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KRISLAI
A. Bimba sveiksta 
Bedarbė didėja 
Aborcijų klausimu 
Dirbančiom moterims 

neužtenka vienos algos 
Detroito bėdos

IEVA MIZARIENĖ
Nors redaktorius Antanas 

Bimba dar vis randasi ligoni
nėje, bet atrodo, kad už 
savaitės-kitos jau grįš į na
mus. Aišku, negalime tikė
tis, kad jis sugrįžęs tuojau 
stos į darbą, bet tikimės, kad 
galės mums padėti bent su 
patarimais.

Antanas vairuoja mašiną 
apie 50 metų ir ši nelaimė jo 
pirmutinė. Jis niekad pir
miau neturėjo avarijos. Ma
šina, kuri smogė jam per 
vidurį jo mašinos apdaužyta, 
bet vairūotojas tos mašinos 
išliko visai sveikas.

Linkime draugui Bimbai 
greit sustiprėti.
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Partijos ir vyriausybės 
atstovai lankėsi 

olimpiniame kumelyje

JAV Darbo Departmentas 
pranešė, kad gegužės mėne
syje 35 iš kiekvieno tūkstan- . 
čio darbininkų buvo atleisti 
iš darbo.

Pagal oficialius valdžios 
pranešimus, pereitais metais 
gegužės mėnesį buvo paleisti 
iš darbo 725,000 darbininkai, 
o šiais metais gegužės mėne
sį paleista 1.9 milijonas.

Sustreikuoja 
vario pramonės 
darbininkai

Phoenix. — Daugiau
40,000 vario pramonės darbi
ninkų streikuoja, reikalauda
mi didesnių atlyginimų iš 
vario monopolijų. Streikas 
palietė Kennecott, ARGO, 
Magma, Phelps Dodge ir 
ASARCO didžiūnus ir eilę' 
mažesnių.

Cass Alvin, United Steel | 
Workers of America ir kitų 
darbo unijų koalicijos atsto
vas, pareiškė, kad darbda
viai atsisako pakelti atlygini
mus ir pensijas bei stato 
įvairius kitus unijoms ne
priimtinus reikalavimus.

Jis pabrėžė, kad šiuo metu 
vario pramonės savininkai 
uždirba daugiau nei kita pra
monė ir nurodė, kad tokia 
ARCO pereitais turėjusi bili
joną dolerių pelno, o Magma 
Copper pernai gavo 67 mil. 
dol. pelno ir savo šėrinin- 
kams išmokėjo 35 mil. dol.

Derybos su kompanijomis 
vyksta dėl trejų metų darbo 
sutarties.
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Aukščiausiojo teismo tari
mas aborcijų klausimu nelie
čia turtingųjų. Čia tik palies
tos moterys, kurios neturi už 
ką mokėti gydytojams. Teis- i 
mo tarimas, kad negalima 
mokėti už, aborcijas iš fede- 
ralių fundų. Taipgi aukščiau
sias teismas leidžia valsti
joms nusitarti nevartoti val
stijos fondų. 22 valstijos da
bar turi įstatymus apmokėti 
už aborcijas.

Sis teismo tarimas reiškia, 
kad tarp 250,000 ir 300,000 
moterų kasmet negalės nau
dotis valdžios fondais aborci- 
joms. Aišku, kad šis tarimas 
liečia tik moteris kurios gy
vena iš “welfare” fondų. Sis 
įstatymas nevieną moterį nu
ves į kapus. Jos turės naudo
tis pagalba visokių šarlata
nų.

O kodėl Teismas nesvarstė 
kas bus kai pagimdys vaiką 
moteris, kuri neturi iš ko jo 
maitinti?

□ I
Vis daugiau ir daugiau 

moterų turi ieškoti papildo
mo darbo prie kasdieninio, 
kad galėtų išlaikyti šeimą. Iš 
dešimties žmonių, kurie turi 
daugiau negu vieną darbą, 
trys buvo moterys gegužės 
1979 metais. Si skaitlinė pa
didėjo iki 33 procentų per 
dešimt metų laikotarpio.

Vyrų skaičius dirbančių j 
daugiau negu vieną darbą; 
yra 3.3 milijonai.

Washingtonas. — Labor 
Department© žiniomis, pe
reitą mėnesį bedarbių skai
čius Amerikoje jau peržengė 
8 milijonus. Ypač padidėjo 
bedarbių pramonės srityje— 
iš kiekvieno šimto darbinin
kų trys buvo atleisti iš dar
bo. Juodžių bedarbių nuo
šimtis esąs dvigubai didesnis 
už baltųjų.

Olimpinis deglas

Ateinančią savaitę Detroi
te įvyks republikonų partijos 
suvažiavimas kur bus renka
mi kandidatai į prezidentus 
ir į vice prezidentus. Detroi
te streikuoja apie 9,000 mu
nicipalinių darbininkų ir 300 
autobusų mechanikų nutarė 
išeiti į streiką.

Šiūkšlės neišvežtos, gatvės 
nešvarios.

Antradienį, vykdamas į 
Japoniją, Detroite sustojo 
prezidentas Carteris pasitar
ti su automobilių galvomis. 
Mat, Japonija pralenkė

res-Per Moldavijos tarybinę 
publiką keliauja olimpinis de
glas. Uždegta Olimpo kalne 
Graikijoje, ši ugnis bėgikų, 
raitelių, dviratininkų nešama 
į Maskvą, kur liepos 19 d. 
prasideda olimpinės žaidy
nės.

Jungtines Valstijas automo
bilių įmonėje. Manau, jam i 
teko pamatyti Detroito da-. 
bartinį vaizdą.

Partijos ir valstybės vadovai lankosi olimpiniame kaimely
je, t

Maskva-olimpinis kaime-1 ninkams.
mėlis. —TSRS partijos ir val
stybės vadovai, olimpinių 
žaidynių pasirengimams ar
tėjant prie pabaigos, apžiū
rėjo Taikos prospekte di
džiausio Europoje sporto 
komplekso “Olimpijskij” 
dengtą stadioną ir baseiną ir 
apsilankė olimpiniame kai
melyje. Stadione žaidynių 
metu vyks bokso ir krepši
nio, o baseine—plaukimo, 
šuolių į vandenį ir vandens
vydžio varžybos. Olimpinia
me kaimelyje sudarytos vi
sos sąlygos žaidynių daly
viams treniruotis ir ilsėtis.

Aukštieji pareigūnai buvo 
užėję į kambarius, kuriuose 
gyvens sportininkai ir trene
riai, pabuvojo visuomeninio 
maitinimo centre, sporto 
komplekse. Po olimpiados 
šiame naujame rajone Mask
vos pietvakariuose atšvęs 
įkurtuves tūkstančiai mask
viečių.

Partijos ir vyriausybės va
dovai taip pat susipažino su 
nauju sporto centru Krylats- 
koje vietovėje. Jie apžiūrėjo 
irklavimo kanalą, dengtą ve- 
lotreką, stadioną šaudymui 
iš lanko, plento trasą dvirati-

Savo pokalbiuose su olim
pinę statybą vykdžiusiais 
darbininkais ir jų vadovais 
aukštieji pareigūnai pareiškė 
įsitikinimą, kad XXII olim
piados žaidynės Maskvoje 
praeis sėkmingai, padės to
liau plėsti olimpinį judėjimą, 
stiprinti tautų draugystę, 
taiką visame pasaulyje. Leo
nidas Brežnevas ir kiti pasi
rašė garbės lankytojų knygo
se ir priėmė iš darbininkų 
atminimo suvenyrus.

Žinios apie Togliatti 
streikq — 100 proc, 
melas

Togliatti. — Šio miesto 
automobilių fabriko darbinin
kai dirba kaip dirbę ir nieko 
nežino apie “streiką”, apie 
kurį plačiai rašė didžioji 
Amerikos spauda. Tokios 
nuomonės yra “Daily World” 
korespondentas Tarybų Są
jungoje Pilypas Bonoskis, 
kuris birželio 26 d. lankėsi 
tame fabrike ir turėjo progos 
pasikalbėti su daugiau kaip 
šimtu darbininkų.

Bonoskis sako, kad jis galįs 
kategoriškai pareikšti, jog 
užsienių spaudos pranešimai 
apie gegužės pradžioje vyku
sį streiką, nev& protestuo
jant dėl maisto stokos, yra 
niekas kitas, kaip tik šimta
procentinis melas. Jis dvie
juose straipsniuose aprašo 
savo apsilankymą fabrike ir 
darbininkų gyvenimo ir dar
bo sąlygas.

Togliatti miestelis ant Vol
gos krantų, pavadintas Itali
jos komunistų' vado vardu, 
buvo pastatytas 1964 m., o 
po trejų metų pradėjo veikti 
ir VAZ—automobilių fabri
kas, kuris dabar gamina 
715,000 automobilių per me
tus. Miestelyje gyvena apie 
pusė milijono gyventojų.

Garbės raštais apdovanoti 
Tarybų Lietuvos darbuotojai

darbo žmo- 
Prezidiumo

tarpe—pra- 
ūkio pirmū-

NAACP konvencijos dalyviai 
reikalauja daugiau darbų

Tuo metu, kai prez. Carteris kalbėjo NAACP konvencijos 
dalyviams, posėdžiavusiems Miami Beach, Floridoje, Fon
tainebleau Hilton viešbutyje, lauke piketavo juodieji, 
reikalaudami daugiau darbų.

Švedijos 
gen. konsule 
lankėsi Vilniuje

Vilnius. — Tarybų Lietu
voje su oficialiu vizitu viešė
jo Švedijos generalinė kon
sule Leningrade C. Rusen- 
striom. Ją lydėjo generalinio 
konsulato bendradarbis P. 
Berkelis.

Švedijos generalinę konsu- 
lę priėmė Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pava
duotoja L. Diržinskaitė. 
Viešnia lankėsi su vizitu pas 
Lietuvos TSR užsienio reika
lų ministrą V. Zenkevičių ir 
Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto pirmininką A; Vi- 
leikį.

Viešnagės metu svečiai su
sipažino su Tarybų Lietuvos ' 
sostinės ir Kauno įžymybė- ' 
mis.

Vilnius. — Pažymint reikš
mingą sukaktį—Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 
40-ąsias metines, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo {^akifruž lai
mėjimus plėtojant liaudies 
ūkį, mokslą ir kultūrą didelė 
grupė Lietuvos 
nių apdovanota 
garbės raštais.

Apdovanotųjų 
monės ir žemės
nai, liaudies ūkio specialistai, 
statybos, transporto, ryšių 
miškiji ūkio, prekybos, buiti
nio aptarnavimo sferos, ko
munalinio ūkio darbuotojai, 
pasiekę aukštų gamybinių 
rodiklių, aktyviai dalyvau
jantys visuomeninėje veiklo
je.

Apdovanota nemaža moks
lo, sveikatos apsaugos, liau
dies švietimo, kultūros ir 
meno, spaudos darbuotojų, 
daug prisidėjusių komunis

tiškai auklėjant Lietuvos 
darbo žmones ir pasiekusių 
šioje srityje svarių rezultatų. 
Jų tarpe—partiniai, tarybi
niai, profsąjungų, komjauni-

Leis naudoti
i mari|uanq 

sergantiems vėžiu
Albany. — New Yorko 

j valstijos gubernatorius Ca- 
i rey pasirašė įstatymą, pagal 
j kurį bus leidžiama naudoti 
į marijuaną ligonims, sergan- 
; tiems vėžiu ir glaukoma, 
i Manoma, kad dar užtruks 

Brasilia. — Popiežius Jo- į šiek tiek laiko, ligi įstatymas 
nas Paulius II savo dvylikos ' bus įgyvendintas, nes turi 
dienų kelionę Brazilijoje už-j būti nustatytos taisyklės, 
baigė viena ir ta pačia gaida: j Pabrėžiama, kad marijuana 
kviesdamas prie socialinio ; bus duodama tik ligoninėse 
teisingumo, iškeldamas ne- j besigydantiesiems. 
žmonišką darbininkų skurdą 
ir kritikuodamas užkietėjo- jų trisdešimt mėnesių laiko- j 
sius konservatorius, kurie 
neleidžia pravesti socialiniai 
ekonominių pakeitimų.

mo ir administracinių organų 
darbuotojai, buvę aktyvūs 
revoliucinio pogrindžio, Di
džiojo Tėvynės karo ir parti
zaninio judėjimo. Tarybų 
valdžios stiprinimo Lietuvoje 
dalyviai.

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo įsa
kas paskelbtas miestų ir ra
jonų laikraščiuose.

Prez.Washingtonas. j
Carteris, prieš išvykdamas į 
Tokyo dalyvauti neseniai mi
rusio Japonijos ministro 
pirm. Ohira laidotuvių apei
gose, lankėsi Detroite ir pa
skelbė vieno bilijono dolerių 
programą automobilių pra
monei pagelbėti.

Miami Beach, Fla. — 71-oji 
National Association for the 
Advancement of Colored 
People (NAACP) konvencija 
pasibaigė vieninga mintimi, 
kad nedarbas, skurdas, nely
gybė ir miestų nykimas—tai 
pačios svarbiausios nūdienės 
Juodosios Amerikos proble
mos.

Šios seniausios ir gausin
giausios Amerikoje civilinių 
teisių organizacijos delegatai 
posėdžiavo net penkias die
nas. Per tą laiką jie išklausė 
savo vadų kalbų ir savo 
svečiais turėjo net tris prezi
dentinius kandidatus. Pir
miausia pasirodė sen. Ed
ward Kennedy, po to atsto
vas John Anderson ir paga
liau—prez. Carteris. Ronald 
Reagan, republikonų kandi
datas, atsisakė dalyvauti.

Neprieita vienodos nuo
monės dėl kurios nors kandi
datūros rėmimo. Bendra 
nuomonė—geriausiai balsuo
ti už tą, kuris padarytų 
juodžiams mažiau blogo, nei 
gero. Čia turėta mintyje 
Carteris, kuris prieš išrenka
mas prezidentu, buvo žadė
jęs juodžiam aukso kalnus, ir 
gavo daug jų balsų, bet, kai 
tapo išrinktas, mažai ką ište
sėjo.

Vykdomasiš NAACP di
rektorius Benjamin J. Hooks 
savo pagrin* 
konvencijos 
reiškė, kad

dinėje kalboje 
dalyviams pa
šino metu di

džiausias pavojus Amerikai 
yra ne tai, kad Iranas laiko 
50 amerikiečių įkaitais, bet 
tai, kad pati Amerika laiko 
24.5 milijonų savo žmonių 
skurdo, ekonominės degra
dacijos, išnaudojimo ir nevil
ties nelaisvėje. Esą, prezi
dentiniai kandidatai negali 
Juodosios Amerikos reikalų 
ignoruoti.

- Pirma 
Edmund

Angela Davis sumainė žiedus

Naujos viltys dėl 
nusiginklavimo 
derybų

Washingtonas. 
valstybės siekr.
Muskie, o paskui ir prez. 
Carteris pripažino, kad Fed. 
Vokietijos kanclerio Helmuto 
Schmidto dviejų dienų apsi
lankymas Maskvoje ir pasi
tarimai su Leonidu Brežnevu 
bei TSRS gynybos ir genera
linio štabo viršininkais galįs 
būti naudingas, siekiant pra
dėti naujus žygius dėl nusi
ginklavimo.

Iš kanclerio Schmidto ir 
Leonido Brežnevo pareiški
mų spaudai bei televizijai 
daromos išvados, kad galį 
būti pralaužtį ledai toliau 
tęsti seniai pradėtus, bet dėl 
Afganistano įvykių nutrūku
sius pasitarimus dėl TSRS ir 
vakarų bloko nusiginklavi
mo. Konkrečiai —manoma, 
kad prasidės pasitarimai dėl 
JAV naujų atominių raketų 
išdėstymo Vakarų Europoje.

Michigan©

Birmingham, Ala. — Angela Davis, komunistų partijos 
kandidatė į JAV viceprezidentus, pereitą sekmadienį 
sumainė žiedus su Hiltonu Braithwaite, San Francisco 
valstybįnio universiteto fotografijos profesorium. Ji pati 
tame universitete dėsto Afro-Amerikos istoriją ir estetiką. 
Abiem jauniesiems po 36 metus amžiaus. Vedybų proga 

tarpyje tapo jau 24-oji iš abudu gavo daug sveikinimų iš savo bendraminčių, o 
eilės, legalizavusi marijuaną ceremonijose dalyvavo per 400 jiedviejų draugų ir 

I gydymui.

New York valstija pastarų-

artimųjų.

Detroitas.
srities komurįistų partijos 
vadovybė pareiškė pilnai re
mianti streikuojančius mies
to darbininkus ir pateikė 
savo planą pastatyti miestą 
ekonomiškai ant kojų. Tame 
tarpe ragina, kad Federalinė 
valdžia mieste paskelbtų 
“national emergency”.

—------------ į~..............

Ajo, Arizona. — JAV pa
sienio patruliai tvirtina, kad 
jie jau turi pakankamai duo
menų surasti ir patraukti į 
teismą nusikaltėlius, vadina
mus kojotais, kurie įšmuge- 
liavo į JAV salvadoriečių 
imigrantų grupę, juos apiplė
šė ir paliko dykumoje. 14 
salvadoriečių išgelbėta, bet 
13 numirė, beklaidžiodami 
karštyje ir be vandens.
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Kova už naują ateitį
Šiais, laikais socializmas daro didžiulį poveikį viso 

pasaulio žmonių mintims ir jausmams. Darbo kova prieš 
kapitalą darosi vis inirtingesnė. Vakarų Europos, Ameri
kos šalyse vyksta streikai, kuriuose dalyvauja milijonai 
darbo žmonių. Jie kelia ne tik socialinius, bet ir politinius 
reikalavimus. Dabartiniame darbininkų judėjimo plėtimosi 
etape būdinga tai, kad darbo žmonės ieško naujų kovos 
formų ir metodų. Vis atkakliau siekdami veiksmų vienybės 
ir prindami darbininkų solidarumą, jie stengiasi, kad ši 
kova būtų galinga ir efektyvi.

Didžiausias šių metų įvykis—visuotinis šimto tūkstančių 
Anglijos valstybinės korporacijos “British Steel” darbinin
kų streikas, kokio nebuvo per pastarąjį penkiasdešimtmetį. 
Tai stiprėjančio įvairių darbininkų klasės solidarumo 
pavyzdys. Streikuojančius parėmė Britanijos darbo unijų 
kongresas, visos pagrindinės Didžiosios Britanijos profsą
jungos.

Šįmet masinės akcijos, mitingai, streikai atskirose 
įmonėse vyko Italijoje, Čilėje, kitose šalyse. Jie dažnai 
peraugdavo į visuotinius nacionalinius darbo žmonių 
pasipriešinimus. Vakarų Europos darbininkų klasė išplėtė 
kovą prieš neutroninės bombos gamybą, naujo raketinio 
branduolinio ginklo dislokavimą Europoje. Pavojingą 
NATO nutarimą, kurį priėmė Vakarų Europos šalims 
Washingtonas, griežtai kritikavo nacionaliniai profsąjungų 
centrai, Pasaulinė profsąjungų federacija.

Vis smarkesnį streikų plėtimąsi nulėmė bendras ekono
mikos smukimas kapitalistinėse šalyse, kurios sunkumus 
įmonininkai mėgina suversti darbo žmonėms. Darbininkų 
klasė atvirai smerkia antiliaudinę vyriausybių politiką. 
Darbo žmonės reikalauja padidinti darbo užmokestį, 
atsižvelgiant į nuolat kylančias kainas, padaryti galą 
nedarbui, anksčiau pradėti mokėti pensijas, pripažinti 
darbininkų teisę organizuotis į profsąjungas, pagerinti 
medicinį aptarnavimą ir darbo apsaugą.

Asignavimų socialiniams reikalams mažėjimą, infliacijos 
augimą, progresuojantį darbo žmonių gyvenimo sąlygų 
blogėjimą daugelyje Vakarų šalių, didele dalimi nulemia ir 
tai, kad vis daugiau materialinių išteklių skiriama ginklavi
mosi varžyboms, iš kurių pelnosi monopolijos. Todėl 
suprantama, vienas iš pirmųjų reikalavimų, kuriuos kelia 
savo kovoje NATO šalių darbo žmonės—yra reikalavimas 
mažinti sparčiai didėjančias karines išlaidas.

Stambusis kapitalas, transnacionalinės korporacijos, kar
tu su kapitalistinių šalių valdančiaisiais sluoksniais, stipri
na represijas, tikėdamiesi susilpninti klasinius mūšius. Bet 
darbininkų judėjimas stiprėja. Apolinaras Sinkevičius

Mama
Norėčiau surinkt visus žiedus laukų, 
Padėti tau, mama, po kojų;
Už rūpestį didį bemiegių naktų, 
Už kelią į didį rytojų.

Norėčiau žvaigždes nuraškyt nuo dangaus, 
Ir tavąją galvą papuošti
Už didžiąją laimę mažučio žmogaus
Už sielvarto raukšlę ant skruosto.

Norėčiau surasti švelniausius žodžius
Ir padėką tau išsakyti
Už didelę viltį, kančias ir vargus, 
Už šviesų gyvenimo rytą.

Kęstutis Balčiūnas

“A job’s a job, eh fellas?”

ATSAKYMAS AUTOMOBILIŲ UNIJOS 
PREZIDENTUI IS TOGLIATTI, TSRS.

Žemiau telpantis laiškas, kuris buvo išspausdintas
The New York Times birželio 30 d., kalba pats už save.

Vaizdas iš Togliatti miestelio VAZ automobilių fabriko.

Why Auto Workers in Togliatti, U.S.S.R., Don’t Strike
To the Editor:

On June 18, The Times published an 
Op-Ed article by Douglas Fraser, 
president of the International Union of 
United Automobile, Aerospace and 
Agricultural Implement Workers of 
America, who claimed that workers 
staged strikes at the auto plant in the 
Soviet city of Togliatti to protest bad 
working conditions there, and he of
fered help to Soviet automobile work
ers.

As a matter of fact, no strikes have 
been staged at the auto plant in Togli
atti, and Soviet workers have been out
raged by the lies spread in the West. 
They have no reason to go on strikė.

Like all workers in the U.S.JkR., the 
workers of our plant know that condi
tions of their life depend on the results 
of their own work. Do they have any 
reason to protest if in the last four 
years their wages have grown by an 
average of 13 percent, while the prices 
of food and basic necessities have not 
changed? (

Over the past four years, the plant 
has built new apartments for 30,000 
families of its workers. Rent has not 
changed in the Soviet Union since 
1928; combined with utility services it 
accounts for 4 or 5 percent of the aver
age family’s income. Medical care and 
education in the U.S.S.R. are also free.

The right to work, guaranteed by the 
Soviet Constitution, provides fQr free 
vocational training and improvement 
of skills in accordance with the needs 
of technological progress. This provi
sion guarantees workers against dis
missal as a result of modernization of 
production. The system of retraining 
at our plant embraces 14,000 people. 
As many as 3,660 workers study at in

stitutions of higher education and 
schools of engineering. They have 
many benefits, such as paid leaves for 
taking exqminations.

Our trade union organization allo
cates vast funds for social, cultural 
and health-building programs. It pays 
80 percent of the cost of the plant’s 
eight kindergartens and provides 
workers with accommodations at 
sanatoriums free of charge or at a 70 
percent discount.

Those who wrote about a strike at 
our plant claimed that it vyas caused, 
among other things, by “bad food.” It 
is clear why this allegation is made: 
Since the U.S. grain embargo has 
failed to produce the desired results, 
they must be invented.

We invite Mr. Fraser and all others 
who believed that lie to come to see our 
plant’s dining room. The plant allo
cates two million rubles for food a 
year. As a result, a meal which in
cludes meat, fish and vegetables costs 
a worker 40 to 50 kopecks. The menu is 
made up in accordance with doctors’ 
recommendations, and the plant’s 
trade union committee exercises con
trol over quality and variety of food 
served in the dining room.

At the same time, we know from 
many American trade union delega
tions that have visited our plant that 
workers in the United States still have 
to fight for many things that are com
monplace in this country. They have to 
fight for jobs — for 50 years there has 
been full employment in the U.S.S.R. 
— and against inflation, inequality and 
racism. /Victor Gorshkov

Chairman, Togliatti Auto Plant 
Trade Union Committee

Togliatti, U.S.S.R., June24,1980

ŽIUPSNELIS ĮSPŪDŽIŲ IŠ VIEŠNAGĖS AMERIKOJE

Tiltai į tėvų žemę

Naujos
IŠLEIDO “MINTIS”

“Vilnius” (1960 psi.). Spal
votų nuotraukų albumas apie 
Tarybų Lietuvos sostinę Vil
nių. Puslapis po puslapio 
skaitytojas susipažįsta su se
namiesčio gatvėmis, archi
tektūros paminklais, naujais 
rajonais, su kultūros, mokslo 
ir meno laimėjimais.

“Dorovinė kultūra” (207 
psl.). Leidinyje atskleidžia
mas dorovinės kultūros turi
nys, aptariama jo sąvoka, 
nušviečiamas meno ir dorovi
nės kultūros santykis, išryš
kinamas meno vaidmuo, for
muojant dorovinę kultūrą.

“Problemos” (1979-1(23)” 
(128 psl.). Leidinyje patei
kiami šie straipsniai: E. Meš
kausko ^“Faktinė medžiaga 
teorijų turinyje”, A. Gašlū
no—“Kai kurie metodologi-

knygos
' niai valstybės nunykimo teo
rijos klausimais”, Z. Bur-

i nio—“Neotomistinė I1. Kanto 
i etikos kritika Lietuvoje” ir 
kiti. Spaustinama publikaci- 

| jos, kronika.
i “Keliautojai ir atradėjai” 
į (207 psl.). Knygoje spausdi
nama visam pasauliui žinomų 

Į kelionių aprašymai, įdomūs 
didžiųjų geografinių atradi- 

imų dalyvių nuotykių įspū
džiai, autentiški pasakojimai 
apie naujas žemes ir gyven- 
t°JUS- L. Dockienė

IŠLEIDO “MOKSLAS”
i B. Vaitkevičius. Tarybų 
Lietuva: praeities ir dabar
ties bruožai. (1940-1980).

I (206 psl.). Autorius, remda- 
! masis TSKP ir LKP doku- 
| mentais, partijos ir valsty

bės veikėjų raštais, statisti
nių duomenų rinkiniais ir 
kita literatūra, glaustai iš
dėsto Tarybų Lietuvos isto
riją, raiškiais skaičiais paro
do respublikos augimą socia
lizmo sąlygomis, giluminius 
ekonominės ir socialinės rai
dos procesus.

A. Buračas. Anglų-lietuvių 
kalbų ekonomikos terminų 
žodynas (488 psl.). Žodyne 
sudėti pagrindiniai angliški 
ekonomikos terminai su jų 
lietuviškais atitikmenimis.

J. Kubilius. Tikimybių teo
rija ir matematinė statistika 
(408 psl.). Autorius—žymus 
mokslo ir visuomenės veikė
jas, Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto rektorius—va- 

j dovėlyje išdėsto tikimybių 
j teorijos ir matematinės sta- 
! tis&ik os kursą, atitinkantį 
naujausią tų dalykų progra
mą. D. Cičalienė

Atskridę iš Washington© į 
San Franciscą, buvome ma
loniai nustebinti. Vos tik 
spėjome įsikurti viešbutyje, 
nusileisti liftais žemyn, čia 
mūsų jau laukė grupė nepa
žįstamų žmonių. Laukė ne 
šiaip sau, o su duona ir 
druska.

— Mes iš Amerikos-Rusi- 
jos instituto, — prisistatė 
jie. — Sužinojome, kad iš 
Tarybų Sąjungos atvyko 
grupė žurnalistų . . .

Jų tarpe buvusi “Vilnies” 
ir “Laisvės” laikraščių bend
radarbė Marija Baltulionyte 
apsidžiaugė, sužinojusi, kad 
grupėje esame keturi iš Ta
rybų Lietuvos.

Berkeley rajone esančioje 
lietuvių salėje mus tarytum 
senus pažįstamus sutiko San 
Francisco Amerikos-Rusijos 
instituto viceprezidentė K. 
Karosienė, Pr. Mačiulis, M. 
Ginaitis ir daugelis kitų tau
tiečių, bėdų ir buržuazinės 
Lietuvos skurdo priverstų 
palikti gimtąjį kraštą. Jautė
mės lyg namuose. Didelėje 
salėje vieni puošė stalus, kiti 
triūsė virtuvėje, treti orga
nizavo loteriją. Ant kito sta
lo buvo sukrauti daiktai ir 
suvenyrai, kuriuos sunešė 
patys pikniko dalyviai. Iš- 
pardavus bilietus, prasidėjo 
“laimės” traukimas. Niekas 
nepergyveno, nieko nelaimė
jęs ir dolerį praradęs. Žino
jo, kam tos rinkliavos skir
tos.

— Šitaip renkame lėšas 
mūsų pažangiajai spaudai,— 
pasakojo K. Karosienė.

Juozas Rolandas veža mus 
į Berkeley universitetą, o po 
to—į mūsų Palangą prie
miestį, kur stovi baltas me
dinis Ksaveros ir Juozo Ka
rosų pamas. Dar turbūt ne
buvo atsitikimo, kad kas 
nors atklydęs iš Tarybų Lie
tuvos į Kaliforniją, nebūtų 
buvęs šių namų svečiu. Jau
kūs kambariai primena mu
ziejų, kur nuo kiekvienos 
sienos į tave žiūri lietuviški 
suvenyrai. Čia tave priims 
kaip brolį, pavaišins ir atvi
rai pasidalins savo rūpes
čiais. O tie rūpesčiai tokie 
artimi, tokie kilnūs.

— Va reikia taikos šalinin
kams padėti, reikia tarybinių 
knygų knygyną steigti, reK 
kia “Vilniai” parašyti, va iš 
“Tiesos” laišką gavau, 
straipsnio prašo, vis nespė
ju .. .

Klausaisi K. Karosienės 
švelnaus balso ir stebiesi, iš 
kur tiek pasišventimo ir 
energijos ima. Jau ištisus 
šešis dešimtmečius. V. Kap
suko paraginta, dalyvauja 
žurnalistinėje ir visuomeni
nėje veikloje, profsąjungų, 
taikos šalininkų judėjime. 
Dar prieš Antrąjį pasaulinį 
karą Amerikos lietuvių pa
žangiojoje spaudoje spausdi
no reportažus iš kelionių po 
TSRS. Norėdama geriau pa
žinti tarybinių žmonių gyve
nimą, gyveno Maskvoje, V. 
Kapsuko šeimoje, dirbo tary
biniame fąbrike, keliavo po 
Vidurinės Azijos respubli
kas, bendradarbiavo Uzbeki
jos spaudoje . . .

Mačiusi šilto ir šalto, su 
taikos misija apkeliavusi visą 
pasaulį (apie tai Lietuvoje 
išleista jos knyga), nepasi
duodama metų naštai, ir to
liau nepadeda plunksnos, su 
atkaklia motiniška nuojauta 
rūpinasi taikos reikalais, 
gražių darbininkiškų tradici
jų tęsimu. Su tokiais žmonė
mis pabendrauji—pasisemi 
atkaklumo ir patirties.

Kai atsisveikinome, ji su 
Juozu, ir savo bičiuliais liko 
stovėti ant žalios žolės kilimo 
tarp aukštos pušies ir balto 
beržo, tarytum atbridusio iš 
Ramygalos pievų, kurias 
penkiametė Saveriukė paliko 
1906 metais, kai jos mamai

su trimis mažais vaikais teko 
bėgti paskui vyrą į Ameriką 
nuo caro valdžios persekioji
mų.

Važiavome atgal ilgiausiu 
San Francisco tiltu, jungian
čiu vieną įlankos krantą su 
kitu. Jį vadina šiuolaikinės 
statybos stebuklu.

O kaip pavadinti tiltus, 
> kurie suveda su tokiais nuo- 
' stabiais žmonėmis? . .

. . . Los Angelese mus iš 
viešbučio pasiėmė Vladas 
Raila. Kol užkimštais keliais 
jo “Ambasadorium” važiavo
me iki tolimo priemiesčio, 
sužinojome daug įdomių isto- 

| rijų apie šio miesto lietuvių 
! gyvenimą ir veiklą. Malonu 
Į buvo klausytis tokios plačios 
erudicijos žmogaus, nuošir
džiai besidominčio ir tiek 
daug žinančio apie Tarybų 
Lietuvą. O namuose, jaukio
je aplinkoje išgirdome įdomų 
pasakojimą, kaip Vladas Rai
la, gyvendamas Kanadoje, 
su kitais pažangiečiais 1932 
metais pradėjo leisti, laikraš
tį “Darbininko žodis”, kuris 
ėjo 43 metus. Įdomu tai, kad 
VI. Raila, neturėdamas spe
cialaus žurnalistinio išsilavi
nimo, būdamas inžinierium, 
jau daugiau kaip 50 metų 
bendradarbiauja spaudoje, 
rašo eilėraščius, vaidinimus. 
Prieš trejetą metų Lietuvoje 
buvo išleista jo satyrinė kny
ga “Vyrai ir moterys, nesi
juokite!” Jurgio Pipiro slapy
vardžiu. Greitai, atrodo, su
lauksime jo atsiminimų kny
gos.

. . . Chicagoje vos spėjome 
išlipti iš autobuso, atvežusio 
mus iš aerouosto, išgirdome 
mielą “Vilnies” laikraščio re
daktoriaus S. J. Jokubkos 
balsą: Sveiki, broleliai”.

Kas Lietuvoje nežino chi- 
cagiškės “Vilnies”, neseniai 
pažymėjusios savo šešiasde
šimtmetį? Tačiau vienas da
lykas paskaityti šį pažangų 
laikraštį ir visai kitas — 
atvažiuoti į Halsted gatvę, 
pavaikščioti po kuklų redak
cijos pastatą, kur dirbo Vin
cas Andrulis, Leonas Prūsei- 
ka, Rojus Mizara, Jonas Ma
žeika, Leonas Jonikas, kur 
savo darbus spausdino V. 
Kapsukas. . .

Pabendravę su J. Marazie- 
ne, J. Budriu, J. Patecku, J. 
Vaitkum, kitais “Vilnies” 
bendradarbiais, paviešėję 
svetinguose Onos ir Stasio 
Jokubkų namūose, daug su
žinojome apie tas sunkias 
sąlygas, kokiomis tenka leis
ti pažangų lietuvišką žodį 
tolimam krašte, kur, kaip 
rašo Jokubka savo knygoje 
“Tėvų žemė”, “nėra nei lakš
tingalos, nei vosilkos, nei per 
laukus ir miškus aidinčios 
lietuviškos dainos”. . .

. . . New Yorke nepamirš
tamų susitikimų turėjome 
“Laisvės” redakcijoje.

— Per jus norime nuošir
džiai padėkoti savo bičiu
liams Lietuvoje, — kalbėjo 
A. Bimba, — kurie bendra
darbiauja mūsų spaudoje, 
prisimena ir pagerbia mus 
gimtajame krašte.

— Svarbiausias mūsų rū
pestis dabar, — pasakojo 
Povilas Venta, — gerai pasi
ruošti “Laisvės” 70-mečiui, 
kurį pažymėsime 1981 metų 
balandžio 1 dieną.

Savo rūpesčiais, gražiais 
atsiliepimais apie Lietuvą, 
jos žmones pasidalino Ieva 
Mizarienė, Kotryna Petrikie- 
nė, Vincas Malinauskas.

Iš šio susitikimo grįžome 
taip pat per tiltą. Seną 
Brooklyno tiltą. Ir aš vėl 
galvojau apie tiltus, kurie 
suveda su tokiais nuostabiais 
žmonėmis. Tie tiltai — tai 
bendros idėjos, tai — pažan
gi spauda.

Antanas Šimkūnas
San Francisco-Chicaga- 

New York-Vilnius
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Muzikantų ir pedagogų šei II

Pernai vieno koncerto per
traukoje girdėjau tokį pokal
bį:

— Survilaitė vyksta į Pra
hą tobulintis Muzikos akade
mijoje.

— Ne, Survilaitė Veimare 
dalyvaus vargonininkų kvali
fikacijos kėlimo seminare.

Nors ir keista, bet teisūs 
buvo abu pokalbio dalyviai. 
Mat, yra dvi vargonininkės 
Survilaitės—Živilė ir Virgi
nija. Ir praėjusią vasarą jos 
vienu metu tobulinosi tarp
tautiniuose seminaruose, į 
kuriuos kasmet suvažiuoja 
jauni vargonininkai iš dauge
lio Europos šalių.

Taip jau susiklostė mergi
nų gyvenimas, kad viskas 
jame vyksta, kaip įprasta 
sakyti mūsų technikos am
žiuje, sinchroniškai. Jos kar
tu stojo į mokyklą, vėliau 
kartu pradėjo mokytis skam
binti fortepijonu, o baigusios 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
muzikos mokyklą, vienu me
tu ėmė studijuoti LTSR val
stybinėje konservatorijoje— 
pradžių fortepijoną, o po to 
lygiagrečiai ir vargonus. Ir 
nenuostabu—juk Virginija ir 
Živilė dvynukės. Vaikystėje 
ir dar studijų metais mergai
tės buvo tokios panašios, kad 
jas dažnai painiodavo net jų 
specialybės dėstytojas— 
LTSR nusipelnęs artistas 
Leopoldas Digrys.

— Jos abi kruopščios ir 
pareigingos, punktualios ir 
darbščios,—sako jis.—Ben
drauti su jomis lengva ir 
malonu. Bet muzikuoja jos 
nevienodai, nesutampa nei 
skonis, nei temperamentas. 
Ir kai reikia pasirinkti kūri
nius planuojamam koncertui, 
jau iš anksto žinau—reper
tuaras bus visiškai skirtin
gas.

— Kiekvienas koncertas 
mūsų šeimoje gyvai aptaria
mas,—pasakoja Živilė.—Pir
moji savo nuomonę pasako

Iš meldų tylia! kyla antys, 
Sparnus įtemps Lr nušvyluos. 
Nukrito lapai, kvepia vantos, 
Į kūną skverbias pageluo.

Ir vis dažniau žiūri j kelią, 
Nelaukto lauki ir tikies, 
Kad pagaliau į tavo šalį 
Paklausti tako prirelkės

Skaudėjo, kai liko 
Nei daug, nei mažai, 
Kai pynė vainiką 
Susprogę beržai,

Kai vilko suknelę 
Pakirdusios žaros, 
Dangus kai vyniojo 
Į mėlyną skarą,

NEGRĮŽUSIŲ MOTINOS

Pagraužė putojantis srautas 
ir viltį, 
ir neviltį skaudžią...
It vinkšnos,
pakibę ant skardžio paplauto, 
jos prie šalto gyvenimo 
glaudžias.

Nemirę
pavirtę į sakmę
guli sūnūs atšialmėj

MOTINOS JUOKAS

O motinos juokas gražus 
Vestuvinėj nuotraukoj.

Per rūpesčių ratą
Motinos juokas
Į šneką įsipina. Toks skaidrus 
vidudienis — žyli ^motinos

/Iškelk! mane kaip vėtrungę, Ko glaustais, mano siela bename, 
Mano liūdnas gražus gyvenime, išbraidytuos šaltuos pradalgiuos? 
Išsiplakčiau žaibais ir vėjais, Alkį troškuliu kas gi malšina? 
O paskui... ir į žmones galima. Kas gi ieško tikrumo veiduos?

Per jų veidus be tikslo nudilusius, Ak užsižaldel nerimu, vėtrunge, 
Per ramiai nugyventus metus. Kurgi tas pranascutas lietus?
Ak tu, mano širdie, ko sustojai Smuikiažledi tu mano gyvenime, 
pas bedugnėn vedančius vartus? laikas mest netikruosius lapus.

’’KOMJAUNIMO TIESA”, birželio 6 d., 1980

mama. Ji paprastai apibūdi
na bendrą nuotaiką, kartais 
padaro pastabų dėl laikyse
nos, papasakoja, kaip audito
rija reagavo į atskirus kūri
nius. Tėvelis mėgsta pasvar
styti vieną ar kitą kūrinį 
konkrečiau, jam pirmiausia 
rūpi muzikos charakteris ir, 
žinoma, atlikimo lygis. Bet 
jis iš prigimties negriežtas, 
nekritikuoja. 0 mudvi viena 
kitai kritikos tikrai nešykšti- 
me.

Nenusimanančių muzikoje 
Survilų šeimoje nėra. Mergi
nų mama visą gyvenimą la
bai domisi muzika, ji dirbo 
mokytoja, jauna būdama dai
navo, studijavo dainavimą. 
Tėvas Liudas Survila—žy- 
mus fleitistas, respublikos 
nusipelnęs artistas, ilgametis 
Operos ir baleto teatro or
kestro pirmoji fleita. Jis jau 
tris su puse dešimtmečio 
dėsto konservatorijoje. Ir 
tikrai neperdeda tie, kurie jį 
kartais pavadina “visų Lietu
vos fleitistų tėvu ir globėju”.

— Bet tėvelis—ne pirmas 
muzikantas Survilų giminė
je,—sako Virginija.—Ir var
gonininkės mes nebe pirmo
sios. Jau mūsų senelis ir 
prosenelis—buvo vargoni
ninkai ., . .

Paveldėjo dvynukės, ma
tyt, ne tik tėvų muzikalumą, 
bet ir pedagoginį talentą. 
Baigusios konservatoriją, jos 
abi ėmė dėstyti fortepijoną— 
Virginija Vilniuje, o Živilė 
Klaipėdoje. Sprendžiant iš 
L. Digrio atsiliepimų, abiem 
ir šioje srityje sekasi gerai.

Tačiau svarbiausia tiek Ži
vilei, tiek Virginijai—kon
certuoti. Sąlygos tam mūsų 
dienomis geros, ir merginų 
pavardės nuolat figūruoja 
koncertų afišose. Vilniuje 
vargonų muzikos koncertai 
kas savaitę reguliariai vyks
ta dviejose puikiose salėse. 
Paveikslų galerijoje gaudžia 
seni vargonai, kuriuos dau-

Juozas MEDŽIUS
Ar paklausyt, kaip kyla antys 
Ir šito slėnio, kur kadals 
Negeso ugnys mūsų šventės, 
Ir nebemanėm, kad ateis

Išsiskyrimas, tamsios delčioa, 
Duslus gurmėįlmas vandens 
k nuolankus laukimas šalčio. 
Kad viskas — tik iki rudens.

Aldona BUTKUVIENĖ
Ant kaklo — po giesmę
Iš pievų Ir gojų...
Po spindulio blėsmą, —
Prie skaudančių kojų. . .

l aukinėm našlaitėm > 
Rankas man kai rišo, 
Kai liepė išeiti — 
Daugiau nebegrįžti...

Irena MACKEVIČIŪTĖ *
vieni —
tiktai medžių
žaizdotos apnuogintos šaknys 
atsispindi
gyvam vandeny;

tik prie paukščių atklvdusl tako, 
kur besparnių 
žolė suminta, 
žemės džiaugsmui 
kurčia ir apakus 
įsižiebia vakarė 
šalnų sugelta. . .

Julius VAUPSAS

veidas ir pro darbus 
prasišviečia.

Motina supo
Išsupo vargus ir valkus:
Toksai gražus motinos juokas 
Josios vaikų veiduose...

Liuda GIEDRAITYTĖ 

giaų kaip prieš dešimtmetį iš 
pagrindų restauravo VDR 
specialistai, o Mažojoje baro
ko salėje—taip pat labai geri 
vargonai, gauti iš Čekoslova
kijos. Vargonų muzikos kon
certai labai mėgstami ir Kau
ne bei Klaipėdoje. Kas keleri 
metai Lietuvoje vykstantys 
vargonų muzikos festivaliai 
jau pagarsėjo toli už respu
blikos ribų. Toks renginys 
įvyks ir šį rudenį. Dalyvaus 
jame ir Survilaitės.

Bendraudamas su Survilų 
šeima, žinodamas jų muziki
nius interesus, nejučiomis 
pagalvoji apie viso muzikinio 
gyvenimo Lietuvoje raidą. 
Dar mūsų amžiaus pradžioje, 
kai dvynukių senelis pasirin
ko muziką savo profesija, 
Lietuvoje nebuvo nė vienos 
tikros muzikos mokyklos. 
Mokytis muzikos buvo gali-, 
ma tik kelių didikų dvaruose, 
bet aristokratams rūpėjo 
rengti muzikantus ne Lietu
vai, o tik savo dvarų orkest
rams, vargonininkus—savo 
bažnyčioms. Apie viešą kon
certinį gyvenimą nė kalbos 
negalėjo būti.

Virginija ir Živilė—Tarybų 
Lietuvoje sukurtos plačios 
muzikinio auklėjimo siste
mos, puikiai išbujojusio mu
zikinio gyvenimo dalyvės. 
Jos turi daugybę gražių pla
nų, susijusių su būsimais 
koncertiniais pasirodymais. 
Ir jų optimizmas pagrįstas, 
dėl gerų jų augimo perspek
tyvų niekas neabejoja.

F. Jukna

NAUJOS 
KNYGOS

IŠLEIDO “MINTIS”
Jonas Macijauskas. “Kartu 

su liaudimi” (149 psl.). Di
džiojo Tėvynės karo vetera
nas generolas majoras Jonas 
Macijauskas knygoje pasako
ja, kaip buržuazinės Lietu
vos kariuomenė, susiklosčius 
krašte revoliucinei situacijai, 
atsiliepė į istorines permai
nas ir perėjo į liaudies pusę. 
Atskleidžiama buržuazinės 
kariuomenės performavimo į 
Liaudies kariuomenę, o vė
liau—į Raudonosios Armijos 
29-ąjį teritorinį šaulių korpu
są istorinė reikšmė, rašoma 
apie pirmąsias kautynes su 
hitlerininkais. Knygos pabai
goje trumpai apžvelgiamas 
16-osios lietuviškosios šaulių 
divizijos formavimas ir jos 
kovų kelias. Knyga iliustruo
ta nuotraukomis.

Michailas Goliakevičius. 
“Pasėsi vėją . . .” (295 psl.). 
xAutorius, remdamasis gau
siais archyviniais dokumen
tais, taip pat senųjų Klaipė
dos krašto gyventojų atsimi
nimais, knygoje pasakoja 
apie Klaipėdos krašto gyve
nimą trečiojo dešimtmečio 
pabaigoje ir ketvirtajame de
šimtmetyje, parodo visą to 
laikotarpio politinės padėties 
Klaipėdos krašte sudėtingu
mą. Knygoje rašoma apie 
hitlerininkų agentūros veiklą 
Klaipėdoje ir visoje Lietuvo
je Didžiojo Tėvynės karo 
metais, apie Vokietijos impe
rializmo grobikiškų planų 
Klaipėdos atžvilgiu žlugimą. 
Iliustruota nuotraukomis.

IŠLEIDO “MOKSLAS”
C. Kudaba. “Geografinės 

kelionės ir atradimai” (294 
psl.). Gausiai iliustruotoje 
knygoje profesorius C. Ku
daba pateikia žinių apie geo
grafinio Žemės pažinimo ke
lią iki Didžiųjų geografinių 
kelionių ląikotarpio. Joje 
neapsiriboja vien kelionių 
aprašymu, bet trumpai palie
čiami svarbesni geografijos 
mokslo laimėjimai. Knygoje 
yra skyrius apie Lietuvos 
geografinį akiratį iki XV 
amžiaus.

L. Dockienė
D. Cičalienė

Juokas—dalykas rimtas MOKSLININKŲ LABORATORIJOSE

Ateities rūbo kūrėjai

Linksmas juokas palydi kiekvieną Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto studentų estradinių miniatiūrų teatro 
vaidinimą. Studentų pasirodymai, pasižymintys aktualiu 
turiniu, atliekami aukštu profesiniu lygiu, atnešė saviveik
liniams artistams nugalėtojų laurus respublikiniuose, 
sąjunginiuose ir tarptautiniuose konkursuose. Studentų 
teatro koncertai ne kartą buvo transliuojami per televiziją. 
Su nemažesniu pasisekimu jie vyksta didelėse žiūrovų 
salėse.

Studentų teatrui vadovauja respublikos nusipelnęs artis
tas, Valstybinio jaunimo teatro aktorius R. Karvelis ir 
instituto statybos fakulteto prodekanė V. Montvilienė. 
Scenarijus dažniausiai rašo patys studentai.

Šiemet vilniečiai iškovojo Didįjį prizą studentų teatrų 
festivalyje Voroneže, jie tapo tarptautinio festivalio “Tautų 
draugystė” laureatas.

Nuotraukoje: Vilniaus inžinerinio statybos instituto 
studentų teatro dalyviai. V. Gulevičiaus nuotr.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Uždrausti cheminį ginklą
Pastarojo laiko faktai bylo

ja apie dvi visiškai skirtingas 
linijas, kurių nusiginklavimo 
klausimais laikosi dvi kon
frontuojančios karinės-politi- 
nės sąjungos—Varšuvos Su
tarties organizacija ir Šiau
rės Atlanto blokas. Tai aki
vaizdžiai rodo jų požiūris į 
cheminį ginklą.

Varšuvos. Sutarties valsty
bių vadovai neseniai įvyku
siame pasitarime Varšuvoje 
vėl paragino Vakarus akty
vinti derybas įvairiomis gin
klavimosi varžybų apriboji
mo ir nutraukimo kryptimis 
siekiant kuo greičiausiai su
sitarti. Priimtoje deklaraci
joje jie pasiūlė paspartinti ir 
sėkmingai užbaigti derybas 
dėl cheminio ginklo uždrau
dimo ir jo atsargų sunaikini
mo.

Visiškai kitokią liniją vyk
do NATO šalys ir šiame 
bloke duodančios toną Jung
tinės Valstijos. Carterio vy
riausybė, kuri forsuoja gin
klavimosi varžybas, spren
džiant iš visko neskuba susi
tarti šiuo klausimu. Tai rodo 
daugelis faktų.

Pirma, JAV parengė plačią 
ruošimosi cheminiam karui 
programą. Pagal ją numato
ma statyti naujus pajėgumus 
kovinėms nuodingoms me
džiagoms gaminti, pavyz
džiui, vadinamiesiems “bina
riniams sviediniams”, kurie, 
kaip praneša Amerikos spau
da, praktiškai jau gali būti 
gaminami serijiniu^būdu. 
Šiuos sviedinius sudaro du 
elementai, kurių kiekvienas 
atskirai nėra pavojingas ir ; 
net plačiai naudojamas tai
kiems tikslams tarnaujančio
je chemijos pramonėje. Ta
čiau sviedinio sprogimo metu 
šie elementai susijungia ir 
sudaro stipriai veikiančiasI 
nervus paralyžiuojančias du
jas. Kaip rašo žurnalas 
“Newsweek”, siekiant sukur
ti naują cheminį ginklą, JAV 

sausumos kariuomenei per 
artimiausius penkerius me
tus numatoma išleisti didžiu
lę 1,3 milijardo dolerių sumą.

Antra, Washingtonas sie
kia įtraukti į cheminio ginklo 
arsenalo didinimą ir moder
nizavimą taip pat ir savo 
sąjungininkus iš Šiaurės At
lanto bloko. Nors oficialiai 
apie tai nebuvo pranešta, 
Vakarų spaudoje pasirodė 
pranešimų, kad Norvegijoje 
įvykusioje NATO branduoli
nio planavimo grupės sesijo
je buvo svarstomas klausi
mas, susijęs su tuo, kad šio 
bloko šalims siūloma gaminti 
puolamąjį cheminį ginklą.

Visi šie faktai paaiškina, 
kodėl Vakaruose varoma 
šmeižto kampanija, kad esą 
Tarybų Sąjunga naudoja 
cheminį ginklą Afganistane 
ir neva gamina bakteriologi
nį ginklą. Dangstydamosi 
melu, Jungtinės Valstijos 
mėgina užmaskuoti juo savo 
kursą, kurio tikslas—gaminti 
naujas cheminio ir bakterio
loginio ginklo rūšis ir papil
dyti jomis NATO arsenalus.

Priešingai šiam militaristi
niam kursui, Varšuvos Su
tarties šalys vykdo taikią 
politiką, siūlo realų kelią, 
kuris įgalintų sutinkamai su 
SNO nutarimais ir tautų lū
kesčiais visiems laikams lik
viduoti šį barbarišką masinio 
naikinimo ginklą. V. Sereika

KNYGŲ SAUGYKLA 
DRUSKOS KRISTALE

Kiekviename kubiniame 
valgomosios druskos centi
metre galima užrašyti dešim
čių tūkstančių knygų tekstų. 
Tokių nepaprastai patrauklių 
informacijos saugojimo per. 
spektyvų atrado latvių moks
lininkai. Eksperimentai atlie. 
kami Rygoje, Fizikos institu
te. Kai į natrio chlorido kris
talų nukreipiamas lazerio 
spindulys, ekrane pasirodo 
tekstų, piešinių, formulių, 
tuo pačiu spinduliu Rašytų 
druskoje, vaizdai. Optinę „at
mintį" druska įgauna po 
ypatingo apdorojimo.

Bėga, vingiuoja šilko juos
tos. Jeigu ištiestume visas 
jas, per metus išaustas Kau
no P. Ziberto šilko kombina
te, . šilkiniu kilimu galėtume 
du kartus'nužingsniuoti nuo 
Baltijos jūros iki Didžiojo 
vandenyno.

Gaudžia, dūzgia didžiojo 
“šilko audėjo” cechai, o neto
li jo iškilusiuose rūmuose— 
ramuma alsuojantys kabine
tai, laboratorijos. Čia įsikū
ręs Lietuvos Tekstilės pra
monės mokslinio tyrimo in
stitutas. Žmonės, palinkę 
ties cheminių junginių for
mulėmis, mikroskopais, ku
ria lengvosios pramonės ryt
dieną.

. . . Instituto direktoriaus 
pavaduotojas Vladas Bra
zauskas kviečia į vieną labo
ratorijų. Specialiame stende 
ant sukabintų vyriškų kos
tiumų iš dušų pliaupia van
duo. Mūsų palydovas nukabi
na vieną jų, gerai nupurto: 
ant grindų lieka balutė, o 
drabužis—sausutėlis.

— Šią savybę audiniams 
suteikė polimerai,—aiškina 
V. Brazauskas.—Kiekviena 
cheminio junginio dalelytė, 
“įausta” į rietimus, budriai 
saugo savo zoną. Ir ne tik 
nuo vandens. Ne bėda, jei 
apsitaškėte rašalu, alyva ar 
kitu skysčiu—jie, it gyvsida
brio karoliukai, nuriedės že
mėn, nepalikdami ant audi
nio pėdsakų.

Įdomi ir kitų mokslininkų 
ruošiama naujovė. Iš sinteti
nių pluoštų gaminami audi
niai šalia daugybės privalu
mų—jie yra pigūs, stiprūs, 
dailūs—turi ir neigiamų sa
vybių. Viena jų—susidaran
tys aukšti elektrostatiniai 
krūviai. Paprastai kalbant, 
audiniai įsielektrina. Drabu
žiai iš tokių medžiagų limpa 
prie kūno, šiurkštoki, susilie- 
tę su kitais iš tos pačios 
medžiagos pasiūtais drabu
žiais net kibirkščiuoja. Ne
trukus to nebebus: moksli
ninkai sukūrė preparatus, 
kurie keliolika kartų sumaži
na elektrostatinius krūvius. 
Audiniai taps švelnesni, 
minkštesni ir nesiteps, nes 
atstums dulkes.

Įvairenybės
„ERETIŠKA" KNYGA
Prancūzų švietėjo Bernaro 

de Fontanėlio knyga „Pokal
biai apie daugybę pasaulių" 
padarė M. Lomonosovui dide
lį įspūdį. Drąsios ir „eretiš
kos" šio rašytojo bei istoriko 
koncepcijos taip sudomino 
mūsų mokslo tėvą, jog savo 
įsitikinimą apie daugybę gy
venamų planetų jis išreiškė ne 
tik traktatuose, bet ir eilėse 
bei satyriniuose kūriniuose.

Pirmąjį šios knygos rusiško
jo vertimo leidimą uždraudė 
bažnytinė cenzūra. M. Lomo
nosovas nepagailėjo pastan
gų, kad išeitų antrasis jos lei
dimas. Šią knygą jis * taikė 
stipriausia sąjungininke kovo
je prieš tamsybiškumą, už 
Švietimą ir pažangą.

AR I5NYKS 
KONDORAI!

JAV mokslininkai imasi sku
bių priemonių, kad neišnyktų 
kondorai. Numatoma sugauti 
4 paukščius ir išauginti jų pa
likuonių nelaisvėje. Ornitolo
gų nuomone, tai vienintelis 
būdas išsaugoti šiuos didin
gus paukščius. Pavyzdžiui, 
Kalifornijoje nuo 1940 m. 
kondorų sumažėjo nuo 6C iki 
30 vnt. Kondorai — grifų gi
minės paukščiai — vieni 
Rambiausių Siaurės Ameriko
je. Jie gyvena kalnuose, ta
čiau pastaraisiais metais ir kal
nus žmogus civilizuoja. Spe
cialistų nuomone, palikus kon
dorus be ypatingesnės prie
žiūros, po 20 metų jie visai 
išnyktų.

LĖKTUVĄ VARO 
SAULĖ

Viena amerikiečių firma pa 
rengė saulės varomo lėktuvo 
projektą Ir net sukonstravo 
model|. Modelio sparnų plotis 
— 10 m, Jis sveria vos 10 kg. 
Išdėstytos ant sparnų saulės 
baterijos gamina 450 W ener. 
gi|os. Modelis, valdomas radi
jo bangomis, bandymų metu 
skrido 40 km/h greičiu.

. . . Girdėjote apie audi
nius, kurių nereikia austi? 
Pasirodo, yra ir tokių. Tiesa, 
kol kas tokias medžiagas 
“nešioja” tik prietaisai insti
tuto laboratorijose, bet 
neužilgo neaustiniai audiniai 
pasirodys ir parduotuvėse. 
Tokių audinių gamyba įga
lins tekstilininkus dirbti 
praktiškai be atliekų. Pa
grindinė neaustinių medžia
gų “žaliava”—cechuose su
renkami pūkai, siūlgaliai, bet 
naujoviški apdailos metodai 

I suteiks produkcijai gražią iš- 
! vaizdą. V. Brazausko nuomo- 
| ne, iš tokių medžiagų tikslin- 
į giausia siūti neilgo naudoji
mo drabužius—baltinius, ap- 

i siaustus nuo lietaus. Susite
pė—mesk laukan . . .

Instituto laboratorijose vis 
labiau ryškėja rytdienos dra
bužių kontūrai. Siekiama su
kurti audinius, kurie nesi- 
glamžytų, būtų elastingi, pa
slėptų figūros defektus. Vie
na paskutiniųjų naujovių— 
medžiagos darbo drabu
žiams, kuriais vilkės darbi
ninkai karštuose cechuose, 
pavyzdžiui, pilstant metalą. 
Lydinių lašai jų nepradegins. 
Tokie audiniai tiks ir kitiems 
tikslams — nedegamoms 
užuolaidoms teatruose, vieš
bučiuose, koncertų salėse. 
Naujo likimo susilauks ir ka- 
pronas: cheminio modifikavi
mo dėka gautas jo pluoštas, 
kuris neblogiau už medvilnę 
sugeria drėgmę. Jis prarado 
nemalonų “sintetinį” žvilgesį 
ir pasidarė panašus į vilną.

Įmonėms — moderniausią 
techniką

Instituto specialistus daž
nai galima sutikti ir respubli
kos pramonės įmonėse. Jie 
padeda gamybininkams tai
kyti naujas technologijas, 
įrengimus.

— Institutui konsultuo
jant, pavyzdžiui, Kaune pa
statyta viena didžiausių 
Europoje dirbtinio pluošto 
gamykla, o Kapsuke—putlių
jų verpalų fabrikas,—sako 
instituto direktorius Rimas 
Žiemelis.—Abi jos kasmet 
pagamina beveik po 20 tūks
tančių tonų sintetinių verpa
lų: taigi, gali “aprengti” de
šimtis milijonų moterų. Be 
to, mūsų rekomendacijos lei
do, praktiškai nepastačius 
naujų cechų, šilko audinių 
gamybą respublikoje padi
dinti dvigubai. Mokslininkai 
daug prisidėjo ir tobulinant 
gamybą vilnis, linų pramo
nėje.

“Kauno audinių”, P. Ziber
to šilko kombinatuose jau 
gerą dešimtmetį dūzgia grei
taeigės staklės, du tris kar
tus našesnės už iki tol naudo
tas. Ir kiekviena audėja ne 
po dvi-tris tokias stakles ap
tarnauja, o po kelias dešim
tis. Taigi, dabartinė audėja 
išaudžia bemaž tiek pat me
džiagų, kiek anksčiau jų pa
darydavo vos ne pusšimtis. 
O darbo įtampa—tokia pati: 
audėjoms talkininkauja elek
tronika“, automatika.

Kaip papasakojo instituto 
direktorius, didelį efektą 
respublikos tekstilės pramo
nėje žada duoti lazeris. Da
bar, norint gauti iš sintetinių 
pluoštų putlius, minkštus, 
siūlus, iš kurių audžiami į 
trikotažą panašūs audiniai, 
jie sukami, veikiami šiluma 
ir vėl atsukami—tai ilgas, 
daug elektros energijos, su
dėtingų įrengimų reikalau
jantis darbas. Lazerio spin
dulys šį darbą atliks per 
sekundas. . .

— Mūsų tikslas,—baigda
mas sako R. Žiemelis,—su
kurti tokias tekstilės įmones, 
kuriose praktiškai nebūtų 
darbininkų. Visus darbus 
juose atliks protingi automa
tai—žmogaus talkininkai.

R. Cėsna



4-TAS PUSLAPIS

Apie pavasario žingsnius 
ir literatūros reikalus

[Penktasis Vytauto Kazakevičiaus laiškas “Laisvei”]

Pabaiga iš praeito num.

Be abejo, ir toliau išeivių 
rašytojų knygų biblioteka di
dės—kalbamės apie visų eilę 
kitų autorių, kurie būtų įdo
mūs Lietuvos skaitytojui. 0 
“Poezijos pavasaryje” šiemet 
spausdinama Vitalijos Bogu- 
taitės-Keblienės iš Detroito 
kūryba.

Berašant gausiai apie už
sienio lietuvių kultūrinį gy
venimą, ypač Lietuvių meno 
sąjungos veiklą (be jau pa
skelbtos medžiagos, tikiuosi 
periodikoje pasirodysiant 
straipsnius apie LMS festi
valius, “Liaudies meno” žur
nalą, J. Nedvarą, V. Visockį, 
ruošiu rašinius apie operetę 
išeivijoje, senuosius muzikus 
ir kt.), kilo idėja, dėl kurios 
dar reikia nemažai tartis, 
nes nesijaučiu joje kompe
tentingas: kokiu būdu prista
tyti užsienio lietuvių muziki
nę kūrybą, kaip vieną iš 
specifiškų kultūrinio paliki
mo sričių. Turime B. Šalinai- 
tės, V. Žuko, D. Murelienės, 
P. Balevičiaus ir kitų gaidų. 
Kaip atkreipti į jas dėmesį, 
žinant, kad dabartinė Lietu
vos muzikinė kūryba yra 
nepalyginamai išaugusi pro
fesiniu lygiu? O gal ir poka
rio išeivijos kompozitoriai 
(D. Lapinskas, J. Gaidelis, 
J. Kačinskas, V. Jakubėnas 
ir kt.) galėtų kažkokiu būdu 
reprezentuotis?

Kalbėdamasis dėl išeiviš- 
kos temos knygų, pasiteira
vau “Vagoje” ir

apie kitą leidybą
Dabar lietuvių literatūros 

redakcija, atsižvelgiant į žy
miai išaugusią jos darbo 
apimtį, padalinta į dvi: vie
na, kuriai vadovauja dabar 
mažesnį, negu anksčiau, dėl 
šių “dalybų” darbo krūvį 
gavęs J. Stepšys, rūpinasi 
leisti dabartinę lietuvių lite
ratūrą, o antra—lietuvių li
teratūros palikimą, tame tar
pe ir emigracinę kūrybą; jos 
vedėjas L. Pilius, kas labai 
malonu, beje, neblogai pažįs
ta užsienio lietuvių literatū
rą. Naujai pradėjęs dirbti 
žmogus visados turi naujie
nų. Jas ir perduodu jums.

Artimiausia knyga, kurią 
“Lituanistinės bibliotekos” 
serijoje žada išleisti “Vaga”, 
yra “Dusburgo kronika”. Ta
čiau skaitytojas yra pastebė
jęs, jog ji buvo jau 1978 m. 
planuose (nurodant—10,000 
egz. tiražas, 18 spaudos lan
kų ir t. t.). Tie mūsų gyveni
mo nekentėjai, kurie mėgsta 
maitintis nedraugiškais gan
dais apie jį ir visur demago
giškai įžvelgti blogą valią 
kultūriniame darbe, eilinį sy
kį tikriausiai ieškos visokiau
sių politinio pobūdžio prie
žasčių. Ir eilinį sykį apsime- 
luos, o paskui patys sužinoję, 
kad melavo, tą melą lyg 
niekur nieko “užmirš” ir dėl 
jo neatsiprašys. O juk “Dus
burgo kronika vėluoja” dėl 
labai paprastos priežasties: 
istorikai vis neįvykdė pažado 
pateikti reikalingą mokslinę 
medžiagą, ir paruoštas kro
nikos rankraštis vis jos lau
kia.
, Jog tokios kliūtys atsiran
da įgyvendinant planus, aš 
jau minėjau. Kad jos neturi 
nieko bendra su tomis prie
žastimis, kurias sugalvoja 
antitarybininkai, galima pa
rodyti ir tokiu pavyzdžiu. 
Tais pačiais 1978 m. buvo 
numatytos išleisti, o dar iki 
šiol neišėjo ir knygos, kurias 
buvo pažadėję A. Laurinčiu- 
kas ir G. Zimanas. Beje, 
nepasirodė dar ir revoliuci
nio rašytojo VI. Rekašiaus 
raštai, nors jie buvo planuoti 
dar 1977 m.! Tokiais atvejais 

visados geriausia turėti pa
dorios kantrybės ir ne šū
kauti, kol visko neišsiaiškini.

“Lituanistinės bibliotekos” 
serijoje sekančia turėtų išeiti 
didaktinės lietuvių literatū
ros knyga. O. J. Bretkūnas?

1979 m. ir 1980 m. “Vagos” 
planuose yra skelbiami J. 
Bretkūno “Rinktiniai raštai”, 
kurie numatyti išleisti “Li
tuanistinėje bibliotekoje”. 
Būtų galima palaukti—jų iš
leidimas numatytas tik trečią 
šių metų ketvirtį. Bet jau 
galima pasakyti, kad jie ši
taip . . . nepasirodys. “Va
ga” visiškai paruošė jų rank
raštį, o leidėjai priėjo pagrįs
tos išvados, kad šiai “biblio
tekai” dėl savo krypties raš
tai netinka, ir . . . perdavė 
jau gatavą rankraštį “Moks
lo” leidyklai, kurioje yra filo
loginės literatūros ir žodynų 
redakcijos. Ten, sako, su 
džiaugsmu priėmė. Ir ko 
tokiu atveju politikuoti: žmo
nės atlieka darbą ir patys 
sprendžia, kaip jį geriau 
baigti, o tiems, kurie prie jo 
nė pirštu neprisideda, ge
riausia—patylėti, pasiaiškin
ti, tuo labiau—nenurodinėti. 
Apskritai būtų geriau ir, 
žinoma, dešimt kart patrio- 
tiškiau, jeigu “Draugo” bei 
panašių leidinių bendradar
biai—rašytojai kalbėtų apie 
tai, kas padaryta, o ne apie 
tai, kas dar nepadaryta ar 
galima būtų padaryti. Ir, be 
to, šitoks elgesys būtų susi
jęs su tokiu svarbiu dalyku, 
kaip padorumas ir moralinė 
teisė, kas būtina bet kuriam 
žmogui, laikančiam save pa
triotu . . .

Dar. Esu parašęs “Laisvei” 
straipsnį apie Lietuvoje lei
džiamas jaunųjų rašytojų 
pirmąsias knygas. Jeigu jis 
ir dabar nebūtų spėjęs išeiti, 
vis tiek noriu padaryti pa
tikslinimą: šiemet šių “Pir
mųjų knygų” išeis ne šešios, 
kaip rašiau, bet devynios, 
tad jų bendras skaičius jau 
viršys ir 110! Jau išėjo Petro 
Balčiūno eilėraščių rinkinys 
“Takažolė”. Savo pirmąsias 
poezijos knygas išleis Donal
das Kajokas (“Žeme kaip 
viršūnėmis”), Danutė Pau
lauskaitė (“Gatvėm vėjuotą 
dieną”), Auksė Vasaitytė 
(“Laukimo puokštė”), Korne
lijus Platelis (“Žodžiai ir die
nos”). Beletristikai atstovaus 
Rimanto Černiausko (“Šia
pus debesų”). Vytauto Račic- 
ko (“Kai mes mylėjome vie
nas kita”) knygos. Rita Vin- 
ciūnienė išleis humoreskų 
rinkinį “Taip susitinkant”, 
Michailo Dvinskio humoristi
nė ir satyrinė kūryba “Dilgė
lių puokštė” išeis jo gimtąja 
rusų kalba. Kokiu dėmesiu 
apgaubiami jaunųjų literatū
riniai debiutai, rodo ir tai, 
kad “pirmąsias knygas” skai
tytojui rekomenduoja ir pri
stato, pasirinkę savo “globo
tinius”, tokie mūsų literatū
ros autoritetai, kaip R. Ka- 
šauskas, J. Vaičiūnaitė, A. 
Baltakis, M. Sluckis, M. 
Karčiauskas ir kiti.

Tad belieka sakyti—gero 
kelio!

Jau anonsuojama daug 
naujų knygų. Štai vien poe
zijos rinkinius išleidžia V. 
Bložė, A. Bernotas, S. An- 
glickis, E. Matuzevičius, J. 
Vaičiūnaitė ir kiti. Literatū
ros mylėtojų dėmesys, saky
čiau, šiuo atveju yra įtemp
tas: spėti “pasigauti” tas 
knygas, kai jos pasirodo. 
Juk, pavyzdžiui, Vilniuje šie
metiniai M. Martinaičio, J. 
Baltrušaitytės (Masionie- 
ros , R. Keturakio ir kiti 
rinkiniai “dingdavo” iš kny-

“LAISVĖ”

Utenos rajono Antalgės paukštininkystės tarybinio ūkio 
moterų tarybos, kuriai vadovauja komunistė paukštinin
kystės skyriaus brigadininke Regina Bubulienė, veikla 
įvertinta ne vienu prizu, garbės raštais, atminimo 
dovanomis. Ūkyje neįvyksta nė vienas kultūrinis renginys, 
prie kurio nebūtų prisidėjusios tarybos moterys. Moterų 
taryba padeda organizuoti įvairius kursus, kuriuose ūkio 
jaunosios šeimininkės mokosi gaminti valgius, siūti drabu
žius, tvarkytis namuose.

Nuotraukoje: kolūkio moterų rankdarbių ekspoziciją 
ruošia [iš kairės į dešinę] moterų tarybos narės Z. 
Valiukienė, E. Rimanienė, B. Avlasevičienė.

G. Svitojaus nuotrauka

gynų bematant, ir dienos 
nepagulėję. Būna, kad vie
nas kitas rinkinys knygyne 
“užsiguli” ... savaitę kitą, 
net kiek ilgiau, ir tai keista 
atrodo: kodėl neperka? . . 
Bet ir jie išperkami. Pavydė
tinas knygų likimas!

Kartais, sunku ir suvokti, 
iš kur išaugusi tokia knygos 
paklausa. Antai, “Minties” 
leidykla išleido XX a. užsie
nio filosofų raštų rinkinį es
tetikos temomis — ‘‘Grožio 
kontūrai”. Taip dėmesį pa
traukia pavardės—A. Berg- 
sonas, B. Kročė, G. Santaya
na, S. Freud, Ch. Ortega i 
Gasetas, M. Heidegeris, Ž. 
Maritėnas, B. Brechtas, K. 
Jungas ir kiti. Bet juk tira
žas—20 tūkstančių egzem
pliorių. Ir kaina mums neį
prasta—keturi rubliai. O 
knyga Vilniuje bemat buvo 
išpirkta, Hr daug kas jau 
tebeieško. (Tiesa. Kaune ma
čiau jos nemaža dar turint, 
bet tereikės, kad skaitytojas 
sužinotų).

Čia turbūt būtų galima 
nemažai polemizuoti (o tai 
mūsų spaudoje ir daroma), 
kodėl vis stokoja knygų, bet 
paties šio fakto kultūrinės 
reikšmės nepaneigs niekas, 
kad ir kaip stengtųsi. Tad 
norėjau dar pasidalinti minti
mis tuo klausimu, bet, kaip 
ir kiekvieną sykį per ilgai 
užsišnekėjęs, palieku jį jau 
sekančiam laiškui. Tektų ja
me—galvoju,—paliesti su 
tuo susijusius kai kuriuos 
kitus mūsų kultūrinio gyve
nimo reikalus, ir teatro bei 
kino klausimus, šnektelėti 
netgi apie demografinius da
lykus, paaiškinančius vilnie
čių kultūrinius poreikius. 
Taigi lieka “rezervas” kitam 
laiškui, aš skubu atsisveikin
ti su mielais “Laisvės” skai
tytojais, ir vėl priverstas 
dėkoti už kantrybę.

O kadangi pradėjau laišką 
nuo kalbų apie orą, noriu 
pridėti, jog bebaigiant rašy
ti, jis smarkiai ir staigiai 
pagerėjo: į Pergalės šventę 
žmonės ėjo be apsiaustų, 
vasariškai nusiteikę, pavasa
rio žingsniams tvirtai aidint 
šiltą, saulėtą dieną.

Jūsų
Vytautas Kazakevičius

TARSI ANTRIEJI NAMAI. . .
Gargždietės Onos Šliuožie- 

nės šeimą ištiko nelaimė: 
sudegė namas. Be pastogės 
su vaikais likusi moteris ne
patyrė varganos dalios. 
Gargždų statybinių medžia
gų kombinato administracija 
savo ilgametei darbininkei 
nemokamai skyrė statybines 
medžiagas, transportą, at
siuntė statybininkų brigadą. 
Po kelių mėnesių šeima at
šventė džiugias įkurtuves 
naujame dviaukštyje.

Šis epizodas—ne vieninte
lis kombinato praktikoje. Čia 
nuo seno tvirtai vadovauja
masi principu: žmogus—įmo
nei, įmonė—žmogui. Gargž- 
diečiai stengiasi kiek įmano
ma rūpestingiau atlikti savo 
pareigas, išsaugoti įmonės 
garbę. O ištikus bėdai ar 
nelaimei, bet kokiu atveju, 
drąsiai kreipiasi į adminis
traciją ir susilaukia paramos.

Sparčiai augančiame 
Gargždų mieste, įsikūrusia
me žavingame Minijos vingy
je, nusidriekė baltašonių 
nuosavų namų kvartalai, so
dai ir darželiai. Jų šeiminin
kai—tai daugiausia Statybi
nių medžiagų kombinato dar
bininkai ir tarnautojai. Ma
siškai statytis individualius 
namus juos paskatino suteik
ta pirmenybė įsigyti papigin
tomis kainomis plytas ir ki
tas medžiagas, parsigabenti 
jas į statybų aikšteles.

Tiems, kieno santaupos 
kuklesnės, kombinatas savo 
lėšomis pastatė dešimtis 
daugiaaukščių gyvenamųjų 
namų, šeimyninių bendrabu
čių. Juose apsigyveno beveik 
500 darbuotojų šeimų. Dau
guma jų įsigijo kolektyvinius 
sodus.

Kai ateina atostogų metas, 
kotnbinato darbininkai žino: 
p/ofsąjunga pasirūpins jų 
poilsio organizavimu. Dauge
lis gamybininkų gauna kelia
lapius į kombinato poilsio 
namus Palangoje arba į kitus 
Lietuvos, kitų respublikų ku
rortus. Kiti keliauja po šalį 
įvairiais turistiniais maršru
tais. Dalį išlaidų padengia 
profsąjungos komitetas, ki
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Specialiai “Laisvei” iš Lietuvos Prienų rajono
Keičiasi kaimo vaizdas

Netoli Stakliškių miestelio 
kuriasi Vyšniūnų kolūkio 
centrinė gyvenvietė. Abipus 
asfaltuoto kelio—apie 100 
dviaukščių bei vienaaukščių 
kolūkiečių gyvenamųjų na
mų, pasipuošusių gėlynais, 
dekoratyviniais medeliais bei 
vaiskrūmiais.

Gyvenvietėje veikia aš
tuonmetė mokykla, felčerių- 
akušerių punktas, vaikų dar
želis, valgykla, parduotuvė, 
kultūros namai. Priešais ko
lūkio administracinį pastatą 
kyla įdomūs architektūriniu 
sprendimu rūmai, kuriuose 
netrukus duris atvers val
gykla kavinė, parduotuvė. 
Darnioje gyvenvietės namų 
rikiuotėje akį patraukia gra
žūs Alytaus eksperimentinio 
namų statybos kombinato 
skydiniai gyvenamieji namai.

Kaip pasakoja kolūkio pen
sininkas .Vladas Kvedaravi- 
čius, žmonės, išvykę iš Stak
liškių apylinkių prieš kelis 
dešimtmečius į tolimus kraš
tus ieškotis darbo ir duonos, 
šiandien apsilankę savo tė
viškėje sunkiai beatpažįsta 
tas vietas, kur gimė ir augo. 
Ne vienas nustemba pama
tęs, kokiuose gražiuose ir 
patogiuose namuose gyvena 
buvę jų kaimynai ar jų vai
kai, kad tiek daug mokytų 
žmonių dirba šiandieniniame 
Lietuvos kaime.

Sveikatos sargyboje
Veiverių apylinkės gyven

tojai su pasididžiavimu kiek
vienam svečiui pasakys, kad 

tas—administracija iš įmo
nės fondo. Žmogui belieka 
minimalus mokestis. O sa
vaitgaliais kombinato auto
busais gargždiečiai nemoka
mai keliauja po visą respubli
ką. Tokia galimybe pagal 
grafiką pasinaudoja visų 
pamainų ir brigadų kolekty
vai. Autoturizmo mėgėjai vis 
dažniau važiuoja nuosavomis 
mašinomis.

Visų norinčių darbininkų 
vaikai lanko darželius ir lop
šelius, mokyklose valgo 
priešpiečius už įmonės lėšas. 
Atsidėkodami už rūpestį, vi
si darbininkai ritmingai vyk
do gamybines užduotis, 
šventai saugo ir brangina 
aukštos gamybos kultūros 
įmonės vardą.

— Žmonės gerbia savo 
įmonę, kaip antruosius na
mus,—sako kombinato di
rektorius J. Džervus.—Pa
gal socialinio-ekonominio 
vystymo planą mes nuolat 
tobuliname darbo procesus, 
sudarome vis geresnes žmo
nių darbo sąlygas: patogiau 
išdėstome įrengimus, įren
giame papildomas oro vėdini
mo, triukšmo slopinimo sis
temas, griežtai laikomės sa
nitarijos ir higienos reikala
vimų. Visiems darbininkams 
ir tarnautojams užtenka vie
tos poilsio kambariuose, 
sveikatingumo baseinuose, 
dušuose, visi pagrindinių 
profesijų darbininkai aprū
pinti madingais specialiais 
drabužiais, kuriuos skalbia
me ir taisome įmonės lėšo
mis.

Vis labiau skatiname žmo
nes mokytis pažangesnių 
darbo metodų. Per pastaruo
sius ketverius metus daugiau 
kaip šeši šimtai darbininkų 
pakėlė kvalifikaciją, ketvir
tadalis įgijo gretutines spe
cialybes, Jų darbo krūvis dėl 
to nė kiek nepadidėjo. Prie
šingai—gerokai padidino mė
nesinį uždarbį.

Dar daugiau privilegijų tu
ri kombinato veteranai. 
Tiems, kas išdirbo įmonėje 
daugiau kaip dešimt metų, 
mokamas vadinamasis trylik- 

jų ligoninė garsi ne tik Prie
nų rajone. Joje veikia Kauno 
Respublikinės klinikinės ligo
ninės kardiologinių ligonių 
reabilitacinis skyrius, į kurį 
iš Kauno atvyksta ligoniai 
persirgę miokardo infarktu. 
Konsultacijas jiems teikia 
širdies ir kraujagyslių siste
mos fiziologijos ir patologijos 
mokslinio tyrimo instituto 
Kaune reabilitacijos labora
torijos vedėjas Donatas Va
siliauskas, žymi širdies ligų 
specialistė Rita Rimdeikienė 
ir kiti.

Pačiuose Veiveriuose da
bar dirba 10 gydytojų, kai 
tuo tarpu buržuazijai valdant 
Lietuvą visoje apylinkėje bu
vo tik vienas gydytojas.

Turistai prie Nemuno kilpos

Per 20 savo gyvavimo me
tų Birštono turistinėje bazė
je pabuvojo ir aktyviai pail
sėjo daugiau kaip du šimtai 
tūkstančių darbo žmonių, at
vykusių iš įvairiausių Tarybų 
Sąjungos vietovių. Šiuo me
tu turistinė bazė vienu metu 
gali priimti 700 turistų— 
maždaug 10 kartų daugiau 
negu savo veiklos pradžioje.

Turistinės bazės pasieki
mais domėjosi ne kartą čia 
apsilankę svečiai iš Lenkijos.

Ateityje Birštono turistinė 
bazė dar labiau išsiplės. Čia 
artimiausiais metais bus pa
statytas 300 vietų gyvena
masis korpusas, erdvus klu
bas su biblioteka bei kino 
teatru, vasaros šokių paviljo
nas.

tasis atlyginimas, prailgina
mas atostogų laikas. Darbo 
veteranai jubiliejinių sukak
tuvių progomis viešai pager
biami, apdovanojami. Todėl 
darbininkų sėslumas vis di
dėja, vis mažiau atsiranda 
norinčių ieškoti kito užsiėmi
mo. O pastovūs kadrai—įmo
nės auksas. Jie užtikrina 
sistemingą planų įvykdymą.

Alf. Pipiras

Ruoškimės “Laisvės” 
70 m. sukakties minėjimui 

1981-aisiais etais

Panevėžio “Ekrano” gamyklos stiklo cecho lietuviško 
krištolo gaminiai—vazos gėlėms, stalo serviravimui, saldai
ninės, sviestinės, cukrinės, taurelių komplektai susilaukė 
gero įvertinimo.

Nuotraukoje: įmantriausius stiklo raštus sukuria šlifuoto
jo Marina Liutkevičienė. T. Žebrausko nuotr.

Skamba, skamba 
kankliai . . .

Daugiau kaip prieš 70 me
tų Skriaudžiuose įsisteigė 
kanklininkų būrelis. Jį orga
nizavo žinomas Lietuvos 
kanklininkas, kanklių ansam
blio Kaune organizatorius 
Pranas Puskunigis. Šio būre
lio kanklių muzikos akordai 
skambėdavo Skriaudžių, 

j Pentupių ir kitų gretimų 
kaimų jaunimo bei suaugusių 

j susibūrimuose.
Garsūs Skriaudžiai kanklių 

I muzikantais ir šiandien. 
! Maždaug prieš ketvirtį am- 
I žiaus buvęs Puskunigio mo
kinys Antanas Degutis, ku
ris pernai peržengė 80 metų 

i slenkstį, šios muzikos entu- 
| ziastus subūrė į etnografinį 
ansamblį, kuriam ilgus me- 

! tus vadovavo. Dabar ansam- 
i blis susideda iš 3 grupių: 
j muzikantų, šokėjų ir daini
ninkų. Ne kartą ansambliui 
plojo Respublikinės dainų 
šventės dalyviai, jis su, dide
liu pasisekimu kontertavo 
kaimyninėje Baltarusijoje. 
Ansamblio koncertai turi di
delį populiarumą Buities mu
ziejaus Rumšiškėse lankyto
jų tarpe.

Dabartinis kanklių ansam
blio vadovas Jaunius Vylius 
ruošia gerą pamainą — 
vaikinų birbynininkų ir mer
gaičių kanklininkių grupę.

Žemdirbiai pamilo knygą
Mozūriškių kaimo bibliote

ka, kuriai vadovauja kultū
ros žymūne Angelė Marčiu
lionienė, tapo tikru “Drau
gystės” kolūkio kultūros židi
niu. Bibliotekos vedėja orga
nizuoja kolūkiečių susitiki
mus su įžymiais mokslo ir 
kultūros veikėjais, teisinin
kais, medikais, rengia jauni
mui turiningus poilsio vaka
rus. Bibliotekoje sukaupta 
daug istorinės medžiagos 
apie kovotojus už Tarybų 
valdžią, aktyvistus.

Kai prieš 30 metų pradė
jau dirbti bibliotekoje,—pa
sakoja A. Marčiulionienė,— 
turėjome apie 1000 knygų ir 
80 skaitytojų. Per minėtą 
laikotarpį skaitytojų skaičius 
išaugo 7 kartus, knygų —15 
kartų. A. Akelaitis
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KANADOS ŽINIOS
Toronto, Ont.
VASAROS ĮSPŪDŽIAI 
MONTREALE

Apie vidurį birželio netikė
tai teko nuvykti į Montrealą. 
Jau pora kartų esu rašius 
apie Montrealą, bet tuo laiku 
teko važiuoti žiemos metu. 
Šiuokart, pradžioje vasaros, 
įgyti įspūdžiai įdomesni ir 
įvairesni. Jei nebus nuobodu 
skaitytojams pasiskaityti, 
bandysiu aprašyti, kaip man 
Montrealas dabar atrodė.

Teko važiuoti traukiniu 
pro gražiai žaliuojančius lau
kus, miškus, miestus ir mies
telius. Greitasis traukinys, 
vadinamas VIA mažai kur 
sustojo, tad per penkias va
landas iš Toronto nuvykome 
į Montrealą.

Esu gyvenusi Montrealyje 
25 m. pirmose gyvenimo 
dienose Kanadoje, tad kiek
vieną kartą, kada tenka va
žiuoti į miestą ar per miestą, 
stebiu kokie pasikeitimai nuo 
to laiko, kai šiame mieste 
gyvenome. 0 pasikeitimų 
yra daug ir kiekvieną kartą, 
kada lankau, gali ir pastebėti 
ką tai tokio naujo pridėtą, 
pataisytą ar sugriautus se
nus namus ir pastatytus nau
jus.

Išvedžiota daug naujų ke
lių, požeminis traukinys, ku
ris nėra taip patogus kaip 
Toronte, bet eina gana smar
kiai ir išvedžiotas į kelias 
šakas, taip, kad važiuojant 
turi tėmyti ir žinoti, kur 
pakeist ar išlipt į keliaujamą 
vietą.

Point St. Charles, kur mus 
maloniai priėmė A. Šiuplevi- 
čienė, yra buvęs vienas pras
čiausių ir seniausių Montrea- 
lo priemiesčių, apgyventų 
Prancūzų kilmės kanadiečių, 
o vėliau, ten buvo apsigyve
nę ir daug lietuvių. Dabarti
niu laiku matyti daugelis 
pasikeitimu: seni namai iš
griauti, statomi dideli apart - 
mentai.

GELIŲ PARODA
Teko nuvykti aplankyti 

naujai taisomą ir jau baigia
mą taisyti, gėlių parką, No
tre Dame saloje, prie St. 
Helen salos, kur yra “Man & 
His World”, pasilinksminimo 
parkas ir parodos.

Anksčiau Notre Dame sala 
po pasaulinės parodos buvo 
apleista, bet dabartiniu laiku 
gražiai sutvarkyta; prisodin
ta daugybė įvairių gėlių, 
medelių, išvedžioti keliai ir 
takai pasivaikščioti ir dar 
užsilikusiuose pavilijonuose 
nuo Pasaulines Parodos. Ten 
įrengtos valgyklos ir mažos 
parodėlės apie Kanados gam
tą.

Viduryje salos ežerėlis, 
vandens fontanai, suolai pa
silsėti. Publikos atsilankė ga
na daug. Įžanga pensinin
kams tik 2 dol. Reguliarė 
kaina—4 dol. Buvo įdomu ir 
gražu pasivaikštinėti šiltoje 
ir saulėtoje vasaręs dienoje. 
LIETUVIŲ PIKNIKAS

Iš anksčiau žinojom, kad 
bus Sūnų ir Dukterų Pašalpi- 
nės draugijos piknikas pas 
Vekterius, prie Mascouch 
miestelio, tad norėjosi pasi
matyti su nuo senų laikų 
gerai pažįstama ir draugiška 
Vekterių šeima ir aplankyti 
jų vasarvietę, kurioje man 
teko būti, kai tik jau mirusis 
J. Vekteris pradėjo statyti 
vasarnamius prie vandens 
tvenkinio.

Pasitaikė, kad sekmadienis 
buvo lietingas ir šaltokas. 
Mus į pikniką apsiėmė nu
vežti A. Šiuplevičienės sūnus 
Henrikas. Nesitikę jom, kad 
piknikas tokioj dienoj įvyks, 
bet šeimininkė Užtikrino, kad 
ten yra nemaža salė, kur 
piknikautojai, lietui lyjant, 
galės sutilpti.

Geras vairuotojas, kelią 
gana gerai žinojo.

Mums išlipant iš mašinos 
pradėjo lyti. V. Vekterienė 
mus pasitiko ir pasikvietė 
prie kavos.

Teko stebėtis, ką darbštūs 
žmonės galėjo atlikti, kaip iš 
paprastos farmos ištaisyti. 
Iš mažo vandens tvenkinio, 
padarytas nemažas ežeras, 
aplinkui apstatyti vasarna
miai, priauginti medžiai, suo
lai ir stalai piknikautojams ir 
atvykstantiems laikinai pasi
maudyti, pristatyta salė pa
silinksminimams.

Mums su šeimininke besi
šnekučiuojant, pradėjo rink
tis ir piknikautojai, montrea- 
liečiai. Bematant salė prisi
pildė. Didžiuma atvykusių 
buvo seni pažįstami.

Dalyviai atsivežė valgių ir 
gėrimų, ir susidėję ant stalų 
vieni kitus vaišino. Vienas 
stalas buvo nustatytas įvai
riais fantais loterijai. Besi
šnekučiuojant, laikas greit 
prabėgo, ir visi pradėjo skir
stytis.
KAPINĖSE

Su manim kartu buvo se
suo B. Janauskienė, tad nu
vykom aplankyti savo tėvo, 
P. Kavoliūno, kuris mirė 
1951 metais, ant Mount Ro
yal kalno, protestonų kapinė
se kapą.

Mus nuvežti apsiėmė mano 
šeimos geri draugai, A. ir K. 
Juškai. Mount Royal kalnas 
yra viduryje Montrealo 
miesto. Tai yra aukštokas 
kalnas ir užima nemažą že
mės plotą. Ten randasi dve
jos didelės kapinės; katalikų 
ir protestantų, parkas ir eže
ras piknikautojams bei turis
tams ir ’’chalet” • kur rengia 
koncertus ir apžiūros vietovė 
norintiems miestą pamatyti 
iš aukštai.

Susiradom tėvo kapą. Jis 
buvo papuoštas gėlėms, dėka 
A. Juškienės. Be tėvo kapo 
aplankėme ir keletą kitų pa
žįstamų lietuvių ten palaido
tų ir katalikų kapinėse, kur 
palaidoti Juškienės visi arti
mieji. Ten ilsisi jos sesuo, 
kuri mirė vos 16 metų sulau
kus, brolis 38 metų, tėvas, 
motina ir brolienė Nancy 
Norris mirus šią žiemą. Ten 
suradome ir keletą kitų 
mums gerai pažįstamų lietu
vių ir draugų kapus.

Gražu pavaikščioti po gra
žiai užlaikomas kapines, bet 
liūdna prisiminus, kiek jau 
daug jų ilsisi šioje šaltoje 
Kanados žemelėj.
BOTANIKOS SODE

Turėdamas dar laiko ir 
gerą vairuotoją K. Jušką, 
nuvykom į dar vieną turistų 
mėgiamą vietą, tai Botanikos 
sodą, prie Olimpiados.

Daug kartų teko lankyti šį 
parką, kai gyvenome Mon- 
treale, tad buvo įdomu pa
matyti kaip atrodė šiuo lai
ku.

Įvažiavus iš priekio atrodė 
taip pat, kaip buvo apie prieš 
30 metų, bet tik pavaikščio
jus toliau—gražiai ištaisytas. 
Kur buvo apleista pieva ir 
krūmokšniai, prisodinta įvai
rių medžių, išvedžioti keleliai 
ir takai pasivaikščiot. Apžiū
rėjom šiltadaržį ..kuriame yra 
tropinių augalų, gėlių ir me
džių. Norint gerai apžiūrėti 
imtų valandą laiko, bet mes 
turėjom skubėt, nes rengė
mės grįžt į namus rytojaus 
rytą.

- Norėjosi apžiūrėt Olimpia
dą, kur prieš keletą metų 
buvo Pasaulinė Olimpiada, 
bet dėl laiko stokos negalėjo
me.

A. ir K. Juškai dar mus 
pavaišino skania vakariene. 
Taip ir teko išsiskirti su 
maloniais ir draugais ir su 
artima drauge Ada Šiuplevi- 
čiene ir jos sūnum. J. N.

Toronto, Ont.
DAR VIENAS
J. YLA

Birželio 25 d. palaidotas 
Povilas Žižys, sulaukęs 85 
metų amžiaus. Jis stengėsi 
nepasiduoti, bet sykiu su 
senatve prisimetė liga, kuri 
jį ir išskyrė iš gyvųjų tarpo, 
palikdama nuliūdime žmoną 
ir dukrą.

Povilas buvo vienas senųjų 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
narių. Tiesa, jis įstojo, ro
dos, apie 1925 m., bet jo 
brolis Petras, kurs mirė 
anksčiau, buvo vienas iš pir
mųjų narių. Su Povilo mirti
mi sumažėjo dar vienu pir
mųjų draugijos narių.

Sūnų ir Dukterų Draugija 
įsisteigė 1912 m. balandžio 
mėnesį, pasivadindama Lie
tuvos Sūnų Draugija. Stei
giamajame susirinkime įsira
šė 14 narių. Jais buvo: V. 
Jusaitis, D. Capas, A. Šešto
kas, P. Šeštokas, S. Vilkai
tis, J. Vilkauskas, V. Danie
lius, A. Požėra, M. Pakulis, 
J. Capaitis, J. Klenavičius, 
A. Zarauskas, V. Daliūnas ir 
A. Svotelis. Sekančiame su
sirinkime įsirašė dar 16 na
rių.

Lietuvos Sūnų Draugija 
susitvėrė atskilus narių gru
pei iš Švento Juozapo Drau
gijos. Pastaroji skilo dėl to, 
kad jos vadovai reikalavo 
narių būtinai eiti išpažinties.

Steigiamojo susirinkimo 
protokole užrašyta sekančiai:

“Čia gyvendami, tolimoj 
šaly Kanadoj su tikru noru 
tveriame naują tautišką 
draugiją po vardu ‘Lietuvos 
Sūnų’.

“Šios draugijos mieriu yra 
suvienyti į brolystę gelbėji
mui vieni kitų visuose reika
luose gyvenimo, sušelpti li
goje, palaidoti mirusius na
rius draugijos.

“Draugija ‘Lietuvos Sūnų’ 
bepartyviška, bet grynai 
tautiška, lietuviška, pasi
linksminimo, apšvietos, 
neužgaunanti, nei palaikanti 
tikėjimo dogmų.

“Draugijos ‘Lietuvos Sūnų’ 
mieriu yra šelpti viens kitą, 
lavintis užsilaikyti dorai, 
idant gražiu pasielgimu duoti 
pavyzdį kitiems; rengti lietu
viškas prelekcijas, pasilinks
minimo vakarus, paskaitas, o 
su laiku turėti knygyną, jei
gu draugija suteiks tam tik
ras privilegijas; taipogi lai
kytis prigimtos kalbos ir 
tautos.

“Prigulėti gali kiekvienas 
lietuvis, sveikas ant kūno ir 
proto, teisingu būdu uždar
biaujantis sau maistą, taipgi 
elgiasi dorai savo gyvenimo 
išilgose.”

Susirinkime buvo nutarta 
atspausdinti kvietimus į se
kantį susirinkimą. Laikina 
valdyba buvo išrinkta šių 
narių: V. Jusaitis (pirm.), D. 
Ciapas (rašt.), V. Danielius 
(ižd.).

Ši draugija vėliau susijun
gė su moterų Draugija “Bi
rutė” ir tapo Sūnų ir Dukte
rų Draugija (Kanados Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Savitar
pinės Pašalpos Draugija). Ji 
buvo paplitus po visą Kana
dą, turėjo Centro Komitetą. 
Ir štai, kaip jau buvo rašyta, 
šiais metais ši draugija likvi
davosi, išgyvavusi be per
traukų nuo 1912 metų. Gy
venimo sąlygos taip pasikei
tė, kad jos vaidmuo, kaip 
pašalpinės draugijos, suma
žėjo. Kita, išmirė didžiuma 
narių. Šio birželio mėnesio 
25 buvo palaidotas vienas 
seniausių narių.

Draugija visą laiką laikėsi; 
savo užsibrėžto tikslo. Rūpi
nosi lietuvių gerove, apšvie- 
ta, kultūra. Labai aktyviai 
jos nariai veikė meno srityje. 
Draugija visada rėmė Lietu
vos žmonių kovą už atsteigi- 
mą demokratijos. Visada tu
rėjo atstovą antifašistiniame 
komitete. Jos nariai gausiai

“LAISVE”

aukojo Lietuvos paramai ka
ro metu.

Pati organizacija, kaip pa- 
šalpinė, jau užvertė savo 
knygas. Tačiau tęsinys yra,- 
pavidale “Toronto Lietuvių 
Sūnų ir Dukterų Klubo”. Jis 
susidarė iš Toronto kuopos. 
Kadangi didžiuma narių yra 
pensininkų, tai ir veikimas 
daugiausia rišasi su pensinin
kų reikalais. Bet ir pensinin
kai dar visai nepamiršo kul
tūrinio veikimo. Dažnai de
monstruoja filmus, paremia 
spaudą. Taipgi mirus nariui 
pasiunčia gėlių. Draugystė 
nė kiek nesumažėjo. Taipgi 
nariai nepamiršo ir savo gim
tosioms kalbos, savo gimtojo 
krašto. Daugelis narių lankė
si Lietuvoj, kiti net po kelis 
kartus.

Ši draugija taip ilgai gy
vavo ir dar tebegyvuoja, 
nors kita forma, dėl to, kad 
visuomet nestokavo narių, 
kurie savo organizaciją re
mia ne tik finansiniai, bet ir 
darbu prisideda. Kai buvo 
perkamas namas, tai beveik 
visi nariai aukojo, skolino; 
kai buvo didinama svetainė, 
net 58 nariai nemokamai 
dirbo. Dabar, kai svetainė 
atnaujinama, arti 40 narių 
prisidėjo darbu be atlygini
mo. Nežiūrint to, kad jų 
pečius slegia gražus skaičius 
metelių.

Reikia atiduoti kreditą 
tiems, kurie ją suorganizavo, 
padėjo gerus pamatus, ir 
pasišventusiai darbavosi jai 
išlaikyti.

Vancouver, B. C.
Birželio 21 d. atvažiavo 

grupė turistų iš Tarybų Są
jungos, iš viso 19 žmonių. Jų 
tarpe yra du lietuviai—Pet
ras Sakalas, agronomas iš 
Šiaulių ir Vytautas Pasčiaus- 
kas, architektas iš Vilniaus. 
Labai linksma buvo susitikti 
su savo tautiečiais iš Lietu
vos ir pasidalint gyvenimo 
įspūdžiais.

Ši grupė Vancouveryje iš
buvo tris dienas. Jie taipgi 
aplankė British Columbijos 
sostinę Victoria. Birželio 24 
d. jie išskrido į JAV į San 
Francisco. Linkiu jiems ge
ros sėkmės, linksmai praleis
ti atostogas ir laimingai su
grįžti į savo Tėvynę.

K. Makaravičius

Naujienos iš 
British Columbia

Viename British Columbi
jos miestelyje (Kemloeps) 
19 metų motina nužudė savo 
vienų metų dukterį. Ji nune
šė dukrelę už miesto į krū
mus ir ten nužudė.

Iš karto buvo manyta, kad 
mergaitę kas pavogė (kid
nap), bet vėliau policija pra
dėjo tyrinėti motiną ir sura
do, kad ji pati nužudė ją. 
Paskiau ji prisipažino tai 
padariusi. Sakė, kad negalė
jo išlaikyti mergaitės ir tas 
privertė jai atimti gyvybę.

K. M.

Montreal, Que.
PADĖKA

Negailestinga mirtis išplė
šė iš mūsų rankų artimą 
giminaitį Liudviką Skripką.

Norėtume nuoširdžiai vi
siems padėkoti už atsilanky
mą šermenyse, už gėles, už 
užuojautą per spaudą, Jonui 
Vilkeliui už pasakytą atsi
sveikinimo žodį; taipgi vi
soms šeimininkėms už su
ruoštus pusryčius ir palydė- 
jusiems į amžiną poilsio vie
tą.

Dar kartą ačiū visiems su 
kuo nors prisidėjusiems. O 
Tu, Liudvikai, ilsėkis ramy
bėje.

Pusbrolis-J. P- Skripkai 
G. L. Fileriai 
V. Š. Skripkai

Brolis-Vladas, T.Lietuvoje

Montreal, Que.
TRUMPAI APIE VISKĄ

Tai jau sulaukėme vasarė
lės. Po žiemos speigų, nume
tus sunkius drabužius, atgy
ja noras gyventi. Kai saulės 
spinduliai pabučiuoja, pašil
do, tai sužadina visą organiz
mą gyviau veikti. Kai kurie 
tautiečiai žada aplankyti 
gimtąjį kraštą, kuriems leis 
sveikata ir ekonominės sąly
gos.

Mes Kanados lietuviai tu
rėtume nepamiršti “Laisvės” 
ir “Vilnies”. Tai laikraščiai, 
kurie pirmieji mums atvyku
sioms šiame krašte davė tei
singą patarimą, kaip sveti
mame krašte orientuotis ne
suprantant vietinės kalbos. 
Iš šių laikraščių ir jų leidžia
mų knygų pakeitėm seną 
pasaulėžiūrą, numetėm reli
ginius burtus. Todėl, kol dar 
esame gyvi būkime dėkingi 
jiems, ir remkime mūsų 
spaudą. Šiandien, siaučiant 
nedarbui ir infliacijai, pro- 
gresyvei spaudai sunku išsi
versti.

* * *
S. David nakties laiku res- 

tauraną valydamas rado ant 
grindų piniginę, kurioje buvo 
$1,500 ir perdavė savininkui 
M. Nikolas. Anksti ryte atsi
rado piniginės savininkas. 
Jis pareikalavo susitikti su 
piniginės radėju, ir jam įtei
kė $100. Besikalbant su vai
kinu, kuris rado piniginę, 
sužinojo, kad jam 21 metai ir 
jau 3 metai kaip gyvena 
Kanadoje. Jis diplomato iš 
Etiopijos sūnus. Komunis
tams užėmus valdžią, jis kar
tu su kitais išbėgo į Egiptą, o 
iš ten atvyko į Kanadą.

* * *
Per mėnesį laiko Kanadoje 

atidaryta naujų įmonių, ku
riose darbus gavo 20,000 
darbininkų, bet per tą patį 
laiką 68,000 darbininkų at
leisti iš darboviečių. Šį kartą 
Ontario provincija 'paliesta4' 
skaudžiausiai.

* * *
Montrealo valdyba svarsto 

verstinai nugriauti senus na
mus ir silpnesniems savinin
kams duoti lengvom išlygom 
paskolas pastatymui naujų 
namų.

* * *
Kvibeko municipalinis mi

nistras G. Tardif pranešė, 
kad šiems metams paskirta 
$2 milijonai padaryti dvira
čiams kelią (bicycle paths) 
140 kilometrų ilgio. Kelias 
eis apie visą Montrealą ir 
sakoma, kad tai sumažins 
automobilių ir autobusų 
transportaciją, kartu aprū
pins žmones darbais.

* * *
Kvibeko provincijoje kas 

48 valandas vienas darbinin
kas praranda gyvybę darbe 
bei kitokiose nelaimėse; kas 
13 valandą įvyksta sužeidi
mai. Kompanijoms ir valdžiai 
tai kainuoja apie $1.4 milijo
no į dieną. Tokiose nelaimėse 
prarandama darbo produkci
jos į metus už $2 bilijonus.

* * *
Kvibeko advokatai reika

lauja 30% mokesčių pakėli
mo už patarnavimą klien
tams. Sako jie—siaučiant ne
darbui ir infliacijai su dabar
tine mokestimi negalima išsi
versti.

* * *
Federalė valdžia teisėjams 

pakėlė 10% algos. Vyriau
sias teisėjas (chief justice) 
dabar gauna $88,000 algos į 
metus, o distriktų ir “coun
ty” teisėjai gauna $65,000 į 
metus, plius $1,000 nenuma
tytom išlaidom. Teisėjų pa
reigos svarbios, bet užmo
kestis—tai ne bedarbio ap- 
drauda.

* * *
Toronte 11 organizacijų 

pasiuntė protesto rezoliuci
jas federalės valdžios minis
trams, reikalaujant sulaikyti 
svarstymą legalizuoti Kana
doje Marijuana.

B. Kvietinskas

5-TAS PUSLAPIS

Neįprastai atrodo Kauno 52-osios vidurinės profesinės 
technikos mokyklos kabinetai ir dirbtuvės. Daugiau kaip 
keturi šimtai vaikinų ir merginų čia įmantriais raštais 
dailina porcelianą ir keramiką, pina iš vytelių baldus ir 
šviestuvių gaubtus, drožinėja.

Ši profesinė technikos mokykla įsteigta prie meno verslų 
ir suvenyrų įmonių susivienijimo “Dovana”. Baigę ją, 
jaunuoliai papildys juvelyrų, suvenyrų ir kitokių dailės 
gaminių meistrų gretas.

NUOTRAUKOJE: gamybinio mokymo meistras D. 
Kutka [kairėje] moko J. Šeškaitę pynimo iš vytelių meno.

A. Sabaliausko nuotr.

ŠTURMANAS-MOKSLŲ KANDIDATAS
Transportinio refrižeratoriaus “Antanas Sniečkus” kapi 

tono vyresnysis padėjėjas Vytautas Paulauskas Leningra
do admirolo O. S. Makarovo aukštosios jūreivystės 
mokyklos laivavedybos katedroje apgynė technikos mokslų 
kandidato disertaciją. Jo mokslinis darbas susilaukė 
teigiamo specialistų įvertinimo, jis pritaikytas keliuose 
žvejybiniuose, transportiniuose ir kai kuriuose prekybi
niuose laivuose.

Nuotraukoje: technikos mokslų kandidatas Vytautas 
Paulauskas. P. Aleknavičiaus nuotr.

Vargonuoja Lietuvos TSR nusipelnęs artistas Leopoldas
Digrys. A. Palionio nuotr.
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REIKALINGA PLAČIAI SKAMBA “AIDO” DAINOS
LDS ieško pagelbininkės (arba pagelbininko) j 

LDS Centro sekretorei. Šioje pozicijoje reikalinga | 
kiek nors žinoti lietuvių kalbą ir rašybą, turpti j 
supratimą apie knygvedystę. Darbas reikalauja, / 

r kad asmuo būtų malonaus budo ir norintis gerai d 
atlikti paimtą darbą. j

Šiuo reikalu kreipkitis į LDS centrą, 104-07
102nd St., Ozone Park, New York 11417. Telefo- d

C nas: 212-641-6699. 5

WANTED
A An individual with take-charge capability and A 
/ pleasing personality. The Association of Lithuani-
J an Workers (LDS) seeks an assistant to the j 

Executive Secretary. Position requires office J 
experience in bookkeeping, typing and some 
knowledge of Lithuanian r

Inquire: Association of Lithuanian Workers 
104-07—102nd Street 
Ozone Park, New York 11417 
Phone: 212-641-6699

Vilniaus vyrų choras “Aidas” Lietuvos TSR valstybinės 
veiklos 25-mečiui pažymėti skirto koncerto metu. ,

filharmonijos scenoje savo 
L. Vasausko nuotr.

I Minėsime Tarybų Lietuvos 40-mėtį

1 New Yorko pažangiosios draugijos ruošia pobūvį 
f rugpjūčio 3 d., sekmadienį, minėjimui keturiasde- 
a šimt metų gyvavimą Tarybų Lietuvos. Iš Washing- 
I tono TSRS ambasados atvyks pirmasis sekreto- 
" rius, konsulas Edmundas Juškys, kuris mums 
A papasakos apie pažangą padarytą socialistinės 
I valdžios Lietuvoje per 40 metų.
▼ Vieta: Laisvės salėje, ,102-02 Liberty Avė., 
A Ozone Park, N. Y., 2 vai. po pietų.

MŪSŲ ŽINIOS

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Augustas Kazlauskas
mirė

1969 m. liepos 16 d.
Negailestingoji mirtis iš gyvųjų tarpo išplėšė 

mano mylimą vyrą Augustą. Lyg paminklas stovi 
jo augintos eglės ir niekaip negaliu pamiršti kaip 
jis vaikštinėjo tais takais. Tos eglės primena^ man 
jo gražius darbus.

Lai jam būna ramu ilsėtis amžinai, o aš jo kapą 
lankysiu ir gėles sodinsiu kol mano širdis plaks 
krūtinėje.

MARY KAZLAUSKIENĖ-SAMETIS
Žmona

MIAMI, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Saviveiklinis Vilniaus 
miesto vyrų choras “Aidas”, 
1955 metais įkurtas Lietuvos 
TSR nusipelniusio artisto 
Juozo Vanago, yra vienas 
seniausių vyrų chorų Lietu
voje. Per dvidešimt penke
rius savo veiklos metus 
aidiečiai su dainomis apkelia
vo visą Lietuvą, lankėsi dau
gelyje kitų Tarybų Sąjungos 
miestų, pabuvojo devyniose 
užsienio šalyse. Choras yra 
surengęs jau beveik penkis 
šimtus koncertų, jo reper
tuare apie puspenkto šimto 
kūrinių.

“Aidas”, kuriam nuo 1976 
metų vadovauja Lietuvos 
TSR valstybinės konservato
rijos docentas, respublikos 
nusipelnęs artistas Algiman
tas Lopas, yra užmezgęs 
ryšius su daugeliu Tarybų 
Sąjungos bei kai kurių užsie
nio šalių chorų. Vilniečius 
dainininkus graži draugystė 
sieja ir su Niujorko lietuvių 
“Aido” choru. Antai praėju
sių metų rudenį, lankyda
miesi Tarybų Lietuvoje, Niu
jorko “Aido” choro vadovė 
Milda Stanslerienė ir solistas 
Viktoras Bekeris pabuvojo 
pas aidiečius, papasakojo 
apie savo veiklą, klausėsi 
jiems skirto koncerto.

Neseniai Vilniaus vyrų 
choras “Aidas”, pažymėda
mas savo 25-metį, Lietuvos 
TSR valstybinės filharmoni
jos salėje surengė didžiulį 
dviejų dalių koncertą. Pilna 
salė dainos mylėtojų klausėsi 
lietuvių, kitų tarybinių tautų 
kompozitorių bei užsienio 
klasikų kūrinių. Didžiulį pa
sisekimą turėjusio koncerto 
programoje kartu su aidie- 
čiais, kuriems dirigavo choro 
meno vadovas Algimantas 
Lopas ir chormeistrė Joana 
Kervytė-Jablonskienė, daly
vavo Lietuvos TSR valstybi
nio akademinio operos ir 
baletę teatro solistė, respu
blikos nusipelniusi artistė 
Irena Jasiūnaitė, tarprespu
blikinio M. K. Čiurlionio kon
kurso laureatas vargoninin
kas Bernardas Vasiliauskas 
bei respublikos nusipelniusio 
artisto, profesoriaus Povilo 
Bekerio vadovaujamas savi
veiklinis simfoninis orkestras 
“Vilnius”.

“Aidą” 25-mečio proga 
sveikino daug jo draugų iš 
respublikos, šalies, užsienio. 
Nuoširdžių sveikinimų tele
gramos į Vilnių atskrijo ir iš 
New Yorko aidiečių.

V. Marcinauskas

Ignas Urbonas
mirė 1973 m. liepos 16 d.

Jis buvo pažangus gyvenime ir organizacijų 
veikloje. Jis veikė pažangiųjų draugijų valdybose 
ir komisijose. Savo laiku jis rašė į spaudą, ją rėmė 
ir kovojo už žmonijos pažangą.

Didžiai skaudu, netekus veikėjo ir nuoširdaus 
draugo.

APOLONIJA BEClENĖ

VACYS
REIMERIS

TARP LIETUVIU
Praėjusį sekmadienį žurna

listas Sigitas Krivickas su 
šeima grįžo iš Tarybų Lietu
vos, kur praleido apie šešias 
savaites atostogų. Sykiu su 
jais atvyko jų dukrelė Inga 
pabūti čia per vasarą. Rude
niop ji turės grįžti namo tęsti 
savo mokslą.* * *

Kartu su draugais Krivic
kais grįžo į Washingtoną 
einančio Tarybų Sąjungos 
ambasadoje pareigas pirmojo 
sekretoriaus ir konsulo Ed
mundo Juškio žmona Aldo
na, kuri praleido keletą mė
nesių Lietuvoje.* * *

Teko kalbėtis su drauge K. 
Petrikiene. Praėjusią savaitę 
jai užėjo dideli skausmai apie 
širdį ir sūnus Arturas su 
žmona Natalija greit nugabe
no ją į ligoninę kur ji išbuvo 
apie 7 valandas. Dabar ji 
gydosi namie.

Linkime draugei Petrikie- 
nei greit susveikti.* * *

Ona Keraminienė besiruoš
dama vykti dviem savaitėm į 
Lietuvą, prieš pat išvykimą 
gavo žinią, kad jos tėvas 
mirė. Ji išvyko pereitą sąvai- 
tę.

Reiškiame giliausią užuo
jautą mieląjai Onutei. Ieva

LDS POSĖDIS
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Centro Valdybos 
posėdis įvyko birželio 21 d. 
savoje raštinėje. Dalyvavo 
visi centro valdybos nariai.

Prezidentas Servit Gugas 
atidarė posėdį. Sekretorė 
Anne Yakstis perskaitė 
praėjusio posėdžio protokolą.

Prezidentas Gugas rapor
tavo iš įvykusio Detroite 
bowling tournamento. Iždi
ninkė Amelia Yuskovic ra
portavo apie iždo stovį ir 
Gugo raportą papildė apie 
bowlininku sąskridį.

Buvo kalbėta apie LDS 50 
metų at žymėjimo albumo ir 
LDS 24-to seimo reikalus. 
Seimas įvyks rugpjūčio 15 ir 
16 dienomis, Arrow Park, 
Monroe, N. Y. Ruth Bell 
sutiko paruošti nurodymus, 
kaip Arrow Park pasiekti.

Po posėdžio Bill Malin pa
ruošė geras vaišes. Labai 
ačiū, Bill.
SVEČIAI-SVETELIAI

Prieš pora savaičių pas 
Onutę Babarskienę buvo at
vykusi duktė Irene ir žentas 
Steve iš . Kalamazoo, Mich. 
Žentas pabuvęs porą dienų, 
išskubėjo namo, nes jam rū
pėjo svarbūs reikalai. Prieš 
kiek laiko per Kalamazoo 
miestą praėjo smarkus vie
sulas, pridarė labai daug 
nuostolių jų radijo stočiai. 
Irena pasiliko pas mamytę 
kiek ilgiau.

* * *
Birželio 28 d. iš Floridos 

atvyko Valentina ir Alekas 
Nevins ir Natalija lešmantie- 
nė. Natalija apsistojo pas 
savo draugę, o Nevins pas 
Babarskienę.

♦ ♦ ♦

Sekmadienį, birželio 29 d. 
su draugais Nevins vykome 
aplankyti gerų ir nuoširdžių 
draugų Amelia ir Walter 
Yuskovic, Middletown, N. Y. 
Jie turi gražų namą ir gražiai 
gyvena. Pas Amelia ir Wal
ter! visada malonu nuvykti, 
nes jie svečius širdingai 
priima ir ten galima gerai 
pakvėpuoti tyru oru.

Tą vakarą sugrįžę pas Ba
barskienę radome pilną na
mą besilinksminančių svečių. 
IŠVYKO Į LIETUVĄ

Liepos 2 d. iš Kennedy 
aerouosto, SAS lėktuvu išvy
ko “Laisvės” ir “Vilnies” 
suorganizuoti ekskursantai į 
Tarybų Lietuvą. Lietuvoje 
jie išbus 10 dienų.

Vilnius ruošiasi didelei
šventei—Tarybų valdžios 
Lietuvoje atkūrimo keturias
dešimtosioms metinėms ir 
tradicinei dainų ir šokių 
šventei. Tose iškilmėse daly
vaus ir mūsų ekskursantai.

“Laisvės” grupėje 20 žmo
nių, kurių tarpe didžiuma 
Amerikoje gimusiųjų jaunes
nio amžiaus žmonių. Visi
išvykstantieji atrodė links
mi, džiaugėsi gavę progą 
vykti į tą didelę šventę. P. V.

Laiškai
Gerbiamieji Laisviečiai,

Malonėkite priimti šią $10 
auką. Tai prisiminimui mano 
Motinos pergyvenus jos 54 
metų mirties Lietuvoje. Mirė 
1920-tais metais.

Jos sūnus
Jonas Vaicekauskas
Binghamton, N. Y.

Degėsių II eilė

BRIEFS

GULFPORT, FLA.

Mirus

Vladui Žukui
Nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą žmonai 

Myldai, jo motinai Helen Žukienei Binghamton, 
N. Y., sesutei Helen Pine, Columbus, Ohio bei 
kitiems artimiesiems ir draugams.

Liūdime kartu su Jumis.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS’ CLUB 
St. Petersburg, Florida

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Tu bėgai nuo gaisro, 
Pečiai iš išgąsčio krūpčiojo. 
Neištarei žodžio.
Plaukai tartum liepsnos draikės. . .
Be ašarų tyliai raudodama valandą rūsčią 
glaudeis prie mano peties 
lyg bejėgis vaikas.

Ir žvelgei vogčiomis atgal 
lyg j piktą židinį kūdikis, 
netyčia sudeginęs 
savo mėgstamą žaislą. . . 
O degė ne žaislas — 
degė gyvenimas, 
ūdijęs, 
nuodijęs, 
smerkęs 
ir gimdęs vėl gyvenimo aistrą.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ir

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
ruošiama

•
 EKSKURSIJA I TARYBŲ LIETUVĄ

Šiuomi pranešame, kad ekskursijos laikas bus 
♦ nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 28 d. Lietuvoje 

bus 10 dienų.
Kaina: $1,279 iš New Yorko. Agentas: American 

A Travel Service Bureau, 9727 South Western Ave., 
I Chicago, Ill. 60643.
▼ Sustojimai bus: Kopenhagoje, Maskvoje ir Lietu- 
tvoje.

Visais reikalais kreipkitės į:

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

Telefonas: [2121 641-6887

New Yorkas. — Komunis
tų partijos kandidatas į JAV 
prezidentus Gus Hali ir kan
didatė į viceprezidentus An
gela Davis išleido atsišauki
mą, kuriame remia jaunų 
vyrų priešinimąsi draftui. 
Jie kreipiasi į visas pažan
gias ir demokratines organi
zacijas, kviesdami pasisakyti 
prieš draftą, norint išvengti 
naujų Vietnamu.

New Yorkas. — Astorijoje 
gyvenantis 71 m. amžiaus 

^pensininkas, buvęs langų va
lytojas, Michael Derkacz 
JAV teisingumo įstaigų ap
kaltintas dėl jo nusikaltimų 
II Pas. karo metu. Sakoma, 
kad jis tarnavo Ukrainos 
policijoje 1941-1943 m. ir yra 
prisidėjęs prie žydų žudymo. 
Užvesta byla dėl jo deporta
vimo, bet kaltinamasis ginasi 
ir sako apeliuosiąs.

Queens County Farm Mu
seum—the museum occupies 
New York City’s largest re
maining tract of natural, 
undisturbed farmland. The 
farmhouse itself was built 
around 1770, and with the 
surrounding outbuildings has 
been designated a landmark. 
The house and the grounds, 
which include greenhouses, 
cow barn, potting shed, 
brooder house, farm animals 
and much more, are open to 
the public on Saturdays from 
11 to 2, or call 343-8830 for 
an appointment.

* ♦ ♦

Experts find the U. S. diet 
rich in fat, sugars and salt. 
“Americans now seem to be 
as fat as ever,” said Dr. D. 
Mark Hegsted, administra
tor of the Agriculture De
partment’s Human Nutrition 
Center. 

* * *
According to the New 

York Times “Le Figaro, the

rvative Paris newspa- 
devoted a front-page

conse 
per, 
editorial to President Carter 
recen 
most 
field 
subje 
the most severe criticism 
ever 
West

tly, calling him ‘the 
ignorant of men’ in the 
of foreign policy and 
cting him to some of

directed at him the 
European press.

* ♦ ♦

Thę first women’s college 
in the 
Troy 
founded in
Willard.

United States was the 
Female Seminary, 

1821 by Emma

Baranik, wellRudolf 
known Lithuanian American 
artist 
open 
doing 
May

and journalist had 
heart surgery and is 
very well. His wife 

Stevens, also an artist
and now an author of her

book titled “Ordinary, 
ordinary.” It is about 
women—Rosa Luxem- 

and May Steven’s
Hse

first 
Extr^< 
two 
burg 
mother Alice Stevens.

Perth Amboy, N. J. — 
Vienuolika valandų užtrukęs 
gaisras sunaikino čia ištisą 
industrinį parką liepos 7 d., 
palikdamas 600 žmonių be 
darbo. Paliesta 16 įvairių 
dirbtuvių ir krautuvių. Gais
ras, kurio kilmė įtartina, 
prasidėjęs apie 9 vai. ryto 
Packaging Company sandė
lyje. Tiršti dūmai buvo ma
tomi net už 20 mylių, kai 
ugnies įkaitinti ėmė sprogi
nėti Duane Marine Chemical 
kompanijos įvairių atmatų 
statinės. May Stevens Baranik Rudolf Baranik




