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Taksi-vairuotojai
Hirshorno muziejus 
Pinigas vietoj skonio 
Šių Metų Labor Day . .

R. BARANIKAS
įlipus į taksi automobilį 

New Yorke, vairuotojas daž
nai į tave prakalba laužyta 
anglų kalba, giliu rusišku 
akcentu. Užvedu kartais su 
tais taksi vairuotojais kalbą: 
“Iš kur?” “Iš Odesos.” “Kuo 
ten buvote?” “Buvau antruo-1 
ju smuikininku orkestre . . 
Arba: “Iš kur?” “Iš Minsko.’? 
“Kuo ten buvote?” “BuvauI 
elekt roinžinierius . . .”

Tai visai neseniai atvykę 
ateiviai, kartais tik pusmetis 
iš Ukrainos arba Bielorusi- 
jos. Jie miesto dar nepažįsta;

i Demonstracija prieš 
prez. Reagano

1 ekonominę politiką
Washington. — Rugsėjo 19 j 

[d. iš visos Amerikos darbo 
j unijų nariai suvažiuoja į ša- | 
lies sostinę protestuoti dėl 
naujosios prez. Reagano eko
nominės politikos, kuri tau
pymo sumetimais nukerta di
deles sumas iš socialiniams 

į reikalams skirtų fondų.
Šią demonstraciją organi- 

( zuoja Amerikos darbo unijų 
j federacija — AFL-CIO.

Darbininkai į Washingtoną 
I keliauja autobusais, trauki- 
! niais ir lėktuvais.

Tai bus iš tikrųjų didelė 
i demonstracija, nes Amerikos 
( darbo žmonės nori parodyti, 
kad jie gali pakelti balsą 

■ prieš prezidento programą.
jie vos ne vos susikalba su — ■ • ■ • ■

Pateko į bedąkeleiviais.
Vairuoti taksi New Yorke 

pašėlusiai sunku, — dirba
ma prakaituojant bent 12 
valandų per dieną. Uždarbis 
nedidelis, žymia dalimi pri
klausantis nuo arbatpini
gių . • •

Klausimų jiems, žinoma, 
neklausiu. Bet kartais galvo
ju: kaip jiems čia kapitalisti
nėj sistemoj patinka . . .

Neseniai mirė J. Hirshorn 
didžiausio Washingtono me
no muziejaus įkūrėjas ir fak- 
tinas savininkas. Spauda 
apie jį daug rašė — nekrolo
gai iš jo gyvenimo padarė 
lyg laisvosios iniciatyvos (su
prask: kapitalizmo) legendą.

Jis gimė beturčių šeimoje 
Latvijoje. Sion šalin buvo 
atvežtas vaikas. Čia jo moti
na, našlė, gyveno skurde 
Brook lyne ir augino keletą 
vaikų. Bet jaunasis Hirshor- 
nas buvo apsukrus. Dar jau
nuolis išmoko biržos machi
nacijų. Dar nesulaukęs 20 
metų jis jau buvo beveik 
milijonierius.

Jis taipgi buvo meno mė
gėjas, nors ne būtinai žino
vas. Jis pradėjo masiniai su
pirkinėti tapybos paveikslus, 
skulptūros kūrinius. Po de
šimtmečio kito jis jau turėjo 
didžiausią privatinę meno 
kolekciją Amerikoje!

Chicago. —- Kardinolas Co- 
dy, Chicagos arkivyskupas, 

i paneigė gandus, kad būk jis 
daugiau kaip milijoną dolerių 

! diecezijos pinigų nukreipęs 
savo giminaitei Mrs. Wilson.

i Kaip žinia, tikybinių organi- 
i zacijų pinigai neapdedami fe- 
1 deraliniais ar kitokiais mo- 
I kesčiais.

Kardinolas šį pareiškimą 
padarė ryšium su spaudoje 
pasirodžiusiais pranešimais, 
kad federalinė grand jury 
pradėjo tyrinėti diecezijos 

i finansus. Šiuo metu dar nie- Į
ko tikslaus nežinoma, bet, jei 

j paaiškėtų, kad kardinolas iš- 
i leido bažnyčios pinigus tai 
i Mrs. Wilson, suprantama, 

kad būtų didelė įtaka Ameri- 
I kos katalikų pasaulyje, bet ir 
, pačiai Katalikų Bažnyčiai 
i Amerikoje.
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Didžiausia demonstracija nuo Vietnamo karo laikų įvyko Vakarų Berlyne, kai tenai 
lankėsi JAV Valstybės sekretorius gen. Alexander Haig. Apie 30 tūkstančių asmenų, 
daugiausia jaunimo, pasisakė prieš Amerikos užsienio politiką, kuri paremta ginklo 
jėga, o ne tarptautinio susitarimo principais. Čia vaizdas iš tos demonstracijos.

Managua. — Rugsėjo 10 d. 
Nikaraguos vyriausybė pa
skelbė krašte^ specialų ekono
minį ir socialinį stovį. Per 
vienerių metų laikotarpį 
krašte draudžiami bet kokie 
streikai ar raginimai tokius 
streikus organizuoti; taip pat 
iki trejų metų laisvės atėmi
mu bus baudžiami ekonomi
niai sabotažininkai, nebus 
leidžiama kelti maisto ir kitų 
produktų kainos be leidimo.

JUNGTINĖSE TAUTOSE 
PRASIDEDA DARBAS

United Nations. — Prasi- ! sekretorius 
dėjo 36-oji 
Asamblėjos sesija. Jos dar- diplomatas 
bai užtruks apie tris mene-' 63-ojo savd gimtadienio dar

Kurt Waldheim.
Generalinės | Šis elegaiįtiškas Austrijos 

jau artėjantis

Turėti privatinę kolekciją 
jam neužteko. Jis buvo pasi
ryžęs sutverti muziejų. Su 
laiku jis įtikino Kongresą ir 
valdžią pastatyti didžiulį pa
statą pačiame Washingtono 
centre —- jo kolekcijai. Ir jis 
atidavė kolekciją “tautai”, 
kaip tai sakoma, bet su 
sąlyga: muziejus turi būti 
vadinamas “Hirshorn muzie
jus ir skulptūros sodas”. 
Taip ir įvyko.

Kai kas gali pasakyti: Na, 
tai kas tame visame blogo? 
Ogi bloga, kad ne meno 
ekspertai nusprendė, kas ta
me žymiame muziejuje yra, 
o vienas menkai išmokslintas 
turtingas žmogus. Tiesa, per 
paskutinius keleris metus jis 
pasamdė kuratorius-specia- 
listus, kurie jo kolekciją šiek 
tiek sutvarkė, pačius blo
giausius paveikslus patalpi
no į skiepus, kolekciją papil
dė gerais darbais ir t. t. Bet 
pamatiniai muziejus liko jo 
skonio paminklu. Taip daly
kai vyksta kapitalizmo siste
moje, pinigas dažnai nule
mia, kur turėtų nulemti ži
nojimas, skonis, mokslas, 
idėjos.
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John Cardinal Cody

Darbo Diena šiemet švęsta 
Amerikoje labiau kovinga 
nuotaika, negu praeityje. 
Jau seniai Darbo Diena (La
bor Day) tapo vasaros pabai
gos ilgu savaitgaliu — pir
moje vietoje, ir tik priedu — 
organizuotos darbininkijos 
kovingumo išraiška.

Šiemet buvo kiek kitaip. 
Eisenos, paradai, mitingai 
rodė naują dvasią. Už tai 
mes galime būti dėkingi po
nui prezidentui Reagan: tai 
jo antidarbininkiška politika 
pradeda atbudinti Amerikos 
darbo žmones . . .

Kinija įspėja 
del Taiwano

Peking. — Nepaisant gerė
jančių santykių tarp JAV ir 
Kinijos, oficialiame kinų žur
nale “Peking Review” rašo
ma, kad būtų klaidinga ma
nyti, jog Kinija toleruos 
Amerikos paramą Taiwanui. 
Ten sakoma, jog tokiu atveju 
santykiai, kurie užmegzti po 
ilgų ir daug darbo pareikala
vusių derybų, bus paliesti 
neigiamai. Esą net galima 
tikėtis ir vėl jų nutrūkimo.

Kinija laikosi tos nuomo
nės, jog Amerikos sutartis 
su Taiwanu dėl karinės me
džiagos tiekimo, mainais 
gaunant iš jo įvairių prekių, 
pažeidžia Pekingo ir Wa- 
shingtono susitarimą, pagal 
kurį 1979 m. sausio 1 d. buvo 
užmegzti santykiai.
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MEXICO

Vietovė, kur vyko Amerikos 
žmonių protestas prieš ato
minę jėgainę. Buvo prieita 
net prie stiprių susirėmimų 
tarp protestuotojų ir kariuo
menės. Koalicijai, kuri orga
nizavo protestą prieš šią ato
minę jėgainę, priklausė net 
apie 60 įvairių organizacijų.

TARYBINIAI PILIEČIAI PROTESTUOJA
DĖL LENKU UNIJOS VEIKSMU

Maskva. — Čia, Leningra
de ir kituose didžiuosiuose 
miestuose įvyko protesto mi
tingai prieš Lenkijos darbi
ninkų unijos Solidarnosc an- 
tisocialistinius posūkius. 
Ypatingai buvo pasisakoma 
prieš tos unijos metiniame 
suvažiavime priimtą atsišau
kimą į kitus socialistinių ša
lių darbininkus, kviečiant pa
sekti lenkų pavyzdžiu. Ogi 
lenkai išeina viešai prieš ta
rybinę sistemą. Jie sėja anti- 
tarybiškumo grūdą ir iš jų 
auga socializmui gėdą daran
tis vaisius. Neatrodo, kad 
Lenkijos vyriausybė leis 
prieiti prie to.

Lenkijos Ministrų tarybos 
j pirmininkas Jaruzelskis dar
bininkų susirinkimuose Len
kijoje pabrėžia, kad ginklo 
brolybė su Tarybine Armija,

sąjunginiški Varšuvos Sutar
ties valstybių ryšiai turi iš
likti ir išliks, nes tai “istori
nis mūsų armijos ir mūsų 
liaudies laimėjimas, socialis
tinės Lenkijos saugumo ir 
taikaus vystymosi pamatas”.

Jungtinės Tautos. — Rezo
liucijos projektas, remiama- 
mas trečiojo pasaulio kraštų, 
kviečia paskelbti prekybos 
boikotą Pietų Afrikai, kuri 
atsisako suteikti nepriklau
somybę Pietvakarių Afrikos 
kraštui, vadinamam Namibi
ja. Už tą projektą pasisakė 
45 valstybės. Šią rezoliuciją 
priėmė speciali asamblėja, 
porą savaičių posėdžiavusi 
Namibijos klausimu. Ameri
ka ir kiti Vakarų kraštai 
susilaikė nuo balsavimo.

sius. Suvažiavo tūkstančiai i 
šios ‘tarptautinės organizaci-1 
jos diplomatų, atstovaujan
tys daugiau kaip pusantro 
šimto valstybių.

JAV delegacijai vadovauja 
valstybės sekretorius gen. 
Alexander Haig, Tarybų Są
jungos delegacijai vadovauja 
užsienio reikalų ministras 
Andrei Gromyko.

Manoma, kad. šalia oficia
lių posėdžių, kurie vyks pa
čios Generalinės Asamblėjos j 
pilnatyje ir paskiruose komi
tetuose, čia suvažiavusieji 
pasaulio diplomatai susitiks 
ir privačiai, svarstydami 
jiems rūpimus klausimus. 
Daug dėmesio skiriama gen. 
Haig susitikimui su TSRS 
užs. rei. min. Gromyka, nes 
tai bus pirmasis toks susiti
kimas, ir pirmasis TSRS 
aukšto lygio kontaktas su 
naująja prez. Reagano admi
nistracija.

Sesijos darbotvarkėje yra 
daug įvairių klausimų, pra
dedant saugumo ir politi
niais, baigiant ekonominiais, I 
socialiniais ir kultūros klausi
mais. Kaip paprastai sesija 
niekad savo darbotvarkės 
neišsemia, palikdama daug 
nebaigtų klausimų kitai sesi
jai ar pavesdama juos ki
tiems Jungtinių Tautų orga
nams.

Prieš pat sesijos pradžią, 
Jungtinių Tautų korespon
dentus buvo sušaukęs Jung
tinių Tautų vyriausias reika
lų tvarkytojas — generalinis

šios sesijos 
savo antrą; 
pareigose, 
kandidatuo 
terminui, 
tams, jei 
būtų pageidaujama”, kaip jis 
diplomatišlį 
spaudos konferencijoje.

Atrodo, Amerika ir Tary
bų Sąjunga, 
gusios rem 
bet Kinija įjorinti generaliniu 
sekretoriurii rinkti ką nors iš 
vadinamo i 
Kinai sako 
sekretorius 
nes dabar 
lis” - A 
kontinento 
Amerika —
Tautų organizacijos narių di
džiumą.

Afrikiečiai kandidatu toms 
pareigoms 
užsienio reikalų ministrą ir 
savo laiku 
nės Asamblėjos prezidentą 
Ahmed Salim. Kinija taip 
pat yra linkusi jį remti.

Čia manojna, kad tuo atve
ju, jei Am<
Sąjunga rerįitų dr. Waldheim 
Saugumo Taryboje, kuri pa
prastai pasiūlo kandidatus 
patvirtint 
Asamblėjai, 
vetuoti, reiškia pabalsuoti 
neigiamai.Tąsyk reikėtų ieš
koti visiems 
dato, kuriuo gali patekti ir 
koks nors (diplomatas, šiuo 
metu net mažai žinomas.

metu, jau baigia 
ą kadenciją šiose 
Bet jis pasiryžęs 
J dar ir trečiam 
penkeriems me- 
jo “patarnavimų

ai išsireiškė toje

kaip ir pasiren
ti jo kandidatūrą,

rečiojo pasaulio. 
Į kad toks gen.

visiškai tiktų, 
“trečiasis pasau- 
zijos ir Afrikos 
kraštai ir Lotynų 
sudaro Jungtinių

siūlo Tanzanijos

buvusi Generali-

im. Kinija taip

erika ir Tarybų

i Generalinei 
tai Kinija galinti

priimtino kandi-

RYTINIO IR VAKARINIO BLOKO 
KARINIAI MANEVRAI

Maskva. — Rugsėjo 4-13 
dienomis Baltarusijos, Pabal
tijo karinių apygardų terito
rijoje ir Baltijos jūros rajo
ne, Tarybų Sąjungos gyny
bos ministrui maršalui Usti- 
novui vadovaujant, vyko Ta
rybų Sąjungos Ginkluotųjų 
Pajėgų kariuomenės ir laivy
no manevrai.

Kaip po manevrų vyriau
sioji vadovybė pareiškė, jie 
parodė galingą šiuolaikinę 
techniką, kuria naudodama
si TSRS kariuomenė gali 
sėkmingai spręsti jai paves
tus uždavinius.

Pasibaigus tiems manev
rams, buvo paskelbta, kad 
rugsėjo 7-25 dienomis Tary
bų Sąjungoje bus leidžiamos 
raketos nešėjos į Ramiojo 
vandenyno rajoną. Tas pra
nešimas padarytas ryšium su 
tuo, kad Tarybų Sąjunga, 
siekdama užtikrinti saugu
mą, prašo kitas vyriausybes, 
kurios naudojasi jūrų ir oro 
keliais Ramiajame vandeny
ne, nurodytomis dienomis ir

valandomis neleistų ten savo 
laivų ar lėktuvų.

Brussels. — Vos tik pasi
baigus Tarybų Sąjungos ka
riniams manevrams, rugsėjo 
14 d. savo manevrus pradėjo 

i NATO valstybių blokas. Va
karų stebėtojų apskaičiavi
mu, Tarybų Sąjungos ma
nevruose dalyvavo apie šim
tas tūkstančių karių, o šiuose 
NATO manevruose dalyvau
ja apie du šimtai ar trys 
tūkstančiai karių.

NATO manevrai prasidėjo 
ceremonijomis Danijos sosti
nėje Kopenhagoje. Juose da
lyvauja 28 specialūs vienetai, 
kurių veiksmai sieks nuo 
Norvegijos iki Turkijos. Fe
deralinės Vokietijos teritori
joje vykstančiuose manev
ruose dalyvauja apie 60 
tūkst. JAV karių ir apie 40 
tūkst. vokiečių. Kanados da
liniai manevruoja Norvegijo
je, o Viduržemio jūros regio
ne manevruoja Italijos, Grai
kijos, Turkijos, Portugalijos, 
D. Britanijos ir Amerikos 
daliniai.

blėjos sesijos 
sveikinasi su 

prieš praside-

Jungtinių Tautų 35-osios Generalinės A 
prezidentas vokietis Rudiger von Wechm 
JT gen. Sekretorium dr. Kurtu Waldhei 
dant 36-ajai sesijai. Buvęs asamblėjos paridentas gavo iš 
gen. sekretoriaus JT aukso medalį už nuopelnus pasaulio 
taikai.

Pirmoji moteris JAV 
aukščiausiajame 
teisme

Washington. — Pasibaigus 
tris dienas užtrukusiems ap
klausinėjimams Senato teisi
niame komitete, tikimasi, 
kad jis tikrai užgirs prez. 
Reagano paskirtąją kandida
tę teisėją Sandra Day O’Con
nor į Aukščiausiąjį JAV 
Teismą. Vėliau tą sprendimą 
turės patvirtinti Senatas.

Čia kursuoja nuomonė, jog 
beveik tikras dalykas, kad 
teisėja Sandra Day O’Connor 
bus pirmoji moteris Aukš
čiausiajame JAV Teisme.

Washington. — Pasibaigė 
Izraelio min 
Begin vizit 
prikalbėta apie JAV ir Izrae
lio ginklo draugystę prieš 
Tarybų Sąju 
bus. Bet vist 
ar Amerika 
Saudo Arabijai specialius ra
daro lėktuvus, ar nusilenks 
žydų spaudirpui. Mat Izraelis 
laikosi pozic 
lėktuvai ara 
naudoti agre 
lį. Amerika 
būti gera v 
pusei. Ypač 
Saudo Arabi 
yra Amerikai 
reikšmės.

istro pirmininko 
&s. Buvo daug

ligą ir prieš ara- 
iek liko neaišku, 
nutars parduoti

ijos, kad tokie 
bų gali būti pa
gijai prieš Izrae- 
tuo tarpu nori 
ienai ir antrai 

suinteresuota 
jos nafta, kuri 

gyvybinės
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Agresija Angoloje
Jau kelintas kartas kaip Pietų Afrikos karinės pajėgos 

įsiveržia į Angolą, nepriklausomą Afrikos valstybę, kurios 
pažangi pro-socialistinė valdžia stengiasi padėti išsilaisvini
mo judėjimams tose Afrikos teritorijose, kurios dar 
randasi po kolonializmo jungu.

Tarp Pietų Afrikos ir Angolos randasi Namibija, seniau 
žinoma kaip Pietvakarių Afrika. Oficialiai ta teritorija 
randasi Pietų Afrikos “globoj” bet faktinai ji valdoma lyg ji 
būtų integrale Pietų Afrikos dalis.

Namibijoje jau ilgai gyvuoja stiprus tautinio išsilaisvini
mo judėjimas, turintis ginkluotas pajėgas, valdantis kai 
kurias šalies dalis. Angola, natūraliai, simpatizuoja tam 
judėjimui, ir angoliečiai priglaudžia Namibijos kovotojus, 
kuomet jie pasitraukia, ieškodami mediciniškos pagalbos ir 
šiaip užuovėjos.

Pietų Afrikos rasistai tą naudoja kaip priekabę, ir kada 
tik jie panori, jie pasiunčia savo karines ekspedicijas 
Angolos gilumon. Oficialiai tai aiškina, kad jie tik “veja 
namibiečius partizanus”, bet faktinai jie atakuoja regulia
riuosius angoliečių junginius, padega kaimus, terirozuoja 
vietinius gyventojus, kitaip sakant, elgiasi panašiai, kaip 
JAV jėgos elgdavosi Vietname.

Kodėl jiems taip pasiseka? Kodėl angoliečiai negali jų 
sulaikyti pasienyje? — daug kas klausia. Atsakymas labai 
paprastas: Angolos-Namibijos rubežius labai ilgas, besitę
siantis per džiungles ir tyrus. Jo saugoti visu ilgiu visai 
neįmanoma. Be to, Pietų Afrika ginkluota iki dantų 
(daugiausia Amerikos ginklais), o Angola, naujai besivys
tanti šalis, nei savo karinėmis pajėgomis, nei savo pramone 
arba susisiekimo priemonėmis negali prie Pietų Afrikos 
lygintis.

Tad. rasistai tebesiaučia. Rasistinis kolonializmas nugalė
tas didžiumoje Afrikos šalių, bet Pietiniame kontinento 
gale jis įsikibęs savo kruvinais nagais, laikosi tvirtai, tuo 
labiau, kad iš tolo Dėdė Samas, ypatingai Reaganui 
laimėjus, jį vis drąsina.

Bet — ar ilgam? Vystosi nauji dalykai, kurie rodo, kad 
tai tragiškai padėčiai ateis galas. Pasirodo, kad pačioje 
Pietų Afrikoje paskutinėje rasistinės tvirtovės širdyje, 
dalykai pradeda judėti. Anądien grupė juodųjų partizanų 
atakavo baltųjų rasistų policijos stotį. Jauni juodieji 
kovotojai pamažu ginkluojasi. Salia kitų kovos priemo
nių, — politinių — juodosios Pietų Afrikos masės, kurios 
sudaro bent apie 80% krašto gyventojų, imasi ginkluotos 
kovos. Ateis laikas, kuomet Johanesburgo rasistai negalės 
siuntinėti ekspedicijų nei į Namibiją nei į Angolą, nes turės 
žūt būt ginti savo pozicijas Johanesburgo priemiesčiuose.

Būtų geriau, kad to nebūtų. Būtų geriau, kad to 
nereikėtų. Būtų geriau, kad Pietų Afrika pereitų prie 
daugumos valdomos santvarkos taikiai. Bet rasistai, kaip 
atrodo, akli — ir jie patys bus kalti, jei ant savęs tą 
tragediją užsitrauks.

Carteris Kinijoje
Eksprezidentas Carter sugrįžo iš Kinijos, kur praleido 

apie dešimtį dienų. Pasirodo, kad ten jis priimtas ir 
traktuojamas lyg jis dar būtų buvęs prezidentu: Jį priėmė 
aukščiausieji Kinijos vadovai, jam buvo surengtos oficialios 
ceremonijos, su juom buvo tartasi, beveik derėtasi . . .

Kodėl? Atrodo, kad Kinijos vadovybė tą padarė tiksliai, 
gerai apskaičiuotai, lyg norėdama erzinti Reaganą. Mat, 
nuo to laiko, kai Reaganas stojo prie vairo, jis žymiai 
pakeitė nusistatymą link Kinijos. Carterio administracija 
laikėsi nuomonės, kad, nors santykiai su Taiwanu pilnai 
nenutraukti, svarbesnieji santykiai yra su pačia Kinija. 
Carteris tikėjosi su laiku kaip ir “suvesti” Pekiną su 
Taiwanu. Su Reaganu jau kiek kitaip. Jį supa žmonės, 
kurie iš seno yra tvirti Taiwano rėmėjai. Faktas, kad 
Kinija dabar griežtai anti-tarybinė, jų mintyse nepakeičia 
padėties — kol Kinija save vadina komunistine šalimi, jų 
simpatijos link Taiwano-Formozos, — ir tiek.

Štai kodėl kinai demonstratyviai Carterį priėmė taip 
karališkai! Kokias išvadas iš to padarys Reaganas ir 
Haigas, sužinosime artimoje ateityje.

Mokslininkai Albertoje
Kanados Albertos provincijoje Banff mieste įvyko tarp

tautinė mokslininkų konferencija. Susirinko mokslininkų iš 
40 šalių, ir ne bet kokiu mokslininkų, o atominės-branduoli- 
nės-neutroninės pajėgos specialistai. Jie su Vyko iš tiek 
daug šalių, įskaitant Jungtines Valstijas ir Tarybų Sąjungą i 
bei didžiuosius Vakarų Europos ir Azijos kraštus.

Tartasi beveik per savaitę. Ne visais klausimais visi 
sutiko. Ypatingai buvo nemažai nesutikimų tarp JAV ir 
TSRS mokslininkų. Bet tie visi nesutikimai buvo tik 
smulkmenos, palyginant su bendromis išvadomis, prie) 
kurių visi priėjo: mokslininkai visose šalyse turi vesti 
energingą, taip, galima sakyti desperatišką kovą, kad būtų 
išvengta termobranduolinio karo! Šiuo klausimu JAV ir 
TSRS mokslininkai pilnai sutiko, kaip sutiko jų kolegos iš 
kitų kraštų.

Mes čia nesigilinsime į detales, kokiu būdu ir kokiais 
žingsniais mokslininkai ragino visas valdžias žengti link 
taikos. Užtenka pasakyti, kad jų balsas yra ekspertų 
balsas: jie, geriau negu kas nors kitas, žino, ką 
termobranduolinis karas žmonijai reikštų.

“LAISVĖ”

SUVAŽIAVIMAS SOCIALIZMO VARDAN
Kaip žinoma, Lenkijos 

Jungtinės darbininkų parti
jos IX nepaprastasis suvažia
vimas pasibaigė ir dabar pa
saulyje plačiai aptariami jo 
rezultatai. Dėmesys valdan
čiajai partijai Lenkijoje ne
mažas, kadangi nuo partijos 
veiklos, be abejonės, pri
klauso padėtis šalyje. Lenki
jos Jungtinės darbininkų 
partijos Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius Stani
slavas Kania baigiamojoje 
kalboje pabrėžė, kad suva
žiavimas parodė didžiulę par
tijos atsakomybę už Lenkiją, 
už socializmą. Mes, pareiškė 
S. Kania, pateikiame partijai 
jos susitelkimo ir pozicijų 
visuomenėje atkūrimo pro
gramą. Šios programos vertė 
lenkų tautai, darbininkų kla
sei yra didelė. Jos įgyvendi
nimas garantuoja Lenkijai 
nepriklausomybę, nes garan
tijos yra susijusios su socia
lizmu, su krizės įveikimu. 
Pagrindinis šūkis suvažiavi
me ir buvo: “Socializmą rei
kia ginti, kaip ginama Lenki
jos nepriklausomybė!”

Diskusijose kalbėjo didžioji 
dauguma suvažiavimo dele
gatų. Kalbas vienijo aiškus ir 
vieningas tvirtinimas, kad 
Lenkijos Jungtinės darbinin
kų partijos idėjinis pagrin
das yra marksizmas-leniniz- 
mas. Mėginimai pakirsti kaip 
tik tokį jos pobūdį buvo 
ryžtingai atremti. Socializ
mui svetimų veikėjų pastan
gos nukreipti partiją nuo so
cializmo idėjų žlugo. “Mes ir 
ateityje turime būti socialis
tinio atsinaujinimo partija, 
kartu turime būti kovos su 
socializmo priešais, su anar
chija, su kontrrevoliucijos 
grėsme Lenkijoje partija”, — 
kalbėjbo S. Kania.

Suvažiavime buvo pabrėž
ta, kad svarbiausias klausi
mas yra įvesti Lenkijoje įsta
tymais pagrįstą teisėtvarką. 
Svetimas jėgas, kurios de
magogiškai kovojo prieš so

cializmą, mėgina įvesti “an
trą valdžią” greta esamos 
arba tiesiogiai kovoja prieš 
dabartinę valdžią šalyje, bū
tina pasmerkti ir su jomis 
reikia kovoti.

Didelio pritarimo susilaukė 
suvažiavimo patvirtintas už
sienio politikos kursas. Mūsų 
sąjungininkiški įsipareigoji
mai, pabrėžė S. Kania, mūsų 
draugiški santykiai yra nepa
žeidžiami ir nekintami. Suva
žiavime dar kartą buvo pa
tvirtinta, kad sąjunga ir 
draugystė su Tarybų Sąjun
ga yra Lenkijos užsienio po
litikos kertinis akmuo. Ši 
sąjunga yra grindžiama to
kiais principais, kurie atitin
ka Lenkijos nepriklausomy
bės ir suverenumo, dabarti
nių jos sienų saugumo inte
resus. Suvažiavimas patvir
tino, kad Lenkija aktyviai 
dalyvaus visoje socialistinėje 
sandraugoje. Ji įneš savo 
indėlį į ekonominį, mokslinį 
ir kultūrinį bendradarbiavi
mą su Ekonominės savitar
pio pagalbos tarybos šalimis.
Labai svarbus momentas yra 
suvažiavime pabrėžtas Len
kijos ryžtas ir toliau būti 
nepažeidžiama Varšuvos Su
tarties, jos gynybinių ir poli
tinių pastangų grandimi. 
Santykiuose su visomis skir
tingų visuomeninių sistemų 
šalimis Lenkija toliau vykdys 
bendradarbiavimo politiką 
įtempimo mažinimo intere
sais, taikos labui.

Suvažiavime dalyvavusios 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos delegacijos vadovas, 
TSKP CK Politinio biuro na
rys, partijos Maskvos miesto 
komiteto pirmasis sekreto
rius V. Grišinas savo kalboje 
pasakė, kad Tarybų Sąjun
gos komunistai, tarybinė 
liaudis visada bus kartu su 
Lenkijos komunistais, su 
broliška lenkų tauta kovoje 
už taiką ir socializmą.

Apolinaras Sinkevičius

Grėsmė visuotinei taikai
DEMASKUOJAMI MILITARIST^!

MĖGINIMAI PATEISINTI NEUTRONINĮ GINKLĄ
Belgradas. “Nauja siaubin

ga priemone termobranduo
linio ginklo arsenale” Jugo
slavijos laikraštis “Borba” 
vadina JAV prezidento R. 
Reagano nutarimą plačiu 
mastu gaminti neutroninį 
ginklą. Pagrįstai abejodamas 
dėl JAV administracijos at
stovų pareiškimų, kad neut
roninis ginklas bus dislokuo
tas tik Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, laikraštis “Borba” 
pabrėžia, jog šis ginklas gali 
būti panaudotas Vakarų 
Europos, taip pat Azijos, 
Afrikos, Artimųjų Rytų ir 
net Pietų Amerikos teritori
joje.

Helsinkis. Suomijos minis
tras pirmininkas M. Kolvis- 
tas pasakė, kad JAV admi
nistracijos nutarimas plačiu 
mastu gaminti neutroninį 
ginklą yra grįžimas į “šaltojo 
karo” laikus, kai karinio kon
flikto, kuriame būtų panau
dota^ branduolinis ginklas, 
kilimas buvo visiškai realus. 
Jis taip pat pareiškė pasirū
pinimą dėl NATO nutarimo 
dislokuoti Europos žemyne 
naujas Amerikos vidutinio 
veikimo nuotolio branduoli
nes raketas.

Londonas. Airijos komu
nistų partijos generalinio 
sekretoriaus pavaduotojas J. 
Stuart neutroninį ginklą pa
vadino “agresoriaus, kuris 
pirmasis ketina smogti bran
duolinį smūgį, ginklu”. 
Straipsnyje, kuris išspaus

dintas laikraštyje “Unity”, 
jis demaskuoja Vakarų mili
taristinių sluoksnių mėgini
mus pateisinti neutroninį 
ginklą, vaizduoti jį “huma
niška” branduoline kariavi
mo priemone. Neutroninio 
ginklo panaudojimas — tai 
dalis labai pavojingos Ameri
kos skelbiamos doktrinos 
apie “ribotą” branduolinį ka
rą, kuriame Europa bus 
paaukota pirmoji, pabrėžia 
autorius.

New York. “Neutroninės 
bombos sukūrimas dar vienu 
žingsniu priartina žmoniją 
prie galimo branduolinio ka
ro”, — pareiškė susivieniju
sių taikos federalistų organi
zacijos viceprezidentas S. 
Personsas. JAV administra
cija, pasakė jis, turi atnau
jinti derybas su TSRS dėl 
nusiginklavimo.

“Antausiu visai žmonijai” 
Reagano nutarimą pradėti 
plačiu mastu gaminti neutro
ninį ginklą pavadino vienas 
organizacijos — mobilizacijos 
žmonijos išsaugojimo vardan 
vadovų J. Jordanas.

Paryžius. Prancūzijoje vis 
garsiau skamba protesto bal
sai prieš JAV prezidento R. 
Reagano nutarimą pradėti 
plačiu mastu gaminti neutro
ninį ginklą. Pasiryžimą pada
ryti visa, kas įmanoma kad 
Washingtonas būtų privers
tas atsisakyti pavojingų pla
nų, pareiškė didelė Prancū
zijos inteligentijos atstovų

KONCERTAVO 
KETURIUOSE 
ŽEMYNUOSE

Šią vasarą tris savaites 
Švedijoje viešėjo Lietuvos 
TSR Valstybinės premijos ir 
Tarptautinio konkurso Lježe 
laureatas — Vilniaus valsty
binis kvartetas. Jo daly
viai — Tarybų Lietuvos nu
sipelnę artistai Audronė Vai- 
niūnaitė, Petras Kunca, Do
natas Katkus ir Augustinas 
Vasiliauskas gastrolių metu 
surengė šioje šalyje šešis 
koncertus. Išvykai kvartetas 
turėjo paruošęs dvi progra
mas, kuriose buvo pasaulinių 
klasikų ir lietuvių kompozito
rių Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio bei Vytauto Lau- 
rušo kvartetai.

Vilniaus kvarteto artistai 
jau šešiolika metų drauge 
groja šiame kameriniame an
samblyje. Platų kelią į pa
saulinę estradą jauniems at
likėjams atvėrė sėkmė Tarp
tautiniame konkurse Lježe.. 
Šiame Belgijos mieste, gar- 
sėjančiame geriausių pasau
lio kvartetų varžybomis, 
prieš devynerius metus jie 
iškovojo pirmąją premiją, o 
kartu ir tarptautinį pripaži
nimą. Nuo tada prasidėjo jų 
gastrolės po įvairius žemy
nus. Gražių atsiliepimų apie 
meistrišką grojimą, savitą 
atliekamų kūrinių interpre
tavimą kvartetas parsivežė 
iš koncertų daugelyje Euro
pos socialistinių ir kapitalis
tinių valstybių, iš Afrikos, 
Azijos, Lotynų Amerikos ša
lių. Vilniaus kvartetą išpopu
liarino ir sėkmingi pasirody
mai žinomuose tarptautiniuo
se muzikos festivaliuose 
Maskvoje, Belgrade, Berly
ne, Krokuvoje, Genujoje, ki
tuose miestuose. Jo grojimo 
įrašų turi Austrijos, Belgi
jos, Olandijos, San Francisco 
radijas, televizijos laidas 
transliavo Varšuvos, Adis 
Abedos, Kampalos, Berlyno 
ir, žinoma, Vilniaus bei 
Maskvos televizijos studijos.

Vilniškis kamerinis ansam
blis daug prisideda prie lie
tuviškos kvartetinės muzikos 
puoselėjimo ir propagavimo. 
Užtenka pasakyti, kad savo 
repertuare jis turi apie 60 
lietuvių kompozitorių kvar
tetų, pradedant Čiurlioniu ir 
baigiant dabartiniais įvairių 
kartų autoriais. O svarbiau-

Kiek apie tai žino Amerikos žmonės? Apie minėtą 
konferenciją “New York Times” pranešė žinią trečiame 
puslapyje. “Daily News” konferencijos nepaminėjo. Televi
zijos žinios ją nutylėjo. O tas mokslininkų įspėjimas juk 
turėtų lyg trimitais būti garsintas visoje šalyje, juk tas 
mirtinas pavojus gręsia mums visiems!
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Vis labiau populiarėja Tarybų Lietuvoje jauna sporto šaka — dėltasparnių sportas. 
XX amžiaus “Ikarai” savo sekcijas įsteigė Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, daugelyje kitų

SUGRĮŽIMAS PRIE JŪROS

miestų. Entuziastai patys projektuoja ir gamina “sparnus”, renkasi į varžybas — kas 
aukščiau, kas ilgiau sugebės išsilaikyti ore.

Ypač dažnai tokios varžybos vyksta ant stataus Nemuno kranto Netonyse prie 
Kauno. Čia švenčių dienomis atvyksta dėltasparnių sporto mėgėjai iš įvairių 
respublikos kampelių pademonstruoti savo meistriškumą, aparatus, 
patyrimu.

Nuotraukoje: XX amžiaus “Ikaras”.

pasikeisti

M. Baranausko nuotrauka

Vacys Reimeris

Ir vėl tu prieš mane — gy*va, jauna, 
apsvaigus nuo erdvės, nuo vėjo, 
krantan žaliom bangom 
iš laimės 
dūžtanti.
Vėl savo nerimo daina 
tarytumei liga 
mane tu užkreti 
troškimu tolių. . . 
Vėl širdis gaivėja.

Ko taip ilgai — nesuprantu

palikęs kasdienybę,
prie tavo gydančių krantų, 
prie tavo įkvepiančio nerimo? 
Kai siela jį,
tarytum ugnį, per’ma, 
jis teka, dega su .krauju 
ir šaukia
lyg pagoniška dievybė.

Ar dar koks kitas kūrinys gamtos

ir nežinios, ir aišk:o, 
ir stichijos, ir grožio, 
ir tylos, ir muzikos? 
žmogaus būtis 
save tavim išreiškia, 
ir kartos — 
buvusios, Ir esamos, ir būsimos — 
tavas bangas 
kartojo ir kartos.

Seniai tave mačiau, 
žiūriu, kad audros, 
rūpesčiai ir darganos, 

ir darbas, 
amžinasis jūros darbas, 
pažymi ir tave nenoromis 
lyg Šiaip sau, lyg vos vos. . . 
žiūriu — 
bangų neramios garbanos 
baltom, šaltom nuėję sruogom 
kaip kad ir mano 
lenkiamos ties tavimi galvos.

is,

šia, kad nė viena kvarteto 
gastrolinė išvyka neapsieina 
be lietuviškos muzikos.

Ir dar vienas novatoriškas 
ansamblio koncertinės veik
los baras. Vilniaus kvartetas 
pirmasis Tarybų Lietuvoje 
pradėjo kvartetinių ciklų tra
diciją. Jis atliko visą lietuvių 
klasiko M. K. Čiurlionio mu
zikinį palikimą, supažindina 
respublikos visuomenę su vi
sais 83 J. Haidno styginiais 
kvartetais, taip pat su J.

Bramso, V 
Šuberto, 
žanro kury

. A. Mocarto, F. 
R. Šumano šiuo 
ba.

Nepaisant ilgų kelionių po 
užsienį bei tarybines respu
blikas, vilniečiai muzikantai 
dažnai koncertuoja Tarybų 
Lietuvos darbininkams, ko
lūkiečiams,
Neatsitiktinai tad kvartetas 
apdovanotais 
komjaunimo premija.

J. Žukauskas

ypač jaunimui.

ir Lietuvos

grupė. Pačios Amerikos vy
riausybės pripažinimu, sako
ma jų priimtame kreipimesi 
nutarimas gaminti neutroni
nį ginklą atveria kelią į 
vadinamąjį “ribotą” branduo
linį konfliktą Europoje ir 
paverčia šį žemyną JAV įkai
tu. Jis yra naujas etapas 
tautoms nuostolingose gin
klavimosi varžybose, keliąs 
grėsmę taikai. Šį kreipimąsi 
pasirašiusiųjų tarpe — poe
tas L. Aragonas, rašytojas 
A. Štilis ir A. Lanu, daini
ninkas Ž. Fera, kino režisie
riai K. Otanas-Lora ir B. 
Tavernje. . TASS-ELTA

JAV Valstybės sekretorius gen. Haig su Federalinės 
Vokietijos atstovais Berlyne. Jo kairėje Fed. Vokietijos
užsienio reikalų ministras Hans-Dietrich Gęnscher.
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Tarybų Lietuvos naujienos
Į PRANEŠA MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRAŠČIAI]

Busimiesiems pedagogams
Prie pagrindinių K. Preik

šo pedagoginio instituto rū
mų, informuoja Šiaulių mies
to “Raudonoji vėliava”, kyla 
naujas mokomasis korpusas. 
Naujieji rūmai suprojektuoti 
nuo trijų iki astuonių aukštų. 
Žemiausioje dalyje įsikurs 
315 vietų amfiteatrinė audi
torija, studentų valgykla ir 
kavinė, o dviejų aukštų 
bokšte virš rūmų centro —
observatorija ir astronomijos 
aikštelė. Rūmuose bus per 
200 įvairių auditorijų, kabi
netų. laboratorijų ir kitų pa
talpų.

Klaipėdiečių 25-oji
Dvidešimt penkios bendro

jo lavinimo vidurinės mo
kyklos pakvietė rugsėjo pir
mąją uostamiesčio vaikus. 
Pastaruoju numeriu pažymė
ta mokykla, praneša “Tary
binė Klaipėda”, pastatyta 
miesto pakraštyje, kur prie 
I. Simonaitytės gatvės švyti 
nauji daugiaaukščiai namai. 
Joje vienu metu gali mokytis 
1284 vaikai.

Naujas kaimo kvartalas
P a 1 o m e n ėję s u p r o j e k t u o ta s 

alytiškių surenkamųjų namų 
kvartalas. Šiuo metu, infor
muoja Kaišiadorių rajono 
laikraštis, 22 namuose jau 
atšvęstos įkurtuvės, o iki 
metų pabaigos bus užbaigti 
ir trys likusieji. Naujuosiuo
se namuose yra centrinis šil
dymas, kiti miesto patogu
mai, jie dujofikuoti.

Statybininkų “egzaminas“
Atiduota naudoti Saločių 

t a r p u k i n ė g y v u 1 i n i n k y s t ė s 
įmonė, kurioje per metus 
bus nupenima 12 tūkstančių 
bekonų. Valstybinė komisija 
gerai įvertino statybininkų 
darbą.

Si statyba, pažymi “Dar
bas”, buvo rimtas jėgų išmė- ' 
ginimas Pasvalio tarpkolūki- 
nei statybos organizacijai, j 
Per trejus metus atlikta dar- į 
bų už puspenkto milijono 
rublių.

Visą laiką Saločiuose uoliai 
darbavosi brigadinės rangos 
būdu dirbantys V. Banelių 
vadovaujami mūrininkai. Už 
puikius praėjusio penkmečio 
rodiklius brigadininkas apdo
vanotas Darbo raudonosios 
vėliavos ordinu, jam paskirta 
1981 metų LTSR valstybinė 
premija.

Chemikų poilsiui
Beveiek milijoną rublių 

darbininkų poilsiui kasmet 
išleidžia “Azoto” gamybinio 
susi v ien i j i mo profsąj u ngos 
komitetas, rašo “Jonavos 
balsas”. Ant Neries kranto 
ištisus metus veikia darbi
ninkų profilaktoriumas, iš 
karto galintis priimti 130 
žmonių. Vasarą čia darbinin
kai ilsisi su šeimos nariais.

Susivienijimo vilose Palan
goje kiekvieną vasarą pailsi 
daugiau kaip po tūkstantį 
chemikų, šimtai žmonių su 
profsąjungos kelialapiais iš
vyksta į kitus kurortus ir 
sanatorijas. Kiekvienoje Ve
prių pionierių stovyklos pa
mainoje yra 100 jonaviečių 
vaikų.

Artimiausiu laiku susivie
nijimas planuoja išplėsti pro
filaktoriumą, pastatyti darbi
ninkams poilsio namus Molė
tų rajone ir Šventojoje, jų 
vaikams — naują pionierių 
stovyklą.

Mokslininkų konsiliumas
Nuo Juros upės iki Kuršių 

marių plyti Nemuno užlieja
mas slėnis. Tarybų valdžios 
metais čia atlikta daug dirvų 
kultūrinimo darbų, didelė jų 
dalis nudrenuota, pastatyta 
keliasdešimt polderių su nau
jais pylimais, siurblinėmis.

Tačiau pastaraisiais metais 
lankų derlingumas kai kur 
ėmė mažėti. Kodėl taip yra, 
ką daryti? Inventorizuodami

Nemuno žemupio užliejamą
sias pievas, šį klausimą ko
lektyviai sprendė trijų insti
tutų — Respublikinio van
dens ūkio, Žemėtvarkos pro
jektavimo ir Žemdirbystės 
mokslinio tyrimo — specia
listai, padedant Šilutės me
lioratoriams.

Paruoštas melioracijos 
įrenginių rekonstrukcijos ir 
tobulinimo projektas, numa
tyta jo įgyvendinimo tvarka, 
taip pat priemonės žolynų i 
botaninei sudėčiai gerinti. Ši Į 
plati darbų programa, pažy- I 
mi “Kauno tiesa”, padės to- i 

j liau didinti užliejamų pievų 
derlingumą, išsaugoti Nemu
no slėnio savitumą ir grožį.

Šimtas tūkstančių 
lankytojų

Naujasis Lietuvos TSR re- ! 
voliucijos muziejus prieš me
tus įsikūrė dešiniajame Ne
ries krante, kur formuoja
mas respublikos sostinės vi
suomeninis centras, primena j 
“Vakarinės naujienos”. Šią 

| vasarą čia buvo užregistruo- į 
j tas 100 000-asis lankytojas.

Muziejaus fonduose yra > 
118 tūkstančių eksponatų, o' 

į parodoms jų paimama ir iš j 
kitų muziejų. Nuolatinės! 

i ekspozicijos užima dvylika 
salių. Revoliucijos muziejuje 

< vyksta turiningi renginiai, 
I susitikimai su revoliucinio 
i judėjimo, Didžiojo Tėvynės 
karo dalyviais, darbo vetera- i 

! nais, žinomais respublikos 
j visuomenės ir kultūros vei- 
! kėjais.

Skverai, gėlynai, rožės
Plinta šiauliečių ir kaišia- 

I. doriečių pradėtas sąjūdis — 
į kiekvienam gyventojui iš
dirbti šiemet po aštuonias 
valandas, kad respublikos 
miestai ir kaimai taptų gra
žesni. Mažeikiuose, infor- : 
muoja “Pergalės vėliava”, ' 
pirmieji masines talkas pra
dėjo linų fabriko, autotrans
porto įmonės darbuotojai, 
geležinkelininkai. Mažeikie
čiai šiemet numato talkomis 
atlikti darbų už 600 tūkstan
čių rublių.

Internato šimtametės
Padvarių internate buvo | 

| viena šimtametė Paulina Ve- 
sulienė, o šį rudenį į antrąjį 

' gyvenimo šimtmetį įkopė 
' Barbora Salnienė ir Ieva 
Enzinaitė. Šios moterys jau
nystėje turėjo nelengvą gy- 

I venimą, rašo Kretingos 
1 “Švyturys”. Barbora ir Ieva 
daug metų tarnavo sveti
miems. Dabar šimtametės 

i senutės internate gražiai pri
žiūrimos.

Auga senasis kaimas
Beveik pusšimtis namų iš- 

j kilo per praėjusį penkmetį 
i sename Liolių kaime, o da- 
i bar iš karto statomi 25. 
j Žmonės čia noriai statosi 
i namus ne tik todėl, kad 
kolūkis būsimiems naujaku
riams padeda įsigyti ir susi- 

| vežti statybines medžiagas, 
: parūpina kreditų, dalį jų 
padengia, pažymi Kelmės 

į “Komunistinis žodis“. Lio
liuose yra aštuonmetė mo
kykla, kultūros namai, bib- 

; lioteka, ambulatorija, vaisti
nė, buitinio aptarnavimo 

i punktas, valgykla, ruošia
mas vaikų lopšelio-darželio 
projektas. Artimiausiais me
tais bus nutiestas apvažiavi- , 
mo kelias, kad Raseinių-KeL 
mės vieškelis nekliudytų 
miestelio, o šalia jo iškils 
užtvanka ir sutyvuliuos de
vynių hektarų tvenkinys.

Su didesniais sklypais
Gražu ir patogu gyventi 

Žemaičių Naumiestyje, rašo 
Šilutės “Komunistinis dar- 

| bas“. Čia yra moderniškas 
prekybos centras, nauja am
bulatorija, vaistinė, įrengta 
graži poilsio zona su tvenki
niu. Miestelyje daug gėlių, 
žaliųjų vejų. Gyvenvietės

Liaudies deputatų taryba bu
vo pripažinta respublikos 
lenktyniavimo nugalėtoja.

Žemaičių Naumiesčiui ta
pus tarybinio ūkio gyvenvie
te, projektuojamas naujas 
kvartalas, kur gyventojai 
prie namų turės 25 arų 
sklypus. Kvartalo statybai 
ūkis atrėžė 15 hektarų buvu
sio sodo. Netoliese, prie Šus- 
ties tvenkinio nutarta statyti 
darbininkų profilaktoriumą 
su suomiška pirtimi, basei
nu, fizioterapiniais kabine
tais.

Puošiasi senamiestis

Šiauliečiai, jau senokai pa
vertę centrinę miesto gatvę 
vaizdinga pėsčiųjų alėja, to
liau gražina.

Miesto centrą skulptoriai 
D. Lukoševičius, A. Toleikis, 
B. Kasperavičienė, rašo laik
raštis “Raudonoji vėliava”, 
dabar daro įvairių skulptūrė
lių Kaštonų alėjai. Ši alėja 
labai patogi žmonių pasi
vaikščiojimui. Ji restauruo
jama pagal architektės V. 
Taujanskienės — didelės 
miesto gražinimo entuzias
tės — projektą.

Parinko A. Petrauskas

Aforizmai
Žmogus vienišas tik tada, kai neturi ko laukti.

Viršūnėms pasiekti žirafos kaklo neužtenka, rei
kia sparnų.

Mėgstamas posakis: „Kiaurai tave matau!" Ta
čiau kodėl niekas nesistengia „kiaurai" pamatyti 
save’!

BRONIUS JAUNIŠKIS

Kuo ramesnes jaunystės naktys, tuo giedresnes 
senatvės dienos.

Kas is mažens mokomas su kitu iekc dalytis tas 
užaugęs nesunkiai ir visu kepalu pasidalys.

Lietuvos miškų
ūkio uziejuje

Iš nedidelio pastato šimtai laidų išraizgyta po giraitę. 
Jautrūs prietaisai visą laiką matuoja medžių “pulsą“, 
registruoja jų storį, aukštį, temperatūrą . . . Lietuvos 
miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto Girionyse specialistai 
atlieka eilinį eksperimentą.

Ypatingas dėmesys skiriamas elitinių sėklų banko 
sudarymui. Daugiau kaip 150 tūkstančių pušies ir eglės 
sėjinukų išauginama iš kilogramo sėklos specialiuose 
šiltnamiuose. Tai leidžia taupiau naudoti brangias sėklas, 
greičiau išauginti sėjinukus. Kelerių metų sėjinukams 
mokslininkai įskiepija elitinių medžių šakeles.

Instituto laboratorijose atliekami ir medžio rėvių tyri
mai. Dendroklimatologiniai tyrimai leidžia “pažvelgti” į 
praeitį, sužinoti, koks prieš daugelį metų buvo klimatas, 
dirvožemio sudėtis ir kt.

Nuotraukoje: Instituto muziejuje surinktų medžio rievių 
kolekcijos dendroklimatochronologijos laboratorijos jaunes
nioji mokslinė bendradarbė Vida Stravinskienė ir instituto 
direktorius, akademikas Leonardas Kairiūkštis.

A. Sabaliausko nuotrauka

“LAISVE”

i
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regiu —

! darbščia, ištikimą ir labai 

atkaklią — 

gintaro kasų ir gintaro akių
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į ištikimą Eglę. • •
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Helsinki. — Susirgo Suo
mijos prezidentas Urho Kek
konen, 81 m. amžiaus. Jį 
pavaduoja ministras pirmi
ninkas Mauno Koivisto. Gy
dytojai sako, kad peršali
mas ir su juo susiję kiti 
susirigimai turėtų pasibaigti 
iki spalio pradžios. Prez. 
Kekkonen yra žinomas kovo
tojas už taiką pasaulyje ir 
visuotinį nusiginklavimą.

JONAS KUVYKAS

RIMTAS MOKSLINIS VEIKALAS
Didelį vaidmenį atliko pa

žangieji rašytojai su plunks
na sukilę prieš reakciją. Tai 
atsispindi akademiko K. 
Korsako redaguotame veika
le: “Kovoje už pažangią lite
ratūrą“. Tai mokslininkų 
darbų vainikas. Tą vainiką 
jie nupynė, parinkę, iškasę 
ligi šiol nežinomą medžiagą. 
Joje atsispindi 1928-1936 m. 
rašytojų susidūrimas su fa
šizmu. Fašizmas prieš liaudį 
naudojo grandines, kalėji
mus, o geriausi poetai, prozi
ninkai draskė pančius, grio
vė kalėjimus ne su bomba, o 

i su eilėraščiais, su apsaky- 
i mais. Ne vieną tų kūrinių 
' cenzoriai palaidojo. Bet dai- 
I gai, kurie prasiveržė pro 
I reakcijos akmenis, — liaudį 
i džiugino, grūdino. Šioji lite- 
i ratūra kovoje prieš fašizmą 
i suvaidino gražų vaidmenį.

K. Korsakas pagarsino: 
Latvijos literatai labai domė
josi lietuvių kūrėjų antifašis
tinėmis pozicijomis, sekė jų 
publikacijas. Tada latvių 
progresyvesni kūrėjai telkėsi 
apie žurnalą “Trauksmė”. 
Bet Korsakas visiškai teisin
gai apibendrina: šio leidinio 
bendradarbių poezija, proza 
ir kritika nepasiekė tokio 
griežtumo, kaip kai kurių 
trečiafrontininkų kūryba. 
Tada “Trauksmė” bendra
darbių kūriniai švystelėjo 
lietuvių kalba. Man jau tada 
buvo aišku: P. Cvirkos, A. 
Venclovos, S. Nėries, K. 
Korasako kūrybos kovingu- 

. mas ryškesnis, negu kai ku
rių latvių rašytojų. Kodėl 
taip? Kas Nemuno krašte 
dainavo apie liaudį, kas pro
testavo literatūroje prieš 
reakciją, tas susilaukdavo 
represijų. Eilinis karininkėlis 
su raudonu pieštuku užgesin
davo ryškesnę poezijos ar 
prozos kūrinio ugnį.

Bet pažangūs rašytojai ne
tylėjo. Jie, pridengę savo 
vaizdus simboliais, alegorijo
mis, — rodė didelę meilę 
darbininkui, valstiečiui, 
tiems nelaimingiems sūnums 
ir dukroms, kurie kaip tik 
1928-1930 m. skurdo, prie
spaudos buvo atplėšti nuo 
Nemuno krantų. Atsidūrė 

1 Brazilijos ar Argentinos 
džiunglėse, gyvatynuose.

Knygoje švyti 1930-1931 
m. rašytojų laiškai. Labai 
įdomūs, patrauklūs Korsako 
literatūriniai samprotavimai. 
Jie ištryško jam bekalint 
Šiauliuose. Nūnai negali ne
sistebėti užrakinto jaunuolio 
meilė liaudžiai, pažangiajai 
literatūrai. Išryškėja: jis ta
da prisilaikė — pastebėti ir 
palaikyti kiekvieną ugnelę, 
įžiebtą progresyvaus auto
riaus. Radau ir malonų suta
pimą. Korsakas 1930 m. siūlė 
spaudoje šilčiau sutikti S. 
Kapnio knygą.

Tada nežinojau jauno kriti
ko tokio noro. Bet 1930 m. 
A. Badaičio vardu atspausdi
nau apie S. Kapnio veikalą 
etiudą: “Žmogus be veido — 
nepastebimas“. O 1933 m. 
“Laisvėje“ su dideliu nuošir

dumu sutikau A. Venclovos, 
V. Montvilos, K. Jakubėno 
kūrinius. Jie pasirodė "Dar
be“.

Korsakas su skausmu pri
duria: daug rašytojų laiškų, 
cenzūros nepraleistų rank
raščių žuvo hitlerinės okupa
cijos metais. Jis šitame vei
kale būtų mieliausiai paskel
bęs 1931 m. pradžios (po 
išėjimo iš už grotų) ir savo 
laiškus, man adresuotus. Pa
rašė apie šešis 1931 m. sau
sį — balandį. Tada jį paklau
siau: “Kokie įžymiausi tary
biniai kritikai?” Atsakė: Vo- 
rovskis, Lunačarskis, Koga
nas, Fričė, Maca. Prie kiek
vieno pridėjo biografines da
tas.

Dėl mano eilėraščių padarė 
pastabas: “Norėjau jau įdėti. 
Bet susigriebiau: perdaug 
hiperbolių, figūrų, pato
so .. . Pataisyk”. Kitame 
laiške dėstė: “Matyt, F. Kir
šai patiko, kad išgyriau jo 
“Pelenus”. Bet dabar tą savo 
straipsnį nelabai verti
nu . . .” Parašyk, ką daugiau 
F. Kirša pasakojo apie ma
ne”. Būdinga. F. Kirša buvo 
nepatenkintas, kad jį tauti
ninkai įkišo už grotų. Taigi 
šitoje knygoje skaitytojai bū
tų radę ir mano 1931 m. 
laiškus Korsakui. Irgi dingo. 
Jis už grotų ir eiliavo. Tuos 
posmus 1930 m. palankiai 
įvertinau etiude “Proletarinė 
literatūra”. Bet įstrigo cen
zūros nasruose . . .

Mokslininkai pateikia ir 
cenzoriaus išbraukymus. Iš 
K. Jakubėno “Dalgių brolių” 
iškrito ir alegorinis sakinėlis. 
Na: “Pančiai vėtroje duš”. 
Tada “Laisvė” mielai at
spausdino didesnį kritikos 
etiudą “Darbas” bedarbės 
metu”. Jame palankiai verti
nau K. Jakubėno šią poemė
lę.

Puikus mokslininkas V. 
Galinis analizuoja 1936 m. 
žurnalo “Literatūros” bend
radarbių griežtesnį pasisaky
mą prieš fašizmą, už kultūrą. 
Tas jų žodis sugriaudėjo, kai 
darbo masės gan audringai 
liaudies frontu trenkė smūgį 
po smūgio į fašizmo sieną. J. 
Šimkus recenzijoje apie R. ' 
Mizarą ištiesė puokštę gėlių 
už romaną "Povilas Jurka”. | 
Galinis tvirtina: "Literatūro
je” S. Nėries, T. Tilvyčio, J. 
Šimkaus eilės, P. Cvirkos, 
V. Krėvės proza sušildė, pa
guodė darbo žmogų.

1937 m. į “Literatūrą” ypa- I 
tingą dėmesį atkreipė “Lais
vė” ir "Šviesa”. Šie leidiniai 
1937 m. davė gan išsamius 
meno etiudus: “Lietuvos ra
šytojų žingsnis pirmyn” ir 
“Kultūra pavojuje” — pro
testą prieš žurnalo uždary
mą. Tai šių eilučių autoriaus 
etiudai. V, Galinis liudija: 
KSDK draugai susižavėję 
skaitė rašytojų žodžius, 
įžiebtus prieš reakciją. Tai 
jis tvirtina remdamasis mano 
laišku “Literatūrai”. Būdin
ga, V. Krėvė nepabijojo kali
nio rašto laikyti archyve. Ir 
šis V. Galinio darbas liūdi- 

ja — jo vaga moksle — plati, 
gili vagą.

Kai reakcionieriai užgesin
davo vieną literatūrinį laužą, 
kovingesni rašytojai puldavo 
uždegti kitą. Tai liudija J. 
Žėkaitė. Ji gan įdomiai na
grinėja “Prošvaistės” bend
radarbius. Na S. Nėries poe
ziją, V. Krėvės, J. Baltušio 
prozą. Šis almanachas pa
traukė ir politkalinius. Žur
nale “Kovotojuje” gan šiltai 
išanalizavau V. Krėvės “Je- 
nerolo tėvą”. Tai autoriaus 
griežtesnis pasisakymas gro
žiniame kūrinyje prieš darbo 
žmonių išnaudojimą. Švyste
lėjo apysaka ir P. Cvirka.

Dėl S. Nėries “Bangų ba
rami” kameroje įžiebė disku
sijas.

— Ką bangos bara? Už ką 
bara? — Atsakė: bangos — 
reakcionieriai. Nes poetei 
cenzūra neleido atvirai para
šyti — fąšistai puola liaudį.

Taip poetės tokio pobūdžio 
eiles aiškinu nūnai susitiki
muose su skaitytojais. Vei
kalo didelis pliusas: pirmasis 
įtraukė į biblografiją rašyto
jų kūrinius, išbarstytus tuo
metinėje periodikoje. Reiktų 
taip surikiuoti bibliografijon 
ir autorius, kurie spausdinosi 
“Socialdemokrate” (jame pir
mą sykį sužėrėjo Cvirkos 
“Atsimeni, kaip buržujų mu
šėm?”), ‘Aušrinėje” ir kt. 
Reiktų .bibliografijoje susu
muoti ir tuos autorius, kurie 
1927-1940 m. spausdinosi 
“Laisvėje”, “Šviesoje”, “Vil
nyje”, P. Amerikos “Dabar
tyje”. Šiūo veikalu moksli
ninkai žymiai praplatino lite
ratūros mokslo vagą.

A. Liepsnoms

L. Ivinskiui atminti

pirmojo Lietuviško 
$ leidėjo — 170- 

metinių šventė. | 
iškilmes atvyko

ų Akademijos Lie- 

Kuršėnuoi 
Ivinskio — 
kalendoriau 
ųjų gimimo 
jubiliejines 
LTSR Moks
tuvių kalbps ir literatūros ins
tituto mok 
kinės bibliotekos bei Kauno 
miesto literatūrinio muziejau* 
darbuotojai

Kuršėnų 
dūrinėje

lininkai, vRespubli-

miesto 3-ojoje vi- 
inokykloje įvyko 

konferencija, kurioje moksli
ninkai supatindino klausyto

jo Ivinskio gyve- 
moksline veikla, 
žiūrėjo mokykloje 
endorių muziejų,

ių ant L. Ivinskio

nimu bei jo
Svečiai ap 

įsteigtu k a 
padėjo gėl 
kapo.

Autoriaus 
paminklo L.

R. MAKAUSKAS 
nuotraukoje: prie 
Ivinskiui.
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Tikri darbo didvyriai

Penki broliai Balčyčiai — Vytautas, Bronius, Jonas, 
Algis, Petras — Kėdainių rajono M. Melnikaitės kolūkio 
mechanizatoriai. Pirmas į traktoriaus kabiną prieš keletą 
metų sėdo vyriausias Balčyčių sūnus Bronius. Juo pasekė 
ir kiti broliai. Nuo tada kolūkyje sakoma: brolių Balčyčių 
laukas. O tas laukas — visas kolūkis. Šiemet geriausiai 
padirbėjo Bronius.

Artėja žiemkenčių sėja. Joje dalyvaus visi broliai 
Balčyčiai. Jie pasiryžę 450 hektarų žiemkenčių pasėti per 
savaitę.

Nuotraukoje: Broliai mechanizatoriai Balčyčiai.
G. Svitojaus nuotrauka 1

Nuotraukoje: Obuolius skina sodininkės P. Vaičiulionienė ir
M. Verpetinskienė. A. Sabaliausko nuotr.

ŽEMDIRBIŲ POILSIUI
Atokiame Druskininkų pakraštyje, tylos, ramybės ir 

vešlių pušynų prieglobstyje išaugo žemdirbių sanatorija 
“Eglė”. Šis sveikatingumo centras vienu metu gali priimti 
daugiau kaip 500 žmonių. Čia yra ištaigingi miegamieji 
korpusai, modernios gydyklos su baseinu, vertikaliomis 
voniomis, daugybe įvairiausių sanatorinio gydymo kabine
tų, mineralinio vandens biuvetas ir nepakartojamo grožio 
gėlynai, skulptūros, vitražai. Gamtos dovanos — minerali
niai vandenys, purvas, palankus mikroklimatas, taip pat 
gydomoji fizinė kultūra, sportiniai žaidimai, fizioterapinės 
procedūros stiprina žmogaus jėgas.

“Eglės” sanatorijoje įsteigtas ir pirmasis Lietuvoje 
žemdirbių medicininės reabilitacijos skyrius. Jei sanatori
niam gydymui atvyksta atostogaujantys žmonės su profsą
jungų kelialapiais, tai į medicininės reabilitacijos skyrių 
žemdirbius siunčia rajoninės bei respublikinės ligoninės. 
Persirgę labai sunkiomis ligomis ar patyrę sudėtingas 
operacijas, ligoniai čia praeina bendrą atstatomojo gydymo 
kursą.

Panaši žemės ūkio darbuotojų “Versmės” sanatorija yra 
Birštone. Palangoje žemdirbiai turi savo poilsio namus 
“Liną” ir “Agilą”, Šventojoje — “Auksines kopas”, Nido
je — “Dobilą”. Nors visos šios sanatorijos ir poilsio namai 
iš karto gali priimti daugiau kaip tris tūkstančius žmonių, 
numatyta toliau plėsti žemdirbių poilsio “industriją”.

Štai Druskininkuose statoma nauja “Žilvino” sanatorija. 
180 vietų miegamasis korpusas ir 350 vietų valgykla šiame 
penkmetyje bus pastatyta Birštono “Versmės” sanatorijai. 
Įdomi yra “Lino” poilsio namų ateitis. Vasaros mėnesiais 
čia žmonės tik ilsisi , o rudenį ir žiemą šie namai veiks kaip 
pansionatas, teikiantis žemdirbiams ir medicinines paslau
gas. Jau iškilo gydomasis korpusas su uždarais ir atvirais 
jūros vandens baseinais, voniomis, gydomojo purvo 
kabinomis. Palangos Vanagupės kvartale statomas 600 
vietų žemdirbių poilsio kompleksas “Rugelis”.

Žemdirbių vaikai savo vasaros atostogas taip pat gali 
praleisti prie Baltijos jūros — jiems pastatyta didžiulė 
“Žilvičio” pionierių stovykla. Svetingai vaikus iš kolūkių 
bei tarybinių ūkių sutinka ir pionierių stovykla, esanti prie 
legendom apipinto Platelių ežero.

Žemdirbių sanatorijos, poilsio namai bei pionierių 
stovyklos statomos už kooperuotas kolūkių, valstybinių 
ūkių ir kitų žemės ūkio organizacijų lėšas.

Vida Petrauskaitė

RIMGAUDAS GRAIBUS

ODĖ TĖVIŠKĖS
VIEŠKELIUI
Jau mano kaimo kelias kaip ligonis.
Dar ačiū giltinei —
Be savo darbo įrankio - -
Be dalgio sukasi.
Dabar dar nebaisi,
Dar nežinau, kada ji dalgį atsineš — 
Prieš rugiapjūtę, vyšnioms nužydėjus.

Dabar tu mano, mano tik esi.
Kolūkiai neberūpi, kad esi sunkus ligonis,

Kad ima želi iš tavo kraujo, kaulų 
Visokios žoles.
(Kam reikalingas tu esi,
Kada šalia kaip durklas —- naujas, 

žvilgantis asfaltu)

O mano vieškeli,
Juntu, kaip tavo širdį, sąnarius sušildo, 
Kada basi vaikai Pagrandžių,
Pakelę dulkių debesis, 
Nubėga lyg kardais lazdom mojuodami. 
Net giltinę tada, matau, tu pamiršti, 
Ir linksmas būni lig nakties, 
Čia nd rus ir žvirblius, virš galvos

pa k i b r i s i u s skaičiuo j i 
Ir kalbini linksmai alsi liktinį pakeleivį.

Prisimeni ne taip senus laikus — 
Buvai svarbiausias vieškelis 
Tarp Rokiškio — Panemuneiio. 
Tu pameni, žinau, raudonąją gurguolę 
Ir pi r mul i niam vežime prie vėliavos 
Laimingą mano levą.
Prisimeni ir vaisi iečius, kurie didžiavosi 

žeme.

Dubai vis kranksi varnos, sukdamos ratus 
Virš tavo kretančios galvos —
Dar bijo, kolei gyvas, ištęsti šviesą iš 

akių.
Dabar iš tavo kaulų, kraujo
Vien auga vai pūčiai, šalpusniai — — — 
Ar dar girdi žirgų kanopų bildesį?

KAI NĖRA ĮKVĖPIMO
O įkvėpimas — kaip lazda
Su dviem galais. Kai vienas muša, 
Globoja kitas. Visada
Einu kas vakarą į muši.

Kai vienas brūkšteli, tuojau
Pripuola kitas guosti, girti.
Zeidžiausi ir tuojau gilau, 
Ir negalvojau apie mirtį.

Tą lazdą pavogė kažkas, 
/'.iuriu į popierių įširdęs — 
Matau -• mintis visas užkas, 
Paskiau žiūrės į mano širdį.

BŪTIS
Viską, ką gaunu ir prarandu, 
Nešuosi savy. Daugėja randų. 
Stovi už medžio ar vingio mirtis. 
Artėja naktis, paskuiinė naktis.

Paklysiu staiga. Ir manęs neieškos. 
Rėks paukštis matytas ant beržo šakos. 
Klius kojos už kojų, luš tulpė delne.
Ar šitaip išleisi t į dangų mane?

Dar žiūrim į upę — ten saulės galva, 
šalia plauko žuvys. Viena negyva.
Ir kūnas pašiurpsta — danguj vyturys —- 
Giesmė ant galvos tartum akmenys kris.

Oi, daug praradau, bet smulkių dar turiu. 
Saldumas širdy — šnabždesys ajerų.
Dar viskas arti, dar be galo arti.
Gal toli dar naktis, paskutinė naktis?

Kasmet plečiamas Šiaulių miesto buitinės tarnybos 
paslaugų ratas, gerėja aptarnavimo kultūra. Neseniai 
naujame Dainų mikrorajone svetingai duris atvėrė 150 
darbo vietų kompleksas. Čia įsikūrė buitinės dirbtuvės,, 
daiktų nuomos punktas, buitininkų gaminių parodų ir 
pardavimo salė, suvenyrų kioskas.

Nuotraukoje: Demonstruojami naujausi 1982 metų dra
bužių modeliai. A. Dilio nuotrauka

j981 M. T. LIETUVOS VALSTYBINIŲ

PREMIJŲ LAUREATAI

A. BERNOTAS — už eilėraščių kny 
gą „Paglostyk žoę" (1980 m.).

V. KUBILIUS — už monografiją „Ka
lio Borutos kūryba" (1980 m.).

F. R. BAJORAS — už sonatą smui
kui ir fortepijonui „Prabėgę metai" 
(1980 m.), lietuvių liaudies dainų 
ciklą balsui ir kaiTieriniam orkestrui 
„Auki, 'auki, žalias berže" (1978 m.).

L. GUTAUSKAS — 
karos knygas „Juoda 
pyragėlis" (1977 m.) 
vis perkūnas" (1*980

už eilėraščių vai- 
žemelė — baltas 
ir „Dangaus kai
tri.).

R. KATILIUS — u£ koncertines prog 
ramas ir tarybinės 
vimą (1975—1980 tjn.).

muzikos propaga-

I. PETROVAS — už tarybinių autorių 
pjesių — I. Dvor-eckio 
gus", E. Volodarskio 
mės", V. Rozovo , 
„Kurtinio gūžta ", J.
čiausia", A. Kazancėvo 
no", J. Grušo „Bar 
režisūrą Lietuvos 
rusų dramos teatre

,Pašalinis žmo- 
Mūsų prieder- 

Keturi lašai" ir 
Drucės „Visų šven- 

Kartą gyve-
bora Radvilaitė" 
TSR valstybiniame 

(1971—1980 m.).

R. JASUDYTE — už Universiteto 
centrinių rūmų ansambliui sukurtus go
belenus: „Brolelia " (1972—1975),
„Gulbelė" (1976), ,Sesulės" (1976—
1978) iš tripticho „Kovos su kryžiuo
čiais" ir gobeleną „Daina" (1979— 
1980) iš ciklo „Lietuva".

S. JUSIONIS — už tapybos darbus 
kaimo tematika: „Derlius" {1974), 
„Sekmadienis" (1977), „Studentų tal
ka kolūkyje" (1979), portretas „Anta
nas Strazdas" (1980), peizažai: „Ba
landis", „Liepa", „Vasarai baigiantis", 
„Ruduo prie Būtingės".
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Žvejai—ežerų globėjai

SUSITIKIMAS SU
TELŠIEČIAIS

Liepos 14 d., antradienis
2 vai. po pietų iš Telšių

atvažiavo mašina mūs

Iš mano dienoraščio Lietuvoje
POVILAS VENTA

[Tęsinys iš praeito numerio]
I

fas Vaseris ir rajono kultūros 
i skyriams vedėjas Kajetonas 
Šliogeris. Apžiūrėjome pri
vačių gyventojų namelius.

Į susitikimą su rajono va
pa- dovais važiavome į vilą prie 

siimti. Ją vairavo Kazys Sta- Kurmio ežero. Ten mūsų 
- rajono skaičiavi- laukė rajono partijos komite

to pirmasis sekretorius Juo- 
ir j zas Dunauskas su žmona, 

rajono vykdomojo komiteto 
pirmininkas Martynas Abel- 
kis su žmona, atvyko ir Al
bertas Laurinčiukas.

Su Telšių rajono vadovais 
prie vaišingo stalo pirmą 
kartą savo gyvenime teko 
valgyti žemaičių ežeruose 
pagautų vėžių.

Buvo pakalbėta apie “Lais
vės” 70 metų jubiliejus ir 
“Laisvės” laikraščio veikėjus 
ir apie ilgametį administrato
rių Praną Buknį, kurio palai
kus priglaudė Žemaičių že
melė Tryškių kapinėse, labai 
gaila, kad buvo vėlus laikas, 
tik 12 vai. nakties išvykome į 
Skuodą, nebuvo galimybės jo 
kapo lankyt.

nevičius 
mo centro viršininkas.

Visą kelią dainavome, 
nepajutome kaip atsiradome 
Telšiuose.

Prie rajono partijos komi-i 
te to mus pasitiko sekretorė 
Regina Beliukevičienė, rajo
no vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas Kazys 
Jankus, politinio švietimo! 
namų direktorė Violeta Se- 
dzevičiūtė ir Telšių miesto; 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkė Elena Janušauskienė 
ir kiti.

Telšiečiai aprodė miestą, I 
pabuvojome vaikų darželyje,' 
“Mąsčio” trikotažo garnyklo-| 
je. Liaudies teatre; prie mū
sų dar prisidėjo Telšių rajo
no laikraščio “Komunizmo) 
švyturys" redaktorius Adol-

Mosėdėje Jono Jurkaičio namo kieme pastatyto paminklo 
nešantis spaudos tiesą mes nusifotografavome. Su C. 
Sabanskiu ir A. Laurinčiuku, J. Jurgaičiu padarė nuotrau
ka.

Prie Telšių L teatro.

SU KLAIPĖDIEČIAIS
Liepos 16 d., ketvirtadienis
Šiandien buvo laisvesnė 

diena, tik buvome pakviesti 
pietaut pas Vyriausybės 
žmones; apart mūsų buvo A. 
Laurinčiukas. Vakare ėjome 
į “Suomišką” pirtį. Atvažia
vo gydytojas A. Vinkus. At
vežė visokių vaistų ir sura
šytų visokiausių nurodymų ir 
griežtai man uždraudė rūky
ti.

Liepos 17 d., penktadienis
Iš ryto iš Klaipėdos atva

žiavo miesto laikraščio “Ta
rybinė Klaipėda” redakto
riaus pavaduotojas Jonas 
Grakauskas. Su juo važiavo
me į Klaipėdą. Apžirėjome 
prekybos uostą. Uosto parti
nio komiteto sekretorius 
Juozas Rupšlaukis (jis yra 
žemaitis iš Laukuvos) aprodė 
visą teritoriją.

Prie Telšių Katedros O. Babarskiene, Nelė ir aš.
įvyko susitikimas su vado- i 
vais ir kolūkio dirbančiai- l 
siais. Kolūkio pirmininkas | 
Sąjungos Aukščiausios Tary- j 
bos deputatas Apolinartas ; 
Kvietkauskas įteikė gražių

SU SKUODIEC1AIS
Liepos 15 d., trečiadienis

Nakvojome Skuodo viešbu
tyje. Iš ryto apžiūrėjome 
miestą, parduotuves, aplan
kėme rajono partijos komite- • dovanų; sutikau seniai maty
to pirmąjį sekretorių Česlovą tą (nuo 1935 m.) Juozą Ged- 
Sbanskį, kuris papasakojo i miną, 
apie rajono ekonominę padė
tį.

Po pusryčių išvykome į 
Mosėdį, apžiūrėjome akmenų 
muziejų, kolūkio gyvenvietę, 
Tarybos apylinkes. Salėje

Išvažiavome j Luknės kolū
kį. Kolūkio pirmininkas Juo
zas Budrikis supažindino su 
kolūkio gyvenimu.

Po pietų 6 v. išvažiavome į 
Palangą.

Skuode su sekretorium u Sabanskiu 5 iš kaires.

Vasara

Laivu nuplaukėme j Jūrų 
muziejų; jis įrengtas buvu
sios tvirtovės patalpose. Iš 
čia nuvažiavome į Girulius, 
aplankėme pionierių stovyk
lą. Čia (Karališkai) papieta
vome.

Grįžę į miestą apžiūrėjome 
senų laikrodžių muziejų, pa
veikslų galeriją, skulptūrų 
parką, karių kapines.

Buitinio aptarnavimo salė
je įvyko susitikimas su mies
to organizacijų vadovais; da-' 
lyvavo geras skaičius žmo
nių: drg. J. Gureckas, A. 
Tamulis, A. Vinkus, J. Gra
kauskas, A. Laurinčiukas, J. 
Jurgaitis, K. Vizbaras (Klai
pėdos mėsos kombinato di
rektorius) ir daug kitų.

Liepos 18 d., šeštadienis
Baigėsi atostogavimo lai

kas Palangoje, ir po pusryčių 
mašina išvažiavome į Vilnių.

Visiems žinoma, kad Lietu
voje tyvuliuoja keturi tūks
tančiai ežerų. Ši ledynų ga
dynės “dovana” susilaukė 
tikrųjų globėjų. Jau dešimt 
metų kiekvienas Nemuno 
krašto ežeras, kiekvienas 
vandens telkinys turi savo 
šeimininką. Tada Tarybų 
Lietuvos vyriausybė specia
liu nutarimu pavedė Žuvinin
kystės valdybai bei Medžio
tojų ir žvejų savanoriškai 
draugijai rūpintis, kad didė
tų žuvų ištekliai, kad jie 
būtų racionaliai naudojami. 
Šios organizacijos ir ėmėsi 
spręsti žuvivaisos plėtimo, 
taip pat ir vandens telkinių 
apsaugos uždavinį.

Čia papasakosime apie res
publikos žvejų mėgėjų nu
veiktus darbus. Jie daug 
padarė įrengdami dirbtines 
ir natūralias nerštavietes, 
užveisdami ir aklimatizuoda- 
mi naujas mūsų krašte žuvų 
rūšis, saugodami ežerus nuo 
užteršimo.

Per tą dešimtmetį išaugo 
ir sustiprėjo ežerų globėjų 
gretos. Prieš dešimt metų 
draugijoje buvo nepilni 45 
tūkstančiai narių, o šiemet jų 
yra daugiau kaip 67 tūkstan
čiai. Net pusšešto tūkstančio 
meškeriotojų į draugiją įsto
jo vien praėjusiais metais. Ir 
dabar daugelyje fabrikų ir 
gamyklų, įstaigų ir organiza
cijų yra žvejų mėgėjų būre
liai.

Ir daugelis būrelių iškovo
jo gerą vardą visų pirma 
rūpestingu darbu veisiant 
žuvis, globojant vandenis, 
ugdant tikrą šeimininko po
žiūrį į jies patikėtą gamtos 
turtą, kurį jie ne tik raciona
liai naudoja, bet ir tausoja, 
nuolat gausina.

Tai galima pailiustruoti 
konkrečiais rezultatais. 1972 
metais meškeriotojų būreliai 
įrengė 425 dirbtines naršyk
les, o pernai jau daugiau 
kaip 13 tūkstančių rėminių ir 
kaištinių naršyklų. Prieš de
šimt metų apie užliejamas 
nerštavietes lydekoms žinojo 
tik specialistai ichtiologai ir 
gal kai kurių paupių bei 
paežerių senieji gyventojai. 
Dabar gi jau įrengtos 26

užliejamos nerštavietės. Šio 
darbo pirmieji ėmėsi alytiš
kiai. Paskui suskato ir kiti. 
Ir rezultatai akivaizdūs. An
tai, kapsukiečiai meškerioto
jai per metus sugauna apie 
pustrečios tonos lydekų. Prie 
Kapsuko vandens saugyklos 
jie įrengė lydekų inkubato
rių, kuriame pusė inkubuotų 
ikrų davė “derlių”. O specia
listai suprojektavo Liudvina
vo veislyną, kuriame kiek
vieną pavasarį bus suleidžia
ma iki dviejų milijonų lydekų 
ikrų. Na o Lauky stos žuvų 
veislynas pernai inkubavo 
net tris milijonus lydekų
ikrų. Be to, Laukysta inkų- j 
bavo 400 tūkstančių upėtakių 
ikrų, išaugino 157 tūkstan
čius dvivasarių karpių.

Žvejų būreliai turi įsirengę 
beveik 200 hektarų žuvivai
sos žydrųjų plotų ir arti trijų 
tūkstančių hektarų tvenkinių 
mėgėjiškai žūklei. Daugiau
sia žuvų veisia Kapsuko, 
Alytaus, Lazdijų, Vilniaus, 
Kauno meškeriotojai. Antai 
kauniečiai dabar meškerioja 
ne tik Nemune, Neryje ar 
Kauno mariose, ne tik jiems 
paskirtuose ežeruose atokia
me Lazdijų rajone, bet ir 
tvenkiniuose, tyvuliuojan
čiuose prie pat miesto. Į 
šiuos tvenkinius kauniečiai 
paleido nemaža vertingų rū
šių žuvų — karpių, sterkų, 
karšių. Paruoštas naujas 
draugijos žuvų veislyno pro
jektas. Daugiau kaip dviejų 
šimtų hektarų šis veislynas 
bus įrengiamas Kėdainių ra
jone, prie Obelės upelio 
esančioje vandens saugyklo
je.

Greta žuvivaisos meškerio
tojai rūpinasi ir žuvų apsau-

i ga. O saugoti jas tenka ir 
[nuo jų ‘namų” teršimo, ir 
deguonies stokos žiemą, ir 
nuo kitokių negandų. Dauge
lis Varėnos, Alytaus, Vilka
viškio, Kapsuko, Švenčionių, 
Vilniaus žvejų būrelių žiemą 
sistemingai daro deguonies 
kiekio vandenyje analizes ir 
visada pasirengę atremti de
guonies bado po ledu pavojų.

Pastaraisiais metais page
rėjo laimikių apskaita. Apy
tiksliais duomenimis 1977 
metais meškeriotojai sugavo 
314 tonų žuvies, o pernai jau 
527 tonas. Rūpinimasis gam
tos gėrybėmis duoda gražių 
vaisių. Taigi visiškai pasitei
sino sumanymas “duoti” eže-

■ rams šeimininkus.
J. Žukauskas

Maskvą. — TSRS ir Brita
nijos atstovai pradėjo pasita
rimus cĮėl bendro darbo, 
stengiantis ištraukti iš jūros 
II Pas. 
nuskandi 
riame es 
tonos Tarybų Sąjungos auk
so. Laivas nuskendo Arkti
koje 1942 m., pažeistas nacių 
povandeninio laivo.

Pagal 
tas auksas yra vertas apie 
$70 milijonų. Tai auksas, 
kurį Tar 
Ameriką 
kos parajmą Tarybų Sąjungai 
karo mėtų. Laivas vyko iš 
Murmanjsko.

karo metu nacių 
ntą britų laivą, ku- 
;ama penkių su puse

dabartines kainas

ybų Sąjunga siuntė į 
mokėti už Ameri-

as. — Lankydama-

Giruliose su pionieriais ir vadovais.

Supasi už lango
gelsvas rožės žiedas, 

Supasi už lango
vyturio daina,

Tolumoj perkūnas
žaibo ratais rieda, 

Pabalnojęs vėją
debesio šalia.

Ginusi prie širdies...
Gera priglust prie medžio 
ir paklausyt, kaip jis šneka 
paukščių lizdais ir lapais 
saulės mielais spinduliais. 
Gera kūdikį silpną 
glaust prie širdies ir saugot 
ir j rytojų nunešti 
mūsų Tėvynės keliais,

PRANAS RAŠCIUS

O tenai, prie miško
laumės juostą audžia, 

Saulė ją dabina
nuostabiais dažais;

Debesis prakiuro,
švilpia, ošia, gaudžia 

Ir užkloja saulę
savo skudurais.

Kęstutis Balčiūnas

OAKLAND, CAL.

Mirus

Alekui Mugianiui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Kostancijai ir 

visiems jo draugams.
JOHN ir AFEMIA KODIS
BLANCHE SHLAKIS

Lawrence, Mass.

Berlyni 
sis Vakarų Berlyne, JAV 
Valstybė
Alexander Haig, tarp kitų 
dalykų, apkaltino Tarybų Są
jungą bū 
dingus c 
rių Azijoje. Tuos kaltinimus 
Tarybų 
kaip prasimanymą.

s sekretorius gen.

k ji naudojanti nuo- 
lemikalus Pietvaka-

Sąjunga paneigė

GAVIMUI “LAISVEI" NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 ik TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame j 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 VAJININKĄMS 
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

$35; 5-ta $30;

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

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

centų, už at- 
nuo 25 centų, 

jmų 1 punktas

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

$20,000 FONDAS

Apart jeigu už prenumeratas 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudz 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šj vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,QOO fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

ir skelbimus, 
eto sukėlimui,

Užsakykite “Laisvę"
Savo Giminėms Ar

Draugams J Lietuvą. Ji
Bus Jums Dėkingi Už T

Dovaną
* ♦ ♦

LAISVES" KAINOS AMERJ 
IR UŽSIENIUOSE:

ie
*

KOJE

usei metą.Amerikoje $12.00 metams, $6.50 p 
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pi sei metų. 
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašy

Laisvė
kite:

102-02 Liberty Ave., Ozone Park, N. Y., 11417
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MOTIEJAUS ŠTEINIO GYVENIMO 
BRUOŽAI PARAŠYTI 1973 M.

Gimiau Lietuvoje 1884 me
tais vasario 14 d. Misevičių 
kaime, Alvito parapijoje, 
Vilkaviškio rajone, Suvalkijo
je.

Man teko lankyti Alvito 
pradinę mokyklą. Toliau 
mokslo siektis nebeturėjau 
progos, dėl tam tikrų gyve
nime kliūčių.

Tėvai turėjo ūkį, tarnauti 
pas kitus nereikėjo. Buvau 
jauniausias šeimoje. 1905 
metais gegužės mėnesį pali
kau tėvynę tikslu rasti dau
giau duonos ir laisvės. Birže
lio 15 d. pasiekiau Amerikos 
krantus, apsistojau gausiai 
gyvenančių lietuvių kolonijoj 
Waterbury, Conn. Ten jau 
gyvavo LSS 34-oji kuopa ir 
LSS choras. Jam vadovavo 
velionis Jonas Prūselaitis. 
Labai mėgau meną, dainas ir 
vaidybą; netrukus ir man 
teko susipažinti su menine 
veikla per grakštųjį jaunimą, 
kurio Waterburyje nestoka- 
vo.

Ten buvo ir Laisvamanių ! kas. Jis koncertavo Water- 
kuopa, kiek vėliau sukūrėme 
LLD 28-tą kuopą. Visose 
šiose organizacijose ėjau raš- j jam sakėm, kad mes galime 
tininko pareigas. surinkti jam mokinių, jei jis

Mylint meną, jo veiklą, ■ apsiimtų atvykti į Waterbu- 
matant gražaus jaunimo bū
relį susitelkusį į chorą, gra
žiais balsais dainuojantį.ir aš 
įsiliejau į choro gretas dai
nuoti.

Neatsilikau ir vaidyboje,
dalyvavau saviveiklos rate- Devenis ir jiems gelbėjo Ma
lyje, vaidinau teatrališkus tas Šteinys. Tuojau suradom 
veikalus ir operetes. studiją, surinkom 18 moki-

Tais jaunystės laikais Wa- nių, o Mikas Petrauskas kar- 
terburyje buvo linksmas gy- tą per savaite atvažiuodavo 
venimas, tik nelabasis nedar- balso pamokoms. Aš 
bas sutaršė mano žygius, i mokiausi balso ir 
kurių siekiau labiau meno1 skambinti.
šakoje—prasisiekti. 1 Kai jau menininkų

Tirštai lietuvių apgyventa gražiai siekėsi ir vis
Waterbury turėjau palikti, didesnį prasilavinimą, išmo- 
1906 m. ieškodamas užsiėmi- kome valdyt balsą, tai man 
mo, patekau į Worcester, j nebuvo reikalo toliau nuo 
Mass. Kai ten įsidarbinau, piiesto gyventi — sugrįžau 
maniau, jog čionai jau užsi-; atgal į Waterbury, įsiliejau į 
liksiu ilgam laikui. Bet ir čia LSS. 34 kuopos chorą, mė- 
apsireiškė ta pati bėda, dar- gau jame dainuot.
bai pradėjo labai šlubuot. į 
Man ir vėl prisiėjo nešdintis 
ten, kur numaniau rasiu vie-i 
tą duonai pelnytis.

1907 m. apsigyvenau She-! 
nandoa, Pa. Ten susiradau i
darbą kasti anglį; šis darbas! sesutės, visos skambino pia- 
buvo ne mano sveikatai, vos! nu. Tuomet išsivystė graži 
nevos padirbėjau šešias nak- meninė veikla.
tis ... ir man jau užteko: 
darbas sunkus, šlapiam pože- gėjų būrelį laiko veltui nelei-
my mane labai vargino ir dome, rengdavome margu- 
nervino. Pagaliau pavyko, rnynų vakarėlius ir saviveik- 
gauti kitą darbą, taip pat1 los vaidinimus. Turėjome ge- 
anglį kasti; šis nebuvo toks ras pasekmes, žmonėse turė- 
sunkus, kaip pirmasis, bet; jome šiltą pritarimą. Buvo 
vistiek vargingas ir pavojin-| laikai maloniausi, 
gas.

Padirbėjęs keletą savaičių j 
gavau laišką iš Waterburio,! 
kad darbai pagerėjo, tai su! 
džiaugsmu peržegnojau She-į 
nandoa ir liepos mėn., 1907 
m, grįžau į Waterbury.! sigyvenau Brooklyn, N. Y. 
Trumpai padirbęs įsidarbi-l Čia dainavau operetės chore, 
nau Union City, Waterburio' kuriam vadovavo muzikas

priemiestyje, o nuvažiavi- 
įmas gatvekariu tais laikais 
[tekainavo tik 5 c.

Ir ten gyveno daug lietu- 
jvių, jie turėjo savo salę ir 
[gražų Linden Parką pikni
kams. Ten nebuvo LSS kuo- 

[pos, tai keletas mūs lietuvių 
i prigulėjome anglų skyriuje. 
Tuomet ir miesto meras bu
vo socialistas C. B. Cross.

i Simano Daukanto draugi
jos salę gaudavome nemoka
mai, tai mūsiškė dailės S. D. 
draugija mokydavomės vai
dybos, rengdavome vakarė-

i liūs.
Na, o Petras Palšis mokėsi 

pianu skambinti, galėjo su- 
i graibyti gaidas, tad mes ir 
sukūrėme nedidelį chorelį, 

i Vėliau gi iš Waterburio at- 
| vykdavo Petras Bružauskas, 
o jis jau buvo daugiau prasi- 

! lavinęs už Palšį. Tada dai- 
I nuodavome iš Eremino rau- 
i donos knygutės.
; Tais laikais į Brooklyn, 
j N. Y. atvyko Mikas Petraus-

Ksaveras Strumskis.
Kaip būdavo didelis reika-! 

las padėdavau Aido chorui.
Vaidinau 7-se Miko Pe

trausko operetėse ir dviejose 
Sullivan and Gilbert operetė
se. Mane niekas kitas taip 
nepatenkindavo, kaip daina
vimas ir vaidyba.

Baigti gyvenimą, atvykau į 
saulėtąją Floridą, apsistojau 
St. Petersburge, įstojau į 
Dainos Mylėtojų grupę, ku
riai vadovauja energingoji, 
šaunioji Adelė Pakalniškie
nė.

Su visais palaikiau drau
giškus ryšius, mėgau lanky
tis pažangiečių pramogose ir 
taip gyvenimas slinko, nerei
kėjo kęsti nuobudulio.

Mano ryškiausias įdealas 
MENAS. Matas Šteinys

Nuo administracijos: Su 
šiuo Motiejaus Šteinio paties 
parašytu laišku 1973 metais, 
Adelė Pakalniškienė prisiun
tė jo palikimą “Laisvei” 
$862.63. M. Šteinys mirė 
1980 m. lapkričio 21 d. Dėko

jame draugei Pakalniškienei 
už pasidarbavimą.

■»

Grupė VLADO MISIŪNO draugų rengia jam 
pagerbimo popietę SEKMADIENĮ, 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.

LAISVĖS“ JUBILIEJINIS VAJUS

MŪSU ŽINELĖS
Šiomis dienomis į New 

Yorką atvyko Vera ir Pranas 
Budroniai iš Floridos; jie 
mano New Yorke pabūti po
rą savaičių.

Jie aplankė dukrą, sūnų, 
draugus ir pažįstamus.

Budroniai daug metų gyve
no New Yorke, čia turi daug 
pažįstamų. Mano dalyvauti 
Vlado Misiūno pagerbimo 
bankete ir sueiti su daugeliu 
pažįstamų.

Linkime V. P. Budroniams 
geros viešnagės mūsų did
miestyje.

Teko nugirsti, kad atvyks
ta V. Misiūno sesutė Vera 
Bunkienė iš Floridos daly 
vauti brolio Vlado Misiūno 
pagerbimo 10 metų amžiaus 
bankete, kuris įvyks rugs. 20 
d., “Laisvės” salėje.

Verutė ip Valys 
buvo ilgam 
gyventojai, 
ganizacijų 
Choro daini

Bus malūnu 
spausti ranką ir pasikalbėti.

Bunkai 
ečiai New Yorko 
Progresyvių or 

veikėjai ir Aido 
linkai.

Verutei pa-

būryje. Po koncerto su Pe
trausku pasikalbėjome. Mes

ry mokyt balso ir muzikos, 
kai mes užtikrinome, kad 

i sudarysime grupelę, jis suti- 
! ko atvažiuot.

Tuomet sujudo trys Pet
rai Palšis, Bružauskas,

pas jį 
pianu

grupė 
kopė į

Tuomet daug veikdavome 
ir LSS bei LLD 28 kuopose.

Aš, Julius Krasnickas, 
Juozas Kemežis, Petras Pal
šis, Klementina Sadauskaitė, 
Nora Pricevičiutė ir jos trys

Turėdami gražų meno mė-

1919 m. palikau Waterbu
ry, vienus metus gyvenau 
New Haven, Conn. Ir ten vis 
lavinau savo balsą, pas kita
tauti mokiausi piano. 0 jau 
1920 m. rugpjūčio mėn., ap-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MANO MYLIMO VYRO

ROJAUS MIZAROS
KETURIOLIKTŲJŲ MIRTIES METINIŲ

Mirė 1967 m. rugsėjo 23 d.
IEVA

HAWTHORNE, N. J. 
X

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Bimba
Mirė

1978 m. rugsėjo 23 d.
Jau praėjo tris metai kaip mūsų mylimas vyras ir 

tėvas atsiskyrė nuo mūs.
Mes jo niekad neužmiršime.

Žmona-SARAH BIMBA 
Duktė-ADELE VALIUKAS
Žentas — FRANK VALIUKAS

Detroit, Mich.
Susituokė

LDS 21 kp. pirmininkas, 
Detroito Lietuvių Klubo vi
cepirmininkas, Tony Vasa
ris ir jo žmona Millie suren
gė dideles, gražias vestuves 
jų dukrelei Eileen Gay Vasa
ris. Vestuvės įvyko jų na
muose Livonia, Michigan 
kieme po didele palapine 
rugpjūčio 29 d.

Jaunoji susituokė su 
George Robert Carrier. Juos 
surišo metodistų kunigas. 
Buvo trys pabroliai: jaunojo 
du sūnūs ir sūnėnas; jauno
sios draugė buvo pirmoji pa
mergė, ir dvi mažytės pa
mergės — jaunojo dukterė
čios. Jaunieji buvo pasipuošę 
baltais drabužiais, o gražią 
vestuvių suknelę su ilgu ve- 
lionu pasisiuvo pati jaunoji.

Vestuvėse dalyvavo daug 
svečių, didžiuma LDS bowle- 
riai ir nariai; taip pat jauno
sios brolis Allan Vasaris su 
žmona ir sūneliu Jason iš 
Plymouth, Michigan. Buvo 
didelės, gražios vestuvės su 
skaniais valgiais ir gėrimais; 
visi popietę linksmai pralei
do tyrame ore.

Nebuvo
Viršminėtose vestuvėse 

nebuvo LDS bowleriu: — 
sekretoriaus-iždininko Al- 
fons ir Emma Rye. Tą sa
vaitgalį jie buvo išvykę į 
Hamilton, Ontario, Kanadą, 
aplankyt savo giminių ir 
draugų.

Naujas pilietis
Sužinojome, jog bowleriu- 

klubiečių Bill Milus ir jo 
žmona Josephine Liminskiū- 
tė Milus sulaukė mažo anū
ko. Jų sūnus Bobby ir žmona 
sulaukė sūnelio virš aštuonių 
svarų ir davė jam vardą 
Justin Robert Milus.

Mėdaus mėnuo
Liepos 11 d. Saginaw, Mi

chigan susituokė Charles Lit 
vinas su Shirley Dwenger. 
Vestuvėse buvo daug gimi
nių, tarp jų močiutė Anna 
Daukus, dėdė ir teta Walter 
ir Lillian Gugas; Servit ir 
Ruth Gugas, Ruby Jeske ir 
kiti giminės.

Jaunojo tėveliai — Alber
tas ir Albena Litvin sakė jog 
po vestuvių jaunieji praleido 
medaus mėnesį plaukiodami 
Norway laivu aplink gražias 
salas; vėliau aplankė Disney
land Floridoj ir Niagara 
Falls. Jau’ sugrįžo namo ir 
abu dirba Wayne State Uni
versitete.

Deimantai
Nesenai klubietis Stewart 

Riddell su žmona Angela 
Jeske Riddell minėjo savo 29 
metų vedybinę sukaktį. Ta 
proga, Stewart žmonai nu
pirko nepaprastai gražų žie
dą su dvylika deimantų. Di-

“Laisvė” šiais metais mini j kams. Tada vajininkai steng- 
savo 70 metų Jubiliejų, tai į sis aplankyti jus.
šis vajus skaitomas jubilieji- ; Jau teko aplankyti kai ku- 
niu vajumiu, jis prasidėjo j riuos gerus laisviečius, kurie 
rugs. 1 dieną tęsis iki šių 
metų lapkričio 30 dienos.

i “Laisvės” vajininkams pra
sidėjo darbas — reikia gauti 
naujų skaitytoju ir senus 
atnaujinti.

Žinote, kad vajininkui yra 
labai sunku ir neįmanoma, 
kad galėtumėm aplankyti vi
sus laisviečius gyvenančius 
didžiame mieste ir jo apylin
kėse, žinokite, kad vajininkai

i dirba kitose organizacijose.
Prašome visų “Laisvės” 

skaitytojų ir rėmėjų; būkite
! toki koki buvote per daug sveikata, abu Jakščiai yra 
i metų. “Laisvė” nebūtų gale- ilgamečiai “Laisvės” skaity- 

jusi be jūsų širdingos para-| tojai ir rėmėjai. Vajininkai 
mos per 70 metų išeidinėti. [ 
Mes, vajininkai gerai žino
me, kad daugelis laisviečiųĮ 
del ligų ir senatvės nebegali 
lankyti parengimų ir ateiti į| 
“Laisvę” užsimokėti prenu-j 
meratą, tai prisiųskite čekį 
paštu, o jai to negalite pada-i da viskas taip daug kainuoja, 

ryti, tai praneškite vajinin-j Vajininkė

atsinaujino ir paaukojo į 
“Laisvės” fondą.

Nuvažiavome pas Anna 
Quater ir jį sumokėjo už 
prenumeratą ir paaukojo 
$25. Kitą dieną nuvažiavome 
pas Margaretą ir Leoną 
Jakščius, jie taipgi sumokėjo 
už prenumerata ir paaukojo 
$30. Leono sveikata yra ap
gailėtina, negali vaikščioti, 
nugarkaulis yra pažeistas, la
bai skauda. Mes užjaučiame 
Leoną.

Margareta nesiskundžia

nesigaili savo tripo nuvažiuo
ti pas žmones, kurie be 
prašymo atsinaujina ir dar 
paaukoja, nes jie supranta, 
kad vien iš prenumeratų 
“Laisvė” negalėtų išeidinėti, 
ypač dabartiniais laikais ka-

AIDO CHORO REIKALU
Artinasi Aido choro 70-ies | Choristai pasistenkime kad 

metų sukaktis. Visi aidiečiai, j ateinantį pavasarį, gegužės 
kurie chore per daugelį metų 
dainuoja, ir tie kurie pirmiau 
dainavo, gali didžiuotis, kad 
galėjo Amerikoje net per 70 
metų išlaikyti lietuvišką 
Chorą.

Aido choras yra vienas

mėnesį 1982 metais Aido 
choras iškilmingai galėtų pa
minėti savo 70-ies metų savo 
veiklos sukaktį.

Kviečiame visus aidiečius 
ir buvusius Choro narius ir

seniausių lietuvių Chorų; jis' tuos kurie norėtumėt dai- 
yra Amerikoje atlikęs didelį nuoti, ateikite šeštadienį, 
kultūrinį darbą, surengęs rugsėjo (Sept.) 26 d. 3 v. p. p. 
daug didelių koncertų, ope- į “Laisvės” salę, 102-02 Li- 
rečių, lietuviška daina links- Į berty Avė., Ozone Park, 
minęs kitų tautų žmones.

Dabartinis Aido choras ne
nori didžiuotis savo didumu 
turinčiu daug dainininkų, bet 
Aidas atlieka kultūrinę pa
reigą.

Lauksime visų aidiečių ir 
norinčių dainuoti ir priklau
syti draugiškame kolektyve.

Choristas

draugių dar yra neužsimokė
jusios savo duoklių už 1981 
metus. Visos narės prašomos 
susirinkime dalyvaut.

LDS
LDS 21 kp. pradės 

žieminius susirinkimus
madienį, spalio 11 d. Detroi
to Lietuvių Klubo patalpose 
11 vai. ryte. Yra daug prane-

savo 
sek-

d. 
ir

delis, brangus, gražus žie
das! Tikra meilė, bet gal 
pavojinga tokį brangų žiedą 
kiekvieną dieną ant piršto 
movėti.

Piknikas kieme
Klubo iždininkė Ruby Ve- 

geliūtė Jeske surengė pikni
ką savo kieme rugsėjo 6 
Dalyvavo dešimts šeimų
namų savininkės, giminės ir Šimų ir žinių; pirmininkas 
draugai.

Diena buvo graži; Ruby narius skaitlingai dalyvaut. 
patiekė įvairiausių valgių ir 
gėrimų.

Reikia primint, kad Ruby 
Jeske turi nepaprastai gra
žius namus prie Quaker Val
ley kelio, Farmington Hills, 
Michigan: aplink jos namą 
apie akeris žemės su mišku.

Nebuvo tai jokia specialė 
sueiga — Ruby norėjo pavai
šint savo gimines ir draugus. 
Bet besivaišinant paaiškėjo, 
kad rugsėjo 10 d. Kęstutis 
Garelis minės savo gimtadie
nį, o rugsėjo 13, d. Kęstutis 
su žmona Antoinette minės 
savo vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jiems padainuota ir 
palinkėta daug linksmų die
nų.

Moterys, dėmesio!
Detroito Moterų Pažangos 

Klubas turės savo pirmąjį 
susirinkimą šiame sezone 
spalio-October 11 d. Detroito 
Lietuvių Klubo patalpose 12 
vai. dieną. Pirmininkė Anna 
Daukus praneša, jog daug

Tony Vasaris prašo visus

Literaturos Draugija
Jau seniai LLD 42 kp. 

turėjo susirinkimą. Pirmasis 
šį sezoną įvyks sekmadienį, 
spalio 11 d. 1 vai. p. p., 
Detroito Lietuvių Klubo pa
talpose. Dar yra draugų 
neužsimokėjusių savo 1981 
duoklių. Būtinai dalyvaukite 
susirinkime; reikės daug pa
kalbėt apie kuopos ateitį. 
Pirmininkas Frank Nakas sa
kė turis daug pranešimų.

Rudens banketas
Detroito Lietuvių Klubo 

rudens banketas įvyks sek
madienį, spalio-October 25 d. 
1 vai. po pietų Klubo patal
pose, 4114 West Vernor 
Highway. Bus skanūs pietus 
ir kiti pamarginimai. Visi 
įsidėmėkite, ir dalyvaukite 
Klubo bankete. Stefanija

DALYVAUKITE 
“LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ VAJUJE

BRIEFS
The burden of armaments nues. Then 

is itself a form of opperssion parents to g< 
borne by all peoples. The ! Start drug 
developing nations feel the earlier — and more forceful- 
insecurities of world tensions j ly. Offer parents educational 
and use their slender resour- | programs.
ces for arms which are so Communi ;y Groups: Insist 
desperately needed for food, on local drug abuse agencies’ 

setting up shop right in the 
Among other accomplish- schools, bot

ments and awards “Laisve’s” or high set 
editor Anthony Bimba got | local police (who, from my 

experience, are more than 
willing) infiltrate the stu
dent body 
pushers.

Legislators: Don’t be timid 
either. Enact laws that will 
allow school administrators 
to take d 
Yours may 
practical responsibility; 
tion in this 
immediately

Everybody seems to be 
afraid of something: parents 
are afraid of vengeful child
ren; schools are afraid of 
parents; legislators are af
raid of their consistency 
and the ne 
nothing gets 

And in s 
now, I’ll be s
class of 14-year-olds — fear
ful, too. Fearful of spotting 
the dark eyes of the small, 
growing bodies, poisoned at 
14, for whom I 
Please help.

♦

They say 
community, Excitement and 
dedication t
cause of endihg nuclear wea
ponry proliferation characte
rized the Catskill Alliance 
for Peace ra 
meau property

In spite of a threat of rain, 
over 1,000 
tourists, children and curiou- 
sity seekers attended, accor
ding to estim 
organizers.

Speakers, musicians and 
the audience filled the wood
land meadow with pleas 
against further production of 
nuclear weapons and their 

itructive conse- 
Ilse

work with the 
et help for them, 
abuse education

♦ ♦

i junior and seni- 
ools; insist that

my security

♦

more crimes

recognition from the New • 
York City Parks Administra
tion. He used to play golf on 
city courses and one day it 
happened what is a dream of 
every golfer — he made a 
hole in one. It very rarely 
happens even to the profes
sional golfers.

Anthony Bimba was awar
ded a membership in Hole In 
One Club. 

♦ * *

The temperature was 92 
degrees. The humidity was 

I horrendous. But more than 
' 10,000 angry senior citizens 
and their friends rallied at 
the nation’s Capitol to pro
test Reagan Administration 
plans to cut social security. 
They were waving placards 
with such messages as “Con
gress: When 
goes, you go.”

* *
How many

will be committed and how 
many lives destroyed before 
the drug problem is solved in 
this country? The following 
article shows partly how bad 
it really is. Patricia Belikis 
from Lynbrook, L. I. writes 
to the editor of “The New 
York Times”:

I read with no surprise 
your recent series on drugs 
and teen-agers. As a high 
school English teacher for 10 
years in a middle-class su
burban community, I am on 
the front line of this action.

I observe daily the pitiful 
waste of the bodies and 
minds of these children. Last 
September, as I stood before 
my classes of 10th graders 
fresh up from the junior high 
school, I was appalled to see 
a decided increase in the 
number of burned-out 14- 
year-olds.

I and every other teacher 
I have ever known scream 
for help.

Parents: As the pro^ssio- 
nals who were quoted in the 
articles said, kids take drugs 
and drink because they can’t 
cope. It’s your job to make 
them feel secure in this 
world (no mean achieve
ment, to be sure). Be honest 
with them and with yoursel
ves. The recent movie “Ordi
nary People” was quite in
sightful in this area, furth
er, know the symptoms of 
drug-taking and so some
thing about it. Get your 
children professional help 
fast. Don’t be afraid of them.

Schools: Don’t be timid or 
fearful of a parentful law
suit. The good done by 
stringent rules will benefit 
the majority. Expel students 
who are known pushers; 
suspend students who come 
to class stoned or drunk — 
and expel them if it conti-
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The Rev. Paul Mayer of New 
York Theology Seminary 
and the National Convenor 
of the Religiou s Task Force 
Mobilization 
charges Presid
actively seeking a nuclear 
weapons war.
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