienį.

Prie gausiai ir skoningai 
paruoštų vaišių stalo, su di
deliu, puikuojančiu gimtadie
nio tortu, visi svečiai sudai
navome Jubiliatui “Ilgiausių 
metų” ir palinkėjome sulauk
ti šimtojo gimtadienio. Bet 
Jubiliatas “užprotestavo”, iš
reikšdamas nepasitenkinimą, 
kad tiek “Mažai” jam linkime 
gyventi, nes jis “pasiryžęs” 
švęsti ir 150-jį gimtadie
nį .. .

Viena anūkėlė, negalėda
ma senelį asmeniškai pasvei
kinti, prisiuntė labai jaudi
nančią, tam momentui pritai
kytą poemą, jos pačios su
kurtą.

Svečius labai maloniai nu
teikė jų gausi, darni ir gra
žiai išauklta šeima—vaikai ir 
anūkėliai, kuriuos seneliai la
bai myli ir jais rūpinasi, o šie 
jiems tuo patim atsilygina.

Abu Čičinskai žinomi kaip 
labai darbštūs, malonūs ir 
nuoširdūs tautiečiai. Visuo
met pasiryžę, reikalui esant,

JONAS ŠUTAS

Pavasario skubios dienos
Purienos pražydo,

Upeliai čiurlena,

Ir akmenys kalba
Kai vanduo juos gena.

Miško medžiai stiebias,
Pavasariui ruošias,

Iš žiemos išbudę
Žaliu rūbu puošias.

Paukščiai ahksti bunda,
Giedot nepaliauna,

Skubiai lizdus suka 
Kai porystę gauna. 

TORONTO, ONT.

PADĖKOS ŽODIS

Šiuomi norime išreikšti nuoširdžią padėką vi
siems, kurie atlankė mano mylimą motiną Emilę 
Bulzgienę šermeninėj, atsiuntė gėlių, išreiškė 
mums užuojautą žodžiu ir per spaudą, ir visiems 
kitiems, kurie padėjo mums pergyventi tą liūdną 
laikotarpį, išsiskyrus iš mūsų tarpo mūsų mylimai 
motinai ir močiutei.

Dar kartą širdingai ačiū.
Duktė ALDONA WILLEMSEN 

ir šeima

MONT ST. HILAIRE, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kaži II eras Zienius
Gimė 1907, kovo 4
Mirė 1977, balandžio 1

Liūdnai praslinko treji ilgesio metai kaip Tu 
palikai mus, mano mylimas gyvenimo drauge. 
Palikai sūnų, marčią, ir du anūkėliu. Buvai drūtas 
kaip ąžuolas, bet žiaurioji liga pakirto tavo 
sveikatą ir turėjai skirtis su mumis. Ilsėkis ramiai, 
mūsų mylimas gražiam Cote de Neiger kalnelyje, o 
mes niekada tavęs nepamiršim.

Žmona—EMILIJA
Sūnus RAYMOND su šeima

visiems padėti. Jie žinomi ir 
kaip visuomenininkai. Jų na
mai dėl pažangiečių įvairių 
susibūrimų visuomet atviri. 
Abu jie, o ypatingai drg. S. 
Cičinskienė, prisideda labai 
daug su darbu.

Abiems, o ypatingai Jubi
liatui linkiu, kad jo norai 
švęsti savo 150-jį gimtadienį, 
išsipildytų.

Drg. Juozas Čičinskas vi
siems nuoširdžiai padėkojo 
už gausų atsilankomą, už 
atneštas brangias dovanas ir 
gerus linkėjimus (jis taria 
nuoširdų ačiū —visiems ir 
per “Laisvę”). Nepamiršo ir 
“Laisvės”, kurią jau per dau
gelį metų skaito ir nuošir
džiai remia. Todėl ir savo 
83-ojo gimtadienio proga 
“Laisvei” įteike $43.

MIRTYS NELAIMĖS
M. Tamkevičienė, kuri ne

seniai gavo žinią, kad T. 
Lietuvoje mirė jos sesers 
duktė, greit po tam gavo 
kitą žinią, kad ten mirė ir jos 
seniausia sesutė.

Taip-gi mirė ir Alberto 
Dasio brolis.

Abiems netekusiems arti
mųjų, gili užuojauta.

Anelė Damošefsky (Nakiū- 
tė) puolė ir susilaužė ranką, 
o Stasė Rašytinė koją.

Abi gydosi namie.
IŠVYKO

Henrys Suplevičius išvyko 
pavandravoti į Domininkonų 
respubliką. Jis jau baigia 
apkeliauti visą pasaulį.

J. ir E. Urbanavičiai išvy
ko į Floridą. P.

Žmogus anksti kelias 
Gyvulius pašerti,

Dirvonams pradžiūvus, 
Skuba laukus arti.

Skubiai bėga dienos,
Skubiai darbas eina,

Rūpestingam darbe 
Vasara praeina.

Ir trumpėja dienos, 
Kas gal jas pratęsti?

Skuba mūsų amžius 
Amžinybėn skęsti.

“Vilniaus” baldų gamybinio 
susivienijimo darbininkė 
kontrolierė Regina Rutkaus
kienė grįžo iš Kaukazo. Ten, 
garsiojo Jesentukų kurorto 
sanatorijoje ji praleido savo 
eilines atostogas—gerai pail
sėjo, pasigydė. Miegamųjų 
korpusų ir gydyklų komfor
tas, gyvybingieji mineralinių 
vandenų šaltiniai, milžiniš
kas, dar praėjusiame amžiuje 
sodintas parkas, įdomūs kon
certai ir teatro spektakliai— 
visa ši 24 dienų gydymo ir 
aktyvaus poilsio programa 
paliko moteriškei neišdildo
mą įspūdį.

Į korespondento klausimą, 
ar brangiai kainavo jai atos
togos Kaukaze, Rutkauskie
nė atsakė: kelios dešimtys 
rublių už bilietą kelionei. 
Kelialapį jai, gamybos pir
mūnei, profsąjungos vietos 
komitetas išskyrė nemoka
mai.

Oficiali sanatorinių keliala
pių kaina—iki pusės šimto 
rublių. Tačiau šitaip, nemo
kamai, yra išduodamas kas 
penktas kelialapis. Už kitus 
gi darbininkams ir tarnauto
jams tereikia mokėti 30 pro
centų jų kainos. Tai, be 
abejonės, kiekvienam priei
nama suma, turint galvoje, 
kad Tarybų Lietuvos gyven
tojų darbo užmokesčio vidur
kis viršija pusantro šimto 
rublių. Ką gi reiškia žmogui 
sumokėti 30-40 rublių už 
patogų kambarį, maistą ir 
visas procedūras garsiame ir 
gerame kurorte.

Sanatorinio kurortinio gy
dymo ir poilsio organizavi
mas—viena iš labai svarbių 
profsąjunginių organizacijų 
veiklos sričių. Vien tik Lietu
vos profsąjungų kurortų val
dymo tarybos sanatorijose 
bei poilsio namuose kasmet 
praleidžia savo atostogas 
daugiau kaip šimtas tūkstan
čių dirbančiųjų. Milijoninės 
lėšos skiriamos Palangos, 
Druskininkų, Birštono, Likė
nų—šių senų respublikos ku
rortų vystymui.

Štai, žvilgterėkime į Pa
langą,—siūlo Kurortų valdy
mo tarybos pirmininkas, me
dicinos mokslų kandidatas V. 
Gurauskas. Daug yra likę 
aprašymų, o senesni žmonės 
ir gyvu žodžiu gali papasako
ti, kad šis nepaprastai dos
niai gamtos apdovanotas Bal
tijos pakrantės kampelis 
buržuazijos valdymo metais 
tebuvo “rinktinės” publikos 
vasaros pramogų vieta. Čia 
ilsėdavosi daugiausia tik 
aukšti valdžios pareigūnai, 
karininkai su žmonomis, vie
nas kitas artistas, mokslinin
kas, meno pasaulio atstovas. 
Dabar gi, medicinos specia
listams ištyrus saulės, jūros 
ir oro poveikį šmogaus orga
nizmui, atradus čia minerali
nio vandens telkinius, Palan
ga tampa “rimtu” kurortu, 
sanatoriniam gydymui prii
mančiu žmones ištisus me
tus. Ir atvykstančių sąrašuo
se galime rasti pačių įvai
riausių profesijų žmonių— 
nuo valytojos, mašininkės, 
traukinio palydovės—iki
akademiko, kosmonauto.

Palangoje baigiamas staty
ti jūros vandens baseinas— 
metaforiškai kartais dar va
dinamas miniatiūrine Baltija 
po stogu. Sukurtas projektas 
milžiniškiems sveikatos rū
mams, kuriuose įsikurs nau
jos vandens ir purvo gydyk
los, fizioterapijos salės, visos 
kitos kurortinio ambulatori
nio gydymo tarnybos. 200 
vonių—didžiausia Europoje 
vandens gydykla greitai pa
kvies į vidų Druskininkų 
svečius. Iš pagrindų pertvar
komas, modernizuojamas 
Birštono kurortas.

Apie Lietuvos kurortus ga

lima būtų prirašyti ištisus 
tomus. Tačiau šį kartą mus 
domina kitas klausimas: kur 
dar, be jau minėtų garsiųjų 
Lietuvos kurortų, leidžia sa
vo atostogas respublikos 
darbo žmonės. Ar baldų fa
briko darbininkės Reginos 
Rutkauskienės išvyka į Kau
kazą yra išimtinė, ar ji tik 
pailiustruoja masinį reiškinį?

Atsakymą gavome Respu
blikinėje profsąjungų tarybo
je. Čia, socialinio draudimo 
skyriuje—krūvos keliala
pių—nedidelių rausvo popie
riaus lapelių su įvairiausių 
kurortų pavadinimais. Iš čia 
per atskirų šakų profsąjungi
nius komitetus jie keliauja į 
gamyklas, įmones, valstybi
nes įstaigas . . . Jei žmogus 
skundžiasi kvėpavimo takų 
negalavimu jam skiriamas 
kelialapis į Jaltą ar kurį kitą 
pietų Krymo kurortą, jei 
negerai su kraujo apytaka— 
į Sočį, Kislovodską. Pasigy
dyti chroniškų inkstų ligų 
žmonės keliaujant į Vidurinę 
Aziją. Netoli Ašchabado yra 
įdomus kurortas Bairam-Ali. 
Pabuvoję jame žmonės tvir
tina, jog išgydęs juos tiesiog 
oras. Nervų ligoniams reko
menduojamas Azerbaidžano 
kurortas Naftalanas . . . 
Vien tik garsiuosiuose Tary
bų Sąjungos kurortuose su 
profsąjungų kelialapiais kas
met pabuvoja beveik 40 
tūkstančių Tarybų Lietuvos 
gyventojų. O juk sveikatin
gumo ir poilsio trasos mūsų 
respubliką jungia ir su užsie
nio šalimis. Per profsąjungų 
komitetus galima gauti kelia
lapį į Karlovy Varus Čeko
slovakijoje į Bulgarijos pajū
rį, Zakopanę Lenkijoje, Bala
tono ežero pakrantes Vengri
joje ar Tiuringijos kalvose 
įsikūrusius kurortus Vokieti
jos Demokratinėje Respubli
koje.

Vieni važiuoja į Palangą, 
kiti į Krymą ar Kaukazą, 
treti pasirenka ramų poilsį 
gimtinėje—pamiškėje prie 
upės ar ežerėlio . . . Kartą 
sanitariniu aviacijos malūn
sparniu teko praskristi pusę 
Lietuvos. Greta sėdėjęs gy
dytojas atkreipė dėmesį: 
žvilgterėkime žemyn . . . 
Molėtų girios su melsvom 
Lakajų ežero akim ir—namu
kai, namukai, namukai . . . 
Tai mūsų gamyklų mini ku
rortai. Tokį pat vaizdą pama
tėme prie Ignalinos, prie 
Zarasų krašto ežerų. Dabar 
kiekviena didesnė pramonės 
įmonė kuria savo poilsio in
dustriją—gražiausiuose Lie
tuvos kampeliuose stato dai
lius, sezoninius namelius su 
jachtų prieplaukom, paplūdi
miais. Čia visiškai nemoka
mai darbininkai su savo šei
momis gali praleisti savait
galius ar net visas atostogas. 
Lietuvoje dabar jau yra apie 
1000 tokių poilsio bazių.

Vida Petrauskaitė

• DAR KARTĄ APIE 
„SKRAIDANČIAS 
LĖKŠTES11

Kai kurie garsūs amerikie
čių mokslininkai kategoriškai 
pareiškė, kad jokių „skraidan
čių lėkščių" nėra. Tačiau ma
čiusių jas „savo akimis" pra
nešimai ir toliau tebeplaukia. 
žurnale „Znanije sila" rašo
ma, kad austrų spaudoje pa
sirodė nauja tyrimų medžiaga, 
kuri paskatino abejojančius 
mokslininkus pripažinti, jog 
kartais pasakojimai apie mi
tines „skraidančias lėkštes" 
yra visai tikroviški. Antai va
saros vakarais tamsiame dan
guje iš tikrųjų galima pama
tyti kažkų panašaus j „skrai
dančias lėkštes". Mokslininkų 
manymu, tai vabzdžių spiečiai. 
Kirsdami elektros Jaukų, vabz
džiai patys jsielektrina ir 
skleidžia melsvų šviesų. Labo
ratorijų bandymai parodė, kad 
vienas drugelis, paveiktas 
elektrinio lauko, švyti tamso
je 6 m atstumu.

MINČIŲ MOZAIKA
LEONAS VAINIKONIS

Kai namas dega, dūmams 
kaminas nereikalingas.

Laimingas tas, kas tėviškei 
kaip motinai ramiai žiūrėti 
gali į akis.

Sumalti žmogų galima ir 
be girnų.

Žodžiai, atsimušę į kitą 
žmogų, grįžta su priesko
niais.

•
Išėjęs iš restorano, jis čia 

pat surengė savo kūrybos 
vakarą.

Priėdęs velnių, sotus nebū
si.

Ne tik šachmatų lentoje 
pėstininkas užpuola karalių.

•
Jo kalba, kaip ir kava, 

buvo su nuosėdomis.

Jis vertėju tapo. Vertė 
akmenį nuo kapo.

•
Kada žmogui sunku, jis 

prisimena ir tą, kuriam į 
veidą vakar spjovė.

Ožys ožį surietė į ožio 
ragą.

Bibliotekas apiplėšia ne va
gys, bet skaitytojai.

“Švyturys”

Mano žirgas
Aš turiu ristūną, 
Gražuolį Šarūną, 
Judrų obelmušį, 
Dovaną tėtušio.

Smagu risčia joti, 
Ant balno strikčioti, 
Klausyt ritmo kojų, 
Įveikti pavojų.

/ • V.

Manašis žirgelis
Ir šuoliuoti gali.
Jis greičiau už vėją 
Per palaukes skrieja.

Kai plentu švytruoja, 
Pasagos žėruoja, 
Kojos vikriai juda, 
Rodo žirgo būdą.

Karčiai dailiai šlaistos, 
Akys žybsi, kaistos, 
Ausys priekin peša, 
Žirgas žaibu neša.

Kai šoka per kliūtį, 
Noris arčiau būti, 
Priglusti prie sprando, 
Kada kilti bando.

Ir darniai šuoliuoti, 
Šuoly nesustoti.
Ritmas drąsą remia, 
Gerą sėkmę lemia.

Jo gi miklius šuolius 
Palydi smalsuoliai 
Giedriom šypsenėlėm, 
Katutėm ir gėlėm.

Žirgas mėgsta taktą,
Mielai tiesia kaklą, 
Kad per jį papločiau 
Ir tuo padėkočiau.

Kartais manęs klausia, 
Kas žirgo gražausia?
Jei norit žinoti
Ir neabejoti:

Kaklas jo gražiausias, 
Visų nuostabiausias, 
Kai šoka per kliūtį, 
Stengias neužkliūti.

Ne kiekvienas moka 
Piestu šokt kazoką, 
0 mano žirgelis 
Jį puikiausiai skelia.

Kas pirmąkart mato, 
Kaip jis kojas stato, 
To akys nušvinta, 
Nuostaba pakinta.

Dėkui tau, žirgeli,
Už puikų šuolelį,
Už žavingą šokį 
Ir viską, ką moki.

Vandaiinas Junevičius

U

GUS HALL, 
Com. Party presidential candidate

Prezident Carter’s 
Budget Plan—

A SheU Ga

President Carter’s carving 
of the budget meat is in the 
classic Herbert Hoover 
style—choice cuts to the rich 
and the military, soupbones 
for the people.

His budget is balanced— 
against the people in favor of 
the corporations and the 
military.

The so-called anti-inflation 
budget cuts will add new 
inflationary costs to the ave
rage family through higher 
gasoline prices, transporta
tion costs and local taxes and 
failure to check monopoly 
price gouging.

The 10-cent-a-gallon rise 
means $1.50-a-gallon gaso
line. It will conserve gas for 
the rich who can afford it. 
For millions of workers who 
must drive to work it means 
a wage cut.

Tightening credit will slow 
down the economy and bring 
on even more unemploy
ment—the real aim of the 
Administration.

Cuts in federal funds for 
the cities steals money from 
school lunch programs, hous
ing, health care and crum
bling mass transit systems.

All these Carter proposals 
have a distinct racist edge, 
falling most heavily on 
Blacks, Puerto Ricans, Chi
canos and other racially and 
nationally oppressed peo
ples.

At the same time, his 
budget contains the biggest 
military peacetime increase 
in U. S. history.

If the Carter Administra
tion and Congress were seri
ous about fighting inflation, 
they would adopt some sim
ple, effective measures such 
as these:

Rollback of prices by 25 
percent on food, housing, 
clothing, heating oil and gas, 
utility rates, gasoline, medi
cal care and transportation. 
This would stop inflation in 
its tracks.

Slash $100-billion from the 
bloated military budget, 

Ir jaunuoliai protestuoja prieš
Prezidento mažinimą lėšy liaudies 

poreikiams labai reikalingy projektu

Iš “Daily World”

which offers no defense and 
puts our people and the 
world in mortal danger. 
These released funds should 
be used to rebuild our cities 
and guarantee 100-percent 
parity to farmers, with 
greater compensation to the 
poorest urban centers and to 
family-operated farms.

Take $100-billion from cor
porate profits—which are es
sentially ‘windfall profits’— 
to make it possible for young 
people to work, to learn and 
earn, with special affirma
tive action-type programs 
for youth of the Black, Puer
to Rican, Chicano and other 
racially and nationally op
pressed peoples.

Place a moratorium on the 
$80-plus billions being paid 
in interest to the banks by 
the Federal government.

End the privileged tax 
write-offs for the rich and 
use the money to launch a 
massive construction pro
gram of low- and middle-in
come housing.

These would be meaning
ful steps in the interests of 
the people to end the intole
rable inflationary spiral and 
to tackle the grave economic 
problems facing our people.

Anything less is a shell 
game —empty demagogic 
talk.

KOKIŲ ESAMA 
MUZIEJUI

Uimo mieste (VFR) nuo 
1955 m. veikla duonos mu
ziejus. čia surinkti ekspona
tai parodo duonos ir jos ga
minių istorijų bei šiuolaikinius 
jų gamybos būdus. Eksponuo
jamos senos duonkepės kros
nys, bazaltinis rankinis malū
nas, rastas kasinėjant Jericho
no griuvėsius. Yra veikiantis 
šiuolaikinių malūnų agregato 
modelis, ir lankytojai, Jpylę 
saujelę grūdų, gali stebėti, 
kaip jie virsta miltais. Specia
lus ekspozicijos skyrius skir
tas duonos kepimo papro
čiams. Pavyzdžiui, viename 
Pakistano rajone nuotaka 
prieš vestuves turi užmaišyti 
20 kg duonos miešimo. Jeigu 
tešla nepakyla — vestuvių 
nebūna.
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ST. PETERSBURG, FLA.

Tarptautines moterų dienos Kovo 8-osios minėjimo proga 
kalba Helena Janulytė Lietuvių piliečių salėje.

Nuo redakcijos: Ši nuotrauka mus pasiekė tik už kelių 
dienų po gavimo korespondencijos. Todėl ir nebuvo galima 
talpinti su korespondencija.

Binghamton, N. Y.
Kovo 7 dieną įvyko L.D.S. 

6 kuopos susirinkimas toje 
pačioje vietoje, Library, 
Clinton St. Posėdį atidarė 
kuopos pirmininkė A. Mal- 
deikienė ir jį pravedė. Su 
komitetu dalyvavo 10 narių. 
Nutarimų raštininkė Helen 
Horsky perskaitė praeito su
sirinkimo užrašus, kurie bu
vo vienbalsiai priimti. Iš Ko
miteto iždininkė Helen Pa- 
giegalienė reportavo, kad 
pasiuntė $10 bowlingo turny
rui su pasveikinimu ir linkė
jimu geriausios sėkmės.

Susirinkime daug kalbėta 
apie parengimą, kurį buvo 
praeito mėnesio susirinkime 
nutarta suruošti. Helen Pa- 
giegalienė apsiėmė surasti 
vietą ir nustatyti laiką, kada 
parengimas bus rengiamas.

Prašome visus narius daly
vauti susirinkime, kuris 
įvyks balandžio 4 dieną toje 
pačioje vietoje.

Po susirinkimo buvome pa
vaišinti kavute ir užkan
džiais, kuriuos prirengė ko
mitetas. Didelis ačiū Jums, 
draugės ir draugai.

Koresp. J. Vaicekauskas

“Laisvės” administracija 
praneša

Gavome linksmą žinią iš "Tėviškės” Draugijos pirmininko 
generolo P. Petronio. "Laisvės” Bendrovės ekskursija bus 
priimta Lietuvoje nuo liepos 4 d. iki liepos 14. Dainų 
Šventė įvyks "Vilniuje” liepos 11-13 d. d.

New Yorko studentai
protestuoja

DORCHESTER, MASS.
PRIEŠ NAUJO MERO 
ĮVESDINIMĄ, 
PAGRAŽINO IR 
APŠVARINO UPHAMS 
CORNER

Sausio 7 d. 6 valandą ryto 
mane išbudino nepaprastas 
triukšmas. Atsikėlus bėgau 
prie lango, žiūrėti, kas ten 
lauke atsitiko. Nagi, pilna 
Columbia Road gatvė policis- 
tų su blizgančiais pistoletais 
prie šonų jodinėja gražiau
siais arkliais ir vairuotojams 
nurodinėja kur nevežti auto
mobilių nuo Columbia Road. 
Nors iš vakaro prie namų ir 
automobilių buvo paskelbti 
dideli plakatai, kad šioje gat
vėje būtų nepalikti automo
biliai, bet niekas su tuo įspė
jimu nesiskaitė ir gatvė bu
vo, kaip ir paprastai, pilna 
automobilių.

Rytas buvo šaltas. Vyrai 
bei moterys neapsirengę iš
bėgę į gatvę garsiai šaukė į 
policistus: "Kur jūs vežate 
mūsų automobilius?!” Bet po- 
licistai nudavė jų negirdį, 
nekreipė dėmesio į jų šauks
mą. Pusė po devynių Colum
bia Road jau nebebuvo nė 
vieno automobilio. Ir gatvė 
buvo taip švari, jog joje 
nesimatė nė vieno popieriu
ko, dėžės ar buteliuko.

Arti 10 valandos per kelias 
minutes prigužėjo tiek auto
mobilių, jog paprastiems 
žmonėms vos pravažiuoti be
buvo galima. Suvažiavo kom
panijų savininkai, jų parinkti 
darbininkai, bankų viršinin
kai, dvasininkai ir turtingi 
apylinkės gyventojai.

Aš sakau mano kaiminkai: 
“Šiandien ir aš vilkėčiau 
brangiais kailiniais, šiaip die
nomis taip daryti negalima, 
nes valkatos gali juos nu
traukti.

Dvi mano kaimynkos ir aš 
stovime prie Strand Teatro 
ant Uphams Corner ir lau
kiame atvažiuojant Mero. 
Apie 30 minučių išlaukėme, 
bet jis nepasirodo. Aš sakau: 
"Eisiu, nors per stiklines 
duris pažiūrėsim, kas ten ant 
gražiai papuoštų stalų yra”. 
Iš tolo matėsi buteliai šam
pano ir baltų gėlių vazonai. 
Mat, Mero pavardė White 
(Baltas), tai ir gėlės baltos!

Vienas jaunas vyrukas 
pradarė duris ir klausia, ar 
aš noriu įeiti. Aš jam atsa
kiau, kad norėčiau, bet netu
riu bilieto. Jis sako: “Aikš, 
dar yra keletas tuščių vietų”. 
Jis nuvedė mane visai arti 
estrados, kur Meras White 
jau sėdėjo. Nustebau: Kaipgi 
mes nematėme jo įeinant! 
Paskiau sužinojau, kad jis 
įėjo per užpakalines duris.

Per 30 minučių Meras skai
tė savo rašytą kalbą, kurioje 
buvo daugybė visokių paža
dų Dorchesteriui ir apylinkei 
pagerinimų.

Tas jo įvesdinimas jam 
kainavo $13,000. Virš tūks
tančio žmonių buvo iškilmė
se. Ir visi įėjo nemokamai, ir 
dar gavo nemokamai visokių 
gėrimų bei užkandžių! Kai 
reporteriai paklausė, ar jis 
čia mokesčių mokėtojų pini
gus vartoja, meras atsakė: 
"Vartojau tuos pinigus, kurie 
buvo likę nuo suaukotų mano 
išrinkimui”.

Skaičiau tų aukotojų sąra
šą. Tik keli buvo, kurie 
aukojo tik po šimtą dolerių. 
Kiti aukojo nuo 5 šimtų iki 
kelių tūkstančių dolerių! 
Taip, kad jo išrinkimui su
plaukė daugiau kaip milijo
nas dolerių.

Nepraėjo nė mėnuo nuo jo 
išrinkimo, jis jau reikalauja, 
kad jam būtų pakelta alga

nuo $40,000 iki $90,000. 
Žmonių protestai pradėjo kil
ti iš visų pusių. Pasirodo, 
kad Bostono miestas neturi 
pinigų. Jiegu merui algą kels 
tiek daug, tai ir kiti miesto 
valdininkai reikalaus didelio 
algų pakėlimo ir jiems.

Taip viskas tuo laiku ir 
baigėsi, nutilo. Bet vėliau 
miestas pasiskolino $125,- 
000,000. Be to, dabar ponas 
meras paleidžia daug miesto 
darbininkų iš darbo. Negana 
to: prieš kelis mėnesius buvo 
mokoma šimtas ar daugiau 
vyrų padidinti policininkų 
skaičiui, kadangi Bostone la
bai pagausėjo vagysčių ir 
apiplėšimų. Dabar sakoma, 
kad meras jų nesamdys.

Kovo 1 įvyko nemaža pro
testo demonstracija prie me
ro namų. Bet ką tas reiškia: 
jo namie nebuvo, nes jis 
išvykęs į Floridą atostogau
ti .. .

Pažiūrėsime, kas bus to
liau. E. Vilkaitė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kle II ensas Briedis
[Bready]

Mirė

1975 m. kovo 19 d.
Jau prabėgo penkeri metai nuo mūsų mielo 

gyvenimo draugo ir tėvo mirties. Jis tebegyvena 
mūsų mintyse visuomet.

Ilsėkis ramiai, mielasis, Pinelawn kapinėse, Long 
Islande.

Žmona-BEATRICE BREADY
Sūnus—BILLING BREADY ir šeima

Park Ridge, N. J.

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Stefanijai Vinikaitienei- 
White

Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą jos vyrui 
Juozui, dukrai Gladys ir jos šeimai, seserei 
Charlotte Ruk, giminėms ir draugams.

Mes liūdime sykiu su jumis.
SOPHIE ir JONAS THOMSONAI

Miami, 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

Čia vaizdas New Yorko miesto kolegijos auditorijoje. Jinai 
sausakimšai užpildyta studentais. Jie čia susirinko protes
tuoti prieš prez. Carterio siūlymą jaunus vyrus ir moteris 
suregistruoti fratui į ginkluotas jėgas. Visa eilė jaunų 
kalbėtėjų prezidentą ir jo planą griežčiausiai pasmerkė.

Amerika neteko žymaus 
pažangaus veikėjo ir kovotojo

William Patterson su žmona Louise 1940 metais.

New Yorkas. — Po ilgos ir 
sunkios ligos prieš porą sa
vaičių čia mirė advokatas 
William Paterson, sulaukęs 
89 metų amžiaus.

Velionis visą savo subren
dusį gyvenimą pašventė dar
bo liaudies kovai už šviesesnį 
rytojų. Dar jaunuoliu bebū
damas jis per pirmąjį pasau
linį karą įsitraukė į pažangų 
judėjimą. Jis buvo vienas 
energingiausių kovotojų 
prieš Jungtinių Valstijų įsi
traukimą į tą į;arą. Jis daug 
metų praleido pietinėse val
stijose, kovodamas už juodo

sios liaudies civilines laisves 
ir lygias teises.

William Patersonas visu 
savo atsidavimu dalyvavo 
veikloj išgelbėti nuo žudymo 
Massachusetts valstijoje 
Sacco ir Vanzetį, taip pat už 
išlaisvinimą Scottsboro, Ala
bama, suareštuotų devynių 
jaunuolių. Velionis daug me
tų vadovavo International 
Labor Defense įstaigai, bū
damas jos sekretoriumi.

Dar jaunas būdamas velio
nis įstojo į Amerikos Komu
nistų Partiją ir jos nariu 
išbuvo iki mirties.

WEEK LONG “O. K. ’80 HEALTH FAIR” TO PROVIDE 
FREE MEDICAL TESTS FOR TRI-STATE AREA 

RESIDENTS
New York, March 12—Responding to skyrocketing 

health care costs and the need for early detection and 
health education, WNBC-TV, in conjunction with the 
National Health Screening Council, the Seventh Day 
Adventist Community Services and approximately 1,000 
leading volunteer medical and community agencies, will 
provide metropolitan area residents with the most 
extensive free medical check-up testing program ever 
undertaken in the tri-state region.

“O. K. ’80 HEALTH FAIR” is scheduled to run from 
Saturday, April 12 through Sunday, April 20.

“O. K. ’80 HEALTH FAIR” will provide free health 
screening and educational services at over 200 centrally 
located, geographically dispersed sites throughout the 
metropolitan New York area including the Lower Hudson 
Valley, Long Island, New Jersey and Southern Connecti
cut. Detailed information about specific site locations, 
times, dates and available tests will be available to the 
public through a special “0. K. ’80 HEALTH FAIR” 
telephone hot line from April 7 through April 20, Monday 
through Friday, 9 am to 5 pm. Community volunteers will 
man the phones.

FOR MORE INFORMATION CONTACT: Diane A. 
Tracy (212) 956-5305 or Chris Kelly (212) 664-3201

“LAISVĖS” SUVAŽIAVIMAS 
IR BANKETAS

Sekmadienį, balandžio 20 d., Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės (“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas įvyks 10 vai. 
ryto, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

* * *
Tą pačią dieną, po suvažiavimo, 2 vai. bus pietūs su 

menine programa pagerbti “Laisvės” bendrovės direktorių 
pirmininką Povilą Ventą, sulaukusį 70 m. amžiaus ir 
apdovanotą Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo 
Garbės vardu proga. Auka $7.

Iš Niujorko lietuvių 
Moterų Klubo veiklos

Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko kovo 18 d. Laisvės 
salėje. Jį atidarė Klubo pir
mininkė Ieva Mizarienė, o 
pravesti susirinkimą išrinkta 
Nellie Skublickienė.

Praeito susirinkimo užra
šus perskaitė sekretorė N. 
Buknienė. Finansų sekretorė 
Anne Yakštis negalėjo daly
vauti dėl ligos, tad finansinį 
raportą pateikė iždininkė N. 
Ventienė. Dovanų komisija 
Ona Babarskienė ir S. Sta
siukaitienė pranešė, kad su 
dovanomis gerai sekasi. Viso 
komiteto raportai užgirti.

Klubo pirmininkė Ieva Mi
zarienė pranešė iš Moters 
Dienos minėjimo pobūvio. Ji 
sakė, kad visais atžvilgiais, 
atrodo parengimas buvo pui
kus. Kadangi jau buvo suei
ga pirmininkės laikraštyje 
aprašyta ir padėkota visiems 
dalyviams, tai čia tik pami
nėsiu, kad Klubas širdingai 
padėkojo Povilui ir Nelei 
Ventams ir Onai Babarskie- 
nei, kurie net kelias dienas

dirbo, kol tokius gerus pie
tus priruošė.

Per kovo 18 d. susirinkimą 
maistu prisidėjo S. Stasiu
kaitienė, O. Keraminienė, 
Marcelė Šukaitienė ir A. 
Rainienė, o aukomis: M. 
Stripeikienė $10, M. Jakštas 
$10, E. Liepienė $8, M. Ha- 
cinkevičius $5, P. Kolendo $8 
ir U. Bagdonienė $2. Vasario 
mėnesį susirinkime dovano
mis ir maistu aukojo Ona 
Babarskienė, A. Vaznienė, 
M. Šukaitienė ir G. Stasiu
kaitienė.

Po kovo 18 d. susirinkime 
buvo vaišes, kurias pagami
no Ona Babarskienė ir Nellie 
Ventienė. Laike vaišių buvo 
sumanyta pasiųsti mūsų fi
nansų sekretorei Anne Yaks- 
tis užuojautos kortelę, kurią 
visos susirinkime dalyvau
jančios narės pasirašė.

Tikėkime, kad balandžio 15 
d. jau bus oras tikrai pavasa
riškas ir susirinkime galėsi
me visos dalyvauti.

A. R., Koresp.

BRIEFS
They say the lush life

styles of ex-Presidents will 
cost United States taxpayers 
millions of dollars in 1980.

“This year, for the first 
time, the amount we will 
spend on former Presidents 
will be more than for the 
entire White House opera
tion”, Florida Senator Law
ton Chiles, a Democrat, had 
said.

* * *
A 15-minute walk can be 

more tranquilizing than the 
most popular tranquilizers 
on the market today, says 
Dr. Gabe Mirkin, who teach
es sports medicine at the 
University of Maryland.

* * *
Caffeine, one of the most 

widely consumed substances 
in the world, has been posi
tively linked to birth defects 
in animals by a Food and 
Drug Administration scien
tist. 

* * *
At a Conference called by 

the Committee for a United 
Labor and People’s May Day 
preparations were made to 
celebrate the working peo
ple’s holiday, May Day, with 
a Parade and Rally on Satur
day, May 3rd. 

* * *
Nearly 20 million Ameri

cans get food stamps so they 
have enough to eat, says a 
recent Deparment of Agri
culture study. 

* ♦ *
Mildred Stensler, New 

York Aido Chorus leader and 
our popular soloist Victor 
Becker are vacationing in 
Mexico for a week. Hope 
they have a very pleasant 
trip and bring back interes
ting slides.

* * *
In one of the letters to The 

New York Times, titled 
“Our flag should fly at the 
Moscow games” I read:

‘‘In their demonstrated 
ability to generate patrio
tism of the highest order, 
the Olympics Games present 
a rare opportunity to take

pride in one’s country.
How petty it seems, then, 

from the perspective of this 
high patriotism, to boycott 
the Summer Games. The 
political reason expressed of
ficially from Washington, 
while understandable in the 
context of national interest, 
simply does not raise the 
flag to as lofty a height as 
Olympic competition does. 
How sad that we should 
boycott the Games in de
fense of the flag when the 
flag can be respected far 
more through the competi
tion of its athletes.

We will lose respect in the 
long run from a boycott, 
both self-respect and respect 
from the world community. 
The boycott subverts patrio
tism. The boycott removes 
us from the field of healthy 
world competition.”

♦ ♦ ♦
Peggy Fleming, three

time Olympic gold medal 
winner said she is against 
President Carter’s proposed 
boycott of the Moscow Olym
pics.

Fleming, appearing in Cle
veland with the Shipstads 
and Johnson Ice Follies gave 
her views on the boycott at a 
news conference. Use

Peggy Fleming, three time 
Olympic gold medal winner, 
denounced the planned Ame
rica boycott of the Moscow 
Olympics. At a news confe
rence, Fleming said that all 
the atletes’ time, money, and 
training should not be wast
ed due to political ill-will.




