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KRISLAI
Rugsėjo 19 —Solidarumo 

diena
Demonstracija už moterų 

lygias teises

Britanijos moterys žygiuoja

“Laisvės” vajaus pradžia

Lapkričio 8 —“Laisvės” 
koncertas ir banketas

IEVA MIZARIENE

Pripažino Salvadoro sukilėlius AREŠTAVO LYGIO TEISIU RĖMĖJAS

Rugsėjo 19 — Solidarumo 
Dieną — Washingtone su
plauks tūkstančiai demon
strantų iš visos Amerikos. 
Vien iš Michigano valstijos 
vyks virš šimtas autobusų, 
neskaitant kiek vyks kito
kiais būdais. Detroit, Grand 
Rapids, Flint, Michigane, 
taip pat Chicagoje ir visur 
kitur darbo unijos, taikos 
organizacijos, naujai suorga
nizuotos koalicijos draugijos 
ruošiasi ten dalyvauti visu 
smarkumu.

Demonstracija ruošiama 
prieš Reagano politiką reika
laujant darbų, taikos, mūsų 
šalies gyventojų socialinio 
aprūpinimo. Tikiu, kad ten 
dalyvaus ne vienas pažangus 
lietuvis.

□
Rugpjūčio 22 d. Century 

City, Californijoje lygių tei
sių moterims demonstravo 
virš 6,000 šalininkų. Tai bu
vo viena iš 100 demonstraci
jų vykusių visoje šalyje.

Iki šiol 35 valstijos ratifi
kavo šį įstatymą ir dar reikia 
trijų valstijų ratifikavimo iki 
ateinančio birželio 30 d., kad 
įstatymas įeitų į galią.

Šioje demonstracijoje Cali
fornijoje dalyvavo aktoriai 
Ed Asner, Marsha Mason, 
Jack Klugman, Lilly Tomlin, 
Linda Kelsey ir kiti.

Britanijos moterų taikos 
žygis prasidėjo pereitos sa
vaitės ketvirtadienį Cardiff 
mieste ir tęsia 110 mylių 
pietų Wales ir pietų vakari
nėje Anglijos dalyje. Mano
ma tai atlikti per 10 dienų.

Žygis baigsis prie JAV 
militarinės bazės Greenham 
Common. Šioje bazėje yra 
apie 100 JAV svaidomųjų 
ginklų (cruise missiles). Tai 
vyks Britanijos konservaty
vios valdžios sutikimu.

Jau įžengėme į rugsėjo 
mėnesį. Prasidėjo mūsų laik
raščio vajus gauti naujų skai
tytojų, atnaujinti prenume
ratas ir sukelti $20,000 
“Laisvės” paramai.

Širdingai kviečiame mūsų 
buvusius vajininkus ir nau
jus vajininkus stoti į darbą.

Šiais jubiliejiniais metais 
“Laisvės” direktorių taryba 
nutarė suruošti dar vieną 
koncertą ir banketą. Tai 
įvyks lapkričio 8 d. kada 
paprastai ruošiami mūsų me
tiniai koncertai. Taigi, nežiū
rint, kad mūsų 70 m. sukak
ties jubiliejų minėjome pra
džioje metų, dar galėsime 
sueiti ir lapkričio 8 d. ir 
pasidžiaugti laikraščio su
kaktuvių proga.

Prašome, ypatingai New 
Yorko apylinkės skaitytojų ir 
rėmėjų, tą dieną dalyvauti 
mūsų pobūvyje Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Mexico City. — Bendrame : siekiama, norint užbaigti jau 
■ pranešime, išleistame čia ir per ilgai užtrukusį chuntos 
Paryžiuje, Prancūzija ir j terorą toje Centrinės Ameri- 
Meksika pareiškė, kad Fara- 1 kos šalyje.
bundo Marti nacionalinis iš- Šitoks Meksikos ir Prancū- 

I vadavimo frontas, apjun- i zijos vyriausybių pareiški- 
giantis keturias marksistines mas, oficialiai pripažįstantis 
grupes ir komunistų partiją, | Salvadoro sukilėlius atsto- 
ir Salvadoro Revoliucinis vaujančia politine jėga, 
frontas, kovojantis prieš ka- griežtai stoja prieš Amerikos 
rinę chuntą, turėtų būti pri- politiką. Jis buvo paskelbtas 
pažinti politine jėga ir turėtų netrukus po JAV Valstybės 
dalyvauti pasitarimuose, šie- sekretoriaus Aleksandro 
kiant politinio susitarimo. Haig pareiškimo, kuriame jis 

kaltino, jog Kuba remianti 
sukilėlius, kurie terorizuoja 
nekaltus civilius. Jis grasino 
imtis ekonominių, politinių ir 

: saugumo priemonių prieš 
Kubą už tai, kad ji remia 
sukilėlius prieš Amerikos pa
laikomą karinę chuntą.

Amerikos remiama chunta 
atsisako derėtis su sukilė
liais, reikalaudama iš jų su
dėti ginklus ir dalyvauti atei
nančiais metais įvyksiančiuo- 

| se rinkimuose. Opozicija tuo 
i tarpu kviečia deryboms dėl 
jos atstovų dalyvavimo vy- 

; riausybėje.
Meksika jau nuo seno kri- 

! tiškai nusistačiusi prieš JAV 
karinę paramą chuntai, o 
Prancūzija, vadovaujama so- 

j cialisto prezidento Francois 
į Mitterand, vis labiau prade-

j co City užgyręs Prancūzijos- da skirti dėmesį vadinamo 
! Meksikos pareiškimą dėl Sal- Trečiojo pasaulio kraštams, 
! vadoro opozicijos pripažint-i kuriems priklauso ir Centri
nio. i nė Amerika.

Tokio susitarimo turėtų būti

Jose Napoleon Rodriguez, 
Salvadoro kairiųjų vadas, 
spaudos konferencijoje Mexi-

Naujoji Prancūzijos vadovybė su socialistu prez. Mitterand 
rodo noro vaidinti didesnę rolę Art. Rytų politikoje. Čia 
Prancūzijos užs. reik, ministras Claude Cheysson [k.] 
Libano premjero Shafik al-Wazzan [vid.] bute susitinka su 
PLO vadu Yasiru Arafatu.

VIDURŽEMIO JŪROS MUSELĖS PLINTA

Viduržemio jūros muselė persekioja Kaliforniją ir stato 
pavojun jos citro industriją.

Los Angeles. — Žemės 
ūkio pareigūnai Kalifornijoje 
ne juokais susirūpinę multi- 
bilijoninės citrų pramonės li
kimu, kai Viduržemio jūros 
muselės vis labiau plinta. 
Malūnsparniai purškia nau

jus plotus, o Los Angeles 
meras Tom Bradley kreipėsi 
į valstijos legislatorius, 
kviesdamas priimti įstatymą, 
pagal kurį būtų paskirta dau
giau lėšų kovai su muselė
mis.

Washingtone prie Baltųjų Rūmų buvo suareštuota 21 
moteris už demonstravimą reikalaujant ratifikavimo lygių 
teisių įstatymo. Čia virš 100 moterų dalyvavo. Tai buvo 61 
m. sukaktis moterų balsavimo teisių suteikimo.

JAV-VIENINTELE 
PIETŲ AFRIKOS UŽTARĖJA

Jungtinės Tautos. — Tris 
dienas užtrukę Saugumo Ta
rybos posėdžiai, kuriuose bu
vo svarstyta Angolos skun
das prieš Pietų Afrikos ka
riuomenės invaziją, pasibai
gė nesėkmingai. Rezoliucija, 
norint pasmerkti šį rasistinio 
Pietų Afrikos režimo žygį, 
nepraėjo, nes JAV panaudo
jo savo veto teisę ir pabalsa
vo neigiamai. JAV alijantai 
britai ir prancūzai šuokart 
veikė kitaip: britai susilaikė, 
o prancūzai nuėjo su kitais 
Saugumo Tarybos nariais — 
pabalsavo už rezoliuciją. 
Toks britų ir prancūzų pa
sielgimas buvo savotiškas 
pralaimėjimas Amerikai, o 
Afrikos šalys iškart paskel
bė, jog dabar vieninteliu 
Pietų Afrikos rasistų užtarė
ju čia tebesančios JAV.

Pietų Afrika buvo pasiun
tusi savo kariuomenės dali
nius į Angolą vytis partiza
nus, kurie kovoja už Pietva
karių Afrikos, dabar vadina
mos Namibijos laisvę ir ne
priklausomybę. Amerika sa
vo nusistatymą teisina, kad 
būk sukilėliams padedą Ku
bos kariniai daliniai, esantys 
Angoloje.

Be to, biznio sferose Ame

rikos parama Pietų Afrikos 
rasistams aiškinama kaip 
“bėdos reikalas”. Esą Ameri
kai reikalingi Pietų Afrikos 
mineralai, kuriuos ji impor
tuoja. Be to, Amerika prisi
bijo, kad tame regione nepa- 
didėtų įtaka socialistinių 
kraštų, kurių tarpe svarbiau
sia Tarybų Sąjunga.

Brežnevas 
pasveikino 
Fidelį Castro

Havana. — Tarybų Sąjun
gos vadovas Leonidas Brež
nevas prisiuntė telegramą 
Kubos prez. Fideliui Castro, 
sveikindamas jį su Neprisi
jungusių Kraštų Diena. Cas
tro yra tos neprisijungusių 
kraštų organizacijos pirmi
ninku.

Brežnevas pabrėžė, kad 
Tarybų Sąjunga šį judėjimą 
laiko pozityviu ir įtakingu 
ypač tokiais laikais, kaip 
dabar, kai agresyvūs impe
rializmo sluoksniai, norėdami 
pakreipti istorijos kursą, vis 
labiau pasikliauja jėga pa
saulio reikalų sprendime.

Smerkia policijos jėgą indėnų rezervate

Montreal, Quebec. — Que- 
beco Komunistų Partijos va
dovybė išleido pareiškimą, 
kuriame griežtai pasmerkė 
policijos akciją prieš Resti- 
gouche indėnus jų rezervate.

Tie įvykiai buvo smulkiai 
aprašyti Komunistų partijos 
laikraščiuose. Policija buvo 
užpuolusi, terorizavusi ir 
apiplėšusi Micmac indėnus, 
priversdama juos ištraukti 
tinklus iš Restigouche upės, 
kur jie gaudė lašišas. Akcijo
je dalyvavę apie 500 polici
ninkų, 250 policijos mašinų, 
du buldozeriai ir trys ambu- 
lansai. Indėnai sako, kad 
jiem padaryta apie $30 tūks
tančių nuostolių.

Policiją buvo pasiuntusi 
Quebeco provincijos vyriau
sybė, kuri atsisakė derėtis 
su indėnais dėl lašišų žvejoji

mo sutarties atnaujinimo. 
Komunistų partijos laikraš
tyje pabrėžiama, jog indėnai 
pareiškė, kad jie sutinka 
derėtis su vyriausybe, bet 
kad tos derybos vyktų lygy
bės dvasioje, nepažeidžiant 
vietos žmonių teisių didžiojo 
biznio ir žvejybos sporto ir 
klubų naudai.

Jungtinės Tautos. — Žmo
gaus Teisių Komisija paskel
bė studiją, kurioje nurodo
ma, jog šiuo metu didžiausia 
vergystė praktikuojamą 
Mauritanijoje, k’ūr esama 
apie 100 tūkst. vergų, krašte 
su pusantro milijono gyven
tojų skaičiumi. Vergus dau
giausia laiko murai, o ver
gais yra juodukai, ten atvy
kę iš sričių nuo Senegalo.

ŽUVO IRANO PREZIDENTAS
IR PREMJERAS

Teheran. — Milijonai ira- j Prancūzijoje politinio pa- 
niečių dalyvavo laidotuvėse bėgėlio teisę gavęs buvęs 
prezidento Mohammed Ali Irano prezidentas Abolhas- 
Rajai ir premjero Moham- san Bani-Sadr ta proga išlei- 
med Javad Bahonar, kurie do atsišaukimą į iraniečius, 
kartu su kitais septyniais ragindamas jungtis į pogrin- 
aukštais valdžios ir valdan- džio kovą prieš dabartini 
čiosios partijos pareigūnais režimą, tardamas, kad “mū- 
žuvo rugpjūčio 30 d., milži- sų pergalė ne už kalnų”. Jis 
niško stiprumo bombai spro- ! neseniai spaudos žmonėms 
gus stipriai saugomame vai- Į buvo kartojęs, jog tik ant 
džios pastate, esančiame i penkių žmonių pečių remiasi 
centrinėje šio miesto dalyje, režimas Irane. Tų penkių 
Kartu sužeista ir apie dvide- tarpe buvo ir dabar atentate 
šimt kitų asmenų. j žuvęs prezidentas ir premje-

Nors nė viena opozicijos 
prieš Khomeini režimą gru
puočių neprisipažino, pana
šiai, kaip ir birželio mėnesį 
įvykdyto atentato atveju 
prieš Islamo respublikonų 
partiją, kada žuvo apie 70 
asmenų, oficiali Irano agen
tūra kaltina Amerikos “paka
likus”.

Specialiame ministrų kabi
neto posėdyje, vadovaujant 
parlamento spykeriui Hoja- 
tolislam Hashemi Rafsanjani, 
buvo svarstyta susidariusi 
krašte padėtis ir po to pada
rytas pareiškimas, jog “tie 
nemalonūs įvykiai” nepalau- 
šią Islamo revoliucijos. Tūks
tančiai opozicijos žmonių 
suimta ir greičiausia bus 
sušaudyti, kaip ir anksčiau, 
apkaltinant juos revoliucijos 
^priešais”.

ras.

Abejoja JAV 
atvirumu

Maskva. — Oficiali spau
dos agentūra Tass savo pa
reiškime komentuoja JAV 
norą pradėti nusiginklavimo 
derybas su Tarybų Sąjunga 
ir pabrėžia, kad Amerika 
neturinti tikrų intencijų to
kioms deryboms.

Tass iš Washingtono pra
neša, kad Valstybės sekreto
riaus Aleksandro Haig pa
reiškimas dėl derybų atnau
jinimo esąs niekas kitas, kaip 
tik dūmų pūtimas, norint 
uždengti sau precedento ne
turinčius karinius JAV pasi
rengimus.

VOYAGER-2 SKRIEJA SĖKMINGAI

Detalė iš Amerikos mokslinės stoties “Voyager-2”, vaiz
duojanti Saturno žiedą.

Pasadena, Cal. — Ameri
kos kosminė stotis “Voyager- 
2” rugpjūčio 25 d., kaip ir 
buvo tikėtasi, praskrido ne
toli Saturno, atsiųsdama į 
Žemę naujų duomenų apie jo 
milžiniškus žiedus. Stotyje 
įrengti foto aparatai nuėmė 
keturis Saturno žiedus žy
miai detaliau, negu tai buvo 
padariusi kosminė stotis 
“Voyager-1” pereitais me
tais. Kaip ir “Voyager-1”, 
“Voyager-2” labiau tiria Sa
turno žiedus, bet dabar sto
tis praskrido virš žiedų iš jų 
apšviestos pusės ir buvo 14 
tūkst. mylių arčiau nuo Sa
turno, nei “Voyager-1”, bet 
ir tai dar vistiek labai toli— 
apie 1.7 milijonų mylių nuo 
Saturno.

Kurį laiką “Voyager-2” fo
to aparatai buvo sunegalavę 
ir siuntė į Žemę neryškias 
.nuotraukas. Buvo manoma, 
jog judančią platformą, ant 
kurios jie primontuoti, palie
tė Saturno žiedai. Bet valdy

mo centrinėje mokslininkai 
su inžinieriais pakoregavo 
platformą, ir buvo pranešta, 
kad trukdymai pašalinti.

Nuo Saturno “Voyager-2” 
skris prie kitų planetų: 1986 
m. jis praskries netoli Urano 
planetos, o 1989 m. pasieks 
Neptūną.

Visi keliai veda j 
demonstraciją

Washington. — AFL-CIO 
vadovybės žiniomis, jau dau
giau kaip 2,200 autobusų ir 
keletas traukinių užsakyta 
visoje Amerikoje vežti darbi
ninkus į rugsėjo 19-osios 
demonstraciją prieš prez. 
Reagano ekonominę politiką.

Demonstrantai rinksis prie 
paminklo Washingtonui ir iš 
ten pradės žygiuoti Constitu
tion Avenue iki Kapitoliaus, 
kur rikuosis prie laiptų vaka
rinėje pusėje.
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Dvi Amerikos . . .
Rytinėje Long Island dalyje, iš New Yorko miesto 

važiuoti mažiau negu dvi valandos automobiliu, yra 
tūkstančiai prabangių vilų ir vasarnamių, kur vasaras 
praleidžia nemenka šio didmiesčio turtuolių dalis.

Dar 19-tame šimtmetyje šios apylinkės finansieriai, 
bankų savininkai, fabrikantai savo prabangius rūmus 
pradėjo statyti Long Island salos rytinėje dalyje. Čia jiems 
viskas buvo paranku: ir švarus nesuterštas vandenynas, ir 
puikios smėlio kopos — ir arti miesto. Dar buvo geriau 
jiems tas vietoves pasiekti nes buvo tegalima tik 
automobiliu, kas reiškia, kad miesto biednuomeni čia 
nebuvo galima dasigauti.

Taip buvo 19-tame šimtmetyje. Dabar jau yra geležinke
lis, bet kas iš jo, jeigu beveik visi jūrų ir įlankų krantai ten 
priklauso privatiniams asmenims arba “vietovių plia- 
žiams” — pašaliniai ten neturi teisės maudytis. Long 
Island rytinės dalies krantai lieka turčių rezervacija.

Bet ten pat, tarp pietinio (Atlanto) kranto ir šiaurinio 
(Long Island sąsiaurio) kranto yra kita žmonių koncentraci
ja: baisaus skurdo. Mat, Long Island smėlėtose dirvose 
gerai auga bulvės, ir ten dabar yra didžiuliai bulvių ūkiai. 
O tuose ūkiuose vasaros metu dirba vergai. Taip, vergai. 
Apie tai neseniai išsamiai rašė New Yorko “Village Voice” 
Vyksta maždaug taip:

Vasaros pradžioje New Yorko Bowery rajone pasirodo 
didelių sunkvežimių. Bowery, kaip žinome, yra ta gatvė, 
kur dešimtys tūkstančių benamių, alkoholikų ir valkatų 
praleidžia savo gyvenimą. Sunkvežimiai atvažiuoja juos 
“rekrutuoti”. Rekrutavimas vyksta labai paprastai: sunk
vežimis sustoja gatvių kampe ir paskleidžiama žinia, kad 
kas lips į sunkvežimį, gaus patraukti pigaus vyno. Valkatos 
lipa viens po kito, o kai sunkvežimis pilnas, jis patraukia 
Long Island link. Ten valkatos (“bomai”) infornluojami, 
kad jie praleis vasarą kasdami ir atrinkdami bulves. Jie 
gyvens tam tikruose tvartuose. Oficialiai jiems mokamos 
kokios tai algos, bet ne pinigais, o maistu ir pigiu alkoholiu. 
Niekas jų neklausia, ar jie ten nori pasilikti. Jie net 
nežinotų, kaip dasigauti iki miesto . . .

Rudeniui atėjus tie patys sunkvežimiai juos grąžina 
miestan ir tiesiog vėl išmeta į Bowerly šiukšlynus.

Tarp turtingų vilomis apsėtų Long Island krantų ir 
bulvių ūkių nėra rubežių. Bet tos dvi Amerikos viena kitos 
nemato . . .

Dvi Teorijos . . .
Rašydamas apie Reagano administracijos užsienio politi

ką, demokratų lyderis Church nurodo, kad ji pilna 
prieštaravimų. Vyriausias jos prieštaravimas yra, kaip ji 
dvejopai piešia Tarybų Sąjungos rolę. Reagano adminis
tracija, kas reiškia, vyriausiai pats prezidentas Reagan, 
užsienio reikalų sekretorius Haig ir apgynos sekretorius 
Weinberger, iš vienos pusės vysto teoriją, kad Tarybų 
Sąjunga savimi perstato didelį pavojų visam “Laisvajam” 
(suprask: kapitalistiniam) pasauliui. Esą, Tarybų Sąjunga 
darosi vis galingesnė, jos karinės pajėgos žymiai pralenkia 
Vakarų jėgas; esą, Tarybų Sąjunga visokiais metodais 
traukia Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos kraštus link 
savo orbitos; esą jai padeda nemenkos jėgos Vakarų 
Europoje, o taip vadinamajame “Trečiajame pasaulyje” — 
tokie kraštai kaip Kuba, Libija, Afganistanas. Esą, 
Amerika turinti paskubomis ginkluotis, turi mobilizuoti 
visus savo sąjungininkus ir galimus sąjungininkus, sulaiky
ti pasaulio slinkimą link raudonos hegemonijos . . .

Tai viena teorija. Vyriausias jos architektas yra 
generolas Haig. Bet yra ir kita teorija. Ji skamba maždaug 
taip:

Tarybų Sąjunga pergyvena gilią krizę. Tą krizę pergyve
na visas marksistiniai-leninistinis pasaulis. Marksizmas- 
leninizmas beveik jau bankrutavo. Simptomai gali būti 
pastebėti Afganistane, kai kur Rytų Europoje, Lotynų 
Amerikoje. Komunizmas, štai, ims ir sutrupės į šipu
lius . . .

Tai kita teorija. Kas yra jos autorius? Ogi tas pats 
generolas Haig, mūsų valstybės sekretorius, vyriausias 
Reagano administracijos ideologas. Kaip tas pats žmogus 
gali vystyti taip prieštaraujančias teorijas? Ogi visai 
paprastai: vienu metu jis vysto vieną, kitu metu kitą. Kai 
reikia įtikinti Kongresą, kad reikia milžiniškų fondų 
ginklavimuisi, kai reikia bauginti sąjungininkus ir tikinti 
juos, kad ir jie turi galvatrūkščiais ginkluotis, jis vysto 
pirmąją teoriją. O kai reikia priduoti sau vilties, girtis, 
kokie pajėgūs mes esame pasauline plotme, jis vysto ki-

vienas iš

Gerbiamas pone
Generalini sekretoriau

Tarybų Sąjunga siūlo 
įtraukti į Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos 
36-osios sesijos darbotvarkę 
klausimą “Dėl sutarties, 
draudžiančios dislokuoti kos
minėje erdvėje bet kokios 
rūšies ginklą, sudarymo”.

1982 metais žmonija pažy
mės 25-ąsias metines nuo tos 
dienos, kai prasidėjo komso- 
so įsavinimas
didžiausių XX šimtmečio 
mokslo ir technikos laimėji
mų. Kosminės erdvės naudo
jimas jau šiandien duoda 
žmonijai daug naudos tokiose 
srityse, kaip ryšiai, Žemės 
gamtinių išteklių tyrimas, 
meteorologija, navigacija ir 
daugelis kitų. Galima pasa
kyti, kad žmonės pradeda 
“apgyvendinti” kosmosą.

Pačioje kosminės eros pra
džioje, dar 1958 metais, Ta
rybų Sąjunga pateikė Jung
tinėms Tautoms pasiūlymą 
uždrausti naudoti kosminę 
erdvę kariniais tikslais.

Per visus paskesnius me
tus ji nuolat siūlė ir siūlo, 
kad kosmosas būtų tik tai
kaus bendradarbiavimo sfe
ra. Ir galima su pasitenkini
mu pažymėti, kad šia krypti
mi nemažai nuveikta.

1936 metais buvo sudaryta 
tarptautinė sutartis, drau
džianti branduolinio ginklo 
bandymus atmosferoje, kos
minėje erdvėje ir po vande
niu. 1967 metu, sutartyje dėl 
valstybių veiklos tiriant ir 
naudojant kosminę erdvę, įs
kaitant Mėnulį ir kitus dan
gaus kūnus, principų numa
toma naudoti mėnulį ir kitus 
dangaus kūnus tik taikiais 
tikslais, taip pat draudžiama 
paleisti į orbitą aplink Žemę 
ir bet kokiu kitu būdu dislo
kuoti kosmose bet kokius

objektus su tranduoliniu gin
klu arba kitų rūšių masinio 
naikinimo ginklu.

1979 metų susitarime dėl 
valstybių veiklos Mėnulyje ir 
kituose dangaus kūnuose 
plėtojami ir sukonkretinami 
valstybinių įsipareigojimai 
užtikrinti, kad Mėnulis ir kiti 
Saulės sistemos dangaus kū
nai būtų naudojami tik tai
kiais tikslais.

Tačiau visi suminėti tarp
tautiniai dokumentai nepaša
lina galimybės dislokuoti 
kosmose tokių rūšių ginklus, 
kuriems nėra taikomas masi
nio naikinimo ginklo apibrė
žimas. Todėl lieka, o pasta
ruoju metu ir didėja kosmi
nės erdvės militarizavimo 
pavojus.

Tarybų Sąjunga mano, kad 
to negalima leisti. Ji stoja už 
tai, kad kosmosas visiems 
laikams liktų švarus ir kad 
jame nebūtų jokių ginklų, 
kad jis netaptų nauja ginkla
vimosi varžybų arena ir val
stybių savitarpio santykių 
blogėjimo šaltiniu.

Pasiekti šiuos tikslus, Ta- ' 
rybų Sąjungos nuomones, 
padėtų tarptautinės sutar
ties, draudžiančios dislokuoti 
kosminėje erdvėje bet kokios 
rūšies ginklą, sudarymas.

Mūsų siūlomas tokios su
tarties projektas pridedamas 
prie šio laiško.

Prašau Jus, p. Generalini 
sekretoriau, laikyti šį laišką 
aiškinamuoju raštu, kuris 
numatytas Generalinės 
Asamblėjos procedūros tai
syklėse, ir išplatinti jį kartu 
su sutarties projektu kaip 
oficialius Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos do
kumentus.

A. Gromyka
TSRS užsienio 

reikalų ministras

Gamtos rezervatai Lietuvoje

Church teisingai nurodo, kad nei viena nei kita Haigo 
teorija nėra teisinga. Pats Church yra anti-komunistas, tai 
yra, jis irgi norėtų prezervuoti kapitalistinę santvarką 
pasauline plotme. Bet jis turi blaivesnę pažiūrą. Jis 
nurodo, kad jeigu nebūtų Tarybų Sąjungos ir Kubos, 
Salvadoro žmonės visvien kovotų už skurdo ir priespaudos 
panaikinimą savo nelaimingoje šalyje. Jis nurodo, kad 
Afganistane vyksta tikros klasių kovos, o ne svetima 
okupacija, kuri viską nulemia. Jis nurodo, kad tolimesnis 
ginklavimasis beprasmis, nes abi, JAV ir TSRS, ir dabar 
turinčios pakankamai branduolinių ginklų, viena kitą 
sunaikinti.

Jis siūlo atgaivinti detantę, būtinai susitarti su TSRS 
apie ginklavimosi kontrolę ir pasitenkinti kovoje prieš 
komunizmą ideologine konkurencija.

Gamtos turtai Lietuvoje 
yra visos liaudies nuosavybė. 
Rūpinimasis gamta buvo ir 
yra svarbus valstybinis rei
kalas. Tarybinėje Konstituci
joje įrašytas straipsnis, rei
kalaujantis iš kiekvieno tary
binio piliečio tausoti gamtą, 
saugoti jos turtus.

Plečiant liaudies ūkio ga
mybą, intensyviai naudojant 
gamtos turtus, svarbią reikš
mę turi rezervatinė gamtos 
apsauga. Tarybų Lietuvos 
vyriausybės nutarimu 1946 
metais buvo įsteigtas pirma
sis respublikoje Žuvinto re
zervatas. Didelę reikšmę tu
rėjo 1959 metais priimtas 
Lietuvos TSR gamtos apsau
gos įstatymas. Vadovaujan
tis šiuo dokumentu įsteigta 
nemaža gamtos draustinių, 
nustatyti gamtos paminklai. 
1976 metais įsteigta Lietuvos 
TSR Raudonoji knyga, į ku
rią įrašyti labiausiai saugomi 
gyvūnai ir augalai.

Dabar Lietuvoje yra 3 re
zervatai, 173 draustiniai, 
vienas nacionalinis parkas. 
Gamtos paminklais paskelbti 
194 senieji parkai, 546 me
džiai. Yra daugiau kaip šim
tas geologinių gamtos pa
minklų. Bendras rezervati- 
nių teritorijų plotas viršija 
ketvirtį milijono hektarų.

Rezervatuose išsaugoma 
visa augmenija ir gyvūnija, 
išlaikomos natūralios gamti
nės sąlygos. Juose neleidžia
ma bet kokia ūkinė veikla, 
kuri gali pažeisti natūralius 
gamtos procesus.

Žuvinto ornitologinis re
zervatas užima 5428 hekta
rus. Jo teritorijoje užregis-

truota 248 paukščių rūšys, iš 
kurių 125 čia peri. Nuo 1937 
metų Žuvinte vyksta natūra
li gulbių nebylių reaklimati- 
žacija. Tada jų čia buvo dvi 
poros, o 1978 metais — jau 
462. Iš čia gulbės paplito po 
kitas Lietuvos vietoves. Da
bar Lietuvoje priskaičiuoja
ma apie 1500 senų perinčių 
gulbių ir apie 1000 jauniklių.

Žuvinto ežere ir aplink jį 
pavasarį vandens ir pelkių 
paukščiai susuka daugiau 
kaip 5000 lizdų. Rezervato 
moksliniai bendradarbiai ti
ria paukščius, jų migraciją.

Prieš penkerius metus Ta
rybų Lietuvos vyriausybės 
nutarimu įsteigtas Čepkelių 
rezervatas Varėnos rajone. 
Jo tikslas — išsaugoti vieną 
seniausių ir unikaliausių Lie
tuvos raistų, retą jo augaliją 
ir gyvūniją. Rezervato plo
tas — 8.5 tūkstančio hekta
rų. Čia veisiasi mokslui įdo
mi gyvūnija. Rezervatas gar
sėja didžiuliais spanguoly- 
nais.

Prieš kelerius metus įs
teigtas ir Kamanų valstybi
nis rezervatas Akmenės ra
jone, užimantis 3660 hekta
rų. Jo tikslas — Išsaugoti 
didžiausią ir vertingiausią 
Šiaurės Lietuvos molingų ly
gumų pelkinį kompleksą, re
tus paukščius — gerves, 
juoduosius gandrus, taip pat 
įvairius vabzdžius, augaliją.

V. Siudikas

THE UNEMPLOYED, by ROBERT MINOR, Daily Worker, Dec. 20, 1924

Žymus Amerikos menininkas, Daily World buvęs redakto
rius, kalbėtoja Robert Minor nupiešė tokį paveikslą, kuris 
tilpo Daily World 1924 metais bet tiek pat tinka ir dabar.

laimėjimais, su Res-

TAIKA KOSMOSE
New Yorke prasidės Jung

tinių Tautų Organizacijos 
Generalinės Asamblėjos 
36-oji sesija. Jau dabar in
tensyviai ruošiama jos dar
botvarkė. Tarybų Sąjunga į 

-šios sesijos darbotvarkę siūlo 
labai svarbų klausimą: “Dėl 
sutarties, draudžiančios dis
lokuoti kosminėje erdvėje 
bet kokios rūšies ginklą, su- 

i darymo”. Šis klausimas žmo
nijai rūpi todėl, kad beveik 
per 25 kosmoso įsisavinimo 
metus išaugo galimybės jį 
panaudoti ir taikiais tikslais, 
ir karo reikalams. Kosminės 
erdvės naudojimas taikiais 
tikslais žmonijai duoda daug 
naudos. Ir tarybinių, ir ame
rikiečių mokslininkų gauti 
ypatingos vertės rezultatai 
padeda ryšiams, žemės gam
tinių išteklių tyrimui, meteo
rologijai, navigacijai, kitoms 
žmogaus veiklos sritims.

Kita vertus, kosminiai lai
vai ir kitokie aparatai gali 
būti naudojami ir karo tiks
lams. Užtat Tarybų Sąjunga 
nuo pat 1958 metų siekia, 
kad kosminė erdvė būtų tai
kaus bendradarbiavimo sfe
ra. 1958 metais Tarybų Są
junga pateikė Jungtinių Tau
tų Organizacijai pasiūlymą 
uždrausti naudoti kosminę 
erdvę karo tikslais. Šioje 
srityje padaryta daug gerų 
darbų. 1963 metais buvo 
sudaryta tarptautinė sutar
tis, draudžianti branduolinio 
ginklo bandymus atmosfero
je, kosminėje erdvėje ir po 
vandeniu. 1967 metais buvo 
sudaryta tarptautinė sutar
tis, kuria remiantis numaty
ta naudoti Mėnulį ir kitus 
dangaus kūnus tik taikiais 
tikslais. Pagal šią sutartį į 
orbitą apie Žemę draudžiama 
paleisti arba kitokiu būdu 
dislokuoti kosmose bet ko
kius objektus su branduoli
niu arba kitų rūšių masinio 
naikinimo ginklu. Vėliau, 
1979 metais, valstybės susi-

tarė užtikrinti, kad Mėnulis 
ir kiti Saulės sistemos dan
gaus kūnai būtų naudojami 
tik taikiais tikslais.

Iš pirmo žvilgsnio, atrodo, 
pakanka susitarimų, kad ka
ro dievui į kosmosą kelio 
nėra. Tačiau mokslininkai 
nustatė, kad esamų tarptau
tinių dokumentų nepakanka. 
Jie kol kas nepašalina gali
mybės dislokuoti kosmose 
tokių ginklų, kurie karinių 
specialistų nuomone nėra 
masinio naikinimo ginklai. 
Manau, kad kiekvienam aiš
ku, jog kosminės erdvės mi
litarizavimo pavojus tokiu 
atveju išlieka. Štai kodėl 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras Andrejus 
Gromyka laišku kreipėsi į 
Jung. Tautų Generalinį sek
retorių Kurtą Waldheimą, 
prašydamas, kad į J. T. 
Generalinės Asamblėjos 
36-osios sesijos darbotvarkę 
būtų įtrauktas klausimas 
“Dėl sutarties, draudžiančios 
dislokuoti kosminėje erdvėje 
bet kokios rūšies ginklą, su
darymo”. Tarybų Sąjunga 
nusiuntė J. T. ir sutarties 
projektą.

Pagrindinis Tarybų Sąjun
gos siūlomo “Sutarties, drau
džiančios dislokuoti kosminė
je erdvėje bet kokios rūšies 
ginklą, projekto” principas 
yra valstybių įsipareigojimas 
nepaleisti į orbitą aplink Že
mę objektų su kurios nors 
rūšies ginklu, nedislokuoti jų 
kosminėje erdvėje. Valsty
bės turėtų įsipareigoti nenai
kinti kosminėje erdvėje kitų 
šalių objektų, nekeisti jų 
skridimo trajektorijos. Svar
biausia —- kosmosas ir toliau 
turi tarnauti taikiais tikslais, 
privalo būti tautų bendra
darbiavimo erdve. Štai ko 
Tarybų Sąjunga siekia nauja 
sutartimi dėl valstybių veik
los kosmose.

Apolinaras Sinkevičius

TELEGRAMA IŠ 
LIETUVOS
VIEŠNAGĖJE
KSAVERA KAROSIENĖ

Tarybų Lietuvoje vieši žy
mi pažangiosios JAV visuo
menės veikėja, San Francis
co Amerikos-Rusijos institu
to prezidentė, Lietuvos TSR 
nusipelniusi kultūros veikėja 
Ksavera Karosienė.

Viešnią iš Jungtinių Valsti
jų priėmė Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komi
teto piripasis sekretorius Pe
tras Griškevičius. Ji' buvo 
supažindinta su Tarybų Lie
tuvos ekonomikos, mokslo, 
kultūros
publikos kolektyvų darbu 
vykdant TSKP dvidešimt 
šeštojo suvažiavimo nutari
mus.

Ksavera Karosienė papa
sakojo apie Amerikos mote
rų bei taikos šalininkų judėji
mą prieš tarptautinio įtempi
mo didį 
imperial! 
amerikie 
taikos ir 
padėkojo 
žinti su 
mu. Sus: 
pažymėta 
lietuvių organizacijų ir spau
dos indelis į kovą už taiką, 
bendrada 
savitarpip supratimo stipri
nimą.

Ksaver 
jų penkm 
pe pažan 
vo atvyk 
gą ir kąrtu su tarybiniais 
žmonėmis dirbo naujose sta
tybose. Už šį darbą, nenuil
stamą ve 
rybų Sąj 
tautų draugystę, jai įteiktas 
“Darbo Vįeterano” medalis.

Pokalbyje dalyvavo Lietu
vos Komįinistų Partijos cen
tro komiteto sekretorius 
Lionginas Šepetys, CK už
sienio rys 
Feliksas 
kės 
pirminink 
nis, Lietu 
sąjungos 
kas, “Tie: 
daktorius 
čiukas.

nimą, kurį vykdo 
stinės jėgos, apie 
čių tautos troškimą 
socialinės pažangos, 
už galimybę susipa- 

Respublikos gyveni- 
itikimo metu buvo 
is JAV pažangiųjų

rbiavimą ir tautu

a Karosienė pirmų 
ečių metais su gru
bių amerikiečių bu- 
jsi i Tarybų Sąjun-

įiklą, stiprinant Ta- 
ungos ir Amerikos

ių skyriaus vedėjas 
Strumilas, “Tėviš- 

Drąugijos prezidiumo 
as Pranas Petro- 
vos TSR žurnalistų 
valdybos pirminin- 
sos” laikraščio re- 

Albertas Laurin-
J. Žukauskas

Tarybų Lietuvos 
bičiuliai

DŽIAUGIUOSI APLANKĘS 
TĖVIŠKĘ

Gimiau ir augau Lietuvoje, 
kurios nepamirštu gyvenda
mas išeivijoje, JAV Floridos 
valstijoje. Štai jau devintą 
kartą lankausi Tarybų Lietu
voje. Kiekvieną sykį matau 
tėviškę vis gražėjančią, jos 
žmones —! vis geriau, links
miau gyvenančius. Su džiu
gesiu širdyje, regėdamas lai
mingus ta 
pabuvojau 
Trakuose, 
Rumšiškes

Kai pokario metais pirmą 
kartą lankiau gimtąjį kraštą, 
dar mačiau karo liekanų, 
mano artimųjų ir visų tautie
čių gyvenipas nebuvo toks 
gražus ič turtingas, koks jis 
yra šiandien. Komunistų 
partijos ir Tarybinės vyriau
sybės rūpestis, mano tautie
čių darbas labai pakeitė Ne
muno kraštą.

Kiekvienas apsilankymas 
Tarybų Lietuvoje svečiams 
yra mokykla, kaip reikia 
tvarkytis, gyventi. Stebiuo
si, žmonių kūryba ir grožiu. 
Auga nauji pastatai, mokyk
los, įmonės. Džiugina respu
blikos mokslas, kultūra, me
nas, literatūra.

Linkiu visiems Tarybų Lie
tuvos darbo žmonėms gero
vės, dar didesnių socialisti
nių laimėjim 
gės. Linkiu $ekmes ir. dėkoju 
“Tėviškės” 
pestį mumis 
nės išblaškytais užsienio lie
tuviais, už

utiečius, šį kartą 
Vilniuje, Kaune, 
Druskininkuose, 

i|e, gimtinės kaime.

ų, taikios padan-

SKAITYKITE

LAISVĘ

draugijai už rū- 
, toli nuo gimti-

_____,_ organizuojamas 
puikias ekskursijas po respu
bliką, įdomius susitikimus.

Jonas Smolenskas
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KAS NAUJO PALANGOJE ?
SAULĖ MARKELYTĖ

“LAISVE”

ŠVENČIONIŲ VAISTAI

Puošnių egzotinių augalų nebus stengia
masi įveisti. Salinant menkaverčius krūmus 
ir medžius, bus išryškinami esami auga
lai — paprastosios ir kalninės pušys, eg
lės, alksniai, formuojami pušų gojeliai, ber
žynėliai. Ir senojoje dalyje, ir naujojoje 
vykdoma medynų rekonstrukcija. Pasenę 
augalai atsodinami jaunais. Nudžiūvusios, 
senesnės kaip 200 metų pušys atsodina
mos 7—10 metų pušaitėmis, kurias tiekia 
Šventosios girininkija. Be to, pievos ir aikš
telės formuojamos atsižvelgiant ir į jų 
priežiūros technikos galimybes.

Kad parko oras būtų kuo daugiau 
prisotintas fitoncidų, sodinami paprastieji 
kadagiai, kvepiančios gėlės, balzaminės 
tuopos. Orą gerai valo lapuočiai. Jų mai
šymas su spygliuočiais duoda gerą efektą. 
Liepų, klevų, beržų, juodalksnių, kurie ne
blogai auga parke, lapų paklotė praturti
na skurdų smėlingą dirvožemį. Taip su. 
kuriamos geresnės sąlygos ir žolinei au
galijai.

Didelis Palangos parko turtas — 
paukščiai. Kokių tik Čia koncertų nepri
siklausysi! įsikuria čia tokios rūšys, 
kurių kitur Lietuvoje sunku ir» beaptikti. 
Mat parko dekoratyviniai krūmai yra 
vertingi ornitologiniu požiūriu. Patin
ka paukščiams tankūs kalninių 
serbentų, kaulenių, sausmedžių ir 
lanksvų krūmynai. Daugelis laiko
si juose ir žiemą. Yra parke kiškių, 
stirnų, voveraičių, gulbių, povų. Gulbės jau 
treji metai nebeperl. Gal ir be blogos va
lios, tiesiog iŠ nežinojime kai kurie parko 
lankytojai išvaiko jas iš lizdų. Atšąla kiau
šiniai... Liūdnos atrodo gulbės. O povas 
vieną dieną buvo rastas be uodegos — 
prireikė kažkam tviskančių šio pasipūtėlio 
plunksnų. Nebegalės jis puikuotis prieš 
parko lankytojus, ypač mažuosius, tokius 
imlius gamtos grožiui. Ne iš gero tie ne
vikrūs skrajūnai stengiasi užlėkti ant Ginta
ro muziejaus stogo. Ar ne per daug įsi
smaginta baidyti paukščius? Visi turime 
saugoti ir parko augaliją, ir gyvūniją. 
Daug įdedama darbo kuriant grožį, ir 
piktą ranką kiekvienas privalome sulaikyti.

Graži naujovė — naujas parko adminis
tracijos pastatas ir šiltnamiai, pastatyti pa
gal palangiškio architekto G. Likšos projek
tą. Šiltnamių plotas — 1000 m2. Trečda
lis to ploto numatyta paskirti lankymui — 
subtropinių augalų ekspozicijos bus deri
namos su dailės kūrinių, fotonuotraukų ir 
kitokiomis parodomis. Bus ieškoma augalų 
derinių su dailės kūriniais. Žmonės galės 
pasimokyti ir savo buityje pabandyti kur
ti jaukumą iš panašių derinių. Kai kuriuos 
augalus bus galima propaguoti platinti, 
nors, be abejo, ne viskas, kas auga šiltuo
se drėgnuose šiltnamiuose, galės augti kam
bariuose.

Kadangi šiltnamio ekspozicijas numato
ma formuoti iš augalų stambesnėmis grupė
mis, nenumatoma surinkti itin 
daug rūšių. Nepaisant to, jau 
sukaupta nemažai subtropinių au
galų. Begonijų kolekcijoje jau apie 20 veis
lių. Nemažai surinkta paparčių veislių, žydi 
šiltnamyje orchidėja Vanda tricolor, iš' 
skleidusi smulkių žiedeliu kekę, akin',mu 
raudoniu blizga anturių žiedai, išraičiusi 
dygliuotas, rausvais žiedeliais nusagstytas 
Šakas euforbija, visada dekoratyviai atrodo 
spygliais pasišiaušę kaktusai... Nemažai se
nesnių augalų gauta iš Palangos kelių eks
ploatacijos valdybos — juos išaugino meist
rė O. Inkėnaitė Didžioji subtropinių augalų 
dalis gauta iš Vyriausiojo Maskvos botani
kos sodo.

Sanatorija „Palanga" Vanagupėje

Kasmet žymiausiame mūsų pajūrio ku
rorte pamatome kažką nauja. Štai Vanag- 
upėje duris atvėrė nauja sanatorija „Pa
langa", prie vasaros skaityklos rankas 
dangun iškėlė pašauta mergaitė — dail. 
A. V. Vertulienės skulptūra pagerbė 
tragiškus Didžiojo Tėvynės karo pra
džios įvykius pionierių stovykloje, netoli 
paplūdimio, Ręžės dešiniajame krante, 
kyla didelis baseino pastatas, paklotos 
komunikacijos būsimajame sveikatingu
mo parke tarp Naglio kalno ir Vanag- 
upės, VISI specialistų pasiūlyta nauja 
transporto judėjimo schema...

Bet, matyt, daugiausia naujienų Pa
langos parke. Senasis, romantiškasis Pa
langos parkas, dabar vadinamas botani
kos parku, sukurtas pagal žymaus pran
cūzų landšafto architekto Eduardo Andrė 
projektą, medžių ir krūmų sodinimo dar
bams vadovaujant belgui B. de Kulonui, 
nebuvo pritaikytas dideliam lankytojų 
srautui. Nors ir labai stropiai prižiūrimas, 
nuolat atnaujinamas, kenčia nuo daugy
bės lankytojų, o ir šie nori daugiau lais
vės jaukioje parko aplinkoje. Parko lan
kytojų dabar labai gausu — centrinėje 
parko dalyje per metus apsilanko apie 1,5 
mln. žmonių, o birželio, liepos, rugpjūčio 
mėnesiais, ypač ūkanotomis dienomis, 
per dieną parku praeina iki 20—25 tūkst. 
žmonių!

Siekiant sumažinti tą intensyvų „eis
mą", kuriama naujoji parko dalis. Siam 
darbui vadovauja ilgametis parko direk
torius miškininkas Kazys Urbonavičius, 
bendradarbiaudamas su Palangos vyriau
siuoju architektu L. Mardosu ir architek
tais — A. Cepiu, R. Vaineikyte, K. Alek
navičiumi. Naujoji parko dalis kone dvigu
bai didesnė už senąją (senoji — 30 ha, 
naujoji — 56 ha), ji nusitęsusi j pietus 
už Birutės kalno. Senosios pušys jau žval
gosi j naujojo tvenkinio veidrodį. Tvenki
nys buvo pradėtas kasti 1976 m. senos 
pelkės vietoje, antrojoje, kitados tyvulia
vusios Litorinos jūros, terasoje. Tvenkinio 
plotas — 0,6 ha, kaip ir senojo. Gylis taip 
pat 1,5 m. Sį pavasarį tvenkinio pakrantei 
jau puošė pavasarinės gėlės: parko žalu
moje vienur mėlynavo neužmirštuolės, ki
tur baltavo narcizai, dar kitur raudonavo 
tulpės. Tvenkinys yra dirbtinis vandens 
baseinas, jo lygis reguliuojamas. Todėl, 
statant tvenkinį, turi būti įrengiami ir 
vandentiekis bei kanalizacija.

Naujojoje parko dalyje žmonės galės ne 
tik grožėtis peizažais, kaip senojoje da
lyje, bet ir gyventi tuose peizažuose. Ga
lės ne tik takais — jų jau nutiesta apie 
5 km — vaikštinėti, bet ir pabūti su vai
kais nuošaliau nuo jų. Lankytojams čia 
žadama suteikti daugiau patogumų, kad 
jie kuo ilgiau galėtų ir norėtų pabūti lauke.

Parengtas Birutės kalno sutvarkymo pro
jektas, projektuojama dūdų orkestro estra
dos rekonstrukcija, rūpinamasi šachmatų 
žaidimo aikštelių įrengimu. Naujojoje par. 
ko dalyje pakloti kabeliai apšvietimui. O 
už Birutės kalno, kur 1941 m. hitlerinin
kų buvo sušaudyti Palangos tarybiniai 
aktyvistai ir daug kitų žmonių — iš viso 
111, numatyta pastatyti memorialinę skulp
tūrą. Parko vadovybė dailininkams ir ar. 
chitektams, kuriantiems šį paminklą, siūlo 
vaizdingą kalvelę — pažymėjo ją granito 
luitais. O naująjį tvenkinį turėtų papuošti 
dekoratyvinė skulptūra.

Naujoji parko dalis, kad žmogus jaus
tų su gamta glaudesnį ryšį, formuojama 
laisviau — joje išliks natūralesnės erdvės, 
gėlės bus sodinamos didesniais plotais.

Džiaugsmo luotas
Jau kuoduotą 
liepų guotą 
glosto vandenys žali 
ir siūbuoja mažą luotą, 
rūpestingai išsmaluotą, 
ir lyg skausmą — juodą, juodą. 
Vakaras nebetoli.

Kai naktis išgainios vėjus 
ir tyla atplūs krantais, 
mėnesienos apsemtais, 
aš, ilgai viena liūdėjus, 
j tą savo juodą luotą 
sės iu laukdama kažko... 
Gal išplauksiu į žieduotą 
kraštą laimės paieškot. . .

Ežere ŠnypŠ karštos žvaigždės, 
skverbsis pro miglas blankias, 

o mėnulis įsižeidęs 
ir į žvaigždę susižeidęs 
ajerynuose nuskęs.

Ir pamiršiu, kad šalimais 
vis dar vaikšto nedalia 
su graudžiais 
prisiminimais, 
su skaudžiais 
nusivylimais 
ir su ašara gailia.

Liepų guotas 
spinduliuotas — 
kaip viršugalviai narų, 
Ir šviesus lyg džiaugsmas luotas 
blyksi saulės paauksuotas 
po vidurnakčio kerų.

Pranas RAŠČIUS

Apie 
Joniškio 
veiklų

Rajono darbo kolektyvuose 
veikia 36 partinės grupės, 23 
iš jų — žemės ūkio darbuo
tojų.

Lietuvos KP rajono komite
tas surengė seminarą partinių 
grupių organizatoriams. Pra
nešimą tema „Aktualūs parti
nių grupių darbo klausimai 
TSKP XXVI suvažiavimo nuta
rimų šviesoje" padarė LKP 
rajono komiteto darbuotojas 
J. Kasperavičius. Darbo paty
rimu pasidalijo partinių gru
pių organizatoriai.

A. LITITAUSKAS

Pašautoji mergaitė Palangos botanikos parko administracijos pastatai ir šiltnamiai

Visoje šalyje ir užsienyje 
garsus Švenčionių vaistažo
lių fabrikas, gaminantis 26 
rūšių gydomąsias arbatas, 
kurias siunčia į 160 vietovių.

Su vaistažolių fabriko isto
rija ir dabartimi galima susi
pažinti Švenčionių kraštoty
ros muziejuje — čia paruošta 
ekspozicija ir apie gydomųjų 
žolių rinkimą ir gamybą šia
me krašte.

Rytų Lietuvos Vilniaus 
krašto valstiečiai seniau gy
veno labai skurdžiai. Neder
lingi, smėlėti ir akmenuoti 
laukai nepajėgdavo išmaitin
ti valstiečių, ir jie ieškodavo 
papildomų šaltinių. Taip atsi
rado šiam kraštui būdinga 
verslo rūšis — vaistažolių 
rinkimas. Surinktas sudžio
vintas žoles moterys veždavo 
j Vilnių parduoti.

Švenčionių vaistinės provi
zorius Taraseiskis ėmėsi pats 
supirkinėti vaistažoles, iš ku
rių darydavo gydomuosius 
mišinius. Mišinius parduoda
mas, gaudavo didelius pel
nus, todėl įkūrė nedidelę 
įmonėlę. Kylant vaistažolių 
paklausai, ši verslinė įmonė 
išaugo į fabriką, kurį pastatė 
vėlesnė Taraseiskių karta 
1885 metais. Netrukus atsi
rado konkurentų. Sujungus 
įmones susikūrė firma “Vais
tažolės”. Greit plito vaistažo
lių realizavimo rinka, įmonės 
užmezgė ryšius su užsieniu, 
užsakymai eidavo iš Italijos, 
Anglijos, Vokietijos, Danijos 
ir iš kitur.

1940 m. fabrikas buvo na
cionalizuotas. II pasaulinio 
karo metais vokiečių okupan
tai fabrike gamino šermukš
nių vyną. Atsitraukdami fa
briką sudegino, išvežė įren
gimus, plantacijas išnaikino.

Pirmaisiais pokario metais 
fabriko pajėgumas buvo la
bai mažas, paruošas vykdė 
tik Švenčionių rajone. Vais
tažolių fabrikas — vienintelė 
tokio profilio įmonė šalyje. 
Išleidžia apie 200 pavadinimų 
vaistažolių. Metinė apyvar
ta — virš 2 milijonų rublių.

Pagrindas — gydomosios 
arbatos “Nervus raminanti”, 
“Nuo kosulio”, “Vitamininė” 
ir kitos.

Niekas kitas gydomųjų ar
batų šalyje negamina, todėl 
paklausa labai didelė. Į fabri
ką atkeliauja 300-400 laiškų, 
su padėkomis iš visų Tarybų 
Sąjungos kampelių.

Į vaistažolių fabriką, įsikū
rusį beveik miestelio centre, 
prie Laisvės aikštės, užsu
kau ir aš. Nors lauke buvo 
žiemos vidurys, įėjęs į Vais
tažolių fabriko teritoriją pa
sijutau giedrią vasaros po
pietę begulįs kaitrioj nešie
nautoj lankoj. Mūsų kraštui 
būdingi, mieli širdžiai pievų 
kvapai — net galva svaigs
ta .. .

Palypėjęs į antrąjį aukštą, 
užėjau pas fabriko direktorę 
Žibutę Bičkauskienę, kuri 
papasakojo:

— Gaminame neįprastą 
produkciją: arbatas, vaista
žolių mišinius, produkciją 
siunčiame po visą Tarybų 
Sąjungą.

Mes atliekame funkci
jas — paruošų ir gamybinę. 
Tai yra pats fabrikas dalį 
žaliavų paruošia pats Lietu
voje, kitą dalį žaliavų gauna
me iš kitų sąjunginių respu
blikų — iš Rusijos, Ukrai
nos. Iš Šitonušo gamyklos 
šaltekšnio žievę ir pelyno 
žolę. Nors dalį pasiruošiame 
Lietuvoje.

Ir aviečių gauname, ir lie
pos žiedų, žodžiu, visko res
publikoje paruošti nesugeba
me.

— Teko skaityti, kad ža
liavas perkate ir iš Indijos, — 
pasiteiravau.

— Iš Indijos mes gauname 
senos lapus, — atsakė direk
torė.

— Apskritai, papasakokit 
apie vaistažoles, — vėl pra
šiau.

— Šiuo metu gydymasis 
vaistažolėmis yra labai popu
liarus, ir mūsų produkcija 
yra labai visur laukiama. 
Pavyzdžiui, tokios arbatos, 
kaip tulžį varanti arba ner
vus raminanti yra mūsų po
puliariausios arbatos. Valeri
joną labai visi mėgsta, ka
dangi nervus gerai ramina. 
Tokiu metu, kaip dabar, nuo 
kosulio arbatos labai reika
lingos. Žiemos metu mes ga

miname vitaminines arbatas, 
kurios papildo vitaminų trū
kumą, — papasakojo Ž. Bič
kauskienė.

— O kaip ir kas renka 
vaistažoles? — teiravausi 
jos.

— Lietuvoje mes turime 
virš 60 paruošų punktų. Ben
drai mums vaistažoles ir iš 
gyventojų superka atatiniai 
paruošėjai, superka ir vaisti
nės. 0 renka vaistažoles dau
giausia mokiniai — tai gyslo
čio lapus, kraujažolės žiedus 
ir žolę, ajero šakniastiebius, 
ąžuolo žievę, jonažolės žolę. 
Šita žolė liaudyje laikoma 
gydanti nuo 99 ligų, labai 
populiari. Jeigu iš viso ligų 
yra šimtas, tai jonažolė gydo 
nuo 99-nių ligų.

— Populiarios jūsų arba
tos. Ar žmonės perka?

— Jas labai perka, — tei
gė direktorė — teiraujasi ir 
ieško. Net siunčia mums laiš
kus, jeigu tik kada atranda. 
Siunčia laiškus iš įvairių ša
lies kampelių: iš Saratovo, 
Sachalino, Odesos. Rašo: 
“jūsų arbatos mums labai 
padėjo, tiesiog vienintelė 
priemonė”. Prašo atsiųsti.

Pasiėmiau porą laiškų iš 
visos jų šūsnies. Rašo Vera 
Sobčenko iš Ukrainos, Žito- 
miro. “Septynius metus ken
čiu nuo bronchų astmos. At
sitiktai ligoninėje pažįstama 
davė jūsų arbatos nuo kosu
lio, ir man pasidarė daug 
lengviau”. 0 štai laiškas iš 
Maskvos srities. Rašo Galina 
Kuznecova: “Tai vienintelė 
arbata, kuri man padeda ir 
todėl kreipiuosi į jos gamin
tojus ...”

Per pastaruosius dvide
šimt metų fabriko gamybos 
apimtis išaugo maždaug 20 
kartų. Nors paklausa didelė, 
galimybės toliau didinti ga
mybą vis dėl to yra ribo
tos .. . Prisiminiau gi, kad 
artėja šimto metų jubiliejus, 
o paklausiau, ar jaunimas 
atskiria gyslotį nuo jonažo
lės?

— Švenčionių krašto vais
tažolių rinkimas yra tradici
nis. Apie tai liudija, kad ir 
tai, jog būtent Švenčionių 
vaistažolės fabrikui sukaks 
100 metų, — kalbėjo direkto
rė, ir toliau vėl: — žmonės 
čia vaistažoles pažįsta ir ren
ka jas, ir gerbia. Ne veltui
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GREIČIAU, 
ŠIRDIE...

° Psichologai seniai žinojo, 
kad jaudinančios mintys ver
čia smarkiau plakti širdį. 
Dabar atrastas ir atvirkšti
nis ryšys — smarkiau plak
dama širdis stimuliuoja sme
genis.

Ohio valstybinio universi
teto mokslininkai pagreitino 
14 žmonių pulsą, prijungę 
širdies stimuliatorius. Kai 
širdis plakė daug dažniau nei 
normaliai, bandomieji grei
čiau suvokdavo skaitomą 
tekstą, kalbėdami vartojo 
sudėtingesnius sakinius ir la
biau pagrįstus argumentus.

Mokslininkai mano, kad, 
pagreitėjus širdies veiklai, 
prie širdies esantys nervai 
siunčia signalus smegenims 
nepaisyti trukdančios infor
macijos, kurią teikia pojū
čiai, ir susikaupti savo dar
bui.

Misionierius Afrikoje 
pamalė netoli savęs liūtą, at
siklaupė ir pradėjo uoliai 
melstis. Jo nuostabai liūtas 
padarė tą patį.

— Ar ir jūs krikščionis? — 
sutrikęs paklausė misionierius.

— Ne, bet kodėl gi nepa- 
simelsti prieš gardžius pie
tus?

Švenčionių rajono mokyklos 
visada vaistažolių rinkimo 
konkursuose užima pirmas, 
antras vietas. Tiek viduri
nės, tiek aštuonmetės.

Tai, kad ir vaikai, ir jau
nuoliai neužmiršta vaistažo
lių, jas pažįsta, noriai ren
ka—nuteikia optimistiškai.

Antra vertus, valstybės 
rūpinimasis gamtos apsauga, 
kurios viena krypčių — vais
tažolių apsauga, užtikrina, 
jog ir ateityje turėsime kur 
ir ką rinkti, kad vaistažolės 
neišnyks. Vadinasi, ir mūsų 
vaikų vaikai neužmirš nei 
jonažolės, nei vingiožykštės 
žiedų, nei ožiažolės, pelynų 
skonio. Kosuliui lengvinti 
vartos čiobrelius ir putoklio 
šaknis, praradusius apetitą 
vaikus mamos girdys pup
laiškio lapų ar širdžolės nuo
viru, o jeigu vaikai prie stalo 
ir tada ožiuosis ramins ner
vus šventagaršvės šaknų ar 
ramunėlių graižų ištrauko
mis.

ramins ner-

Marius Dikas
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„TRIMITO" DIENOS MAŽEIKIUOSE
“LAISVĖ”

Lietuviškos mašinos
PENKTADIENIS, RUGSĖJO [SEPTEMBER] 4,1981

Kultūrinės žinios žinelės
Irena Mikšytė

Kalendoriaus lapelis balandžio 17-ąją nerodė jo
kios Ivenfės. Ir diena pasitaikė pilkoka — žvarbi, 
be saulės. Bet žemaliečlai tą ketvlrtadlenj jslminė 
Ilgam. Jų seno kaimo (paskelbto netgi urbanistiniu 
draustiniu) gatve pradardėjo bričkos, prisėdusios 
gražiai uniformuotų muzikantų, kurie drebino namų 
langus smagia muzika. O vakare įvyko koncertas 
naujai (rengtuose kultūros namuose. Net Iš gretimų 
kaimų atvažiavo žmonių pasiklausyti pirmojo profe
sionalaus orkestro, aplankiusio tolimą Žemaitijos 
kampą Žemalę. Kolūkio pirmininkas Bronius Urbonas 
tyliai džiaugėsi, žiūrėdamas j sausakimšą salę. Ne* 
veltui jis, nelaukdamas nei specialių lėšų, nei 
projektų, senoje medinėje mokykloje (rengė 300 
vietų salę; neveltui savo nuožiūra paliko nemažai 
vietos scenai, parūpino jai gerą apšvielimą. Dabar 
čia laisvai Išsitenka pučiamųjų orkestro „Trimitas" 
estradinė grupė, dainininkai ir dar lieka vietos 
Šokėjams. Seneliai, močiutės, pusamžiai ir visai 
maži negali atitraukti akių nuo scenos. Itin su* 
žavėtai jaunimas —■ jiems dainuoja nusipelniusi 
artistė Janina Miščiukaitė, Viktoras Malinauskas, 
Liutauras čeprackas, Roma Mačiulytė! Ir dainuoja tą 
patį repertuarą, kuris dainuotas daugelio respublikų 
sostinėse. Ir stengiasi nė kiek ne mažiau, negu ten. 
O šokėjos (baletmeisteris B. Molslejevas) keičia 
puošnius tualetus vieną po kito, taip pat, kaip kon- 
certuėdamos Maskvos olimpiados svečiams...

Toki buvo vienas Iš devynių koncertų, kuriuos 
valstybinis pučiamųjų orkestras „Trimitas" surengė 
Mažeikių rajone (IV. 13—IV.19). Pasidalijęs | dvi 
grupes — pučiamųjų (vad. R. Balčiūnas) Ir estradi
nę, vadovaujamą „Trimito" vyriausiojo dirigento 
M. Tamošiūno, |ls koncertavo Mažeikių kompre
sorių gamykloje (5 koncertai), Žemalės, Tirkšlių,

Sedos ir Židikų kultūros namuose. Be to, buvo su
rengti maršal-paradai, padėtos gėlės karių kapuo
se, atmintinose istorinėse-revolluclnėse vietose, 
surengtas Žemaitijos rajonų pučiamųjų orkestrų va
dovų ir muzikantų seminaras, susitikime su Mažei
kių rajono vadovaujančiais darbuotojais išklausy 
tas pasakojimas apie rajono kultūros perspektyvas, 
pasirašyta kultūrinio bendradarbiavimo sutartis, 
aplankyta Naftos perdirbimo gamykla.

Mažeikiai — sparčiai augantis miestas. Todėl labai 
susirūpinus čia kalbama apie kultūros namus, kurių 
verkiant reikia. Tokių, kurie patenkintų miesto reik
mes. O Mažeikiai jau turi gan senų ir gražių kultūri
nių tradicijų, keičiamasi kultūros dienomis su kaimy
ninės Latvijos rajonais, su Estijos Paldės rajonu, ren
giamos su latviais bendros šventės su sportiniais žai
dimais ant rajonų ribos prie gražiosios Vadaksties 
upės, jau aštuoneri metai Mažeikiuose vyksta ir pu
čiamųjų orkestrų festivaliai — konkursai „Žemaičių 
dūdos". „Trimito" koncertai darbininkams ir kol
ūkiečiams parodė, kad mūsų periferijos klausytojui 
nebereikia daryti jokių ypatingų nuolaidų. Pui
kiai buvo priimtos programos, kuriose skambė
jo šostakovičlaus, Chačaturiano, Vagnerio, Ver
džio (su pučiamųjų grupe koncertavo operos so
listas P. Zaremba) kūriniai, atidžiai Išklausyti vy
riausio dirigento M. Tamošiūno ir orkestro direk
toriaus V. Aleksos pasakojimai apie orkestro bio
grafiją, jo kūrybinius užmojus, ateities perspekty
vas. „Trimito" dienos Mažeikių rajone (tikino, kad 
tokie renginiai (muzikos dienas savo ruožtu rengia 
VF, VAOBT, „Lietuvos" ansamblis), jeigu jie or
ganizuojami su tikra meile klausytojui, su savo 
artistinio prestižo ir tikro menininko atsakomy
bės pajautimu, gali atnešti žmonėms daug džiaugs
mo ir Ilgai neužmirštamų (spūdžių.

Rajono vadovaujant/s partm.a, ir tarybiniai darbuotoja kartu su „Trimito" 
vadovais pagerbia tarybinių karių, žuvusių Didžiojo Tėvynės karo metais, 
atminimą

Paukščiu duona 
žiedai kūpėjo, brinko vaisiai 
Nuo saulės palietimo. 
Vis tirpo ir mažėjo laisvė 
Jaunų dienų augimo.

Šlamėjo vėjai, laistė lietūs, 
Zenitan saulė krypo. 
O laisvė tirpo lyg palietus 
Ugninę savo ribą.

ALFONSAS MALDONIS
Ir vaisiaus stinguliu užpildė
Tą erdvę, kurios siekta, 
Apgaubdama saldybėm viltį — 
Mažytę rudą sėklą.
Ir praskrendančių paukščių

duona
Apkaišė žalią medį.
Ir to, ko buvo dosniai duota, 
Pati savy nematė.

Buržuazijos valdymo me
tais Lietuvoje veikė tik 
smulkios mašinų gamybos ir 
metalo apdirbimo įmonės ir 
dirbtuvės, kuriose dirbo vos 
du tūkstančiai žmonių.

Šiandien Tarybų Lietuvos 
mašinų gamybos pramonė — 
respublikos pasididžiavimas. 
Ji gamina aukšto techninio 
lygio produkciją, lemiančią 
viso liaudies ūkio techninę 
pažangą. Mašinos ir įrengi
mai su Tarybų Lietuvos įmo
nių ženklu siunčiami daugiau 
kaip į 70 pasaulio šalių.

— Sukurti modernią maši
nų pramonę Tarybį Lietuvai 
padėjo visos broliškos tary
binės respublikos, — pasako
ja Valstybinio Plano komite
to mašinų ir metalo apdirbi
mo pramonės skyriaus virši
ninkas Albinas Jovaraus- 
kas. — Galima drąsiai teigti, 
kad savo techniniu lygiu mū
sų šios šakos įmonės prilygs
ta daugeliui garsių užsienio 
firmų. Labai įvairi ir jų 
produkcija. Pradedant tel
pančiais ant delno elektros 
varikliais tiekiame moder
nius laivus, galingas žemės 
ūkio mašinas . . .

Tik prieš porą dešimtme
čių Lietuvoje buvo surinktos 
pirmosios metalo apdirbimo 
staklės, o šiandien respubli
kai jau tvirtai prigijęs “stak
lių krašto” vardas. Ir ne be 
pamato. Dabar Lietuvoje 
kasmet jų pagaminama be
veik po 30 tūkstančių. Pagal 
metalo pjovimo staklių ga
mybą tūkstančiui gyventojų 
mes gerokai pralenkėme to
kią senas mašinų gamybos 
tradicijas turinčią šalį, kaip 
Švaicarija. Už koordinatinio 
ištekinimo staklių sukūrimą 
ir gamybos įsavinimą didelei 
grupei Lietuvos specialistų 
paskirta TSRS valstybinė 
premija. Nemažai jų modelių 
pelnė aukso medalius Leipci
go, Brno ir Zagrebo tarptau
tinėse mugėse. Lietuviškos 
staklės labai patvarios, tiks
lios: kai kurie jų modeliai 
dirba vienos tūkstantosios 
milimetro dalies tikslumu.

Visoje Tarybų Sąjungoje, 
daugelyje užsienio šalių gali
ma sutikti automatizuotus 
elektros suvirinimo agrega
tus, dažymo įrenginius, žolės 
miltų gamybos kompleksus 
su Lietuvos įmonių ženklu. 
Vienu iš rimčiausių savo kon
kurentų tarptautinėje are
noje garsi švedų firma “Mal
kus” laiko Vilniaus grąžtų 
gamyklą: čia daromi įrankiai 
pranoksta geriausius užsie
nio pavyzdžius. Austrų firma 
“Gauser” nepagailėjo kompli
mentų Ukmergės “Vienybės” 
gamyklai. Jos išleidžiami su
dėtingi mazgai naftotiekių ir 
dujotiekių įrengimams tar
nauja gerokai ilgiau, negu 
tie, kurie gaminami kitose 
šalyse. Pagrįstą pavydą ne 
vienos šalies jūreiviams kelia 
Klaipėdoje pastatyti laivai, 
pritaikyti žvejybai atšiaurio
mis Barenco ir Norvegijos 
jūrų sąlygomis.

Vienuoliktąjį penkmetį 
(1981-1985) respublikos ma
šinų pramonė taip pat vysto
ma sparčiais tempais. Pla
nuojama jos gamybą padidin
ti maždaug trečdaliu. Būdin
gas šio penkmečio bruožas — 
techninis įmonių pertvarky
mas, kuris leis gaminti ne tik 
daugiau, bet ir žymiai aukš
tesnės klasės produkciją. 
Praktiškai visi iš dviejų šim
tų naujų mašinų ir agregatų 
modelių, kuriuos numatyta 
patiekti pramonei ir žemės 
ūkiui, — maždaug dvigubai 
našesni, gerokai patikimesni. 
Liaudies ūkiui tai duos didelę 
lėšų ir darbo ekonomiją. Štai 
“Sigmos” susivienijimas ruo
šiasi gaminti elektroninę 
skaičiavimo techniką, kuri 
valdys ištisus gamybos pro
cesus, plačiai bus taikoma 
automatizuotose valdymo 
sistemose. Didelę paramą

statybininkams suteiks' nau
jieji Vilniaus statybos apdai
los mašinų susivienijimo ag
regatai: Jais dešimties žmo
nių brigada galės atlikti šim
to dažytojų darbą.

Plačia gamybos moderniza
cija siekiama ne tik ekonomi
nės, bet ir socialinės pažan
gos. Aptarnaudami “protin
gesnes” mašinas, darbininkai 
padaro kur kas daugiau, o 
pavargsta mažiau. Beje, sun
kiame darbe juos vis dažniau 
pavaduoja automatika, pra
moniniai manipuliatoriai. Vi
sose mašinų gamybos įmonė
se plačiai taikomos automati
zuotos linijos, kur darbinin
kui jau tenka tik operato- 
riaus-gamybos reguliuotojo 
vaidmuo. Tai išvaduoja žmo
gų nuo monotoniškų, vargi
nančių operacijų, o pačiam 
darbui suteikia kūrybingesnį 
pobūdį. Sudaryti įmonėse 
“Gamybos komfortą” daug 
padeda mokslininkai. Jų re
komendacijų dėka įgyvendi
namos plačios programos, 
kaip vyti iš cechų dulkes, 
efektyviai kovoti su triukš
mu. R. Cėsna

ooooooooo

Šypsenos

® Po sekmadieninių pa
maldų parapijietė pamiršo 
bažnyčioje krepšelį. Ji grįžo 
jį pasiimti, bet neberado. Pa
aiškėjo, kad jį paėmė pasto
rius.

— Aš nusprendžiau, kad 
geriau krepšelį paslėpsiu ir 
perduosiu jums. Juk yra žmo
nių, kurie galėjo palaikyti jū
sų krepšelį atsakymu į mal
dą.

Gydytojas pacientui:
— Ar jūs rūkote!
— Ne.
— Labai gaila. Metęs rū

kyti, jūs geriau pasijustumė- 
te.

Rašo: Frank Stiukas

ABORIGENAI NEW YORKE
Pirmą kartą Amerikoje gastroliavo tikrieji senosios 

Australijos gyventojai — aborigenai, kurie tvirtina, kad jų 
kultūros pradžia esanti 40,000 metų senumo. Jie, atseit, yra 
tikrieji Australijos gyventojai.

Jų 28 asmenų ansamblis vadinasi Aborigenų Menininkai iš 
Australijos. Jie gastroliuos New Yorke, San Francisco, 
Chicago ir kituose Amerikos miestuose. Jie taip pat ruoš 
nemokamus spektaklius juodukų apgyventose didžiųjų 
miestų kolonijose, norėdami juos supažindinti su savo 
dainomis ir egzotiškais šokiais.

NEDAINUOSIU . . .

Prieš keletą savaičių, Bayreuth Operos Festivalio metu, 
Vokietijoje, kur paprastai yra vaidinamos Richard Wagne- 
rio operos, pirmą kartą debiutavo amerikietė Johanna 
Meier operoje “Tristanas ir Izolda” ir susilaukė labai 
palankios kritikos. Jinai buvo pirmoji amerikietė atlikusi šią 
rolę Bayreutho Festivalyje.

Festivalio direktorius J. P. Ponnelle jo$ paprašė, kad 3 
veiksmą jinai dainuotų orkestro duobėje, o scenoje kita 
artistė vaidins ir žiopčios. Johanna tai daryti atsisakydama 
pasakė: Dainininkas turi būti ne tiktai girdimas, bet ir 
matomas!

SUSTREIKAVO CHORAS

Vakarų Vokietijoje, baigiantis Muncheno Operos Festiva
liui Bavarijos Valstybinėje Operoje laike Wagnerio operos 
“Die Meistersinger” — staiga sustreikavo choras. Du 
veiksmus atidainavo, o prasidėjus 3 veiksmui — choristai 
tik judino lūpas, bet nebuvo nieko girdėti. Streikuojantieji 
taip pasielgė reikalaudami didesnio atlyginimo! Publikoje 
kilo nepasitenkinimas. Operos vaidinimą teko nutraukti. 
Būna ir tokių streikų.

MUZIKAS “CHAPLIN”
Muziklas apie Charlie Chapliną bus pastatytas 1982 m. 

balandžio mėn. viename iš Broadway teatrų. Repeticijos 
prasidės sausio mėn. ir prieš Broadway premijerą — 
peržiūros spektakliai bus Bostone arba Washingtone.

Režisūra ir pastatymas patikėta rež. Layton, kuris 
sėkmingai padarė Broadwayjuje dabar rodomą muzikalą 
“Barnum” iš cirko artistų gyvenimo.

Tikimasi, kad “Chaplin” pastatymas turės 
to darbo imasi gerai Broadway pažįstantieji

“Chaplin” skriptą parašė Ernest Kinoy, laužiką — Roger 
Anderson, o lyriką Lee Goldsmith. Dekorac 
Walton. Produceriu yra Don Gregory.

Prieš keletą sezonų buvo planuojama past 
Chaplino gyvenimo Londone, bet tai padary

pasisekimo, nes 
specialistai.

ijas ruošia Tony

atyti muzikalą iš 
ti nepavyko.

Užima 4 vietą

NAUJAS REKORDAS
Alberto Innaurato komedija “Dvyniai” (Gemini) pasiekė 

rekordą Broadwayjuje savo spektakliais.
Broadway teatrų istorijoje.

Ilgiausiai išsilaikė Broadwayjuje “Gyvenimas su tėvu”
(Life with Father) su 3,224 spektakliais, po įto sekė “Tabako 
kelias (Tobacco Road) su 3,182, Abio airiška Rožė (Abie’s 
Irish Rose) su 2,327 ir dabar “Dvyniai” su 1,786 spektakliais 
ir vis dar Mažajam Teatre tebevaidinama.

Mažojo Teatro, kuris turi 499 sėdimas vietas, o kiti 
Broadway teatrai žymiai didesni, rekordą laįkė “Harvey” su 
1,775 spektakliais.

Ilgiausiai vaidinti muzikalai buvo šie: “G re 
kartai, “Fiddler on the Roof’ — 3,242 ir “H 
2,844.

ease” — 3,388 
iello Dolly” -

duonos Šventė
Te varpų šnaresy giedra gyvena.
Te saulė spindi prakaito laše.
Šiandien pati taikiausia šventė žemėj __
Javų pjūtis gimtinės peizaže.

Kaip duonos*šventė žemėj — javapjūtė, 
Plačiai suskambus gintaro krhšte, 
Kur kiekviena darbymečio minutė —
Ir prakaito, ir saules apšviesta.

Kęstutis ASTRAUSKAS
Raseinių raj.
Verėduva

Aš gėriui, duonai, vandeniui lenkiuosi.
Ir tau lenkiuos lig žemės, žemdirby.
Dar tau ne vieną dainą surimuosiu,
Nors ji galbūt ir ne tokia skambi,

Mariaus Baranausko (Vilnius) nuotrauka
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MONTREAL, CANADA
Mieli “Laisvės” pasišven- 

tusieji darbuotojai ir visa 
redakcija! Sveikinu jus po 
jūsų trumpų atostogų. Nesa
kysiu pasiilgau, bet pasiilgo
me “Laisvės”, nes visi Mon- 
trealio laikraščio skaitytojai 
su nekantrumu laukė, kad 
Kanados pašto nešiotojų 
streikas pasibaigtų. Džiau- 
diamės, kad miela draugė 
Mizarienė, ištrūkus nuo dar
bo, pailsėjo Lietuvoje.

Mūsų mieloji koresponden
tė Petrutė Kisielienė autobu
su grįždama iš “Ekspo” buvo 
smarkiai užgauta. Autobusas 
greit sustojo, o Petrutė, kuri 
autobuse stovėjo, parpuolė ir 
smarkiai susitrenkė. Greitoji 
pagalba ją nuvežė į ligoninę. 
Laimė, kad nėra trūkusių 
kaulų.

MASCOUCHS, QUE.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Vekteris
Mirė 1971, liepos 14 d.

Jau dešimts metų, kai mirė mano mylimas vyras 
ir vaikų tėvas.

Juozai, palikai labai tuščią vietą mūsų gyvenime. 
Mes neužmiršime Tavęs niekados. Rodos tik vakar 
kalbėjome, o jau prabėgo dešimt metų.

Ilsėkis ramiai.
Žmona — V ALERIJ A

Sūnus —su šeima
Duktė —su šeima

Nuo “Dainos” iki “Šilelių”
Prieš dvidešimt penkerius 

metus Kaune buvo surinktas 
pirmasis televizijos kanalų 
jungiklių blokas. Tada pra
dėjo dirbti didžiausia miesto 
įmonė — Kauno radijo ga
mykla.

Buržuazijos valdymo me
tais mėginimai organizuoti 
Lietuvoje radijo imtuvų ga
mybą nedaug ką tedavė. 
Bendrovė “Karadi” (“Kaimo 
radijofikavimas”) iš importi
nių detalių kurį laiką gamino 
radijo imtuvus, tačiau neiš
laikė užsienio konkurencijos 
ir bankrutavo. Pagal radijo 
aparatų skaičių šimtui gy
ventojų tuomet Lietuva 
smarkiai atsiliko nuo Estijos, 
Latvijos, Lenkijos.

Pirmieji puslapiai Lietuvos 
radioelektronikos pramonės 
istorijoje įrašyti tik po antro
jo pasaulinio karo. Kauno 
radijo gamyklai joje tenka 
garbinga vieta. Čia pagamin
ta pirmoji lietuviška radijola 
“Daina”, gamykla leido savo 
laiku populiarias radijolas 
“Neringa” ir “Vaiva”, išgar
sinusias įmonę šalyje ir už
sienyje, magnetolas “Mini
ja”. 0 televizoriai — mažy
liai “Šilialiai”, pelnę aukso 
medalius tarptautinėse paro
dose Leipcige ir Zagrebe, 
susilaukė aukšto Maskvos 
olimpiados rengėjų ir organi
zatorių, joje akredituotų 
daugelio užsienio šalių sporto 
žurnalistų įvertinimo.

Petrute, greit pasveik, nes 
Į tavęs laukia šimtai darbų. 
J Juk neužilgo prasidės susi- 
; rinkimai ir parengimai; taip 
I pat neužkalno mūsų “Lais
vės” vajus, o gi ant tavo 
pečių guli šie darbai. Linkiu 
Tau sveikatos.

P. B. Grandma

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Sūnų ir 

Dukterų pašalpinės draugi
jos susirinkimas, pirmas po 
vasaros atostogų, įvyks rug 
sėjo-September 12 d. šešta
dienį, Rusų svetainėje, 3447 
St. Laurent St. Pradžia 1:30 
v. p. p.

Prašome visus dalyvauti, 
nes turime visą eilę reikalų 
apsvarstyti. Valdyba

Kasmet tobulėja ir moder- 
nėja televizijos kanalų jungi
mo mechanizmai. Kanalų 
jungimo blokus pakeitė se- 
lektoriai, montuojami ge
riausiuose Tarybų šalies įmo
nių gaminamuose televizo
riuose. Selektorius kaunie
čiai dabar tiekia Minsko, 
Lvovo, Šiaulių ir daugelio 
kitų miestų giminingomis ga
mykloms.

Prieš penkiolika metų įmo
nė pradėta plėsti. Žaliakalnio 
pramoniniame rajone išaugu
siuose korpusuose šiandien 
gaudžia daugybė įvairių 
staklių ir įrenginų, į juos 
persikėlė daug cechų, labora
torijų, tarnybų. Šiemet pra
dėjo veikti gražiai įrengta 
pusės tūkstančio vietų darbi
ninkų valgykla.

Vienuoliktajame penkme
tyje (1981-1985) gamybos 
apimtis įmonėje padidės 
pusantro karto. Dvigubai 
daugiau bus gaminama por
tatyvinių televizorių “Šile
lis”. Jų šeima pasipildys nau
jomis modifikacijomis. Nuo 
mechaninių kanalų selektorių 
gamybos bus pereita prie 
elektroninių.

Tai pačiai pramonės šakai 
Lietuvoje atstovauja ne tik 
Kauno radijo gamykla. Spal
voti televizijos aparatai ga
minami Šiauliuose, stambios 
šios pramonės šakos įmonės 
veikia Vilniuje ir Panevėžy
je. Z. Mikalauskas

LAISVĖ

Mums atrastas žemynas
Kas mūsų dar vaikystėje 

nėra girdėjęs apie tolimąją 
Australiją. Bet apie kengūrų 
žemę rašoma mažokai, neiš
samiai. Tai, matyt, ir paska
tino imtis plunksnos publcis- 
tą Stasį Kašauską. Savo aki
mis pamatęs ir siela pajutęs 
žemę po Pietų kryžiumi, jis 
išleido kelionės apybraižą. 
(S. Ragauskas. “Negrjžtantis 
bumerangas”. Kelionės apy
braiža. Vilnius, “Mintis”, 
1980, 126 psl. 10,000 egz.).

Apie ją čia daugiausia kal
bėsiu kaip istorikas.

Knygą sudaro dvi dalys: 
vienoje — “Po Pietų kryžiu
mi” pasakojama apie Austra
liją ir australiečius, jų papro
čius, gamtą, kitoje — “Žmo
nės kitoje žemėje” — apie 
tolimojo kontinento lietu
vius, kalbama apie jų kelius, 
kryžkeles ir klystkelius. 
Australijoje po Antrojo pa
saulinio karo prisiglaudė apie 
10 tūkstančių užsienio lietu
vių. Suprantama, visus aus
traliečius, kaip ir kiekvieną 
kapitalistiniame pasaulyje 
gyvenančią tautą, kankina 
visos būdingos Šiuolaikiniam 
kapitalizmui ligos.

Apie didžiuosius Australi
jos miestus Melburną, Syd
ney, Kanberą, Adelaidą ir 
kitus mes kai ką žinome. 
Autorius apie juos kalba sa
vaip. Visos jo simpatijos 
skirtos aborigenams — at- 
stumtajai rasei. Iki europie
čių pasirodymo jų buvo 300 
tūkstančių, jie kalbėjo 150 
skirtingų kalbų. Šiandien 
aborigenų belikę 40 tūkstan
čių. Šiuolaikinė kapitalistinė 
civilizacija nepripažįsta reve
ransų. Aborigenų kultūra 
nepakilo aukščiau mezolito, 
nors jų kilmė ir šiuolaikiniam 
mokslui lieka neįminta mįslė.

Australus galime pavadinti 
“tautų tauta” — ji susiforma
vo iš imigrantų — daugelio 
tautų atstovų. Knygoje ne 
vienas puslapis skirtas ita
lams, vokiečiams, graikams 
ir kitų tautų atstovams.

Australijoje žmonių gimsta 
mažiau nei miršta. Todėl 
imigracija neišvengiama. 
Šiuo metu, pasak autoriaus, 
savo tautybę dažniausiai aiš
kinamasi prie alaus bokalo, 
kuris, beje, yra ne ką bloges
nis už pagarsėjusį čekiškąjį. 
Atrodo, kad šiame kontinen
te — valstybėje neturėtų 
būti rasinės diskriminacijos. 
Bet, ji yra. Ją gimdo kapita
lizmas. Neangliškų kraštų 
imigrantai “vogis” (taip vadi
nami ateiviai) dirba tik “ne
švarų darbą”, jų atlyginimas 
15-20 proc. mažesnis už an
glosaksų. Nors, pavyzdžiui, 
lietuviai, autoriaus liudijimu, 
įsikūrę neblogai.

Pirmieji australiečiai — 
buvę Anglijos kaliniai. Kali
nių rankos, suprantama, bu
vo surakintos. Todėl ir dabar 
australiečiai sveikinasi, pa
merkdami akį.

Australijos fauna — unika
lus reiškinys. 10 tūkstančių 
dolerių premija dar laukia 
asmens, kuris pasiūlys, kaip 
efektyviai kovoti su įsivež
taisiais triušiais. Vienintelis 
plėšrus žvėris — mums žino
mas dingas. Australų nacio
nalinis paukštis — kukaba- 
ra — mums nei gražus, nei 
balsingas, — nacionalinė dai
na “Svagmano kuprinė”. 
Australijoje daug kas mums 
keltų nuostabą.

S. Kašausko knygoje rasi
me daug informacijos apie 
Australijos lietuvius: migra
cijos pradžią ir eigą, jų 
draugijas, organizacijas ir 
laikraščius, papročius ir tra
dicijas. Leidinyje suminėta 
daug pavardžių, kurias malo
nu bus skaityti Australijos 
lietuviams.

Neatsitiktinai skyriaus 
pradžioje autorius rašo: 
“Kiekvienas padorus pilietis 
privalo žinoti, kas jis

I yra . . .” Kam neįdomu iš- 
j girsti, kad atvykę po Antro
jo pasaulinio karo ateiviai 
yra vadinami “bolt” (bal
tais)? Pasirodo, kad vieni 
pirmųjų į Australiją įžengė 
išeiviai iš Pabaltijo kraštų. 
Australijos lietuviai atsivežė 
ir savo valstietiškus papro
čius. Susitikę, jie puola aiš
kintis, iš kurios parapijos 
kilę, ar auga dar gimtinėje 
lietuviškas berželis ir t. t. 
Taip nesielgia anglas ar 
prancūzas.

Jaunimas, vaikai, aišku, 
nejaučia nostalgijos Tarybų 
Lietuvai. Vienas ketverių 
metų berniukas dainavo: 
“Pučia vėjas, neša laivą-nu- 
neš mane į Lietuvą”. Nors 
motina ir toliau sufleravo, 
tačiau jis neįstengė įsiminti 
jam nesuprantamų žodžių. 
Nors kitas Kraislerio fabriko 
darbininkas tebekalba gimto
jo Rokiškio tarme ir tebesap
nuoja rūke besiganančius 
sartus žirgus. Yra ir tokių, 
kuriems Lietuva liko bakūžių 
ir arklio kraštas.

Ką galima pridurti, kad ir 
prie tokių autoriaus žodžių: 
"Išeivio gyvenimas — pilnas 
nevilties, beprasmybių, o vi
sa tai galima numalšinti tik 
gimtojo šaltinio vandeniu, 
pasotinti savo tėvų oru”. To
dėl daugelis ieško ir atranda 
Tarybų Lietuvą. Plečiasi 
Australijos lietuvių ir Tary
bų Lietuvos kultūriniai ry
šiai. Pas daugelį meno žmo
nių knygos autorius rado Ta
rybų Lietuvos pėdsakų (kny
gų, albumų, plokštelių, suve
nyrų ir t. t.(. Daug mūsų 
žymių menininkų jau pabu
vojo tolimoje Australijoje. 
Žodžiu, laikas yra pažangos 
šalininkas.

Autorius viena proga pasa
kė: “Esu giliai įsitikinęs, kad 
civilizuoto žmogaus gyveni
mą formuoja du dideli šio 
pasaulio stebuklai: knyga ir 
kelionės”. Galima dar pridur
ti — ir žmogus. Tačiau šiuo 
atveju svarbiau kitkas: skai
tytojas turi abu malonumus. 
Jis turiningai pakeliaus ir 
naudingai praleis laiką — 
pasimokys, kaip reikia savo 
keliavimą aprašyti.

S. Kašausko pastabi akis, 
šuoliais lekianti vaizdi kalba 
sugeba išgriebti iš gyvenimo 
įdomiausius epizodus, kon
fliktus, problemas. Ir dar 
svarbiau: tie nekasdieniai 
reiškiniai neužgožia pilkos 
kasdienybės. Jis niekur 
neužmiršta vertingų palygi
nimų, savo gimtinės, įsirė- 
žiančių į atmintį vaizdingų 
žodžių.

Leidinys pasižymi aukšta 
publicistine kultūra, toleran
cija. Jame gausu ir lakių 
aforizmų, ir gilių poteksčių. 
Australijos egzotika gerai 
iliustruota nuotraukomis. 
Suprantama, kad kai kurios 
knygos vietos nėra ir negali 
būti lygiavertės. Bet reikia 
pabrėžti, kad S. Kašausko 
“Negrįžtantis bumerangas” 
taps skaitytojui parankinė 
knyga.

A. Kazlauskas
Istorijos kandidatas

Oslo. — Norvegijos Viešo
sios nuomonės tyrimo insti
tutas pereitą trečiadienį pa
skelbė, jog 70 proc. Norvegi
jos gyventojų pasisakė prieš 
JAV ir NATO Planus dislo
kuoti Europoje vidutinio sie
kimo atomines raketas. Be 
to, didžiuma norvegų pasisa
kė už sumanymą padaryti 
Skandinaviją tokia zona, ku
rioje nebūtų atominių ginklų.

REMKITE 
LAIKRAŠTI 
"LAISVĘ"
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(VAIRIOS ŽINIOS
KIRKLAND PRIES PREZ. 
REAGANO POLITIKĄ

Washington. — Pereitą 
penktadienį per radijo inter
view AFL-CIO prezidentas 
Lane Kirkland kaltino prez. 
Reaganą, kad jis savo naują
ja ekonomine politika pripil
do kišenes turtuolių ir galin
gųjų, o varguolius verčia 
muštis dėl trupinių nubyran
čių nuo tručių stalo.

Ta pat proga Lane Kirk
land pakartojo, jog jis pilnai 
remiąs lėktuvų kontrolierių 
streiką ir išreiškė viltį, kad 
Reagano administracija pa
keisianti savo nuomonę, kai 
suprasianti priėjusi liepto 
galą. Tikrovėje juk, jis aiški
no, administracija baudžia ne 
lėktuvų kontrolierius, bet 
publiką, kuri turi pakelti tiek 
daug sunkumų. Tačiau jis 
griežtai pasisakė prieš ben
drą darbo unijų akciją, no
rint priversti vyriausybę iš 
naujo derėtis su oro kontro
lierių unija.

NAUJI BIUDŽETO 
APKARPYMAI

Washington. — Čia kalba
ma, kad po mėnesio atostogų 
sugrįžęs prez. Reaganas dar 
smarkiau pradės karpyti sa
vo biudžetą ir apie $18-20 
bilijonų nukirpsiąs iš 1982 m. 
socialinių programų. Tai bū
tų priedo prie jau nukirptų 
$35 bilijonų, kuriuos Kongre
sas jau patvirtino.

AFL-CIO kalbėtojas Char
les Hughes pareiškė, kad 
dabar daug kas klausia, ar 
ne per vėlu kelti triukšmą 
dėl tų apkarpymų, ir čia pat 
atsakė, kad NE! Jis tvirtino, 
kad dabar kova tik praside
danti.

Vienas tokios kovos būdų 
I bus darbo žmonių protestas, 
Washingtone šaukiamas rug
sėjo 19 d.

TERORAS EUROPOJE
Viena. — Du asmenys žu

vo ir apie dvidešimt sužeista 
susirėmime tarp austrų poli
cijos ir arabų, kurie rugpjū
čio 29 d. granatomis ir gin
klais užpuolė žydų sinagogą, 
ten dalyvaujant apie porai 
šimtų žydų bar mitzvah apei
gose.

Policijai pavyko teroristus 
pagauti. Jie sakėsi veikę 
Yaseser Arafato vadovauja
mos palestiniečių organizaci
jos vardu.

Tuo tarpu Paryžiuje, vie
name labiausiai liuksusinių 
viešbučių, Hotel Interconti
nental, taip pat rugpjūčio 29 
d. sprogo bomba, sužeidusi 
14 asmenų. Kaltininkai dar 
nesurasti.

Fed. Vokietijoje, JAV ka
rinėje bazėje, rugpjūčio 31 d. 
sprogo bomba, sužeisdama 
aukštą Amerikos kariuome
nės pareigūną.

Mexico City. — Penkios 
kairiųjų partijos pereitą sa
vaitę čia paskelbė deklaraci
ją, pasisakančią už veiklą, 
kuri vadovautųsi mokslinio 
socializmo teorija. Tos parti
jos — tai Meksikos Komunis
tų, Meksikos Darbininkų, 
Meksikos Liaudies, Revoliu
cionierių socialistų partijos ir 
judėjimo partija už akciją ir 
socialistų vienybę.

London. — Britų moterys 
pradėjo taikos žygį, užtruk
siantį dešimt dienų. Keliau
damos daugiau kaip 110 my
lių, moterys kartu su įvairių 
religinių ir politinių organi
zacijų atstovais, pražygiuos 
pro didelius industrinius cen
trus, tokius, kaip Newport, 
Bristol, Newry, ir savo žygį 
užbaigs Greenham Common, 
prie JAV karinės bazės. Ten 
numatoma dislokuoti apie 
100 raketų. Tam planui pri
taria britų konservatorių vy
riausybė.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Romualdas ValionisII

personalinisVilniuje rugpjūčio 20 d. staiga mir 
pensininkas Romualdas Valionis. R. Valionis gimė 
1910 m. sausio 7 d. Gaigalių kaime Papilių 
valsčiuje, 1929 m. jis emigravo j 
Aktyviai dalyvavo visose Urugvajaus 
politinėse kampanijose, priklausė ,i 
fondo sudarytojų biurui. Visą laiką c. 
darbininkų savišalpos draugijoje i 
Lietuvos politiniams kaliniams šelpti, 
iki 1955 m. dalyvavo Urugvajaus lietu 
se organizacijose. Buvo Urugvajaus lit tuvių centro 
valdybos pirmininku ir centrinės valdybos pirmi
ninku. Rėmė darbininkiškas organ 
Valionis buvo tuo metu leisto laikraščio “Darbas 
nuolatinis rėmėjas. 1955 m. R. Valior 
grįžo į Tarybų Lietuvą, gyveno ir dirbo Vilniuje. 
R. Valionis buvo apdovanotas Dar 
medaliu ir kitais apdovanojimais.

Palaidotas Vilniuje, Rokantiškių kapinėse. Švie
sus Romualdo Valionio atminimas ^isada išliks 
mūsų širdyse.

Liūdinti žmona,
A. VALIONIENĖ

į Urugvajų, 
kompartijos 

os piniginio 
irbo lietuvių 
r draugijoje 
Nuo 1930 m. 
vių pažangio-

izacijas, R.

is su žmona

jo veterano

VAJUS
GAVIMUI “LAISVEI” NAUJU SKAH 

ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGU 
PRENUMERATŲ

YTOJŲ IR 
SIU

ĖSIS TRISVAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR T 
MĖNESIUS IKI SIU METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

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

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 ce 
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 
50 centų.

tokie: už 
:itų, už at- 

25 centų. 
1 punktas

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU j|lE PATYS
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$20,000 FONDAS

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

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar

Draugams J Lietuvą. Jie
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
♦ ♦ ♦

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE
IR UŽSIENIUOSE:

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

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė.. Ozone Park. N. Y., 11417
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DETROIT, MICH.
Prisiminimas

Detroito Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
rugpjūčio 23 klubo patalpo
se. Po susirinkimo prisiminta 
mirusios klubo narės Marga
ret Matthews vienerių metų 
sukaktis. Velionė Margaret 
Matthews mirė 1980 m. rug
pjūčio 22, palaidota St. Hed
wig kapinėse. Velionės liū
dintis vyras Raymond ir 
dukrelė Jenny Lee Klubui 
padėjo šią vienerių metų 
prisiminimą suruošti. Gražiai 
pakalbėjo Klubo Finansų 
sekretorius Servit Gugas. 
Kalbėjo lietuvių ir anglų kal
bomis. Pradedant jo kalbai ir 
jam kalbant grojo liūdna 
muzika, kurią tvarkė Ruth 
Gugas ir Kęstutis Garelis.

Margaret Matthews mirė 
širdies liga. Paliko mylimą 
vyrą Raymond ir dukrelę

Farmacininkų šventė 
Plateliuose

Gražiame Žemaitijos kam
pelyje jvyko Klaipėdos zonos 
farmacininkų šventė. Tai jau 
trečioji tokia šventė Plate
liuose. Čia suvažiavo farma
cininkai iš visos Žemaitijos, o 
taip pat svečiai iš Kauno taip 
pat farmacininkai. Susirinku
sius pasveikino Klaipėdos zo
nos farmacijos tarprajoninės 
kontoros valdytojas Stanke
vičius, bei Kauno zonos tarp
rajoninės Kontoros valdyto
jas N. Sedelskis. Menines 
programas atliko Tauragės, 
Šilalės, Šilutės, Plungės, 
Telšių rajonų Klaipėdos 
miesto, o taip pat Kauno 
miesto ir zonos vaistinių dar
buotojai.

Po to sekė sportinės varžy
bos: virvės traukimas, bėgi
mas maišuose ir kt. Nugalė
tojai, o taip pat meninės 
dalies atlikėjai buvo apdova
noti garbės raštais, atmini
mo dovanomis, atminimo 
medaliais. Tai buvo linksma, 
pilna kūrybinės minties, 
šmaikštaus jumoro šventė. 
Net ir lietus nesugadino 
šventės.

Tenka pridurti, kad daug 
metų Platelių vaistinei vado
vavo žymaus rašytojo Anta
no Žukausko-Vienuolio (ku
rio šimtąsias gimimo metines 
minėsime 1982 m. ir kuris 
buvo farmacininkas, dirbęs 
Anykščių vaistinėje) sūnus 
Steponas Žukauskas.

Kęstutis Balčiūnas

Čia Lietuva
“Čia Lietuva, čia lietūs lyja.“ 
Čia skamba vyturio daina.
Čia žydi rožės, pinavijos, 
Širdis čia džiaugsmo kupina.

I

Ne kartą kilo ji ir krito 
Žiaurių grumtynių sūkury, 
Ne kartą saulė vėl nušvito 
Garbingam Lietuvos kely.

Ne kartą ėjo prometėjai 
Per josios kaimus

ir miestus, 
Ne kartą galvas jie padėjo 
Už švelnų vardą Lietuvos.

‘Čia Lietuva, čia lietūs lyja”. ' 
Čia darbo pergalių prasmė. 
Jausmai švelniausi

čia atgyja, 
Kai girdis vyturio giesmė.

♦ ♦ ♦

Ir vėl aukštybei vyturiai, 
Kai dangų spalvina rytai 
Sapnus gražiausius blaško,—

Raliuoja čiulba nuostabiai 
Į žemę žvelgdami meiliai, 
Prie darbo žmones prašo.

Ir skamba vyturio daina 
Jausmų kilniausiųjų pilna 
Virš tėviškės laukų derlingų.

Jos klauso nuotaka jauna 
Į naują kelią sukdama, 
Į kelią didelį, be vingių!

Kęstutis Balčiūnas

slaugę Jenny Lee Matthews, 
daug giminių ir draugų Ame
rikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Velionė buvo gimusi 1911 
metais Brownstown, Penn
sylvania Bogošinskų šeimoje. 
Su Raymond Matthews susi
tuokė 1950 m. kovo 18 d.

Velionė buvo Detroito Lie
tuvių Klubo ir Detroito Mo
terų Pažangos Klubo narė; 
“Laisvę” ir “Vilnį” per daug 
metų skaitė. Jos tėveliai 
buvo pažangūs lietuviai. Ve
lionė buvo draugiška ir geros 
širdies, todėl į jos vienerių 
metų mirties paminėjimą 
prisirinko daug jos draugų 
išreikšt didelį liūdesį, pa
reikšt jos mylimam vyrui 
Raymond ir dukrelei Jenny 
Lee užuojautą.

Po kalbos buvo vaišės; 
patarnavo klubo raštininkas 
John Smith ir trustystas 
Kęstutis Garelis. Maistą pa
ruošė ir patarnavo Antoi
nette Garelis, Alice Stacey, 
Stella Smith ir Emma Rye; 
skanius tortus iškepė Pat 
Stunskas.

Minėjimas buvo gražus ir 
įspūdingas.

Serga
Klubo susirinkime patyrė

me, kad sunkiai serga klu
bietė Petronėlė Walantis. 
Jos sūnus George buvo atvy
kęs iš New Jersey valstijos. 
Svečius priimti pagelbėjo 
Anna Dočkus. Ligonė gydosi 
namuose.

Serga ligoninėje gerai ži
noma mylima gėlininkė An
toinette Webber. Sirgdama, 
pasitraukė iš savo gėlių pa
tarnavimo įstaigos. Detroi- 
tiečiai esame nuliūdę, netu
rėdami geros gėlininkės. 
Laukiam kada pasveiks.

Kita klubietė Ann Turzak 
taip pat serga, gydosi namie. 
Jos vyras Louis Turzak susi
rūpinęs gelbsti atlikti jos 
darbus.

Vincas Kirvela pranešė, 
jog jo brolio dukrelė Mary 
Sotock pergyveno širdies 
smūgį, randasi Heritage ligo
nėje, Dearborn Heights. 
Vincas Kirvela taipgi prane
šė, kad plačiai žinoma Petro
nė Sturon sunkiai serga Uni
versity Convalescent Center, 
Livonia, Michigan.

Apie windsoriečius
Iš Windsor, Ont., Kanados 

porai savaičių išvyko klubie- 
tis George Kodis. Toronte 
lankė Toronto parodą.

Kitas windsorietis, pažan
gietis Jack Užunaris, ilsisi 
University Rest Home, 500 
University Avenue, Windso
re. Jack Užunaris jau 84-erių 
metų. Būdamas sveikas vi
suomet dalyvaudavo visuose 
pažangiuose parengimuose 
Windsore ir Detroite. Jis yra 
nuolatinis “Laisvės“ ir “Vil
nies“ rėmėjas ir skaitytojas. 
Būtų gerai kad draugai jį 
aplankytų.

Dar vienas geras pažangie
tis, Leo Svirplys pergyveno 
sunkią operaciją.

Išvyko
Iš Detroito į Tarybų Lietu

vą ekskursija išvyko laisvie- 
čiai Edward Chepaitis su 
žmona Adele Webber Che
paitis ir Alfons Vane (Vaina- 
lavičius). Išskrido iš New 
Yorko rugpjūčio 12.

Rugpjūčio 20 d. klubietė ir 
kitų pažangiųjų organizacijų 
narė Bertha Rye išskrido į 
Anglijos Londoną. Jos vyras 
Tony Rye, jau ten gyvena 
tūlą laiką darbo reikalais. 
Grįš namo rugsėjo mėnesį.

Vajus
Jau vėl ruduo. Rugsėjo 1 

prasidėjo “Laisvės” vajus, 
atnaujinti prenumeratoms ir 
gauti naujų “Laisvei” skaity
tojų. Visų parankumui, ma
tykite Stephanie Masis Klu
bo susirinkime rugsėjo 27 d. 
arba Klubo rudeniniame ban
kete spalio 25 d. Ji visiems 
patarnaus. Stefanija

Turėjome gražią popietę “Laisvės” salėje
Nepaprastai greit bėga lai

kas. Rodos, taip neseniai 
buvome susirinkę į puikias 
“Laisvės” 70-mečio iškilmes, 
balandžio pabaigoj. Tačiau 
nuo tos džiugios dienos jau 
visas trečdalis metų spėjo 
nutekėti — keturi mėnesiai. 
Vasarą, kaip žinom, mūsų 
salė aprimsta. Daugiausia čia 
“kalti” New Yorko karščiai. 
Be to, nemažai mūsų draugų

mėgsta vasarą pajudėti, pa
keliauti. Štai ir šiemet gra
žus būrelis laisviečių buvo 
nuvykę net ir labai toli — už 
Atlanto vandenyno į mūsų 
tėvelių ir daugelio mūsų pa
čių gimtinę Lietuvą. Turėjo- ■ 
me dvi turistines grupes, ; 
gavusias pabūti Lietuvoje po i 
dešimtį dienų. Tai graži pri- j 
vilegija laisviečiams. Keliavo . 
Lietuvon ir pavieniai mūsų

TSRS Konsulas Edmundas Juškys įteikia Antanui Bimbai 
dovanojimą, kuris jam buvo suteiktas jo 85-erių gimimo 
metinių proga. Šalia sėdi K. Karosienė ir E. Jeskevičiūtė.

i'IIIIIIIMM

Kompozitorius Jurgis Gaižauskas ir žmona Irena.

Iš kairės: Ksavera Karosienė, Bronė Keršulienė ir Juozas 
Karosas per “Laisvės” 70 m. jubiliejaus minėjimą.

NEW VERNON, NEW JERSEY

Mirus

William Paulauskas
Reiškiame gilią užuojautą velionio dukroms 

Maryan Alfano, Anne Zaranka, Genny Pocius, 
Adelle Dapkus ir jų šeimoms; taip pat broliui 
Augustui Lietuvoje, ir kitiems artimiesiems bei 
draugams.

LIETUVIŲ VYRESNIŲJŲ PILIEČIŲ KLUBAS
St. Petersburg, Florida

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Marozas
Mirė

1974 m. rugsėjo 21 d.
Jau praslinko septyneri liūdesio metai be Tavęs, 

brangusis Joneli. Aš visada su gailesčiu prisimenu 
tą žiaurų persiskyrimą.

Liūdinti žmona,
VERONIKA MAROZAS

draugai “Tėviškės” draugijos 
kvietimu. Tokią malonią pro
gą šiemet turėjo Ieva Miza- 
rienė, Nelė Ventienė, Onutė 
Babarskienė, Povilas Venta. 
Ką jie matė, ką girdėjo, kur 
įdomiai lankėsi tėvų krašte, 
jau buvo “Laisvėje” plačiai 
rašyta.

Visai neseniai, rugpjūčio 
i 29 dieną, iš Lietuvos grįžo 
žymi mūsų šalies pažangaus 
judėjimo veikėja, Amerikos- 
Rusijos instituto San Fran
cisco mieste prezidentė Ksa
vera Karosienė. Buvo vėl 
gera ir maloni proga mūsų 
popietėje pasimatyti su Ksa
vera, prieš jai išvykstant į 
namus — į California. Pradė
jusi popietę ilgametė pažan
gaus judėjimo veteranė Ele
na Jeskevičiūtė prisiminė 
draugę Karosienę pažįstanti 
nuo 1981 metų, kai Philadel- 
phijoje įvyko pirmasis JAV 
progresyvių moterų suvažia
vimas, o štai šiemet pavasarį 
Ksavera pažymėjo savo jubi
liejinį aštuoniasdešimtąjį 
gimtadienį. Bet nežiūrint di
dėjančio metų skaičiaus Ksa
vera visada yra kupina ener
gijos ir ryžto pažangos ir 
taikos labui.

— Ateis toks metas, — 
pasakė popietėje dalyvavęs 
konsulas, Tarybų Sąjungos 
pasiuntinybės Washingtone 
Pirmasis sekretorius Ed
mundas Juškys, — kai Ame
rikoj bus prideramai pripa
žintas pažangiečių indėlis į 
šios šalies istoriją. Draugė 
Ksavera turi bruožą, bendrą 
daugeliui pažangiečių: ji ne 
tik atsidavusiai dirba, bet ir 
yra nepaprastai kukli. Lietu
voj respublikos vyriausybė 
apdovanojo draugę Karosie
nę “Darbo veterano” meda
liu. Ji tikrai verta tokio 
atžymėjimo už savo nenuil
stamą darbštumą, tačiau pati 
apie apdovanojimą nenori 
kalbėti.

Tarybų Lietuvos vyriausy
bės vardu draugas Juškys 
taip pat pasveikino ir vy
riausiąjį “Laisvės” redakto
rių Antaną Bimbą, įteikda
mas jam LTSR Nusipelniusio 
kultūros veikėjo medalį, dip
lomą ir pažymėjimą. Sis ap
dovanojimas buvo suteiktas 
Antanui Bimbai jo 85-ųjų 
gimimo metinių proga. Buvo 
labai malonu draugą Antaną 
po ilgesnio negalavimo vėl 
matyti mūsų tarpe.

Gražiai pasveikinta buvo 
“Laisvės” publicistė, redak
torė ir administratorė Ieva 
Mizarienė, vos prieš savaitę 
turėjusi savo 75-ąjį gimtadie
nį.

— Mes — ir gimę čia, ir 
Lietuvoj — einam visi sy
kiu, — pasakė draugė Ieva. 
— Visi palaikom lietuvišką 
pažangų judėjimą. 0 visus 
mus taip pat vienija Lietuva. 
Suglaudinkim jėgas, kad ju
dėjimas pasiliktų dar daug 
daug metų.

Gražiai laisviečius pasvei
kino pažangių ukrainiečių 
spaudos atstovas Micrelis 
Hanusiakas, Lietuvių Darbi
ninkų susivienijimo sekreto
rė Emilija Yuskovic. Susiti
kime taip pat dalyvavo akre
dituotas prie Jungtinių Tau
tų Lietuvos žurnalistas Sigi
tas Krivickas su žmona Irena 
ir dvynukais Jonuku ir Jur
gute, Aldona Juškienė su 
sūnumi Gediminu.

“Aido” choro vadovė Mil
dred Stensler pristatė susi
rinkusiems žymų Lietuvos 
kompozitorių Jurgį Gaižaus
ką su žmona Zofija. Svečiai 
drauge, o paskui vienas Jur
gis Gaižauskas smuiku pa
grojo keletą smagių savos 
kūrybos kompozicijų.

Visi popietės dalyviai liko 
labai patenkinti skaniais pie
tumis kuriuos suruošė Ilzė 
Bimbienė ir talkininkės Nelė 
Ventienė ir Onutė Babars
kienė. R. Talkūnas

Grupė VLADO MISIŪNO draugų rengia jam 
pagerbimo popietę SEKMADIENI, rugsėjo "20 d., 
2 vai. po pietų, Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Vladas sulaukė 90 metų amžiaus ir todėl 
ruošiama šis pobūvis — bus skanūs pietūs ir 
meninė programa. Vladas dėkodamas rengėjams, 
užmokės visas išlaidas šio pobūvio, o pelną skiria 
“Laisvės” laikraščio palaikymui.

Auka $8.

Meras Edward Koch ir assemblyman Frank Barbaro viešai 
debatuoja dėl New Yorko miesto finansų. Pirminiai 
demokratų rinkimai bus New Yorke rugsėjo 10 d.

i pirmininku. Jo kandidatūrą 
i indorsavo didžiuma mieste 
: esančių darbo unijų, įskai-

Unijos remia 
Frank Barbaro

New York. — Organizuoti 
New Yorko darbininkai re
mia Frank Barbaro kandida
tūrą į šio miesto merus, 
pritardami jo kampanijai nu
sodinti dabartinį merą Ed
ward Koch, kuriam prikiša
ma, kad jis neginąs darbi
ninkų interesų. Rugsėjo 10 
d. čia bus demokratų parti
jos pirminiai rinkimai.

Frank Barbaro, anksčiau 
pats buvęs dokeriu, šiuo me
tu yra New Yorko valstijos
asamblėjos darbo komiteto | čiųjų šeimoms.

į darbo unijų, įskai
tant ir Central Labor Coun
cil, kuriam priklauso arti 
milijono c arbininkų.

New York. — Communica
tions Wc 
(CWA) u 
vieną milijoną dol. iš gyny
bos fondo 
čių lėktuV 
jai kovoj 
prieš vyriausybę. Jau pirma
sis čekis $100 tūkst. sumai 
pasiųstas padėti streikuojan-

rkers of America 
nija paskyrė apie

padėti streikuojan- 
/ų kontrolierių uni- 
e už savo teises

BRIEFS
American Committee For 

Protection Of Foreign Born 
informs us that Reagan Ad
ministration’s harsh actions 
against Haitian refugees has 
created an emergency situa
tion. Haitians have been sent 
to prisons in Texas, Ken
tucky, West Virginia, New 
York and Ft. Allen in Puerto 
Rico where they are held 
without bond. The Adminis
tration is also going forward 
with plans to intercept the 
Haitians on the high seas!

* * *
According to Daily News 

the mother of a Tennessee 
leukemia victim had said she 
never was told that the high 
doses of radiation given her 
now-dead son were part of a 
government research project 
for the space program.

Mary Sue Sexton made 
the statement at a news 
conference held by Mother 
Jones magazine, which pu
blished an article saying 
scores of patients from 
throughout the country were 
treated at a government hos
pital without being told the 
care was dedicated as much 
to space research as to deve
loping cancer therapy. 

* * *
Ksavera’s 80th birthday 

affair was very enjoyable. It 
was held in “Laisve’s

others who atten-and among 
ded it was E. Juskys with, 
his wife and son, S. Krivits- 
kas with f 
lesmant f 
two guests

I hope s< 
will write 
of that affair. I would like to 
thank everyone who helped

i to make it
Ksavera

■ ahead of her as usual. She is 
attending t 
vention of
American-Soviet Friendship 
in Wisconsin, Sept. 11-13. 
Keep going 80 years young 
Ksavera! 

* ♦ ♦

The value of the dollar in 
your pocket dropped drasti
cally between 1979 and 1980. 
And the number of poor in 
America increased dramati
cally.

The Cens 
ted that th 
median Am 
55% betweėn 1979 and 1980.

hall

Ksavera Kaross
Head of American-Russian 
Institute in San Francisco.

is family, Natalie 
rom Florida and 
from Lithuania, 
ome other people 
their impressions

a success.
has busy days

he National Con-
Association for

us Bureau repor- 
e income of the 
erican family fell

♦ *

e a will, or have 
one up, why not

♦

If you hav 
yet to draw 
include your favorite news
paper “LaisVe”, as a benefi
ciary? Write or step in to 
“Laisve” for information and 
assistance in drawing up a 
will which includes “Laisve”.

Continuation of SALT is 
urgent. The 
shed Indepe 
sion on Disarmament and 
Security Issi 
one of the strongest state
ments to da 
tion and deepening of SALT. 
In its repor 
Process, th» 
(among whos'
Olof Palme of Sweden, for
mer Nigerian head of state 
Obusegan Obesanjo, Cyrus 
Vance, and Georgi Arbatov 
of the USSR) 
process is vit 
cooperation 
European 
peace and progress in gene
ral.

newly establi- 
ndent Commis-

ues has issued

,e for continua-

rt, The SALT 
e Commission 
e members are

insist that this 
al to US-Soviet 
as a whole, 

Security, and

Ilse




