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KRISLAI
Ruzveltinė tradicija 
Jau uoliai ruošiasi 
Padės ar pakenks? 
Įžeidimas moterų 
Dvejopa nauda

A. BIMBA
Atrodo, kad prezidentas 

Jimmy Carter eis Franklin 
Roosevelto pėdomis susisie
kimui su plačiomis žmonių 
masėmis. Atsimename, kaip 
prez. Rooseveltas be didelių 
formalumų gana dažnai su 
pranešimais kreipdavosi tie
siai į žmones. Tie pranešimai 
būdavo labai populiarūs. Mi
lijonai ir milijonai žmonių jų 
klausydavosi.

Dabar prez. Carter žada 
daryti tą patį. Pirmą tokį 
pranešimą jau padarė sausio 
2 dieną. Sakė, kad laikas nuo 
laiko seks kiti.

Šiuo pranešimu preziden
tas pasiekė plačiausią visuo
menę ir ją supažindino su jo 
daromais bei planuojamais 
žygiais naminėje ir tarptauti* 
nėję politikoje.

Kaip žinia, pasaulinė spor
to olympijada 1980 metais 
įvyks Tarybų Sąjungos sosti
nėje Maskvoje. Atrodo, kad 
dar turime gražaus laiko, bet 
“Tass” iš Maskvos praneša, 
kad ten jau rimtai pradedama 
olympijadai ruoštis. Pavyz
džiui, jau esą planojama pa
statyti ir įrengti spaudos 
centrą su 500 vietų auditori
ja, su televizijos ir radijo 
stotimis, su foto laboratorijo
mis su kompiuterių sistema, 
ir 1.1, ir 1.1.

Buržuazinės spaudos rašei
vos šį puikų tarybinį užmojį 
aiškina savotiškai. Girdi, 
Maskva nori “pasirodyti,” su
traukti į olympijadą geriau
sius pasaulio reporterius ir 
korespondentus. Tie rašeivos 
matyt, serga pavydo liga.

Nėra jokia paslaptis, kad 
šios šalies visose militarinėse 
jėgose siautėja rasizmas, dis
kriminacija prieš juoduosius 
žmones. Bet štai prez. Carte- 
ris ima ir armijos sekretoriu
mi paskiria Clifford Alexan
der, juodąjį veikėją. Jis ma
no, kad tas padės kovai prieš 
rasizmą.

Bet yra ir kita nuomonė, 
būtent, kad tas kaip tik bus 
vanduo rasistų malūnui.

Mes manome, kad prezi
dento nusistatymas yra tei
singas, kad jo šis žygis pasi
teisins praktikoje.

Moteris — kunige?! Nieka
dos Katalikų bažnyčioje to 
nebuvo, negali būti ir nebus 
— atsako vėliausias Vatikano 
pareiškimas.

Popiežiaus argumentas 
daugmaž toks: Kristus buvo 
vyras. Kunigas yra Kristaus 
įpėdinis. Kiekviename kuni
ge randasi Kristus. Todėl 
moteris negali atlikti kunigo 
pareigų, būti Kristaus įpėdi
niu

Betgi, kaip žinia, kai kurio
se kitose krikščioniškose baž
nyčiose jau pripažįstama mo
terims teisė kunigauti.

Nejaugi katalikės moterys 
neužprotestuos prieš Vatika
ną? □

Plačiai pravestas apklausi
nėjimas tarp šios šalies auto
mobilių ir sunkvežimių vai
ruotojų parodo, kad didelė jų 
dauguma, nuo 70 iki 80 
procentų, pritaria apriboji-

Uždraustos zonos svetimtaučiams Tarybų 
Sąjungoje ir Jungtinėse valstijose

Šios nuotraukos paimtos iš “The New York Times” sausio 3 
d. Iš jų matome, kad mūsų Jungtinėse Valstijose daug 
daugiau uždraustų zonų tarybiniams žmonėms, negu 
Tarybų Sąjungoje amerikiečiams.

LIETUVOS DAILININKŲ
SUVAŽIAVIMAS
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Vilnius, sausio 31 d. — Dvi 
dienas Vilniuje vyko Tarybų 
Lietuvos dailininkų devinta
sis suvažiavimas. Tapytojai, 
skulptoriai, grafikai, taiko
mosios dekoratyvinės dailės 
meistrai, menotyrininkai ap
žvelgė savo kūrybinį kelią, 
apsvarstė aktualias proble
mas ir uždavinius.

Pastaraisiais metais, buvo 
pažymėta suvažiavime, ne
mažų laimėjimų pasiekė mo-

Jis kritikuoja 
prezidentą

John Conyers
Washingtonas. — Kon- 

gresmanas John Conyers, de
mokratas iš Michigano valsti
jos, yra vienas veikliausių 
kongresmanų. Jis nesutinka 
su prez. Carteriu natūralinių 
dujų klausimu. Jis sako, pre
zidentas nusileidžia dujų ir 
aliejaus kompanijoms. Dujų 
stokos nėra.

Kongresmanas Conyers 
reikalauja, kad būtų įvesta 
griežta valdžios kontrolė ant 
dujų kainos.

mui važiavimo greičio 55 
myliomis per valandą.

Toks apribojimas dvejopai 
naudingas: sutaupo daug ga
zolino ir gyvybių. Jo visiems 
ir reikėtų prisilaikyti. 

numentalioji dailė. Sukurtas 
paminklas Leninui Klaipėdo
je, išraiškingas monumentas 
Tarybinei armijai — išvaduo
tojai Kryžkalnyje, įamžiptas 
įžymių revoliucionierių, vi
suomenės veikėjų atminimas. 
Gero įvertinimo susilaukė 
Čiurlionio statula Druskinin
kuose, kurios autorius Vladas 
Vildžiūnas apdovanotas Res
publikine premija; Konstan
tino Bogdano paminklas Ju
liui Janoniui Biržuose, kitų 
skulptorių darbai, kurie pa
puošė Lietuvos miestus, gy
venvietes. Plačiai apžvelgta 
taip pat tapytojų, grafikų, 
taikomosios dekoratyvinės 
dailės meistrų kūryba, dailės 
kritikos uždaviniai tiriant 
praeities meninį palikimą, 
studijuojant nacionalines 
tradicijas.

Suvažiavime buvo kalbama 
apie tai, kad Lietuvoje nuolat 
didėja susidomėjimas daile. 
Dailės parodų dabar reika
lauja ne tik rajonų centrai, 
bet ir ūkiai, įmonės, mokyk
los. Vien per pastaruosius 
ketverius metus periferijoje 
surengta daugiau kaip 300 
kilnomųjų parodų, didžiuo
siuose Respublikos miestuose 
įvyko Dailininkų sąjungos 
plenumai.

Lietuvos TSR Dailininkų 
sąjungos valdybos pirminin
kų suvažiavimas vėl išrinko 
TSRS Liaudies dailininką 
akademiką profesorių J. Kuz- 
minskį. V. Petkevičienė

Norėtų susitikti 
su prez. Carteriu

Cairo. — Egipto preziden
tas Sadat sako, kad jis norėtų 
susitikti su JAV prezidentu 
Carteriu ir pasitarti Vidurio 
Rytų reikalais. Jis mano, kad 
Jungtinėms Valstijoms pri
klauso svarbus vaidmuo iš
sprendime Vidurio Rytų pro
blemų.

Pasitarimas 
tarp Izraelio ir 
Tarybų Sąjungos

United Nations, N. Y. — 
Izraelio delegato Chaim Her
zog Jungtinėse Tautose ini- 
ciativa vasario 3 dieną įvyko 
svarbus pasitarimas tarp Iz
raelio ir Tarybų Sąjungos 
atstovybių. Matyt, abi šalys 
yra suinteresuotos pagerini
mų santykių. Kaip žinoma, 
dabar jos diplomatinių ryšių 
viena su kita neturi. Mano
ma, kad pasitarimas lietė 
Vidurio Rytų klausimą.

Paryžius. — Praeitą savai
tę su oficialiu vizitu lankėsi 
Vakarų Vokietijos premjeras 
Helmut Schmidt ir tarėsi su 
prezidentu Valery Giscard 
d‘Estaingu ekonominiais ir 
kitais Europos reikalais.

Washingtonas. — Valdžia 
išleido persergėjimą, kad 
smarkiai pradėjo daugėti su
sirgimai “trichinosis.” Tai li
ga, kuria žmogus gali susirgti 
nuo nedavirtos kiaulienos.

Nužudyti septyni 
misionieriai

Salisbury, Rodezija. — Už 
37 mylių nuo šio miesto 
vasario 7 dieną teroristų 
grupė užpuolė Katalikų baž
nyčios misijos stotį ir sušau
dė septynis misionierius. Išli
ko gyvas tiktai vienas kuni
gas. Toks juodųjų gyventojų 
pasipiktinimas baltaisiais ko
lonistais, kad jie griebiasi 
teroro prieš juos.

Kreipiasi tiesiai į 
Indijos gyventojus

New Delhi. — Šiuo laiku 
skaitlingojoje Indijoje eina 
labai įtempta rinkiminė kam
panija. Prieš premjerę Indira 
Gandhi ir jos vadovaujamą 
Kongreso partiją susivienijo 
visos dešiniosios jėgos. Vy
riausias opozicijos argumen
tas prieš ją, tai kad nuo 1975 
metų birželio mėnesio Indijo
je yra įvesta nepaprastą pa
dėtis ir kad kai kurios konsti
tucinės laisvės yra žymiai 
suvaržytos.

Premjerė Indira Gandhi 
kreipiasi tiesiai į gyventojus 
su savo programa. Ji sako, 
kad tie suvaržymai reikalingi 
išgelbėjimui šalies nuo suiru
tės. Ji tikisi rinkimus laimėti 
ir pasilikti prie šalies vairo. 
Jos įtakai šiomis dienomis 
sudavė skaudų smūgį pasi
traukimas iš Kongreso parti
jos seno veikėjo agrikultūros 
ministro Jugjivan Ram ir 
perėjimas į opoziciją.

Nužudė pažangų 
unijos vadą

Windsor, Canada. — Čia 
sausio 17 dieną tapo nušautas 
Charles Brooks, automobilis
tų unijos lokalo 444 ilgametis 
prezidentas. Ji nušovė Cla
rence Leslie Talbot, kuris 
tapo suimtas ir laukia teismo.

Kanados Komunistų Parti
jos sekretorius William 
Kashtan laiške lokalui sako:

“Tragiška Charles Brooks 
mirtis yra didelis nuostolis 
Chrysler darbininkams, ben
drai visiems automobilių ga
mybos darbininkams ir vi
siems Kanados darbo žmo
nėms.”'

Prez. Jimmy Carter iškilmingai 
pažadėjo per rinkimus padarytus
pažadus vykdyti gyveniman

Washingtonas. — Daugelio 
nuostabai, neprabėgus nei 
dviems pilnoms savaitėms po 
inauguracijos, prezidentas 
Jimmy Carter matė reikalą 
vasario 2 dieną per radiją ir 
televiziją kreiptis į Amerikos 
žmones su pranešimu. Prane
šimą padarė iš Baltųjų Rūmų 
kambario, kuriame jis buvo 
tiktai vienas, neapsuptas nei 
reporteriais, nei korespon
dentais. Čia jau kas nors 
naujo: kiti prezidentai, tik 
išskyrus Franklin Roosevel- 
tą,rodos, to nedarydavo.

Pradėdamas pranešimą, 
prezidentas pažadėjo ir atei
tyje laikas nuo laiko ir ateity
je panašiai kreiptis į visuo
menę, kad, girdi, būtų glau
desni ryšiai-kontaktai tarp 
prezidento ir šalies žmonių. 
Taip pat, pradėdamas savo 
kalbą, jis pirmiausia kreipėsi 
į visus mus visais galimais 
būdais per šalčius taupyti 
energiją — dujas ir aliejų, 
išvengimui krizės su visomis 
jos nelaimėmis.

Po tam prezidentas perėjo į 
savo per rinkimus padarytus 
įvairius pažadus. Jis auto- 
riausiai pabrėžė,v kad jis 
stengsis visais galiniais bū
dais juos vykdyti gyveniman, 
bet be visų amerikiečių su
vienytų pastangų ir koopera
cijos, jis, žinoma, nepajėgs 
tai padaryti. Jis tikisi, kad 
Amerikos žmonės tai supran
ta ir padėję skirtumus į šalį, 
su juo pilnai kooperuos. Taip 
pat, žinoma, darys ir Kongre
sas.

Paskui prezidentas ėmė

Sekretorius 
lankysis Tarybų 
Sąjungoje

Cyrus R. Vance
Washingtonas. — Jau susi

tarta, kad JAV valstybės 
sekretoriaus Cyrus Vance sa
vo oficialų vizitą Tarybų Są
jungoje pradės kovo 28 die
ną. Vizito tikslas: pasitarti 
dėl apribojimo strateginių 
(branduolinių) ginklų.

Kaip žinia, laikinas susita
rimas šiuo klausimu buvo 
padarytas 1972 metais. Jis 
pasibaigs šių metų spalio 
mėnesį. Prezidentas Carter 
yra pažadėjęs dar šiais me
tais siekti naujos sutarties.

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga paleido į erdvę 891-mą 
satelitą tęsimui erdvės studi
javimo programos.

Prezidentas Carter daro pranešimą vasario 2 d.
punktas po punkto savo pro
gramą, trumpai prie kiekvie
no apsistodamas ir paaiškin
damas, kaip svarbu yra juos 
įvykdyti. Infliacija, nedar
bas, miestų krizė — štai 
mūsų didžiosios problemos ir 
nelaimės.

Prezidentas vėl priminė pa
žadėjimą pašalinti iš valdžios 
korupciją ir žymiai sumažinti 
biurokratiją. Čia darbas jau 
esąs pradėtas.

Pabaigoje prez. Carter už
kliudė ir tarptautinius reika
lus. Čia irgi jau kai kas yra 
daroma. Antai vicepreziden
tas Mondale su vizitu jau 
aplankė šios šalies talkinin
kes Europoje ir Japoniją. 
Valstybės sekretorius Cyrus

Lietuvos profesinių sąjungų 
(darbo unijų) suvažiavimas

Vilniuje įvyko Lietuvos 
profesinių sąjungų dvylikta
sis suvažiavimas, į kurį savo 
delegatus atsiuntė beveik pu
santro milijono profsąjungų 
narių.

Pranešėjas — Respubliki
nės profsąjungų tarybos pir
mininkas Kazimieras Macke
vičius, diskusijose kalbėję 
delegatai apžvelgė profsąjun
gų organizacijų per penke
rius metus atliktą darbą, 
numatė gaires ateičiai, dide
lis dėmesys buvo skiriamas 
klausimui, kaip profsąjungos 
vykdo svarbiausią partijos 
įpareigojimą — nuolat rūpin
tis darbo žmogumi, jo buiti
mi, sveikata, poilsiu. Suva
žiavime pažymėta, kokią 
svarbią vietą profsąjungų 
veikloje užima darbo apsauga 
įmonėse. Lietuvoje per me
tus vidutiniškai apsaugai 
įmonėse skiriama apie 14 
milijonų rublių, ūkiuose — 2 
milijonai. Dideles lėšas prof
sąjungos skiria nedarbingu
mo pašalpoms, pensijoms, 
sanatoriniam gydymui, vaikų 
poilsiui. Vien šiems reika
lams pernai išleista 157 mili
jonai rublių. Per penkerius 
metus beveik 400 tūkstančių 
profsąjungos narių pabuvojo 
sanatorijose ir poilsio namuo
se nemokamais arba už treč
dalį kainos įgytais keliala
piais. Pastatyta daug poilsio 

Vance vyks į Vidurio Rytus 
su taikos misija, o mūsų 
ambasadorius Andrew 
Young jau išskrido su vizitu į 
Afriką.

“Aš taip pat,” sakė prezi
dentas, “stengsiuosi pagerin
ti santykius su Tarybų Sąjun
ga ir Kinijos Liąudięs Respu
blika, užtikrinant mūsų sau
gumą ir tuo pat laiku sumaži
nant konflikto riziką.”

Pagaliau prez. Carter pri
minė Antrąjį pasaulinį karą ir 
mūsų kovą prieš fašizmą, 
kurioje mes visi buvome susi
vieniję. Jis manąs, kad ir 
dabar mes esame pasirengę 
tokioje pat dvasioje kovoti 
prieš šių dienų sunkumus ir 
problemas.

namų, naujų sanatorijų kor
pusų Druskininkuose, Palan
goje, Birštone. Pastaruoju 
metu vis daugiau ilsisi ir 
gydosi savo profsąjungos 
poilsio namuose Lietuvos ko
lūkiečių, tarybinių ūkių dar
buotojų.

Didelį darbą profsąjungos 
atlieka kultūros srityse. Jos 
rūpinasi meno saviveiklos ko- 
letyvais, vaikų vasaros poil
siu, turizmu, sportu.

Suvažiavime kalbą pasakė 
Lietuvos KP Centro komiteto 
pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius.

Lietuvos respublikinės pro
fesinių sąjungų tarybos pir
mininku išrinktas Kazimieras 
Mackevičius.

Atidarytas
Kipro Petrausko 
muziejus

Kaune prie Ąžolyno, kur 
ilgus metus gyveno vienas 
lietuviškosios operos įkūrėjų. 
TSRS Liaudies artistas, pro
fesorius Kipras Petrauskas, 
iškilmingai atidarytas įžy
miojo scenos meistro muzie
jus. Jame — apie 8,000 
eksponatų, pasakojančių apie '• 
Kipro Petrausko gyvenimo ir 
kūrybos kelią, apie pirmąjį jo 
mokytoją — brolį Miką Pe
trauską. V. Petkevičienė
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Iš tikrųjų stoka, 
ar tik sąmokslas?

Tiesa, kad visą šalį užklupo negirdėti šalčiai. Nepasiliko 
nepaliesta net ir saulėtoji Florida. Šiaurrytinėse valstijose 
dargi nelaimę padidino negirdėtas sniego privertimas. Daug 
miestų yra suparalyžuoti. Visur nuostoliai milžiniški.

Viena bėda tai ne bėda . . . Staiga išgirstame, kad 
pritrūkome natūralinių dujų (natural gas), kuriomis 
apšildoma daugybė gyvenamųjų namų, mokyklų, dirbtuvių, 
krautuvių ir t. t. Didžiausias pavojus! Susirūpino ir 
vyriausybė. Prezidentas Carteris įsakė visiems termostatus 
nuleisti iki 65 laipsnių ir žemiau. Uždaromos dujomis 
apšildomos mokyklos. Uždaryta daug fabrikų, natūralinių 
dujų energija operuojamų. Milijonai darbininkų netenka 
darbo.

Didesnę nelaimę vargu begalima įsivaizduoti.
Bet ar iš tikrųjų pritrūkome natūralinių dujų?
“Melas, apgavystė!” — skamba balsai iš pažangiųjų 

amgpkiečių stovyklos. Jie sako, kad prezidentas Carter 
nusilenkia pelnagrobiams. Jie reikalauja, kad Kongresas 
paskaidytų dujas nepakeliant jų kainos. Jie sako, kad 
monopolistai tyčia neleidžia daugiau kaip trilijoną kubiškų 
pėdų natūralinių dujų naudoti, kad priverstų valdžią nuimti 
kontrolę nuo dujų kainos. Ir, kaip atrodo, šis dujų ir aliejaus 
kompanijų sąmokslas pasieks savo tikslą. Dujų kaina pakils.

Su geriausiais visų linkėjimais
Naujasis Jungtinių Valstijų ambasadorius Jungtinėse 

Tautose Andrew Young jau pradėjo savo pareigas su plačiu 
vizitu Afrikoje. Reikia pripažinti, kad joks iki šiol buvęs šios 
šalies ambasadorius Jungtinėse Tautose nebuvo taip 
išpopuliarintas kaip šis. Jis susilaukia plačiausių sveikinimų 
ir geriausių linkėjimų. Prez. Carteris nebus padaręs klaidos 
Young paskirdamas toms aukštoms ir svarbioms pareigoms. 
Reikia tikėtis, kad ambasadorius Young nesuvils tų, kurie jį 
šiandien nuoširdžiai sveikina.

Tiesa, ambasadorius (delegacijos pirmininkas) nenustato 
šios šalies politikos Jungtinėse Tautose, kad jisai tiktai 
vykdo vyriausybės, ypač prezidento politiką bei instrukci
jas, bet ne tas pat, kas tas pareigas eina. Jis daro didelę 
įtaką nustatyme šios šalies politikos gairių. Atsimename, 
kaip Scrantonas ir Moynihanas, eidami tas pareigas, talkino 
reakcinėms pasaulinėms jėgoms.

Nereikia suprasti, kad ambasadorius Andrew Young tikra 
to žodžio prasme yra pažangių pažiūrų žmogus. Bet jis turi 
gražių tradicijų. Jis buvo dr. Luther Kingo bendražygis ir 
aktyvus kovotojas prieš rasizmą, už civilines laisves ir 
demokratines teises. Sakoma, kad jis pritaria tiems, kurie 
siūlo pripažinti Vietnamo Socialistinę Respubliką ir gerinti 
santykius su Kuba.

Svarbu, žinoma, ir tas, kad Andrew Young yra pirmutinis 
juodųjų žmonių veikėjas tose pareigose. Tas turėtų prisidėti 
prie pagerinimo rasinių santykių šioje šalyje.

NAUJA LIETUVIŲ 
KUNIGŲ ORGANIZACIJA

Brooklyno klerikalų “Dar
bininkas” (sausio 28 d.) pra
neša:

“1975 birželio 29-30 Šven
tųjų Metų proga lietuviai 
kunigai, suvažiavę Romon, 
įsteigė Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Kunigų Vienybę ir 
pavedė JAV Lietuvių Kunigų 
Vienybės centro valdybai su
redaguoti jos įstatus ir, pasi
taikius pirmai progai, su
kviesti pasaulio lietuvių kuni
gų suvažiavimą.

Toks suvažiavimas įvyko 
Tarptautinio Eucharistinio 
kongreso metu Philadelphijoj 
1976 rugpiūčio 4. Ten buvo 
galutinai persvarstytas įsta
tų projektas.”

Taipgi sužinome, kad nau
josios kunigų organizacijos 
centras randasi Kanadoje ir 
kad jos pirmininkas — Prela
tas Juozas Tadarauskas. Bet 
apie tos Pasaulinės Lietuvių 
Katalikų Kunigų Vienybės 
tikslus ir įsipareigojamus nie
ko nesakoma.

Tos pačios dienos “Darbi
ninko” vedamajame “Vyriau
sybei besikeičiant” sakoma:

“. . . ieškokime kuo arti
mesnių ryšių su valdžios vir
šūnėmis. Tai demokratų dar
bas. Jiem dabar patogiausia 
prieiti prie aukščiausių valdi
ninkų. Pasidarykime daug 
draugų valdžios viršūnėse, 
nes tik su asmeninėm pažin
tim galime geriau ką nors 
padaryti.”

mės ūkyje spartinimą ir kar
tu su žemdirbiais užtikrins 
sparčius ir pastovius šios 
šakos vystymo tempus, kad 
toliau nuolat kiltų tarybinės 
liaudies gerovė.”

Mes neabejojame, kad Lie-

Spausdiname Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje 
Tėviškės” draugijos pirmininko Prano Petronio kalbą, 

kurią Tarybų Lietuvos radijas 1976 m. lapkričio 7 d. 
transliavo laidoje, skirtoje užsienyje gyvenantiems lietu
viams. Kitąkart išspausdinsime dar vieną P. Petronio kalbą, 
transliuotą 1976 m. gruodžio 14 d.

“LAISVĖS” REDAKCIJA

uždengti Tarybų Lietuvos 
gyvenimo saulę!

Šią vasarą, be pagyvenusių 
tautiečių, aplankiusių Tarybų 
Lietuvą, “Tėviškės” draugi
jos kvietimu buvo atvykusi 
organizuota grupė jaunų vai-

Mūsų sveikinimai ir linkėjimai
Mus pasiekusioje sausio 26 dienos Vilniaus “Tiesoje’ ’ 

skaitome pranešimą apie tai, “kaip įvykdytas 1976 metų 
Lietuvos TSR Valstybinis liaudies ūkio vystymo planas.” Iš 
jo matome, kad Lietuvos darbo žmonės tą planą dar su 
geroku kaupu įvykdė visose srityse. Štai duomenys, kaip 
kur kas pasiekta:

1976 m. procentais
palyginti su 1975 m.

Nacionalinės pajamos .. ............... ................................. 104.5
Pramonės produkcija ...................... ......... . .....................105.3

vartojimo reikmenų gamyba (“B” grupė)..................104.0
Žemės ūkio produkcija ...................................... x.... 101.4
Pagrindinių fondų atidavimas naudoti............ ............ 98
Kapitaliniai įdėjimai į liaudies ūkį .. ............... . . ........... 108
Liaudies ūkyje dirbančių darbininkų ir tarnautojų

skaičius . . . .............  . . . ..................................... .102.3
Darbininkų ir tarnautojų darbo užmokesčio vidurkis .. 106.5 
Kolūkiečių darbo apmokėjimas............................. 102.3
Visuomeniniai vartojimo fondai ......................................106
Realiosios pajamos vidutiniškai vienam gyventojui ... 104.8
Mažeminė prekių apyvarta .................................   105.9
Buitinės paslaugos gyventojams .. ........... ..............108.0
Darbo našumas:

pramonėje.. ..................... ......................... ............103.8
kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose...............  112.2
statybqje ........................... .............. ............  . .105.5

Vaikų skaičius ikimokyklinėse įstaigose...........  109.1
Moksleivių skaičius prailgintos dienos mokyklose ir

grupėse.......... ................... . . ................... ... . . . 105.5
Aukštųjų mokyklų studentų skaičius................ ..........103.7
Specialiųjų vidurinių mokyklų moksleivių skaičius .... 102.0 
Moksleivių priėmimas į profesines technikos mokyklas 100.0 
Ligonių vietų skaičius ligoninėse ...................... . ........... 102.2

Mes didžiuojamės ir nuoširdžiausiai sveikiname Tarybų 
• ■vos liaudį ir vadovybę su tais gražiais laimėjimais. Ir 

p pat nuoširdžiausiai linkime, kad šie 1977 — antrieji 
\jo penkmečio metai apsivainikuotų tokiais pat 

...u a it j i mais, kurie akivaizdžiausiai parodo nuolatinį Lietu
vos liaudies buities gerėjimą.

MOKSLAS IR TECHNIKA 
ŽEMĖS ŪKIO 
PRODUKCIJAI

Žurnale “Žemės ūkis” 
(1976. 1) pateikiamas Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto ir Ministrų 
Tarybos vėliausias nutarimas 
“Dėl priemonių žemės ūkio 
mokslo efektyvumui didinti ir 
jo ryšiui su gamyba stiprin
ti.” Nutarimas, žinoma, pa
liečia visas tarybines respu
blikas, taigi ir Tarybų Lietu
vą. Žemės ūkio įstaigų paska
tinimui daugiau dėmesio 
kreipti į mokslo ir technikos 
panaudojimą produkcijai pa
kelti įsteigiamos premijos.

Nutarime sakoma:
“Mokslinio tyrimo įstaigų 

kolektyvams įsteigta dešimt 
TSRS Ministrų Tarybos pre
mijų už svarbiausius atliktus 
mokslinius-techninius tyri
mus ir atradimus, turinčius 
didelę reikšmę mokslinės- 
techninės pažangos žemės 
ūkyje spartinimui, ir jų įdie
gimą į gamybą, iš jų — dvi 
pirmosios — po 20 tūkstančių 
rubliu, trys antrosios — po 
10 tūkstančių rublių ir pen
kios trečiosios premijos po 5 
tūkstančius rublių.

Šios premijos bus skiria
mos kasmet, pradedant 1977 
metais, už svarbių žemės 
ūkio gamybos ekonomikos ir 
organizavimo, jo specializavi- 
mo ir koncentravimo, re
miantis tarpūkine kooperaci
ja ir agropramonine integra
cija, problemų ištyrimą, už 
labai gerų veislių ir hibridų 
javų, techninių, pašarinių ir 
kitų žemės ūkio kultūrų, 
žemės ūkio gyvulių ir paukš
čių veislių, hibridų ir linijų 
įdiegimą, šiuolaikinių žemės 
ūkio produkcijos gamybos 
technologijų, labai efektyvių 
preparatų augalininkystei ir 
gyvulininkystei sukūrimą ir 
įdiegimą, taip pat už svarbių 
uždavinių išsprendimą žemės 
ūkio gamybos mechanizavi- 
mo, elektrifikavimo ir chemi
zavimo srityje, melioracijos, 
veterinarijos ir augalų apsau
gos srityje.

TSKP Centro Komitetas ir 
TSRS Ministrų Taryba yra 
tvirtai įsitikinę, jog moksli
ninkai, specialistai, visi že
mės ūkio mokslo darbuotojai 
įneš deramą indėlį į moksli
nės-techninės pažangos že

tuvos žemės ūkio darbuotojai 
nebus paskutiniai šiose pa
stangose ir nesuvils šalies 
vadovybės.

TIKI IR DŽIAUGIASI
Chicagos kunigų dienraščio 

redaktorius ponas Kviklys 
tvirtai tiki Vakarų Vokietijos 
hitlerininkų žurnalo Der 
Spiegei antikomunistiniais 
sapaliojimais. Žurnalas jį įti
kinęs, kad “visuose Rytų 
bloko kraštuose nedaug tėra 
komunistų, kurie šią sistemą 
aukštai vertintų ir ryžtųsi už 
ją numirti.” Dar daugiau: 
“Der Spiegei” jį užtikrinąs, 
kad “Rytų bloko kraštų jauni
mas . . . jau žymia dalimi 
atsisukęs nuo komunizmo.”

Nemanome, kad kunigų or
gano redaktorius iš tikrųjų 
tiki šiomis vokiečių reakci
ninkų iškeptomis pasakomis.

PRAŠO NEATLEISTI 
SPAUDIMO

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partija gavo atsišauki
mą nuo Čilės Komunistų Par
tijos, kuriame pabrėžiama, 
kad militarinė klika yra atė
mus Čilės žmonėms visas 
civilines laisves ir kad šalyje 
tebesiautėja fašistinis tero
ras. “Mes reiškiame giliausi 
dėkingumą už teikiamą pa
galbą Čilės žmonių antifašis
tinei kovai,” sako čiliečiai. 
/‘Mes labai aukštai vertiname 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos jau trečiu kartu 
pasmerkimą fašistinės dikta
tūros teroro Čilėje ir patari
mą imtis prievartos priemo
nių priversti militarinė juntą 
atsteigti ir gerbti žmogaus 
teises.”

Čilės komunistai ragina pa
saulio žmones tęsti spaudimą 
ant Čilės ambasados Wa
shingtone, siunčiant ambasa
dai protestus.

Premjera “Žentas”
Į Akademinio dramos teat

ro sceną vėl atėjo lietuvių 
literatūros klasiko Vinco 
Krėvės herojai. Sausio 30 
dieną Teatras pakvietė žiūro
vus į “Žento” premjerą. Vin
co Krėvės dramą pastatė 
Teatro vyriausias režisieriuj 
artistas Henrikas Vancevi
čius.

“Žentas” — antrasis Krė
vės dramos kūrinys šiame 
teatre. Prieš dešimtį metų 
čia buvo pastatyta istorinė 
drama “Skirgaila.”

V. Petkevičienė

Baigėsi šių metų turistinis 
sezonas. Jis žymus tuo, kad 
šiemet Tarybų Lietuvą ap
lankė žymiai daugiau lietu
vių, gyvenančių JAV, Kana
doje, Australijoje, Argenti
noje, VFR ir kitose šalyse. 
Kas gi traukia mūsų išeivius į 
tėviškę? Argi tik tėviškės 
laukų ilgesys, noras dar kar
tą žvilgterėti į gimtąją bakū
žę ir pasveikinti gimtinės 
pakluonėje berželį, su kuriuo 
buvo atsisveikinta prieš daug 
daug metų? Ne! Mūsų išeivi
jos interesai žymiai platesni, 
nes jis gyvenimo vėtytas ir 
mėtytas, ieškodamas darbo, 
duonos ir laimės, patyręs 
visus kapitalistinio gyvenimo 
“malonumus,” išbandęs visus 
būdus, kaip užtikrinti sau ir 
savo šeimai rytojų, pradėjo 
aktyviau ieškoti atsakymo į 
daugelį visuomeninių, ekono
minių bei politinių klausimų. 
Šiuos klausimus ypač sukom
plikavo faktas, kad išeivio 
gimtasis kraštas, jo tauta 
atsidūrė visai kitoje sociali
nėje sistemoje, negu jis pats, 
ir dabar klesti socialistinės 
santvarkos dirvoje.

Kitaip sakant, mūsų išeivis 
nori pamatyti savo tėvų že
mę, .apie kurios vargus bei 
nelaimes praeityje ir kūrybi
nį džiaugsmą bei polėkį da
bartyje, yra daug girdėjęs, 
arba kai ką ir pats patyręs. 
Ar suranda jis atsakymą į 
iškilusius klausimus? Ar pa
junta, kokiu pažangos keliu 
žengia jo gimtasis kraštas ir- 
kodėl? Turbūt pajunta!

Čia norėtųsi pacituoti Nas
tės Buknienės žodžius, pasa
kytus tautiečiams, atsisveiki
nant su tėviške ir jos žmonė
mis: “Noriu Jums, brangieji, 
palinkėti sėkmės geruose 
darbuose, tvirtinant ir stipri
nant socialistinę Lietuvą, ku
ri taip gražėja. Mačiau jos 
šviesius, išaugusius miestus, 
rudenio spalvom ir turtais 
pasidabinusius kaimus, ma
čiau gerai ir laimingai gyve
nančius savo tautiečius.”

Panašius žodžius apie da
bartinę Tarybų Lietuvą, apie 
jos gyvenimą teko girdėti iš 
visų, kurie apsilankė tėviškė
je. O apsilankė iš tikrųjų 
daug: Ieva Mizarienė, Jonas 
Milleris, su žmona, Juozas 
Šarkiūnas su žmona, Edvar
das Bulaitis, Elena Janulytė 
— iš JAV, Viktoras Novo- 
grodskis, Mykolas Gudas, 
Juozas Petrauskas — iš Ka
nados, Edvardas Pilikauskas 
iš Argentinos, Alfonsas Re-

meikis iš Australijos, Vladas 
Kačinskas su žmona Anasta- 
sija iš Brazilijos, Pranė Navi- 
kauskienė iš Urugvajaus, Al
bertas ir Erna Anniai, Fridri
chas Ernstas, Richardas 
Adomaitis iš Vokietijos Fede
ratyvinės respublikos. Turė
jome svečių iš Švedijos ir 
kitų šalių, kurių pavardinį 
sąrašą perskaityti užtruktų 
labai ilgai.

Visi jie nuoširdžiai džiaugė
si tėviškės pažanga, gražiu ir 
laimingu tautiečių gyvenimu. 
Atrodo, kad visiems apskri
tai mūsų išeiviams tai matant 
ar žinant, turėtų būti džiugu: 
gimtasis kraštas klesti, o 
lietuvių tauta kuria naują 
gyvenimą, džiaugiasi ir di
džiuojasi naujais ekonomi
niais, kultūriniais ir politi
niais laimėjimais. Tai ko be
norėti? Bet, deja, ne! Reakci
niai, pirmoje eilėje klerikali
niai lietuviškos emigracijos 
sluoksniai iš kailio neriasi, 
kad tik eilinis mūsų tautietis 
— išeivis nepamatytų tėviš
kės pažangos ir jos socialinio 
gyvenimo būdo. Net juokin
ga, kaip jie stengiasi delnu

kinų ir merginų iš Bostono. 
Tai jau JAV gimę lietuviai — 
jaunimas, pasiryžęs pamatyti 
kaip atrodo jų tėvų gimtasis 
kraštas, kaip atrodo Lietuvos 
gamta ir kaip čia gyvena 
žmonės. Ką jie pamatė Lietu
voje, man nėra reikalo kalbė
ti. Apie jų viešnagę buvo 
daug rašyta laikraštyje 
“Gimtasis kraštas.”

Atrodo, kas čia blogo, kad
jaunoji išeivių karta pamatė
Tarybų Lietuvą, susipažino,
kaip gyvena lietuvių tauta,
susitiko su savo giminaičiais,
gyvenančiais Lietuvoje, pasi- 
tobulinokąlbėti—-lietuviškai, 
paragavo lietuviškos duonos. 
Tai / argi nenuostabu, kad 
reakcinės lietuvių emigraci
jos jėgos ši jaunimo žingsnį 
įvertino, ka p didžiausią nusi
žengimą. Reakcinėje emigra
cijos spaudoje pasigirdo pikti 
balsai: “Nęnėra tvarkos mū
sų išeivių eilėse! Jaunimas
išdrįso pažvelgti į savo tėvų 
žemę, o toje žemėje žmonės 
gyvena ir dirba pagal socia
lizmo principus. Kas leido 
jiems padaryti tokią nuodė
mę?!” ____________ _

IŠ LAIŠKŲ

Gerbiama Redakcija!

Dujų ir aliejaus monopolijos naudojasi dideliais šalčiais ir 
daro rekordinius pelnus vartotojų sąskaita.

T. Vingelienė iš tolimos 
Lietuvos sveikina Jus visą 
“Laisvės” kolektyvą su Nau
jais 1977 metais ir linki geros 
sveikatos ir daug energijos 
Jūsų gyvenime, ir kad laik
raščiai “Laisvė” ir “Vilnis” 
gyvuotų ilgus metus. Aš 
“Laisvę” jau skaitau nuo 1959 
metų. Šią brangią dovaną 
man užrašo mano brangi 
sesutė Amilija Kasėnas, kuri 
gyvena Johnson City, N. Y.

Aš “Laisvę” perskaitau ir 
duodu savo geriems drau
gams pasiskaityti. Ir man 
atrodb, kad aš jau Jus visus 
pažįstu iš nuotraukų, kurias 
matau laikraštyje.

•Su pagarba,
Teklė Vingelienė 

Šeduva

Brangi Ieva,
Sveikinu iš šiltų kraštų, bet 

ne šilta. Tik vieną dieną buvo 
šilta, važiavome į Miami 
Beach ant saulės pagulėti — 
vanduo buvo peršaltas, nega
lėjome maudytis.

Važinėjame į įvairias vie
tas. Buvome Klube, išklaūsė- 
me koncertą.

Šiandien apsiniaukę, praei
tą naktį lijo, temperatūros 54 
Fahrenheit. Gyvename toli 
nuo“beachų.”

Bučiuoju,
Julia Šimkus

•
Didžiai Gerbiamas 
ir mielas drg. Redaktoriau!

Visa mūsų tėvynės liaudis 
džiaugiasi, kad 1976 metais 
gautas gausingiausias derlius 
— 224 milijonai tonų grūdų.

Pramonės, produkcijos 
realizuota virš plano daugiau 
kaip už 6 milijardus rublių. 
Nuolat Kyla šalies kultūra, 
švietimas ir sveikatingumas.

Šiandien mus pasiekė džiu
gi žinia, o ypač Didžiojo 
Tėvynės karo dalyviams, kad 
už narsumą ir ištvermingu
mą, kurį parodė Tūlos miesto

gyventojai didvyriškai jį gin
dami nuo fašistinės vokiečių 
kariuomenės, TŠRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo įsaku Tūlai suteiktas 
miesto didvyrio garbės var
das ir 1977 m. sausio 18 d. 
TSKP C. K. Generalinis sek
retorius L. Brežnevas iškil
mingai įteikė “Aukso žvaigž
dės” medalį. 1941 m. grės
mingame rudenyje-,1 kai fašis
tinė vokiečių kariuomenė no
rėjo užimti Tūlą iš pietų 
pusės ir veržtis į Maskvą. 
Ginti savo miestą, kartu su 
armija stojo miesto ir apylin
kių gyventojai. Didvyriškai jį 
gynė komunistai ir visa liau
dis.

1941 m. spalio 16 d. Tūlos 
partinio aktyvo susirinkimas 
priėmė nutarimą — neatiduo
ti priešui miesto: “Tula — 
raudonoji kalvė, šauniųjų 
ginklų gamintojų miestas, 
metalistų miestas — nebus 
nešvariose vokiečių grobikų 
letenose.” “Mes Tūlos bolše
vikai, užtikriname VKP (b) 
Centro Komitetą, kad visi, 
kaip vienas, — su ginklu 
rankose kausimės iki paskuti
niojo kraujo lašo už Tėvynę, 
už savo mylimą miestą ir 
niekada neatiduosime Tūlos 
priešui”. . . .

Savo priesaką tuliečiai gar
bingiausiai ištesėjo. Iš 40 
tūkstančių partijos narių 32 
tūkstančiai komunistų ir visa 
liaudis didvyriškai kovėsi su 
ginklu rankose. Tula didvy
riškai atsilaikė, ji nugalėjo. 
Priešas buvo nublokštas toli, 
išvaduota pasaulinio masto 
rašytojo L. Tolstojaus gimti
nė — Jasnaja Poliana ir kitos 
vietovės. Daug tuliečių did
vyriškai žuvo mūšio lauke 
gindami savo miestą.

Amžina šlovė didvyriams. 
Tebūna jiems lengva gimtoji 
žemė, kurią taip nariai gynė.

Mes lietuviškosios 16-sios 
divizijos kariai vėliau (1942 
m.) stovėjome Tūloje, jos 
apylinkėse, asmeniškai ma
tėm, o todėl ir dabar labai 
gerai atsimename kokiomis 
aukomis ir su kokiu milžiniš
ku pasišventimu tuliečiai ap
gynė savo miestą — Tūlą.

Man labai maĮonu pasvei
kinti Tūlos miesto didvyrio 
vadovus ir jos didvyrišką 
liaudį, palinkėti visiems lai
mės ir visokeriopos sėkmės 
kūrybiniuose darbuose.

A. Gučiūnietis
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LIETUVOS MIESTU PENKMEČIAI

PASIVAIKŠČIOJIMAS SU MIESTU

Partijos Kapsuko rajono 
komiteto pirmajam sekreto
riui V. Sinickui paskambinau 
telefonu.

— Alio! Sekretorius? No
rėtume medžiagėlės . . . Ne
didelės . . . 3-4 mašinraščio 
puslapių . . .

Išgirdau, kaip ten, Kapsu
ke, atsikvėpė giliau . . . Ne
pažadės, pagalvojau. Tokių 
žmonių darbymetis nežinia 
nei kuomet prasideda, nei 
kuomet baigiasi. Tikriausiai, 
jis be pradžios kaip ir be 
pabaigos. Tačiau ne tik kad 
pažadėjo, bet ir nedelsė ištę- 
sėti. Praėjo keletas dienų, ir 
ant mano stalo “atsigulė” 
faktai — kas daryta ir pada
ryta . . . Skaitydamas juos, 
rodėsi, žiūrėjau į džiaugsmin
gas miesto akis, rodėsi, ma
čiau,> kaip jis, nelyg koks 
šaunuolis, krato garbanas, 
patenkintas tuo, jog gali pa
sakyti: myli mane žmonės, 
myli. . .

. . . Ar tik nesigiri, Mieste?
Ne, jis nesigiria. Pakiša 

faktus panosėn ir stebi, ką 
pasakysiu. Daugiau nei pus
šešto tūkstančio gyventojų 
pagausėjo per penkerius me
tus. Paskui, atsargiai prisilie
tęs prie peties, paragina pasi
vaikščioti . . .

— Eime, Mieste, eime, — 
mielai sutikau.

Buvo rytas, ir vėlyvo pava
sario saulės spinduliai ato- 
švaistais degė žemesnių ir 
daugiaaukščių namų languo
se. Nusidabrinta Šešupė 
plaukia paeškoti gilesnių van
denų . . .

Iš už gatvinio namo kampo 
iššoko triukšmingas būrelis 
mokinių.

— Ak, išdykėliai ! — gera
širdiškai nusišypsojo Miestas 
ir užkalbino: — Kaip, ar 
patinka nauja mokykla?

Tie sukrykštė: — Labai, 
labai patinka! Ačiū tau, Mies
te .. .

išdykėliams nuskubėjus, 
Miestas pasakė, kad turi ne 
vieną naują mokyklą, o dau
giau: dvi vidurines ir profesi- 
nę-techninę ... Ir pabrėžė: 
naujas, pastatytas per praė
jusį penkmetį. . .

Kiek grįžtelėjęs dešinėn, 
pamačiau iš vežimėlio mojan
čią mūsų pusėn rankutę. 
Stabtelėjau: negi mums? Pa
matė ir Miestas. Nusišypso
jo, kaip moka tik gerašir
džiai.

— Atsargiai, Elenute, 
neiškrisk, — pasakė garsiau 
. . . Paskui jos tėveliui: — 
Greitai pastatysime naujus 
dukrai namus, bus arčiau.

Supratau, kad Miestas “du
kros namais” pavadino vaikų 
lopšelį-darželį, kurį dar reiks 
pastatyti. Ir todėl kiek nusi
stebėjau. Negi per penkerius 
metus negalėjo šito padaryti? 
Jeigu taip — tai jo gerašir

Kapsuko naujieji namai
diškumas man mįslė. Gera 
širdiškumas pirmiausiai pati
krinamas požiūriu į vaikus.

— Tu ko surūgai? — pa
klausė Miestas.

Išklausė rimtai, susikau
pęs, bet primerktose akyse 
šokinėjo džiaugsmingi velniu
kai. Ir tik kai užbaigiau, 
pasakęs, jog taip kiti Miestai 
nesielgia, pirmų pirmiausiai 
pasirūpina savo mažyliais, jis 
neiškentė ir nusikvatojo:

— Ak, koks esu nesusipra
tėlis . . . Tai va — žiūrėk ten! 
Ką matai? Vaikų lopšelį-dar
želį, ar ne? 0 ten? Ten irgi tą 
patį, taip? Turėk kantrybės, 
parodysiu dar du. Per penk
metį keturis vaikų lopšelius- 
darželius pastatėme, kuriuos 
dabar lanko. 1120 vaikučių. 
Tokių, kaip Elenytė ir ne 
tokių — didesnių ir mažesnių

Man kiek nepatogu: per 
greitas su savo įtarinėjimais. 
Gi Miestas padėjo delną ant 
vieno daugiaaukščio namo 
sienos, perbraukė juo žemyn 
lyg šukuotų mylimiausio vai
ko galvą.

— Patinka?
— Geras namas, — pasa

kiau, nežinodamas, kaip ge
riau paslėpti nejaukumą, už
gulusį širdį dėl nekaltai mes
to jam priekaišto, — geras, 
— dar kartą pakartojau.

Neskubiai žingsniavome to
liau. Saulė pakilo aukščiau, 
kur-ne-kur palinkusios senu
tės kapstinėjo darželių, esan
čių prie namų, žemę, ten 
berdamos tik joms vienoms 
žinomų gėlių sėklas. Miestas 
džiaugėsi, vieną kitą pašauk
damas vardu, ir aš jau buvau 
užmiršęs, kaip atrodė jo ran
kos delnas, uždėtas ant ano 
namo sienos. Prisiminiau tik 
tuomet, kai pasakė, jog čia, 
kur dabar stovime, iškils 
naujas Tarpučių gyvenama
sis mikrorajonas. Tai jau 
10-ojo penkmečio rūpestis, o 
per aną, per devintąjį, pasta
tyta 38 daugiaaukščiai namai. 
Miestui čia parūpo kiek su
smulkinti savo pasakojimą, 
gal dėl didesnio konkretumo,, 
gal todėl, kad norėjo parody
ti, jog šie namai — ne 
nameliai penketui ar dešim
čiai šeimynų. Pasakė gremėz
diška, statybininkų nuvalkio
ta kalba, girdi, įvesta eks
ploatacijon 44.516 kvadrati
nių metrų komunalinio ir 
kooperatinio bendro gyvena
mojo ploto. Be to, dar miesto 
įmonės pastatė 31.360 kva
dratinių metrų gyvenamojo 
ploto . . .

Man, tiesą pasakius, dau
giau akivaizdumo teikė patys 
namai — gražiais, plačiais, 
saulės prisigėrusiais langais, 
pasinešę į viršų, lyg ten būtų 
geriau.

— Betgi laikas jau ir už

kąsti, — netikėtai pasakė 
Miestas. — Lyg iš tiesų 
nebūtumei svečias . . .

Pasukome į šalį. Nežinau, 
atsitiktinai ar ne, bet kai 
pagaliau suprakaitavę įsitai
sėme patogiose “Vaivos” ka
vinės kėdėse, buvo pražings
niuota šalia maisto prekių 
parduotuvių — “Eglės,” “Ra
sos,” “Žibutės,” šalia dovanų 
ir universalinės, ūkinių pre
kių parduotuvių ir gastrono
mo. Tikriausiai, kad neatsi
tiktinai. Kitaip, kam taip 
įtaigiai kalbėjo, jog tai vis 
devintojo penkmečio . . . tur
tas.

Lengvai, kaip Žuvinto gul
bė prie staliuko priplaukė 
padavėja.

— Ką malonėsite?
— Po konjako taurę, —- 

paprašė Miestas. Bet lyg 
teisinosi, nes sakė, kad aš jo 
svečias, kitaip neišeina . . . 0 
užkąsti paprašė pagal pada
vėjos nuožiūrą, tik patarė, 
kad geriausia gal ką nors 
tradicinio . . .

Laikas bėgo greitai. Gal 
todėl, kad Miestas pasakojo 
apie kitas penkmetines nau
joves, kurių dar nespėjo pa
rodyti. Apie tai, kad pradėta 
statyti keramzitbetonio 
plokščių, pieno konservų ir 
autoremonto gamyklos, Ri
ties aukštų viešbutis, ryšių 
mazgo pastatas, TSRS 50- 
mečio maisto pramonės auto
matų gamyklos kalvė, nauja 
profesinė mokykla . . .

Statybos, statybos, — gal
vojau, — kiek rankų, kiek 
jėgos joms įveikti reikia. O 
išgirdęs, kad per penkmetį 
čia įsikūrė dar daugiau staty
binių organizacijų, nepaklau
siau, ką jos čia veiks. Ketu
riolika statybinių organizaci
jų — tiek čia jų dabar yra.

Jau pačios pirmosios de
šimtojo penkmečio dienos pa
šaukė statybininkus prie sep
tintosios vidurinės mokyklos 
darbų. Pradėtas statyti 
10-asis vaikų lopšelis-darže- 
lis. (Tas, kuriame, matyt, 
įsikurs ir mūsų sutikta Ele
nytė.) Prasidės autotrans
porto įmonės, prekybos cen
tro, plaukymo baseino, ligo
ninės statybos...

Konjako taurės ilgokai sto
vėjo nepriliestos lūpų . . . 0 
kai susivokiau, neužmiršau 
pasakyti:

— Tavęs, Mieste, laukia 
daugybė darbų. Aš išeinu, 
nenoriu Tau trukdyti. . .

* * *
... V. Sinicko — partijos 

Kapsuko rajono komiteto pir
mojo sekretoriaus faktai, ku
rie guli štai ant mano stalo, 
lyg gerosios senų laikų lau
mės, nunešė ten, į Užnemu
nę, ir kartu su Miestu paleido 
į gatves . . . Beje, jomis 
vaikščiojau ir be laumių pa
slaugų . . . Pranas Kartonas

NAUJOS
KNYGOS

Kazys Boruta. Drauge su 
draugais (414 psl.). Dešim
toji, paskutinė šio autoriaus 
kūrinių serijos knyga. Ji 
susideda iš trijų skyrių: auto
biografiniai rašiniai, laiškai ir 
bibliografija. Iliustruota nuo
traukomis.

Petras Cvirka. Meisteris ir 
sūnūs (208 psl.). Lietuvių 
tarybinės literatūros klasiko 
romanas, kuriame carinės 
priespaudos ir 1905-1907 m. 
revoliucijos fone vaizduojami 
išmintingi ir linksmi Lietuvos 
kaimo žmonės. Sis kūrinys 
išleistas penktą kartą. Ilius
truotas.

Maironis. Pavasario balsai 
(224 psl.). Pakartotinis lietu
vių literatūros klasiko eilė
raščių leidinys. Iliustruotas.

Antanas Baranauskas. 
Anykščių Šilelis (60 psl.). 
Lietuvių literatūros klasiko 
žymiausias kūrinys-poema 
apie Lietuvos gamtos grožį. 
Iliustruotas dail. Jono Kuz- 
minskio,

Teofilis Tilvytis. Skiedros 
(368 psl.). Antroji poeto kūri
nių serijos knyga, kurioje 
chronologine tvarka spausdi
nami satyriniai bei humoristi
niai jo eilėraščiai, literatūri
nės parodijos, epigramos ir 
t. t.

Eduardas Mieželaitis. Mo- 
nodrama (616 psl.). Poeto, 
Socialistinio darbo didvyrio 
penktoji kūrinių serijos kny
ga, kurią sudaro poezija ir 
poetinė proza sudėta iš leidi
nių “Antakalnio barokas” ir 
“Iliuzijos bokštas.” «

Mykolas Sluckis. Saulė va
karop (430 psl.). Naujas šio 
rašytojo romanas, nagrinė
jantis moralines ir socialines 
problemas, jaunimo gyveni
mo klausimus.

Vacys Reimeris. Vėjo vy
nas (186 psl.). Naujas poeto 
eilėraščių rinkinys.

Algimantas Baltakis. Upės 
ir tiltai (616 psl.). Ši poeto 
eilėraščių rinktinė — tai sa
votiškas lyrinis dienoraštis, 
kuriame parodytas mūsų die
nų gyvenimas, tarybinio 
žmogaus kūrėjo žygiai ir 
vidinis pasaulis.

Tėvynė mana (360 psl.). S. 
Nėries, A. Venclovos, L. 
Giros, E. Mieželaičio, J. Mar
cinkevičiaus, A. Baltakio, J. 
Degutytės ir kitų lietuvių 
tarybinių poetų geriausieji 
eilėraščiai, apdainuojantys 
tarybinę Tėvynę.

Literatūros ir meno dieno
raštis (240 psl.). Tai aštuonio
likta metraščio knyga, kurio
je nušviestas 1975 metų Ta
rybų Lietuvos kultūrinis ir 
meninis gyvenimas. Joje taip 
pat pateikiama kultūrinio gy
venimo įvykių kronika, 
straipsniai apie išleistas kny
gas, dailininkų ir kompozito
rių kūrinius, teatro ir kino 
pastatymus ir kt. Gausiai 
iliustruota nuotraukomis.

Aleksandras Žirgulys. Li
teratūros keliuose (230 psl.). 
Autorius, ilgus metus dirbęs 
leidykloje redaktoriumi, iš 
savo susitikimų su rašytojais 
yra/sukaupęs nemaža vertin
gos medžiagos. Šioje knygoje 
jis pasakoja apie kelis žy
miuosius mūsų literatūros ir 
mokslo žmones: V. Mykolaitį- 
Putiną, J. Balčikoni, M. Kat
kų, S. Ciurlionienę-Kyman- 
taitę, J. Rimantą.

Ramutė Skučaitė. Žvangu
čiai (112 psl.). Eilėraščių 
rinktinė vaikams iš anksčiau 
išleistų knygučių: “Kiškių 
troleibusai,” “Gėlių geguži
nė,” “Kas klausosi lietučio” ir 
papildyta naujais kūrinėliais. 
Iliustruota dail. Ądos Skliu- 
tauskaitės spalvotais pieši
niais.

Stefa Bulkienė 
“Vagos” leidyklos darbuotoja

Jaunimas ir kultūrinis bendravimas
bažnyčios avelių” dosniosČia, kaip žadėjome, spausdi

name antrą “Tėviškės” drau
gijos pirmininko Pr. Petronio 
kalbą, pasakytą per Tarybų 
Lietuvos radiją.

“Laisvės” redakcija
Savo kalboje per radiją 

1976 m. lapkričio 7 d. pareiš
kiau: išeivijos jaunimui laikas 
pačiam susivokti, kas ir kaip 
gali jam padėti išlaikyti lietu
viškumo bruožus, atskleisti 
lietuvių tautos dvasios loby
ną ir padėti įsisavinti savo 
tautos kultūrines vertybes, 
išmokti tėvų kalbą, na, ir 
praturtinti lietuvių tautą sa
vo asmenišku talentu ir nau
jais pasiekimais mokslo ir 
kultūros srityse.

Kodėl aš kreipiuosi į išeivi
jos jaunimą?

Laikas, lyg Nemuno tėk
mė, nenumaldomai tirpina 
vyresniosios išeivių kartos 
jėgas. Pamažu, bet nesulai
komai jie į amžinybę neša 
vyresniąją kartą ir kartu į 
gyvenimo kovos areną iškelia 
jaunimą, subrendusį nau
jiems žygdarbiams ir akty
viai besiveržiantį dirbti ir 
kurti. Jaunoji karta daug kuo 
nepanaši į vyresniąją kartą. 
Ji savitai sprendžia šių dienų 
visuomeninius Ir politinius 
klausimus. Žvelgdama per 
pasaulinių istorinių įvykių 
prizmę į žmonijos gyvenime 
įvykusius socialinius poslin
kius ji gali objektyviai vertin
ti lietuvių tautos posūkį so
cializmo keliu ir jos dabarti
nius pasiekimus.

Lietuviškų išeivių jauno
sios kartos eilėse daug inte
lektualų, baigusių aukštuo
sius mokslus: medicinos, 
technikos, chemijos, elektro
nikos . . . Čia nemaža žmo
nių, pasižymėjusių meno, 
dailės, žurnalistikos, literatū
ros ir sporto srityse. Daug 
kas iš Jaunosios kartos atsto
vų užima svarbius >>postus 
visuomenėje, universitetuo
se, mokyklose. Ar jie supran
ta savo tautinę pareigą išlai
kyti lietuviškumą, ir ne tik 
asmeniškai, bet ir visos savo 
tautiečių kartos mastu?! Juk 
jie būdami dinamiškiausiais 
dabartinės išeivijos veiks
niais, privalo rūpintis savo ir 
busimųjų lietuviškos išeivijos 
kartų tautinės sąmonės išlai
kymu.

O kaip gi išeivijos gyveni
mo sąlygose galima išsaugoti 
jos lietuvišką tautinę sąmo
nę, lietuviškumą?

Kad jaunoji mūsų išeivių 
karta pasiliktų lietuviais — 
neužmirštų lietuvių kalbos, 
neprarastų dvasinio ryšio su 
tėvų žeme, ji privalo pažinti 
amžių bėgyje sukurtus lietu
vių tautos kultūros lobius, 
kultūros — visą laiką gyvos 
ir nuolat turtinamos jos sūnų 
ir dukterų, gyvenančių ant 
Nemuno krantų, talentu. Lie
tuvių tauta gyvena savo tė
vynėje Lietuvoje ir tvirtai 
žengia pasirinktu pažangos 
keliu. Ir visi, kuriuos gyveni
mas atplėšė nuo to gyvo 
tautos kamieno, jeigu jie 
nenori ištirpti kitų tautų 
aplinkoje, privalo ieškoti kul
tūrinių ryšių su savo tėvų 
žeme, su visa lietuvių tauta.

Deja, mes dar pasigenda
me lietuviškos išeivijos jau
nesniosios kartos visuomeni
nio veiklumo ir, pasakyčiau, 
tradicinio pažangaus lietuviš
kos išeivijos organizacinio ak
tyvumo, ieškant kelių, kaip ir 
ką daryti, kad jų kultūriniai 
ryšiai su lietuvių tauta būtų 
gyvesni ir tampresni. Ir vėl 
kyla klausimas: kodėl? Ogi 
todėl, kad vyresniosios lietu
viškų išeivių kartos reakcinės 
jėgos ilgus metus aktyviai 
kovojo ir dabar tebekovoja 
prieš jaunesnios lietuviškų 
išeivių kartos bet kokius 
kontaktus su Tarybų. Lietu
va.

Kas gi sudaro tas reakcines 
jėgas? Ogi bėgliai: nuverstų 

išnaudotojų klasių atstovai, 
buvę buržuazinės Lietuvos 
politinių partijų ir organizaci
jų veikėjai, buvę žvalgybinin
kai, policininkai, kariškiai, 
dezertyravę iš Tarybinės Ar
mijos 29-ojo lietuviško korpu
so į hitlerininkų glėbį, įvairūs 
buvę hitlerinių okupantų tal
kininkai, na ir klerikalai, t. y. 
kunigai, vienuoliai bei įvai
rios davatkos.

Jie negalėjo ir negali už
miršti, kad buvo priversti 
bėgti, nedovanojo ir nedova
nos Lietuvos darbo žmo
nėms, atėmusiems iš jų ir 
kitų išnaudotojų valdžią ir 
šiltas vietas. Jų antitarybi
nės nuotaikos kur kas stip
resnės už tautinės pareigos ir 
sąmonės jausmą: dauguma jų 
skaitė ir dabar skaito, kad 
geriau tegul jų vaikai nutau
tėją, negu pamato klestinčią 
socialistinę savo tėvų žemę. 
Kad daugelyje atvejų taip ir 
atsitiko rodo faktai, nes visos 
eilės aktyvių “vaduotojų” 
vaikai jau nebemoka lietuvių 
kalbos ir aiškiai nutautėjo!

Jaunoji lietuvių išeivių kar
ta, dabar išeinanti ar jau 
išėjusi į savarankišką gyveni
mą, privalo atmesti reakcinių 
vyresniosios kartos elementų 
sukurtą izoliacijos nuo Tary
bų Lietuvoje gyvenančių tau
tiečių politiką. Jai — jaunajai 
kartai — priklauso ateitis ir 
tąja ateitimi ji pati privalo 
pasirūpinti. Iš kitos pusės, 
kodėl klasinsės kovos, revo
liucinių ir karo sūkurių iš
blokštų iš tėvynės išeivių 
vaikai dabar privalo paveldė
ti savo tėvų politinių klaidų 
pagimdytas, pasenusias ir 
nerealias svajones bei nuotai
kas? Tuo labiau, kad tos 
nuotaikos dabar žlugdo jų 
tautinės sąmonės ugdymo 
perspektyvas. Arba, argi 
išeivijos jaunimas nesupran
ta,klerikalų užkeikimų, skelr 
biančių keliones į gimtąjį 
kraštą mirtina nuodėme, es
mės? Klerikalams juk rūpi ne 
lietuviškos išeivijos tautinė 
sąmonė, o jos “paklusnių

IŠ KLAIPĖDOS

PAMARIO MILŽINAS
Padabinti ryškiomis spal

vomis, techniškai atnaujinti, 
Vakarų laivų remonto įmonės 
krantines ir dokus vienas po 
kito palieka jūrų ir vandenų 
galiūnai iš Murmansko ir 
Rygos, Talino ir Leningrado, 
kitų uostų. Daugiatūkstanti
nis laivų remontininkų kolek
tyvas kone kiekvieną plau
kiojančią žuvų apdorojimo 
įmonę, žvejybinį tralerį ar 
transportinį refrižeratorių iš
lydi anksčiau numatyto laiko.

Žvejybos laivų remonto 
milžiną, iškilusį Klaipėdos 
pietinėje dalyje, ant Kuršių 
marių kranto, statė visa 
Tarybų šalis. Stakles ir pre
sus atsiuntė Gorkio, Lenin
grado, Odesos ir Jerevano 
mašinų gamintojai. Lenin
gradas ir Chersonas atplukdė 
dokus. Kitus įrengimus tiekė 
Sibiro ir Užkaukazės, Pavol- 
gio ir Vidurinės Azijos ga
myklos. Sumontuoti mašinas 
padėjo visų respublikų at
stovai, specialistus ruošė 
Kaliningrado žuvų pramonės 
institutas, Kauno A. Snieč
kaus Politechnikos institu
tas, Klaipėdos Politechni
kumas . . .

Atplaukę remontui laivai 
švartuojasi prie šešių gilia
vandenių krantinių — pirsų 
arba iškeliami iš vandens 
galingų plaukiojančių dokų 
pagalba. Didžiausios iš trijų 
plaukiojančių dirbtuvių kelia
moji galia — 27 tūkstančiai 
tonų. Laivus “gydo” šimtai 
aukštos kvalifikacijos specia
listų — keturiolikos tautybių 
žmonės, puikiai įvaldę Lietu
vai visiškai naujas laivų re
montininkų profesijas. Aprū- 

aukos!
Reakcinės ir klerikalinės 

išeivijos jėgos stengiasi ap 
gauti išeivijos jaunimą, jam 
prikišdamos tariamus lietu
viškus kultūrinius renginius: 
įvairias lietuviškų studijų sa
vaites, lietuviško jaunimo pa 
saulinius kongresus ir pana 
šius kitus. Visi tie renginiai 
vyksta be Tarybų Lietuvos 
atstovų — tikrųjų lietuvių, o 
tokių renginių turinį sudaro 
lietuvių tautos, žengiančios 
socializmo keliu, šmeižimas, 
tikrosios ir gyvosios lietuviš
kos kultūros paneigimas.

Lietuvių tauta susirūpinusi 
seka kartų kairą išeivijos 
tarpe. Jai ne v ištiek, jeigu 
jaunoji išeivijos karta praras 
savo lietuviškumą, nustos 
jausti lietuviškos kultūros ir 
meno dvasią, nust os suprasti 
jų specifinį, gaivinantį ir 
keliantį tautinę sąmonę, gro
žį. Kad to neįvyktų, mūsų 
išeivijos jaunimas privalo im
ti pavyzdį iš pažangiosios 
išeivijos ir siekti asmeniškai 
pamatyti tėvų žemę, susipa
žinti su jos ekonominiu ir 
kultūriniu gyvenimu. Jau lai
kas įsisąmoninti, kad tikro 
sios lietuvybės židinys tik 
vienas — Tarybų Lietuva.

Lietuviškoji “Tėviškės” 
draugija visada pasirengusi 
padėti išeivijos jaunimui. 
Moksleiviai atostogų metu 
gali organizuotis į turistines 
grupes ir aplankyti savo tėvų 
žemę. Studentai, arba jau ir 
baigusieji studijas jaunuoliai 
ir jaunuolės, gali atvykti į 
lituanistinius kursus prie Vil
niaus Universiteto ir ten 
pasimokyti savo tėvų kalbos, 
o po to, kaip stažuotojai, 
universitete dar pagilinti sa
vo specialybės žinias. Lietu
viškos išeivijos jaunimui, ne
turinčiam lėšų mokytis aukš
tose mokyklose savo krašte, 
siūlome atvykti studijuoti į 
Vilniaus Valstybinį Universi
tetą. Kaip visa tai praktiškai 
įvykdyti, smulkiau paaiškin
siu kitoje radijo laidoje.

pinti naujausia tėvynine ir 
užsienio technika, jie kapita 
liškai remontuoja dizelinius 
variklius, sraigto ir vairo 
mechanizmus, šildymo ir vė
dinimo įrengimus, elektros ir 
ryšių sistemas, vamzdynus, 
gamina arba restauruoja bal
dus, dažo laivų korpusus.

Apie 70 laivų 1976 metais 
susigrąžino “sveikatą” Vaka
rų laivų remonto įmonėje. 
Beveik visus suremontavus 
anksčiau numatyto laiko, 
žvejams sutaupyta 300 laivo 
parų — tūkstančiai papildo
mų centnerių Atlanto gėry
bių. Per pirmuosius šešerius 
įmonės darbo metus klaipė
diečiai išlydėjo plaukiojimui 
daugiau kaip 400 laivų.

. . . Šviesia langiuose ce
chuose gęsta neono šviesa, 
šaltkalviai ir suvirintojai, 
vamzdininkai ir korpusinin- 
kai palieka savo darbo vietas. 
Jų laukia penkios modernios 
valgyklos, kuriose per 10-12 
minučių gali papietauti 600 
žmonių. Įmonės teritorijoje 
darbininkų paslaugoms — 
kulinarijos cechas, parduotu
vė, arbatinė, kavinė. Remon
tininkai turi'savo dantų gy
dymo kabinetą, taupomąją 
kasą, ryšių skyrių, kirpyklą, 
kitas buities tarnybas.

A. Pipiras

Tel Avi v. — Izraelio vai 
džia pageidauja, kad Vidurio 
Rytų reikalais rūpintųsi 
Jungtinės Valstijos, o ne 
Jungtinės Tautos. Mat, iki 
šiol Amerikos politika buvo 
už Izraelį visais pagrindiniais 
klausimais.
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Šilko Ziberto vardo kombinatas Vilijampolėje — 
garsus produkcija, darbo našumu, modernumu

Plačiai žinoma įmonė 
Vilijampolės Nėries 

krantinėje
Šilkas, šilkas . . . Šių dienų 

pasaulyje sunku be jo išsi
versti. Su tuo juk sutiks 
antroji pasaulio gyventojų 
pusė — mūsų moterys. Todėl 
ir burž. Lietuvoje buvo susi
rūpinta šilko audinių gamy
ba. Audinių aplamai produk
cija vis augo, nes jei antai 
1930 metais pagamintų audi
nių vertė siekė 20 milij. litų, 
tai 1939 m. jau buvo padidė
jusi daugiau kaip tris kartus 
ir siekė 68 mil. litų. Tačiau 
paskutiniuoju burž. Lietuvos 
dešimtmečiu valdžia buvo 
priversta iš užsienio įsivežti 
kasmet net apie tūkstantį 
tonų vilnonių audinių.

O kaip su šilko gamyba? Tik 
1930 m. įsikūrė akcinė bend
rovė “Kauno audiniai” (dau
guma akcijų priklausė ne 
Lietuvos, bet Latvijos kapi
talistams), 1931 m. buvo 
išausti jau pirmieji audiniai iš 
importinių šilkinių verpalų. 
1939 m. buvo išausta apie 900 
tūkst. audinių, o 1940 m., jau 
tarybiniame laikotarpy, buvo 
išausta 1,700,000 šilkinių 
audinių.

Vokiečiai — naciai okupan
tai, bėgdami iš Lietuvos pa
darė didelių nuostolių. Oku
pantai pasisavino 1,6 mil. 
metrų audinių, išsivežė iš 
fabriko visus variklius. Poka
ryje atkurta įmonė 1949 m. 
jau pasiekė prieškarinį pro
dukcijos lygį. Nuo 1956 m. 
“Kauno audiniai’ ’ turėjo fi
lialą Vilijampolėje — iš jo ir 
išsivystė tas žinomasis P. 
Ziberto vardo šilko kombina
tas.

Dabar tai didžiulė gamyk
la, su moderniais įrengimais. 
Nesunkiai suradau tą Neries 
krantinę, nr. 16. Prasidėjo 
pažintis su įmone, kuri labai 
nusipelniusi, daug laimėjusi, 
verta dėmesio.

Čia aplink visur degė nacių 
padegtas getas . . .

Mane priėmė gamyklos 
vyr. inžinierius Vincas Gai
liūnas, žmogus, kurį puikiai 
pažįsta visa įmonė, kuris ir 
šaunus specialistas, ir išau
gęs drauge su įmone, daug jai 
nusipelnęs.

— Toje vietoje — jis pasa
koja — caro laikais buvo 
arklidės, Lietuvos buržuazi
jos laikmečiu — “Vaikelio 
Jėzaus amatų mokykla.” Čia 
aplink, nacių okupacijai atė
jus, buvo suvaryti miesto 
žydai ir buvo klaiku, kai 
okupantai padegė visą getą.

Nuo 1956 m. čia dirbo 
“Pliušo šilko kombinatas,” jo 
vadovu buvo Kazys Ilginis, 
vėliau St. Vėsa (jau miręs), o 
nuo 1959 iki 1973 m., iki 
mirties, gamyklai vadovavo 
nepaprastai jai nusipelnęs 
Albinas Plioplys. Nuo 1975 
m. direktorius — Jurgis Ke- 
liuotis. O pats Gailiūnas čia 
visą laika (nuo 1952), gi nuo 
1958 m. — įmonės vyr. 
inžinierius. Taigi, jis daug 
žino, daug papasakojo. Antai 
kaip augo gamyklos dirban
čiųjų skaičius. 1956 metais 
čia dirbo 448, o 1975 m. jau 
buvo 2,818 darbuotojų, iš jų 
2,504 darbininkai, 194 inžine
riniai darbuotojai, 80 tarnau
tojų.

Tik stebėkis, kaip pašoko 
produkcija

1956 m. kombinatas išleido 
4 mil. metrų žalių, neapdirb
tų audinių. 1960 m. teveikė 
vos vienas cechas, gi įmonė 
pilnumoje savo gamybą pra
dėjo vos 1963 m. Ir štai 
laikotarpyje 1959-1965 m. ga
tavų audinių jau išleista 11,5 
mil. mtr., 1970 m. — jau apie 
20 mil. mtr., 1975 m. — apie 
25 mil. mtr. Ypatingai sėk
mingi metai, pradedant 1971. 
Darbo našumas pakilo net 46

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

proc. Dar daugiau — nuo 
1971 m. gamykla užima pir
mąją vietą visų šilko gamyk
lų Tar. Sąjungoje tarpe. Ji 
jau 37 kartus nugalėjo visasą
junginėse varžybose. Gali
mas dalykas, šiuo metu įmo
nė jau bus pasiekusi 30 mil. 
mtr. gamybą.

— Mes turime — pažymė
jo Gailiūnas — 1,400 įvairių 
įrengimų. Nuo 1971 m. galė
jome įsavinti net 163 pneu
matines stakles. Mūsų įrengi
mai iš įvairių šalių: ne tik iš 
T. Sąjungos, bet nemaža iš 
Čekoslovakijos, be to iš dem. 
Vokietijos, Lenkijos, Prancū
zijos, Anglijos, Italijos, Japo
nijos, Belgijos, Austrijos, net 
Indijos.

Jums įdomu, kur eina pro
dukcija? Taigi eksportui ski
riame mažai. Daugiausia pa
tenkiname tik savą rinką. 
Gamykloje daugiausia dirba 
moterys. Santykis 2,000 mo
terų prieš 800 vyrų.

Porą žodžių apie darbinin
kus, darbą: darbininkų vidu
tinis amžius 30-40 m. Jie į 
gamybą atvyksta iš viso Kau
no. Gamykla turi tris pamai
nas (shifts), rytinėje ^arbo 
laikas 48 vai., popietineje — 
40 vai., o naktinėje — 35 vai. 
Skaičiuojant vidurkiu, kiek
vienas darbininkas per savai
tę išdirba 41 valandą. Nakti
nės pamainos žmonės gauna 
nemokamą maistą, o kitų 
pamainų darbininkai už pie
tus sumoka vos 45-70 kapei
kų.
Žaliava ateina ir iš Amerikos

Tokiai didelei gamyklai rei
kalinga nemaža žaliavos. Kur 
ji gaunama? Taigi, kaip pasa
kojo Gailiūnas, sintetiniai 
verpalai (cheminis pluoštas) 
gaunamas iš visos eilės T. 
Sąjungos gamyklų, iš Cerpu- 
chovo, Engelso, Demisovo, 
Orienburgo, Medvilninė, 
pusvilnonė medžiaga, dirbti
nio pluošto (fibre) gaminiai 
gaunami iš Dirbtinio pluošto 
gamyklos Kaune, be to, ir iš 
kitų įmonių, iš “Litekso,” 
Trinyčių įmonės, iš Alytaus.

O triacetato medžiagą ga
mykla, net šimtais tonų, yra 
gavusi iš JAV, galimas daly
kas, gaus ir vėliau. Anksčiau 
to cheminio pluošto žaliavos 
ateidavo iš Anglijos.

Dabar visa eilė audinių 
išleidžiama su valstybiniu ko
kybės ženklu. Patys mėgia
miausi šilkiniai audiniai turi 
tokius pavadinimus: “Šalna,” 
“Daina,” “Domino,” “Aida” 
— suknelėms, o skarelėms 
bei pamušalinis audinys — 
“Lapkritis.”

Gamykla jau žinoma savo 
iniciatyva, laimėjimais mo
dernizuojant įrengimus. Tik 
1971-1972 m. modernizuota 
net 536 įrengimai.

Jau buvau girdėjęs, kad tos 
gamyklos vyrai ir moterys ne 
tik modernizuoja įrengimus, 
bet ir pasižymėję ir kaip 
išradėjai, jie palaiko glau
džius ryšius su mokslinin
kais, mokslinio tyrimo insti
tutais. Gamyklos žmonės la
bai sparčiais tempais įsisavi
no našias pneumatines audi
mo stakles. Vieną pirmųjų 
vietų užima to paties Vinco 
Gailiūno pavardė. Daug pasa
ko, kad po vienu stogu dirba 
ir gamyklos administracija, ir 
tekstilės mokslinio tyrimo in
stitutas.

Jie, išradėjai, 
racionalizatoriai, sutaupo 

šimtus tūkst. rub.
Gailiūnas pažymėjo, kad 

gamykloje jau visa eilė išra
dėjų ir net šimtai darbo 
racionalizatorių. Tas pats 
vyr. inž. V. Gailiūnas ir jo 
.pavaduotoja Rasa Jončaųs- 

tiek

kienė (buvusi audimo cecho 
viršininkė) — technikos 
mokslų kandidatai, ir jie abu 
apgynę kandidatines diserta
cijas. Toji Rasa, pasakoja 
Gailiūnas, per 7 metus įteikė 
13 racionalizacijos pasiūlymų 
ir kolektyvui sutaupė 600,000 
rublių.

Dar kiti išradėjai: Mart. 
Jaruševičius, Alg. Vesčius, 
Alg. Kasmauskas. Racionali
zatorių pasiūlymų 
daug, kad neįmanoma juos 
čia atpasakoti. Čia pakaks 
paminėti, kad per vienerių 
metų pusmetį darbininkai, 
inžinieriai: 175 autoriai patei
kė 234 racionalizacinius pa
siūlymus. Čia ne paskutinėje 
vietoje iškyla mūsų moterys. 
Antai taurinimo cecho virši
ninkė inžinierė Aldona Valiu- 
šaitienė. Po šešerių darbo 
metų ji pateikė pirmąjį racio
nalizacijos pasiūlymą, o per 
penkiolika darbo metų ji jau 
naujų pasiūlymų pateikė net 
54. O tokių moterų — novato
rių gamykla turi ne mažiau 
kaip 60.
Ką reiškia pamilusių darbą, 

patyrusių žmonių įnašas 
gamyklai

Lietuviai — darbštūs žmo
nės. Kai Kaune 1975 metais 
lankiau kelias įmones, gamy
klas, įsitikinau, ką reiškia 
respublikos pramonei toji 
žmonių karta, kuri pokario 
metais išaugo, baigė mokslą, 
visas savo žinias, patyrimą 
paskyrė pamėgtam darbui ir 
ypatingai tai įmonei, kurioje 
jie pradėjo savo karjerą. 
Vienas geras pavyzdys, tai 
jau minėtas Vincas Gailiūnas, 
Ziberto šilko kombinato vyr. 
inžinierius. Juk jis su gamyk
la suaugęs jau apie 25 metus 
. . . Taigi jis išaugo drauge 
su įmone.

Vincukas 1934 m. baigė 
pradžios mokyklą, 1940 m. 
eksternu išlaikė egzaminus iš 
progimnazijos kurso. 1940 m. 
jis buvo pameistris “Kauno 
audiniuose.’ ’ Šis atidaro fi
lialą Vilijampolėje, toje anuo
met tuščioje Neries krantinė
je, kur aplink buvo žydų 
getas. 1952 m. čia jau dirba 
Gailiūnas, audimo išmokė 
daug darbininkų. 1955 m. 
Gailiūnas baigė Politechnikos 
institutą, jis — dilp. inžinie
rius. Nuo 1956 m.(— jis jau 
gamybos vadovas — cecho 
viršininkas, direktoriaus pa
vaduotojas, nuo 1958 m. — 
kombinato vyr. inžinierius.

Jis daugelio pasiūlymų, iš
radimų autorius. Jis padeda 
įdiegti naujus įrengimus, 
ypač pneumatines stakles. 
Jis ištiria triacetatinio šilko 
savybes ir štai 1968 m. už to 
šilko savybių ištyrimą, įdiegi
mą, Gailiūnas su grupe kitų 
tapo Respublikinės premijos 
laureatu.

Kiek anksčiau, 1965 m. 
Gailiūnas buvo apdovanotas 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordinu, vėliau gavo ir eilę 
medalių, atžymėjimų. Tai 
toks kelias žmogaus, kuriam 
dabar 54 m. amžiaus — jis 
gamyklai daug nusipelnė.

Pačios įmonės 
apdovanojimai, laimėjimai 
Darbo Raudonosios Vėlia

vos Ordino šilko kombina
tas . . . Tas ordinas gamyklai 
buvo suteiktas 1966 m. ir jis 
pasiliko pavadinime. Apie ga
myklos pasižymėjimą pramo
nėje liudija dar tai: 8 metus 
be pertraukos ji turėjo TSRS 
lengvosios pramonės ministe
rijos pereinamąją raud. vėlia
vą, o dabar turi respublikos 
Min. Tarybos vėliavą. Nuo 
1970 m. gavo visą eilę garbės 
raštų.

. Dabar kombinatas numato 

kombinate

naują dažymo korpusą. Kaip 
pareiškė kombinato direkto
rius Jurgis Keliuotis, tokį 
realizavus, būtų galima treč
daliu padidinti gamybos 
mastą, pagerinti darbo sąly
gas. “Šito kolektyvas tikrai 
nusipelnė”. . .

Tuo metu, kai lankiausi 
gamykloje, darbas buvo per
trauktas, nes vyko remontas. 
Bet vyr. inž. V. Gailiūnas 
vistiek aprodė visas patalpas, 
cechus, automatines pneuma
tines stakles, kitus įrengi
mus. Jau buvo įspūdis, kad 
tai didžiulė, daug galinti pa
siekti, gamykla.

O juk Ziberto vardo (jis, 
komunistas, 1942 m. buvo 
sušaudytas IX forte netoli 
Kauno, prieš tai 20 metų 
praleidęs kalėjime) gamykla 
skiria net literatūrines pre
mijas Lietuvos rašytojams, 
sudaro sutartis su “Nemuno” 
žurnalu. Kaip gi atrodo tas 
įmonėje vykdomas kultūros 
darbas?

Chorai, ansambliai, savas 
laikraštis . . .

Kaip ir kitose gamyklose, 
ir Ziberto šilko 
veikia visa eilė kolektyvų, 
kaip choras, tautinių šokių 
ansamblis, dirba sportininkai 
ir jų tarpe pasižymi krepši
ninkai. Gamyklos sportinin
kai 1972 m. vykusioje Sparta
kiadoje buvo vyrų tinklinio 
nugalėtojai.

Gamykloje eilė metų veikia 
vid. mokyklos filialas, išleista 
daug aštuntokų laidų. Ne 
vienas ar keli, bet keliasde
šimt kombinato darbuotojų 
mokosi įvairiose aukštosiose 
mokyklose, jie įgijo specialy
bes ir juos parėmė kombina
tas, paskyręs stipendijas. 
Vadovai yra pasisakę: “Mes 
patys išsiauginame inžinie
rius, patys rengiame busi
muosius gamybos vadovus 
. . .” (A. Plioplys, 1973 m.)

Darbuotojams gamykloje 
skiriamas gražiai atspausdin
tas, R. Ylos redaguojamas 
laikraštis “Zibertietis.” Re
daktoriaus pavaduotoja — 
Rita Mirskytė.

Tai vienintelė stambi ga
mykla, kuri skiria premijas 
rašytojams. Paskutinioji bu
vo paskirta pačios gamyklos 
žmogui — Mečiui Rakauskui. 
Gamykla susidraugavo su 
“Nemuno” žurnalu (magazi
nu) — ruošiamos kombinate 
konferencijos, susitikimai su 
rašytojais, įsteigti prizai ge
riausiai cecho komjaunime 
organizacijai.

Taigi, dėl komjaunimo — 
jam priklauso apie 350 narių, 
iš jų 25 yra su aukštuoju 
mokslu, 84 — su viduriniu. 
Partinei organizacijai pri
klauso apie 250 darbuotojų.

Biblioteka kombinate — ji 
viena geriausių Kaune. Vedė
ja Elena Kulikauskaitė, o jos 
pavaduotoja Liucija Antana
vičiūtė mielai supažindino su 
bibliotekos darbu . Pasirodo, 
techniškos literatūros čia — 
36,000 tomų, grožinės — apie 
25,000. Kasmet fondas papil
domas apie 6,000 tomų. Čia 
rengiamos ir parodėlės, pvz. 
Čiurlionio ar Žemaitės jubi
liejų dienomis. Biblioteka 
naudojasi šimtai darbuotojų. 
Gamykla dar išleido sieninių 
kalendorių, skirtų Čiurlioniui 
ir kitomis temomis. Jis — iš 
šilko medžiagų. Na, belieka 
tai reikšmingai gamyklai lin
kėti dar naujų laimėjimų.

Chicago, Ill. — Distrikto 
teisme iškelta aikštėn, kad 
Policijos žvalgybos skvadas 
šnipinėjo apie 1,200 grupių ir 
asmenų. Šnipinėjamos buvo 
net tokios įstaigos kaip Pa
saulinė bažnyčių taryba, Mo
terų balsuotojų Lyga, Illino- 
jaus Tėvų-mokytojų susivie- 

. nijimas ir kt.
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“TRYNIČIV” FABRIKO VERPIMO CECHE. .
Klaipėdos “Trinyčių” medvilnės verpimo įmonė tiekia respublikos audimo pramonei 

tik labai aukštos kokybės verpalus, kurių šiemet čia bus pagaminta daugiau kaip 9 
tūkstančiai tonų. B. Aleknavičiaus nuotrauka

VYTAUTO MONTVILOS 75-OSIOMS 
GIMIMO METINĖMS

Kritęs kovoje už laimę
Kai eini siauromis Kauno 

senamiesčio gatvelėmis ar 
gražuole Laisvės alėja, atjau
nėjusia ir architektų sumanu
mo dėka tapusia vienu simpa
tiškiausių bulvarų mieste, ta
rytum girdi žingsnius žmo
nių, kurių jau seniai nebėra 
mūsų tarpe bet kurių vardai 
aukso raidėmis įrašyti į lietu
vių tautos kultūrą.

Tarp šių vardų — ir poeto 
Vytauto Montvilos vardas.

Poetas Vytautas Montvila

Šiemet vasario 4 d. poetas 
būtų šventęs 75 metų jubilie
jų. Deja, jau įpusėjo ketvir
tas dešimtmetis, kai Vytautą 
Montvilą nužudė fašistai. Ta
čiau poeto balsas skamba iš 
knygų, kurios šiandieną lei
džiamos šimtatūkstantiniais 
tiražais, ir nėra Lietuvoje 
žmogaus, kuris dar mokyklos 
suole nebūtų išmokęs jo 
skambių, meilės savo gimta
jam kraštui kupinų eilučių.

Vytautas Montvila gimė 
Chicagoje, lietuvių emigran
tų šeimoje, bet dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą su 
tėvais grįžo Lietuvon ir čia 
patyrė vargo vaiko, samdi
nio, vėliau — bedalio Kauno 
darbininko likimą. Versda
masis atsitiktiniais uždar
biais, stumdydamasis Kauno 
bedarbių eilėse, Vytautas 
Montvila nepaleido iš rankų 
plunksnos, rašė eilėraščius, 
kurie buvo tarytum jo paties 
biografija: juose skambėjo 
darbo žmogaus liūdesys nuo
skaudos, juos nuspalvino 
skurdo ir vargo spalvos. Ta
čiau jaunojo poeto eilėraš
čiuose, greta niūrių ir slogių 
vaizdų, yis dažniau ir dažniau 
ėmė blykčioti kovingi lozun
gai noras1 patvarkyti pasaulį 
taip, kad žmogus nebūtų 
išnaudojamas ir kad jo gyve
nimas pasidarytų šviesesnis. 
Vytautas Montvila žadino 
darbo žmogų naujam gyveni
mui, skatino kovoti:

Visi bedarbiai, 
kumečiai, bežemihį —- 
per aršią kovą — pergalėt ar 

žūt — 
sustums žemes į vieną plačią 

žemę — 

visų, kas dirba, turi žemė 
būt!

Toks atviras poeto žodis, 
aišku, nepatiko valdančiajai 
klasei — buržuazijai, ir ji, 
stengdamasi užčiaupti poetui 
burną, daugelį jo jaunystės 
metų pražudė kalėjimuose. 
Tačiau kalėjimai ir skurdus 
gyvenimas nepakirto poeto 
dainos sparnų. O kai 1940 
metais lietuvių liaudis atgavo 
savo teises, kai Lietuva tapo 
tarybinė, poetas tartum užgi
mė iš naujo, naujoji santvar
ka tarytum atskleidė jo vidi
nes kūrybines galias, ir V. 
Montvila prabilo su dar di
desnių įkvėpimu:
Jau baigės puota kruvina. — 
Pirmyn teisybė eina.
Todėl skambėk, laisva daina, 
laisva nelaisvės kaina.

Poetas aiškiai mato, kas 
vyksta jo gimtinėje, mato 
politines, socialines, kultūri
nes permainas, ir sveikina 
naują gyvenimą, naują žmo
gų. Jo eilėraščiai kaip niekad 
ima gausiai rodytis laikraš
čiuose ir žurnaluose, spausdi
namos jo knygos, jo balsas 
skamba mitinguose ir darbi
ninkų kvartaluose, mokyklo-

IŠ TARYBŲ LIETUVOS
NIJOLĖ AMBRAZ AITYTĖ- 
TSRS LIAUDIES ARTISTĖ

Vilnius, sausio 17 dieną. — 
Didžiausios savo kūrybinės 
veiklos įvertinimo susilaukė 
Lietuvos TSR Valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro solistė Nijolė Ambra
zaitytė. Už didelius pasieki
mus vystant tarybinį muzi
kos meną, dainininkei suteik
tas TSRŠ Liaudies artistės 
garbės Vardas.

Vilniaus operoje Nijolė 
Ambrazaitytė dainuoja 10 
metų, į kurią atėjo baigusi 
Vilniaus Konservatorijos do
centės Elenos Dirsienės kla
sę. Čia ji sukūrė neužmiršta
mą Amneris paveikslą Ver
džio operoje “Aidoje,” Kar
men — Bize operoje “Kar
men,” Varvaros — Scerino 
operoje “Ne vien tik meile,” 
Motinos — Klovos operoje 
“Avė Vita” ir daugelyje kitų.

Solistė yra puikiai įvaldžiu
si ir kamerinį dainavimą. Su 
Valstybinės filharmonijos ka
meriniu orkestru ji lankėsi 
daugelyje broliškų respubli
kų, kone visose socialistinėse 
šalyse. Jos dainavimas buvo 
klausytojų šiltai sutiktas toli
moje Australijoje, Peru, 
Norvegijoje. Nijolės Ambra
zaitytės repertuare — lietu
vių bei kitų tarybinių tautų 
liaudies dainos, tarybinių 
kompozitorių kūriniai, vaka
rų klasika. Solistė mielai 

, koncertuoja Lietuvos mies- 

se ir studentų auditorijose. 
Liaudis pripažino savo poetą, 
ir poetas jos neapvylė, savo 
eilėraščiuose išreikšdamas 
tuos jausmus, kuriuos tada 
pergyveno lietuvių tauta, 
Lietuvos dirbantieji. Tuo pat 
metu savo eilėraščiuose jis 
ryžtingai pasmerkia tamsią 
praeitį, reakciją, visa tai, kas 
stabdė pažangą ir kas turėjo 
būti pašalinta nuo naujojo 
kelio, kuriuo žengė Tarybų 
Lietuva. Būdingi 1940-1941 
metų Vytauto Montvilos poe 
zijos bruožai — pilietinė aist
ra, patriotinis nusiteikimas, 
socialistinės visuomenės 
idealų suvokimas. O meninis 
žodis šiuo metu dar labiau 
subręsta ir sustiprėja, jis 
tampa veržlus ir aistringas, 
kažkuo primenantis Maja- 
kovskio tradiciją, tačiau savi
tas savo nacionaliniu kolori
tu.

Deja, neilgai poetui teko 
džiaugtis naujuoju gyvenimu 
ir su įkvėpimu dainuoti apie 
jį. Vytautas Montvila buvo 
vienas iš pirmųjų karo aukų 
— fašistiniai okupantai jį 
sušaudė pirmaisiais karo mė
nesiais. Dabar jo žuvimo 
vietoje stovi paminklas, pri
menantis poetą revoliucionie
rių, poetą, atidavusį savo 
talentą ir gyvybę kovoje už 
lietuvių liaudies laimę.

Antanas Drilinga poetas

tuose, kolūkių kultūros na
muose, mokyklose, visur su
laukdama karštų simpatijų.

Nijolė Ambrazaitytė — Są
junginio Glinkos ir Tarptauti
nio Ernesku konkurso, vyku
sio Bukarešte laureatė.
I TARPTAUTINĮ CENTRĄ

Žinomas Tarybų Lietuvos 
onkologas, medicinos mokslų 
kandidatas Mečys Stukonis 
išvyko dirbti į Tarptautinį 
vėžio tyrimo centrą Prancūzi
joje, Liono mieste.

Mečys Stukonis — antrasis 
Tarybų Lietuvos onkologų 
atstovas šiame mieste. Jau 
trečius metus Liono Tarptau
tinio centro vienam skyriui 
vadovauja medicinos mokslų 
daktarė Laima Griciūtė.
RESPUBLIKĖ PARODA

Dailės parodų rūmuose ati
daryti Respublikinė liaudies 
meno paroda “Šlovė darbui.” 
Joje eksponuojama 1,700 
vaizduojamosios ir taikomo
sios dekoratyvinės dailės 
darbų, kurių autoriai — įvai
rių profesijų žmonės, savo 
laisvalaikį skiriantys meninei 
kūrybai.

Geriausi šios parodos kūri
niai pateks į Liaudies meno 
rūmų, Lietuvos TSR Dailės 
muziejaus fondus, reprezen
tuos Tarybų Lietuvos savi
veiklinę meninę kūrybą Są
junginėje parodoje, kuri šį 
pavasarį bus atidaryta 
Maskvoje. V. Petkevičienė
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KANADOS ŽINIOS
LIETUVOS MIESTŲ PENKMEČIAI

Artėjant prie 100 tūkstančių ŽINIOS IS LIETUVOS

Iš LLD metinio susirinkimo

Gastroliuodami po Tarybų šalį, Vilniuje viešėjo Kanados 
Nacionalinio teatro baleto solistai Karen Kein ir Frankas 
Ogastinas. Akademinio operos ir baleto teatro spektaklyje 
“Žizel” jie šoko pagrindines partijas.

V. Kapočiaus nuotraukoje — svečiai spektaklio metu.
Montreal. — Ši žiema atsi

žymėjo savo nepaprastu žiau
rumu, vėtra ir šalčiu, ne tik 
mūsų kaimynams amerikie
čiams, bet per kelis atvejus 
siautė baisios audros ir Kana
doje įvairiose vietovėse, pa
darydamos daug nuostolių ir 
nusinešdamos daug gyvybių. 
Kaip tik tokia diena pasitaikė 
ir sausio 29 d., kada buvo 
šauktas LLD Montrealo kp. 
metinis susirinkimas. Valdy
ba buvo abejinga, ar kas 
tokioj baisioj dienoj atsilan
kys į susirinkimą. Bet visų 
nuostabai, susirinko gana 
gražus tautiečių net ir iš 
tolimesnių miesto vietovių 
būrys. Pasirįžimas viską gali 
nugalėti.

Kuopos pirm. J. Urbanavi
čius pirmiausiai paprašė na
rius vienos minutės atsistoji
mu pagerbti mirusius ilgame
čius kuopos narius, tai K. 
Ąžuolaitį ir Adomą Judicką. 
Fin. sekr. L, Kisielis raporta
vo apie narių ir kuopos 
finansinį stovį, pažymėda
mas, kad visi nariai apsimo
kėjo mokestį už pereitus 
metus ir kad jau su šių metų 
pradžia yra apsimokėjusių 
virš 40 narių. Raportavo, kad 
per pereitus metus kuopa 
turėjo įplaukų $1,392.70, iš 
kurių buvo paaukota tarptau
tiniam judėjimui $160 ir 
“Laisvei” $628, ir apmokėtos 
kitos smulkios išlaidos.

Apie “Laisvės” vajų rapor
tavo J. Urbanavičius ir P. 
Kisielienė, kuri padarė per
žvalgą nuo to laiko, kai 
“Laisvė” perėmė “Liaudies 
Balso” skaitytojus, kad auko
mis ir kitokiais būdais, per 
praėjusius metus laikraščiui 
buvo suteikta paramos $840. 
Per vajų gauta 5 nauji skaity
tojai, nemažai prenumeratų 
atnaujinta, tik skundėsi, kad 
sunkiau atnaujinti užrašytas 
prenumeratas Lietuvon. At
sikreipta į skaitytojus, kurių 
prenumeratos pasibaigusios 
ir kurių neužilgo baigsis, kad 
nevilkindami atsinaujintų, o 
tie, kurie nemano atnaujinti 
Lietuvon, kad apie tai pra
neštų. Skaitytojams paragi
nimų administracija neturi 
galimybių pasiųsti, todėl pa
tys pasistenkite laiku atsi
naujinti. Siame vajuje dau
giausiai teko padirbėti J. 
Urbanavičiui ir P. Kisielie
nei.

Valdyba šiems metams pa
likta sena, kurią sudaro šie 
asmenys: J. Urbanavičius, L. 
Kisielis, P. Kisielienė, J. 
Petrauskas ir A. Morkevičius

L. Kisieliui atsikreipus fi
nansinės paramos prancūzų 
pažangiam laikraščiui, ant 
vietos nariai suaukojo $47.

P. Kisielienė pranešė, kad 
kuopa rengia pietus pas ger
biamus J. S. Čičinskus. Pie
tūs įvyks sekmadienį, grei
čiausiai kovo 13 d. Užkvietė 
visus dalyvauti ir pasikviesti 

savo pažįstamus. Atsikreipė 
dovanėlių laimėjimams ir 
prašė moterų pakepti skanu
mynų.

Po visų kuopos reikalų 
aptarimo, išsivystė plačios 
diskusijos, kurios sukosi dau
giausiai apie Quebeco naujai 
išrinktą valdžią. Padiskusuo- 
ta spaudos bendradarbiavimo 
klausimu. Raginta draugus, 
galinčius plunksną vartoti, 
kad daugiau rašytų. Bet iš 
kai kurių korespondentų bu
vo nusiskundimų, kad jų 
siųstų raštų “Laisvė” netalpi
no, tai daugiau neturi ūpo 
rašyti.

Tuo susirinkimas, kuris 
praėjo labai brandžiai, ir 
baigėsi. P-rė K.

Montreal, Que.
LIGONIAI

M. Paragis turėjo antrą 
operaciją R. Viktorijos ligoni
nėj jo žmona A. Paragiene 
netikėtai puolusi, susilaužė 
kairiąja koją. Buvo nuvežta į 
Belokasse ligoninę.

K. Repšis staiga susirgo 
darbovietėje, išvežtas į Mai- 
sonevive ligoninę.

M. Knistautas netikėtai 
puldamas, sulaužė dešinę 
ranka. Buvo Jean-Talon ligo
ninėje.

P. Strimieriei puolat į rūsių 
laiptais, skilo šonkaulis, ran
dasi St. Gabrini ligoninėje.

B. Šalčiūnas, tikrina svei
katą R. Viktorijos ligoninėje.

Linkiu visiems greit pa
sveikti.

IŠVYKO
O. Veršinskienė, E. Mačio- 

niene yra išvykusios į Floridą 
pasidžiaugti saulutės spindu
liais. Gero vėjo.

MIRĖ
Sausio 25 d. buvęs Mon- 

trealietis, o dabar gyvenęs 
Toronto, mirė Antanas Šer
pytis, apie 60 m. Paliko 
nuliūdime žmoną Ireną, sesu
tę Teresę ir artimus giminai
čius M. M. Gudus, kurie buvo 
nuvykę į laidotuves. Velionis 
buvo gimęs Montreale.

Artimiesiams gili užuojau
ta, o velioniui lai būna lengva 
Kanados žemelė. J-na

Mirties bausmė 
sugrąžinama
Trenton, N. J. — Valstijos 

seimelis 58 balsais prieš 16 
nutarė į New Jersey sugrą
žinti mirties bausmę už žmo
gaus nužudymą. Tuo svarbiu 
klausimu diskusijos tęsėsi 
tiktai pusantros valandos. 
Spėjama, kad gubernatorius 
Byrne seimelio nutarimą pa
sirašys.

Panevėžio vardas jau mini
mas beveik 500 metų. Tai 
miestas prie Nevėžio upės, 
kuris, tiesa, ilgą laiką buvo 
nedidelis — prieš .120 metų 
turėjo 5,900 gyventojų. Per 
šimtą metų miesto gyventojų 
skaičius padidėjo iki 24 tūks
tančių (1937 m.). Tačiau Pa
nevėžys ekonomiškai išsivys
tė ir tapo aukštos kultūros 
miestu tapo po II pasaulinio 
karo.

Sako, kad panevėžiečiams 
devintasis penkmetis buvo 
brandus — subrendo darbo 
sąlygomis. Tam reikėjo re
konstruoti nemaža gamyklų, 
perginkluoti jas nauja techni
ka, patobulinti technologi
nius procesus. 40 proc. pro
dukcijos prilygsta pasauli
niams standartams ir yra 
pažymėta valstybiniu koky
bės ženklu. Našiai dirbo “Ek
rano” ir metalo dirbinių ga
myklos, cukraus fabrikas, 
duonos ir linų kombinatai bei 
kitos įmonės. Jau 1950 m. 
mūsų mieste buvo gaminama 
pramoninės produkcijos tiek, 
kiek ir prieš karą. O štai per 
devintąjį jos apimtis išaugo 
28,4 karto: kasdien pagami
nama produkcijos daugiau 
kaip už 2 mln. rub. Panevė
žys išleidžia gaminius, kurių 
gamybos seniau neįsivaizda
vome. Tai kineskopai, krišto
lo indai, autokompresoriai, 
elektroninių skaičiavimo ma
šinų agregatai, suvenyrai, 
kabeliai, stiklas.

Ką žada naujas, dešimtasis 
penkmetis? Jeigu apsidairy
sime iš naujojo viešbučio 
keturiolikto aukšto, pamaty
sime daugybę bokštinių kra
nų. Vakaruose triūsia staty
bininkai prie Klaipėdos gyve
namųjų namų kvartalo, mo
kyklos, vaikų darželių staty
bos. Panašus vaizdas ir ry
tuose. Čia statomas Žemaičių 
mikrokvartalas. Pramoni
niuose rajonuose kyla auto- 
kompresorių, lengvųjų auto
mobilių remonto gamyklos. 
Greitai bokštinių kranų strė
lės sumosuos prie stambiau
sių šio penkmečio objektų: 
prie “Ekrano” spalvotų kine
skopų korpuso, konservų, 
stiklo, linų fabrikų, tikslio
sios mechanikos ir autokom- 
presorių gamyklų. Bus pasta
tyta prekybos, sveikatos ir 
kiti civiliniai pastatai.

Ar pakaks darbo rankų 
mieste? Tai labai svarbi pro
blema. Beveik 57 proc. visų 
gyventojų dalyvauja visuo
meninėje gamyboje'. Kartu 
su vyrais darbuojasi ir mote
rys. Kai kurios miesto ūkio 
šakos tapo moteriškomis: 
prekyba, švietimas, sveika
tos apsauga. Panevėžyje yra 
11 tūkst. specialistų. Ir labai 
stinga darbininkų. Nors, kai 
Jūs skaitysite šias eilutes, 
mieste, gal būt, jau gyvens ir 
100 tūkst. žmonių. Tai bus 
penktas Lietuvos miestas 
peržengęs šią ribą, o penk
mečio pabaigoje — apie 110 
tūkst. Vienintelis kelias dar
bininkų stokai “padengti” — 
kelti darbo našumą. Tai pats 
svarbiausias uždavinys.

Dabar miesto vidurines ir 
specialiąsias mokyklas lanko 
17,500 jaunuolių ir merginų. 
Vaikų darželiuose-lopšeliuose 
yra išlaikomi 6,200 vaikučių. 
Gyventojų sveikata rūpinasi 
beveik 2 tūkst. darbuotojų: iš 
jų 370 gydytojai. Labai išsi
plėtė sveikatos apsaugos ma
terialinė techninė bazė, page
rėjo šio darbo kokybė. Pa
vyzdžiui, iš 100 kūdikių, gi
musių 1975 m., auga99.

Panevėžys vis labiau garsė
ja, kaip regioninis kultūros 
centras. Dramos teatro ko
lektyvas, vadovaujamas 
TSRS liaudies artisto J. Mil
tinio, išugdė nemaža gabių 
aktorių, ir įnešė svarų indėlį į 

respublikos, Tarybų Sąjun
gos teatrinę kultūrą. Teatras 
yra žinomas ir tarptautiniu 
mastu. Be to, jo aktoriai 
užima deramą vietą ir kino 
mene.

Turime ir puikių saviveik
los kolektyvų, iškovojusių 
pripažinimą ne tik mūsų res
publikoje, bet ir už jos ribų. 
Tradicinėmis tapo dainų ir 
meno šventės, dailės dienos, 
įvairios parodos. Gyventojai 
vis daugiau skaito knygų, 
laikraščių ir žurnalų, lanko 
kino teatrus, perka gėles. 
Visa tai labai prisideda prie 
jų bendrosios kultūros kėli
mo.

Metai keičia patį miestą. 
Jis auga ir gražėja. Panevė
žys — tankiausiai apgyven
dintas iš visų respublikos 
didžiųjų miestų. Tai kelia 
labai rimtas problemas tvar
kant miestą. Čia, beje, tenka 
prisiminti, kad buržuaziniais 
laikais miestas buvo labai 
apleistas: nebuvo požeminių 
inžinierinių komunikacijų, as
faltuotų gatvių, gerai įrengtų 
aikščių, skverų ir parkų. Kita 
vertus, didžiausi miesto tvar
kymo darbai pradėti tik nuo 
šeštojo dešimtmečio pabai
gos. Per tą laiką įvykdyta 
tikra komunalinė revoliucija. 
Racionaliai išspręsta energe
tinių resursų, vandens ir 
ryšių sistema. Išasfaltuota 60 
proc. visų gatvių, įrengti 
šaligatviai sutvarkytos aikš
tės, parkai, pasodinta daug 
gėlių. Pastatyti 2 tiltai per 
Nevėžį, o visi senieji pakeisti 
naujais. Miestas pasipuošė 
įdomiomis dekoratyvinėmis 
skulptūromis, baigiama sta
tyti kanalizuojamų vandenų 
valymo stotis, statoma už
tvanka per Nevėžį. Ją užbai
gus, upės vandenį galės pa
naudoti įmonės ir bus įreng
tas 80 ha pjoto vandens 
telkinys poilsiui bei vandens 
sportui.

Tvarkant miestą susiduria
me su keletu problemų. Vie
na iš jų — tai gatvių perkro
vimas ir oro užteršimas auto
mobilių dujomis. Per 1970- 
1975 m. mechaninių trans
porto priemonių skaičius pa
didėjo beveik 3 kartus. Da
bar apytikriai jau kas trečia 
šeima turi transporto prie
monę. Todėl mūsų laukia 
didelis darbas sprendžiant 
automobilių parkavimo pro
blemą.

Siame penkmetyje numato
ma toliau statyti žiedines 
gatves, apjuosiančias centrą, 
garažus, stovėjimo aikšteles, 
toliau puošti ir gražinti mies
tą. Jų sąrašą galima būtų 
tęsti. Bet gal jau užteks, tik 
miesto pramonės produkcija 
irgi keliauja į visas šalies 
respublikas ir į 40 užsienio 
valstybių.

K. Kačkus, Panevėžio 
miesto Vykd. Kom. Pirm.

• „SUPROJEKTUOTA" 
BAKTERIJA

Vis aktualiau turėti patiki
mas priemones, kurios apva
lytų nafta užterštus vandenis. 
Vienoje JAV firmoje dirbantis 
daktaras Čakrabartis sumanė 
sukonstruoti bakterijas, kurios 
gali apvalyti vandenis nuo 
naftos produktų. Savo kon
strukcijos pagrindu šis dakta
ras paėmė keturių rūšių bak
terijų genetinę medžiagą. 
Kiekviena iš šių bakterijų ga
lėjo skaldyti kai kuriuos naf
tos angliavandenius. Kryžmi
nimo rezultate eksperimenta
torius gavo bakteriją „super
meną", kuri skaido naftos 
angliavandenius greičiau ir 
efektyviau, negu visi jos 
pirmtakai.

• ORO UŽTERŠIMAS IR 
DERLIAI

Daug lėšų netenka JAV že
mės ūkis dėl vis didėjančio 
atmosferos užteršimo. Gamtos 
apsaugos specialistų nuomo
ne, dėl smogo pupų derlius, 
sumažėja 25 proc., pomidorų 
—- 33, o liucernos ir kukurū
zų — 15 proc.

RŪSČIŲ KOVŲ 
PUSLAPIAI

Knygynuose pasirodė Kau
no rašytojo Alpo Liepsnonio 
knygelė “Ąžuolai nesitrau
kia.” Joje vaizduojami karei
viai žurnalistai ir rašytojai 
fronte. Pirmą kartą plačiau 
nušviečiama laikraščio “Už 
Tarybų Lietuvą” 1942-1943 
metų veikla. Redakcija buvo 
įsikūrusi ant Valdajaus ežero 
kranto, laikraštis leidžiamas 
LKP Centro Komiteto rūpes
čiu ir platinamas okupuotoje 
Lietuvoje. Jame buvo spaus
dinami P. Cvirkos, S. Neries, 
A. Venclovos ir kitų rašytojų 
publicistiniai straipsniai ir 
kūriniai.

Leidinyje autorius piešia 
Antano Sniečkaus apsilanky
mą Šiaurės vakarų fronte, jo 
ryšius su fronto vadovybe.

Laikraščiui didelę paramą 
teikė dienraščio “Za Rodinu” 
darbuotojai.

A. Liepsnoms pasakoja 
apie savo redakcijos kaimy
nus — S. Ščiupačiovą, A. 
Isbachą ir kitus rašytojus. 
Taip pat pateikta epizodų iš 
autoriaus susitikimų Maskvo
je su A. Tolstojum, A. Tvar- 
dovskiu, I. Erenburgu.

Knygelėje pavaizduotos ir 
16-osios Lietuviškosios divi
zijos 1943 metų kautynės. 
Jose ypač pasižymėjo Kaune 
kalinti komunistai: M. Jun- 
čas-Kučinskas, J. Jurevičius, 
P. Kičas, A. Lifšicas.

Įvykius apibendrinanti 
autoriaus išvada tokia: svar
biausią vaidmenį kovoje prieš 
barbarišką fašistinį priešą su
vaidino tautų brolybė. Apie 
tai knygoje pateikta gyvų 
pavyzdžių.

V. Vėsaitė 
“Kauno Tiesa”
77 T O ®

DIDELI LIETUVOS 
STATYBININKŲ 
DARBAI IR UŽMOJAI

Pirmųjų dešimtojo penk
mečio metų darbo rezultatus 
ir uždavinius 1977 metams 
apsvarstė Vilniuje įvykęs 
Kaimo statybos ministerijos 
aktyvo susirinkimas.

Pranešėjas — kaimo staty
bos ministras A. Bagdonas, 
kiti kalbėjusieji pažymėjo, 
kad dauguma ministerijos or
ganizacijų kolektyvų praėju
siais metais dirbo gerai. Iš 
viso atlikta darbų už 101.7 
milijono rublių, metinė pro
grama įvykdyta 101 procen
tu.

Dar didesni šių metų užda
viniai. Ministerijos organiza
cijos turės atlikti darbų už 
111 milijonų rublių, atiduoti 
žemdirbiams daug gyvena
mojo ploto, statys 18 gyvuli
ninkystės kompleksų. Sie
kiant įvykdyti šias užduotis, 
nedidinant darbininkų skai
čiaus, reikės 6.5 procento 
pakelti darbo našumą. Tam 
reikia plačiau naudoti pernai 
ir anksčiau išmėgintas ir 
pasiteisinusias darbo organi
zavimo, jo mechanizavimo 
priemones, toliau tobulinti 
statybos valdymą, pertvar
kyti ir stiprinti inžinerines 
tarnybas, kelti darbininkų 
kvalifikaciją. Dar didesnį už
mojį įgaus pažangus brigadi- 
nės rangos būdas. Jį taikys 
190 brigadų. ELTA

DRAUGIŠKI SANTYKIAI 
TARP TARYBŲ LIETUVOS 
IR SUOMIJOS

Vilnius, L 11 (ELTA). 
Šiandien “Pergalės” kino tea
tre atidaryta paroda “Suomi
ja —- nuotraukos, kita me
džiaga, supažindinanti su šios 
draugiškos šalies įžymybė
mis, jos istorija.

Parodą atidarė Užsienio tu
rizmo valdybos prie Lietuvos. 
TSR Ministrų Tarybos virši
ninkas A. Petraitis. Jis pažy

mėjo, kad TSRS ir Suomijos 
draugystė vis stiprėja, tary
biniai turistai vis labiau do
misi šia šalimi.

Atsakomąjį žodį tarė Suo
mijos Turizmo vystymo cen
tro skyriaus direktorius P. 
Laukala.

Paroda atidaryta ryšium su 
šiandien Vilniuje prasidedan
čia dekada “Suomija — turiz
mo šalis.” Šios dekados proga 
taip pat rodomi tarybiniai ir 
suomių filmai, pasakojantys 
apie Suomiją, Tarybų Sąjun
gos ir Suonąijos santykius. 
Apie turizmo" vystymą Suo
mijoje taip pat buvo pasakota 
šiandien įvykusioje spaudos 
konferencijoje.

LIETUVIŲ POETŲ 
KŪRYBA
AZERBAIDŽANIEČIŲ 
KALBA!

Vilnius. — Tvirti draugys
tės ryšiai sieja dviejų broliš
kų respublikų — Azerbaidža
no ir Lietuvos rašytojus bei 
knygų leidėjus. Pernai Baku 
ir Vilniuje su pasisekimu 
vyko knygų ir knygų grafikos 
parodos, kurios tapo tikromis 
tautų kultūros šventėmis. 
Tada “Minties” leidykla išlei
do lietuvių kalba azerbaidža
niečio V. Arzumanovo knygą 
“Kūrybos broliai,” kuriai me
džiagą jis surinko Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos Lie
tuvių kalbos ir literatūros 
institute bei kitose Vilniaus 
mokslo įstaigose.

Ir štai neseniai į Vilnių 
atėjo gera žinia: Baku išleis
tas lietuvių poetų eilėraščių 
rinkinys “Alyvos.” ELTOS 
KORESP.

BIBLIOTEKOS IR 
LIETUVOS LAIVUOSE!

Klaipėda. — Septynis šim
tus naujausių leidinių į toli
mąjį Atlantą išgabeno plau
kiojanti bazė “Palanga.” Jos 
kilnojamos bibliotekos skai
tytojais taps šio ir kitų laivų 
įgulų, dirbančių toli nuo gim
tojo uosto, nariai.

Visose platumose jau pabu
vojo Okeaninio žvejybos lai
vyno bazės bibliotekos kny
gos. Saugyklos fonduose — 
daugiau kaip šimtas tūkstan
čių visuomeninės-politinės, 
grožinės, techninės, moksli
nės literatūros kūrinių. Kiek
vieną savaitę transportiniai 
ir žvejybos laivai, sugrįžę į 
uostą, papildo savo kilnoja
mas bibliotekėles naujomis 
knygomis rusų, lietuvių, ang
lų, vokiečių ir kitomis kalbo
mis.

— Šiuo metu žvejybos lai
vyne veikia 170 plaukiojančių 
bibliotekų, turinčių apie 11 
tūkstančių skaitytojų, — pa
sakoja bibliotekos direktorė 
E. Tiurina.

Nesvietiškai 
aštri bausmė

Cairo. — Egypto preziden
tas Sadat pasirašė įstatymą, 
kuris draudžia streikus ir 
politines demonstracijas. 
Bausmė tiems, kurie šį jo 
įstatymą laužys — amžinas 
kalėjimas! Įstatymas nu
kreiptas prieš komunistus ir 
visus kairiuosius žmones ir jų 
organizacijas.

STAMFORD, CONN.

Mirus

Mary Zoubra [Burbaitė]
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei ir švogeriui 

Amelia ir Walter Yuskovic, taipgi visiems kitiems 
artimiesiems.

SYLVIA ir ALGERD BUKAS
Sands Point, N. Y.

San Francisco, Cal.
Prieš dvi savaites staigiai 

susirgo mūsų veikli Valerija 
Sutkienė, ją paguldė nelem
toji širdies liga bei priepuolis. 
Draugė Valerija išbuvo Kai
ser Foundation ligoninėje dvi 
savaites, o dabar gydosi na
mie daktaro priežiūroje.

Mūsų Valerija yra San 
Francisco LLD ir LDS kuopų 
valdybos narė, “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajininkė ir rengi
nių šauni darbuotoja. Varde 
kuopų narių ir nuo savęs 
nuoširdžiausiai linkime mielai 
Valiei, kad josios sveikata 
greit sutvirtėtų ir būtų visiš
kai sveika, ir taip pat ener
ginga visuose darbuose!
RENGINYS

Sausio 16 dieną LLD 153 
kuopos pobūvis su vaišėmis ir 
paskaita, kuris įvyko Suomių 
patalpose Berkeley, Cal. Į 
šios dienelės jaukų pobūvį 
svečių susirinko geras skai
čius. Smagu priminti, kad 
dalyvių tarpe dalyvavo buvu
si Chicagietė Antanina Staš- 
kienė, kuri atvyko pastoviai 
apsigyventi pas dukrą ir jos 
šeimą Kalifornijoje.

Mūsų dabartiniai renginiai 
daugumoje būna su vaišėmis, 
tad ir šį kartą baigiantis 
vaišėmis Aldona Bell pateikė 
šios popietės dalyviams įdo
mią paskaitą apie reumatą 
bei sąnarių ligą, kuri ypač 
senesnio amžiaus žmones 
gausiai ir skausmingai kanki
na. Miela Aldona, kuri dirba 
Miesto Publikos Sveikatos 
skyriuje, matyt, turi gan 
žinojimo apie sveikatą ir li
gas. Gal ir ateityje ji sutiktų 
pateikti tūlais sveikatos klau
simais paskaitų. Beje, malo
nu pažymėti, kad Aldona yra 
dukra drg. S. Grublino, kuris 
ne per seniai atsikėlė į mūsų 
padangę iš Floridos.

Didelė ir nuoširdi padėka 
Aldonai už įdomią paskaitą, 
šeimininkėms už nemažą 
triūsą vaišių darbuose. Ši 
jauki popietė buvo visapusiai 
šilta ir sėkminga. M. B.

Miami, Fla.
Prie mūsų Miames Lietu

vių Socialio Klubo naujosios 
valdybos ir naujo pirmininko 
į trumpą laiką veikla pagyvė
jo, ir su gerais rezultatais.

Sausio 26 d. įvyko spaudos 
naudai bazaras, kuris davė 
spaudai gražios paramos.

Sausio 30 d., sekmadienį po 
pietų, buvo surengta meninė 
programa, kokią Klubas jau 
seniai buvo bematęs. Tai 
buvo įvairi dainų programa. 
Dainavo solistai, duetai, trio, 
kvintetas ir Aido Choras. 
Pelnas eis Miames Lietuvių 
Kvinteto naudai. Jie kas 
savaitę praktikuoja trečiadie
niais ir iš savo kišenių apmo
ka mokytojai Birutei Ramoš
kaitei. Be to, susidaro ir 
kelionės lėšų . . .

Publika labai ramiai užsilai
kė, po kiekvienos dainelės 
buvo gausūs aplodismentai.

Paprastai LSK kas mielą 
sekmadienį rengdavo tiktai 
šokius ir šokius. Jei kurie iš 
jaunėsiu myli patrepsėti, aš 
nieko prieš tai. Tačiau, man 
atrodo, kad bent vieną kartą į 
mėnesį reikėtų duoti ką nors 
kultūringesnio, kaip turėjo
me sausio 30 d. Nebūtinai 
turi būti tiktai dainos, gali 
būti filmų iš Lietuvos parody
mas ar paskaitos.

A. P. Gabrėnas
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JAU PRAĖJO 
SENIEJI METAI

Pradžioje metų organizaci
jų naujos valdybos planuoja 
veiklą naujiems metams. Ta
čiau naujumo mažai teatsi- 
randa. LLD 75 kuopos susi
rinkimas, vykęs 1976 metų 
gruodžio 22 dieną, išrinko vėl 
tuos pačius į kuopos valdybą 
ir 1977 metams. Jie yra: 
Kuopos pirmininkas V. Bovi
nas, užrašų raštininkas M. 
Navickienė, finansų sekreto
rius J. Paukštaitis, iždinin
kas J. Zutra. Kultūrinės vei
klos komisiją sudaro: A. Ieš
mantą, A. P. Gabrėnas, J. 
Smalenskas ir V. Bovinas. 
LLD kuopos sueigų vyriausia 
šeimininkė pasilieka taip pat 
Marytė Nevins. Ji ir geriau
sias jos talkininkas Juozas 
Nevins visuomet pateikia 
skanius pietus mūsų sueigo
se. Kuopos nariai didžiai 
dėkingi Marytei ir jos talki
ninkėms už vertingą darbą 
kuopos gerovei.

Prašome LLD kuopos na
rius ir svečius dalyvauti se
kančiame LLD 75 kuopos 
susirinkime 1977 metų vasa
rio 23 dieną. Kaip jau žinome, 
sausio mėnesio kuopos susi
rinkimo datą (26 d.) skyrėme 
kuopos metiniam Bazarui. 
Tad susirinkimą praleidome. 
Bazaro reikalu bus rašoma 
kitų korespondentų.

Šių metų sausio 12 dieną 
įvyko LSK mėnesinis susirin
kimas, kuriame naujoji val
dyba stojo prie organizacijos 
vairo. Štai LSK valdyba 1977 
metams: Pirmininkas — A. 
Iešmantą, vicepirmininkas — 
F. Mankauskas, tarimų rašti
ninkas — N. lešmantienė, 
finansų sekretorius — Valen
tina Nevins, iždininkas — M. 
Navickienė, maršalka — Ch. 
Aimontas. Direktorių tarybą 
sudaro: M. Nevins, Ch. Ta
mošiūnas, Al. Nevins, A. P. 
Gabrėnas, V. Bovinas ir gar
bės direktorius J. Smalens
kas.

Kaip matome, į šių metų 
LSK valdybą įeina 4 nauji 
veikėjai, kurie iki šiol tuose 
postuose nebuvo. Tai džiugu, 
visi jie pilni jaunatviškos 
energijos, turi patyrimo kul
tūrinėje ir meninėje veikloje. 
Linkime jiems geriausios 
sėkmės. Žinoma, apgailėtina, 
kad kai kurie buvę LSK 
valdyboje jau išsiskyrė iš 
mūs tarpo. Kitus metų našta 
ir sveikata privertė pasi
traukti iš LSK veiklos. Taip 
yra su J. Paukštaičiu, J. 
Šukaičiu ir kitais. Ypatingai 
tenka paminėti LSK vetera
ną J. Koch, kuris betarpiš
kai, be jokių pertraukų nuo 
pat LSK įsikūrimo Miamyje, 
buvojo iždininku. Dėl minėtų 
priežasčių šiuo metu ir drau
gas Koch turėjo pasitraukti iš 
atsakingo LSK valdybos pos
to. J. Koch ir kiti LSK buvę 
veikėjai pelno klubo narių 
pelnytą pagarbą.

LIETUVIŠKOS KNYGOS 
FLORIDOJE

Pirmiausia, tai LLD kuopa, 
LSK, visi jų nariai dėkojame 
“Tėvynės” draugijai, P. Pe
troniu! ir kitiems draugams 
Lietuvoje už labai vertingų 
knygų siuntinius ir naujame
tinius linkėjimus mūsų orga
nizacijoms. Taip gausiai padi
dėjo knygų ir žurnalų skai
čius LSK salėje. J. Smalens
kas atidžiai prižiūri, tvarko ir 
skaitytojams dalina naujas 
knygas ir kitą literatūrą.

Mes kreipiame dėmesį vie
tinių tautiečių ir mūs svečių, 
kurie iš “šaltųjų” valstijų 
atvyksta į Floridą sušilti, 
Miamyje, LSK salėje, jūs 
rasite teisingos informacinės 
Eteratūros, kurioje nušvie
čiama, gyvais faktais įrodo
ma dabartinės Lietuvos eko
nominis ir kultūrinis gyveni
mas, socialinė pažanga. Juk 
žinome, kad kapitalistinė

MIAMI, FLA. Palaidojome Aleksą Veličką
spauda visiškai neduoda tei
singų informacijų apie tai, 
kas jau pasiekta ir siekiama 
Tarybų Lietuvoje ir kitose 
socialistinėse šalyse.

Ypatingai tiems lietu
viams, kurie dar gyvena įta
koje tų “vaduotojų”, kurie 
bėgo iš Lietuvos ir kitų šalių 
nuo socializmo ir savo nusi
kaltimus dangsto “lietuvy
bės” bei “laisvės” frazėmis. 
Jų informacijai, kurie dar 
kalba apie lietuvių tautos 
“rusinimą,” atsako milijoniai 
lietuviškų knygų leidimo tira
žai. Tarybų Lietuvoje išaugo 
grožinė literatūra, poezija, 
teatras kaip niekad pirmiau.

Žodžio, meninės kūrybos 
laisvę dabartinėje Lietuvoje 
puoselėja Komunistų partija 
ir kitos organizacijos. Ten 
veikia grožinės literatūros 
rašytojų žurnalistų, kompozi
torių, dailininkų, teatralų ir 
kitos sąjungos. Kultūrinės, 
meninės sąjungos leidžia sa
vą literatūrą, laiko savo ple
numus, konferencijas. Tad 
norint kalbėti apie dabartinės 
Lietuvos materialinį ir kultū
rinį gyvenimą, socialinę tau
tos pažangą — pirmiausia 
būtina sužinoti, kas ten vei
kiama, ko siekiama.

Žinoma, pas mus yra litera
tūros ir apie tokius krimina
lius nusikaltėlius kaip Bra
žinskai. Jų nusikaltimus šio
mis dienomis demaskuoja ir 
vietinė kapitalistinė spauda. 
Dienraštis “Miami Herald” 
(pradžia sausio 30) spausdina 
seriją straipsnių apie 59 hitle
rinius žudikus, kurie rado 
prieglaudą JAV. Tai doku
mentuotas įrodymas, su ko
kiais elementais ir lietuviški 
“vaduotojai” nori laisvinti 
Lietuvą iš socializmo. Patar
tina ir lietuviams susipažinti 
su tų straipsnių turiniu.

V. Bovinas

Norwood, Mass.
Sausio 20 dieną po ilgos ir 

sunkios ligos, išgulėjus virš 
devynis mėnesius Milford, 
Mass., Nursing Home be 
žado ir sąmonės, mirė Nelė 
Grybienė. Buvo pašarvota 
Norwoode Paul H. Krow 
Funeral Home, 1248 Wa
shington St. Jos karstą puošė 
gražių gėlių vainikai ir puokš
tės, prisiųsti giminių bei 
draugų ir organizacijų, kaip 
LDS 3 kp., LLD 9 kp., 
Norwood Lietuvių Namo 
Bendrovės ir Massachusetts 
Moterų Sąryšio, kuriose ji 
priklausė ir veikė per daug 
metų. Velionė buvo Sąryšio 
kasininkė, kol jis gyvavo.

Nelė buvo pažangi moteris, 
mylėjo apšvietą, skaitė 
“Laisvę,” “Vilnį,” “Liaudies 
Balsą” ir kitus laikraščius.

Nelė paliko dideliame liū
desyje savo vienturtę dukre
lę Gigą ir žentą A. Straponį, 
brolienę Mary Valmienę ir 
jos šeimą ir daugiau artimų 
giminių ir draugų. Tarybų 
Lietuvoje liko jos sesutė Ona 
Lukoševičienė ir seserėčia 
Angelija Stukienė ir kiti gi
minės.

Sausio 22 d. 10 vai. ryto 
susirinko giminės ir draugai 
atlikti jai paskutinį patarna
vimą ir palydėti į Norwood 
miesto Highland kapines. 
Prieš išlydint šermeninėje S. 
Rainard pasakė jausmingą 
kalbą, atžymėdamas- Nelės 
nueitą nelengvą gyvenimo 
kelią ir jos atliktus gerus 
darbus dėl visuomenės. Kapi
nėse taip pat drg. S. Rainard 
tarė paskutinį atsisveikinimo 
žodį.

Po laidotuvių visi palydovai 
buvo pakviesti užeiti į Nor- 
woodo Namo Bendrovės Klu
bą. Ten visi buvo tinkamai 
pavaišinti.

Lai Nelei būna amžina ra
mybė, o jos dukrelei Olgai ir 
artimiesiems nuoširdi užuo
jauta. M. Uždavinis

Domicėlė ir Aleksas Veličkai

Aleksas Velička mirė vasa
rio 1 d. ir buvo palaidotas 
vasario 4 d. iš August Kodis 
šermeninės Maspethe į Pine
lawn kapines Long Islande. 
Alekso grabas skendo gėlėse.

Vasario 3 d. vakare atsi
sveikinome su Aleksu. Ukrai
ną Choro vadovas Ilchuk, 
ilgametis draugas Veličkų, 
pasakė ypatingai jautrią ir 
gilią kalbą, kuri lietė kiekvie
ną ateivį, atvykusį į šią šalį 
prieš Pirmąjį Pasaulinį karą. 
Nuo lietuvių kalbėjau aš, 
nupiešdama Alekso veiklą 
mūsų pažangiųjų tarpe. Visas 
atsisveikinimas vyko anglų 
kalba.

Domicėlė Gvildaitė ir Alek
sas Velička gimė Veliuonoje. 
Jie abu nuo jaunų dienų buvo 
bažnyčioje giedoriais, nors 
tuo laiku asmeniniai nepasi- 
pažino. Jie atvyko (ne kartu) 
į Massachusetts valstiją 1913 
metais ir ten artimai susipa
žino. Paskiau persikėlė į Wa
terbury, Conn., kur 1921 
metais vasario 27 d. susituo
kė ir už kelių mėnesių apleido 
Waterbury ir atvyko apsigy
venti New Yorko valstijoje, 
pirmiausia Brooklyne. Ten 
1924‘metais gimė jų sūnus 
Justinas.

Gyvendami New Yorke, 
abu Veličkai pasižymėjo pa
žangiųjų judėjimo meninėje 
veikloje. Abu buvo Aido Cho

ALBERTSON, N. Y.

Minis

Aleksui Veličkai
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Domicėlei, 

sūnui Justinui ir jo šeimai, taipgi visiems kitiems 
artimiesiems bei draugams.

Liūdime visi netekę buvusio uolaus aidiečio, 
solisto, menininko.'

AIDO CHORAS
Brooklyn, N. Y.

ALBERTSON, N. Y.

ALBERTSON, N. Y.

Miras

Aleksui Veličkai
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Domicėlei, 

sūnui Justinui, marčiai Marcia, anūkėms Erica ir 
Nina ir visiems kitiems artimiesiems.

W. B. Keršuliai A. Rainienė
W. A. Malin P. N. Ventai
G. Wareson E. Danilevičienė
S. Diržuvaitienė K. Rušinskienė
Ieva Mizarienė L A. Bimbai
J. Siurba AnneYakstis

Minis

Aleksandrui Veličkai
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Domi

cėlei, sūnui Justinui, marčiai Marcia, anūkėms ir 
visiems kitiems giminėms bei draugams.

Linkime Jums ištvermingai pergyventi šias 
skaudžias valandas netekus brangaus žmogaus.

KOSTANCIJA RUČINSKIENĖ 
ir šeima

Brooklyn, N. Y. <

ro nariai. Aleksas turėjo 
labai puikų tenoro balsą ir 
mažai kur apsiėjome rengi
niuose be jo dainų kaip 
solisto. Jis taipgi buvo geras 
aktorius, vaidino operetėse ir 
veikaluose.

Aleksas neapsiribojo vien 
tik meno veikla, jis dalyvavo 
mūsų organizacijose, užimda
mas valdybose vietas, kur tik 
buvo reikalinga. Jis iš amato 
buvo virėjas ir ne vieną kartą 
suruošė pietus mūsų pobū
viuose. Per eilę metų Velič
kai su Ignu ir Beatrice Sut- 
kais užlaikė restoraną “Lais
vės” name Brooklyne ant Ten 
Eyck Street. Ten mes visi 
eidavome pavalgyti skaniai 
paruoštų lietuviškų valgių./

Per paskutinius 16 metų 
Veličkai gyveno Albertson, 
Long Islande, kartu su sū
num Justinu, marčia ir anū
kėmis Erica ir Nina. Visa 
šeima sugyveno ypatingai su
tartinai ir gražiai. Aleksas 
pradėjo nesveikuoti gana se
niai — pirmiausia neteko 
regėjimo, o vėliau reikėjo 
amputuoti koją . . . Domicėlė 
irgi nesveikuoja, o reikėjo 
prižiūrėti sergantį vyrą.

Visų mūsų pažangiųjų 
draugų vardu, reiškiu giliau
sią užuojautą Veličkų šeimai 
ir artimiesiems.

Ieva Mizarienė

Minėkime kovo aštuntąją — 
Moters Dieną su Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo na
rėms kovo 6 d., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., 2 vai. Bus 
meninė programa. Bus duoda
mi pietūs.

Draugiškas susitikimas
Prieš pat Naujuosius metus 

draugė Ona Babarskienė su
silaukė viešnios iš Tarybų 
Lietuvos sostinės Vilniaus, 
brolio dukters Onos Pe
trauskienės. Viešnia yra bai
gus Vilniaus universitete tei
sių mokslą ir toje profesijoje 
dabar darbuojasi. Ypatingai 
man buvo įdomu išsikalbėti 
su viešnia, nes jos instrukto
rius buvo mano geras bičiulis 
Andrius Bulota, kuris dabar 
jau miręs.

Labai gaila, kad viešnios 
atvykimas pasitaikė tuo lai
ku, kai mes buvome užpulti 
nepaprastai didelių šalčių, tai 
ji negalėjo daug kur nuvykti 
ir plačiau susipažinti su mūsų 
Amerika. Draugė Babarskie-

Dėkojame
Povilui ir Aldonai 
Aleknams

Povilas ir Aldona Aleknai 
sustojo “Laisvės” pastogėje, 
kai jie atvežė Aldonos sesutę 
Pauliną Čivienė išleisti namo, 
kuri buvo atvykusi iš Lietu
vos mėnesiui laiko pas sesu
tę.

Aleknai atvežė didelę dėžę 
greipfriutų jų pačių išaugin
tų mūsų kolektyvui. Mes 
pasidalinome su LDS Centru 
tais ypatingai sultingais ir 
skaniais vaisiais, kokių mes 
čia negalime nusipirkti nei už 
pinigą.

Taipgi, pasirodžius Povilui, 
aš greit išrašiau jam čekį 
vertės $40 už jo antrą laimėtą 
vajuje dovaną. Bet manote, 
Povilas pasiliko čekį, jis ten 
pat perdavė “Laisvei” kaip 
auką.

Dėkojame Povilui ir Aldo
nai ir linkime jiems ryžto ir 
sveikatos jų darbuose.

Ieva Mizarienė

Dėkoju
Noriu tarti padėkos žodį 

mieliems draugams, kurie 
kaip nors prisidėjo prie priė
mimo mano giminaitės Onos 
Petrauskienės iš Lietuvos, 
jai viešint pas mane.

Dėkoju Povilui ir Aldonai 
Aleknams už vaisius, jų pačių 
išaugintus: Povilui ir Nelei 
Ventams, kurie tiek daug 
mums pagelbėjo; Ilsei ir An
tanui Bimbams, Ievai Miza- 
rienei, Onutei Juozėnienei, 
Salomėjai Narkeliūnaitei, 
Walterui ir Bronei Keršu- 
liams, Julytei Lazauskienei, 
O. Gustaitytei, O. Repsevi- 
čiūtei, W. Misiūnui, J. ir B. 
Lukoševičiams ir Bikulčiams. 
Labai atsiprašau Richardo ir 
Irenos Janulių, kad negalėjo
me nuvykti pas juos dėlei 
blogo oro ir laiko stokos.

Širdingai dėkoju visiems.
Ona Babarskienė

Richmond Hill, N.Y. 
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Joseph J. Garszva
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nė džiaugėsi, kad jos dukrelė 
Irena galėjo atvykti iš Kala
mazoo, Mich, tai viešniai 
parodė New Yorke įdomes
nes vietas, ir kartu su viešnia 
nuvyko į Washingtoną ir jai 
parodė Amerikos sostinę. 
Taipgi kelioms dienoms Irena 
viešnią ir savo motiną nusive
žė į Kalamazoo. Bet ir ten 
užpuolė šalčiai ir pusnys, tai 
daug kur pavažiuoti negalėjo. 
Tik buvo laimingos, kad gavo 
transportaciją sugrįžti į New 
Yorką. Tas vienas mėnesis 
svečiuotis pas tetą prabėgo 
labai greitai.

Mums taipgi buvo labai 
malonu pasimatyti su Aldona 
ir Povilu Aleknais iš St. 
Petersburg, Floridos. Jie at
lydėjo Aldonos sesutę Pauli
ną Čivienę iš Subačiaus, kuri 
pas juos viešėjo. Jie nesitikė
jo, kad ras mūsų New Yorką, 
sukaustytą tokių šalčių, tai 
nepakankamai pasiėmė šiltų 
rūbų. “Važiavome automobi
liu,” jie sakė, “kad mūsų 
viešnia pamatytų daugiau 
Amerikos* Džiugu, kad dar 
turėjome kelias dienas vieš
niai parodyti New Yorką ir 
sueiti su draugais.” Draugai 
Aleknai yra geri ir smarkūs 
St. Petersburgo veikėjai. Po
vilas yra ilgametis “Laisvės” 
vajininkas.

Draugai Aleknai, atvažiuo
dami į New Yorką, atvežė 
savo sode užaugintų vaisių ir 
jais apdovanojo laisviečius. 
Širdingai jiems ačiū už vai
sius ir aplankymą.

Taipgi buvo malonu susipa
žinti su Aldonos sesute Pauli
na Civiene. Abi sesutės labai 
draugiškos, simpatiškos mo
terys* ir geros sodininkės. 
Aldona Floridoje labai gražiai 
užlaiko savo sodą-daržą, turi 
prisiveisius gėlių, daržovių, 
vaismedžių. O jos sesutė 
Paulina Lietuvoje taip pat 
pasižymėjusi sodininkė, daug 
kas pas ją atvyksta pasigro
žėti jos sodyba. Už pavyzdin
gą ir tvarkingą sodybą Pauli
na buvo apdovanota pinigine 
premija.

Draugė Babarskienė suruo
šė išleistuvių puotą savo gi
minaitei Onai Petrauskienei 
ir Paulinai Civienei, kurios 
grįžo į savo tėvynę Tarybų 
Lietuvą, o draugams Alek
nams priimtuves ir išleistu
ves, nes jie irgi skubinosi 
grįžti į šiltąją Floridą. Ji 
pasikvietė kelioliką savo arti
mųjų draugų ir puikiai pavai-' 
šino. Prie vaišėmis apkrauto 
stalo keletas laisviečių tarė 
atsisveikinimo žodį, palinkėjo 
viešnioms laimingai sugrįžti į 
tėvynę. Išgėrėme tostą, pa
dainavome “Ilgiausių metų.” 
Viešnios širdingai padėkojo 
draugei Babarskienei už šiltą 
ir draugišką priėmimą. Mes 
taipgi reiškiame draugei 
Onutei širdingą ačiū! Sausis

Pramogų kalendorius

BALANDŽIO 27
“Laisvės” Bendrovės suva

žiavimas šaukiamas 10 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. Po suvažiavimo, 2 vai. 
bus duodami pietūs, s

Moterų Klubo 
narėms

Antradienį, vasario 15 d., 
1:30 vai. po pietų įvyks 
Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimas, Laisvės 
Salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kadangi, dėlei blogo oro, 
praėjusį mėnesį susirinkimas 
neįvyko, tai turime gana 
daug svarbių reikalų. Prašo
me narių dalyvauti skaitlin
gai. Nedaug laiko liko iki 
Moters dienos minėjimo, 
reiks aptarti.

Po susirinkimo turėsime 
kavutės ir dar kai ko.

Valdyba

New Yorkas. — Atsirado 
dujų ir atsidarė 1,576 uždary
tos įmonės. Sugrįžo į darbą 
117,000 darbininkų. New 
Jersey valstijoje atsidarė 
2,500 įmonių ir į darbą sugrį
žo 100,000 darbininkų.

BRIEFS
Anthony Bimba’ s 83rd 

birthday has just passed. 
Greetings came from here, 
from Estonia and Lithuania 
with best wishes for his 
health to carry on his impor
tant work. Anthony Bimba is 
83 but he has never in his life 
before worked as hard as he 
is working now as editor of 
Laisve and Šviesa. Keep it 
up, young man!

* * ♦

The New York Timee

Ruth Carter Stapleton
Jimmy Carter’s sister has 

written a book “The Gift of 
Inner Healing.’ ’ She was in 
New York just about a week 
ago talking about her book 
and one factor contributing 
to the success of the speaker 
may, of course, have been 
the fact that Ruth Carter 
Stapleton is the younger 
sister of the President.

* * *
Mount Sinai Hospital and 

Medical Center has an
nounced that it will stop 
serving coffee in its cafeteria 
one day each week to protest 
the continuing rise in coffee 
prices.

* * ♦

COME, SUMMER COME!
I am tired of winter winds, 
Cold and snow.
Come, Summer, come!

I would like to sit in a park — 
Walk on the beach — 
Feel sun on my shoulders 
Sand under my feet. . .
Come Summer, come!

Use




