
LAISVĖ
Weekly 

102-02 Liberty Ave. 
Otone Park, N. Y. 11417

Telephone: 041-6887 
Area Code 212

Entered u second 

class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

PENKTADIENIS, GEGUŽĖS (MAY) 30, 1975 OZONE PABK, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Sav a i t i n i s

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........      $10.00
Kitur užsienyje ........................  12.00
Jungtinėse Valstijose ..................  $900
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

NO. 22 METAI 64-IEJI

KRISLAI
Nepateisinamas žygis 
Pilna ir besąlyginė 
Ginklavimosi pavojus 
Gaisrų priežastys 
Tikrasis uždarbis

A. BIMBA
Kasdien nauji duomenys 

patvirtina vėliausios mūsų 
vyriausybės militarinės ag
resijos prieš Kambodiją be
prasmiškumą, beprotiškumą 
ir nusikalstamumą. Jau pri
pažįstama, kad 15 iš jaunų 
amerikiečių užmušti, trys yra 
dingę “be žinios” (kas reiškia, 
kad jie yra užmušti), o apie 
50 sužeistų, iš kurių keletas 
ant mirties patalo. 0 kiek 
sunaikinta kambodijiečių?!

Tomis pačiomis dienomis 
mūsų vyriausybės įsakymu, 
tapo suimtas Lenkijos žvejy
binis laivas. Kaltinamas, kad 
jis žvejojo mūsų vandenyse. 
Na, ir jeigu be nuodugnaus 
ištyrimo, be jokio tarimosi 
su Washingtono vyriausybe, 
be jokių pastangų geruoju 
laivo ir įgulos reikalą išspręs
ti, Lenkija už keliolikos va
landų būtų atsiuntusi kari
nius laivus ir lėktuvus ir 
pradėjus bombarduoti mūsų 
Long Island salą, į ją iškėlus 
savo ginkluotas jėgas ir palei
dus jas darban, su tikslu 
“išvaduoti savo laivą”! Ką 
mes, Jungtinių Valstijų žmo
nės, ką mūsų vyriausybė, ką 
visas civilizuotas pasaulis bū
tų pamanęs ir pasakęs apie 
tokį Lenkijos vyriausybės žy
gi?!

O lygiai panaši kriminališ- 
ka mūsų vyriausybės akcija 
atlikta prieš Kambodiją rei
kale laivo “Mayaguez”.

♦ ♦ ♦

Kongrese yra pasiūlytas bi- 
lius amnestijai suteikti ame
rikiečiams karo priešams. 
Bet jame reikalaujama kokios 
ten priesaikos, kokio ten pa
reiškimo iš tų, kuriems am
nestija bus suteikta ir kurie 
galės sugrįžti į savo gimtąjį 
kraštą. Vadinasi, siūloma są
lyginė amnestija. Daugeliui 
karo priešų ji būtų nepriimti
na, jeigu Kongreso ir būtų 
užgirta.

Reikia greitos, pilnos, vi
suotinos, besąlyginės amnes
tijos. Tik tokią amnestiją 
Kongresas turėtų priimti ir 
paskelbti.

* ♦ ♦

Šiandien jau šešios šalys 
moka pasigaminti ir turi 
branduolinius ginklus. Už 
penkerių metų jau dvidešimt 
šalių juos turės, jeigu ginkla
vimosi lenktynėms nebus už
kirstas kelias.

O tai galima padaryti tiktai 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos susitarimu.

Ar apie tai pagalvoja tie, 
kurie priešingi detentės (tai
kaus sugyvenimo) politikai? 
Savo nusistatymu jie linki 
žmonijai pražūties!

♦ ♦ ♦

Pastaraisiais keleriais me
tais mūsų miestuose labai 
pagausėjo gaisrų. Pav., tarp 
1964 ir 1973 m. gaisrų skai
čius pasitrigubino!

Gaisrai pridaro ne tik labai 
daug medžiaginių nuostolių. 
Juose nemažai žūsta ir žmo
nių gyvybių.

Nustatyta, kad didelės 
daugumos gaisrų priežastis - 
padegimai. Tokių gaisrų skai
čius pernai pasiekė net 
100,000! Taip pat nustatyta, 
kad labai daug padegimų at
liekama pasipelnymo sumeti
mais. Namo arba krautuvės 
savininkas apskaičiuoja, kad 
jis daugiau pelnys išsikolek- 
tuodamas apdraudą, negu 
nuoma, arba bizniu.

Didėjimas krizės ir gaisrų

Detroito rasistiniai 
policininkai įniršę

Detroitas. - Detroito Polici
ninkų asosiacija (DPOA), 
prie kurios priklauso vien 
balti policininkai, pradėjo ak
ciją prieš miesto majorą Cole
man A. Young, negrą. Mat, 
miesto majoras paskutiniu 
laiku pasamdė apie 1,000 ne
grų, puertorikiečių ir kitų 
mažumų policininkų (miestas 
'iš viso turi 7,000 policininkų). 
DPOA reikalauja, kad, jeigu 
dabar tektų atleisti iš tarny
bos policininkus, jie būtų iš 
naujai samdytų. Tas reikštų, 
kad Detroito policija vėl būtų 
grynai balta - ir rasistiniai bei 
anti-darbininkiškai nusista
čiusi.

DPOA nariai surengė de
monstraciją prie federalinio 
teismo rūmų. Jie šaukė slo- 
ganus prieš majorą Young, 
sumušė pasipainiojusį juodą

Beirute sudarytas 
karinis kabinetas

Beirutas. - Civilinė Libano 
valdžia atsistatydino ir jos 
vietą užėmė grynai karinė 
valdžia, kurios priešakyje 
stovi generolas Nuredinas 
Rifai. Karinis kabinetas žadė
jo atsteigti šalyje tvarką ir 
ramybę.

Senoji valdžia atsistatydi
no, nes negalėjo suvaldyti 
dviejų pajėgų, kurios privedė 
kraštą beveik prie civilinio 
karo. 28 asmenys buvo už
mušti ir apie 100 sužeista 
kovose tarp dešinio sparno 
Falangos partijos ginkluotų 
būrių ir palestiniečių tremti- 
nių-partizanų, kurių didelis 
skaičius gyvena stovyklose 
Libane.

Falanga atstovauja reakci
nius Libano didžiojo biznio 
interesus. Falangiečiai, kurių 
dauguma krikščionys, griež
tai nusistatę prieš leidimą 
palestiniečiams tremtiniams 
Libane turėti savo ginkluotas 
pajėgas. Falanga nori vieno: 
kad Libanas nesikištų į kitų 
arabų reikalus, ir, kad Liba
nas liktų turizmo ir kapitalis
tinio pelno centru. Bet dau
gelis libaniečių remia palesti
niečių siekius ir nepritaria 
Falangai. Manoma, kad kari
nis kabinetas bandys laikytis 
pusiausvyros tarp tų dviejų 
pajėgų, nors stipresnėmis 
metodomis, negu civilinė val
džia.

Kairas. - Libijos valdžia 
patvirtino, kad ji pirko 800 
milijonų dolerių vertės ginklų 
iš Tarybų Sąjungos.

gausėjimas eina ranka ran
kon. 

* ♦ ♦

Leidinyje “U. S. News and 
World Report” (geg. 12 d.) 
skaitome įdomią informaciją 
apie šios šalies dirbančiųjų 
pajamas. Iš jos sužinome, 
kad per pastaruosius dvyliką 
mėnesių tik 7 kategrorijų 
darbininkų pajamos (algos), 
sprendžiant pagal jų perka
mąją galią, truputį pakilo, 
bet 33 kategorijų nukrito. 
Daugiausia nukentėję mūsų 
žemdirbiai (darbo farmeriai), 
juos seka automobilių padan
gų (“tires”) ir aluminui ga
minti fabrikų darbininkai. 
Pavyzdžiui, jeigu darbo far- 
merio savaitinės pajamos bu
vo skaitomos $146.67 praeitų 
metų pradžioje, tai šių metų 
pradžioje ji buvo $77.52 ma
žesnė. Tai tikrai drastiškas 
sumažėjimas.

policininką, šūkavo, keikėsi. 
Nors tai prieš įstatymus, po
licininkai demonstracijos me
tu turėjo su savimi pistole
tus, nors buvo neuniformuo- 
ti.

Rasistiniai ir reakciniai nu
siteikę Detroito policininkai 
iš seno neapkenčia majoro 
Young, nes jis prieš metus 
likvidavo specialų policijos 
skyrių Stress, kurio uždavi
nys buvo terorizuoti radika
lias grupes ir unijistus. 
DPOA save vadina “unija”. 
Demonstracijos metu polici
ninkai nešė iškabas su sloga- 
nu “Unijos mus remia”. Bet 
AFL-CIO miesto taryba pa
reiškė, kad ji neremia 
DPOA, kuri dangstosi unijos 
pavadinimu, bet faktinai yra 
streiklaužiška, anti-darbinin- 
kiška grupė.

Riyadh. - Senatorius Ted 
Kennedy lankosi Saudi-Ara- 
bijoje. Jis konferavo su nau
juoju karalium Khalidu.

Iškilmingai 

paminėtas 
Solochovo 
gimtadienis

Maskva. - Bolšoi teatro 
salėje tapo iškilmingai pami
nėtas tarybinio rašytojo Mi
chailo Solochovo 70-tas gim
tadienis. Šolochovas yra gar
saus romano “Tykusis Do
nas” autorius. Nors pats Šo
lochovas dėl sveikatos sume
timų paminėjime nedalyva
vo, dalyvių tarpe buvo Rašy
tojų sąjungos, valdžios ir or
ganizacijų atstovų bei įvairi 
publika. Šolochovui ta proga 
įteiktas Lenino ordinas.

“Tykusis Donas” išverstas į 
daugybę kalbų pačioje Tary
bų Sąjungoje ir užsienyje.

Paryžius. - Prancūzijos Ko
munistų partijos generalinis 
sekretorius Georges Mar
eliais pasmerkė elgesį Liau
dies Kinijos premjero padėjė
jo TEng-Hsiao-ping, kuris čia 
lankėsi. Marchais sako, kad 
šis aukštas Kinijos vadovas 
reiškė simpatijas patiems 
reakcingiausiems Vakarų 
Europos kapitalizmo gaiva
lams ir kiršino prieš Tarybų 
Sąjungą.

Washingtonas. - Preziden
tas Fordas pilnai dovanojo 
buvusiam Tymsterių unijos 
prezidentui Dave Beckui, ku
ris praleido apie metus kalėji
me už įeigos mokesčių nemo
kėjimą. Nors Beckas kalėjo 
1962-63-ais metais, dabarti
nis atleidimas jam grąžina 
teisę dalyvauti balsvimuose 
ir visas kitas pilietines teises.

Bangkokas. * Tailando 
premjeras Kukrit Pramoj pa
kartojo, kad jis norėtų kuo 
greičiau užmegzti diplomati
nius santykius su Vietnamo 
(Šiaurės) Liaudies respubli
ka. Bet vietnamiečiai nesi
skubina, nors jie ir atsiuntė 
diplomatinę misiją į Bangko- 
ką. Manoma, kad jie laukia 
iki Tailandas visai išprašys 
amerikiečių karines pajėgas.

KISSINGERIUI
NEPASISEKĖ PAKEISTI
TURKŲ NUOMONĘ

Ankara. - JAV Valstybės 
sekretorius H. Kissingeris 
čia tarėsi su Turkijos aukš
tais valdžios pareigūnais. Jis 
bandė juos įtikinti, kad jie 
turi daryti koncesijas Kipro 
saloje, pasitraukti iš bent 
dalies okupuotų teritorijų. 
Bet turkai atsisakė. Jie dabar 
okupuoja bent 40°/o Kipro 
salos ir faktinai tą teritoriją 
valdo kaip Turkijos dalį.

DOBRYNINAS TARĖSI SU 
IZRAELIO PASIUNTINIU

Washingtonas. - New York 
Times sako, kad Tarybų Są
jungos ambasadorius A. F. 
Dobryninas ir Izraelio amba
sadorius S. Dinitzas per pa
skutinius kelerius mėnesius 
susitiko ir tarėsi daugiau ne
gu vieną kartą. Manoma, ka.d 
tuose neoficiališkuose pasita
rimuose Tarybų Sąjunga ir 
Izraelis diskutuoja ateinan
čios Genevos konferencijos 
galimybes ir raidą. Kad tokie 
arba panašūs pasitarimai 
vyksta, patvirtino ir prezi
dentas Fordas, kuris praeitos 
savaitės spaudos konferenci
joje sakė, jog “Sovietai oficia
liai ir diplomatiškai susitinka 
su Izraelio atstovais”. Bet nei 
TSRS nei Izraelio šaltiniai to 
nepatvirtina.

Pulko "Normandija - Nemunas” 
veteranų viešnagė

Drauge su Tarybine Armija prieš hitlerinius grobikus 
antrojo pasaulinio karo metais kovojo prancūzų aviacijos 
pulkas. Už kautynes Lietuvos padangėje jam buvo suteiktas 
garbingas “Normandijos-Nemuno" vardas. Dalyvauti Per
galės 30-mečio iškilmėse į Vilnių buvo atvykusi grupė pulko
veteranų.

Vilniuje svečiai aplankė B. Dvariono muzikos mokyklų, 
apžiūrėjo respublikinę dailės parodą ‘Didžiajai pergalei - 30 
metų”, naujuosius Operos ir baleto rūmus, susipažino su 
miesto įžymybėmis.

Kaune svečiai aplankė IX fortą. Vienoje kamerų buvę 
prancūzų lakūnai padėjo raudonų rožių prie įrašo, bylojančio 
apie tai, kad čia hitlerinės okupacijos metais buvo kankina
mi Prancūzijos piliečiai. Nuoširdžiai sutiko šaunius karo 
veteranus Kauno Antano Sniečkaus politechnikos instituto 
studentai ir dėstytojai.

— Ten, kur prieš 30 metų regėjome griuvėsius, - pasakė 
grupės vadovas, pulkininkas, Tarybų Sąjungos Didvyris 
Žakas Andrė, - šiandien iškilę gražūs miestai ir kaimai. 
Mums patiko jūsų mokymo įstaigos, nacionalinės operos 
pastatas, daugelis kitų rūmų. Ypač gerą įspūdį padarė 
Kauno dirbtinio pluošto gamyklos kompleksas su jo erdviais 
cechais, kuriuose matėme ir prancūziškus įrengimus, su 
koncertų sale, dengtu stadionu, plaukymo baseinu. Didžiuo
jamės kad savo kova Lietuvos padangėje priartinome tą 
valandą, kai lietuvių tauta galėjo pradėti naują savo 
kultūros ir ekonomikos ugdymo etapą.

Nuotraukoje: grupė prancūzų aviacijos pulko “Normandi- 
ja-Nemunas” veteranų susipažįsta su Vilniaus senamiesčių.

G. Svitojaus nuotrauka

Laos jau beveik 
liaudies rankose

Ventiane. - Laoso premje
ras Souvanna Phouma įsakė 
dešiniosioms valdžios kari
nėms pajėgoms nesipriešinti 
Pathet Lao (liaudiecių) pajė
goms. Jis sakė: “Kokiems 
galams muštis, kai mes visi 
galime gyventi kartu?” 
Premjeras Phouma sakė, kad 
Laosas neišvengiamai taps 
socialistine valstybe, “nors 
ne būtinai komunistine”.

Tuo tarpu amerikiečiai jau 
beveik pilnai ištraukė iš Lao
so visas savo “patarimo” ir 
“pagalbos” agentūras. Stu
dentų demonstracijos Vien
tiane ir kituose Laoso mies
tuose to reikalavo ir vietomis 
studentai okupavo amerikie
čių buveines.

Savannakhete, antrame sa
vo didumu Laoso mieste, val
džios įgulos komandierius pa
sveikino pirmuosius Pathet 
Lao tankus, kurie įriedėjo į 
miestą, ir valdžios kareiviai 
su gėlėmis laukė Pathet Lao 
junginių.

Vientiane demonstrantai 
apsupo Amerikos ambasadą 
ir per penkias valandas nelei
do amerikiečiams vykti į 
aerodromą.

Lima, Peruvija. - Peruvijos 
valdžia paskelbė, kad nuo šiol 
inkų-indėnų šešua kalba bus 
skaitoma valstybine kalba, 
šalia įspanų. Peruvija turi 
apie 15 milijonų gyventojų. 
Nors dauguma jų yra indėnų 
kilmės, 10 milijonų kalba is
paniškai. Bet likusieji penki 
milijonai vartoja senąją inkų- 
indenų kalbą, taip vadinamą 
čečua, o įspanų kalbos visai 
nesupranta.

Daug indėniškai kalbančių 
ir ispaniškai nesuprantančių 
žmonių taipgi yra Bolivijoje, 
Urugvajuje ir kai kuriose 
Lotynų Amerikos šalyse.

Portugalijos partijos 
ir karių judėjimas

Lisbonas. - Socialistų parti
jos lyderis Mario Soares ir 
Komunistų partijos lyderis 
Aivaro Cunhal atskirai tarėsi 
su revoliucine karių taryba, 
susidedančia iš 28 karininkų 
ir karių. Karinių jėgų taryba, 
kuri faktinai laiko galią savo 
rankose, nepasitenkinusi ki
virčais, kurie vyksta tarp 
Portugalijos partijų, bando 
surasti kompromisą.

Konfliktą paaštrino inci
dentas apie Socialistų parti
jos organą “Republica”. To 
laikraščio spaustuvininkai ir 
dalis kito personalo buvo ne
patenkinti laikraščio linija, 
anti-komunistinėmis nuotai
komis, kurios ten reiškėsi. 
Spaustuvininkai, kurie perė
mė laikraštį į savo rankas, 
sakė, kad socialistai ir komu

Fordas abejoja apie 
Lisbono NATO rolę

Washingtonas. - Prieš iš
skrisdamas į Europą, prezi
dentas Fordas spaudos kon
ferencijoje sakė, kad jis abe
joja, ar Portugalija gali likti 
NATO sąstate. Jis sakė, kad 
dabar negali būti abejonės, 
jog komunistai vaidina svar
bią rolę Portugalijos valdžio
je, o NATO, sakė jis, turi 
prievolę “ginti Vakarus” nuo 
komunistų. Bet jis sakė, kad 
šiuo klausimu tarsis su kito
mis NATO narėmis.

Prez. Fordas šį trečiadienį 
išskrenda apsilankyti Belgi
joje, Ispanijoje, Austrijoje ir 
Italijoje.

Portugalijos užsienio reika
lų ministras Ernesto Antunes 
Lisbone sakė spaudos kores
pondentams, kad Portugalija 
neplanuoja trauktis iš 
NATO. Jis net sakė, kad 
Portugalija nieko neturi prieš 
Ispanijos įjungimą į NATO 
sąstatą. Bet gerai informuoti 
šaltiniai sako, kad nors 
NATO tebelaiko Portugaliją 
nare, jau keli mėnesiai kaip 
visokia slapta informacija, 
kuri teikiama kitų NATO 
narių štabams, neteikiama 
Portugalijai.

NATO Pietinio Atlanto lai
vyno štabas dar randasi Lis
bono priemiestyje, bet tas 
štabas, sakoma, ten tik “dėl 
akių” - faktinai visi darbai 
atliekami kitur, gal Norfolko 
uoste Jungtinėse Valstybėse.

VIETNAMIEČIAI 
DĖKOJO AMERIKOS 
KOMUNISTAMS

New Yorkas. - Vietnamo 
Darbininkų partija (komunis
tai) atsiuntė padėkos telegra
mą Amerikos Komunistų 
partijos nacionaliniam pirmi
ninkui H. Winstonui. Tele
gramoje sakoma:

“Vietnamo Darbininkų par
tijos ir liaudies vardu mes 
norime nuoširdžiai padėkoti 
JAV Komunistų partijai ir 
kitiems amerikiečiams bičiu
liams už mums duotą paramą 
mūsų nacionalinio išsilaisvini
mo kovoje ir už paskiausią 
veiklą remiant mūsų galutinę 
pergalę. Tegul draugystė ir 
solidarumas tarp mūsų abiejų 
partijų ir liaudžių vystosi ir 
stiprėja su kiekviena praei
nančia diena.”

Madridas. - Ispanijos val
džia sako, kad ji “su laiku” 
suteiks laisvę Ispanijos val
domai Saharos daliai. Maro
kas reikalauja, kad ta terito
rija būtų atiduota jai.

nistai turėtų glaudžiai bend
radarbiauti.

Soares reikalavo, kad poli
cija pašalintų spaustuvinin
kus, kurie okupavo visą laik
raščio leidyklą. Spaustuvi
ninkai norėjo patys leisti laik
raštį kitokia linija, bet kari
niai pareigūnai iš viso laik
raštį uždarė. Socialistų lyde
ris Soares grąsino pasitraukti 
iš valdžios, jeigu “Republica” 
nebus grąžinta senajai redak
cijai.

Paskiausiuose parlamenti
niuose rinkimuose socialistai 
laimėjo 38% balsų, komunis
tai ir jų sąjungininkai apie 
17%. Bet pačioje Socialistų 
partijoje yra galingas spar
nas, norintis glaudžiai bend
radarbiauti su komunistais.

Unijistės reikalauja 
kovoti prieš nedarbą

New Yorkas. - Darbo Unijų 
Moterų Koalicijos (Coalition 
of Labor Union Women) - 
trumpai - CLUW - New Yor- 
ko skyrius laikė posėdį ir 
priėjo išvados, kad padėtis 
desperatiška: vis labiau didė
ja nedarbas moterų tarpe, 
taip, kad visoje šalyje nedar
bas 34 milijonų darbininkių 
tarpe siekia arti 10%. Tai 
didesnis nuošimtis, negu dar
bininkų bendrai tarpe, nes 
moterys, vėliau samdytos, 
neturi tiek seniority, kiek 
vyrai.

CLUW New Yorko sky
riaus pirmininkė Eleanor Til
son sakė, kad jeigu privatinė 
industrija negali duoti darbo 
bedarbėms, valdžia turėtų ką 
nors daryti, gal panašiai, 
kaip Roosevelto laikais mili
jonai gavo darbo prie federa- 
linių projektų, ypatingai 
WPA.

Nedarbas, sakoma, labiau
siai siaučia New Yorke dra
bužių industrijoje. Tarp 1974 
kovo ir 1975 mėnesių 41,400 
darbininkių čia prarado dar
bą. Jų dauguma - negrės ir 
puertorikietės, kurių vyrai 
dažnai irgi bedarbių eilėse.

Atlanta. - Čia įvyko Juodų
jų Unijistų koalicijos (Coali
tion of Black Trade Union
ists) suvažiavimas. Iškelta, 
kad miestuose, kur koncent
ruojasi negrų darbininkų ma
sės, nedarbas žiauriai siau
čia. Detroite negrų tarpe be 
darbo 28%, Clevelande 16%.

Washingtonas. - Senoji 
Pietų Vietnamo (Thieu kli
kos) ambasada čia uždarė 
savo duris.
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Kongreso klaida!
Šaltojo karo ir militarizmo šalininkai ir detentės priešai 

turi kuo pasidžiaugti. Jie šiomis dienomis Kongreso Atstovų 
Bute laimėjo labai didelį mūšį. Atstovų Butas 311 balsų 
prieš 95 atmetė pasiūlymą Jungtinių Valstijų ginkluotas 
jėgas užsieniuose sumažinti ir 70,000. Tuomi būtų buvę 
sutaupyta šimtai milijonų dolerių. Šiandien šios šalies 
ginkluotos jėgos užsieniuose susideda iš 416,500.

Be to, Atstovų Butas atmetė sumanymą naujausioms ir 
vėliausiems ginklams įsigyti $26,500,000,000 biudžetą nu
kirsti $1,900,000,000. Tai irgi būtų buvus gera suma dolerių 
sutaupyta.

Abiems sumanymams griežčiausiai priešinos vyriausybė 
ir Pentagonas. Ir jie laimėjo, o liaudies interesai pralaimėjo!

Atrodo, kad Amerikos ginkluotos jėgos užsieniuose dargi 
bus padidintos. Pav., gynybos sekretorius Schlessingeris 
NATO valstybėms užtikrino, kad trumpiausiu laiku Ameri
ka savo karines jėgas Europoje gerokai sustiprins.

Taikos siekimas bendromis pastangomis
Visi turime džiaugtis, kad šiuo tarpu mažiau kalbama apie 

atsinaujinimą Vidurio Rytuose karo, o daugiau apie 
pasiekimą teisingos ir pastovios taikos. Kaip tik ir šis 
klausimas buvęs išsamiai aptartas prieš kelias dienas 
įvykusiame valstybės sekretoriaus Kissingerio pasitarime 
su Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministru Gromyka. Tas 
parodo, kad mūsų vyriausybė gerai pasimokė iš Kissingerio 
nevykusios misijos izraeliečius ir arabus suvesti į rimtas, 
konstruktyviškas derybas dėl atsteigimo taikos. Prieita 
teisingos išvados, kad pasiekimui teisingos ir pastovios 
taikos šiame žemės kampe būtinai yra reikalingos suderin
tos, vieningos Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
pastangos.

Ir štai tarp Kissingerio ir Gromykos ieškoma bendros 
kalbos pirma, negu prezidentas susitiks su Egipto ir Izraelio 
galvomis. Sakoma, kad tokia kalba surasta ir būsimoje 
Ženevos taikos konferencijoje abi didžiosios šalys laikysis 
bendros pozicijos.

Tikėkime, kad bendromis visų pastangomis bus išvengta 
naujo ginklų išbandymo tarp izraeliečių ir arabų, ir 
sudarytos sąlygos, kurios leis visoms tautoms ir valstybėms 
Vidurio Rytuose ne tik taikoje gyventi, bet ir bendradar
biauti iškėlimui jų iš dar labai didelio atsilikimo.

"Pranašai” nusivylę
Visi puikiai atsimename, kokia pikta propaganda šios 

šalies reakcinėje spaudoje buvo vedama prieš Vietnamo ir 
Kambodijos liaudį. Prieš senųjų režimų šalininkus ir 
pasekėjus ji pravesianti tokį masinį terorą, kokio žmonija 
dar nebuvus mačiusi. Ir, kaip žinia, vyriausiu šios pranašys
tės pranašu buvo pats prezidentas Fordas. Buvo skelbiama, 
kad būk tapęs sučiuptas slaptas komunistų savo ginkluo
toms jėgoms įsakymas begailestingai išžudyti ne tik visus 
buvusius viršininkus, vadus ir veikėjus, bet ir jų žmonas ir 
vaikus!

Nereikia nė aiškinti, kad lietuviškoji reakcinė spauda šios 
pranašystės propagavime nė per pėdą neatsiliko nuo kitų 
tautinių grupių bei angliškosios reakcinės spaudos.

Bet nieko panašaus neatsitiko nei Pietų Vietname nei 
Kambodijoje. Ir “pranašai” turi užsidaryti burnas. Jie 
nusivylę. Jie save demaskavo. Jie viešai pasirodė darbo 
liaudies pikčiausiais priešais.

Dar kartą nei Kongreso neatsiklausęs visam pasauliui 
parodžiau mūsų militarinės-karinės galybės nenugalimumą: 
“Mayaguez” išvadavau iš Kombodijiečiu, ir visiškai menku
te kaina: tik 38 amerikiečiai užmušti ir 56 sužeisti. . .

Prez. Fordas ir “Mayaguez”

Sutekės pieno “Upės”
Plečiantis gyvulininkystei, 

didėja ir pieno perdirbimo 
pramonė.

Neseniai Utenoje pradėta 
statyti didžiulė pieno miltelių 
gamykla, kuri kasdien per
dirbs 400 tonų pieno. Naujoji 
įmonė per pamainą pagamins 
9 tonas sviesto, 10 tonų pieno 
miltelių, daug kitų pieno pro

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per lyęar, 112.01 
Foreign countries, 6 months, $6.50

duktų.
Dar viena didžiulė pieno 

konservų gamykla statoma 
Kapsuke. Jos pagrindinis 
korpusas užims pusantro 
hektaro. Čia per pamainą bus 
perdirbama tūkstantis tonų 
pieno, kurį tieks Suvalkijos 
ūkiai.

Abi gamyklos pradės veikti 
kito penkmečio pradžioje.

Alytaus rajone, Saviliony- 
se, ant kalnelio tarp žydinčių 
pušelių, dunkso akmuo, išti
kimai, kaip ir visa Tarybų 
Lietuva, saugantis Rojaus 
Mizaros atminimą.

Prie akmens atvyko Lietu
vos TSR užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas Vytautas 
Zenkevičius, Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komite
to pirmininko pavaduotojai 
Vytautas Kazakevičius ir 
Ferdinandas Kauzonas, 
“Gimtojo krašto’’ redakto
riaus pavaduotojas Vilnius 
Baltrūnas, rašytojas Julius 
Būtėnas, Alytaus rajono va
dovaujančių darbuotojų gru
pė: partijos rajono komiteto 
pirmasis sekretorius Stasys 
Apanavičius, komiteto ant
roji sekretorė Halina Stanke
vičiūtė, gamybinės žemės 
ūkio vaidybos viršininkas Al
binas Slavickas, rajono vyk
domojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas Petras Jan
čiauskas, rajono kultūros 
skyriaus vedėja Natalija Ra- 
žanauskienė ir rajoninio laik
raščio “Komunistinis ryto
jus” redaktorius Stasys Ples- 
kus.

Pagerbti savo žemiečio atė
jo R. Mizaros gimtųjų apylin
kių atstovai: “Tarybinio arto
jo” kolūkio pirmininkas Algis 
Ališauskas, R. Mizaros vardo 
kultūros namų ir Ryliškių 
vidurinės mokyklos saviveik
lininkai.

Rojus Mizaros atminimas 
pagerbtas tylos minute, prie 
akmens padėtos gyvų lelijų 
puokštės.

♦ * ♦
15 valanda. Rašytojų są

jungoje renkasi rašytojai, 
žurnalistai, partiniai tarybi
niai, kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto 
darbuotojai ir aktyvistai, Ro
jaus Mizaros pažįstami ir bi
čiuliai. Vietas prezidiume uži
ma Lietuvos KP Centro Ko
miteto kultūros skyriaus ve
dėjas S. Šimkus, užsienio 
ryšių skyriaus vedėjo pava
duotojas A. Sinkevičius, žur
nalo “Komunistas” vyriausia
sis redaktorius G. Zimanas, 
Rašytojų sąjungos pirminin
kas A. Bieliauskas, Sąjungos 
atsakingas sekretorius A. 
Pocius, Kultūrinių ryšių su 
užsienio lietuviais komiteto 
pirmininkas V. Karvelis, pir
mininko pavaduotojas V. Ka
zakevičius, Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
pirmininkas R. Petrauskas, 
Lietuvos liaudies rašytojas J. 
Baltušis.

— Jau kuris laikas, kai 
savo tarpe nebeturime Ro
jaus Mizaros, šios labai tau
rios ir didžios asmenybės. Su 
mumis liko jo darbai, jo kny
gos, liko aktyvus pažangus 
Amerikos lietuvių judėjimas, 
kuriame gyvos ir veiksmin
gos Mizaros išpuoselėtos 
veiklos tradicijos. Liko su 
mumis nepaprastai šviesus jo 
asmenybės prisiminimas, - 
pasakė A. Pocius, pradėda
mas minėjimą.

Minėjime kalbėjo drg. J. 
Baltušis, G. Zimanas, V. Ka
zakevičius. Pateikiame skai
tytojui jų pasisakymų ištrau
kas.

J. BALTUŠIS
Nesuklysiu, pasakydamas, 

kad daugelis užsienyje gyve
nančių lietuvių įsitraukė į 
pažangų judėjimą būtent Ro-

jaus Mizaros betarpiškos įta
kos dėka, jo paskatinti, as
meniško pavyzdžio patraukti, 
nes, bendraujant su R. Miza- 
ra, negalima buvo nesižavėti, 
nepajust noro žengti su juo 
kartu, siekti bendro didelio ir 
šviesaus tikslo.

Būdamas Amerikoje, įsiti
kinau, kad Rojų Mizarą gerbė 
ne tik draugai, kovos bendra
žygiai, bet ir labai daugelis 
tokių žmonių, kurie stovėjo 
skirtingose nuo mūsų judėji
mo pozicijose. Jie laikė Rojų 
Mizarą savo idėjiniu priešu, 
bet garbingu priešu, su ku
riuo galima kovoti tiktai gar- 
gingom priemonėm. Ir kiek 
tekdavo išsikalbėt su sveti
mos ideologijos žmonėmis, jie 
pagarbiausiai kalba apie Rojų 
Mizarą.

. . . Rojaus Mizaros nieka
da negalėjai pamatyti svy
ruojančio, pasiduodančio, nu
siminusio. Tai buvo stiprus 
žmogus. Nepalaužiamas ko
votojas, didelė ryški asmeny
bė, kokios gali pavydėti 
mums ne vienos tautos pa
žangioji antifašistinė išeivija.

Darbštumas Rojaus Miza
ros buvo pritrenkiantis. Daž
nai negalėjai net patikėti, 
kad vienas žmogus gali dirbti 
tokį plačiašakį, įtemptą, su
dėtingą visuomeninį darbą ir 
tuo pat metu rašyti grožinės 
literatūros knygas.

Mes žinojom ir matėm, kad 
jis ir “Laisvės”, ir “Vilnies” 
redaktorius, rašo laikraščių 
vedamuosius, publicistiką, 
korespondencijas, jis imasi ir 
įvairiausių parengimų orga
nizavimo, važiuoja į Pietų 
Ameriką padėti pažangiajai 
išeivijai susiburti į savo 
bendrą frontą, organizuoja 
Argentinos lietuvių darbinin
kų draugijų atstovų visuotinį 
suvažiavimą, padeda sukurt 
savišalpos ir kultūros draugi
ją, antifašistinį komitetą, 
skuba vėl į JAV, į laikraštinį 
visuomeninį darbą. Kelis kar
tus lankosi Maskvoj, pabuvo
ja Leningrade, Donbase, No
vosibirske, Minske, užmezga 
draugiškus ryšius su lietuvių 
rašytojais komunistais 
Pranskum-Žalioniu, A. Gu- 
daičiu-Guzevičium, Dabuliu- 
Dabulevičium, A. Regračiu. 
Vėl grįžta į JAV ir šitoj 
audringoj, dinamiškų tempų 
veikloj, kuri nuo įtampos de
gė kiekvieną minutę, Rojus 
Mizara surasdavo ne tiktai 
jėgų, bet ir laiko literatūrinei 

F. KAUZONO nuotraukose: gegužės 16 d. Savilionyse.

kūrybai. Ir dar kokiai kūry
bai! Vienų tiktai romanų 
kiek, o kiek pjesių, kelionų 
įspūdžių, publicistinių knygų!
... Aš esu labai laimin

gas, kad man teko nemažai 
bendrauti su Rojum Mizarą, 
galėjau jį vadinti savo drau
gu. Sakiau ir pakartoju - 
labai mylėjau jį, pasiilgdavau 
kaip vyresnio brolio, vieno 
pačių artimiausių man žmo
nių, brangaus draugo.

G. ZIMANAS
Rojus Mizara buvo vienas 

iš tų žmonių, kurie atkreipda
vo į save dėmesį iš pirmo 
ištarto žodžio. Mąslus žvilgs
nis, įdėmus požiūris į pašne
kovą, taikli replika kartais 
truputį apverčianti minčių 
eigą ir priverčianti pažiūrėt į 
klausimą iš kitos pusės, kaž
kaip priversdavo su juo dau
giau skaitytis, negu iš pirmo 
žvilgsnio atrodė.

Prieš pirmąkart susitikda
mas su draugu Rojum (tai 
buvo 1959 metais) - jau buvau 
apie jį daug girdėjęs. Girdė
jau apie jį, kaip žinomą publi
cistą, rašytoją, visuomenės 
veikėją, girdėjau, visų pir
ma, iš jo tėvynainių, nes karo 
metu mums teko daug būt ir 
veikti Makniūnuose - ten, kur 
jis pradėjo savo pirmuosius 
gyvenimo žingsnius, Merki
nėje - ir žmonės jį atsiminė. 
Dargi ir tie, kurie neatsiminė 
jo asmeniškai, žinojo apie jo 
veiklą ir dažnai mus klausinė
davo, ką dabar daro Rojus.

. . . Rojus Mizara buvo ne
pavaduojamas JAV pažan
giųjų lietuvių judėjime tuo, 
kad jis mokėjo likviduoti kai 
kuriuos konfliktus, kilusius 
kartais dėl formulavimo, dėl 
laikino nelabai žymaus nuo
monių skirtumo, kuris ano
mis sąlygomis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose kartais 
įsiliepsnodavo į didelius gin
čus, į frakcijas, į grupes. R. 
Mizara labai svarbų vaidmenį 
suvaidino, gesindamas tą ug
nį, kuri kartais pradėdavo 
liepsnoti.

. . . Rojaus Mizaros vardo 
niekas negali išbraukti iš Lie
tuvos kultūros ir iš kultūrinio 
gyvenimo Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Jis paliko la
bai gilų pėdsaką, kaip žmo
gus, kaip rašytojas ir kaip 
žurnalistas.

V. KAZAKEVIČIUS
Kai prisimename Rojų Mi

zarą, vieną autoritetingiausių 
pažangiųjų užsienio lietuvių 
veikėjų, kai kalbame apie 
Rojų Mizarą, įžymų užsienio 
lietuvių žurnalistą ir rašyto
ją, kai minime Rojų Mizarą, 
komunistą, proletarinį inter
nacionalistą, Tarybų šalies 
draugą, mūsų krašto patrio
tą, mes prisimename, mes 
kalbame, mes minime visos 
darbininkiškos lietuvių emi
gracijos nuopelnus pažangio
se mūsų tautos tradicijose. 
Rojaus Mizaros biografija yra 
visos pažangių lietuvių išeivi
jos biografijos dalis. Pačiais 
būdingiausiais savo gyveni
mo ir veiklos bruožais Rojus 
Mizara atstovauja visai pa
žangiai lietuvių emigracijai ir 
jos istorijai, atskleisdamas 
savitą tos emigracijos vadovų 
ir organizatorių plejados ta
lentą. Kai mes kalbame apie 
Rojų Mizarą, mums prisime

na ir vardai jo bendraamžių ir 
bendražygių, drauge su Ro
jum Mizara pakėlusių sunkią, 
bet kilnią pažangios, darbi
ninkiškos, kovos naštą. Rojus 
Mizara, apžvelgiant be galo 
turtingą pažangaus užsienio 
lietuvių judėjimo istoriją, at
sistoja greta Juozo Šukio, 
Vinco Andrulio, Leono Prū- 
seikos, Antano Bimbos, Ksa
veros Karosienės, Leono Jo
niko, Stasio Jokubkos, Kazi
miero Vidiko-Tauro, Jono 
Gasiūno, Margaritos Kava
liauskaitės, Antano Petrikos, 
Fredo Abeko-Akelaičio ir ki
tų paminėjimo vertų įžymiau
sių JAV lietuvių organizaci
jų, spaudos veikėjų. Rojaus 
Mizaros dėka mes geriau, 
giliau suprantame ir pajunta
me tą didelį indėlį, kurį įnešė 
į pažangią mūsų tautos visuo
menę ir kultūrinę veiklą, į 
darbininkišką Amerikos ju
dėjimą pažangios JAV lietu
vių visuomenės vadovai.

Bt(Uiiism
Mielas Drauge Antanai ir 
visi Laisviečiai!

Diena iš dienos ruošiuosi 
parašyti, bet ir nesuspėju - 
vis darbų darbai, reikalų rei
kalai užima visą laiką. Tik 
štai dabar, atsisėdęs į trauki
nį važiuoti į Minską, suma
niau pasikalbėti su Jumis, 
mieli Laisviečiai. 0 važiuoju 
vėl taikos gynimo reikalais, 
nes esu įtrauktas į Tarybų 
Sąjungos Taikos gynėjų ko
miteto delegaciją Europos ša
lių taikos šalininkų susitiki
me, kurs numatytas Baltaru
sijoje ryšium su Pergalės 
prieš fašizmą 30-mečiu.

Jau praėjo visos gegužinės 
šventės, kurių pas mus būna 
gana daug. Be jau tradicinės 
Gegužės Pirmosios turime 
gegužės 5 d. Spaudos šventę, 
gegužes 7 d. Radijo ir televi
zijos šventę, o gegužės 9 - 
Pergalės prieš fašistinę Vo
kietiją šventę. Tiesa, tik ge
gužės 1 ir 9 dienos yra nedir
bamos, bet šiemet sutapo su 
nedirbamais šeštadieniais ir 
sekmadieniais, tai laisvų die
nu buvo pakankamai.

Man ryšium su tomis šven
tėmis, ypač šiemet, kada mi
nėjome didžiosios Pergalės 
30-metį, teko įvairiose iškil
mėse dalyvauti, daug kur 
buvau kviečiamas kalbėti. 
Taip teko kalbėti Mokslų 
Akademijos Puslaidininkių 
institute, kuriam vadovauja 
Jums gerai pažįstamas aka
demikas prof. J. Požėla. Dar 
kalbėjome Konservatorijoje, 
Respublikinėje bibliotekoje 
ryšium su karo metu knygos 
parodos atidarymu, Rašytojų 
sąjungoje, kur pagerbėme 
rašytojus karo veteranus. 
Beje, Spaudos dienos proga 
įvykusiame Žurnalistų sąjun
gos plenume išrinkome naują 
pirmininką - A. Laurinčiuką, 
taip pat gerą Jūsų pažįstamą. 
O man, kaip seniausiam žur
nalistui (vis dar nesinori 
tikėti!) teko garbė įteikti V. 
Kapsuko vardu premijas eilei 
jomis apdovanotų draugų.

Kaip visada, labai malonu 
buvo stebėti didingą ir gausią 
Gegužės Pirmosios darbo 
žmonių manifestaciją, džiū
gaujantį, smagų mokyklinį 
jaunimą, gausią studentiją, 
entuziastiškai nusiteikusias 
darbininkų mases, taip išau
gusią inteligentiją, visų paki
lią nuotaiką. Nieko neatbaidė 
ir truputį pakrapijęs lietutis.

Pergalės 30-mečio minėji
mas vyko įvairomis formo
mis. Gegužės 7 d. Sporto 
salėje įvyko didelis susirinki
mas, kuriame išklausėme P. 
Griškevičiaus platų ir reikš
mingą pranešimą. Paskui se
kė didelis koncertas. Sekan
čią dieną minios žmonių rin
kosi į Antakalnio kapines, 
kur vainikais ir gėlėmis bei 
atitinkamais muzikos kūri
niais, eilėraščiais buvo pa
gerbti žuvę kariai. Gegužės 9 
d. nuo Kutūzovo aikštės ligi 
Lenino paminklo centrine 
gatve ėjo karo veteranų ko
lonos, kurias plojimais ir šū
kiais bei gėlėmis sveikino 
karo veteranai, pasidabinę 
ordinais ir medaliais bei kito
kiais žymenimis. Veteranų 

kolonose buvo matyti daug 
. Lietuviškosios divizijos karių 
bei tautiečių, kovojusių įvai
riuose Tėvynės karo frontuo
se, dalyvavusių Berlyno štur- 
mavime, o taip pat partizanų, 
triuškinusių hitlerinius grobi
kus Lietuvos žemėje. Ties 
Lenino paminklu veteranus 
laukė respublikos vadovybė. 
Visi dalyviai padėjo prie pa
minklo gėles. Pergalės 30- 
metis buvo reikšmingas pri
minimas apie pergyventus 
rūsčius karo metus, apie did
vyriškas kovas, kurių dėka 
žmonija buvo išgelbėta iš di
džiausio pavojaus, kurį jai 
sudarė fašizmas jo šlykščiau- 
sioje hitlerinėje formoje, at
virai pasireikšdamas kaipo 
žmogėdriška ideologija. Lie
tuvių tautai Pergalės 30-me- 
tis priminė jos išgelbėjimą iš 
neišvengiamos pražūties ir 
išvadavimą iš baisios vergi
jos.

Kadangi jau pradėjau rašy
ti tokią kroniką, negaliu nu
tylėti ir paskutinių naujienų, 
kurios buvo man gana netikė
tos. Vakar, gegužės 13 d. 
įvyko Lietuvos Taikos gyni
mo komiteto plenumas. Pir
mininkas J. Baltušis plenume 
padarė pranešimą apie Per
galės 30-metį ir tolimesnius 
uždavinius kovoje už taiką. 
Paskui apsvarstyti Taikos 
fondo reikalai pagal jo pirmi
ninko P. Dobrovolskio prane
šimą. Po to plenumas svarstė 
ilgamečio Taikos komiteto 
pirmininko J. Baltušio pakar
totiną prašymą dėl jo paliuo- 
savimo iš tų pareigų, nes jis 
nori daugiau laiko skirti tie
sioginiam literatūrinės kūry
bos darbui. Atsižvelgdamas į 
tai, plenumas nutarė jo pra
šymą patenkinti. Iškilus 
klausimui dėl mano kandida
tūros Taikos komiteto pirmi
ninko pareigoms, plenumas 
nutarė mane juo. išrinkti. 
Tuo būdu man visuomeniškų 
pareigų krūvis padidėjo. O J. 
Baltušio pasitraukimo tikrai 
gaila, nes jis buvo labai 
darbštus ir energingas pir
mininkas. Tačiau supranta
mas ir jo noras daugiau atsi
dėti kūrybos darbui. > .

Siame susirinkime mud
viem su generolu V. Karveliu 
buvo įteikti Visasąjunginio 
Taikos gynimo komiteto me
daliai “Kovotojui už taiką”, 
kas įpareigoja mus dar labiau 
dirbti ir rūpintis taikos reika
lu.

Tad tuo ir baigiu šį ilgoką 
laišką. Linkiu Jums gerovės, 
sėkmės darbuose ir visuome
ninėje veikloje.

Justas Paleckis 
Vilnius-Minskas 
Triaukiny “Lietuva” 
1975.V.14

LIETUVIŠKOS OPEROS 
PREMJERA

Operos ir baleto teatre už
danga pakilo naujai lietuviš
kai operai “Legenda apie 
meilę”. Jos libretą pagal to 
paties pavadinimo Nazimo 
Hikmeto kūrinį parašė Lietu
vos nusipelniusi meno veikė
ja Vlada Mikštaitė. Ji - ir 
spektaklio režisierė. Muziką 
sukūrė kompozitorius Vytau
tas Barkauskas, kuriam ši 
opera - debiutas sceniniame 
žanre. Scenografija. - Lietu
vos TRS nusipelniusios meno 
veikėjos Reginos Songailai- 
tės.

“Legendoje apie meilę” dai
nuoja solistai G. ApanaviČiū- 
tė, G. Kaukaitė, J. Jasiūnai- 
tė, M, Aleškevičiūtė, V. 
Adamkevičius, R. Siparis, V. 
Kuprys ir kiti. Spektaklio 
dirigentas - LTSR nusipėlnęs 
artistas Jonas Aleksa.

LINKSMOJI PALETĖ
Balandžio pirmąją, kuri 

Lietuvoje vadinama “juokų 
diena”, Vilniuje atidaryta 
tradicinė karikatūristų paro
da. Joje eksponuojami dau
giau kaip du šimtai piešinių, 
kuriuos sukūrė Tarybų Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir 
Baltarusijos dailininkai.

Daugiausia kūrinių parodai 
pateikė lietuvių dailininkai - 
J. Varnas, A. Cvirka, A. 
Deltuva, Z. Šteinys ir kiti 
linksmojo teptuko meistrai, 
kurių piešiniai dažnai spaus
dinami žurnalų ir laikraščių 
puslapiuose.

» l* •
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Kolektyvinis ūkininkavimas -
patikimiausias žemdirbioII

kelias
Apie šių dienų kaimą “Laisvės” skaitytojams pasakoja Tary
bų Lietuvos žemės ūkio ministras

MEDARDAS GRIGALIŪNAS

Lietuvos TSR žemės ūkio ministras 
Medardas Grigaliūnas.

Ne tik vyresniojo amžiaus 
mūsų kaimo žmonės, bet ir 
dabartinė vidurinioji karta, 
kuriai ir aš priklausau, gerai 
prisimena, kaip aršiai peikė 
pirmuosius kolūkius ir kolek
tyvizaciją buožės ir kiti socia
lizmo priešai. Jie stengėsi 
visaip šmeižti ir kompromi
tuoti kolūkius, juos griauti iš 
vidaus. Tačiau dabar, praė
jus ketvirčiui amžiaus nuo 
pirmųjų kolektyvizacijos 
žingsnių, galima aiškiai ma
tyti, kad kolektyvinis ūkinin
kavimas - tai vienintelis pati
kimas kelias, kuriuo reikia 
eiti mūsų valstietijai. Neat
pažįstamai pasikeitė Lietu
vos kaimas, palengvėjo žem
dirbių darbas, geresnis ir 
gražesnis tapo gyvenimas.

Reikšmingas dešimtmetis
Tarybų šalyje kiekvienam 

naujam etapui paruošiama ir 
nauja agrarinė politika, atsi
žvelgianti į esamas sąlygas. 
Norėčiau kiek plačiau papa
sakoti apie pastarąjį dešimt
metį, kai, vykdant TSKP CK 
1965 metų kovo plenumo pa
rengtą agrarinį kursą, mūsų 
žemės ūkis ėmė kilti ypač 
sparčiai. Taip sparčiai, kad 
tai, kas dar prieš keletą me
tų, regis, buvo tik svajonė, 
dabar jau tapo realybe. Bū
dingiausias šio dešimtmečio 
bruožas - tai kaimo ekonomi
kos stiprinimas ir visų ūki
ninkavimo problemų komp
leksiškas sprendimas.

Įgyvendinant naująją že
mės ūkio programą, tiek vi
soje šalyje, tiek ir mūsų 
respublikoje, nacionalinės 
pajamos buvo perskirstytos 
žemės ūkio naudai, pastoviai 
skiriant vis daugiau lėšų ko
lūkių ir tarybinių ūkių mate
rialinei bazei, mokslinei bei 
techninei pažangai spartinti. 
Padidinus kainas už parduo
damus produktus valstybei, 
per pirmuosius penkerius 
praėjusio dešimtmečio metus 
(aštuntąjį penkmetį) valsty
bės ir kolūkių kapitaliniai įdė
jimai į žemės ūkį siekė 1 
milijardą 740 milijonų rublių - 
maždaug tiek, kiek žemės 
ūkis buvo gavęs investicijų 
per visus ankstesnius kolūki
nės santvarkos metus. O šia
me devintajame penkmetyje, 
kurio planus sėkmingai vyk
dome, tolesniam žemės ūkio 
ugdymui galima buvo skirti 
jau 2 milijardus 800 milijonų 

Siurblastotė Šilutės r-ne.

rublių. Toks finansavimas už
tikrina, kad kiekvienas ūkis 
gali ne tik įvykdyti produktų 
pardavimo valstybei planus, 
bet juos ir viršyti. O tai ypač 
svarbu, nes už viršplaninę 
produkciją valstybė moka di
delį priedą. Pasinaudoję to
kiomis sąlygomis, šiame de
šimtmetyje Lietuvos ūkiai 
gavo daugiau kaip 600 milijo
nų rublių papildomų pajamų.
Ką šie milijardai ir milijonai 

davė kaimui?
Teisėtai galime didžiuotis 

tuo, kad jau turime daugiau 
kaip 1,5 milijono hektarų nu- 
drenuotų žemių, kad, išugdę 
galingą savo chemijos pramo
nę, ūkius gerai aprūpiname 
mineralinėmis trąšomis. Lau
kuose dirba arti 50 tūkstan
čių traktorių, o derliaus nuė
mimui turime apie 10 tūk
stančių javų kombainų, daug 
kitos modernios technikos ir 
įvairių mašinų. Be to, žemės 
ūkis kasmet sunaudoja apie 
1,3 milijardo kilovatvalan
džių elektros energijos, lauko 
darbuose žemdirbiams talki
ninkauja aviacija.

Tai tik dalis materialinių 
svertų, kurie leidžia dirbti 
gana, našiai ir nesunkiai, 
užtikrina efektyvų pramoni
nio pobūdžio ūkininkavimą. 
Noriu pabrėžti, kad toks že
mės ūkio aptarnavimas už
tikrina ir stabilią žemės ūkio 
produktų gamybą. Nors jau 
keleri metai iš eilės nesulau
kiame žemdirbystei palankių 
orų, tačiau grūdų prikuliame 
kasmet vis daugiau. Pavyz
džiui, nepalankiais 1973 me
tais gavome apie 2,15 milijo
no tonų grūdų. Praėjusiais, 
ypač sunkiais gamtiniais me
tais, gavome jų jau apie 2,8 
milijono tonų. Pernai buvo 
pasiektas ir pats didžiausias 
derlingumas - vidutiniškai iš 
hektaro prikulta apie 27 cent
nerius grūdų. Tai - vidurkis. 
Tuo tarpu trečdalis ūkių gavo 
daugiau kaip po 30, kiti - net 
po 40-50 ir daugiau centnerių 
grūdų iš hektaro. Nebetoli 
tas laikas, kai, sukultūrinę 
visus laukus, turėdami dar 
tobulesnę žemės ūkio techni
ką, 40-55 centnerių derlingu
mą iš hektaro laikysime nor
ma. Pastaraisiais metais vis 
daugiau žaliųjų pašarų džio
viname aktyviąja ventiliaci
ja, gaminame vitamininius 
žolės miltus, šienainį, silosą, 
briketus ir kitus perspekty

vius pašarus. Mūsų žemdir
biai be baimės žvelgia ir į 
apsiniaukusį dangų, žinoda
mi, kad pašarai vis vien ne
prapuls, nesuges.

Turėdami daug gerų paša
rų ir grūdų, vis daugiau 
paruošiame ir pagrindinių 
maisto produktų - pieno, mė
sos, kiaušinių. Pagal šiuos 
produktus, skaičiuojant vidu
tiniškai vienam gyventojui, 
Tarybų Lietuva pralenkia 
daugelį ekonomiškai išsivys
čiusių Vakarų valstybių. 
Ūkiuose sukomplektuotos 
produktyvios veislinių gyvu
lių bandos, gera veterinarinė 
tarnyba, pastatyta šimtai 
modernių pieno fermų, kur 
vidutiniškai iš karvės per 
metus primelžiame nuo 4 iki 6 
tūkstančių kilogramų pieno. 
O iš viso Lietuvoje per metus 
pieno primelžiama daugiau 
kaip 1,5 milijono tonų. Vaiz
dingumo dėlei “supilkime” jį į 
prekinio traukinio cisternas 
ir pamatysime, kad sąstatas 
nusitęs daugiau kaip 300 kilo
metrų, beveik per visą Lietu
vą. Gaminant vienam žmogui 
812 kilogramų pieno, 134 ki
logramus mėsos, supranta
ma, patys tiek nesuvartoja- 
me ir dalį šios produkcijos 
parduodame kaimyninėms 
respublikoms bei užsieniui.

Į naujas gyvenvietes
Tačiau bene svarbiausias 

kolektyvizacijos laimėjimas - 
neatpažįstamai pasikeitęs 
Lietuvos kaimo vaizdas, žmo
gaus buitis. Vien per ketve
rius šio penkmečio metus 
kaimuose pastatyta apie 35 
tūkstančius gyvenamųjų na
mų. Dešimtys ūkių jau turi 
modernias gyvenvietes su as
faltuotomis gatvėmis, gra
žiais pastatais, vaikų darže
liais, parduotuvėmis, valgyk
lomis, klubais ir t. t. Dar 
šimtai kitų ūkių tokias miesto 
tipo gyvenvietes turės arti
miausiais metais, o iki 
1990-ųjų metų jose gyvens 
visi mūsų kaimo žmonės. Ko
lūkietis, kiekvienas kaimo 
darbininkas, turintis gerą na
mą su visais buitiniais pato
gumais, galintis nesunkiai įsi
gyti ir lengvąją mašiną, ne 
tik savame kaime gyvena 
kultūringai ir nenuobodžiai, 
bet ir turi puikiausias galimy
bes dažnai pabuvoti didžiau
siuose miestuose, pakeliauti 
po šalį. Todėl jau niekas 
nenustemba, kai, pavyzdžiui, 
Vilkaviškio rajono “Šeime
nos” ir Plungės rajono “So
cialistinio kelio” kolūkiai, Uk
mergės rajono Leonpolio ta
rybinis ūkis, dešimtys kitų 
ūkių, gauna nemažai pareiš
kimų iš miestiečių, kurie pra
šo priimti juos į kolūkį.

Šiais metais, kai minime 
Pergalės Didžiajame Tėvy
nės kare 30-metį, kai ruošia
mės gražiai pažymėti Tarybų 
valdžios atkūrimo Lietuvoje 
35-ąsias metines, džiugu ma
tyti tas didžiules permainas, 
kurių pasiekti Lietuvai padė
jo visos tarybinės respubli
kos, visos mūsų plačiosios 
Tėvynės tautos. Esame tikri, 
kad, pasinaudoję šia parama, 
ateityje regėsime dar nuosta
besnį mūsų kaimą.

Pasakojimą užrašė
J. Bagdanskis

Iš žurnalo “Mokslas ir Technika,” 75.4

„VAIRUOJU AUTOMOBILĮ“
Tokiu pavadinimu iš

leista Čekų Inžinieriaus ir 
žurnalisto, prityrusio vai
ruotojo (stažas 45 metai) 
Jaroslavo Hausmano kny
ga vairuotojams mėgė
jams. Pateiksime keletą 
patarimų, parengtų vado
vaujantis šia knyga.

Kelyje reikia būti atidžiam, 
nes čia vairuotojo tyko daug 
pavojų. Pasitaiko ir tokių, ku
rių U karto nė nesuvoksi. Vi
sų pirma reikia tikėtis, kad 
suklysti gali ir kiti eismo da- 
lyviai. Taigi reikia būti pasi
ruošus pavojaus išvengti ak
tyviais veiksmais.

Labai svarbu (prasti nuolat 
stebėti Iš priekio atvažiuojan
tį transportų. Tai pagrindinė 
vairuotojo pareiga. Ar suge
bės sumėtyto arba Ii už po
sūkio išnėrusio Į mūsų juostų 
automobilio vairuotojas su
grįžti Į savo pusęl Ar auto
mobilis priekyje spės baigti 
manevrų! O gal kelio pločio 
pakaks visiems trims automo
biliams! Tokie ir panašūs

Auga miestas prie Dysnos
Prieš ketvertą metų Di

džiasalis buvo tik mažas kai
melis Ignalinos rajono Balta
rusijos pasienyje. Šiuo metu 
šalia jo išaugo didžiulis staty
binių medžiagų kombinato 
pagrindinis gamybinis korpu
sas, katilinė, administracinis 
pastatas su 100 vietų datbi- 
ninkų valgykla. Statyti ga
myklą aktyviai padeda balta
rusiai. Čia jau baigiama mū
ryti trečioji 110 metrų ilgio 
drenažo vamzdžių degimo 
krosnis, kurią neužilgo ruo
šiamasi užkurti.

Iki metų pabaigos kombi
natas žada pagaminti pirmuo
sius 18 milijonų 50 mm dia
metro drenažo vamzdžių. 
Ateinančiame penkmetyje, 
pradėjus eksploatuoti dar 
tris tokias pat degimo krosnis 
ir įmonei pasiekus projektinį 
galingumą, per metus bus 
pagaminama 135 milijonai 
vienetų drenažo vamzdžių.

Salia kombinato sparčiai 
auga miesto tipo darbininkų 
gyvenvietė. Joje jau iškilo 
devyni gyvenamieji namai, iš 
jų - septyni po 24 butus.

Neseniai Didžiasalyje atvė
rė duris erdvi maisto produk
tų parduotuvė, greit pradės 
veikti 280 vietų vaikų darže
lis. Pradedamas statyti pre
kybos centras ir buitinio gy
ventojų aptarnavimo paviljo
nas. Naujo darbininkų mies
telio gyventojų skaičius jau 
dabar artėja prie tūkstančio. 
Ateinančiame penkmetyje jis 
padidės iki 2500. Iškils gra
žūs kultūros namai, 420 vietų 
aštuonmetė mokykla, paštas.

J. Paleckis - taikos gynimo 
komiteto pirmininkas

Vilniuje įvyko Lietuvos 
TSR Taikos gynimo komiteto 
plenumas. Jo dalyviai pami
nėjo tarybinės liaudies per
galės Didžiajame Tėvynės 
kare 30-metį.

Plenumas patenkino liau
dies rašytojo J. Baltušio pra
šymą atleisti jį iš Lietuvos 
TSR Taikos gynimo komiteto 
pirmininko pareigų. Komite
to pirmininko pavaduotojas 
P. Dobrovolskis visų komite
to narių vardu padėkojo J. 
Baltušiui už ilgametį vadova
vimą šiai visuomeninei orga
nizacijai.

Lietuvos TSR Taikos gyni
mo komiteto pirmininku ple
numas išrinko žinomą visuo
menės veikėją, Socialistinio 
Darbo Didvyrį rašytoją J. 
Paleckį.

Už aktyvią veiklą, stipri
nant taiką, J. Paleckiui ir 
Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komiteto pirminin
kui V. Karveliui buvo įteikti 
kovotojų už taiką garbės me
daliai.

Naujos valgyklos, restoranai
Pergalės švenčių išvakarė

se Joniškyje pirmuosius lan
kytojus priėmė didelis visuo
meninio maitinimo kombina
tas.

Originalios architektūėros 
dviejų aukštų pastate yra 
restoranas, savitarnos val
gykla, kokteilių baras, ku

klausimai vairuotojui gali kilti 
kiekvienų sekundę.

Tuo pat metu nereikia iš
leisti iš akių ir savo kelio 
juostos, stebėti jų netgi toliau 
automobilio, važiuojančio 
priekyje, kad prireikus gali
ma būtų atspėti jo manevrus. 
Todėl mintimis reikia nuolat 
ieškoti dešinėje saugaus plo
to: tai trečiasis stebėjimo 
sektorius. Ta proga norisi pa
minėti aviacijos instruktorių 
metodų. Skraidydami kursan
tui jie nuolat primena, kad 
šis visų laikų rinktųsi vietų 
priverstiniam nutūpimui, nes, 
ore įvykus avarijai, ilgai raus
tyti nėra kada. Tas pat ir 
žemėje, kur irgi lemia sekun
dė.

Važiuojant dideliu greičiu, 
patys pavojingiausi yra fron
taliniai ir šoniniai automobilių 
susidūrimai, dažniausiai (vyks
tantys lygiuose arba mažai 
kalvotubse kelio ruožuose. O 
juk būtent tokiose vietose 
dažnai galima išvengti susidū
rimo, nuvažiuojant ( griovį 
arba laukų. Apsivertus, nu
braukus šonų ( pakelės med(, 

riuose 330 vietų. Kombinato 
cechuose pagamintais kondi
terijos ir kulinarijos gami
niais bei pusfabrikačiais bus 
prekiaujama specializuotose 
miesto parduotuvėse. Naujo
sios viešojo maitinimo įmonės 
projektą paruošė vilnietis ar
chitektas A. Paulauskas.

Nuo 1970 metų Lietuvos 
vartotojų kooperatyvų sąjun
gos įmonėse vietų skaičius 
padidėjo beveik 5300. Šiuo 
metu kooperatininkų valgyk
lose bei restoranuose vienu 
metu gali pavalgyti 87 tūks
tančiai žmonių

Geriausi šalyje
Kretingos žvėrininkystės 

ūkyje auginamų audinių, žyd
rųjų ir juodsidabrių lapių kai
liukai turi didelę paklausą ne 
tik šalies, bet ir užsienio 
rinkoje. Praėjusiais metais 
kretingiškiai realizavo pro
dukcijos daugiau kaip už 3,9 
milijono rublių ir gavo milijo
ną su viršum rublių pelno.

Ūkyje nuolat tobulinama 
gamyba. Rankų darbą čia 
pakeitė mechanizmai, nese
niai rikiuotėn stojo naujas 
1500 tonų talpos šaldytuvas, 
pradėta modernios virtuvės 
statyba.

Kretingos žvėrelių auginto
jai pripažinti geriausiais šaly
je ir jiems paskirta sąjungi
nio šalies vartotojų koopera
cijos žvėrelių augintojų kon
kurso pirmoji premija.

200,000 diplomų
Specialiųjų vidurinių mo

kyklų absolventams įteikti 
diplomai. Netrukus jaunieji 
agronomai, felčeriai, techni
kai, kultūros darbuotojai įsi
lies į darbo kolektyvus.

Tarybų valdžios metais 
Lietuvoje parengta du šimtai 
tūkstančių viduriniosios 
grandies specialistų. Respub
likos jaunuoliai ir merginos 
gali pasirinkti vieną iš 170 
specialybių technikumuose, 
politechnikumuose, mokyklo
se.

Sėkmingos gastrolės
Po dešimties dienų viešna-' 

gės Airijoje į Vilnių sugrįžo 
nusipelnęs akademinis “Lie
tuvos” ansamblis.

Tarybų Lietuvos meninin
kų kolektyvas buvo tradicinio 
tarptautinio Korko dainos 
festivalio garbės svečias, at
stovavęs Tarybų Sąjungos 
scenos menui. Ansambliečiai 
koncertavo miesto salėje, 
taip pat šalies sostinėje - 
Dubline. Iš viso “Lietuvos” 
ansamblio koncertų klausėsi 
apie 16 tūkstančių Airijos 
gyventojų.

Pirmąjį “Lietuvos” koncer
tą Dubline žiūrėjo Airijos 
prezidentas E. Čildersas, 
TSRS ambasados darbuotojai 
Airijoje, kitų valstybių diplo
matai. Su ansamblio kolekty
vu sūsitiko Airijos Komunis
tų partijos generalinis sekre
torius M. O. Riordanas. Jis 
paprašė perduoti sveikinimus 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nėms, kurių nuoširdumą jam 
ne kartą yra tekę patirti, 
viešint Nemuno krašte.

V. Petkevičienė

įsirėžus Į griov), padariniai 
dažniausiai būna ne tokie 
tragiški. Sukant nuo kelio, au
tomobilis sužalojamas ne stai
ga. Nuvažiavus j laukų, nare-* 
tai iš viso išvengiama dides
nių deformacijų, net jei au
tomobilis „nutupia“ ant sto
go.

Negalima pateisinti vairuo
tojo, kuris, matydamas, kad 
dėl kito eismo dalyvio kaltės 
netikėtai susidarė avarinė si
tuacija, stabdo klek galėda
mas ir, mėšlungiškai įsikibęs 
Į vairų, pasyviai laukia, kuo 
viskas baigsis. Juk automobi
lis, kurio ratai slysta užblo
kuoti, nevaldomas, kad ir ka
žin kiek suktum vairų. Pavo
jaus galima išvengti manev
ru. Tereikia truputi atleisti 
stabdžius, kad ratai šiek tiek 
suktųsi, ir nuvairuoti stabdo
mų automobili nuo kelio, jei
gu tai (manoma.

Tik taip, Išmokus stabdymo 
technikos Ir nebijant pavojaus 
momentu sukti nuo kelio, ga
lima tikėtis išvengti tragiškų 
pasekmių.

Paruošė S, ULAVlClUS

Darbininkas - dailininkas

Čia vaizduodamas geležinkelietis Wm. Spiecker ir jo, kaipo 
tapytojo, kūrybos pavyzdys. Jis pripažintas vienu iš 
geriausių šioje šalyje gamtovaizdžių tapytojų.

Ir žemaičiai taps 
naftininkais

Kiek pavažiavus Mažeikių - 
Skuodo plentu, už Varduvos 
upės, dar prieš ketverius me
tus buvo Juodeikių ir Padar- 
bių kaimai. Čia stovėjo apie 
šimtą senų sodybų. Dabar jų 
neliko nė vienos. Vieni juo- 
deikiačiai, padarbiečiai išsi
kėlė į ūkių gyvenvietes, kiti - 
į butus su visais patogumais 
mieste, ir pritapo prie staty
bos. ...

O stato čia didžiausią Tary
bų Lietuvoje naftos perdirbi
mo įmonę.

— Jau dabar respublikos 
liaudies ūkis, - pasakoja Ma
žeikių naftos perdirbimo įmo
nės statybos direktorius P. 
Jencius, - per metus suvarto
ja virš dešimties milijonų 
tonų naftos produktų. Jie 
reikalingi transportui, šilu
minėms elektrinėms. Jų tie
kimui įrengti vamzdynus yra 
neekonomiška, o, sakysime, 
klampaus mazuto jais tiekti 
išvis neįmanoma. Daug pa
prasčiau vamzdžiais gauti 
naftą ir perdirbimo įmonėje 
iš jos pasigaminti reikiamą 
kurą. Todėl Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos XXIV su
važiavime ir buvo nutarta 
pastatyti tokią įmonę. Vietą 
jai parinko netoli Mažeikių - 
prie Varduvos.

Visus brėžinius paruošė 
Leningrado naftos ir dujų 
įmonių projektavimo institu
tas.

— Kaip atrodys ši įmonė?
— Tai bus sudėtingas įvai

rių pastatų, įrengimų ir me
chanizmų kompleksas. Jį su
darys du analogiški labai di
delio pajėgumo kombinuoti 
įrenginiai. Įmonės statybai 
bus sunaudota 2 tūkstančiai 
kilometrų vamzdžių, 15 tūk
stančių tonų plieninių kon
strukcijų, 200 tūkstančių to
nų cemento. Ji užims 800 
hektarų plotą. Prie jos bus 
pastatyta didžiulė šiluminė 
elektrinė.

— Ką gi gamins įmonė?
— Cįą bus perdirbama naf

ta, gaminamas mazutas, ku
rio labai laukia respublikos 
energetikai, taip pat benzi
nas, dizelinis kuras, suskys
tintos dujos. Mažeikių įmonė 
bus vos ne visos respublikos 
chemijos pramonės baze.

— Iš kur bus gaunama naf
ta? /Z

— Iš Pavolgio, Totorijos 
autonominės respublikos naf
tos telkinių. Ji ateis nevalyta 
“Draugystės” naftotiekio 
vamzdžiais.

— Ar turime savo naftos 
perdirbimo specialistų?

— Naftos sutikimui Lietu
voje imta ruoštis gana seniai. 
Pirmoji šešių žmonių grupė 
buvo pasiųsta mokytis į Ba
ku, į Azerbaidžano naftos ir 
chemijos institutą 1962 me
tais. Po penkerių metų jie 
gavo naftos perdirbimo inži
nierių diplomus. 1969 metais 
tą institutą baigė dar dvylika 
žmonių. Keturi jaunuoliai įgi
jo naftininkų diplomus Mask
voje, kiti - Minske ir net 
Kauno Politechnikos institu
te. Dabar Lietuvoje yra 36 
inžinieriai naftininkai. Tech
nikus ruošia Kauno technolo
ginis technikumas. Žemesnės 
grandies specialistus pradės 
ruošti Mažeikiuose statoma 
profesinė technikos mokykla.

— Kokie statybos darbai 
jau atlikti?

— Padaryta nemažai. Nu
tiestas geležinkelis, statomas 
naujas plentas su tiltu per 
Serkšnę. Atlikta daug įvairių 
gamybinių objektų statybos 
montavimo darbų. O pačiuo
se Mažeikiuose, tarp Ventos 
ir geležinkelio, jau baltuoja 
trys daugiaukščių namų gy
venamieji kvartalai. Juose 
gyvena busimosios naftos 
perdirbimo įmonės statyto
jai. Jų vaikai mokosi naujojo
je vidurinėje mokykloje, ma
žyliai žaidžia dviejuose lopše
liuose-darželiuose. Ten yra 
parduotuvės, visuomeninės 
ir kultūrinės įstaigos.

— Važiuojant į įmonės sta
tybą nauju tiltu per Varduvą, 
patraukia dėmesį šlaitų kasi
nėjimai. . .

— Čia ruošiamasi užtvenk
ti Varduvą. 220 metrų ilgio 
užtvanka upę pakels beveik 
14 metrų. Plačiausioje vie to 
je ji išsilies iki pusės kilomet
ro. Varduvos vandenys bus 
reikalingi naujailmonei.

— Ar įmonė neužterš Že
maitijos žaliųjų plotų, jos 
vandenų, mūsų pajūrio?

— Nėra jokio pagrindo dėl 
to nuogąstauti. Projektuo
jant įmonę, ypač didelis dė
mesys buvo kreipiamas į nu
tekamųjų vandenų sumažini
mą ir jų valymo problemas. 
Naftos produktams vėsinti 
vietoje paprastai vartojamo 
vandens bus vartojamos at
mosferos oras. Palyginus su 
kitomis tokiomis įmonėmis, 
jai vandens reikės maždaug 8 
kartus mažiau, todėl mažes
nis bus ir jo nutekėjimas. Bus 
pastatyti sudėtingi valymo 
įrengimai, per kuriuos perėję 
nutekamieji vandenys valysis 
mechaniškai, nusistovėjimu, 
cheminiu apdorojimu, biolo
giškai - specialiomis bakteri
jomis. Pagaliau, jie bus fil
truojami. Didžioji dalis šių 
vandenų vėl grįš į gamybą, 
nepatekę į vandens telkinius. 
Kiti - žiemą bus išleidžiami į 
Baltiją, tam tikslui nutiestu 
90 kilometrų ilgio vamzdynu. 
Jis maždaug tris kilometrus 
nusitęs į jūrą 12-15 metrų 
gylyje. Vasaros metu nuteka
mieji vandenys bus surenka
mi į astuonių su puse milijono 
kubinių metrų talpos sau
gyklą.

Projektuotojai pasirūpino 
ir aplinkos oro švara. Kad į 
atmosferą nepatektų naftos 
produktų garai, numatyta su
montuoti saugyklai plaukio
jančius dangčius. Visų tech
nologinių įrengimų aparatūra 
bus hermetiška.

— Kada bus baigta įmonės 
statyba?

— Pirmąją komplekso dalį 
statybininkai žada atiduoti 
eksploatavimui 1978 metais, 
o kol gamykla pasieks projek
tinį galingumą, statybos dar
bai užtruks apie dešimt me
tų.

Kai iš Varduvos slėnio ma
šina išnyra ant kalno, Mažei
kių link atsiveria didinga sta
tybų panorama. Čia, tolima
me Žemaitijos rajone, triūsia 
lietuviai ir iš kitų broliškų 
respublikų atvykę žmonės. 
Praeis dar kiek laiko, ir Juo
deikiuose. Padarbiuose gyve
nę kolūkiečiai visai neatpa
žins tų vietų, kur kadaise 
stovėjo jų kaimiškos trobos. 
O jie patys taps naftininkais.

V. Bartkus
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Ar nepritruks darbo rankų?
BRONIUS GRABAUSKAS

JURGIS VAITAUSKAS 
Ekonomikos mokslų kandidatai

NE VIENAS NAUJOS AR AUGANČIOS GAMYKLOS VADO
VAS SU VILTIMI 2VELGIA į KAIMĄ, TIKĖDAMASIS IS JO 
SUSILAUKTI ATLIEKAMOS DARBO JĖGOS. AR JOS TEN YRA?

Kaip rodo gyventojų sura
šymo duomenys, gyventojų 
ir darbingų žmonių Lietuvos 
kaime nuolat mažėja. Tai dės
ningas technikos pažangos 
rezultatas. Kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai kasmet gauna vis 
daugiau traktorių, kombainų 
ir kitokių mašinų, taigi me
chanizuoja daug darbo ran
kų reikalaujančius gamybos 
procesus. Todėl dalis žmonių 
atsilaisvina ir gali pereiti į 
kitas liaudies ūkio šakas.

Tačiau, mūsų nuomone, 
darbo ištekliai žemės ūkyje 
mažėja per sparčiai. Taip yra 
ne vien dėl technikos pažan
gos, bet ir dėl daugelio kitų 
priežasčių. Gyventojų surašy
mo duomenimis, nuo 1959 iki 
1970 m. bendras kaimo gyven
tojų skaičius respublikoje su
mažėjo 109 tūkstančiais, arba 
beveik 7%, o visoje šalyje 
— 2,8%. Lietuvoje ypač spar
čiai mažėja darbingų kaimo 
gyventojų: per minėtą laiko
tarpį — net 18%.

Kai kurie ekonomistai tokį 
spartų darbo jėgos mažėjimą 
kaime linkę laikyti normaliu 

reiškiniu, motyvuodami tuo, 
kad kitose šalyse žemės ūkio 
gamyboje dirba ir kaimo vie
tovėse gyvena daug mažes
nis gyventojų procentas.

Iš tiesų mūsų respublikos 
kaimo gyventojų procentas 
gana didelis (1973 m. pra
džioje — apie 46%). ir dir
bančių žemės ūkyje gyvento
jų dalis nemaža (apie 30%). 
Tačiau procentas dar nieko 
nepasako, jeigu neatsižvel
giama į gyventojų Tankumą, į 
žemės ūkiui naudojamą žemės 
plotą ir kt. Antai Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
kaimuose (1971 m. duomeni
mis) gyvepa 27% visų gy
ventojų, o žemės ūkyje d r- 
ba tik 12,3% visų liaudies ūkio 
darbuotojų. Tačiau VDR gy
ventojų tankumas yra tris kar
ius didesnis, negu mūsų res
publikoje, todėl dirbančių 
žemės ūkyje tam pačiam plo
to vienetui tenka kur kas dau
giau. Mūsų respublikos žemės 
ūkyje 100 ha naudmenų tenka 
11 dirbančiųjų, o VDR — 
16, arba beveik 1,5 karto 
daugiau.
MECHANIZUOTI GAMYBĄ — , 
DAR NE VISKAS

Kartais bandoma aiškinti, 
jog spartus kaimo dirbančių
jų mažėjimas skatina ūkių va
dovus ir specialistus greičiau 
mechanizuoti gamybos pro
cesus, pasitelkti naują ir nau
jausią techniką, racionaliza
torių pasiūlymus ir pan. Iš 
dalies tai tiesa. Tačiau tik iš 
dalies, nes šiandien taip pla
čiai mechanizuoti žemės ūkio 
gamybą, kaip reikėtų, kaip 
daugelis norėtų, dar negali
me. O gamyba kas metai — 
auga, iš to paties hektaro 
ūkiai gauna vis daugiau pro
dukcijos, kuriai išauginti ir 
sudoroti reikia papildomo 
triūso. Todėl neatsitiktinai 
darbo jėgos poreikis pasėlių 
hektarui mažėja gana lėtai.

Nuodugnesnė analizė rodo, 
jog darbo rankų trūkumas kai 
kuriuose rajonuose bei ūkiuo
se jau pradeda stabdyti že
mės ūkio produktų gamybos 
augimo tempus.

1963 m. kiekvienoje dešim
tyje kolūkiečių kiemų buvo 
vidutiniškai po 14 darbingų 
kolūkiečių, o šiuo metu — 
vos po dešimt. Kai kuriuose 
rajonuose yra 36—38% kie
mų, kuriuose nebėra nė vie
no darbingo asmens, o atski
ruose ūkiuose— net iki 50%.

Dar 1968 m. Lietuvos že
mės ūkio ekonomikos moks
linio tyrimo instituto drauge 
su Rusijos federacijos darbo 
organizavimo ir apmokėjimo 
žemės ūkyje mokslinio tyri
mo institutu atlikti tyrimai pa
rodė, kad 18-oje respublikos 
rajonų pasireiškia santykinis 
darbo jėgos trūkumas, tai yra 
jos trūksta didesnę metų da

lį, o trijuose rajonuose — 
net absoliutus darbo jėgos 
trūkumas, tai yra jos trūksta 
ir žiemą, ir vasarą.

Ypač smarkiai mažėja dar
bo jėga tuose kaimo rajo
nuose, kurių teritorijoje ar
ba kaimynystėje pastaraisiais 
metais įsikūrė stambios, daug 
darbo jėgos reikalaujančios 
pramonės įmonės. Tai būdin
giausia regionų centrams bei 
aplinkiniams rajonams. Antai 
per pastaruosius penkerius 
metus (1969—1973) žemės 
ūkio naudmenų plotas vienam 
darbingam kolūkiečiui Šven
čionių rajone visai nepadidė
jo, o Jurbarko, Joniškio, Rad
viliškio, Šalčininkų rajonuose 
padidėjo 3—10% (respubli
kos kolūkiuose vidutiniškai 
apie 14%). Jonavos rajone 
šis rodiklis paaugo 21%, Ak
menės ir Mažeikių rajonuose 
— apie 20%, Ukmergės ir 
Alytaus — 18% ir pan.
KODĖL TROKŠTA 
MECHANIZATORIŲ!

Didelį susirūpinimą kelia 
tai, kad vis labiau trūksta 
mechanizatorių. Pavyzdžiu’, 
1973 m. pabaigoje kiekvienam 

traktoriui respublikos kolūkiai 
bei tarybiniai ūkiai vidutiniš
kai turėjo vos po vieną trak
torininką mašinistą, o kai ku
riuose rajonuose (Anykščių, 
Ignalinos) 100-ui traktorių jau 
trūko net 12—13 traktorinin
kų mašinistų. Tokia padėtis su
siklostė dėl to, kad traktorių 
respublikos ūkiuose daugėja 
sparčiau, negu paruošiama 
žmonių jiems aptarnauti. Pa
vyzdžiui, 1969—1972 m. trak
torių kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose padaugėjo 7 tūks
tančiais, o traktorininkų ma
šinistų — tik 5,6 tūkst.

Lietuvos žemės ūkio eko
nomikos instituto atlikti tyri
mai parodė, jog svarbiausia 
mechanizatorių santykinio ma
žėjimo priežastis yra didelė 
jų kaita. Be to, mažai paruoš
tų mechanizatorių įsidarbina 
žemės ūkyje pagal įsigytą 
specialybę. Pavyzdžiui, nuo 
1962 iki 1972 m. žemės ūkiui 
buvo paruošta 84,8 tūkst. 
traktorininkų mašinistų, o kol
ūkiuose ir tarybiniuose ūkiuo- 
se jų per tą laiką padaugėjo 
tik 18,6 tūkst. 1970 m. mokyk
lose ir kursuose buvo paruoš
ta 7,6 tūkst. mechanizatorių, 
o iš ūkių tais metais išvyko 
7,4 tūkst., tai yra beveik tiek 
pat, kiek paruošta.

Nedžiugina ir artimiausių 
ventojų šeimose. Dabar, skai
čiuojant 1000-čiui gyventojų, 
jų daugiau gimsta mieste, ne-

Kas greičiausias bėgikas?

Vilnius. - Pavasarėjančia-
me Vingio parke Vilniuje bu
vo surengtos Lietuvos kroso 
pirmenybės. Jose dalyvavo 
beveik du šimtai “Nemuno”, 
“Žalgirio”, “Darbo rezervų” 
ir “Dinamo” draugijų bėgikų. 
Komandinėje įskaitoje nuga
lėjo nemuniečiai “Žalgirio” 
draugijos bėgikai antri, o 
“Darbo rezervų” atstovai 
treti 1000.

Pirmosios startavo 1000 
metrų bėgikės moterys. Po 
atkaklios kovos nugalėjo žal- 
girietė L. Purvinskaite, - 3 
min. 18,5 sek. Jaunimo gru
pėje šį nuotolį greičiausiai 
įveikė R. Garnevičiūtė - 3 
min. 23,4 sek. 2000 m nuoto- 

metų perspektyvos. Visiems 
žinoma, kad anksčiau gimda
vo daugiau kūdikių kaimo gy- 
gu kaime. Tokia būklė susida
rė todėl, kad iš kaimų į miestus 
keliasi daugiausia (apie 90%) 
jaunimas, darbingi žmonės. 
Vis didėja kaime dirbančių 
žmonių vidutinis amžius, blo
gėja kaimo gyventojų amžiaus 
s'ruktūra, darbo jėgos repro
dukcijos sąlygos. Apytikriai 
apskaičiavimai rodo, jog 1975 
m. darbo jėgos jau gali trūk
ti (turint omenyje santykinį 
ir absoliutų trūkumą) 28 ra
jonams.

Todėl, siekiant išlaikyti už- 
$;brėžtus žemės ūkio pro
duktų gamybos tempus, bū
tina imtis priemonių darbo 
jėgai kaime stabilizuoti, ieš
kant būdų darbo našumui di
dinti, darbo rankų pareikala
vimui mažinti.

Viena svarbiausių priežas
čių, dėl kurios darbingi žmo
nės, ypač jaunimas, palieka 

kaimą, reikia laikyti darbo 
sąlygas žemės ūkyje. Žemės 
ūkio ekonomikos instituto 
darbuotojų atlikta tam tikros 
dalies mechanizatorių anketi
nė apklausa: net 52,3% trak
torininkų mašinistų, nuspren
dusių išvykti iš žemės ūkio, 
kaip vieną svarbiausių prie
žasčių nurodė sunkias ir net
gi kenksmingas darbo sąly
gas.

Gerindami mechanizatorių 
darbo sąlygas, nemažai gali 
padaryti patys ūkiai. Jie pa
jėgūs įsirengti gerai sutvar
kytas, mechanizuotas, šildo
mas remonto dirbtuves su du
šais, poilsio kambariais. Jie 
turi gerai sunorminti ir orga
nizuoti mechanizatorių darbą, 
garantuoti poilsio dienas, skir
ti atostogas, parūpinti kelia
lapių į poilsio namus bei sa
natorijas. Tačiau tokių neigia
mų reiškinių, kaip triukšmo, 
vibracijos, oro užterštumo, 
karščio (arba šalčio), trakto
riaus kabinoje ūkiai pašalinti 
nepajėgūs, čia žemdirbiams į 
pagalbą turėtų greičiau atei
ti konstruktoriai ir mašinų ga
mintojai. Konstruojant naujas 
ir tobulinant senų markių 
žemės ūkio mašinas, būtina 
ypač susirūpinti mechaniza
torių darbo sąlygų gerinimu.

Deja, sunkiomis darbo są
lygomis skundžiasi ne tik 

mechanizatoriai. Kai kuriuose 
ūkiuose dar labai sunkiai dir
ba gyvulininkystės darbuoto
jai, ypač melžėjos. Dar yra 
ūkių, kur melžėjoms pavesta 
ne tik karves melžti, bet ir 
jas šerti, valyti, tvarkyti mėš
lą, neretai pamirštant poilsį 
ir atostogas (darbo diena 
prasideda 5 vai. ryto ir 
baigiasi 9—10 vai. vakare 
su keliom's pertraukomis die
ną, kurių metu melžėja turi 
parbėgti namo, aptvarkyti ir 
pavalgydinti šeimą, vaikus, 
pašerti savo gyvulius).

(Pabaiga sekančiame 
numeryje)

lyje pirma buvo nemunietė I. 
Jefimova - 7 min. 15 sek.

Keturiasdešimt septyni 
sportininkai startavo 8000 m 
nuotolyje. Po atkaklios kovos 
nugalėjo nemunietis A. Ged
minas - 26 min. 11 sek. Tik 
0,4 sek. jam pralaimėjo P. 
Simonėlis (“Nemunas”). Jau
nimo grupėje pirmas buvo 
“Darbo- rezervų” draugijos 
atstovas A. Antipovas - 26 
min. 26 sek.

Nemunietis S. Veržbickas 
laimėjo 3000 m bėgimą - 9 
min. 27.0 sek. Jo komandos 
draugas V. Kapačinskas ge
riausiai pasirodė jaunimo 
grupėje - 9 min. 56.3 sek.

LAISVĖ

Sparčiai vyksta Vilniaus-Kauno geležinkelio elektrifikavimo 
darbai. Nė minutei nenutraukdami traukinių eismo, kuris 
šiame ruože ypač intensyvus, statybininkai pastatė dešimtis 
elektros pastočių, elektros transformavimo įrenginių. Vil- 
niaus-Panerių-Lentvario atkarpoje elektrifikavimo darbai 
jau užbaigti.

Metų pabaigoje Vilniaus-Kauno ruožu skries pirmieji 
elektriniai traukiniai.

Nuotraukoje: montuojami kontaktiniai tinklai Lentvario- 
Vievio atkarpoje. V. Gulevičiaus nuotrauka

Dešimtasis, jubiliejinis . ..
Tai buvo tarsi patsai pava

saris - lauktas ir nelauktas 
kartu - džiaugsmu šviečian
čios akys, eilėraščių posmai, 
jaunų žmonių pilnos pramoni
nių Mažeikių gatvės. Jeigu 
respublikos jaunųjų literatų 
ir skaitovų konkursas prasi
dėjo ne čia, prasidėjo seniai - 
kai visuose Lietuvos rajonuo
se, miestuose ir miesteliuose 
varžėsi apie 2000 moksleivių - 
tai Mažeikiuose nuskambėjo 
paskutinysis, pats gražiau
sias, šventinis jo. akordas. Ir 
netgi uždaryme nebuvo vie
tos liūdesiui - daugelis susi
tiks kitąmet, Raseiniuose, 
Maironio žemėje. O kurie 
nesusitiks - tiems liko čia 
užsimezgusi draugystė, nau
jos įdomios pažintys. . .

Tačiau saysi protokolo žo
džiai kartais būna vaizdinges
ni už pačias poetiškiausias 
frazes - ypač tiems, kurie 
patys neturėjo progos pabu
voti Mažeikiuose. Respubliki
niam konkursui savo darbus - 
eilėraščius, prozos kūrinė
lius, literatūrinius rašinius ir 
kritikos bandymus, kalbinius 
darbus ir vertimus - pateikė 
apie 316 moksleivių. Iškvies
ta buvo 176 autoriai: 33 prozi
ninkai, 42 poetai, 62 rašinių 
autoriai, 28 kalbininkai ir 11 
vertėjų. Po ilgų ir karštų 
ginčų vertinimo komisija pa
galiau nusprendė: geriausi, 
įdomiausi prozininkai - Prie
nų raj; Stakliškių vid. mo
kyklos abiturientė M. Raižy- 
tė, vilniškė 22-osios vid. mo
kyklos vienuoliktoke A. Bie
liauskaitė, dešimtokė P. Šmi- 
taitė iš Alytaus raj. Krokia
laukio vidurinės, dešimtokai 
apybraižų autoriai V. Armė
nas ir A. Petrauskas iš Pa
kruojo raj. Rozalimo viduri
nės, Kapsuko raj. Kalvarijos 
vid. mokyklos abiturientė L. 
Meškauskaitė, humoristas R. 
Juškevičius, Lazdijų raj. Sei
rijų vid. mokyklos vienuolik
tokas, ir vienintelės konkur
se pjesės autorė Vilniaus 
35-osios vidurinės dešimtokė 
S. Stankevičiūtė.

Už eilėraščius buvo premi
juotos Klaipėdos raj. Gargž
dų pirmosios vid. mokyklos 
vienuoliktoke D. Kudžmaitė, 
kretingiškė abiturientė A. 
Norvilaitė, L. Giedraitytė iš 
Panevėžio 2-osios vidurinės, 
Jurbarko I-osios vid. mokyk
los dešimtokė L. Palubeckai- 
tė ir palangiškė dešimtokė M. 
Valauskytė.

Už mokyklinius rašinius ir 
kritikos bandymus pirmąsias 
premijas laimėjo Vilniaus, 
Kauno, Babtų, Inturkės, 
Kapsuko, Kėdainių ir Utenos 
moksleiviai.

Geriausieji iš kalbininkų - 
Švenčionių raj. Švenčionėlių 
I-osios vid. mokyklos vienuo

liktoke V. Trinkūnaitė, aly
tiškė 5-osios vid. mokyklos 
abiturientė A. Galinauskaitė, 
G. Rimšaitė, Kauno 28-osios 
vid. mokyklos devintokė, kel
miškė dešimtokė S. Janilio- 
nytė, B. Grabauskaitė iš 
Kauno raj. Garliavos viduri
nės ir Skuodo raj. Lenkimų 
vid. mokyklos dešimtokė D. 
Ramonaitė.

Buvo pažymėti ir vertėjai 
iš rusų, anglų, vokiečių kal
bų. Jie iš Alantos, Tytuvėnų, 
Molėtų ir Giedraičių.

Dvi dienas Mažeikių 2-ojoje 
vidurinėje prakaitavo skaito
vai ir jų žiuri, vadovaujama 
žinomo aktoriaus A. Roseno. 
Kaip ir pernykščiame kon
kurse, laureatu vėl tapo 
Klaipėdos 12-osios vid. mo
kyklos abiturientas A. Gry
bas. Antrąja vieta pasidalijo 
dešimtokė E. Piškinaitė iš 
Širvintų vidurinės, Kapsuko 
4-osios vidurinės abiturientė 
V. Litvinaitė.

Nemanykite tiktai, kad čia 
visi apdovanotieji, - jų buvo 
žymiai daugiau. Mažeikių 
įmonės, švietimo skyrius, 
respublikos žurnalų ir laik
raščių redakcijos, leidyklos, 
Vilniaus universitetas ir pe
dagoginis institutas, Rašyto
jų Sąjunga, Komjaunimo 
Centro Komitetas - visi prisi
dėjo prie šios gražios ir pra
smingos šventės. Atminimo 
dovanas, prizus, Garbės raš
tus gavo įvairiausių Lietuvos 
vietų moksleiviai susirinkę į 
Mažeikius.

Iš tiesų, apie daug dar ką 
čia galima užsiminti - apie 
šeimininkų svetingumą, įdo
mias ekskursijas literatūrinė
mis Mažeikių vietomis, spe
cialų konkursui skirtą rajoni
nio laikraščio “Pergalės vėlia
va” numerį, liaudies teatro 
spektaklį kultūros namuose. 
Apie tą žodžiais nenusakomą 
jaudinimąsi, laukiant savo 
kūrybos aptarimo, džiaugs
mą ar nusivylimą po jo. Paga
liau dar apie daugelį gražių ir 
prasmingų akimirkų, iš kurių 
pačios atmintiniausios, tur 
būt, - draugystės vakarai 
Mažeikių ir Sedos vidurinėse 
mokyklose. Pavyzdžiui, se
diškių svečius, tikrai žavėjo 
ir stebino jų ir jų draugų 
latvių iŠ Saldaus vidurinėse 
išmonė, vaišingumas, mokė
jimas linksmintis ir linksmin
ti. Išradinga programa, links
mi konkursai ir pokštai, lat
viškos ir lietuviškos dainos, 
pagaliau stebuklingo skonio 
sumuštiniai ir gira - argi 
viską dabar išvardinsi? Bet 
tikrai - tie, kuriems teko 
laimė čia pabuvoti, šito vaka
ro ilgai neužmirš. Kaip ir 
paties konkurso - dešimtojo, 
jubiliejinio...

One Baliukonytė
(Iš Lietuvos spaudos)

Aš nesupratau, kodėl Igno
tas Lelešius prie manęs lyg 
šilta vilna prilipo. Nė mes 
seni bičiuliai, nė giminės. 
Abu iš žaliojo sodžiaus, bet 
dirbome surūkusiame mies
te. Prekyboje. Jis - ekspedi
toriumi, o aš - prekių žinovu. 
Jis - ekonomikos mokslus 
išstudijavęs, o aš, deja, - 
dvasinius. Bet nieko - prisi
taikiau. Materiales vertybes 
daug lengviau įvertinti, negu 
dvasines. Dvasia yra dvasia. 
Nei tu jos pačiupinėsi, nei 
pamatysi. O žemiškas gėry
bes galima ir apžiūrėti, ir 
pauostyti, ir, jeigu yra reika
las, kai ką ir paragauti.

Kaip buvusį dvasių žinovą 
mane visur gerbė. Ateistinių 
susivienijimų metu vis kvietė 
apie stebuklus pakalbėti. Tai 
aš ir pliekiau apie stebuklų 
stebuklą - panelės Marijos 
nekaltą prasidėjimą. O kad 
tai įvyko stebuklas, rimti 
vyrai, kardinolais vadinami, 
šventajam tėvui Pijui IX va
dovaujant, 1854 metais Vati
kane patvirtino. Pavertė 
šventa dogma ir “nū anos 
valandos nė vienam krikščio
niui abejoti nevalnia”. Taip 
rašė “Gyvenimai šventųjų”. 
O istorijos žinovai apie tai 
šventai nutyli.

Iš pagarbos, o ne iš ko kito, 
aną dieną Lelešius net į savo 
sodą pasikvietė. Jo paties 
“Žiguliuku” užmiestyje prie 
raudonų plytų pilaitės atsi
danginome. Arabiškais kili
mais į vidų įpūškojome. Ra
dome močiutę žilaplaukę prie 
židinėlio ant misinginių iešmų 
bekoniškus šašlikus bespirgi- 
gančią. (Darbas pasismagini
mui.) Midus alsavo molinėse 
kolbelėse, kvapniai rūko 
įdegti kūbietiški cigarai. Ir 
lyg kokie žymiausi bajorai 
sėdome prie žemo drūto 
ąžuolinio stalo.

Greit pagurkliai įkaito. 
Skruostai pabrinko, išsipūtė- 
me ir vos vos alsuodami 
išsiritome į sodelį: O čia mus 
pasitiko žiedų jūra. Į akis 
krito rožių “Gloria dei” kerai. 
0 koks aromatas. Svaigo gal
va. Krūmuose, visai panosė
je, lakštingala devyniais bal
sais treles paleido: ir paplak, 
ir pakinkyk! O mudu ant 
močiutės patiestų minkštų 
tarsi pūkinių perlonų sukrito
me.

Ilsimės, uostinėjame žie
dus, klausomės lakštingalos.

— Kad šitaip per amžių 
amžius, - sučirškėjo Lelešius.

— Nelemta, brolau, - atsi
dusau ir aš, ir apvirtau ant 
kito šono.

— Nelemta, sakai, o jau ar 
garantuotas, - papriekaištavo 
ekspeditorius. - Šitokia gam
tos harmonija, didybė neišpa
sakyta. O kad visa tai pažin
tume, žmogui protas duotas 
amžinam gyvenimui pasi
ruošti. . .

— Neįrodyta, kad gali būti 
koks nors amžinas gyveni
mas, - filosofiškai atsakiau. - 
Paviešpatavai pasaulyje - ki
tam užleisk. O tau - amen. 
Tik tavo darbai aidu skam
bės. Darbuose liksime amži
nai.

— Nesislapstyk, kolega, - 
Lelešius šyptelėjo. - Kas jau 
uždraustą vaisių paragavo, 
tas slapta jį skina. Sumetam 
viešpaties maldą. Dvasioje 
pakilsime. Ir mokslininkai sa
ko: malda yra emocijų, psi
chologinių išgyvenimų sritis.

Jau beveik dešimt metų Jonavos azotinių trąšų gamykla 
tiekia trąšas Pabaltijo respublikų žemės ūkiui. Tačiau 
statybos darbai gamykloje nesustoja niekada. Ir dabar ji 
yra viena svarbiausių devintojo penkmečio statybų Lietuvo
je. Netrukus rikiuotėn stos nitrofoskos gamybos komplekso 
pirmoji eilė. Šalia šio komplekso kyla amoniako gamybos 
cechas. ’ A. Palionio nuotrauka
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Jėzuitas
GROTESKAS

Nuo “Tėve mūsų” pradėsi-
me?

— Jeigu trokšti dangiško 
rojaus - kalbėk pats vienas, 
aš pasitenkinsiu žemišku, - 
atrėžiau ir giliai į širdį įtrau
kiau žiedų aromato.

Bet Lelešius nepasidavė.
— Jei nenori viešpaties 

maldos kalbėti, tai visų šven
tų litaniją sumetam. Aš var
dinsiu šventuosius, o tu atsa
kysi; “Melskis už mus”.

— Palik mane ramybėje, - 
pyktelėjau. Ir lakštingala 
kažko pritilo. Matyt, mūsų 
trelės jai nepatiko, tai nulėkė 
į ramesnę vietą.

— Nesispyriok, kaip ožys,
- spaudė mane ekspeditorius.
- Pats gerai žinai; kad mel
džiantis būryje - trigubi atlai
dai suteikiami. Liežuvis ne- 
suluš, jei tarstelsi. “Melskis 
už mes!” Na, nesiginčyk, pra
dedame. Šventasis Izidoriau, 
artojų patronai. . . Na, sa
kyk!

Čia mane pagavo toks pyk
tis ir nirtulys, kad vos išsilai
kiau Lelešiui nerėžęs koja į 
apvalią vietą. Tikras prekių 
vergas: visur jis mato naudą. 
“Trigubus atlaidus”. Ir ap
skritai, kaip čia išeina: susi
rentė pilaitę, pavergė močiu
tę, gyvena kaip inkstas tau- 
kuo ir, matyt, amžino gyveni
mo užsigeidė. Kažkoks at- 
naujėjęs miesčionizmo hibri
das. Ir taip graudu, ir taip 
apmaudu pasidarė. Dargi 
mane kažkokiu apsimetėliu, 
dviveidžiu laiko. O aš stebuk
lus taršau iš tikros širdies.

Nebeištvėriau. Ūmai paki
lau ir apsižvalgiau, kur keliu
kas į autobusų stotelę. Tegul 
kirmija jis tarp “Gloria dei” 
žiedų ir meldžiasi viešpačiui 
dievui. Malonę padarė savo 
žemiškame rojuje.

— Aš pačiam netrukdysiu!
Ekspeditorius apvirto ant 

nugaros ir plačiai lyg Judo- 
šius nusišypsojo. Rankos žes- 
tu parodė perloną ir sulaikė 
mane:

— Nepyk, kolega, amžiny
be ir aš netikiu. Ir maldomis 
nesivaduoju. 0 tik norėjau 
tave ištirti. Žinai, tu dedies 
ateistas, bet buvęs dvasinin
kas. Kokio laipsnio tu neti
kintis - aš ir nežinau.

— Eksperimentas? . .
— O ką, negerai, sakysi? 

Mane vietos komiteto pirmi
ninku išrinko. Direktorius 
pasiūlė tave apdovanoti už 
ateistinę veiklą. Už tave rei
kės garantuoti, o neišty
rus. . . žinai, kolega.

Mano kūną siutas užplūdo. 
Atsivežė, privaišino, o velnią 
po pažasčia spaudžia. Neišsi- 
laikiau teisybės neišrėžęs:

— Jėzuitas tu! Užkietėjęs 
jėzuitas! Joks artojas tu.

Bronius Jauniškis

VANDENS SAUGYKLA 
PO SACHARA

Dabar tuščiuose Sacharos rajo
nuose jau 2000-siais metais būtų 
galima auginti daržoves ir net ja
vus. Si perspektyva tapo reali po 
to, kai JUNESKO ekspertai Ištyrė, 
kad po dideliu dykumos rajonu, 
priklausančiu Alžyrui ir Tunisui, 
800 tūkst. km2 plota slypi labai 
didelės gėlo vandens atsargos.

Apie tai, kad Siaurės Sacharos 
gelmėse yra vandens, buvo žino
ma seniai. Tačiau jo atsargų nie
kas nebuvo apskaičiavęs. Alžy
ro ir Tuniso vyriausybės, pa
dedamos JUNESKO, finansavo 
tyrimo darbus, kurie buvo sėk
mingi. Tyrimai parodė, kad van
duo yra 0,5—2 km gylyje. Di
džiausio aptikto požeminio rezer
vuaro plotas yra 600 tūkst. km2.

i 
4



I

| Penktadienis, Gegužės (May) 30, 1975
LAISVĖ 5-tas puslapis

PrisiminantBl Californijos Universiteto
Studentų Laisvo Žodžio Veiklos 10 Metų

Šioje valstijoje aukštosiose
mokyklose profesoriai, moks
lų dėstytojai, mokytojai turi 
suprasti, kaip paruošti stu
dentus būti ištikimais kapita
listinei sistemai. Gubernato
rius paskiria keliolika asme
nų; (regis 14), jie vadinami 
“regents”. Susideda iš dirb
tuvių savininkų, bankierių, 
kapitalistinių laikraščių savi
ninkų, didžiųjų žemės planta
cijų ir kitų. Šie asmenys 
“išsijoja” aukštųjų mokslo įs
taigų mokytojus pirma, negu 
samdo, kad nebūtų priešingi 
kapitalistinei sistemai.

Makartizmo laikais jie įve
dė prievarta aukštųjų mokslo 
ištaigų mokytojų “ištikimy
bės” pasirašymą. Nors ir 
prieš tai santykiai tarpe 
mokslo žmonių ir kapitalisti
nių buvo neperglaudžiausi, o 
dabar jau iškilo visuomeni
niai mokytojai mokiną jauną
ją kartą būti gerais amatnin- 
kais, profesionalais ir kartu 
kultūringais šalies vadais. 
“Regentai” sako, - tik ruoški
te mums gerus specialistus, 
amatninkus, o mes apsirūpin
simi šalies vadais.

Californijos Universiteto, 
Berkeley, 17 profesorių atsi
sakė pasirašyti po “ištikimy
bės” lakštu, jie buvo praša
linti nuo mokymo.

Nuo žemiausių iki aukš
čiausių teismų teisėjai atrado 
profesorius kaltais, iki pasie
kė aukščiausią šalies teismą. 
Jungtinių Valstijų aukščiau
sias teismas atrado Californi
jos vai. prasižengusia prieš 
šalies konstituciją. Įsakyta 
"regentams" grąžinti į mo
kyklas profesorius. Išmokėti 
jiem algas nuo tos dienos, 
kaip prašalinti. Teismas tęsė
si virš tris metus. Tas pagili
no, praplėtė kova prieš “re
gentus” ne tik profesorių, 
studentų, bet taip pat ir 
mokslo įstaigų viršininkų. 
Nors jau virš dvidešimties 
metų praeitas laikas, bet ne
pamiršta.

Tais pačiais laikais verpi
mo, audimo, avalynės indust
rija kėlėsi iš rytinių valstijų į 
pietines. Pietinės valstijos 
buvo žinomos turtingųjų ūki
ninku valstijomis. Agrikultū
ros mašinos užėmę ūkio dar
bininkų vietas. Tai buvo pa
matinė priežastis minimų in
dustrijų persikėlimui. Nete
kę ūkio darbų darbininkai 
neorganizuoti, industrinių 
amatų neturinti, dirbo sąly
gose industrialistų. Didelis 
skaičius - juodveidžių. Di
džiumoje beraščiai. O kurie 
turėjo progą lankyti mokyk
las, jie nebuvo leidžiami į 
baltveidžių mokyklas, o juo- 
veidžiams skirtose mokyklo
se pasiekė mokslo tik 16 
nuošimčių, palyginus su bal
tųjų mokyklose.

Moderniška industrija su 
moderniškais įrengimais rei

kalavo gilesnio mokslo mo
kyklose, ypač juodiesiem 
darbininkams. Pakilusiems 
moksle, kultūriniai atsirado 
reikalavimas lygių civilinių 
teisių su baltaisiais darbinin
kais. Pietinių valstijų studen
tai, visuomeniniai veikėjai 
paskelbė Juodųjų Laisvinimo 
Judesį (Black Liberation 
Movement).

Californijos Universiteto, 
Berkeley, studentai atsiliepė 
suorganizuodami komitetą iš 
“Student’s Non-Violent Coor
dination Congress, Racial 
Equality, Du Bois” kliubų.

Sis komitetas parinko po
pu liares įstaigas San Francis
co mieste, kurios žinomos 
darbininkų samdyme diskri
minavimu, ne vien juodųjų, 
bet ir meksikiečių. Persergė
jo jas. O po ignoravimo, buvo 
organizuota protesto eisena. 
Šimtai areštuotų. Demon- 
stratinės eisenos didėjo. Iki 
puošniuojo viešbučio, Shera
ton Palace, Cadellac, bran
giųjų automašinų ir mažesnių 
įstaigų savininkai pasidavė 
pildyti reikalavimus.

Po pirmo laimėjimo, prie 
universiteto įėjimo vietų, 
stalai buvo apkloti literatūra 
už lygias civiles teises vi
siems. Ėjo rinkliavos pinigų 
siuntimui studentų į pietines 
valstijas vesti drąsinimą, re
gistruoti balsuotojus. Retą 
kuria savaitę neskaitėme 
spaudoje vardus žuvusių nuo 
rasistų kulkų pietiniese val
stijose. Tuo laiku rasistų nu
žudyti Mississippi vals. 
James Chaney, Andrew 
Goodman, Michael Schwer- 
ner. Studentų protestų eise
nos nesiliove, dabar buvo 
atkreiptos prieš reakcioninių 
laikraščių išleistuves. Ypa
tingai “Oakland Tribune” lei
džiamo darbininkų unijų prie
šo, atviro kovotojo prieš civi
lines teises žmonėms, buvu
sio republikonų senatorium 
nuo California valstijos Wa
shingtone William F. Know- 
land.

Veikimas už civiles laisves 
pietinėse valstijose studentų 
veikloj ir siuntimas studentų 
į pietines valstijas, tęsėsi. 
Californijos universiteto 
Board of Regents paskelbė, 
kad universitete, universite
to kiemuose ir visoje univer
siteto apylinkėje uždrausta 
visokia literatūra, rinkliavos, 
siuntimai propagandistų-vei- 
kėjų į pietines valstijas.

Sį “regent dekratą” pasiti
ko studentai negirdėtu galin
gu protestu. Iš 27,000 univer
siteto studentų susirinko į 
protesto suėjimą apie 20,000 
ir suorganizuota - “Free 
speech movement” (Laisvo 
Žodžio Veikla).

Gruodžio 2 d. apsupo uni
versiteto administracinį pa
statą studentai įteikimui savo 
protesto universiteto valdy

bai. Keturių aukštų pastatas. 
Visos vidurinės durys užra
kintos. Viršininkai prasišali
nę. Studentai ne vandalizmo 
siekiais, bet kultūriniais, sėdo 
ant laiptų, koridoriuose - lau
kė viršininkų. Per naktį ir 
kitą dieną sėdėjo. Arti 1,000 
policistų pribuvo. 814 studen
tų areštuota. Profesorių dar 
nepamiršta, kad anais laikais 
“regentai” juos persekiojo. 
Užstatė savo namelius ir ki
tokį turtą. Brėkštant rytui, 
areštuoti studentai jau išlais
vinti. Atsirado jaunų advoka
tų veltui tarnaujančių gyni
mui areštuotų studentų.

Gegužės mėnesį, 1965 m., 
15,000 studentų susirinkę 
universiteto sporto aikštėje 
padarė nutarimą pradėti 
veiklą prieš Jungtinių Val
stijų kariuomenės siuntimą į 
pietinį Vietnamą. Sis obalsis 
nuskambėjo per visas Jung
tines Valstijas. Ne vien stu
dentų tarpe, svarbiausia, kad 
didžiuosiose miestuose dar
bininkai stojo desėtkais tūks
tančių kartu su studentais.

Vietnamo, Kambodijos, 
Laoso žmonės organizuojasi 
atstatyti sunaikintas savo ša
lis. Mūsų šalies pietinėse val
stijose jau žmonių išrinkti 
penki miestų majorais juodo
sios spalvos ir 1,505 žemesnių 
valdininkų išrinktų visuoti
niuose balsavimuose. Juodų
jų mokymas pagerintas; be
mokslių skaičius žymiai su
mažintas.

Komunistų Partija žymiai 
paaugo nevien studentų bet 
ir profesinėse sąjungose, in
teligentijoje, profesionalų 
žmonių tarpe.

Pačiame sūkuryje “Free 
Speech Movement” studentai 
iškovoję leidimą turėti atsto
vą Californijos Universiteto 
valdyboje, iš virš 200 stu
dentų visuotinu balsavimu, 
išsirinko atstovę Bettina Ap- 
theker, dukrą gerai žinomo 
Komunistų Partijos teologi- 
jos-istorijos dėstytojo. (Ji, 
prieš keturias dienas prieš 
rinkimus kapitalistinių laik
raščių reporterių ir televizi
jos kalbėtojų buvo užklausta, 
“ar tik ji nebus komunistė, 
paprašė turėti pasikalbėjimą 
(interview) su jais, atsakė 
jiem kad jau ketvirtas metas, 
kaip ji Komunistų Partijos 
narė.)

Prie universiteto įėjimo 
vartų dabar stovi stalai ap
kloti literatūra, proklamaci
jomis. Perka, skaito studen
tai, profesoriai, mokslų dės
tytojai.

Džiaugiasi prisidėję prie 
karo baigimo Vietname, 
Kambodijoje, Laose.

Ypatingai atsikviepė pa
saulis, kad šioje pasaulio da
lyje karas neišsivystė į ato
minį karą. A. Taraška

Šalto rūkymo filė, spraudinė, nugarinė, karšto rūkymo 
šoninė ir nugarinė, pusiau rūkytos "Žvejų" ir “Pajūrio” 
dešros - visiems šiems Tauragės mėsos kombinato gami
niams suteiktas valstybinis kokybės ženklas.

Pagrįstai tauragiečiai didžiuojasi ir vienu geriausių šalyje 
paukščių cechu, kuriame per pamainą pagaminama 10 tonų 
paukštienos.

Nuotraukoje: paukščių cecho darbininkė A. Šnėderaitienė 
kartu su cecho meistre N. Kubiliene peržiūri pakavimui 
paruoštą antieną. B. Aleknavičiaus nuotrauka

KARIKA TURISTAS SU 
KINO KAMERA

IŠ LIETUVOS

Knyga - kovotoja

DORCHESTER, MASS.

Liūdna Sukaktis
Uršulė Kavoliūnienė

Mirė Gegužės 31,1959 m.

Negailestinga mirtis atskyrė mūsų mylimą mamytę. 
Mes visuomet prisimename tą dieną su dideliu širdies 
skausmu, nors jau 16 metų suėjo kai mus palikai, 
brangioji mamyte.

Liekame liūdėti. . . .
• Duktė JULĖ

Sūnus VIKTORAS

Lietuvoje
5500 HEKTARŲ SODAS
Atšilus orams, didelė dar- 

bymetė prasidėjo ne tik lau
kų šeimininkams, bet ir sodi
ninkams. Šiais metais vien 
specializuotuose ūkiuose so
dai padidės 1400 hektarų, 
neskaitant kolūkiečių, darbi
ninkų, tarnautojų asmeninių 
Sodelių.

Plačiai šalyje garsėja Pa
svalio rajono Naradavos vais
medžių medelyno darbuotojai 
— praeitų metų sąjunginio 
socialistinio lenktyniavimo 
nugalėtojai. Ūkis turi 160 
hektarų derančio sodo, iš ku
rio pernai gauta daugiau kaip 
300 tūkstančių rublių pelno. 
Sį pavasarį jau pasodinti 
vaidmedžiai 40 ha plote, o 
artimiausiu metu sodai bus 
išplėsti iki 650 hektarų.

Daug vaismedžių ir uoga
krūmių pasodins Šakių, Jur
barko, Rokiškio, Dūkšto val
stybiniai medelynai, kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai. Šiemet 
sodai respublikoje užims 5500 
hektarų - beveik dvigubai 
daugiau, negu prieš dešimt 
metų.

Prieš pusę tūkstančio metų 
Kolumbo jūreiviai parplukdė 
per Atlantą iš Naujojo pasau
lio bulvių į Europą. Per ban
guojantį vandenyną plaukė 
laivas. . .

. . . Bulvė, kuri iš Ameri
kos keliauja pas mus, milži
niška, nuo jos svorio laivo 
paskuigalis įgrimzdęs, tačiau 
kapitonas tarsi to nepastebi - 
prie vairo stovi jis ramus ir 
pukši sau pypkę.

Tai, apie ką čia pasakoja
me, vaizduoja filmas,, kurį 
sukūrė Kauno rajono Rau
dondvario žemės ūkio mecha- 
nizavimo ir elektrifikavimo 
mokslinio tyrimo instituto in
žinierius Andrius Deltuva, 
žinomas Lietuvoje dailinin
kas karikatūristas. Jo links
mi piešiniai dažnai spausdina
mi žurnaluose ir laikraščiuo
se. Andriui talkininkavo šio 
garsaus žemdirbiams institu
to ant Maironio apdainuoto 
Nevėžio kranto bendradar
biai - taip pat dideli, kino 
mylėtojai: fotolaboratorijos 
vadovas Narcizas Freimanis 
ir Eugenijus Lapinskas, iš 
profesijos techninės literatū
ros vertėjas.

Tiktai prieš pusketvirtų 
metų Raudondvaryje susibū
rė kino entuziastai, o prizų ir 
dovanų jiems gali pavydėti 
net profesionalai. Pirmoji 
vaidybinė juosta “Dovana”, 
parodyta filmų festivalyje 
“Gimtoji žemė” (šis festivalis 
kaip tik vyko Raudondvary
je), buvo apdovanota specia
liu prizu. “Dovanoje” buvo 
papasakota apie instituto 
mokslininkų sukurtą pašarų 
ruošimo mašiną “Nemunas”, 
labai palengvinančią gyvulių 
augintojams ruošti pašarą.

Po to festivalių ir televizi
jos ekranuose A. Deltuvos ir 
jo bičiulių darbai pasipylė 
kaip iš gausybės rago: “Sal
mas” (apie motociklininkus), 
“O tu Ieva. . .” (apie vyro 
“vargus” žemėje), “Juodai 
balta” (apie alkoholiko “išdai
gas”). . . Beje, pastarasis 
multiplikacinis filmas, vie
nais metais Lietuvoj geriau
sias satyrinis kino darbas, 
auksu užpernai buvo “pa
krikštytas” Čekoslovakijos 
mieste Kladne. Ten vyko 
Tarptautinis multiplikacinių 
filmų festivalis. Filmas “Juo
dai balta” gynė Tarybų šalies 
kino mėgėjų garbę ir iškovojo 
aukso medalį.

Andriaus kišenėje visada 
pieštukas ir užrašų knygutė, 
kurią jis pasidaro iš balto 
vetmano lapų. Mintys, kurios 
prašosi išreiškiamos paveiks
lais, dažnai kyla ar beeinant 
(ne sykį rudenį ir grybaujant, 
kaip jis pats pasakoja), ar

prie vaišių stalo (prisipažįsta, 
kad “O tu Ieva. . .” sumanė 
svečiuose, kur jam buvo . . . 
nuobodu), ar kitką bevei
kiant.

Pieštiniai filmai “Melagis”, 
“Konservatorius”, “Tėtė, 
mama ir aš”, “Ratas” - tai 
šimtų šimtai piešinių, kuriuos 
Narcizas ir Eugenijus “per
kelia” į ekraną, buvę vatma- 
no lape nebylūs herojai pra
byla žmogaus balsu.

Filmas “Bulvė” tapo sukak
tuviniu, dvidešimtuoju, rau- 
dondvariečių kino darbu. Re
tas mokytojas per keletą mi
nučių pamokoje papasakos, 
kaip bulvė atplaukė iš Ameri
kos. Kaip sunkiai augindavo 
ją mūsų senoliai. Kaip paga
liau tarybiniais laikais maši
nos greitai kasa bulves lau
kuose. Ypač viliojantys pa 
skutinieji filmo kadrai: ga
ruoja dideliam dubeny lietu
viški cepelinai, spirgintais la
šinukais aplieti, kuo rudenį 
kiekvienas kaimo žmogus to
limesnį svečią pakvies prie 
stalo. “Bulvė” šiandien laiko
ma geriausiu Lietuvoje 
mokslo populiarinimo filmu 
tiek tarp mėgėjų, tiek ir tarp 
profesionalų darbų. Praėjusį 
rudenį šešioliktajame Lietu
vos kino mėgėjų festivalyje, 
apdovanojant jo nugalėtojus, 
A. Deltuva daug kartų buvo 
kviečiamas prie žiuri stalo. 
Dailininkas iš Raudondvario 
buvo pripažintas geriausiu 
festivalio režisierium, daili
ninku, scenaristu. Su “Bulve” 
Andrius gerai palydėjo ir 
senuosius metus. Paskutinė
mis gruodžio dienomis Rygo
je vyko Pabaltijo ir Leningra
do kino entuziastų savaitė - 
tradicinis festivalis. Geriau
sio mokslo populiarinimo fil
mo autoriais pripažinti rau- 
dondvariečiai - A. Deltuva su 
savo bičiuliais.

Bronius Juršė

Gegužės 6 d. Lietuvos Res
publikinėje bibliotekoje ati
daryta paroda “Knyga-kovo- 
toja”, skirta Didžiosios Per
galės 30-mečiui. Paroda pa
rengta, talkininkaujant Lie
tuvos TSR knygos bičiulių 
draugijai.

Si ekspozicija baigia temi
nių parodų apie Didįjį Tėvy
nes karą ciklą.

Per dvejus metus šiose pa
rodose bibliotekos lankyto
jams buvo pateikta karinės 
tematikos literatūra, turinti 
pažintinę, mokslinę reikšmę, 
ugdanti tarybinį patriotizmą.

“Knygos-kovotojos” paro
dos stendai byloja apie Di
džiojo Tėvynės karo laikotar
pio grožinės lietuvių rusų ir 
kitų broliškųjų tautų literatū
ros poveikį tarybiniam kariui 
— nugalėtojui. Išryškinti 
prasminiai ekspozicijos ak
centai: “TSKP - tarybinės 
liaudies pergalių organizato
rius”, “Lietuvių knyga Di
džiajame Tėvynės kare”, 
“Lietuvių rašytojai karo me
tais”, “Didžiojo Tėvynės karo 
poezija ir proza (rusų litera
tūra)”, “Atsiminimai apie ka- n rą .

“Lietuvių tauta niekuomet 
neužmirš savo ištikimų sūnų, 
kurie savo talentą, savo ga
bumus, savo jėgas paaukojo 
jos gerovei ir laimei”.

Šie K. Preikšo žodžiai - tai 
visos ekspozicijos devizas. 
Todėl lankytojas gali plačiau 
susipažinti su kūryba ir atski
rais gyvenimo momentais tų 
rašytojų, kurie susiformavo 
karo metais. Pateikiamos V. 
Valaičio, žuvusio pirmose 
fronto linijose, eilės. Išryš
kinti šviesūs V. Montvilos 
asmenybės bruožai, tragiška 
jo mirtis ir kamaros sienoje 
įbrėžtas šūkis: “Kas šiandien 
žus, bus gyvas amžinai”. Ne
mirtingos A. Gaidaro, E. Pe

tronio, J. Utkino, Muša Džai- 
lio eilutės, gimusios karo ver
petuose, kviečia žiūrovą dar 
kartą prisiminti, permąstyti 
rūsčių karo dienų įvykius.

Ekspozicijoje plačiai atsi
spindi S. Nėries, Jono Mar
cinkevičiaus, L. Giros, E. 
Mieželaičio, V. Mozūriūno, J. 
Paleckio, K. Korsako bei ru
sų rašytojų N. Tichonovo, A. 
Tvardovskio, M. Solochovo, 
K. Simonovo, M. Svetlovo ir 
daugelio kitų tarybinių rašy
tojų karo metų kūryba. Lan
kytojas susipažįsta su retes
niais rankraštine ir informa
cine medžiaga iš mūsų biblio
tekos, LTSR Centrinio Val
stybinio Literatūros ir meno 
archyvo, atskirų asmenų bib
liotekų ir archyvų. Parodą 
papildo atsiminimai apie ka
rą. Ekspozicijoje atsispindi to 
meto tikrovė, šlovingi tarybi
nes liaudies žygdarbiai, pa
brėžiama, koks veiksmingas 
ginklas kovoje prieš hitleri
nius grobikus buvo knyga - 
kovotoja, turėjusi milžinišką 
poveikį visai pokario literatū
ros raidai.

Tuo pat metu Lietuvos 
Respublikinėje bibliotekoje 
veikia paroda “Spauda ir gy
venimas”. Joje prieš lankyto
ją plačiai atsiskleidžia laik
raščių ir žurnalų puslapiai, 
skirti Didžiajai Pergalei.

Rita Marcinkevičienė
Lietuvos Respublikinės 

bibliotekos masinio 
sektoriaus vedėja

Manila. - Filipinų preziden
tas Ferdinandas Marcos sa
ko, kad jo šalis pradės iš 
naujo persvarstyti Filipinų- 
JAV santykius. Jis sakė, kad 
reikia pergalvoti, ar iš viso 
reikia palaikyti karines san
tarvės su Jungtinėmis Val
stybėmis ir leisti joms turėti 
Filipinuose karines bazes.

Liūdnas Prisiminimas
Liūdžiu savo mylimos šeimos ir savo draugo.

Tėvelis - ANTANAS KAZAKEVIČIUS 
mirė spalio 17,1940

Mamytė - PRANCIŠKA KAZOKIENĖ 
mirė gruodžio 6,1963

Sesutė - ALDONA KAZOKYTĖ-GRAY 
mirė sausio 29,1968

Jų palaikai ilsisi Fresh Pond Krematorijoje, Mas- 
peth, New York.

Gyvenimo draugas - LEON P. JONES 
mirė sausio 23, 1969

Jo palaikai ilsisi Pine Lawn kapinėse New Yorke.

Gailestingai liūdžiu, niekad jų nepamiršiu.

SUZANNA KAZOKYTĖ-JONES
Frackville, Pa.

Norwood, Mass.
Nellie Grybienė jau kelinta 

savaitė nesidžiaugia savo 
sveikata. Ji vis galvojo, kad 
už dienos kitos tie jos sveika
tos blogumai pagerės, bet 
nebuvo taip, kaip ji tikėjosi.

Gegužės 14 dieną ji turėjo 
palikti savo mylimus namus 
ir važiuoti į Norwoodo ligoni
nę. Savo sveikatos taisyti. 
Kaip ilgai jai priseis šį kartą 
ligoninėje pagulėti, sunku 
spėti.

Atrodo, kad Nellie, gana 
rimtai susirgusi.

Linkiu jai geriausios sėk
mės.

Linkiu jai geriausios sėk
mės pilnai pasveikti.

M. Uždavinis

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Pranui Bukniui

Šviesus Prisiminimas
mūsų mirusių draugų-draugių, kuriuos pažinojome ir 
su kuriais bendrai veikėme. Jie amžinai pasitraukė iš 
mūsų eilių, palikdami mums liūdną prisiminimą.

LLD198 KUOPA 
Oakland, Cal.

Tavo pasėta sėkla žmonijoje liko amžinai.

RICHARD ir IRENE JANULIS 
Palmer, Massachusetts
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6-tas puslapis LAISVĖ

LAISWS MIKAUI
Žemiau skelbiame aukas, gautas nuo balandžio 25 d. iki

Iš Moterų Klubo susirinkimo
gegužės 20 d.:
LDS 10 kuopa, per K. Thomas, New Kensington, 

Pa. ...................................................... $150.00
Walter J. Duda, Woodbury, Conn., prisiminimui mi

rusios žmonos Amelijos .................... 100.00
Iš Hartfordo, Conn., per J. Lazauską...................... 75.00
Iš Hartfordo, Conn., per N. Ventienę...................... 40.00
Helen Kudirkienė, Linden, N. J., prisiminimui savo 

sesers Lilijos Kavaliauskaitės dviejų metų 
mirties sukaktuvių........................... 40.00

E. Repšienė, Boston, Mass., prisiuntė aukas surink
tas per Nauj. Anglijos Sąryšio konferenciją . 25.00 

LLD 55 kp., Cleveland, Ohio, per J. Petraus........ 25.00
Mass. LLD 7 apskritis, per M. Uždavinį, Norwood,

Massachusetts.....................  20.00
Anna Pankow, Stamford, Ct., per A. Juškevičienę . 15.00 
Helen Siaurienė, Woodhaven, N. Y., prisiminimui

mirusio vyro Petro ......................................... 15.00
Frank Ivan, Roslindale, Mass., per S. Rainard........ 11.00
Prof. B. F. ir Milda Kubilius, Hot Springs, Ark. . . . 11.00 
Aldona Novak, Foxboro, Mass., per S. Rainard, pri

siminimui mirusio dėdės Juozo Sinkevičiaus. 10.00
S. T. Simai, Jamaica, N. Y........................................... 10.00
Geo. Kardauskas, Linden, N. J., 87 metų gimtadie

nio proga...........................................; 10.00
Uršulė Bagdonienė, Flushing, N.Y............................ 6.00
Eleanor Sungailienė, Oceanside, L. 1.......................... 6.00
J. B. Pavilioniai, Chicago, Ill........................................ 6.00
Joseph Makul, New Haven, Conn............................... 6.00
Alex ir Domicėlė Veličkai, Albertson, L. 1................. 6.00
Veronika Wasiloski, Mountaintop, Pa........................ 6.00
J. Slėnis, Newark, N.J........................  5.00
Alice Lideikienė, Great Neck, N.Y......................... . 2.00

Gegužės 21 dieną Moterų 
Klubo susirinkimą pravedė I. 
Mizarienė, primindama gegu
žės 25-osios dienos parengi
mą, kuriame bus paminėta 
Didžiosios Pergalės 30-mečio 
sukaktis ir LLD 60-mečio 
jubiliejus. Parengimą rengia 
trys vietinės LLD kuopos ir 
Moterų Klubas, kuris paga
mins vaišes.

Ilgametė Klubo narė Anna 
Cibulsky, po septynių mėne
sių sunkios ligos, mirė. Jos 
atminimą pagerbėme atsisto
jimu - tylos ir susikaupimo 
minute. Šermeninėje prie 
karsto kalbėjo I. Mizarienė, o 
Nellė Ventienė sudainavo ge
dulingas melodijas.

Mūsų sergančios narės: M. 
Tamelienė, D. Galinauskienė 
ir A. Rainienė. Dabar, vasa
ros metu, linkime joms ilsėtis 
ir pasveikti.

Trys Chicagos pažangiųjų 
moterų klubai užsimojo su
kelti delegatei Estelle Bog- 
den kelionės lėšas į Tarptau
tinį Moterų kongresą, Meksi
koje. Chicagietės ten rengia

parengimą, o mūsų Klubas 
taip pat prisideda prie šio 
gražaus sumanymo su $25. 
Lai Estelle Bogden būna visų 
JAV pažangiųjų lietuvių mo
terų delegate šiame svarbia
me kongrese. Linkime miela- 
jai Estelle geriausių sėkmių!

Gauta aukų $5.76 nuo J. 
Ciurlienės iš Pattenburg, N. 
J. ir $10 nuo narės O. K., 
prisiminimui mūsų mirusiųjų 
Klubo narių.

Nutarta nešaukti susirinki
mų per vasarą iki rugsėjo 
mėnesio, o jeigu pasitaikys 
staiga surengti koks pobūvis, 
tad bus narėms pranešta te
lefonu arba laišku.

Po susirinkimo, vaišes nuo 
Klubo paruošė O. Babarskie- 
nė ir N. Ventienė. Prie vaišių 
Prisidėjo L Danilevičienė.

Nuteikė mane maloni staig
mena, kuomet pirm. I. Miza
rienė, Klubo vardu, mane 
pasveikino su gimtadieniu. 
Nuoširdžiai dėkoju visoms 
narėms už linkėjimus.

H. Feiferienė

Mirė Jonas
Lazauskas

Po$1.00: Lucy Janis, Portland, Ore.; C. Spakaus- 
kas, Thunder Bay, Ont., Canada; S. Aluko- 
nis, Paterson, N. J.; E. Katinis, Easton, Pa.; 
M. Vanagaitienė, Scranton, Pa.; Mrs. N. 
Balchitis, Philadelphia, Pa.

♦ ♦ ♦

Dėkojame visiems. Administracija

San Francisco, Cal.

Ketvirtadienį, gegužės 22 
d., mirė laisvietis Jonas La
zauskas. Jis buvo “Laisvės” 
darbininkas, vajininkas per 
eilę metų, uolus rėmėjas, ir 
dabartiniu laiku “Laisvės” di
rektorių tarybos narys.

Galbūt Joną visi geriausiai 
atsiminsime kaip menininką. 
Jis daug vaidino mūsų ren
giamuose perstatymuose, jis 
buvo Aido Choro narys, taip 
pat ir Meno Sąjungos Centro 
Komiteto narys.

Jonas palaidotas gegužės 
27 d., antradienį. Plačiau 
apie šermenis ir laidotuves 
pranešime kitame “Laisvės” 
numeryje. Ieva

Išlydėjome 
draugus Jokubkus 
į Chicagą

Buvo labai malonu per 
praėjusį savaitgalį mūsų tar
pe turėti “Vilnies” redaktorių 
S. J. Jokubką ir jo žmoną 
Onutę. Gaila, kad laikas taip 
greit bėga, o draugai Jokub- 
kai turi daug pažįstamų, tai 
ne su visais begalėjo susitik
ti.

Mums niujorkiečiams buvo 
smagu išgirsti draugą Jokub
ką sekmadienį pobūvyje. Jo 
kalba buvo įdomi, daug pasa
kanti. Jis taipgi vakare nuvy
kęs į atsisveikinimo vakarą 
su mielu Jonu Lazausku, ten 
kalbėjo.

Kaip būtų naudinga ir ma
lonu, jeigu galėtume dažniau 
susitikti su mūs laikraščių ir 
draugijų veikėjais, pasidalin
ti mintimis, bet kaip mums, 
taip ir čikagiečiams darbo 
daug, nėra laiko per dažnai 
toliau išvykti.

Ieva Mizarienė

Penktadienis, Gegužės (May) 30, 1975

Pramogų kalendorius

LIEPOS 20 D.
LLD 7 apskr. minės LLD 

60 m. sukaktį. Bus pietūs ir 
piknikas Olympia Park, 
Shrewsbury, Mass. Pradžia 1 
vai.

PUIKIAI PAVYKĘS 
VIETINIŲ LLD KUOPŲ IR 
MOTERŲ KLUBO 
POBŪVIS SEKMADIENI.

Sekmadienį LLD vietinių 
kuopų ir Moterų Klubo ruo
šiamas pobūvis su pietumis 
minėjimui LLD 60-mečio ju
biliejaus ir 30 metų pergalės 
prieš fašizmą sukakties ypa
tingai gerai pavyko. Žmonių 
susirinko apsčiai, programa, 
taip meninė taip ir kalbų, 
buvo gyva, įdomi.

Apie šį pobūvį bus plačiau 
parašyta sekamoje “Laisvės” 
laidoje mūsų korespondentės 
Elenos Feiferienės. M-nė

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Brangiam mūsų draugui

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 
Lillian ir jos šeimai, taipgi visiems giminėms bei 
artimiesiems Lietuvoje ir Amerikoje.

Meno mylėtojai:
Ona Šilkienė
Elena Brazauskienė 
Zenonas Pakalniškis 
Louise Butkevičienė 
Connie Miller

Hartford, Conn.

MASPETH, N. Y.

Mirus

Onai Cibulski
[Akelaitienei]

Reiškiame gilią užuojautą jos augintiniui Jonui
Cibulskiui, brolio dukrai Adelei Rudaitienei, visiems
kitiems giminėms bei artimiesiems ir draugams.

M. E. Liepai Ona Cernevičienė
Helen Siaurienė E. Danilevičienė
M. Karas Anna Dobels
B. N. Skubliskai P. N. Ventai
M. Adams J. J. Lazauskai
A. Čepulis H. Junuski
Nellie Ūsas J. 0. Kalvaičiai
J. Cibulskis G. Laukaitis
G. Wareson W. B. Keršuliai
J. 0. Babarskai W. A. Malin
Kathy Rudaitis Alice Rudaitis
Joe Rudaitis Cathy Rudaitis
J. Siurba Ieva Mizarienė
Anne Yakstis J. Weiss
E. N. Jeskevičiūtė Amelia Juškevičienė
Amelia Young Walter Juškevičius

Gegužės 10 d. Moterų 
Tarptautinė Lyga už Taiką ir 
Laisvę buvo surengus susi
rinkimą su prakalbomis. Da
lyvavo gražus skaičius kovo
tojų už taiką. Dalyvavo jauna 
moteris iš Čilės. Ji kalbėjo 
anglų ir ispanų kalbomis. 
Aiškino apie Čilės militaristų 
žiaurų režimą. Aiškino apie 
sunkų Čilės žmonių gyveni
mą. Ten šimtai tūkstančių 
žmonių be darbo. Žmonės 
vaikšto gatvėmis ir prašė 
praeivių pagalbos. Policija 
juos areštuoja ir nuvaro į 
kalėjimą. Šimtai tūkstančių 
žmonių randasi koncentraci
jos stovyklose. Kalėjimai pil
ni žmonių. Vaikučiai daugu
moje basi vaikščioja ir prašo 
pašalpos. Kalbėtoja pažymė
jo, kad pirmiau daug žmonių 
pritarė militaristams, o da
bar daugelis išėjo prieš, nes 
gyvenimo sąlygos labai sun
kios. Ji sakė, jog militaristai 
taipgi susirūpinę, nes visko 
trūksta, viskas labai brangu. 
0 žmonės biedni, alkani, nu
plyšę, ir gyvena lūšnynuose, 
iš skardinių susikaltose būde
lėse; gyvena susigrūdę, po 
šešis septynis žmones vienoje 
vietoje.

Kalbėtoja priminė, kad 
daug Čilės gyventojų nori 
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstijas, bet Amerika jų 
neįsileidžia, bet įsileidžią pa
bėgėlius iš Europos, iš Kubos 
ir Indokinijos. Ji pati sakė, 
kad ji neturi jokių dokumen
tų ir neranda vietos, kur 
galėtų apsigyventi, nes ji 
išvyko iš Čilės be jokių doku
mentų. Buvo užklausta, kur 
ji dabar mano vykti. Ji atsa
kė, jog vyksianti į Kolombi-

Buvo pranešta, kad Tarp
tautinės Moterų Lygos už 
Taiką ir Laisvę suvažiavimas 
įvyks birželio 19, 23, 24 ir 25 
dienomis, Mexico City. Daly
vaus moterų atstovės iš įvai
rių šalių.

Gegužės 11 d. buvo iškil
mingai atžymėta 1975 metai, 
kaipo Tarptautiniai Moterų 
Metai, ir taipgi atžymėta 
laikraščio “People’s World” 
37 metų sukaktis. Buvo meni
nė programa ir banketas. 
Svečių buvo iš visos plačios 
apylinkės. California salė bu
vo užpildyta publika. Dalyva
vo žymiosios moterys: Betti- 
na Aptheker, Angele Davis, 
Fanie Davis, Yvonne Golden, 
Martha Brenner, ir daug kitų 
kovojančių už darbininkų rei
kalus.

Iš vyrų dalyvavo Carl Bloi- 
ce, vyriausias laikraščio 
“People’s World” redakto
rius, kuris nušvietė šių dienų 
laikraščio sunkią finansinę 
padėtį ir nurodė, kokią svar
bią rolę lošia “People’s 
World”; kovodamas už darbi
ninkų* reikalus ir už taiką 
pasaulyje, prieš fašizmą, 
prieš imperialistų išprovo
kuotus karus. Paprašė publi
kos paramos. Buvo pranešta, 
kad iš 500 publikos buvo 
surinkta $4,000, neskaitant 
$12.50 įžangos, kurią kiekvie
nas iš dalyvių sumokėjo.

Buvo gerų moterų kalbėto
jų. Jos nurodė, kaip moterys 
yra pasidarbavusios profsą
junginiuose darbuose kovoje 
už darbininkų reikalus, prieš 
Amerikos vedamą karą Indo
kinijoje. Buvo priminta, kad 
gegužės 19 d. yra Ho Chi 
Minh gimtadienis. Tą prane
šimą publika sutiko ilgu del
nų plojimu ir visi sustoję 
reiškė pagarbą kovotojui už 
savo šalies laisvę.

Buvo kalbėti ir apie Čilės 
liaudies sunkią padėtį.

Beje, dalyvavo liaudies 
reikalų gynėjas advokatas 
Vincent Allene ir pasižymė
jęs advokatas Hazel Gross
man.

Buvo šaunus banketas. Visi 
dalyviai buvo gerame ūpe.

Ig. Kamarauskas

Faringtono (Didžioji Brita
nija) policijai paskambino vy
ras, prašydamas pagalbos: 
užsitrenkusios telefono būde
lės durys, ir jis negalįs išeiti. 
Policininkai atskubėjo padė
ti. Durys paprasčiausiai atsi
darė, tik ne į lauką, o į 
vidų. . .

Po sėkmingų koncertų
Kovo pabaigoje Leningra

do filharmonijos didžiojoje 
salėje įvyko keturi koncertai, 
kuriems dirigavo LTSR liau
dies artistas Juozas Domar
kas. Skambėjo J. S. Bacho ir 
G. F. Hendelio muzika, kurią 
atliko LTSR nusipelnęs artis
tas vargonininkas L. Digrys, 
Vilniaus “Ąžuoliuko” choras 
ir Leningrado filharmonijos 
simfoninis orkestras, taip pat 
solistai nusipelniusi artistė 
N. Ambrazaitytė, A. Ciplys 
ir kiti.

Robert Feifer
- Our Artist

Robert FeiferSO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
visiems artimiesiems bei draugams.

JONAS ir ONA BABARSKAI
Richmond Hill, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

AUGUSTAS ir NATALIJA IEŠMANTAI
Fort Lauderdale, Fla.

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

A. ir V. NEVINS
Margate, Fla.

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

POVILAS ir NELLIE VENTAI
Jamaica, N. Y.

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

JUOZAS ir MARYTĖ NEVINS
Miami, Florida

SO. OZONE PARK, N. Y.

Mirus

Jonui Lazauskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Julijai, dukrai 

Lillian ir jos šeimai, giminėms Lietuvoje ir Amerikoje, 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

FELIX ir ADELĖ LUPSEVlClAI 
TESSIE STOCKIENĖ

Newark, N. J.

Mirus

Mečislovui Vaitoniui
KAUNE

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Bertai ir 
visiems giminėms bei artimiesiems Lietuvoje ir 
Amerikoje.

W. B. KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

For many, many years Ro
bert Feifer has been one who 
has been taking care of the 
art work in our organiza
tions. He has painted signs, 
banners, streamers, de
signed magazine and book 
covers, worked on displays 
and exhibits for our organiza
tions. His work is excellent.

At our affair on May 25, we 
saw and enjoyed again one of 
his exhibits. It was an exhibit 
to honor the Literature So
ciety’s (LLD) 60th anniversa
ry. There was a history in 
well displayed photographs 
and books.

How much work and talent 
this kind of display takes only 
a few can fully appreciate - to 
mount the photographs, hand 
print all the titles, collect the 
books and bring them to the 
hall. It was a big job and he 
did it well.

We are very lucky and 
proud to have a person like 
Robert in our organizations.

BRIEFS
One of the largest hospital 

moves in history began this 
month as the Bellevue Hospi
tal Center in New York, the 
nation’s oldest public hospi
tal, began transferring from 
old buildings into its new 
$140-million steel and glass 
tower.

* ♦ ♦
“What has happened to the 

oil money?” they ask in the 
hillside slums in petroleum 
capital Caracas in Venezuela. 
The rich get richer, poor gets 
poorer when people’s lives 
depend on big firms and 
corporations. 

* * ♦
New Jersey filed a multi- 

million-dollar antitrust suit 
against Secretary of State J. 
Edward Crabiel and 26 other 
individuals and companies, 
charging them with rigging 
highway construction bids 
and making political kick- 
backs in Passaic County. 

* * ♦
Since the United Nations 

General Assembly pro
claimed 1900 as “Internatio
nal Women’s Year”, many 
countries have issued or have 
announced the forthcoming 
issuance of postage stamps 
honoring the occasion. The 
year will be observed with 
the theme “Equality, Deve
lopment and Peace”. Use




