
LAISVĖ
Weekly 

102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 041-6887
Area Code 212 

Entered as second 
class matter at the 

Post Office of Jamai

ca, N. iY., under the 

Act of March 3, 1879

****** PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 26,1976

LAISVE—LIBERTY
Savaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ............................................  $10.00
Kitur užsienyje ........................  12.00
Jungtinėse Valstijose .............. ........ $9 (K)

NO. 13

LITHUANIAN WEEKLY
OZONE PARK, N. Y. 11417 * ★ * * * *

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

. . .J.-—'..-------------- : .

PRICE 10c

METAI 65-IEJI

KRISLAI
LLD Ekskursijos į Lietuvą 
Kanados “Liaudies Balsas” 
“Laisvės” suvažiavimas 
Sveikinimai suvažiavimui 
Pas waterburiečius

IEVA MIZARIENĖ
Džiugi žinia Lietuvių Lite

ratūros Draugijos nariams! 
Šiais metais Kultūrinių Ryšių 
su užsienio lietuviais komite
tas sutiko pratęsti LLD 60- 
mečio jubiliejines ekskursi
jas. Ekskursantai Lietuvoje 
išbus kaip praėjusiais metais, 
taip ir šiemet 10 dienų.

Turėsime dvi grupes: viena 
iš New Yorko išvyks birželio 
2d. ir griš birželio 16 d., o 
antra išvyks rugpiūčio 11 d. 
ir grįš rugpiūčio 25 d.

Šiuo reikalu kreipkitės į 
LLD Centrą.♦ * *

Mūsų Kanados brolišką 
laikraštį “Liaudies Balsą” už
puolė bėdos. Pirmiausia sun
kiai susirgo administratorius 
Kostas Kilikevičius, o dabar 
Zigmas Janauskas. Abu 
draugai dar tebėra ligoninė
je. Pasilikęs Jonas Yla vie
nas, kreipėsi į mus jiems 
pagelbėti. “Liaudies Balso” 
skaitytojai gaus “Laisvę”, 
vietoj “Liaudies Balso”, iki 
laikraščio kolektyvas susti
prės.

Prašome kanadiečius rašyti 
mūsų laikraščiui. Būtų gerai 
palaikyti nuolatinį Kanados 
skyrių “Laisvėje”.

Mieliems draugams Ja- 
nauskui ir Kilikevičiui linki
me greit susveikti.

Ateinančią savaitę man 
teks praleisti Kanadoje. Bū
siu Montrealyje ir Toronte. 
Bus malonu su draugais ka
nadiečiais susitikti ir pasi
tart. * * ♦

“Laisvės” Bendrovės meti
nis suvažiavimas įvyks balan
džio 11 d. 10 vai. ryto. Po 
suvažiavimo, 2 vai., bus pie
tūs. Turėsime svečių iš Chi- 
cagos, Detroito apylinkių, 
Hartfordo ir, žinoma, iš New 
Jersey bei Long Island. Tad, 
vietiniai, kaip dalininkai, taip 
ir “Laisvės” rėmėjai turėtu
me kuoskaitlingiausiai pasi
rodyti.

* * *
Pirmą šūvį su pasveikini

mais suvažiavimui gavome iš 
St. Petersburg, Fla. Lietuvių 
Literatūros Draugijos di
džioji 45 kuopa, per Povilą 
Alekną prisiuntė $300 auką. 
Aldona ir Povilas Aleknai su 
sveikinimu dar nuo savęs 
pridėjo $25. Širdingai dėkoja
me.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas taipgi jau nutarė su
važiavimą pasveikinti su $100 
auka. Bravo, mielos moterys!

* * *
Praėjusį sekmadienį Wa- 

terburio LLD 28 kuopa su
ruošė Moters Dienos minėji
mą. Iš New Yorko dalyvavo
me tik du — docentas Roma
nas Krivickas ir aš. Buvo 
svečių iš Bridgeporto, iš 
Stamfordo ir veikiausia iš 
kitų Connecticut miestų.

Hartfordo Laisvės Choras 
atvyko autobusu ir ypatingai 
gražiai išpildė programą. 
Wilma Hollis jautriai paskai
tė LDS prezidento S. Gugo 
raštą iš “Gimtojo Krašto” 
apie jo pirmą apsilankymą 
Lietuvoje. Onutė Silkienė la
bai švelniai skaitė eilėraštį, 
irgi apie Lietuvą. Solo daina 
vo Elena Brazauskienė ir 
Wilma Hollis. Žinoma, Cho-

Labai svarbi 
ir reikalinga 
saugumo sutartis

Washington. — Sostinėje 
aukšti valdžios pareigūnai 
kalba, kad su kovo 31 diena 
bus priimta ir pasirašyta su 
Tarybų Sąjunga nauja sutar
tis, liečianti atominės energi
jos vartojimo taikingiems rei
kalams klausimą. Sutartyje 
būsią nustatyta, kokio pajė
gumo eksplozijos bus leidžia
mos atominės energijos ban
dymuose. Šiandien, nesant 
jokio apribojimo, gali būti 
atliekamos tokio pat pajėgu
mo eksplozijos (sprogdini
mai), kokios vykdomos bran
duolinių bombų bandymuose. 
O tai didelis pavojus.

Reikia tikėtis, kad šios kal
bos pasitvirtins ir sutartis 
bus padaryta. Šiuo klausimu 
derybos buvo pradėtos 1974 
metais. Ėmė pora metų pa
siekti susitarimo.

Washington. — Preziden
tas Ford sako, kad Ronald 
Reagano užsispyrimas kovoti 
už kandidatūrą į prezidentus 
kenkia Republikonų partijos 
vienybei. Jis nori, kad Rea
gan pasitrauktų iš kelio ir 
paremtų jo kandidatūrą.

George Bush

Jam didelis 
galvosūkis

Washington. — Sakoma, 
kad naujasis Centrinės Žval
gybos Agentūros (Central In
telligence Agency — CIA) 
direktorius George Bush su
siduria su beveik neišspren
džiama problema, būtent: ką 
daryti, kaip apsaugoti agen
tūros šnipus nuo viešai pa
skelbimo jų vardų ir pavar
džių? Jie jau paskelbti Italijo
je. Prancūzijoje, Holandijoje, 
Anglijoje, Vokietijoje, Švedi
joje, Suomijoje ir visoje eilė
je kitų šalių. Susidaro pavo
jus jų saugumui.

O tų ČIA šnipų yra tūk
stančiai visuose pasaulio 
kampuose ir kampeliuose. Iš
kilo aikštėn, kad jie visur 
išdarinėja kriminališkas šu
nybes, kišdamiesi į tų šalių 
vidinius reikalus. Pav., vie
noj tik Italijoje pastaraisiais 
keleriais metais jie išleido 83 
milijonus dolerių papirkimui 
krikščionių demokratų ir kitų 
reakcinių vadų.

Visur yra kilęs jai giliausias 
pasipiktinimas. Tai žino di
rektorius Bush. Bet jo parei
ga juos apsaugoti nuo žmonių 
keršto. Jis tam prezidento 
paskirtas. Bet kaip?

ras taipgi puikiai pasirodė su 
dainomis.

R. Krivickas ir aš pakalbė
jome apie Moters Dienos 
reikšmę. Draugė Ulozienė 
pravedė programą.

Gus Hall and Jarvis Tyner

Pasimojimas laimėti 35 valstijose
New Yorke. — Komunistų Partijos vadovybė išleido 

specialų atsišaukimą į narius ir bičiulius paskubinti rinkimą 
piliečių parašų tikslu uždėti prezidentinius kandidatus ant 
baloto. Partija sako, kad jos tikslas yra turėti kandidatus 
ant baloto 35 valstijose. Tai labai aukštas pasimojimas. 
Visur parašai jau renkami.

Komunistų partijos kandidatai: į prezidentus Gus Hali, į 
viceprezidentus — Jarvis Tyner.

Amerikos bazės 
uždaromos

Bangkok, Tailand. — Tarp 
Amerikos ir Tailando valdžių 
buvo susitarta, kad Ameri
kos militarinės bazės Tailan
de dar pasiliks 4 mėnesius. 
Bet kovo 21 d. prieš sutartį 
įvyko didelė studentų demon
stracija prie Amerikos amba
sados. Keturi demonstrantai 
užmušti, o apie 100 sužeista.

Gautas iš Washington© 
pranešimas, kad Amerikos 
bazės yra tuojau uždaromos. 
Studentų protestas, matyt, 
paveikė.

United Nations. — Nauja
sis šios šalies ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų Mr. 
William Scranton pareiškė, 
kad, jo supratimu, nėra pa
grindo santykiams tarp 
Jungtinių Valstijų ir “trečiojo 
pasaulio” tautų pablogėti. Jis 
stengsis, kad tie santykiai 
gerėtų.

Buenos Aires. — Labai 
pagausėjo Argentinoje politi
nių oponentų žudymas. Per 
vieną praeitą savaitę įvairio
se šalies dalyse užmušta net 
43 įvairių politinių grupių 
veikėjai — vadai.

Antroji gamyklų 
jaunystė

Lietuvoje pertvarkomos, 
rekonstruojamos senos įmo
nės. Kauno radijo gamykloje 
stojo rikiuotėn naujas moder
nus cechas. Jame bus gami
nami visabangiai televizijos 
kanalų sektoriai. Užbaigta 
pertvarkyti Klaipėdos “Sy
rians” gamyklos pirmoji eilė. 
Sumontuotos trys automati
zuotos technologinės linijos, 
kurių pajėgumas — 40 milijo
nų labai patvarių plokščiųjų 
baterijų per metus.

Alytaus mašinų gamykloje 
rekonstravus galvaninį ce
chą, žymiai pagerės čia gami
namų komunalinių skalbimo 
mašinų ir lyginimo presų ko
kybė.

Nestabdant darbų, šiuo 
metu Lietuvoje pertvarko
ma, atnaujinama dešimtys fa
brikų ir gamyklų.

KAIP IR BUVO
TIKĖTASI

Washingtonas. — Prezi
dentas Ford viešai pasveiki
no Egipto prezidentą Sadat 
už nutraukimą draugiškumo 
ir bendradarbiavimo sutar
ties su Tarybų Sąjunga. Jis 
neslepia pasitenkinimo tarpe 
Egipto ir Tarybų Sąjungos 
santykių pablogėjimu.

Jis pareiškė, kad dabar bus 
be delsimo parduodami Egip
tui kariniai lėktuvai, nepai
sant nė Izraelio protesto. 
Kaip ir buvo sakyta, Sadatas 
sutartį panaikino laimėjimui 
militarinės pagalbos iš Ame
rikos.

Kas užims jo vietą?

HAROLD WILSOhj

Anglijos darbo Partija turi 
prieš save sunkiai išspren
džiamą problemą. Jos vadas 
Harold Wilson rezignavo iš 
premjero vietos. Partijoje 
tarp vadų eina aštri kova, kas 
užims jo vietą. Ji parlamente 
turi nemažą daugumą ir turi 
sudaryti naują vyriausybę. 
Nauji parlamento rinkimai 
įvyks tik už poros metų. Tai 
per dvejus metus Darbo Par
tija turi progą kraštui vado
vauti.

Kodėl Harold Wilson rezig
navo? Sakoma, kad jis yra 
nusivylęs padėtimi šalyje ir

Apgailestauja 
nutraukimų 
draugiškumo 
sutarties

Maskva. — Dienraštyje 
“Pravda” ir kituose laikraš
čiuose reiškiamas apgailesta
vimas, kad Egipto valdžia 
panaikino Draugiškumo ir 
Bendradarbiavimo Sutartį su 
Tarybų Sąjunga. Tarybiniai 
komentatoriai sako, kad 
Egipto prezidentas Sadatas 
užmoka labai aukštą kainą už 
laimėjimą iš Jungtinių Valsti
jų militarinės pagalbos. Nu
traukimas sutarties kenkia 
geriems santykiams tarp 
Egipto ir Tarybų Sąjungos.

Gera naujiena 
apie darbo unijas

Pranešama, kad pagaliau 
Amalgamated Clothing 
Workers of America Textile 
Workers Union of America 
nutarė susivienyti. Tai geras 
darbininkų judėjime reiški
nys. Suvienyta unija turės 
apie 500,000 narių.

Susivienyti nutarė unijų 
vadovybės. Pilno susivieniji
mo bus pasiekta, kai unijos 
vadų nutarimą užgirs šią va
sarą įvyksiančiose konferen
cijose.

Kalta!
Miss Patty Hearst su rete
žiais ant rankų vedama į 
teismą išgirsti džiūrės nuo
sprendžio. Po dvylikos valan
dų svarstymo kovo 20 d. 
džiūrė pripažino ją kalta da
lyvavime banko apiplėšime. 
Nepatikėjo jos teigimui, kad 
ji buvo plėšikų priversta 
jiems padėti. Bausmė bus 
paskelbta vėliau. Gali būti 
nubausta iki 35 metų kalėji
mu.

savo partijoje. Šalyje tebe- 
siautėja krizė. Būdamas ša
lies vairuotoju jis padėties 
nepataisė. Jaučiamas šalyje 
darbiečių vadovybe nusivyli
mas. O Darbo Partijoje vieš
patauja gilus pasidalijimas 
tarp dešiniųjų ir kairųjų. Kai
rieji smarkiai kritikavo Wil- 
sono vadovaujamos vyriausy
bės politiką. Jų įtaka darbie- 
čiuose parlamento nariuose 
labai sustiprėjo. Wilsonas nu
tarė geriau pačiam pasitrauk
ti, negu būti jo paties partijos 
žmonių išmestu iš premjero 
vietos.

Laimėta tik pusė labai 
sunkios kovos

Rubin Carter John Artis
Tai buvo 1967 metais. Pa

terson, N. J., valgykloje La
fayette Grill buvo nušauti 
trys balti žmonės. Policija 
tuoj suareštavo du žinomus 
juoduosius aktyvistus Rubin 
Carter ir John Artis ir juos 
apkaltino tos baisios žmogžu
dystės papildymu. Prieš juos 
valdžia pastatė du liudinin
kus — Alfred P. Bello ir 
Arthur D. Bradley. Jie teis
me sakė, kad jie matę, jog 
Carter ir Artis tas žmogžu
dystes papildę. Teismas abu-

Bet vistiek pakilo!
Washington. — Valdžia pa

skelbė, kad šioje šalyje kai
nos per vasario mėnesį tepa
kilo 0.1 procento. Tai esąs 
žemiausias mėnesinis pakili
mas per paskutinius ketve
rius metus.

Tiesa, pakilimas nedidelis, 
bet vistiek kainos nenupuolė, 
bet pakilo. Nėra kuo perdaug 
džiaugtis.

Mokslas turi 
surasti priežastį

Minnesota universiteto me- 
dicinis centras paskelbė pla
ną surasti priežastį, kodėl 
Jungtinėse Valstijose šešis 
kartus daugiau moterų serga 
krūties vėžio liga, negu Japo
nijos moterys. Kur nors turi 
būti priežastis ir mokslas turi 
ją surasti.

Mokyklos pasimojimas yra 
labai svarbus, ir tik galima 
palinkėti jam pasisekimo. 
Dabar mokykla verbuoja sa
vanores moteris toms studi
joms. Reikia keleto šimtų. 
Veikiausia nebus sunku tiek 
savanorių šiai svarbiai studi
jai surasti. Reikia žinoti, kad 
studijavimas nesudaro tų mo
terų sveikatai jokio pavojaus.

Milanas, Italija. — Buvo 
susitarta, kad ateinantį rude
nį Jungtinėse Valstijose lan
kysis garsioji Milano La Scala 
Opera. Būtų čia koncertavus 
Washingtone, Philadelphijo- 
je ir New Yorke.

Bet gautas iš Milano prane
šimas, kad Opera Amerikon 
nebeatvyks. Trūkstą lėšų to
kiai kelionei.

Vaistai pavirtę 
nuodais!

Washington. — General 
Accounting Office pripažino, 
kad, kiek žinoma, pastarai
siais dešimt metų 54 žmonės 
mirė nuo kraujo užsinuodiji- 
mo. Ir užsinuodijimą jie visi 
gavo nuo vaistų, kurie buvo 
įčirkšti į jų gyslas. Bet kodėl 
tai valdžios įstaigai ėmė net 
10 metų tai surasti ir pa
skelbti?

du pripažino kaltais ir nubau
dė viso amžiaus kalėjimu.

Bet nuteistieji prisimygda
mi ir nesvyruodami tvirtino, 

xkad jie nekalti, kad jie yra 
sąmokslo auka, kad liudinin
kai Bello ir Bradley, kurie 
patys yra kriminalistai, teis
me melavo.

Nuteistų aktyvistų šalinin
kai, kurių buvo labai daug, 
išvystė platų judėjimą už jų 
išlaisvinimą. Po kiek laiko ir 
minėti liudininkai viešai pri
sipažino, kad jie teisme mela
vo. Jie buvo paveikti valdžios 
prokuroro ir agentų pažadais 
ir gąsdinimais. Už liudijimą 
prieš Carter ir Artis prokuro
ras žadėjo juos tik švelniai 
bausti už jų papildytus nusi
kaltimus. O valdžios agentai, 
iš kitos pusės, žadėjo juos 
nužudyti, jeigu jie neliudys 
prieš Carter ir Artis. Todėl 
jie melavo. Jie nematė, kas 
tuo laiku toje valgykloje atsi
tiko.

Ir štai dabar, po beveik 
dešimties metų išlaikymo ka
lėjime, New Jersey valstijos 
aukščiausiasis teismas pa
tvarkė, kad Carter ir Artis 
būtų teisiami iš naujo, kad iš 
tikrųjų valdžios prokuroras ir 
žemesnysis teismas elgėsi ne
korektiškai, prasilenkė su 
tam tikromis taisyklėmis ir t. 
t. Taigi, Carter ir Artis bus 
teisiami iš naujo. Vadinasi, 
laimėta pusė labai ilgos ko
vos.

Dar reikia pridurti, kad 
abudu jau paleisti iš kalėjimo 
po užstatu iki naujo teismo, 
kuriam data dar nėra nusta
tyta.

Ir dar vienas 
kandidatas!

Senatorius Frank Church iš 
Idaho, vienas liberalų, pa
reiškė, kad ir jis sieks kandi
datūros į prezidentus. Nuo 
dabar pradėsiąs aktyvišką 
nominacinę kampaniją. Jis ti
kisi demokratų suvažiavime 
laimėti prieš Jacksoną, Car- 
terį, Humphrey ir kitus opo
nentus.

Nuotraukoje senatorius 
Church su žmona Bethine. 
Abudu dar jauni žmonės. 
Reikia pripažinti, kad senato
riaus vardas yra gan populia
rus masėse.
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Žygio į Washington^ didelė reikšmė
Neseniai gimusi Nacionalinė Koalicija prieš Nedarbą ir 

Infliaciją atlieka istorinį darbą, ruošdami žygį (maršavimą) į 
šalies sostinę Washingtoną balandžio 3 dieną. Žygis buvęs 
visos šalies pobūdžio. Iš visų šalies kampų eina pranešimai 
apie dideliais būriais darbininkų ruošimąsi jame dalyvauti.

Žygio tikslas: atkreipti vyriausybės ir Kongreso dėmesį į 
darbo liaudies nepasitenkinimą esama padėtimi — nedarbo 
ir infliacijos siautėjimu visoje šalyje. Reikia, kad balandžio 3 
dieną visa sostinė būtų užpildyta iš visų šalies kampų ir 
kampeliu suplaukusių reikalautojų, kad vyriausybė ir 
Kongresas imtųsi griežtų priemonių sustabdyti infliacijai ir 
aprūpinti darbais milijonus bedarbių, kurių nedarbo ap- 
drauda išsibaigė ir kurie su savo šeimomis yra atsidūrę 
desperacijoje.

Gaila, kad šį žygį ignoruoja didžiųjų darbo unijų 
vadovybė, nors jų skyriai (lokalai), kaip rodo pranešimai iš 
miestų, gausiai jį remia ir jame dalyvaus. George Meany ir 
kiti unijų biurokratai, matyt, nenori nusidėti politikieriams 
šiais prezidento rinkimo metais. Tiesa, jie nėra žygio 
pasmerkę, bet nėra jį ir užgyrę. O jų užgyrimas reikštų be 
galo daug.

Pernai panašus žygis į sostinę įvyko balandžio 26 dieną. 
Prie jo suruošimo prisidėjo ir didžiųjų darbo unijų vadai. Tai 
buvo milžiniška demonstracija. Šiemet šių vadų tylėjimas 
nepateisinamas. Dar daugiau: tai nusikaltimas prieš darbo 
liaudies geriausius interesus.

Bet nepaisant darbo unijų biurokratų tylėjimo, ir šiemet 
tikimasi labai didelės protesto prieš nedarbą ir infliaciją 
demonstracijos.

Komercinė spauda susirūpinusi 
Europos žmonių kairėjimu

Šiomis dienomis Prancūzijoje įvykę distriktiniai (lokali
niai) rinkimai, kuriuose socialistai ir komunistai pasirodė su 
nemažais laimėjimais, pritrenkė šios šalies valdančiąją 
klasę. Tai akivaizdžiausiai atsispindi komercinėje spaudoje. 
Nebeslepiamas giliausias susirūpinimas. Rinkimų rezultatai 
labai sustiprino tarp socialistų ir komunistų bendro fronto 
idėją. 0 jeigu toks frontas susidarytų, juk sekamas žingsnis 
būtų paėmimas Prancūzijos valdžios vairo į jo rankas. Juk 
tai būtų kapitalistiniame pasaulyje toks įvykis, apie kurio 
reikšmę mūsų valdančiosios klasės galvos bijo ir pagalvoti.

I
Dar “baisiau”, kad Prancūzija nėra viena, pakrypusi į šį 

kelią. Mūsų fordams, rockefelleriams, reaganams ir jackso- 
nams nei kiek nemažiau širdį skaudina įvykiai Italijoje. Ten, 
kaip žinia, dar anksčiau padėtis pradėjo žymiai kairėti. Ten 
Komunistų Partija jau pirmiau, negu Prancūzijoje, pasidarė 
tokia politinė jėga, jog pradėta rimtai kalbėti apie komunis
tų įėjimą į koalicinę valdžią, kurią sudarytų socialistai, 
kairieji krikščionys demokratai ir komunistai. Italijoje jau 
rimtai kalbama apie Komunistų Partijos atstovų įsileidimą 
ir į dabartinę vyriausybę. Antai, prieš kelias dienas net 
buvo Italijos premjero Aldo Moro susitikimas ir pasitarimas 
su Italijos Komunistų Partijos sekretoriumi Enrico Berlin- 
guer. Pasitarimo rezultai neskelbiami, bet, aišku, kad jų 
politinė reikšmė labai svarbi.

Ryšium su tuo štai kas labai įdomu: Kai gerokai anksčiau 
buvo iš Italijos pradėjusios sklisti kalbos, jog ten gali 
susidaryti galimybės komunistams įeiti į vyriausybę, tai 
mūsų vyriausybė viešai pareiškė abejonę, ar tokiame 
atsitikime Italija begalėtų pasilikti NATO nare. Šiandien 
tokio grūmojimo nebesigirdi. Gal mūsų Fordas ir Kissinge- 
ris įsitikino, kad su tokiais grūmojimais savo sąjunginin
kėms šiais laikais niekur nebenuvažiuosi.

Nedarbas, infliacija, kainų kilimas, masėse skurdo pliti
mas, verčia kapitalistinio pasaulio žmones kairėti.

Roma, kovo 18 d. — Italijos Komunistų Partijos 
vadas-sekretorius Enrico Berlinguer, po pasitarimo su 
Italijos premjeru Aldo Moro, kalbasi su spaudos bei radijo 
korespondentais. Pasitarimas įvyko premjero pakvietimu. 
Matyt, buvo tai asi dėl sudarymo bendrų pastangų kovai su 
krize. Ar kas n- 1 av ' vonkretaus nutarta, neskelbiama.

JUS ŠALYN IŠ KELIO - 
MARŠUOJA
DR. VALIŪNAS!

“VLIKas yra politinės tau
tos valios reiškėjas bei vyk
dytojas,” šaukia VLIKo pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas. 
“Jam ir tik jam priklauso 
laisvinimo darbo ir pareigos, 
ir privilegijos, ir prerogaty
vos” (“T. Ž.”, kovo 11 d.).

Kur dabar dingti, ką dabar 
belieka daryti dr. Barzdukui 
su savo raketų, vadinamu 
“JVLB”, arba dr. Kaziui Bo
beliui, tokio pat vadavimo 
raketo, ALTos vadinamam 
pirmininkui, kuris didžiuojasi 
tik šiomis dienomis gavęs 
progą ranką pabučiuoti pa
čiam mūsų prezidentui For
dui?! Nesimatyt ir nesigirdėt, 
kad dr. Valiūnas būtų iškilęs 
“politikoje” į tokias aukštu
mas . . .

Kaip ten bebūtų, vienas 
dalykas kaip dieną — aiškus: 
Su tokiu arogantišku užgie- 
dojimu ir savinimusi dr. Va
liūnas turėtų susilaukti rūs
čiausios ir aštriausios pylos 
nuo Chicagos menševikų ga- 
zietos redaktoriaus, dr. Bo
belio garbintojo ir globotojo, 
Martyno Gudelio! . . Juk pa
starajam tiktai ALTa tėra 
nusipelniusi tokių pareigų, 
privilegijų ir prerogatyvų.

Po šio pareiškimo ir varg
šui Barzdukui nebeliko pro
gos nė išsižioti apie laisvini
mo biznį. Jis jau seniai su 
savo frontininkais menševikų 
laikraščio redaktoriaus suva
rytas į ožio ragą ir amžinai 
palaidotas . . .

TAS VARGŠAS 
KAZIMIERAS 
BARZDUKAS

Jeigu patikėti Chicagos 
menševikų laikraščio “N.” re
daktoriumi Martynu Gudeliu, 
tai visoje šioje ašarų pakalnė
je didžiausias nusidėjėlis yra 
taip vadinamos “JAV LB” 
nekarūnuotas vadas Kazys 
Barzdukas. Jo vėliausia ir 
bene tik bus pati sunkiausia 
Martyno aikštėn iškelta nuo
dėmė, tai planavimas “už
grobti ALTo vardą”, arba 
’’kaip surastį būdą išmušti tą 
Amerikos Lietuvių Tarybą iš 
vėžių”.

Tiesa, mūsų visų laimei, 
“iki šio meto jam nepavyko 
tai padaryti”, sako Gudelis, 
bet kur garantija, kad ir 
ateityje jam nepavyks? Nėra.

DIRBANČIU ŠVIETIMO 
LYGIO KĖLIMU 
RŪPINIMASIS 
LIETUVOJ!]

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 10 
d.) skaitome “Eltos” kores
pondenciją “Dirbančiųjų mo
kymui — nuolatinį dėmesį”. 
Joje kalbama apie Lietuvos 
Ministrų Tarybos posėdį, ku
riame buvo specifiškai svar
stomas nepatenkinamas Bal
dų ir medžio apdirbimo pra
monėje darbininkų švietimo 
lygis. Ministrų Tarybos nuta
rimas:

“Baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerija turi iš 
pagrindų pagerinti darbą, ke
liant jaunų gamybininkų 
bendrąjį išsilavinimą. Reikia 
siekti, kad į gamyklas būtų 
priimami žmonės, tik baigu
sieji atitinkamas profesines 
technikos mokyklas, kur gre
ta profesinio pasiruošimo vai
kinai ir merginos įgyja bend
rąjį vidurinį išsilavinimą.

Respublikoje turime nema
ža gražių pavyzdžių, kai vidu
riniojo, netgi aukštojo moks
lo siekia ne tik jauni gamybi
ninkai, bet ir vyresnio am
žiaus žmonės. Rekomenduota 
Baldų ir medžio apdirbimo 
pramonės ministerijai išstu
dijuoti šį patyrimą ir jį propa
guoti, sudaryti pavaldžiose 
įmonėse nepakantumo nesi
mokantiems atmosferą, ska
tinti tuos, kurie po darbo 
skuba į mokyklas. Taikytinas
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ir personalinis besimokančių
jų šefavimas. Esant dides
niam besimokančiųjų skai
čiui, susitarus su vakarinė
mis mokyklomis, gamyklose, 
galima steigti pamainines 
klases, taikyti sesijinį moky
mąsi arba sudaryti sąlygas 
gamybininkams iš vidurinės 
mokyklos kurso laikyti egza
minus eksternu. Yra ir kitų 
mokymosi formų. Kūrybiškai 
jas taikant, galima pasiekti, 
kad visi jauni darbininkai 
netolimoje ateityje įsigytų 
bendrąjį vidurinį ar specialų
jį išsilavinimą.

Rekomenduota Baldų ir 
medžio apdirbimo pramonės 
ministerijai parengti konkre
čias priemones dirbančiųjų 
bendrojo lavinimo lygiui arti
miausiais metais pakelti.”

Reikia manyti, kad šis nu
tarimas atkreips dėmesį į šią 
dirbančiųjų švietimo proble
mą ir kitų pramonės šakų 
vadovybių.

IR MŪSŪ NUOŠIRDŽIAUSI 
SVEIKINIMAI

“Vilnies” redaktorius S. J. 
Jokubka savo kolumnoje 
“Kasdien” rašo:

“Daugelis žinome Vilniuje 
gyvenantį, buvusį mūsų laik
raščio bendradarbį, Antaną 
Vaivutską. Savo laiku, kai 
leido jam sveikata, daug jis 
rašė, siuntinėjo telegramas 
ne tik “Vilniai”, taipgi “Lais
vei”, argentiniečių “Vieny
bei”, urugvajiečių “Darbui”. 
Emigracijos lietuviai jį laikė 
savo laikraščių kaip ir oficia- 

į liu korespondentu.
Kovo 23 d. Antanui sukan

ka 60 metų amžiaus. Draugai 
Lietuvoje jubiliatą ruošiasi 
pasveikinti kuo šilčiausiai. 
Gražu būtų, kad ir mes nepa- 
mirštumėm laiškučiu ar tele
grama. Jis to vertas.”

Ir mūsų nuoširdžiausi svei
kinimai ir geriausi linkėjimai 
mielajam jubiliatui.

LIETUVOS MOKYKLA 
IR MOKSLO 
TOBULINIMAS

Žurnale “Tarybinė Mokyk
la” (1976,2) straipsnyje “Nuo
latinį dėmesį augančiosios 
kartos mokymui ir auklėji
mui” Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius sako:

“Daug dėmesio turime 
skirti tolesniam aukštojo 
mokslo tobulinimui. Pirmiau
sia būtina imtis priemonių, 
kad būtų daugiau išleidžiama 
mokytojų, mašinų gamybos 
technologijos ir energetikos 
inžinierių, taikomosios mate
matikos, automatinių valdy
mo sistemų specialistų, kurių 
šiandien ypač trūksta.

Aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokslo ministerija, 
aukštųjų, rektoratus ir parti
nius komitetus turi jaudinti 
tas faktas, kad per pastaruo
sius penkerius metus iš dieni
nių skyrių nubyrėjo daugiau 
kaip 9 tūkstančiai studentų, 
kurių tarpe daugiau kaip pus
antro tūkstančio busimųjų 
mokytoju, maždaug puspenk
to tūkstančio — inžinierių. 
Būtina padidinti kiekvieno 
profesoriaus ir dėstytojo at
sakomybę už specialistų ruo
šimo kokybę, ryžtingiau ko
voti su vis dar pasitaikančio
mis primityvumo ir formaliz
mo apraiškomis pedagoginia
me darbe. Kovoje už tvirtas 
studentų žinias aktyviau turi 
dalyvauti aukštųjų mokyklų 
komjaunimo organizacijos.

Didėjantis specialistų vaid
muo gamybiniame kolektyve 
įpareigoja aukštąsias moky
klas stiprinti darbą, formuo
jant visapusiškai išsivysčiu
sią asmenybe, jos politines ir 
moralines savybes, humani
tarinę kultūrą. Pirmiausia 
reikia padidinti visuomenės 
mokslų vaidmenį ir poveikį, 
pasiekti, kad marksizmo-leni-

Anglijos ir Prancūzijos gamybos supersoniniam (neapsakomo greičio) lėktuvui 
“Concorde” suteikta teisė naudotos Amerikos aeroportais. Tarybų Sąjunga turi tokio 
pat pobūdžio keleivinį lėktuvą “Konkordski”, kurio kelionė tarp Maskvos ir New Yorko 
truktų tiktai pusketvirtos valandos! Tarybinė valdžia irgi norėtų, aišku, gauti tokią pat, 
kad ir ribotą teisę, naudotis šios šalies lėktuvų stotimis. Bet ar gaus?

Įkurtuvės studentų 
miestelyje
Atokiame Vilniaus kampe

lyje, prie Nemenčinės plento, 
auga akademinis miestelis. 
Vieni po kitų įkurtuves čia 
švenčia tai Valstybinio uni
versiteto, tai Vilniaus inžine
rinio statybos instituto kolek
tyvai. Štai ir vasario pradžio
je statybininkai užbaigė mo
dernų pastatą, kuriame galės 
mokytis beveik 800 universi
teto studentų. Be auditorijų, 
čia įsikūrė skaitykla, valgyk
la, kitos buitinės patalpos.

Šiemet studentų miestelis 
dar labiau išaugs: bus atiduo
tas Inžinerinio statybos insti
tuto labpratorinis-mokomasis 
korpusas, užbaigti trys bend
rabučiai su buitinio aptarna
vimo kompleksu, įrengtas 
sporto aikštynas.

Beirut, Lebanas. — Leba- 
ne vis dar nesiliauja skerdy
nės tarp moslemų ir krikščio
nių. Kovo 21 d. moslemai 
atėmė iš krikščionių Holiday 
Inn (viešbutį). Bet susikirti
me žuvo 43 žmonės.

nizmo teorijos žinios virstų 
asmeniniais studentų įsitiki
nimais, jų gyvenimo ir veik
los principais. Reikia geriau 
ruošti busimuosius specialis
tus tokiai svarbiai socialinei 
funkcijai, kaip darbas su 
žmonėmis, sumanus vadova
vimas kolektyvams, aktyvus 
dalyvavimas politinėje ir vi
suomeninėje veikloje.”

JAU “KAPUT” IR 
KAPITALIZMUI!

Daug, daug metelių prabė
go, kol pakilo “pranašas” ir 
įtikino mūsų nelaimingus 
brolius keleivinius menševi
kus, kad ir kapitalizmo die
nos jau suskaitytos. Ir įdo
mus dalykas, kad tai tas pats 
“pranašas”, kuris dar taip 
neseniai visam pasauliui ap- 
znaimino, kad niekur nebėra 
tokio sutvėrimo kaip socializ
mas, kad Tarybų Sąjungos 
vadai meluoja, kai jos sako, 
kad pas juos klesti socialisti
nė santvarka.

Atidengsime ir paslaptį: 
tuo galvočiumi yra ne kas 
kitas, kaip tas pats mūsų 
menševikų mokytojas A. Sol- 
ženicinas. “Keleivio” (kovo 9 
d.) net pirmajame puslapyje 
didelėmis raidėmis ant Solže- 
nicino nuotraukos skaitome 
“liūdną žinią”: “A. Solženici- 
nas pranašauja Vakarų nuo
taikose skaitome “liūdną ži
nią”: “A. Solženicinas prana
šauja Vakarų žlugimą. Jis 
labai nusivylęs Vakarų silp
nėjimu ir gresiančio pavojaus 
nesuvokimu ir jau nebemato 
šviesių prošvaisčių, kai de
tente stiprina tik sovietinės 
tironijos galybę”.

Tas tik parodo, kad Solže- 
nicino ir “K.” redaktoriaus 
visos pastangos tiems Vaka
rams atidaryti akis nuėjo vel
niop!

“Laisvės” redakcijai.
Mieli draugai,

Kovo mėn., 9-10 dienomis, 
buvau nuvykęs į Torontą. Ta 
proga aplankiau ‘‘Liaudies 
Balso” darbuotojus, ligonius, 
kurie randasi skirtingose li
goninėse.

Kostas Kilikevičius labai 
mažą pažangą daro. Radom 
dideliam kambaryj sėdintį 
prie stalo “wheel-chair” kė
dėj. Kostas važinėja su kėde, 
sukdamas ratą dešine ranka. 
Kairės rankos nevaldo. Kal
bos irgi dar vis neatgauna. 
Gaila draugo.

Zigmas Janauskas neblogai 
progresuoja. Daktarai pasa
koja, kad Zigmas, po prie
puolio, buvo ilgą laiką be 
sąmonės, apie dvi savaites. 
Buvo po oxygenu ir maitino 
per plastikines žarneles, pri
jungtas prie gyslų. Nesitikė
jo, kad Zigmas atgaus sąmo
nę. Dabar jau pradeda vaikš
čioti, stumdamas prieky ke
turkojį, “pagalbininką”. Ge
rai pasikalbėjom. Matytis, 
jau mėgina rašyti. Ant staliu
ko matosi keli lapai balto 
popierio ir paišelis. Atrodo, 
yra vilties Zigmui pasveikti.

Kalbėjau su Jonu Yla. Jis 
man patarė siųsti korespon
dencijas į “Laisvę”. Tai aš 
pasiunčiau Jums aprašymą 
apie viešnios O. Valiukevičiū
tės, atvykusios į Londoną iš 
Tarybinės Lietuvos, viešna
gė-

Tą meninį vakarą suruošė 
Londono lietuviai, atvykę į 
Kanadą po Antrojo karo. Jie 
nori turėti glaudesnių ryšių 
su Tarybine Lietuva. Jų pa
stangomis buvo pirmiau su
rengti pasekmingi koncertai, 
kada Kanadoj lankėsi V. No
reika, vėliau V. Daunoras, 
garsūs dainininkai, kurie 
neaplankė ir Londono.

Žinoma, jie gauna velnių 
nuo smetonininkų ir kitų, 
Tarybinės Lietuvos šmeiži
kų. Jie pradeda nebepaisyti 
melagingų bauginimų.

Linkiu Jums “Laisvės” ko
lektyvui kuo geriausios sėk
mės, neišsenkamos energi
jos, geros sveikatos Jūsų 
kilniame darbe.

Povilas Pajuodis

Dear Anthony Bimba, 
Editor of “Laisvė”:

As the reader of “Laisvė” 
for many years I feel fairly 
well acquainted with you 
from many of your articles 
appearing in the paper. Hav
ing been born in Rochester, 
N. Y., I am in a way an 
American. If my father had 
lived up to the present day he 
would have been now 88 
years old, an octogenerian as 
many of “Laisvė’s” readers 
are now. It’s wonderful to 
think that your paper is run 
almost without exception on
ly by octogenerians. It seems 
as a miracle judging by our 
Soviet Lithuanian standards
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where almost everybody re
tires having reached the pen
sioner’s age of sixty. For us 
it’s difficult to imagine such a 
feat of heroism.

Having in mind that you 
like good poetry and always 
find place for it in the “Lais
vė’s” pages I have mailed 
yesterday several pieces of 
poems. In spite of the prefer
ence to established poets of 
Lithuania in your paper in 
last years I dared to send 
pieces of amateur poetry. I 
am glad to see that some of 

j the poems sent by me does 
i attract your attention and 
I appear in the paper. This 
serves as a means encour
aging usually unknown auth
ors.

As a rule I mail two pieces 
of poetry each month and I 
hope that they reach you. 
Most of them are not inten
ded for publishing. They 
were written by the author 
as a kind of a diary, as if 
trying to explain some philo
sophical and ideological pro
blems only for himself. These 
poems are the kind of explo
ration poetry. From them 
some can be selected for 
publishing purposed having 
value for rank and file read
ers.

I wrote this letter only as 
an addition to the yesterday’s 
piece of poetry explaining my 
enduring sentiments to 
“Laisvė” and my wish to be a 

[constant contributor to that 
i heroic weekly.

Most sincerely yours
J.S.

March 12, 1976
^Vilnius
Nuo Redakcijos: Džiugu, kad 
tebesate nepamiršę anglų 
kalbos. Ačiū už bendradar
biavimą “Laisvei”. Jūsų eilė
raščius gauname. Gaila, kad 
tik vieną kitą iš jų galime 
panaudoti laikraštyje. Mums 
taip ir atrodo, kad dauguma 
jų nėra taikomi spaudai.

Žemės ūkiui — 
mažesnė technika

“Neries” firmos gaminami 
žolės miltų agregatai gerai 
žinomi visoje Tarybų Sąjun
goje. Tai ištisi pašarų fabri
kai, kuriems išgabenti iš įmo
nės teritorijos prireikia galin
gų vilkikų, keliamųjų kranų, 
o paskui — ištisų geležinkelio 
sąstatų. Jie naudojami ūkiuo
se vertingiems pašarams — 
vitamininiams žolės, taip pat 
šakniavaisių miltams ir pra
turtintoms šiaudų granulėms 
gaminti.

Nuo šių metų firma ėmė 
gaminti naujus, daug našes
nius agregatus, kurie, palygi
nus su savo pirmtakais, duos 
žemės ūkiui penkis kartus 
didesnę ekonomiją.

Šiemet numatyta pagamin
ti tūkstantį naujųjų žolės mil
tų gamybos kompleksų.
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Lietuvos smetoninių fašistų nužudyto 
Amerikos pažangiųjų lietuvių veikėjo

Ištikimas socializmui, 
ištikimas liaudžiai

S. m. kovo 15 d. žymiam revoliucinio judėjimo vei
kėjui, vienam Lietuvos Komunistų partijos kūrėjų Kaziui 
Giedriui sukaktų 85-eri. Bet jo jau beveik pusę šimtme
čio nebėra tarp gyvųjų: 1926 m. gruodžio 27 d., tuoj po 
fašistinio perversmo Lietuvoje, K. Giedrys drauge su 
kitais įžymiais mūsų krašto revoliucionieriais ir komu
nistais — K. Požėla, J. Greifenbergcriu ir R. darnu — 
buvo sušaudytas.

Gimęs revoliucinėmis tradicijomis garsioje Rokiškio 
žemėje, Salų miestelyje, neturtingos šeimos vaikas pa
augęs išvyksta uždarbiauti į Peterburgą, iš ten — į JAV. 
Sugrįžęs atgal, įstoja į bolševikų partiją, aktyviai daly
vauja Spalio socialistinėje revoliucijoje. Už revoliucinį 
veikimą savo gimtajame krašte K. Giedrys ne kartą buvo 
suimtas, užtektinai prisiragavo politinio kalinio duonos, 
tačiau visam laikui liko ištikimas socializmui, darbo žmo
nių siekiams. Kai K. Giedrys 1923 m. pabaigoje atvyko 
dirbti pogrindinio partinio darbo į Kauną, prityręs revo
liucionierius buvo kooptuotas į Lietuvos Komunistų 
partijos CK narius. Fašistinis perversmas užtiko jį bedir
bantį Lietuvos Raudonosios pagalbos (politinių kalinių ir 
jų artimųjų šelpimo organizacija) Centro komitete.

Įdomu plačiau žvilgterti į K. Giedrio veiklą JAV, į jo 
ryšius su pažangiuoju Amerikos lietuvių judėjimu.

Atvykęs į Jungtines Valstijas (1911 m.), K. Giedrys 
apsigyveno 1st Arlingtone, dirbo staliumi rojalių fabri
ke. Čia, o vėliau Filadelfijoje ir Bostone jis pi įklausė 
Lietuvių socialistų sąjungai (LSS), jos kairiajam sparnui. 
Be kita ko, Filadelfijoje dainuodavo LSS pirmosios kuo
pos chore.

1916 m. atvykęs į JAV ir gyvenęs Filadelfijoje, V. 
Mickevičius-Kapsukas, būdamas „Kovos" ir „Naujosios 
gadynės" redaktoriumi, ragino K. Giedrį dažniau rašyti 
į LSS leidinį — „Kovą". K. Giedrys pritarė V, Mickevi
čiaus-Kapsuko idėjinei platformai, palaikė jo bolševi
kinius lozungus. Šių dviejų socialistinio judėjimo veikėjų 
Įtaka bene bus daug lėmusi, kad vėliau, 1919 m., orga
nizuoti JAV lietuviai socialistai išsakė vieningą nuomo
nę — LSS paversti Lietuvių komunistų sąjunga. Tuo lai
ku LSS priklausė apie 7 tūkstančius narių.

Po Vasario revoliucijos Rusijoje iš JAV reemigravo 
grupė lietuvių revoliucionierių. Su jais buvo ir V. Mic
kevičius-Kapsukas bei K. Giedrys. Užtrukę kelionėje apie 
du mėnesius, per Japoniją ir Tolimuosius Rytus galų 
gale pasiekę Peterburgą, V. Mickevičius-Kapsukas, K. 
Giedrys, drauge su kitais įgaliotais reemigrantų grupės 
atstovais 30 revoliucionierių vardu „Tiesoje" paskelbė 
sveikinimą bolševikų partijai, „nuosakiai (t. y. nuosek
liai — A. K.) ginančiai revoliucinius marksizmo principus 
ir nenuolaidžlai kovojančiai prieš augančią kontrrevoliu- 
ciją..."

K. Giedrys, ir gyvendamas Tarybų Rusijoje, ir tapęs 
vienu Lietuvos revoliucinio judėjimo vadovų, nenutrau
kė ryšių su pažangiaisiais JAV lietuviais. Jis artimai ir 
nuolat bendravo „Laisvėje", susirašinėjo su R. Mizara. 
1925 m. „Laisvės" 169—173 numeriuose K. Giedrys rašė 
fipie kalėjime leidžiamus metus, kalinimo sąlygas.

Amnestuotas, jau būdamas laisvėje, K. Giedrys 1926 m. 
spalio 20 d. laiške R. Mizarai skundėsi negalįs gauti dar
bo. Tiesa, tas sunkus periodas neilgai truko: problemą 
išsprendė komunistinio judėjimo dalyvių, darbininkų 
yieningumas, tarpusavio solidarumas ir parama. •

O po poros mėnesių, fašistams susidorojus su K. Gied
riu bei jo bendražygiais, šviesūs įžymių Lietuvos darbo 
žmonių kovos vadovų vardai mirgėjo daugelio valstybių 
Spaudoje, skambėjo tūkstančių žmonių lūpose. Tarptauti
nis proletariatas, visos demokratinės jėgos reiškė soli
darumą su ištvermingais komunistais, pasipiktinimą ir 
protestą jų mirties kaltininkams.

Ypač aktyviai plačioje antifašistinėje kampanijoje da
lyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų, kur K. Giedrys buvo 
gyvenęs, pažangieji išeiviai iš Lietuvos. 1928 m kovo 3— 
4 d. Brukline įvyko lietuvių antifašistinių organizaciją, 
susikūrusių Čikagoje, Niujorke, Pitsburge, Klivlende,. 
Detroite, Bostone ir kitur, atstovų suvažiavimas. Jame 
buvo įkurtas „Amerikos lietuvių organizacijų priešfašisll- 
nis susivienijimas", paskelbęs savo tikslu teikti moralinę 
ir materialinę paramą Lietuvos antifąšistiniam judėjimui.

ALFREDAS KAZLAUSKAS

ĮSPŪDŽIAI IŠ VIEŠNAGĖS LIETUVOJE

Druskininkai — sveikatos 
grožio miestas

ALDONA ALEKNIENĖ 
(Pabaiga iš praeito

Europoje labai paplitę ir 
populiarūs kurortai.

Kurortas — poilsiautojų 
vietos gražiame gamtos kam
pelyje, turi gamtines sąlygas 
ir gydomąsias priemones, 
kur veikia ir gydomieji punk
tai.

Druskininkų kurortas ran
dasi pietinėje Lietuvos daly
je, apsuptas iš trijų pusių 
pušynais — daugiau kaip 
50,000 ha miško. Tad ir oro 
temperatūros atžvilgiu kli
matas yra švelnesnis. Drus
kininkai Lietuvoje vienas di
džiausių kurortų, kuris veikia 
apskritus metus. Per metus 
atsilanko virš 80 tūkstančių 
žmonių.

Šis miestas įsikūręs prie 
Nemuno kranto. Į Nemuną 
įteka sriauni upelė Ratnyčė
lė, kuri šniokščia per kalnuo
tą gausiai apaugusį žalumy
nais miestą.

Netoli miesto centro tyvu
liuoja Druskonio nedidelis 
ežerėlis, kur poilsiautojai 
iriasi valtimis. Antroje pusė
je gražios kapinės.

Miesto gatvėse nepaprasta 
švara. Palei šalygatvius me
džiai: liepos, kaštonai, ir vi
sur skverai, sanatorijų kie
mai, aprodinti gėlomis.

Einant toliau į miestą priei
name aikštę. Puošnūs vartai į 
parką, paskendusį gėlyne. 
Matome partizanės, kovoto
jas, didvyrės Marytės Melni- 
kaitės skulptūrinę figūrą.

Jau 1836 m. profesorius 
chemikas T. Fonbergas sura
do Druskininkų mineralinių 
šaltinių gydomąsias savybes. 
Lenkų okupacijos metais čia 
gydėsi - naudojosi valdančioji 
klasė — ponija. Pokario me
tais, kuomet Vilniaus kraštas 
tapo grąžintas Lietuvai, 
Druskininkus teko atstatyti. 
Ypatingai iš ligoninių gydo
mos aparatūros hitlerininkai 
buvo išvežtą. Karo laikotar
piu Druskininkuose buvo gy
domi vokiečių kariai.

Pokario laikotarpiu prista
tyta daug naujų sanatorijų. 
Miestas puikiai tvarkomas, 
nėra įmonių, tad oras švaru
tėlis. Miestui buities įmonės 
įrengtos atokiau iš miesto.

Viena didžiausių ir moder
niškiausių sanatorijų “Nemu
nas” 10 aukštų ir turi 650 
kambarių. Pačiame viršuje 
įrengtas soliarumas.

Sanatorijos kurortinio gy
dymo įstaigos, į kurias dau
gumoje atvyksta žmonės pa
gal gautus iš gydytojo kelia
lapius gydytis bei poilsiauti. 
Gydymas trunka vidutiniškai 
26 dienas. Čia darbo žmogus 
suranda ramų poilsį, puikias

numerio) 
valgyklas ir nuoširdžius gy
dytojus.

Milžiniškos sanatorijos turi 
didžiules sales, kuriose ruo
šiami koncertai, šokiai, įvai
rūs pobūviai. Kur eisi, visur 
pilna žmonių.

Gydytojų pritaikoma kiek
vienam atskirai gydymo pro
cedūra. Kompleksas: minera
linis vanduo, purvas, gydo
moji fizkultūra, klimato tera
pija, specialus kurortinis rė
žimas. Nuostabiai graži ku
rorto aplinka tikrai padeda 
žmogui sustiprėti. Gražūs 
parkai, gėlynai gerina ligonio 
nuotaiką.

Ferdinandas Kauzonas mus 
supažindino su Klinikos vedė
ja Gyd. V. Junciene. Per 
savaitę laiko praėjome tyri
mus, pasinaudojome minera
linio vandens voniomis, ma- 
sažėmis, povandenio masažo- 
mis. Visur mus stebino, kiek 
daug moterų daktarų . . .

Mineralinių maudynių kor
puso vedėjas — koordinato
rius Gyd. Juozas Vilkaitis 
mus supažindino su įstaiga ir 
gydymo procedūra. To gydy
tojo priežiūra tėmijama, kaip 
lionis reaguoja į nustatytą te
rapiją.

Gydoma nuo daugelio ligų: 
sąnarių, kraujo apytakos, 
reumatizmo, nervų sistemos, 
odos ligų. Pripažinta, kad 
Druskininkų mineralinis van
duo artimas žymiausių Euro
pos sveikatos rezortų vande
nims.

Įrengti šaltinių (versmių) 
gražūs paviljonai, kuriuose iš 
fontanų trykšta mineralinis 
vanduo jau nuo gilios seno
vės žinoma kaip gydomoji 
priemonė. Čia jau ankstyvą 
rytą poilsiautojai ir gausūs 
turistai su puodukais, taurė
mis eina dar prieš pusryčius 
mineralinio vandens gerti 
gydytojo nustatyto kiekio ir 
skirtingų sudėčių. Vandens 
skirtingi vardai: “Birutės” 
gręžinys 72 metų gilumo, 
“Spalio” 98 metrų ir “M. K. 
Čiurlionio” 197 m.

Ten pat Nemuno pakrantė
je trykšta vadinamas “Grožio 
šaltinis”, kuris gydo įvairius 
odos išbėrimus. Daugelis 
plauna veidą šiuo vandeniu. 
Ypatingai moterys nori būti 
gražios. Šio vandens gerti 
negalima.

Sveikatos parkas 15 ha. 
pušų miškas. Įspūdingi var
tai, aikštelėje naujas pasta
tas, tai Klinika, kurioje gydy
tojai tikrina ligonius ir paski
ria terapiją. Čia pušų kvapas 
taip jaukiai žmogų nuteikiąs, 
kad pasijunti esąs gamtos 
prieglobstyje. Masiniai atlie-

Nepaprastas dviejų bičiuliu susitikimas

Kubos premjeras Fidel Castro [dešinėje] susitinka ir 
šnekasi su naujos Sacharos Arabų Demokratinės Respubli
kos premjeru Mahammed Lamine. Nelengva bus naujai 
demokratinei respublikai atsistoti ant savų kojų. Socialisti
nės šalys yra pasiryžusios jai padėti. Kuba viena iš 
pirmutinių ištiesti jai ranką.

karna gimnastika parke. Mo
kama taisykliškai kvėpuoti, 
atliekami masažai. Parke vin
giuoti takai pasivaikščioji
mui. Turistai pasinaudoja ir 
saulės maudynėmis, o įšilus, 
upelio vandyje galima išsi
maudyti. Krioklys krinta 2 
metrų iš aukštumos, šniokš
damas didžiausiu ūžėsiu. Ten 
galima maudytis. Putojančių 
kritulių vandenys stipriai 
masažuoja kūną, tokiu būdu 
grūdina organizmą. Šios kas
kadinės maudynės vadina
mos “Gintaro maudyne”.

Taipgi įrengta sporto aikš
tės: teniso, krepšinio. Išnuo
mojami dviračiai pasivaži
nėjimams. Mankšta labai 
vertinama sveikatos naudai.

Poilsiautojų tarpe populia
rus per pušyną “Saulės Ta
kas” pasivaikščiojimams. 
Pripažinta, kad parkas vaidi
na svarbų vaidmenį tarpe 
kitų gydymo įstaigų.

K. M. Čiurlionio Muziejus
Prie Druskonio ežero kuk

lus namelis, kuriame gyveno 
genialus ir kompozitorius, 
dailininkas K. M. Čiurlionis 
įrengtas memorialinis muzie
jus. Čia sukaupta apie 
200,000 eksponatų archyvi
nės medžiagos. Taipgi sode
lyje vyksta muzikos koncer
tai.

Durskininkuose reikšmin
gai buvo atžymėta K. M. 
Čiurlionio gimimo 100-meti- 
nės. Teko dalyvauti viename 
tokių koncertų “Dainavos” 
Sanatorijos salėje; atliko ža
vinčiai Moterų grupė su kan
klėmis labai gražius įvairius 
kūrinius. Rečitavo Vytautas 
Kybartas, tai nepaprastų ga
bumų artistas.

Dar pirmą dieną atvykę į 
Druskininkus stovime prie 
viešbučio. Povilas sako: “Žiū
rėk kas ateina — nagi profe
sorius Robertas Žiugžda”. 
Priėjęs irgi nustebęs sako: 
“Ką jūs čia darote?” Jis prieš 
keletą, metų buvo korespon
dentas prie Jungtinių Tautų 
New Yorke. Tad esame seni 
pažįstami, ir labai nudžiugo
me jį susitikę. Čia atostogau
ja ramioje atmosferoje. Žmo
na Onutė dirbanti Vilniuje. 
Artėjanti Dainų šventė pa
reikalavo iš visų pasiruošimui 
daug darbo ir energijos. Ro
bertas tiesiog buvo mūsų gi
das. Ėjome į koncertus, supa
žindino su miestu ir t. t. Mes 
jutome jo mielą šiltą draugiš
kumą.

Mieste daug gražių resto
ranų su tokiais gražiais var
dais '— “Dainava”, “Nemu
nas”, “Eglutė”, “Rūta”, “Ra
sa”, “Kregždutė”, “Pušis”, 
“Jaunystė”, “Aušra”, “Kris
talas”, “Voveraitė”, “Girios 
Aidas” ir kiti. Vieną dieną 
bevaikščiodami užėjome prie 
kelio pušyne namelį ant vie
nos kojos. Užlipome į viršų — 
muziejus! Miško paukštelių, 
žvėrelių iškamšos, kaukolės. 
Įdomios namelio sienos — 
viena natūralių apvalių eglių 
šakų, kita jaunų berželių. 
Sudaro nepaprastą vaizdą.

Populiarios lietuvių liau
dies pasakos “Eglė Žalčių 
karalienė” motyvais išpiaus- 
tyti Žalčiai. “Priekyje muzie
jaus pasodyti medžiai: pasa
kos herojai — motina Eglė, 
sūnūs — Ąžuolas, Beržas, 
Uosis ir dukra — Drebulė.

Netikėtai susipažinome su 
Anicetu Arminu. Jis užkvietė 
tą vakarą ateiti išgirsti vyrų 
choro “Varpas” koncertą, ku
riame jis dalyvauja. Vakare 
nuėjome su prof. Robertu 
Žiugžda į “Nemunas” sanato
rijos didžiulę salę.

Vyrų Chorą “Varpas” suda
ro 40 asmenų. Tai tarptauti-' 
nįs laureatas, pasižymėjęs 
meno srityje visoje šalyje ir 
užsenyje. Tuo metu taipgi 
ruošėsi išvykai į Taliną daly
vauti Respublikinėje šventė
je.

Mus sužavėjo jų meistriš
kumas. Grįžome į Vilnių, nes 
artėjo Dainų šventė . . .

Vienas iš darbo pirmūnų

Vilnius. — Kazimieras Mickevičius — buitinės techni
kos remonto šaltkalvis. Jo žinioje dulkių siurblių, 
elektrinių virdulių, mikserių taisymas. Šiems metams 
darbo pirmūnas įsipareigojo ketvirtadaliu sutrumpinti 
užsakymų terminus, įsavinti dešimties nauju tipų prietai
sų remontą ir metinį planą įvykdyti iki gruodžio 5 dienos.

E. Rimvydžio nuotr.

Lietuvoje H irė Įžymus
teisininkas

Š. m. vasario 8 d. mirė 
Vilniaus Valstybinio V. Kap
suko universiteto teisės fa
kulteto docentas Lietuvos 
TSR nusipelnęs teisininkas 
Alfonsas Klimka, gimęs 1904 
m. Rokiškio rajone, Panemu
nėlio apylinkėje, Kavolių kai
mo mažažemio valstiečio šei
moje. Jo tėvai turėjo tik du 
ha žemės, todėl gyveno labai 
vargingai, bet iš paskutiniųjų 
stengėsi mokyti sūnų.

Baigęs Panemunėlio pra
džios mokyklą A. Klimka įs
tojo į Rokiškio gimnaziją. 
Nuo 1927 m. jis priklausė 
LLKJS, platino antifašistinę 
literatūrą ir skleidė socialisti
nes idėjas, 1928 m. baigė 
gimnaziją ir įstojo į Kauno 
universiteto teisių fakultetą.

Už antifašistinę veiklą 
1929-1930 m. jis buvo kalin
tas Kaune ir Šiauliuose.

1932 m. ištremtas iš Kauno 
į Rokiškio apskritį. 1939 m. 
A. Klimka baigė Kauno uni
versiteto teisių fakultetą.

Atkūrus tarybinę santvar
ką, jis aktyviai įsijungė į 
naujo gyvenimo kūrybą. Nuo 
1940 m. rudens jis dirbo 
Vilniaus universiteto teisių 
fakulteto dėstytoju. Hitleri
nės okupacijos metais dirbo 
stalium, o vėliau sąskaitinin
ku Romainių sanatorijoje.

Nuo 1944 m. rudens vėl 
sugrįžo į Vilniaus universite
tą ir dirbo iki mirties.

A. Klimka mylėjo jaunimą, 
jo mokymui ir auklėjimui jis 
atidavė visas savo jėgas, net 
sirgdamas ir tai skaitė pa
skaitas.

Velionis buvo puikus peda
gogas, paruošė didelį pulką 
teisininkų. Jis daug prisidėjo 
prie “Tarybinio darbuotojo” 
1948 m., “Teisinių terminų 
žodyno” 1954 m., — sudary
mo, Lietuvos TSR Baudžia
mojo kodekso vadovėlio “Ta
rybinės valstybės ir teisės 
pagrindai” — 1967 m., paren
gimo. Paskelbė daug moksli
nių straipsnių, paruošė bro
šiūrų apie socialistinį teisėtu
mą, kolūkių vidinę demokra
tiją ir kitais teisiniais klausi
mais.

A. Klimkai buvo suteiktas 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
teisininko vardas. Tačiau jau
nystėje jis nematė šviesių 
dienų — įtemptas mokslas, 
pusbadis gyvenimas, žiau
riausias fašistinis rėžimas, 
kalėjimas labai susilpnino jo 
sveikatą. Pagaliau pradėjo jį 
graužti sunki liga. O jis troš
ko gyventi, kurti, dirbti su 
jaunimu, savo mėgiamą pe
dagoginį darbą.

1975 m. vasarą velionis 
man rašė: “Mirties aš nebi
jau, bet labai gaila, kad nega
lėsiu užbaigti mokslinių dar

bų”. ... Ir nebesuspėjo už
baigti . . .

Bet užtat savo nuoširdžiu 
pedagoginiu darbu jis sukūrė 
nesudilstamą dvasinį pa
minklą širdyse jo buvusių 
studentų-teisininkų.

A. Klimkos asmenyje Vil
niaus universiteto kolektyvas 
ir respublikos teisininkai ne
teko labai tauraus ir puikaus 
pedagogo, nuoširdaus jauni
mo auklėtojo ir draugo.

Velionį palydėti į amžino 
poilsio vietą — Antakalnio 
kapines, vasario 11 d. atvyko 
daug studentų, profesorių, 
dėstytojų, teisininkų ir kitų. 
Ant kapo buvo sudėta daug 
vainikų ir gėlių. Atsisveikini
mo gedulingas kalbas prie 
kapo pasakė universiteto 
profesoriai, dėstytojai, stu
dentai ir draugai.

Dideliame liūdesyje liko jo 
žmona Ona Klimkienė, duk
tė, sūnus, giminės ir kiti 
artimieji, kuriems buvo pa
reikšta nuoširdi užuojauta.

Velionio A. Klimkos, kaip 
seno socialisto, tauraus žmo
gaus, nuoširdaus jaunimo 
auklėtojo ir draugo šviesus 
paveikslas visada pasiliks jo 
bendradarbių, studentų, tei
sininku ir pažinojusių širdy
se. A. Gučiūnietis

° Vakarų Vokietijos leidėjas 
Helmutas Hileris pareiškė, 
kad netrukus pradės leisti 
kvepiančias knygas. Remar
ko knygos apie karą kvepė
siančios paraku, o kai kurios 
Hemingvajaus apysakos — 
aštriais jūrų dumblais. Kro- 
nino “Citadelei” ketinama su
teikti chloroformo, o keletui 
prancūzų klasikų romanų — 
senovinių kvepalų aromatą.

BRONĖ JUŠKIENESugrįžk!
Jau vėl pavasaris atėjo, 
Žaliuoja pievos ir laukai, 
Padangėj čiulba vyturėliai, 
Purienos žydi geltonai.

Verčiu vagas juodos aš žemės 
Su traktorium ly giais laukais 
Ar žiužiu vis į seną klevą, 
Gal mylimoji dar ateis.

Vėl klevas lapais pasipuošęs, 
Lakštutė čiulba tarp šakų, 
Aš niekad, niekad, neužmiršiu 
Šiltų gegužės vakarų.

Tu nepamirški žemės kvapo 
Nei brandžių varpų jos javų — 
Nei gimtinės namelio mažo 
Prie šaltinėlio tarp beržų.

Vėl sutemos apgaubia žemę, 
Languose spinkso žiburiai — 
Sugrįžk, sugrįžk, į gimtą sodžių 
Tavęs aš laukiu nekantriai.
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Senasis Kaunas vis
gražinamas, puošiamasII II

ir vis šviesėja
VYT. ALSEIKA, 

mūsų bendradarbis Vilniuje

“Mums rūpi ir šiukšlės, 
ir skulptūra mieste”

Nors pastoviai gyvenu Vil
niuje, bet kai atsirandu Kau
ne, mano jaunystės, studen
tavimo metų mieste, vis pa
stebiu skirtingesnį gatvių 
vaizdą. Pirmą kartą, po dau
gelio metų pertraukos po 
Kauno gatves vaikščiojau 
1970 metais, paskutinį kartą 
1975 m. pavasario ir vasaros 
mėnesiais. Gatvių vaizdas ti
krai kitoks.

Tiesa, kai kas iš JAV sugrį
žę rašė, kad Laisvės alėja — 
vis ta pati. Taip, bet tik Jš 
dalies. Dar daug ten likusių 
mažų namukų, bet ar tie 
svečiai pastebėjo, kaip pasi
keitęs Alėjos galas, netoli 
centrinio pašto? O pačių na
mų spalva — ji kita, švieses
nė, daug linksmesnė. O juk 
neono šviesos reklamos — jų 
dabar tikrai daug Laisvės 
alėjoje, buvau jų suskaitęs iki 
50.

Kaune daug daroma, kad 
miestas būtų gražesnis, kad 
jį puoštų paminklai, kai jis 
būtų dar švaresnis, tvarkin
gesnis, kad jo estetinė pusė 
džiugintų ir savus, ir svečius 
iš kitur. Todėl ir susitariau 
pasikalbėti su Kauno miesto 
Vyriausiuoju dailininku Vyt. 
Krasausku, iš vykd. komiteto 
Statybos ir architektūros val
dybos.

Jis mielai sutiko, atvyko su 
savo mašina į naują “Baltijos” 
viešbutį, patį stambiausią 
Kaune (jo 9 aukštai). Kalbė
jomės viešbučio lobby, po to 
Krasauskas (jis nieko bendro 
neturi su kitu žinomu daili
ninku, St. Krasausku) pasiū
lė pavažinėti, pasižiūrėti 
Kauno gatvių, pastatų vaiz
dų. Ir jis pridūrė, kai paklau
siau apie jo darbą: aš, kaip 
miesto vyr. dailininkas, rūpi
nuos viskuo — nuo šiukšlių 
dėžių iki skulptūros . . . 
(Kaune buvo surengtos ir jo 
dailės darbų parodos).

Kova su miesto pilkumu
Važiuojame geležinkelio 

stoties link. Daug naujų pa
statų, tarp buvusių kapinių 
(dabar — parkas) ir stoties 
bent penki dideli namai. Išsi
skiria 7 aukštų rūmai, kur 
dirba “Kauno Tiesa”, leidykla 
“Šviesa”, V. Kapsuko spaus
tuvė, o beveik priešais — 
kelių aukštų buities, madų 
salonų pastatas, toliau auto
busų stotis, kiek arčiau sto
ties pats didžiausias Kaune 
“Planetos” kinas. Na, o kam
pinis namas, kairėje, išliko. 
Tai dabar miesto įstaigų biu
rai, o anais laikais — oficialiai 
viešbutis, kuriame kaunie
čiai, tie, su pinigais, besi
linksmindami buvodavo ir ne 
kartą. . .

Krasauskas sutinka, kad 
miestas neturi būti pilkas. 
Pasakoja, kad jis buvęs Itali
jos miestuose. Todėl jo idėja 
buvo perdažyti visus namus 
Laisvės alėjoje, be to, juos 
atremontuoti. Tai padaryta 
jau beveik 90 proc. Tai eks
perimentas ir, atrodo, jis pa
vykęs. Mes siekiame, kad ir 
miesto rajonai būtų spalvingi 
pažymėjo Krasauskas.

Jam pasakoju, kad jau ži
nau, jog Laisvės alėja numa
tyta palikti tik pėstiesiems, 
nors tai nėra lengva, kai 
pagalvoji apie daugelį preky
bos vietų, kurios juk turi 
gauti prekes. Šiaip ar taip, 
jau greitu laiku toji Alėja 
tarnaus pėstiesiems bent iki 
Daukanto gatvės, kurios 
kampe atsiras didžiulis uni- 
vermagas (dep. store).

Reklamos reikšmė visur di
delė. Todėl kai Krasauskas

savo darbą pradėjo 1972 m., 
jis buvo pastebėjęs, jog Kau
no prekybininkai buvo nusi
statę prieš reklamas. Paga
liau, pavyko įrodyti, kad re
klamos tik padės, pritarė bu
vęs miesto vykdomojo kom. 
pirm. Mikučiauskas ir . . . 
reikalai aiškiai pajudėjo ge- 
ron pusėn.

Ne tik neonai, bet ir 
elektroninės reklamos

Pasakoju dailininkui, kad 
neonų reklamų dabar, ypač 
Laisvės alėjoje, žymiai dau
giau, kad jų aiškiai daugiau 
kaip kituose Lietuvos mies
tuose, net ir Vilniuje. Taip 
pat priduriu, kad ir prekybos 
įstaigų, krautuvių vitrinos, 
langai dažnai vilioja su sko
ninga reklama.

Krasauskas sutinka, kad 
neono reklamos pagyvina 
gatves, kad prekybininkai jo
mis Kaune daugiau domisi. 
Bet sunkumas tas, kai reikia 
jas remontuoti. Pasirodo, ne
gaminama neono vamzdelių.

Na, bet kai Lietuvoje taip 
pigi elektra ... — priduriu. 
Na taip — paaiškino dailinin
kas — jau susirūpinta elek
tronine reklama. Tai bus 
šviečianti reklama ir tokia 
bus Raud. Armijos prospekto 
ir Laisvės ai. susidūrime — 
jis bus fasade, ten bus pavil
jonas, kavinukė, bilietų par
davimo vieta. Numatyta, kad 
tokia reklamos vieta, pirmoji 
respublikoje, atseis iki 57,000 
rublių.

O dėl vitrinų, langų — 
miesto valdžia, vykd. komite
tas jau įpareigojo visas pre
kybos organizacijas susirū
pinti, įrengti reklamos biurus 
ir kt. O mes mielai — sako 
Krasauskas — pasiūlome 
joms dailininkus, ypač jau
nesnius.

Vis daugiau skulptūrų, 
paminklų puošia Kauną

Kaune kasmet vis didėja pa
minklų gatvėse, aikštėse 
skaičius. Atsiranda vis dau
giau mūsų menininkų skulp
tūrų.

— Rūpinamės parkais, 
skulptūromis ... — pasako
ja dailininkas — taigi “Daina
vos” rajone bus Tautų drau
gystės parkas, kur matysime 
visų respublikų skulptūros 
darbus. Vedančioji skulptūra 
bus mūsiškio, kauniečio Za- 
lenso. Tas parkas jau baig
tas, jis netoli autostrados į 
Vilnių. Kapinėse — jų gra
žiausios, tai Petrašiūnuose — 
dabar mes propaguojame me
džio skulptūrą, aišku, prižiū
rime antkapių projektus.

Abu važiuojame pro stotį, 
įsukame į K. Baršausko ilgąją 
gatvę. Tai, pasirodo, buvu
sioji Tunelio gatvė. Negali 
dabar ir palyginti abiejų — 
dabar tai plati alėja, aišku, 
asfaltuota (kaip ir visi keliai) 
kurios ilgis gal apie tris kilo
metrus. O ten, kalne po kai
rei jau “Dainava”. Naujas 
rajonas, puikūs keliai, viskas 
nauja.

Netoli “Pasimatymo” res
torano sustojame, matau 
aikštę pastatyti auto maši
noms. Žinau, kokios kainos 
USA, o kiek čia reikia mokė
ti? 29 kapeikų parai — atsa
ko.

Čia pat Dainavos prekybos 
— kultūros centras ir šalia jo 
skulpt. J. Minėno “Taikos” 
skulptūra. Prie “Pasimaty
mo” skulpt. — Antinio deko
ratyvinė skulptūra. Dar dau
giau jų kitose vietose, aikštė
se, prie mokyklų, prie krau- 
tuvių . . . Tai vis Kauno 
miesto gražinimo, estetinės 
kultūros kėlimo būdingi 
ženklai.

LAISVĖ

Kriminalistės ar pakvaišėlės?
Sacramento, Cal. — Jos teismo rastos kaltomis 

ir gali būti nubaustos 25 metų kalėjimu. Sandra 
Good (kairėje) 31 metų, o Susan Murphy — 33. Jos 
siuntinėjo valdžios pareigūnams ir kai kuriems 
biznieriams grūmojimo mirtimi laiškus, jeigu jie 
nesiims griežtų priemonių prieš gamtos teršimą. 
Nė vienas tokius laiškus gavusių nebuvo nužudy
tas.

Kodėl jos taip darė?
Vieniems jos kriminalistės, kitiems — pakvaiše- 

lės . . .

VYRAI, NESIJUOKITE!

JUBILIEJINIAI IR 
POLITIKAVIMO METAI

Šie 1976 metai bus vieni 
įdomiausių metų Jungtinių 
Amerikos Valstijų istorijoje. 
Iškilmingai minėsime dvi- 
šimtmetinį respublikos gyva
vimo jubiliejų. Mus adminis
truoja ir valdo ne žmonių 
rinkti bet paskirti, ir Kongre
so patvirtinti vyrai.

Prasidėjo prezidentiniu 
pirminiu rinkimų įkarštis: 
prasidėjo rankų spaudimas ir 
mažų vaikų bučiavimas. Gra- 
žiakalbė romantika ir gerų 
laikų pranašystės.

Prezidentas Ford ugningo
je kalboje floridiečiams pasa
kė, kad ateina geri laikai — 
jau už kampo. Jo oponentas 
Ronald Reagan žada suma
žinti federalės valdžios biu
džetą 90 bilijonų dolerių. Vie
toj to, tegu valstijos pasikelia 
25% taksų.

Veik tuzinas Demokratų 
Partijos vardu pretenduoja 
būti kandidatais į prezidento 
postą. Kiekvienas save giria, 
kad jis yra išmintingiausias ir 
geriausias — turįs planus 
išrišti visas sunkių (difficult) 
laikų problemas.

O tu, žmogus, klausyk jų 
kalbų ir džiaukis, kad mes 
turime tiek daug išmintingų 
vyrų. Tik gaila, kad išsilaisvi
nusios moterys, kol kas nė 
viena nesisiulo būti išrinkta 
šalies prezidente.

Kaip žinome, buvęs prezi
dentas Richard Nixon, gavęs 
nuo dabartinio prezidento 
Gerald Fordo griekų atleidi
mą, užsidaręs palociuje Šan 
Clemente, Californijoje, gy
vena. Buvo jau baigiamas 
uždengti užmaršties dulkė
mis. Tačiau jis neveltui yra 
vadinamas “Tricky Dick”. 
Šiais jubiliejiniais metais jis 
vėl iškirto surprizišką triuką. 
Pasiuntęs savo dukrą ir žentą 
į Kiniją, sukombinavo už- 
kvietimą nuo paties Mao Tse- 
tungo ten nuvykti. Kad nu
plauti užmaršties dulkes nuo 
gęstančios žvaigždės, Nixo- 
nas nuvyko į Pekiną. O spau
da ir televizija kasdien jo 
vardą akcentavo.

Demokratai ėmė šaipytis, 
kad Watergate aferos išplau
tos prezidentas, palaiko dio- 
logą su Mao Tse-tungu. Rin
kimams artėjant bus neblo
gas propagandos kabliukas 
prieš republikonus. Bet re-

publikonams toks Nixono žy
gis labai nepatiko. Senatorius 
Barry Goldwater siūlo Nixo- 
nui tokį receptą: “Jei jis nori 
padaryti šiai šaliai paslaugą, 
geriau, kad pasiliktų ten gy
venti”.

Iš tokio respublikonų tūzo 
lūpų išgirdęs tokius žodžius 
— progai pasitaikus, susiti
kau su man gerai pažįstamu 
lietuviu republikonu ir tie
smukai paklausiau jo nuomo
nės apie Nixono kelionę į 
Kiniją.

— Matote, ponas ... Aš 
esu republikonas, bet tuo 
pačiu sykiu ir lietuvis. Nixo
no kelionės reikšmę pasve
riu: kiek tas prisidės prie 
Lietuvos vadavimo reikalo?

— Ką bendro turi Nixono 
kelionė su vadavimu?

— Nixonas remia visokį 
vadavimą. Kada Pekine mu- 
zikalis ansamblis baigė kon
certą su daina “Taiwano Tė
vynainiai. Sukilkit! Mes Tik
rai Išvaduosime Taivaną” 
Nixonas tą girdėdamas katu
tes plojo. Tas rodo, kad Nixo
nas visokiam vadavimui pri
taria.

— Bet, juk Taiwane gyve
na apie du milijonai nūo rau
dono Maucetungo pabėgu
sių Kinijos dipukų. Ar ir jų 
išvadavimą remiate?

— Kodėl ne ... Mums 
reikalinga stipri Kinija, į ku
rią dedame daug vilčių. Aš 
pasitikiu Tricky Dick išmin
ties gabumais. Jis jau išmoko 
kinietiškai pasakyti “Lai gy
vuoja tarpe Kinijos ir Ameri
kos draugystė”. Su Water
gate aferos manevravimo 
praktika, dar susitaręs su 
Maucetungu išvaduos ne tik 
Taiwaną bet ir Lietuvą.

— Ar tada ir Lietuva bus 
Kinijos globoje?

— Biesai žino kaip ten bus. 
Jeigu vaduoti, tai vaduoti iš 
kairės ir iš dešinės. Mat, 
mūsų lūpose vadavimo termi
nas sinonimas su doleriu. Dėl 
jo pasidalinimo, po vasario 
mėnesio rinkliavų, trys mūsų 
veiksniai, besipiaudami, upes 
rašalo išlieja spaudoje.

Tuo ir baigėsi mūsų pokal
bis. O Nixono kelionės tikslo 
klausimas paliko ore kabėti, 
lyg miglotoje atmosferoje 
mėnulis ...

Jurgis Pipiras

AUKŠTASIS MOKSLAS TARYBŲ LIETUVOJE

Jo laimėjimai ir pasiekimai
[Pašnekesys per T

Per praėjusį penkmetį 
aukštasis mokslas Tarybų 
Lietuvoje dar labiau sukles
tėjo. Tai patvirtina daugelis 
ryškių faktų. Imkime, pavyz
džiui, studentų skaičių. Per 
penkmetį jis padidėjo beveik 
6 tūkstančiais. Šiandien stu
dijuoja aukštosiose mokyklo
se 63 tūkstančiai jaunuolių. 
Išaugo ir jaunųjų specialistų 
paruošimas. Pavyzdžiui, jei
gu pirmaisiais penkmečio me
tais buvo išleista 7 tūkstan
čiai specialistų, tai baigiamai
siais metais net 8230. Iš viso 
per penkmetį jų paruošta 
apie 39 tūkstančiai. Tik per 
vienerius 1974 metus baigė 
2800 inžinierių, 2180 mokyto
jų, 1360 ekonomistų, 600 gy
dytojų . . . Tuo tarpu per 
ištisus dvidešimt buržuazijos 
valdymo metų Lietuvoje te- 
tuvo paruošta tik 303 inžinie
riai, 475 žemės ūkio specialis
tai ir apie 400 gydytojų.

Jau pralenkusi kitas šalis
Kiekvienam 10 tūkstančių 

Tarybų Lietuvos gyventojų 
dabar tenka beveik 200 stu
dentų. Šiuo puožiuriu Lietu
vai tenka III-čia vieta tarybi
nių respublikų tarpe. Ji žy
miai pralenkia tokias išvysty
tas kapitalistines šalis, kaip 
Austrija, Prancūzija, Danija, 
Norvegija ir Vokietijos Fede
ratyvinė Respublika.

Įspūdingi skaičiai būdingi 
atskiroms aukštosioms mo
kykloms. Štai senasis Vil
niaus universitetas per penk
metį išleido beveik 6 tūkstan
čius specialistų, paruošė 165 
mokslų kandidatus ir 30 
mokslo daktarų. Universiteto 
mokslininkai atliko tyrimų už 
13 milijonų rublių ir įdiegė 
gamyboje 216 užbaigtų svar
bių mokslinių darbų rezulta
tus.

Arba štai Kauno Antano 
Sniečkaus Politechnikos In
stitutas paruošė beveik 10 
tūkstančių specialist^, 325 
mokslo kandidatus ir 25 
mokslų daktarus. Institute 
atlikta mokslinių tyrimų net 
už 38 milijonus rublių ir 
įdiegta į gamybą 321 užbaig
to mokslinio darbo rezulta
tus, kurie duoda 77 milijonus 
rublių metinės ekonomijos 
liaudies ūkiui.

Nemaži pakitimai įvyko ir 
aukštųjų mokyklų struktūro
je. Atidaryti 6 nauji fakulte
tai, įsteigta 40 naujų kated
rų.

Atsižvelgiant į vis augan
čius poreikius, naujos techni
kos ir mokslo sričių specialis
tams, išplėstas Vilniaus uni
versitete ruošiamų ekonomi
nės informacijos ir taikomo
sios matematikos specialistų, 
o Kauno Antano Sniečkaus 
Politechnikos institute elek
troninių skaičiavimo mašinų, 
pramonės procesų automati
zavimo, automatizuotų val
dymo sistemų ir automatinių 
elektros ryšių inžinierių ruo
šimas.

Kiti svarbūs poreikiai
Daugiau specialistų buvo

. Lietuvos radiją] 
ruošiama vis augančiai aptar
navimai sferai — transporto, 
ryšių, buitinio gyventojų ap
tarnavimo ir prekybos įstai
goms ir organizacijoms.

Buvo žymiai padidinti priė
mimai į Vilniaus ir Šiaulių 
pedagoginius institutus. Mat, 
įgyvendinus visuotinį viduri
nį jaunimo mokymą ir pla
nuojant nuo 1980 metų skirti 
pradinių klasių mokytojais 
pedagogus tik su aukštuoju 
mokslu, labai išaugo mokyto
jų su aukštuoju mokslu porei
kiai.

Masiškai statant ikimokyk
lines auklėjimo įstaigas Lie
tuvoje, labai išaugo vaikų 
darželių auklėtojų ir vadovų 
poreikiai. Jiems patenkinti 
išplėstas šios srities specialis
tų ruošimas. Tam šiais moks
lo metais Klaipėdoje pedago
ginės mokyklos bazėje pradė
jo veikti Šiaulių pedagoginio 
instituto Klaipėdos ikimoky
klinės pedagogikos fakulte
tas.

Plečiant respublikoje kul
tūros klubų, kultūros namų, 
liaudies teatrų, bibliotekų 
tinklą, imta daugiau ruošti 
kvalifikuotų specialistų kul
tūros ir švietimo įstaigoms ir 
su aukštuoju mokslu. Tam 
1971 metais Klaipėdoje buvo 
organizuotas Muzikos fakul
tetas. Jame pradžioje buvo 
ruošiami tik muzikos mokyto
jai ir orkestrinio bei chorinio 
dirigavimo specialistai kultū
ros namams. Vėliau buvo 
įvestos choreografijos, reži
sūros ir dailininkų apipavida
lintojų specialybės.

Štai praėjo tik 4 metai, o 
Klaipėdoje dirba jau du Lie
tuvos Valstybinės konserva
torijos fakultetai — pedago
ginis ir kultūros. Juose studi
juoja beveik tūkstantis būsi
mų kultūros namų, klubų, 
meno kolektyvų vadovų, mu
zikos mokytojų. Tokiu būdu 
Tarybų Lietuvoje bręsta nau
ja aukštoji Kultūros mokyk
la. Siekiant ruošti labai kvali
fikuotus moksliniu ir idėjiniu 
požiūriu brandžius specialis
tus, praėjusiame penkmetyje 
toliau buvo tobulinamas stu
dentų mokymas ir auklėji
mas. Šiuo laikotarpiu aukšto
sios mokyklos pradėjo dirbti 
pagal naujus mokymo planus 
ir programas, geriau atitin
kančias šių dienų mokslo ir 
technikos reikalavimus.

Naudojami naujausi 
mokymo būdai

Mokymo procese buvo nuo-, 
sekliai įdiegiami naujausi mo
kymo būdai. Mokyklose ma
siškai pradėta naudoti elek
troninė skaičiavimo technika, 
programuotas ir probleminis 
mokymas, įrengta daug 
automatizuotų auditorijų, la
boratorijų ir kabinetų. Visa 
tai sudaro geras prielaidas 
per tą patį laiką suteikti 
studijuojančiam jaunimui 
daugiau naujausių ir reikalin
giausių mokslo ir technikos 
žinių.

Dar efektyvesne tapo stu-

Žymusis Lietuvos sportininkas Česlovas Jazerskas — tris
kart pasaulio čempionas. [“Šv.” 1975.23]

dentų gamybinė praktika, 
įvesta nauja studentų visuo
meninė politinė praktika ir 
jaunųjų specialistų stažavi
mas pirmaisiais savarankiško 
darbo metais gamyboje. Žy
miai daugiau specialistų išlei
džiama su mokslinio darbo 
įgūdžiais. Mat, išsiplėtus 
aukštosiose mokyklose moks
liniams tyrimams, vis plačiau 
į juos įtraukiami studentai. 
Jeigu penkmečio pradžioje 
profesorių ir dėstytojų vado
vaujamuose moksliniuose ty
rimuose dalyvavo daugiau 
kaip trečdalis studentų, tai 
šiandien — du trečdaliai. 
Šiuo metu mokymas Lietuvos 
aukštosiose mokyklose re
miasi savarankiškomis studi
jomis, kurios artimos tiria
majai veiklai.

Plėtojantis moksliniams ty
rimams, aukštosiose mokyk
lose susiformavo nauji kom
pleksiniai mokslo centrai. 
Per šį penkmetį įsteigta net 
13 naujų žinybinių mokslo 
tyrimo laboratorijų, kurias 
finansuoja gamybinės organi
zacijos.

Daugelis aukštųjų mokyklų 
profesorių ir dėstytojų pakė
lė savo mokslinę metodinę ir 
dalykinę kvalifikacijų aspi
rantūroj, kvalifikacijos kėli
mo fakultetuose prie stambių 
Tarybų Sąjungos aukštųjų 
mokyklų, stažuodamiesi ge
riausiuose mokslo centruose 
bei gamybinėse organizacijo
se Lietuvoje ir kitose tarybi
nėse respublikose. Didelis 
būrys profesorių ir dėstytojų 
stažavo stambiuose užsienio 
mokslo centruose įvairiose 
Europos šalyse: Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Kana
doje, Japonijoje. . .
Materialinės bazės išplėtimas

Sparčiai buvo plečiama ir 
aukštųjų mokyklų materiali
nė bazė. Jos pasipuošė nau
jais erdvių auditorijų ir mo
dernių laboratorijų rūmais, 
naujais bendrabučių pasta
tais.

Vilniaus studentų miestely
je vien Universitetui pastaty
ta du mokomieji laboratori
niai ir vienas srautinių audi
torijų korpusai. Juose šiuo 
metu jau studijuoja apie 8 
tūkstančiai keturių universi
teto fakultetų studentų. Čia 
pat pastatyta Vilniaus Inžine
riniam statybos institutui 
srautinių auditorijų rūmai ir 
pneumatinė sporto salė, bai
giamas laboratorinis korpu
sas.

Vilniaus senamiestyje, de
šiniajame Vilnelės krante 
vyksta intensyvi Dailės insti
tuto naujųjų rūmų statyba, o 
Žvėryne jau ruošiamasi pra
dėti statyti naujus Vilniaus 
pedagoginio instituto rūmus. 
Kauno Antano Sniečkaus Po
litechnikos institutui pastaty
ta Chemijos fakulteto srauti
nių auditorijų korpusas eks
perimentinės mokomosios 
dirbtuvės ir 600 vietų studen
tų valgykla su kavine. Klai
pėdoje į naujus rūmus įsikėlė 
Kauno Politechnikos institu
to Klaipėdos fakultetas.

Daug pastatyta gerinant 
studentų buitį. Penkmetyje 
studentams stipendijos padi
dintos vidutiniškai 25 procen
tais, o pedagoginių institutų 
net 43 procentais.

Pastatyta studentams 16 
bendrabučių, kur daugiau 
kaip 5000 vietų. Vien Vil
niaus studentų miestelyje pa
statyti 7 nauji bendrabučiai 
su 2 tūkstančiais vietų uni
versiteto ir statybos instituto 
studentams apgyvendinti. Be 
to, Vilniaus universiteto ir 
Kauno Antano Sniečkaus po
litechnikos instituto studen
tams pastatyta sanatorijos- 
profilaktoriumai. Čia studen
tams sudaromos geriausios 
sąlygos nenutraukiant studi
jų kurį laiką gyventi ir profi
laktiškai gydytis.

Vaclovas Pranaitis
Tarybų Lietuvos Aukštojo 

ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministro 

pavaduotojas
i
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KANADOS ŽINIOS London, Ont., Canada

Liaudies balso" skaitytojams Kanadoj
Visi “Liaudies Balso” skai

tytojai, kurie atsinaujinot 
Liaudies Baslą, dabar gausite 
“Laisvę”. Atsiminkit, kad 
“Liaudies Balso” prenumera
ta per pus mažesnė. Laisvės 
prenumerata Kanadoj 
$10.00. Taigi, jūsų prenume
rata užsibaigs greičiau. Ne
vilkindami atsinaujinkit. Da
bar ir “Laisvei” stoka darbi
ninkų, neįmanoma išsiuntinė
ti paraginimus.

Kurie prenumeravot “Liau
dies Balsą” Lietuvon, taipgi 
atminkit, kad “Laisvė” Lietu
von kainuoja $12.00, o Liau
dies Balsas buvo siuntinėja
mas už $7.00. Reiškia prenu
meratos Lietuvon irgi užsi
baigs greičiau.

Atnaujindami savo ir Lie
tuvon, visuomet aiškiai, už
rašyki! pavardes ir adresus. 
Mums dažnai pasitaikydavo 
tokių laiškų, kuriuose buvo 
sakoma, kad tiek ir tiek pre
numeratų atnaujinti Lietu
von. Bet kam ir kur?

Kadangi Kanadoje buvo ir 
“Laisvės” skaitytojų, tai gali

pasitaikyti, kad kai kurie 
gausite po dvi. Tokiame atsi
tikime, tuoj praneškit “Lais
vei”. Nelengvas darbas iš
skirstyti.

Kurie jau ėmėt “Laisvę” 
prieš tai, tų prenumerata bus 
prailginta $5.00. Lietuvon 
$7.00.

Būkit kantrūs. Tai didelis 
darbas laisviečiams. Didelis 
ačiū jiems, kad jie sutiko 
ateiti mums į pagalbą šiuo 
labai sunkiu metu.

Visi “Liaudies Balso” bend
radarbiai raginami dabar ra
šinėti “Laisvei”. Nuo dabar 
“Laisvė” bus mūsų, kanadie
čių organas. J. Y.

administraci- 
kantrybės! 

viršminėtam

Nuo “Laisvės” 
jos: Prašome 
Kaip pasakyta 
rašte, tai didelis darbas
įjungti visus “Liaudies Balso” 
skaitytojus į “Laisvės” adre
sus, bet mes tai padarysime. 
Negalime prižado duoti kiek 
laiko užims, bet tikimės, kad 
iki balandžio vidurio viskas 
bus tvarkoje.

Aukos "Liaudies balsui
Po to, kai vasario 13-tos 

Liaudies Balsas buvo atiduo
tas atspausdinti, buvo gauta 
aukų sekančiai:

A. Banionis, Philadelphia, 
USA, atsiuntė $2.00, T. Al
len, Lasalle, Que., $3.00, J. 
Vaitkus, Toronto, $5.00, O. 
Gaučys per P. Daugėlą įteikė 
$5.00, A. Gudžiauskas, To
ronto, $4.00, J. Milleris, To
ronto, $5.00, P. Kasperaitis, 
Timmins, Ont., $12.00, A. 
Drulis, Quebec, $3.00, P. 
Juška, Sudbury, $10.00, J. 
Kriščiūnas, Vancouver, 
$5.00, J. Mikaila, Brooklyn, 
$5.00, J. Virbalas, Philadel
phia, $5.00, A. Judickas, 
Montreal, $5.00, A. Lapins
kas, Montreal $3.00.

S. Repšys, London, Onta
rio, atsiuntė $27.00. Aukojo: 
F. Kelly $20.00, S. Repšys 
$5.00, T. Kazakevičius $2.00.

P. Pajuodis, London, Ont., 
atsiuntė $47.00. Aukojo: A. 
Puzara $7.00. J. Narusevičie- 
nė $10.00, G. Aleliūnas 
$10.00, P. Mažilis $5.00, B. 
Petronis $10.00, E. Sventic- 
kienė $5.00.

L. Pilkens, Alberta, aukojo 
$5.00, Ch. Rudinskas, Thun
der Bay, $5.00, K. Zalėnas, 
Red Lake, $13.00, S. Mazu- 
laitis, Victoria, B. C., $9.00, 
F. Stepon, Winnipeg, $2.00, 
F. Vaivila, Hamilton, $13.00,

S. Lebetkevičius, Edmonton, 
$14.00.

SDJLSPD CK sumokėjo už 
garsinimus $74.50.

Visiems už aukas širdingas
ačiū. J. Yla

Mirtis skina 
mūsų tautiečius

Toronto. — Pastaruoju lai
kotarpiu mes torontiečiai ne
tekome net keturių tautiečių. 
Kiek anksčiau mirė S. Ra
gauskas, o šiomis dienomis 
palaidojom J. Židžiūną, M. 
Vilkicką ir S. Šlekaitį. Visi 
buvo pažangūs, susipratę 
tautiečiai. J. Židžiūnas buvo 
Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Centro Komiteto narys. Visi 
(išskyrus Šlekaitį, buvo Liau
dies Balso skaitytojai. Šlekai
tis, gyvendamas Sudburyje, 
buvo vietinės SDKLSP D-jos 
kuopos raštininkas. J. Židžiū
nas buvo labai draugiškas. 
Kas tik atsilankydavo pas 
juos jų vasarvietėj prie Nata- 
wasagos upės, visus maloniai 
priimdavo.

J. Ragauskas paliko nuliū
dime žmoną ir sūnų, J. Vil- 
kickas — žmona ir sūnų, J. 
Židžiūnas — žmoną, du sūnus 
ir dukrą su šeimomis ir brolį 
Joną. Šlekaitis rodos paliko 
dukrą su šeima. Visiems gili 
užuojauta. Rep.

LAUREATĖ ONUTĖ 
VALIUKEVIČIŪTĖ 
ATGAIVINO MŪSŲ 
GIMTINĖS JAUSMAS

Dainų ir Poezijos vakaro 
programos rengėjai kovo 6 
d., Baltijos Gintaro salėje, 
labai gražiai pasirodė. To 
meninio vakaro programos 
žvaigždė buvo solistė O. Va
liukevičiūtė, kuri per tris 
dalis sudainavo daug gražių 
liaudies dainų. Pirmoj daly: 
“Mano tėviškei”, “Skubu gy
venti”, “Sūpuoklės”, “Kai už
ges daina” ir “Ten, kur dingo 
vasara”. Antroj dalyj: “Ką 
mylės karalaitė”, “Karuselė”, 
“Pavasaris gimtinėj”, “Sau
lės šalyj” ir “Tėvynė”. Tre
čioj dalyj: “Aš dar myliu”, 
“Kol pušys gros”, “Tėvynėn 
grįžo iš karo”, “Jeigu tau 
sunku”, “Našlaitėlė” ir “Lik 
sveika, mano meilė”.

O. Valiukevičiūtės artistiš
kai, laisvi kūno judesiai, aiš
kūs, tvirti, malonūs žodžiai, 
profesonaliai išlavintas bal
sas, pritariant, orkestro įgro
tam magnetofono juostelėms, 
sužavėjo virš 100 susirinku
sių mūsų tautiečių, kurie pa
likom savo tėvų žemę, Lietu
vą, vieni prieš 50 metų, kiti 
vėlesniu laiku.

Atsidėkojimui, gerbiamai 
viešniai, O. Valiukevičiūtei, 
kuri atvyko į Kanadą, Toron
to miestan, pas savo tėvuką, 
iš Tarybų Lietuvos, klausyto
jai nepagailėjo aplodismentų. 
Po kai kurių dainų, kurios 
daugiau palietė gilesnius šir
dies jausmus, sukėlė meilę 
tėvynei, išsiilgimą gimtojo 
krašto, visi sustojo ir plojo 
smarkiai, nuoširdžiai, ilgai.

Programai pasibaigus, 
viešniai įteikė “glėbį” gražių, 
gyvų rožių ir dovaną — Ka
nados Olimpijos, kuri įvyks 
Montreale, šią vasarą, kom
plektą monetų.

Noriu truputį pabrėžti apie

O. Valiukevičiūtės praeitį. 
1963 m. ji įstojo į Vilniaus 
universitetą. Tais pačiais me
tais pradėjo dainuoti univer
siteto estradiniamė orkestre, 
o dainavimo mokėsi pas gar
sią operos solistę M. Aleske- 
vičiūtę. 1967 m. dalyvavo 
Pabaltijo estrados atlikėjų 
konkurse Liepojoj. Laimėjo 
laureatės vardą. 1969 m. — 
lietuviškos estrados dainos 
jaunųjų atlikėjų konkurse 
“Vilniaus Bokštai”, taip pat 
tapo laureate. Po šito kon
kurso, O. Valiukevičiūtės 
prasidėjo rimtas darbas dai
navimo srityj, įrašai radijuje 
ir televizijoje, koncertai su 
Lietuvos koncertiniu pučia
mųjų instrumentų orkestru 
“Trimitas”, filharmonijos an
samblių “Nemuno Žiburiai” ir 
kiti. Įrašė nemažą pluoštą 
lietuviškų estradinių dainų 
Lietuvos plokštelių studijoj, 
apkeliavo su “Trimito” orkes
tru visus Lietuvos kampe
lius, kitas respublikas ir ne
maža Europos kraštų.

Be solistės 0. Valiukevičiū
tės padainuotų gražių dainų, 
buvo ir daugiau programos: 
Skaitė poeziją per du sykius 
Lydija Keraitė-Dragūnienė. 
Du sykius skaitė poeziją Vy
tas Adamkevičius. Bendra 
dainą — “Tave aš Pamačiau”, 
pravedė J. Jakųbaitytė-Čerš- 
kienė. Bendra dainą: “Pilki 
Keleliai”, Vytas Adamkevi
čius.

Vakarienės metu jaunuolis 
Leonardas Lukša, su dideliu, 
gražiu akordeonu, vaikščiojo 
apie apskritus stalus, 6 asme
nų apsėstus, ir grojo įvairias, 
gražias meliodijas.

Visiems menininkams, pro
gramos pildytojams publika 
taipgi nepagailėjo aplodis
mentų.

Darbščioms, apsukrioms 
moterims ir jaunuolėms, ku
rios taip gražiai papuošė stą-

lūs ir sugabiai, skoningai pa
gamino maistą, priklauso 
nuoširdi padėka.

Dainos ir Poezijos Vakaro 
Programą pravedė sklandžiai 
ir sugabiai S. Keras.

P. Pajuodis
Redakcijos pastaba: Būtų bu
vo labai gražu, jeigu su ko
respondencija būtumėte pri- 
siuntę ir viešnios nuotrauką. 
Ateityje prašome tą turėti 
mintyje.

Chicago, III.
PIRMIEJI SVEIKINIMAI 
“LAISVĖS” SUVAŽIAVIMO

Balandžio 11 dieną įvyks 
“Laisvės” bendrovės dalinin
kų suvažiavimas. Kaip ir 
anksčiau, mes vilniečiai pa
sveikinkime savo broliško 
laikraščio suvažiavimą New 
Yorke, o laisviečiai pasvei
kins “Vilnį”, kada gegužės 
mėnesį vyks mūsų suvažiavi
mas.

Pirmieji sveikino: Alberti
na Jenkins su $11 auka; po 
$10: M. ir V. Yuden, J. K. 
Stalioraitis, J. Mažeika; po 
$5: F. Vaitkus, A. Bacevičie
nė, M. Marquardt, S. J. 
Jokubka; C. Sisevich — $4.

Iš viso $65. J.M-ka

Lietuvių Literatūros Draugijos 
ekskursijos j Lietuvą 1976 m.

Nėrime pranešti nariams, kad, taip kaip praėjusią vasarą, 
taip ir šią vasarą turėsime LLD ekskursijas į Lietuvą. Tai 
pratęsimas praėjusių metų Draugijos 60-mečio proga 
ekskursijų.

Šiais metais numatoma turėti dvi ekskursines grupes. 
Viena išvyks birželio 2 d. ir grįš birželio 16 d., o antra išvyks 
rugpiūčio 11 d. ir grįš rugpiūčio 25 d. Lietuvoje išbus 10 
dienų. Kaina $1,185. Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 
501 — 5th Ave., Suite 1605, New York, N. Y. 10017.

Kreipkitės tiesiog pas agentą arba rašykite LLD Centrui, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417.

IEVA MIZARIENĖ,
Centro Sekretorė

Sveikinimai "Laisvės" suvažiavimui
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimo dalyvius, 

“Laisvės” kolektyvą, vajininkus, skaitytojus bei rėmėjus.
Dalyviams linkime didžiai kūrybinio sėkmingumo suvažia

vimo. Lai “Laisvė” gyvuoja dar ilgus metus, skleisdama 
pažangias įdėjas mūsų tautiečių tarpe.

Siunčiame finansinės paramos “Laisvei” $300.
LLD 45 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

St. Petersburg, Fla.
* * ♦

Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Linkime 
vaisingų ir brandžių tarimų pravesti, kad “Laisvė” sėkmin
gai galėtų per daugelį metų lankyti kiekvieną lietuvį ir 
tolimame pasaulio krašte.

Linkime ryžto, energijos, sėkmės kultūros baruose.
Siunčiame paramos “Laisvei” $25.

ALDONA ir POVILAS ALEKNAI
St. Petersburg, Fla.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Juozui Babarskui
Reiškiame gilią 

Irene ir šeimai, 
draugams.

BEATRICE ir

ALL INCLUSIVE TWO WEEK GROUP TOURS

Lithuania
ITINERARIES INCLUDE 6 DAYS IN VILNIUS 

Balance of days in Minsk and Moscow

DEPARTURE DATES
20 May
27 May
17 June

15 July
12 August
02 September
09 September

June 
July and August

COST FROM MONTREAL
May and September Tours $ 919.00

Tour $1,016.00
Tour $1,030.00

Including first class hotel accommodation, two persons 
sharing room, full board, all transfers and transporta
tion, sightseeing.

To Guarantee Your Departure . . . “Reserve Now”

Contact Us For Detailed Information

GLOBE TOURS
1066 Bloor Street. West 
Toronto, Ontario.
M6H IM6
Tel. (416)531-3593

2020 University Street 
Suite 434
Montreal, Quebec.
H3 A 2A5
Tel. (514) 849-6394

užuojautą jo žmonai Onai, dukrai 
taipgi visiems artimiesiems bei

BILLING BRIEDIS BREADY
Park Ridge, N. J.

RICHMOND HILL, N. Y. 
Mirus

Juozui Babarskui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai, dukrai Irene 

ir jos šeimai, taipgi visiems artimiesiems bei drau
gams.

LEO ir MARGARET JAKŠTAS 
ONA ZEIDAT

Nesconset, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.
Mirus

Juozui Babarskui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Onutei, dukrai 

Irenai ir jos šeimai ir visiems artimiesiems ir 
giminėms Tarybų Lietuvoje. •

MARGARETA PETRIKIENĖ
Hollywood, Florida

RICHMOND HILL, N.Y.

Minis

Juozui Babarskui
Taip staigiai ir netikėtai mirus Juozui, liūdesio 

valandoje reiškiame gilią užuojautą žmonai Annai, 
dukrai Irenai Trivers ir jos šeimai, taipgi visiems jo 
artimiesiems.

Ft. Lauderdale, Fla.

J. H. CELKIAI
A. N. IEŠMANTAI

Baltimore, Md.
PATAISA

Mūsų miesto koresponden
cijoje kovo 12 dieną reikalin
ga kaip ką pataisyti-papildy- 
ti. Ten sakoma, kad mūsų 
kuopos parengime pas drau
gą Deltuvą gegužės 2 d. bus 
rodomos skaidrės (slides). Tą 
pastebėjęs, drg. Servit Gu
gas praneša, kad bus rodomi 
ne tik filmai su muzika iš 
Dainų ir Šokių šventės Vil
niuje, bet ir juostelės iš kon
certų, kuriuose jiems teko 
dalyvauti. Žodžiu, programa 
bus nepaprastai įdomi. Prie 
to, bus ir skanūs pietūs. 
Taigi, iki pasimatymo geg. 2 
d. parengime. Tik nepamirš^ 
kite patys dalyvauti ir savo 
artimuosius atsivesti.

Pietūs 1 valandą. Taigi, 
visa programa pasibaigs 
anksti, visi galėsime namus 
pasiekti dar su dienos šviesa.

Taipgi korespondencijoje 
buvo netvarkiai pažymėta 
grupė vykstančiųjų į Lietuvą 
atostogoms. Ji susidės taip: 
draugė F. Deltuvienė ir jos 
duktė ir žentas, ir drg. P. 
Paserskis ir jo duktė ir žen
tas, ir jo kita duktė, kuri 
gyvena New Jersey valstijo
je. Viso septyni. Vinco Duktė 

Darbo žmonių 
sveikatingumui

Tūkstančiai žmonių kasmet 
ilsisi ir gydosi plačiai išgarsė
jusiuose Lietuvos kurortuose 
•— Palangoje, Druskininkuo
se, Birštone, Likėnuose, Pa
nemunės pušynuose.

Visą šį “poilsio ūkį” tvarko 
viena įstaiga —- respublikinė 
Kurortų valdymo taryba. Už 
tai, kad gerai rūpinasi poilsio 
namų ir sanatorijų plėtimu, 
taiko jose vis naujas gydymo 
ir aptarnavimo formas, Lie
tuvos Kurortų taryba pripa
žinta viena geriausių Tarybų 
šalyje, jai paskirtas pirmojo 
laipsnio diplomas.

Dideli melioratorių 
užmojai

Pernai Tarybų Lietuvos 
žemdirbiai 65 procentus visų 
javų išaugino melioruotose 
žemėse. Paskaičiuota, kad 
šiuose plotuose nuimtas der
lius buvo vidutiniškai 8 cent
neriais iš hektaro didesnis, 
negu kitur.

Iš viso Lietuvoje jau nudre- 
nuota 1 milijonas 752 tūk
stančiai hektarų, o per de
šimtąjį penkmetį šis skaičius 
padidės dar 540 tūkstančių 
hektarų. Valstybės lėšomis 
melioratoriai ne tik nudre- 
nuoja pernelyg drėgnas že
mes, bet ir atlieka didelius jų 
kultūrinimo, kalkinimo dar
bus.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Juozui Babarskui
Giliai užjaučiame žmoną Onutę, dukrą Irenutę su 

šeima, gimines, taipgi draugus Amerikoje ir Lietuvo
je. Mes kartu liūdime.

Ištvermės pergyventi skaudžias valandas netekus 
mielo asmens . . .

ALDONA ir POVILAS ALEKNAI
St. Petersburg, Fla.

MIRUS 
uoliam pažangiųjų, lįetuvių darbuotojui,; buvusiam 
ilgamečiu! aidįečiui ir ištikimam savo idėjoms draugui

Juozui Babarskui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Onutei, 
dukrai Irenai su šeima, giminėms, artimiesiems ir 
draugams Argentinoje, Lietuvoje ir Š. Amerikoje.

HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI
St. Petersburg, Florida

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Vincui Baltrušaičiui
Reiškiame giliausią užuojautą jo sūnui Arthur ir 

visiems artimiesiems bei draugams.

LEO ir MARGARET JAKŠTAS
ONA ZEIDAT

Nesconset, N. Y.

SICKLERVILLE, N. J.

Mirus

Helen Tureikienei
Reiškiu gilią užuojautą jos dukrai Kasy, sūnui Al, jų 

šeimoms ir visiems artimiesiems bei draugams.

P. KASPARIŪNIENĖ
Philadelphia, Pa.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Clement Briedis-Bready
MIRĖ

1975 m. kovo 19 d.
Mūsų visa šeima liūdnai bet maloniai prisimename 

tėvą ir vyrą. Vaisiai jo gerų darbų su kiekviena diena 
stiprėja.

Žmona - BEATRICE BRIEDIS-BREADY 
Sūnus - BILLING BRIEDIS-BREADY 

ir šeima
Park Ridge, N.J.

i
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Sekmadienį, balandžio 11 d., Lietuvių 
Kooperatyvinės Bendrovės [“Laisvės”] dali
ninkų suvažiavimas 10 vai. 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
New York.

Po suvažiavimo 2 vai. bus

II ryto, Laisvės
Ozone ’ark,

pietus. Kvie-
čiame visus apylinkės lietuvius dalyvauti. 
Auka $5.

PADĖKA
Staigi ir netikėta mirtis šių metų kovo 10 d. išplėšė iš 

mūsų tarpo brangų vyrą ir tėvą Juozą Babarską. To baisaus 
smūgio naštą mums pakelti gelbėjo daugelis mūsų draugų ir 
pažįstamų, kuriems dabar norime išreikšti savo nuoširdžią 
padėką.

Dėkojame visiems, lankiusiems velionį šermeninėje, 
puošusiems jo karstą gėlėmis, užprašiusiems mišias, paly- 
dėjusiems į krematoriumą ir visais kitais būdais mudvi 
užjautusiems, paguodusiems bei suraminusiems.

Ypatingai dėkojame Ievai Mizarienei, vadovavusiai atsi
sveikinimui šermeninėje ir pasakiusiai kalbą (ir krematoriu
me) ir žodį tarusiems “Laisvės” direktorių pirmininkui 
Povilui Ventai, žurnalistui Jonui Lukoševičiui ir doc. 
Romanui Krivickui; Nastei Buknienei, paskaičiusiai momen
tui pritaikytą eilėraštį “Aido” chorui, atsisveikinusiam su 
savo ilgamečiu nariu, padainuojant velionio mėgstamas 
dainas; Salomėjai Narkėliūnaitei už nuotraukas; mūsų 
šeimos bičiulei Onutei Gustaitytei už jos draugystę mūsų 
laimėje ir nelaimėje; Juozui Garšvai ir Vytautui Beleckui už 
malonų patarnavimą. Dėkojame mieliems draugams už 
užuojautas, kurias gavome žodžiu ir laiškais, ypatingai K. 
Petrikienei ir Mildred Stensler; dėkojame mūsų skausmo 
valandoje mus prisiminusiems mūsų draugams argentinie- 
čiams, dabar gyvenantiems Vilniuje, Antosei ir Vaclovui 
Rudelevičiams, giminaitei Onutei Petrauskienei Vilniuje ir 
giminėms Alytuje, redaktoriui Albertui Laurinčiukui ir 
Tiesos kolektyvui, Vytautui Kazakevičiui ir Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais komitetui ir daugeliui kitų 
brangių draugų, kurių visų nė pavardėmis negalime 
išminėti, bet kuriems visiems esame dėkingos iš širdies 
gilumos.

ONA BABARSKIENĖ ir dukra IRENA

Atsisveikinant su Juozu Babarsku šermeninėje — kairėje: 
programai vadovavusi Eva Mizarienė, N. Ventienė, Pov. 
Venta. Dešinėje: viduryje velionio žmona Ona su dukra 
Irena ir žentu Steven Trivers.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Juozui Babarskui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Onai, dukrai ir 

žentui Irene ir Steven Trivers, anūkėms ir visiems 
kitiems artimiesiems.

ADELĖ RAINIENĖ
Brookb„, N. Y.

RICHMOND HILL, N. Y.

Mirus

Juozui Babarskui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Onai, dukrai 

Irene ir jos šeimai, taipgi visiems artimiesiems bei 
draugams.

meCislavas hacinkevicius
HELEN SAMANICK

Great Neck, N. Y.

Binghamton, N. Y.
IŠ LDS 6 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Vasario 7 d. įvyko LDS 6 
kuopos susirinkimas. Be kitų 
reikalų, buvo pakeltas klausi
mas surengti pikniką. Apta
rus, klausimas paliktas atei
čiai svarstyti.

Nutarta iš kuopos iždo 
paaukoti $5 LDS Bowling 
Turnyrui, kuris įvyks birželio 
mėnesio pradžioje Milwau
kee, Wis. Kuopos nariai tam 
tikslui sekantai paaukojo: O. 
Wellus ir M. Lynn po $5; M. 
M. Semcho ir A. Žemaitienė 
po $2; po $1 A. Maldeikienė, 
M. Sadauskienė, A. Mainio- 
nienė ir J. Brown. Viso 
$23.00.

Kuopos susirinkimas kovo 
mėnesį neįvyko.

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 3 d., 1 vai. 
popiet, toje pačioje vietoje. 
Prašome visus kuopos narius 
susirinkime dalyvauti, nes 
turėsime daug svarbių reika
lų atlikti. Binghamtonietė

Hartford, Conn.
Laisvės namo bendrovės 

Valdyba nuoširdžiai kviečia 
visus, kas tik galite, ateiti į 
rengiamą kortų parę. Bus 
turtingas bufetas, su įvairiais 
valgiais. Kaina $2.50.

Būtinas dalyvavimas šėri- 
ninkams, svarbu paremti sa
vo namą. Neateisite, nerem- 
site, ateinančiais metais gau
site dividentus tik per pusę.

Parė įvyks balandžio 4 d. 
1:30 vai. popiet. 157 Hunger
ford St. Komisija

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopa LDS 

45-asias sukaktuves minės 
balandžio 4 d. ICA svetainė
je, 15901 St. Clair Ave., 1 
vai. po pietų. Atvažiuoja 
LDS prezidentas Servit Gu
gas. Jis parodys filmus iš jo 
kelionės Lietuvoje, ypač iš 
Dainų ir Šokių Šventės Vil
niuje.

Stasys ir Violeta Kuzmic
kai sudainuos visą eilę dainų. 
Jiems pianu akompanuos jų 
sūnus Don. Programą pabai
gus, šeimininkės mums pa
tarnaus su užkandžiais ir vai
šėmis. Kuopa kviečia narius 
dalyvauti ir atsivesti savo 
šeimas bei draugus. Visi bus 
gražiai priimti ir pavaišinti, 
ir nemokamai! Nebus jokios 
įžangos.

Taipgi bus proga nariams 
susipažinti ir pasikalbėti su 
prezidentu Gugu ir jo žmona, 
tais maloniais žmonėmis ir 
draugais.

LDS 55 kp. susirinkimas 
įvyko kovo 4 dieną. Posėdis 
praėjo labai gražiai, pavyz
dingai. Nutarta paaukoti $20 
bowlininkams. Bet gaila, kad 
neturime sporto mėgėjų, ku
rie dalyvautų bowlingo tur-

Studento ir tėvą pmfesftis

■ New Yorkas. — Hostos Community College yra viena iš 
New York City University sistemos aukštųjų mokyklų. 
Pagal miesto valdžios ir Aukštosios Apšvietos Tarybos 
planą, jinai pasibaigus šiems mokslo metams pamerkta 
uždarymui. Prieš šį pasimojimą kovo 12 d. prie miesto 
būstinės įvyko milžinišką studentų ir tėvų protesto demon
stracija. Bus ir daugiau panašių protestų. Tai reikalas ne tik 
Hostos kolegijos studentų ir tėvų, bet visų niujorkiečių.

Įvairiais klausimais

MAPLEWOOD, N. J.

Mirus

Charles Sireika
Reiškiame gilią užuojautą mūsų buvusiai kaimynei 

Elenai Siaurienei netekusiai mylimo brolelio. Taipgi 
reiškiame užuojautą jo žmonai, dviem dukrom, dviem 
sūnums, anūkams ir sesutėms E. Bacevičienei ir P. 
Feit.

EMILIJA ir MIKOLAS LIEPAI
Woodhaven, N. Y.

nyre.
Išrinkta komisija suruošti 

balandžio 4 dieną parengimą.
Ilgametis draugas ir veikė

jas J. Eitutis nusiskundė, 
kad jis negauna LDS organo 
“Tiesos” net per paskutinius 
trejus metus.

Stasys ir Violeta Kuzmic
kai atostogoms-vakacijoms 
išvyksta į Floridą. Apsistos 
St. Petersburge ir ten pasi
svečiuos. Bet jiedu sugrįš 
laiku dalyvauti balandžio 4 d. 
programoje. J. P.

DVIEJŲ SMUIKININKŲ 
KONCERTAS.

Kovo 6 d. Lincoln Centre, 
New Yorke, Alice Tully salėj 
įvyko Danos Pomerancaitės- 
Mazurkevič ir Juri Mazurke- 
vič dviejų smuikų koncertas.

Dana Pomerancaitė gimusi 
Kaune. Jos tėvas buvo smui
kininkas ir vadovavo pramo
giniam orkestrui. Prieš karą 
grodavo Kauno kavinėse. Vo
kiečių okupacijos metais Po- 
merancai pateko į getho. Da
nutė iš getho buvo paimta 
Lietuvos Valst. Operos solis
to Kipro Petrausko šeimon ir 
auginama, kaip jų dukra.

Karo metu Petrauskų šei
ma buvo išskirta — Kipras 
liko Lietuvoj, o žmona su 
vaikais atsidūrė Vokietijoj, 
kur išgyveno iki pokario me
tų.

1948 m. Petrausko šeima 
vėl susijungė, kai grįžo iš 
Vokietijos žmona su vaikais 
Vilniun. Čia Danutė pradėjo 
savo muzikos studijas Vil
niaus Muzikos mokykloj. Ją 
baigus išvyko pagilinti muzi
kos žinių į Maskvos konser
vatoriją.

Maskvoje mokėsi pas pa
saulio garso smuikininką Da
vid Oistrach. Pas jį mokėsi 
taip pat ir Juri Mazurkevič iš 
Lvivo, Ukrainos. Jiedu 
Maskvoje ir vedė. Abu baigę 
Maskvos konservatoriją išvy
ko profesoriauti Kijevan. Čia 
grojo ir Kijevo Filharmonijos 
orkestre. Vėliau atvyko Lie
tuvon ir Dana profesoriavo 
Valstybinėj Konservatorijoj 
Vilniuje.

Abu Mazurkevičiai yra 
koncertavę Tarybų Sąjungoj, 
Bulgarijoj, Lenkijoj, Čeko
slovakijoj, Suomijoj, Vakarų 
Vokietijoj, Šveicarijoj ir Ka
nadoj. Dana yra laimėjusi 
keletą tarptautinių smuiko 
kontestų, o Juri gavęs prizus 
Helsinky, Mūnchene ir Mont- 
realyje.

“New York Times” muzi
kos kritikas labai gerai įverti
no jų pasirodymą, iškeldamas 
smuikavimo techniką, stilių 
ir kūrinių perdavimą. Kon
certo metu buvo išpildyti 6 
kūriniai, jų tarpe Prokofijevo 
ir Mocarto. Abu tikrai yra 
talentingi smuikininkai ir 
reik manyti, kad ateity susi
lauks dar didesnio pasiseki
mo muzikiniam pasauly. Jie
du pakviesti koncertuoti di
desniuose Amerikos mies
tuose — Bostone, Chicagoj, 
Los Angeles, San Francisco 
ir kitur.

Mazurkevičiai gyvena Ka
nadoj ir profesoriauja West
ern Ontario universitete.

ARTURO RUBINŠTEINO 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS.

Pianistas Arturas Rubin- 
šteinas, sulaukęs 89 metų 
amžiaus vis dar pasirodo su 
koncertais Amerikoj.

Į kovo 15 d. Rubinšteino 
koncertą Carnegie Hall, New 
Yorke visi bilietai buvo iš
parduoti. Buvo toks susido
mėjimas jo koncertu, kad 
teko net scenoje pristatyt 
kėdžių!

Pasirodžius pianistui virš 
2,000 žmonių minia sukėlė 
ovacijas. Jisai skambino Be
thoveno, Šumano ir Šopeno 
kūrinius.

Šis jo koncertas buvo vie
nintelis New Yorke šį sezoną, 
ir tai buvo jubiliejinis. Prieš
70 metų — 1906 m. — A. 
Rubinšteinas Carnegie Hall 
debiutavo pirmą kartą. Nuo 
to laiko jo vardas vis garsėjo. 
Virtuozas — pianistas A. Ru
binšteinas šiuo metu laiko
mas žymiausiu pianistu pa
sauly.

71 METŲ BING CROSBY 
DAR TEBEDAINUOJA . . .

Paminėjimui 50 metų sce
nos darbo jubiliejui ir atžy- 
mėjimui airių šventės Patrik 
dienoj, filmų artistas — solis
tas Crosby kovo 17 d. Los 
Angeles, Cal., Music Center 
davė savo dainų koncertą. Su 
juo kartu dainavo jo žmona, 
duktė ir vienas sūnus. Antra
sis sūnus liko namie — blogai 
mokosi, todėl jam ir nebuvo 
leista koncerte pasirodyt. 
Bing Crosby pažadėjo su- 
rengt koncertus kituose 
miestuose JAV ir Londone. 
Pelnas — labdaros darbams.

MIRĖ DR. V. PAPROCKAS

New Yorke kovo 12 d. 7 
vai. vakaro, savo darbo kabi
nete mirė dr. Vaclovas Pa- 
prockas, ištiktas širdies smū
gio.

Velionis buvo 71-erių metų 
amžiaus ir turėjo plačią gydy
tojo praktiką.

Dr. V. Paprockas gimęs 
prie Zarasų. Baigęs mokytojų 
seminariją pradėjo medicinos 
studijas Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune. Studi
juodamas pasižymėjo savo 
sugebėjimais ir buvo pa
kviestas medicinos fakultete 
asistentu. 1936 m. gavo gy
dytojo diplomą ir ėmė dirbti 
keliose Kauno ligoninėse bei 
vadovavo Darbo Rūmų pir
mosios pagalbos kursam. Bu
vo žymaus chirurgo prof. VI. 
Kuzmos asistentu ir patsai 
garsėjo, kaip chirurgas.

1943 m. buvo išvykęs į 
Berlyno ir Vienos klinikas 
pasitobulinti. Karo metais 
dirbo Austrijos ligoninėse, o 
po karo buvo vyr. gydytoju 
Vocklabrucko ligoninėj. Kurį 
laiką studijas gilino Insbruc- 
ko universitete.

1947 m. su šeima atvyko 
Amerikon. Išlaikė reikalin
gus gydytojams egzaminus ir 
atlikęs reikiamą stažą nuo 
1951 m. vertėsi medicinos 
praktika Brooklyne, o vėliau 
Richmond Hill, N. Y. V. V.

lietuvių

susminftimo
Susirinkimas įvyko kovo 17 

d. Laisvės salėje. Klubo pir
mininkė Ieva Mizarienė nega
lėjo dalyvauti, nes turėjo 
vykti prie “Laisvės” išleidi
mo. Vice pirmininkė M. Stu- 
kienė taipgi negalėjo pribūti 
dėlei darbo priežasties. Tokiu 
būdu laikina sekretorė Adelė 
Rainienė atidarė susirinkimą. 
Mūsų sekretorė Bronė Ker- 
šulienė dar vis negalėjo daly
vauti dėlei ligos.

Susirinkimui pravesti iš
rinkta Nastė Buknienė. Pro
tokolą perskaitė A. Rainienė. 
Finansų sekretorė Anne 
Yakstis negalėjo dalyvauti, 
bet prisiuntė raštišką rapor
tą, kurį perskaitė iždininkė 
Nelė Ventienė. Dovanų komi
sija, Julija Lazauskienė ir 
Nastė Buknienė raportavo, 
kad joms sekasi su dovano
mis ir nemažai pelno padaro 
Klubui. Ačiū joms.

Iždininkė Ventienė rapor
tavo iš Moters Dienos minėji
mo pobūvio, kur pelno liko 
virš $200. Bravo mūsų na
rėms, kurios prisidėjo su 
maistu ir dovanomis. Dėkoja
me parengimo gaspadinėms, 
M. Stukienei ir Ona Babars- 
kienei kurios tiek daug dirbo. 
Beje, kovo 12 d. “Laisvėje”, 
aprašyme iš minėjimo pobū
vio, buvo praleistas Julijos 
Lazauskienės vardas sąraše 
maistu prisidėjusių klubiečių. 
Atsiprašome.

Kalbėta apie ateinantį 
“Laisvės” dalininkų suvažia
vimą, kuris įvyks balandžio 
11 d. Klubietės nutarė pa
sveikinti “Laisvę” su $100 ir 
išrinko Nelę Skublickienę de
legate.

Kadangi mūsų pirmininkė 
Ieva Mizarienė negali daly
vauti trečiadieniais susirinki
muose, tad nutarta pakeisti 
Klubo susirinkimus iš trečia
dienio į antradienį. Dabar 
susirinkimai įvyks kiekvieno 
mėnesio trečią antradienį. 
Sekamas susirinkimas bus 
balandžio 20 d.

Sužinojome, kad Klubo na
rė V. Šibeikienė sunkiai ser
ga. Ji randasi Bridge View 
Nursing Home, 143-10 — 
20th Ave., Whitestone, N. Y.

Narės išreiškė giliausią 
užuojautą mūsų narei Onutei 
Babarskienei netekus mielo 
vyro Juozo.

Po susirinkimo narės vaiši
nosi prie vaišių paruoštų 
Nastės Buknienės ir Marce
lės Šukaitienės. Sekamam 
susirinkimui vaišes paruošti 
apsiėmė Julia Šimkienė.

A. R.

Aukščiausias 
valstijos istorijoje

Albany, N. Y. — Po ilgų 
ginčų ir argumentų tarp de
mokratų ir republikonų paga
liau abu seimelio rūmai užgy- 
rė valstijos biudžetą ateinan
tiems finansiniams metams, 
kurie prasidės su balandžio 1 
diena. Biudžetas susideda iš 
$10,780,000,000! Šiuos žo
džius rašant, biudžeto smulk
menos (kur kokiems reika
lams kiek skiriama) nepaduo
damos.

Dabar dar eina ginčai ir 
diskusijos dėl pateiktų įvairių 
pataisymų. Yra pataisymas, 
kad iš biudžeto būtų skiriama 
$3,500,000,000 paramai mies
tams ir kaimams.

° JAV galima įvažiuoti auto
mobiliu į specialų kino teatrą. 
Galima papusryčiauti kavinė
je, neišlipant iš mašinos. O 
dabar šitaip galima ir susi
tuokti. Prie įvažiavimo į Sele- 
mo miestą reklaminiai skydai 
skelbia: “Mūsų mieste galite 
susituokti savo mašinoje! Ne
didelis mokestis, jokių forma
lumų. Jums net nereikės iš
jungti motorą!”

Pramogą kalendorius

BALANDŽIO 11 D.
“Laisvės” Bendrovės suva

žiavimas 10 vai. ryto. Po 
suvažiavimo, 2 vai. bus duo
dami pietūs. Auka $5.

Vieta: Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y.

Tyrinės miesto 
moksleivių tautinę 
kilmę ir sudėti

Šis miestas savo pradinėse 
ir vidurinėse mokyklose turi 
1,100,000 moksleivių. Iki šiol 
jų tautinė kilmė ir sudėtis 
mažai težinoma. Dabar Ap
švietos Tarybos Statistikų 
Biuras nutarė kitą mėnesį 
pradėti platų tyrinėjimą. Tai 
laikoma labai svarbiu pasimo- 
jimu. Yra tūkstančiai vaikų, 
kurie išauklėti ne anglų kal
boje, kurių namuose ispanų ir 
kitokia kalba. Jiems daug 
sunkiau mokytis, kur moky
mas vyksta tik anglų kalboje.

Duomenys apie moksleivių 
tautinę kilmę bei jų kalbą 
pagelbės pritaikyti jiems ap
mokymą. Bent taip mano ir 
argumentuoja tie, kurie šian
dien turi reikalą su priaugan
čios kartos šiame didmiestyje 
švieumu.

Women in the News

Billie Jean King

Billie Jean King took in 
Moscow sights after compe
ting in two-day United 
States-Soviet tennis exhibi
tion. Matches were well at
tended both days of competi
tion.

* * ♦
Buckingham Palace has an

nounced dates of the visit to 
the United States of Queen 
Elizabeth and the Duke of 
Edinburgh. The Queen and 
the Duke will arrive on Tues
day, July 6, at Philadelphia 
aboard H M Britannia. They 
will visit Washington, New 
York, Charlottesville and 
Boston.

♦ * ♦
Yale University’s women 

crew members who disrobed 
in their athletic director’s 
office recently to protest a 
lack of showers where they 
practice in Derby, Conn., are 
to get a private locker room. 
The university, it was said, 
plans a permanent locker 
room for the women similar 
to the one that the men crew 
members have.

* * *
In his 1558 edition of what 

was to be the earliest collec
tion of women’s biographies, 
Giovanni Boccaccio pro
claimed that “if men should 
be praised whenever they 
perform great deeds . . . how 
much more should women be 
extolled”. With this senti
ment in mind, the Barnard 
College Library and Wom
en’s Center opened March 11 
an exhibition of rare books, 
and manuscripts entitled 
“Five Centuries of Femin
ism”. Use
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