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KARSTAI SVEIKINU

A. BIMBA

Administracijos praneši
me sakoma, kad visos vajaus 
reikalais sąskaitos turi ją 
pasiekti tik prieš gausio 15 
dieną. Vadinasi, dar turime 
keletą dieną vajui užbaigti, 
gražiai pasiekti pasibrėžtą 
tikslą. Visi prašomi pasi
darbuoti.

Amerikos viešąją mokyklą 
mokytojai gan gerai organi
zuoti. Ją unija arba sąjunga 
(American Federation of 
Teachers) turi 400,000 na- 
rią. Ji yra mokytojams daug 
pasitarnavus, daug laimėjus.

Bet joje šiandien verda 
aštri kova už vadovybę. New 
Yorko lokalo pirmininkas 
Albert Shanker nori nuversti 
unijos gana pažangą prezi
dentą David Seldon. Pasiro
do, kad nacionaliniame ko
mitete Shanker turi daugu
mą. Jis gali laimėti.

Toks susikirtimas už va
dovybę gali unijai skaudžiai 
pakenkti.

•
Gruodžio 19 dieną Chica- 

goje mirė generolas P. Ple
chavičius. “Vaduotojai” tai 
skaito dideliu nuostoliu. Ne
sunku suprasti kodėl.

F aklinuoju kruvinojo fa
šistinio perversmo Lietuvo
je 1926 metais vairininku ir 
vadovu laikomas ne Antanas 
Smetona, bet generolas Ple
chavičius. Jo komanda su
šaudyti Lietuvos Komunistą 
Partijos vadai ir sunaikinta 
daug kitą šviesiausią lietuvią 
tautos dukrą ir sūnų. • Pa
saulinio karo metu jistalka- 
vo hitleriniams skerdikams.

Norvegijos jaunimas prie
šingas mūsą valstybės sek
retoriaus apdovanojimu No
belio premija. Gruodžio 10 
d. sostinėje ivyko milžiniš
ka demonstracija prieš ko
misijos nutarimą.

Nobelio premiją (prizą) 
komisija laiko Kissinger! 
Vietnamo karo užbaigimo 
autoriumi. Norvegijos jau
nimas nesutinka.

-.■ė-vC
Lietuvos spaudoje plačiai 

kalbama apie sėkmingą 
iyykdymą penkmečio trečią
ją metą plano. Gražiai pasi
rodyta visose darbo ir veik
los srityse. I 1974 metus 
žengiama su šūkiu: “Susi
telkime penkmečio ketvir
tiesiems!”

Ir mes sveikiname Lietu
vos liaudį su šia garbinga 
pergalę. Mes giliausiai ti
kime, kad ir ketvirtieji metai 
apsivainikuos tokiais pat lai
mėjimais.

•
Tik šiomis dienomis iš 

Lietuvos gavau ir skubiai 
perskaičiau ne tik labai Įdo
mią, bet ir didžiulės istori
nės svarbos knygą “Lietuvos 
TSR Išvadavimas”. Jos 
autorius generolas Vladas 
Karvelis, aktyvus dalyvis ir 
vienas iš vadą visuose iš 
hitlerininką nagą Lietuvos 
išvadavimo žygiuose.

Iškilmingai atžymėta Kubos 
revoliucijos 15-os metų 

laimėjimų sukaktis

Atidengtas paminklas keturiem 
Lietuvos komunistam, 1926 m. 
smetonininkų nužudytiem

Havana. Sausio 1 d. buvo| 
iškilmingai atžymėta Kubos 
revoliucijos laimėjimą 
15-os metą sukaktis. Kubos 
liaudis džiaugsmingai svei
kino socialistinius atsieki- 
mus ir pasižadėjo ateityje 
pasiekti dar daugiau laimė
jimą.

Kubos vyriausybė gavo iš 
užsienio daug sveikinimą. 
Karščiausi sveikinimai ir 
pasižadėjimai toliau revo
liucijos laimėjimus palaikyti 
buvo iš socialistiniu šalių.

Jungtinią Valstiją Komu
nistą partija savo šiltame 
sveikinime atžymėjo, kad ji 
tęsia kovą už Jungt. Valstiją 
palaikomos prieš Kubą blo
kados baigimą ir atnaujinimą 
su Kuba diplomatiniu bei 
prekybinią ryšiu.

Arabai padvigubino 
aliejaus kainą

Teheranas. Su sausio 1 d. 
6 arabą valstybės pakėlė va
karą valstybėms kainą nuo 
$5.11 iki $11.65 už aliejaus 
statinę. Manoma, ir kitos 
aliejaus valstybės panašiai 
padarys.

Iranas ragina kitas arabą 
valstybes nutraukti embargo 
ir pakeltomis kainomis eks
portuoti alieją, kas tik jo 
norės. Bet Kuwaite Įvykęs 
arabą valstybią pasitarimas 
nutarė ir toliau palaikyti em
bargo Jungtinėms Valsti
joms ir Olandijai, kaip Iz- 
raėlio rėmėjams. Kitoms 
valstybėms nuėmė embargo.

Čilės fašistinis diktatorius 
generolas Augusto Pinochet 
tęsia kruviną terorą prieš 
liaudies reikalą gynėjus.

Pasaulio demokratinės jė
gos ragina sulaikyti terorą, 
paleisti politinius kalinius ir 
atsteigti Čilėje demokratiją.

Kiek kančią iškentėjo, kiek 
geriausią sūną ir dukrą 
paaukojo, kiek brangaus 
kraujo paliejo, koki istorijo
je nematytą didvyriškumą 
parodė lietuvią tauta ir visos 
tarybinės tautos, kad naciš
kieji bestijos būtą sunaikin
ti, kad Lietuva ir kitos ją pa
vergtos šalys būtą išvaduo
tos!

Kokį džiaugsmą Lietuvos 
liaudis pergyveno, kai pama
tė ant Gedimino pilies tary
binę vėliavą vėl išdidžiai 
plevėsuojant!

Si V. Karvelio knyga yra 
stambus ir, kas liečia Lie
tuvą ir jos didžiąją kovą už 
gyvybę, pirmas toks Įnašas i 
Antrojo pasaulinio karo is
toriją.

Mano nuoširdžiausi svei
kinimai “Lietuvos TSR Iš
vadavimo” autoriui.

Smerkia teroristus
Maskva. Tarybą Sąjunga 

buvo pirmutinė pasmerkusi 
palestiniečius teroristus. 
Vėliau ir visos kitos šalys 
juos pasmerkė. Kartu ir 
arabą valstybės nuo ją at- 
siribavo.

Visas Palestinos Išsilais
vinimo judėjimas pasisakė, 
kad jis nieko bendro neturi 
su teroristais, kad teroristą 
darbai pakenkia palestinie- 
čią išsilaisvinimo darbui.

Teoristai, užmušę Romos 
aerodrome 35 žmones, dabar 
randasi Kuwaito kalėjime. 
Kuwaitas žada juos atiduoti 
palestiniečiams teisti.

BRUSELIS. įvyko Belgi
jos Komunistą partijos 21 
kongresas. Nutarė pagyvin
ti kovą prieš Amerikos im
perialistini skverbimąsi i 
Vakarą Europą. Taipgi nu
tarė, kad Belgijos valdžia be 
jokią rezervaciją reikalautą 
Izraelio pasitraukti iš arabu 
žemią.

TSRS automobiliai 
Europos rinkoje

Paryžius. Tarybą Sąjun
gos ir kitu socialistiniu salią 
automobiliai lengvai konku
ruoja Vakarą Europos rinko
je su kapitalistinių šalių 
automobiliais.

TSRS, Lenkijos, Čekoslo
vakijos, Jugoslavijos ir Rytą 
Vokietijos automobiliai esą 
patvaresni ir pigesni, todėl 
ir gauna pirkėją.•

MASKVA. Anglijos turis
tas A. Paton areštuotas ir 
kaltinamas padegimu vieš
bučio Leningrade.•

SEOUL, Pietą Korėja. 
Apie 4,000 moterų studenčių 
demonstratyviai parėmė 
studentą reikalavimą panai
kinti prez. Parko diktatūrą 
ir atsteigti demokratiją.

Vietkongas gauna 
TSRS paramos

Maskva. Tarybą Sąjunga 
ir Pietą Vietname revoliuci
nė valdžia pasirašė ekono
minės pagalbos sutarti.

TSRS sutiko pasiųsti Viet- 
kongui mašinerijos, ūkio 
įrankių, aliejaus produktą, 
mineralinių trąšą, metalo, 
medicinos, maisto ir kitokią 
reikmenų.

•
ROMA. Italijos komunis

tą deputtai parlamente siūlo 
bilią, kuris suteiktą prie 
namą darbo moterims ligos 
ir sunegalejimo benefitus, 
pensijas.

Tymsterių streikas
Detroitas. Daugiau kaip 

2,000 tymsterią unijos narią 
atsisakė klausyti teisėjo 
įsakymą grįžti darban. Jie 
tęsia streiką, sulaikė pri
statymą supermarketams 
prekią.

Japonijos Spaudos Darbininką Uniją Federacijos nariai de
monstruoja, pasižadėdami remti visoje šalyje streikus 
kovoje prieš infliaciją.

Areštavo kubiečių 
pabėgėlių grupę

Trenton, N. J. Policija 
areštavo nemaža kubiečiu t <
dipuką grupe, kuri pristaty
davo narkotikus iš Floridos i 
New Jersey.

Tarp suimtąją randasi ir 
moterų, kurios apsikrovę 
narkotikais atrodė nėščio
mis ir tokiu būdu apgaudavo 
policiją.

e
WASHINGTONAS. Senato

riai C. Pell ir L. Bentsen 
ragina nieko nelaukiant at
steigti diplomatinius ryšius 
su Kuba. "

TEL AVIVAS. Izraelio 
Komunistą partija kviečia 
visus protestuoti prieš fa
šistini terorą Čilėje, kovoti 
už išlaisvinimą politiniu ka
liniu.

Mokykla jauniems 
kriminalistams

Baltimore, Md. Viktorijos 
palociuje Įsteigta mokykla 
jauniems kriminalistams. 
Mokytojais yra buvę prasi
žengėliai ir kalėjime atsėdė
ję bausmes.

Mokytojai aiškina ir prak
tiškai Įrodinėja, kad krimi- 
nalizmas niekad neapsimo
ka. Jis suardo gyvenimą, 
tenka daug nekentėti ir pa
silieka tamsi ateitis.

FLINT, Mich. Kalėdą 
vakare gaisras sunaikino 
trailer! (ant ratu nameli),< C i
kuriame sudegė 8 žmonės, 
tarp kurią buvo 5 maži vai
kai.

BELFAST, šiaurės Airija. 
Republikoną armijos tero
ristą bomba Kalėdą vakare 
užmušė 3 žmones.

LAGOS, Nigerija. Religi
nėse riaušėse užmušta 14 
žmonių.

Havanoje praktikuojasi Kubos baletas.

100 miršta [dieną 
nuo negerų vaistų .

Washingtonas. Senato 
sveikatos subkomitetui pri
duotas tyrinėtoju raportas 
rodo, kad nuo negerą vaistu 
kasdien miršta daugiau kaip 
100 amerikiečiu.*

Vartotoju Įstaigos direk
torius Ralph Nader tvirtina, 
kad sergantieji už negerus 
vaistus išmoka kasmet po 
keletą milijoną doleriu.•

LONDONAS. Anglijos val
džia pakėlė taksus ant viso
kią prekią, taipgi ir maistui. 
Tokiu būdu neturčiams ap
sunkino gyvenimą.

Utėlės mokyklose
Anderson, Ind. Nuo gruo

džio 20 iki sausio 7 dienos 27 
pradinės ir 8 aukštesnės mo
kyklos uždarytos, kai jose 
pasirodė utelią pavojus.

Pasirodė, kad daugelis 
mokiniu ateina i mokyklas 
apsikrėtė utelėmis. Mokyklą 
viršininkai isakė visiems 
mokiniams apsivalyti.•

TORONTO. Kanados Dar
bo Kongresas smerkia val
džios planą siusti i rasistu 
kontroliuojamą Pietą Afri
kos respubliką prekybos mi
siją.

100 žmonių prigėrė
Guayaquil, Ekvadoras. 

Pacifiko pakraštyje perpil
dytas laivas apvirto audroje. 
Daugiau kaip 100 žmonių nu
skendo, kiti išsigelbėjo.

Nelaimė Įvyko tuo metu, 
kai keleiviai nakties laiku 
miegojo. Todėl tiek daug 
nespėjo išsigelbėti.

•
ATĖNAI. Graikijos fašis

tinė valdžia tebetęsia terorą < z <
prieš studentus ir antifašis
tus. Areštai'tebesiautėja ir 
šioje šalyje.

Kaunas (kablegrama). I 
Gruodžio 27 d. tūkstančiai 
žmonių susirinko viename 
gražiausią miesto kampe- 
lią - Kauno Parke. Čia, po 
šimtamečiais klevais, iškilo 
monumentas keturiems ko
munistams - Karoliui Požė
lai, Juozui Greifenbergeriui, 
Kaziui Giedriui ir Rapolui 
Carnui, kurie po 1926 metą 
fašistinio perversmo Lietu
voj buvo suimti ir sušaudyti 
Kauno šeštame forte. Dabar 
šis parkas, perkėlus bebai
miu Partijos sūnų palaikus 
iš Istorinio muziejaus sode
lio, tapo ją amžino poilsio 
vieta.

Didžiuliame panelyje, ka
lėjimo grotą fone - prieš
mirtinis Karolio j^želos 
“Viešasis žodis draugams”:

- Draugai! Dirbau, kiek 
galėjau, mirštu už mūsą 
bendrą tikslą. Linkiu ir 
jums dirbti, dirbti, kovoti, 
iki laimėsite.

Prie monumento ketu
riems komunistams atėjo 
Tarybą Lietuvos vadovau
jantys partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai, žuvusią revo
liucinio judėjimo veikėją ar
timieji ir bendražygiai, Vil
niaus miesto, bebaimiu re
voliucionierių vardu pava
dintą Įmonių ir ūkią delega
cijos.

Paminklą atidengė Parti
jos Kauno miesto komiteto 
pirmasis sekretorius Kazi
mieras Lengvinas. Prieš iš
kilmių dalyviu akis iškilo 
įspūdinga bronzinė skulptū-

Rado marijuanos 
$6 milijonų vertės

Port St. Joe, Fla. Polici
ja surado ir konfiskavo apie 
20 toną marijuanos $6 mili
joną vertės. Areštavo nar
kotiką pardavinėtoją buri.

Kiek žinoma, Įvairius 
narkotikus Įveža daugiausia 
iš Lotyną Amerikos.

BAGDADAS. Tarybą Są
jungos laivyno eskadronas 
atvyko i Irako juostą Umm 
Qast. Jį pasitiko ir sveiki
no valdžios atstovai ir vi
suomenė.

Ragangaudys gavo 
gerą atlyginimą

New Yorkas. “Daily 
World” kolumnistas P. Bo- 
noskis rašo, kaip iš Lietuvos 
atvykęs Irving S. Shapiro 
gavo aukštą atlyginimą. Jis 
išrinktas E. I. du Pond kom
panijos direktorių pirmi
ninku ir vyriausiu valdytoju.

Shapiro 1941 m. baigė tei
sią mokslą ir tuoj Washing
tone gavo darbą Richard Ni- 
xono raštinėje. Vėliau jis 
buvo prokuroru ir 1948 m. 12 
komunistą vadą kaltintoju. 
Jo ragangaudiškomis pa
stangomis 12 komunistą ap
kaltinti. Bet 1951 m. Aukš
čiausiasis teismas pripaži
no, kad apkaltinimas buvo 
prieškonstuticinis.

Nixono išrinkimui Shapiro 
paskyrė $3,000.

ra, kurioje pavaizduoti ke
turi komunistai. Surėmę pa
čius, jie pasiruošę drąsiai 
sutikti mirtį.

Si monumentą sukūrė Lie-< » 
tuvos TSR liaudies dailinin
kai Napoleonas Petrulis ir 
Bronius Vyšniauskas, archi
tektūros daktaras Kazys Se- 
šelgis.

Skambant varpu muzikai, 
prie paminklo, granito 
plokščią, kuriose Įrašyti ko
votoją vardai, susirinkusieji 
padėjo daugybę vainiką, gė- 
lią puokščių.

Vakare Profsąjungą mies
to kultūros rūmuose Įvyko 
revoliucinio judėjimo Lie
tuvoje veteranu atsiminimą 
vakaras.

V. PETKEVIČIENE

Sveikino dokerius
Baltimore, Md. Kompar

tijos pirmininkas Winston 
sveikino uosto darbininkus, 
kurie atsisakė iškrauti iš 
laivu iš rasistu valdomos « 4
Rodezijos vario krovinius.

“Tai buvo aktas prieš ra
sizmą”, pareiškė Winston. 
“Tai numaskavimas tu Kon- 

f 

grėsė, kurie remia fašistus 
Rodesijoje”.

LONDONAS. Traukiniui 
nusiritus nuo bėgiu, 9 kelei
viai užmušti, 53 sužeisti.

Mirė dainininkas

Los Angeles, Calif. Bobby 
Darin atvyko i Kaliforniją iš 
Bronx, N. Y. 25 metą am
žiaus. Savo populiarėmis 
dainomis ir gabiu vaidinimu 
jis greitai pakilo i Holly- 
woodo žvaigždes.

Neilgai jis džiaugėsi pa
sisekimais. Nuo širdies 
smūgio mirė gruodžio 20 d., 
tik pasiekęs 37 metus am
žiaus.

Didesni pelnai 
aliejaus t rustu i

Washingtonas. Senatorius 
Wm. Proxmire kaltinaNixo
no administraciją už smar
kiai pakeltus taksus, kuriuos 
priversti sumokėti aliejaus 
vartotojai.

Taksai visai nepaliečia 
aliejaus kompaniją pelną, kai 
dėl trūkumo aliejaus kainos 
nesvietiškai iškeltos ir alie
jaus trustas semiasi di
džiulius pelnus.
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Už apkaltinimą ir pašalinimą
Prezidentu Nixonu nusikratyti turime dvi nuomones: 

Viena reikalauja, kad Kongresas be tolimesnio delsimo jį 
oficiališkai apkaltintų (“impyčitų) ir pašalintų. Kita, kad 
jis būtų priverstas pats rezignuoti, kaip rezignavo vice
prezidentas Spiro Agnew. Abi nuomonės turi daugpasekė- 
jų, Kol kas su jomis nesiskaito nei Kongresas, nei prezi
dentas.

įdomiai aiškinamas Kongreso “nerangumas”. Sakoma, 
kad yra daug Senato ir Atstovų Buto narių, kurie yra rin
kimuose papildę panašius nusikaltimus. Jie taip pat bijo, 
kad per apkaltinimo procedūrą kas nors iškeltų aikštėn ir 
jų nuodėmes.

Kaip ten nebūtų, Amerikos pažangieji žmonės su komu
nistais priešakyje stoja už antrąjį Nixonui nusikratyti 
būdą, tai yra už apkaltinimą ir pašalinimą. Jų argumen
tas labai rimtas. Jie už pavyzdį ima viceprezidentą Ag
new. Kaip žinia, Agnew yra sunkiai nusidėjęs, bet pats 
rezignuodamas, jis “gražiai” išsisuko nuo nusipelnytos 
bausmės. Jo gi net ne visos “šunybės” buvo iškeltos aikš
tėn, kad visa šalis jas pamatytų ir iš jų pasidarytų atitin
kamas išvadas. Juk panašiai būtų ir su prezidento Nixono 
nusikaltimais, jeigu jis “savanoriai” rezignuotų. Dar gi 
savo rezignaciją grįsdamas pasiaukojimu ir tik gero troš
kimu šiam kraštui, jis taptų kai kurių amerikiečių akyse 
savo rūšies didvyriu!

Kas kita, jeigu Kongresas pradėtų prieš jį apkaltinimo 
procedūrą. Čia jau sunku būtų ką nors paslėpti nuo visuo
menės akių. Tik prisiminkime, kaip efektingai buvo ati- i 
dengta biauriausia per 1972 metų rinkimus papildyta ko
rupcija, kai Senato komisija ėmėsi tyrinėti Watergate 
skandalą. Taigi, mums atrodo, kad remtinesnis yra ju
dėjimas spausti Kongresą, kad jis tuoj pradėtų apkaltini- 
m u procedūrą.

Galimas daiktas, kad pajutęs rimtą iš tos pusės pavojų, 
\ixonas “ susiprastų” ir pats rezignuotų, vietoje laukti kad 
jį pašalintų. Bet čia jau kitas klausimas. . .

Nepateisinama diskriminacija
Amarikietis pensininkas, apsigyvenęs Tarybų Sąjungoje, 

netenka savo pensijos. Bet pensiją jis gaus, jeigu jis įsi
kurs beveik kiekvienoje kitoje šalyje.

Juk tai yra pikčiausia diskriminacija, didžiausia skriau
da tiems amerikiečiams, kurie norėtų savo likusias dienas 
praleisti ir pasilaidoti savo gimtajame krašte. O tokių 
amerikiečių yra daug, gal net šimtai tūkstančių, jei ne mi
lijonai. Pav., paimkime Amerikos lietuvius, sulaukusius 
gražaus pensininko amžiaus. Daugelis jų labai, labai norė
tų Lietuvoje įsikurti. Deja, neteks pensijos, iš ko ten 
gyvens? Jie gi nenori būti Lietuvos žmonėms našta. Jie 
čia išeikvojo savo darbingąsias jėgas, jiems pensija yra 
jų užsidirbta jiems priklauso, jie turėtų teisę ja naudotis, 
nepaisant, kur apsigyvena. Kokią teisę turi valdžia jiems 
pasakyti: Jūs ją gausite, jeigu čia gyvensite, arba jeigu 
įsikursite Kanadoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje,

• arba kur nors Afrikoje arba Azijoje, bet tik ne Lietuvoje, 
Estijoje, Latvijoje, Ukrainoje arba bet kurioje kitoje tary
binėje respublikoje? Ji neturi teisės taip elgtis, bet el
giasi.

Būtų gerai, kad prieš šitą diskriminaciją ir neteisybę 
būtų visų geros valios, teisingų žmonių pradėta kovoti. 
Reikėtų pradėti reikalauti, kad mūsų vyriausybė šį nusi
statymą pakeistų ir pradėtų išmokėti pensijas ir tiems 
amerikiečiams, kurie norėtų bet kurioje tarybinėjerespu
blikoje apsigyventi.

Gali atsirūgti ir demokratams
Demokratų Partijos vadai būtų kvailiai, jeigu jie nesinau

dotų Watergate skandalu numušimui Rėpublikonų Partijos 
prestižo ir pakėlimui savo įtakos gyventojų masėse. Jie gi 
tokiais nėra ir šia proga sušilę naudojasi.

Bet, matyt, kai kurie iš jų pradeda bijoti, kad tos lazdos 
kitas galas nepradėtų ir jiems kailį vanoti. Argi jie šven
tieji? Argi jie rinkimus laimėti nepanaudoja tų pačių prie
monių - korupcijos, papirkimų, gengsterystės, provokacijų, 
melų, šmeižtų - prieš savo oponentus? Vienas aukštas de
mokratų šulas puse lūpų vienam korespondentui.išsitaręs: 
“Watergate padarė naminei politikai tai, ką atomininė bom
ba padarė tarptautinei politikai: pasikeitė visos taisykles, 
visos premisos”. Jis numato, kad pradėti tyrinėjimai rin
kimuose suktybių neapsiribos tiktai republikonais. Jam, 
matyt, atrodo, kad Watergate yra tiktai smarki pradžia.

Tikėkime, kad taip ir bus.

Sintetinio 
popieriaus ateitis
Sintetinis popierius, ga

minamas iš įvairių plast
masių, ne naujiena, tačiau iki 
šiol niekas dar nebandė nu
statyti, ar greitai jis įsi
skverbs į įprastinių me
džiagų pasaulį. Neaišku, 
kokių pasekmių tai turės ša
lims, eksportuojančioms ža
liavas sintetiniam popieriui. 

Batelio institute, Frank

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 mouths, $&50

furte, tiriamos sintetinio po
pieriaus gamybos perspek
tyvos.

Šiuo metu plėvelės gami
namos iš polivinilchlorido, 
polistirolo, polietileno ir po
lipropileno. Sintetinis po
pierius yra per brangus, kad 
darytų didesnę įtaką laik
raštinio ir kitų rūšių pigaus 
popieriaus gamybai ir eks
portui. Iš plastmasių bus 
gaminamas aukštos kokybės, 
labai patvarus ir neperšlam
pamas popierius.

MELAGIAMS SUNKU
NEMELUOTI

Mūsų klerikalams apie 
Tarybų Lietuvą meluoti ir ją 
šmeižti yra tapę jų antraja 
prigimtimi. Antai, kunigų 
“Draugas” (gruodžio 20 d.) 
vedamajame bara tuos, ku
rie sugrįžę iš Tarybų Lietu
vos pasakoja, kad ten jie 
matė žmones sočiai paval
giusius ir gerai apsirengu
sius, “kurie”, girdi, “tei
gia, kad maisto siuntimas 
(Lietuvon) yra gavėjos įžei
dimas”.

Jau tūkstančiai Amerikos 
lietuvių yra aplankę gimtąjį 
kraštą. Jų tarpe, aišku, yra 
nemažai klerikalų spaudos 
skaitytojų. Jie, matyt, pra
deda jos redaktorius bom
barduoti protestais už me
lavimą apie nūdienę Lietuvą. 
Todėl, vienoje vietoje minė
tame vedamajame nedrąsiai 
sakoma: “Suprantama, mes 
netvirtiname, kad jau už ge
ležines uždangos (tai yra, 
Tarybų Lietuvoje. - Red.) 
badaujama”. Vadinasi, ėja 
prisipažįstamą, kad “Drau
gas” per metų metus mels
vo, pasakodamas, kad Lietu
voje žmones išbadėję ir ap
driskę.

Bet ar atsiprašo savo 
skaitytojų už jų begėdišką 
apgaudinėjimą melais ir 
šmeižtais apie šauniąją, 
darbščiąją Lietuvos liaudį? 
Nieko panašaus. Tą patį 
biaurų melą ten pat po mi
nėtu vedamuoju celinėmis 
raidėmis per dvi skiltis 
kartoja: “Laukai duona kve
pia, bet gyventojams jos 
trūksta”. O juk kai žm agui 
net duonos trūksta, jis ba
dauja.

Melagiai negali nemeluoti. 
Kaip sakėme pradžioje, 
musu klerikalams melavi- 
m as ir šmeižimas Lietuvos 
liaudies yra tapęs jų pri
gimtimi. Jiem s kad ir šven
čiausia tiesa apie Tarybų 
Lietuvą yra svetimas, neį
kandamas dalykas.

Žydų dienraštis apie
TERORĄ IR TERORISTUS

Amerikos pažangiųjų žydų 
laikraštis “Freiheit” savo 
gruodžio 19 dienos vedamąjį 
pavadino “Teroras prieš 
taiką Vidurio Rytuose”. 
Griežčiausiai pasmerkęs 
vėliausiai pravestą palesti
niečių teroristų aktą Romoje 
ir Atėnuose, laikraštis sako:

“Tas kraujo praliejimas 
pravestas kaip tik per tą sa
vaitę, kai Ženevoje prasidėjo 
derybos tarp Izraelio įr ara
bų atsieklmui pastovios tai
kos Vidurio Rytuose. Tero
ristiniai aktai grūmoja tai
kos deryboms. Teroras lo
šia/i rankas tu arabu, kurie 
sako, kad jokių derybų su Iz
raeliu neprivalo būti. Jis 
taipgi lošia į rankas Beginsų 
ir Dayahsu Izraelyje, kurie 
nuolatos teigia, kad arabais 
negalima pasitikėti ir kad su 
jais negalima sėsti prie 
vieno taikos stalo. Mes ne
turime daleisti, kad erdvi
niai gengsteriai sugriautų 
taikos konferenciją. Mes ne
privalome leisti kriminalis
tams nustatyti derybų eigą 
taikos konferencijoje.

Izraelyje ir arabiškuose 
kraštuose yra galingos jė
gos, kurios trokšta taikos. 
Didelis skaičius izraeliečių 
ir daug Izraelio vadų nenori 
arabiškų žemių užgrobimo. 
Jie nori taikos. Ir nėra abe
jonės, kad didelis skaičius 
arabų yra priešingi teroriz
mui ir nori gyventi taikoje 
su Izraeliu. Tokia dvasia 
turėtų viešpatauti Ženevo
je”.

GERAI, KAD ATSIMINĖ
MUSU AMERIKA< <

Per daug, daug metų Chi- 
cagos menševiku “Naujie
nos” savo vedamuosius buvo 
pašventusios vien niekini
mui ir šmeižimai Tarybų 
Lietuvos ir jos vadovybės, 
taip jog atrodė, kad jos ne
bežino, kur gyvena. Štai 
kodėl mūsų ausyse nenatura- 
liškai skamba jų praeitų 
metų gruodžio 19d.vedama
sis “Amerika lieka Ameri
ka”, kuriame, tarp kitko, 
skaitome:

“Niekas neginčija, kad 
medžiaginė padėtis, o rezul
tate ir moralinė yra žymiai 
pablogėję. Ne tik policijos 
biuleteniuose skaitome, bet 
patys savo akimis matome ir 
dažnas savo kailiu patiria
me, kad kriminalas gatvėse 
bujoja ir auga gyventojų 
prieauglį toli pralenkdamas, 
ir piliečiai savo namus pra
deda paversti tvirtovėmis, 
bijodami nuo saulėlydžio iki 
saulėtekio pavieniui pro du
ris išeiti.

Prekių, m ąistoproduktų ir 
būtinųjų pragyvenimo reik
menų pabrangimas didelįgy- 
ventojų nuošimti verčia eg
zistuoti žemiau minimum 
pragyvenimo standarto. Di
doka dalis pramonės įmonių 
sulėtina gamybą ir bedarbių 
eilės didėja”.

Pamiršo Lietuvą apmėtyti 
purvais ir prabilo apie Ame
riką! “Naujienoms” nenu- 
taru!

APIE PREZIDENTO
FINANSINES 
TRANSAKCIJAS

Geležinkeliečių unijos or
ganas “Labor” sako esąs 
nepatenkintasrprezidento N i - 
xono paskelbtu raportu apie 
jo finansinius reikalas. Tas 
raportas, sako, daugiau iš
kelia naujų klausimų, negu 
atsako i senus. “Labor” 
klausia-.

Argi prezidentas pasielgė 
etiškai, pasinaudodamas 
taksų sistemoje spragomis, 
ir per 1970 ir 1971 metus 
tesumokėdamas valdžiai tik 
$1,900 mokesčių (taksų) ant 
beveik pusės milijono dole
rių pajamų?

Ar buvo teisinga prezi
dentui nemokėti Californijai 
valstijos taksų, nors jis ten 
balsuoja ir turi San Clemen
te rezidenciją, ir taipgi ne
mokėti taksų Columbijos 
distrikte, nors jis sako, kad 
jo legalioji gyvenimo vieta 
yra Šiame mieste?

Ar etiška buvo jam nemo
kėti taksų užgautus$117,000 
už parduotą San Clemente 
nuosavybę?

Ar buvo etiška prezidentui 
Nixonui susidėti i kišene• t
jam skiriamų $50,000 jo iš
laidoms likučius, nors jis 
gauna $200,000 metinę algą?

Žinoma, kad neetiška, ne
teisinga ir sukta, ir “La
bor’ tokį prezidento elgimą
si pasmerkia.

TEGYVUOJA ŠAUNIEJI 
LIETUVOS PIONIERIAI!

Vilniaus “Tiesoje” (gruo
džio 20 d.) skaitotne:

“Lietuvos pionierijai su
kanka penkiasdešimt metų. 
Tai visų mūsų vaikystės 
šventė. Juk beveik kiekvie
ną mūsų, ypač jaunesnės 
kartos, mokyklos suole puo
šė raudonasis kaklaraištis ir 
ženkliukas su trimis lieps
nelėmis. s

Tačiau pirmieji Lietuvos 
pionieriai, pirmosios grupe
lės nebuvo linksmi berniukai 
ir mergaitės iškylose ar pa
kiliai susikaupę sueigose. 
Jie būrėsi sunkiais buržua
zinės santvarkos metais - 
1923-iaisiais pradėjo orga-

nizuotis Lietuvoje pirmosios j 
pionierių kuopelės, o tų pa- i • I
Čių metų gruodžio dvidešim
tąją įkurta Lietuvos pionie
rių organizacija. Nuo tada 
pionierių organizacija yra 
komunistinė vaikų irpaaugių 
organizacija.

Tuomet, kai revoliucijai 
reikėjo jaunų rankų, karštų 
širdžių,, pionieriai dirbo ri
zikingą darbą - platino kom
partijos atsišaukimus, buvo 
ryšininkai, žvalgai, padėjė
jai. . .

Dar pogrindyje pionieriai 
sužinojo apie Tarybų Sąjun
gos pionierių veiklą, ėmė 
mokytis iš jų darbų. Jau
nuosius leniniečius sunkio
mis karo dienomis priglau
dė, sudarė sąlygas mokytis 
Udmurtijos Debiosų vaikų 
namai, Gorkio srities Sčiai- 
kų pradinė mokykla. Pio- 
nierija drauge su visa liau
dimi džiaugėsi Pergale, da
lyvavo šalies atstatyme. 
Pionierių organizacija išau
go, sustiprėjo. Savo greto
se dabar ji jungia du šimtus 
dvidešimt tūkstančių jaunųjų 
leniniečiu. 4

Lietuvos pionieriai savo 
50-metį sutiko gražiais dar
bais. Dauguma jų gerai ir 
labai gerai mokosi, pavyz
dingai elgiasi. Jie dalyvau
ja kariniame patriotiniame 
žaidime “Žaibas”, patrioti
nėje operacijoje “Šlovė”. 
Pionieriai grūdinasi, stiprė
ja fiziškai, laikydami PDG 
normas. O kiek vaikai su
renka antriniu žaliavų, vais- b 4
tažolių, išaugina naminių gy
vulių. Jaunieji timūriečiai, 
jaunieji pėdsekiai lankosi 
karo veteranu, invalidu šei- 
mose, tvarko karių kapus. 
Ypač plačiai nuskambėjo 
pionierių patriotinė interna
cionalinė parama Vietnamo 
ir Kongo vaikams”.

Nors jau truputį ir pavė
luotai, mes irgi nuoširdžiau
siai sveikiname šauniuosius 
Lietuvos pionierius šios 
garbingos sukakties proga.

ZŠ LAIŠKU
Gerbiama
“Laisvės” Redakcija,

Sveikinu jūsų visą kolek
tyvą su Naujaisiais 1974me
tais. Kartu sveikinu ir savo 
mylimus brolį ir brolienę 
Svinkūnus, kurie man “Lais
vę” užrašo. Visiems linkiu 
linksmų ir laimingų Naujų 
Metu ir sėkmės^ 4

“Laisvės” skaitytojas 
JULIUS SVINKŪNAS 

Krekštėnu km.

Geriausius Naujųjų 1974 
metų linkėjimus ir širdingus 
sveikinimus Jums visiems 
“Laisvės redakcinio ir ad
ministracinio kolektyvo 
draugams iš Montevideo 
siunčia.

VLADAS SVILAINIS

Nuoširdžiai sveikinu 
“Laisves” ir “šviesos” re
dakcijų darbuotojus, skaity
tojus ir rėmėjus su Naujai
siais 1974 metais ir linkiu 
laimingų taikos metų.

V L. KARVELIS 
Vilnius

•
Sveikiname visus brangius 

lietuvius su Naujais Metais. 
Linkime visiems daug svei
katos, daug stiprios energi
jos ir ryžto jūsų sunkiame 
darbe.

Mes esame “Laisvės” 
skaitytojai. Ją jau skaitome 
kelinti metai. Ir mes iš vi
sos širdies norime pasvei
kinti visus “Laisvės” dar
buotojus.

ADELE ir
ALGIS NAVICKAI 

Telšiai

Mieli “Laisvės darbuotojai!
Sveikinu su Naujaisiais 

Metais visus “Laisvės” 
darbuotojus. Nuoširdžiai 

įlinkiu nešsekančios energi- 
š jos jūsų kilniame darbe.

širdingai dėkoju jums ir 
tetai Domicėlei Galinauskie- 
nei, kad man siuntinėjate 
“Laisvę”. Laikraštis man 
labai patinka. Ačiū, ačiū!

NASTE PETRAUSKIENE 
Lietuva

“Laisvės” Redakcijai!
Sveikiname Jūsų kolektyvą 

ir skaitytojus Naujųjų Metų 
proga. Linkime sekmos ir 
asmenines laimės.

“Tiesos” Kolektyvo var
du.
ALBERTAS LAUR1NČIUKAS 

Vilnius

Naujų 1974 metų proga 
siunčiu širdingus sveikini
mus Jūsų šauniam “Lais
vės” kolektyvui.

Linkiu visiems stiprios 
sveikatos, nepalūžtam os
energijos Jūsų kilniame ir 
atsakingame darbe.

Tegul šie Naujieji metai 
būna dar sėkmingesni. dar 
vaisingesnį, tegul Jūsų skel
biamos tiesos žodis dar pla
čiau pasklista darbo žmonių 
širdyse.

Jūs gerbiąs
JONAS JURGAITIS 

Vilnius
Brangūs draugai,

širdingai sveikiname vi
sus laisviečius su Naujais 
metais, karštai linkime vi
sokeriopos sėkmės ir juo 
stipresnės sveikatos! Lai
kykitės draugai, taip pat 
tvirtai ir 1974 metais, kaip 
iki šiol.

Nuoširdžiai Jūsų - 
MALINA ir 

KOSTAS KORSAKAI

Su Naujaisiais Metais 
sveikinu visus “Laisvės” 
darbuotojus ir skaitytojus. 
Visiems nuoširdžiai linkiu 
daug laimės, geros sveika
tos ir visokeriopos sėkmės.

ANTANAS VAIVUTSKAS 
•

Sveikinu Jus ir visa 
“Laisvės” kolektyvą su 
Naujais Metais, linkiu sėk
mės Jūsų kilniame darbe, 
laimės asmeniniame gyve
nime ir ilgų, ilgų metų!

A. ORANSAS
Liet. Žemės ūkio 

akademijos docentas 
Kaunas

•
Brangūs draugai, bičiuliai, 

širdingai sveikiname vi
sus Jūsų redakcijos darbuo
tojus su Naujaisiais, 
1974-aisiais, metais.

Linkime kuo geriausios 
sėkmės kovojant už pažangą, 
už taiką ir žmonijos laimę.

Kuo geriausios sveikatos 
Jums asmeniškai, kuo švie

siausios laimės Jūsų visu 4 4
gyvenime!

“GIMTOJO KRAŠTO” 
redakcijos kolektyvas 

i Vilnius,
1973 m. gruodis

Socialistinio darbo didvyrės

VALERIJA AIAUSKAlTr- STASf KI’ODIENE

Šioms lietuvėms pernai Tarybų Sąjungos vyriausybė “už 
didelius laimėjimus visasąjunginiame socialistiniame 
lenktyniavime ir šaunų darbą, vykdant priimtus įpareigoji
mus didinti gyvulininkystės produktų gamybą ir paruošas 
1972-1973 metų žiemos laikotarpiu”, suteikė Socialistinio 
Darbo Didvyrės vardą. Valerija Ajauskaitė yra Biržų 
rajono “Pergalės” kolūkio melžėja, o Stasė Kuodienė - 
Jonavos rajono Kulvos kolūkio melžėja.

Ponlctadicnis, Sausio (January) 4, 1974
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Gerbiama Redakcija!
Nuoširdžiai sveikinu visą 

“Laisvės” kolektyvą su nau- 
nais 1974 metais. Linkiu 
geriausios sveikatos, ilgiau
sių metų ir daug kūrybinės 
energijos Naujiems 1974 
metams.

Su pagarba -
JULIJA KLIMA ITE 

Lietuva-Kaunas,

Didžiai Gerbiamai 
“Laisvės” Redakcijai,

Naujųjų 1974 Metų proga 
sveikinu visą Jūsų kolektyvą. 
Linkiu geros sveikatos, ilgų 
darbo metų Jūsų kilniam, 
atsakingam darbe. Tegu 
Jūsų redaguojama “Laisvė” 
nenutrūkstamai lanko skai
tytojus skelbdama tiesos 
žodį.

K. ZAKAVICIENE 
Kaunas

•
Leiskit pasveikinti visus 

Laisvės darbuotojus su Nau
jais 1974 metais ir palinkėti 
“Laisvei” ilgiausių merų. 
Taip pat sveikinu ir ilgiausių 
metu linkiu savo sesutei Ma- 4
rytei Bružas, gyvenančiai 
Miami, Fla., kurios dėka keli 
metai skaitau “Laisvę” ir 
“Vilnį”.

VINCAS CESNAVlClUS 
Kaunas

•
Su Naujaisiais metais, 
mielas Antanai!

Savo ir visos vilniškės 
“Eltos” vardu siunčiu nuo
širdžiausius linkėjimus ir 
broliškus sveikinimus.

Bučiuojame Tave, brangus 
Antanai, ir visus laisviečius, 
linkėdami visiems Jums il
giausių metų.

DONATAS RODĄ 
Vilnius

•
“Laisvės” redaktoriui 
Mielas drauge,

Nuoširdžiai sveikiname 
jus ir redakcijos kolektyvą 
su naujais 1974 metais.

Linkime stiprios sveika
tos daug laimės bei kūry
binės energijos kilniame 
darbe.

“Vagos” r-jos vardu 
ST. ZALKAUSKAS

•
Sveikinu “Laisvės” dar

buotojus, skaitytojus, rėmė
jus, korespondentus su Nau
jaisiais metais.

Linkiu sėkmės išlaikant 
“Laisvę”, kovojant už de
mokratiją JAV, siekiant tai
kos visame pasaulyje.

Ilgų metų, geros sveikatos 
visiems laisviečiams linki

H. KAZLAUSKAS 
Vilnius

BREITBRUNN, Vak. Vo
kietija. Katalikų kunigas 
Denzler civiliai apsivedė su 
savo sūnaus motina, kuri-jo 
sūnų pagimdė dar jiems ne
vedus. Kun. Denzler yra 
religinių mokslų ekspertas 
ir universiteto profesorius.
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Nuotrauka padaryta Palangoje 1973 metą rugs, men, ties 
“Eglė - žalčiu karalienė“.

Birutė Borcišienč ir M. Kavaliauskaitė

MANO KELIONĖ Į 
PALANGĄ 

MARGARET COWL- KAVALIAUSKAITE

1973 m. liepos 28 d. i Vil
nią iš Leningrado lėktuvu ke
liavom tiktai viena valandą. 
Į Leningradą “Mikail Ler
montov’’ laivu iš New Yorko 
ėmė 14 dienų. Tai buvo mano 
ketvirtas atvykimas Į Tary
bą Lietuvą kur išbuvau 6 sa
vaites. Susipažinau gana 
plačiai su T. Lietuvos gyve
nimu, su kaikurias bruožais 
T. L. istorijos ir su dauge
liu tarybinių žmonių. Pasi
liko gana gražus, pamoki
nantis ir gilus Įspūdis. 
Vaikščiojau mano tėvelią ta
kais Jiestrakią kaime, iš kur 
mano tėveliai išvažiavo 84 
metai atgal. Teko aplankyti 
ir kitas vietas T. Lietuvoje.

Lietuvos uostamiestis Pa
langa jau buvo žinomas 8- 
tam amžiuje. Nekartą kry
žiuočiai bandė užgrobti Pa
langos uostą. 1409 metais 
sukilę žemaičiai išvijo kry
žiuočius ir atsiėmė Palangą. 
Palangos istorija rodo, kaip 
Palanga atspindi Lietuvos 
žmonių tradicijas kovose 
prieš užsienio grobikus už 
Lietuvos nepriklausomybe. 
Žemaičių kovos sukaupta is
torinėje f Urnoje “Herkus 
Monte’’. Šią filmą mačiau 
Lietuvos Kultūrinių Ryšių 
Komiteto rūmose Vilniuje. 
Filmas rodo žemaičiu dide
lius žygdarbius, ją atkaklią 
kovą 13-tame šimtmetyje 
prieš kryžiuočius, kada jie 
drąsiai gynė savo žemę ir 
laisvę, 1824 m. Palangos 
uostą nupirko grafas M. Tiš
kevičius. Iki 1940 m. veik 
visa Palanga buvo grafo ir jo 
giminią nuosavybė. S. Kri
vickas rašo, kad tie grafai, 
supratę didžiulę kurortinę 
Palangos vertę, praėjusios 
šimtmečio pabaigoje pradėjo 
statyti vasarnamius, kurią 
nuoma metai po metą ėmė 
duoti vis didesni pelną. Bet 
laikai pasikeitė ir Lietuvoje 
savininkais tapo tie, kas savo 
darbu kuria gėrybes. Tary
biniais laikais grafu vilos 
buvo nacionalizuotos (paim
tos | Tarybinės valdžios 
nuosavybę) ir pakeistos i 
vaiką poilsio namus. 1941 
metais tūkstančiai vaikučiu 
lankė tuos poilsio namus.

Palangos kurorte 
mažai sanatoriją ir poilsio 
namą. Dauguma ją randasi 
ties mišku ir netoli jūrą 
kranto. Į Palangą atvažiuo
ja žmonės Palangos gėrybė
mis pasinaudoti, sveikatai 
pasitaisyti. Per sesoną'ten- 
ka priimti 300,000 svečią. 
Sakoma, kad Palangoje yra 
daugiau saulėtą dienu, negu 
kituose Lietuvos kurortuose.

Visą laiką tarp juros ir

yra ne- Tutė

sausumos pučia stipresni ar 
silpnesni vejai, ją dėka oras 
Palangoje visada švarus, 
prisigėręs pušą kvapo.

Tarpais stipresnis vėjas 
nuo jūros mažais vandens 
lašelyčiais atneša sausumą, 
jodo ir truputėli, druską. 
Kvėpuoti tokiu pajūrio oru 
man daug gero padarė. Tokia 
sausa atmosfera ne visiem 
tinka. S. Krivickas nepata
ria vykti i Palanga tiems, 
kuriuos kamuoja sunkūs šir
dies susirgimai ar panašios 
ligos. Tokiem žmonėm yra 
kitos tinkamos vietos T. Lie
tuvoje.

Malonu buvo eiti jūros 
krantu ir matyti, kai vaiku
čiai randa iš jūros išplauk
tus gintaro gabaliukus. 
Praeityje gintaras buvo ir 
šiandien yra Lietuvos gra
žiausias papuošalas. Ginta
ras giliai Įsipynęs i Lietu
vos tautosaką ir meną. Pa
langoje randasi muziejus, 
kur eksponuojamas gintaras. 
Galima žiūrėti per padidina
mąjį stiklą i gabalus gintaro 
ir nukeliauti 40 milijoną 
metą i praeitį. Matai mu
selę, Įklimpusią gintare, 
kuri ten tūnoja arti 40 mili
joną metą. Rašytojai tikri
na, kad gražioji vaidiliutė 
Birutė dėvėjo gintaro papuo
šalą. Šiandien Tarybu Lietu
voje gana daug moterų turi 
vardą Birutė ir nešioja gin
taro papuošalus.

Su Birute Boreišiene, re
daktore žurnalo “Tarybinė 
Moteris’’, lipome akmeni
mis laiptais i Birutės kalną. 
Legenda sako, kad gražioji 
vaidelute Birutė (žmonanar
saus kunigaikščio Kęstučio, 
kuris valdės Trakus ir Ze- <
maitiją, kuris kariavo prieš 
Kryžiuočius, motina Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Vy
tauto), palaidota aukščiau
siame Palangos kalne. Le
genda sako, kad Birutė de
ginusi ant Palangos kalno 
šventąją ugnį, kad galėtu lai
mingai Į krantą grįžti jūroje 
nuvargę žvejai, kad sektųsi 
žemaičiam žūtbūtinėse ko
vose su kryžiuočiais. Pa
langa yra buvusi pagoniu re
ligijos centru. Vaidilutė Bi- 

buvo amžinosios ugnies 
saugotoja tais lietuviu pago
nybės laikais. Šventoji ug
nis nustojusi rusenti Birutės 
kalne tik 16-to amžiaus gale, 
kai atvykę čia jėzuitai su
griovė aukurą. Pačioje kalno 
papėdėje vaidilutės Birutės 
atminimui pastatyta daili
ninkės K. Petrikaitės-Tulie- 
nės sukurta skulptūra. Ant 
Birutės kapo yra akmuo su 
užrašu “Tau -Birute“. Clą 

apsilanko visi Palangos sve
čiai ir padeda gėles ant Bi
rutės kapo. Anksčiau čia 
lankosi Adomas Mickevi
čius, M. K. Čiurlionis ir 
Maironis,

Nuo Birutes kalno pro 
aukštas pušis galima matyti 
jūros mėlynumą, viliuojan- 
čią jūrą. Labai graži pano
rama. Nusileidome nuo Bi
rutės kalno i Taikos alėją, 
kur pačioje alėjos pabaigoje 
gražiai Įamžina Nijolės Gai
galaitės skulptūra “Jūrate ir 
Kastytis’’. Tai Lietuvos 
liaudies padavimas apie gra
žiausią devę Jūrate ir jauni
kaitį Kastytį, Apie šį pa
davimą pirmiausia prieš 130 
metu užrašė tautosakininkas < 
literatūros istorikas L. Ju- 
cavičius.

Vaikščiojam toliau, pama
tome dailiai išrantytą ąžuo
linį stulpą, kuriame Įrašyta, 
kad šioje vietoje 1899 me
tais Įvyko pirmasis lietuviš
kas spektaklis - A. Ketura
kio vodevilis “Amerika Pir
tyje’’. Praeiname pro obe
liską atminimui Tarybiniu 
karią, žuvusiu vaduojant Pa
langą. Su dideliu liūdesiu 
sustojame £ies paminklu at
minimui tos tragedijos vie
tos, kur 1941 m. ryte, bir
želio 22 d. hitlerininkai bar
bariškai apšaudė Palangos 
pionierių stovyklą. Nužudė 
tūkstančius vaikučiu, kurie 
buvo pirmos fašistą aukos, i 
kuriuos hitlerininkai šaudė 
iš automatiniu ginklu. Rau
donosios Armijos kariam 
pavyko išgelbėti vaikučiu 
dalį, ją tarpe buvo dabarti
nis nusipelnęs Lietuvos ra
šytojas M. Slutskis. Susto
jome ties R. Antinio skulp
tūra “Eglė - žalčiu karalie
nė”, pažymėta LTSRvalsty- 
bine premija. Čia darėme 
nuotrauką. Skulptūra vaiz
duoja, kai karalaitis Žibinąs, 
pasivertęs karūnuotu žalčiu, 
pasislepia J bėsimąudančiė's 
Eglės rūbuose. Legenda 
įamžinta Į Lietuvos poeziją, 
mužiką ir dailę.

Neišdildomai man pasiliko 
įspūdis Palangos Parko, ku
ris apipintas padavimais ir 
legendomis. Vasarą kasdien 
parką aplanko apie 8,000, o 
šventadieniais 25,000 žmo
nių. Parkas pradėtas kurti 
1843 m. Vaikščiojom pa
krantės takeliu parke, tarp 
medžią ir krūmu. Šioje da
lyje parko, sakau Birutei, 
mes vienos, nėra žmonią, ar 
ne pavojinga mums čia 
vaikščioti? New Yorke vie
nos moterys nevaikščioja 
parke net dienos laike. Yra 
daug atsitikimu, kur parke 
moteris užpuola vagys, ir 
kartais užpultas moteris iš
prievartauja. Nereikia jo
kios baimės, pas mus nėra 
tokių atsitikimų, atsakė man 
Birutė. Mudvi lydėjo ne 
baimė, bet buvome sužavė
tos, žiūrėdamos Į laukines 
antis, Į baltas gulbes plau
kančias tvenkinūose parke. 
Parka dominuoja Įvairios 
pušys. Pakraščiuose randa
si dygioji melsvaspygle eglė, 
taip pat yra beržų, sidabri
nių klevų, liepų, ąžuolų ir 
kitokių medžių. Parko pa
baigoje yra rozarumas, ku
riame auginama daugiau 80 
rūšių rožių.

Marija Palionienė ir Emi
lija Juodakienė, artistės, ly
dėjo mane ir Birutę per la
bai Įdomią parodą savo ran
kų darbų - lėlės aprengtos 
Lietuviškais rūbais. Tokia< 
parodą artistės rengia Įvai
riuose rajonuose Lietuvoje 
ir kitėse tarybinėse respu
blikose.

Yra gražus Palangos žmo
nių paprotys saulę palydėti. 
Šimtai žmonių susirenka, 
ant jūros pakrantės ir ant 
tilto žiūrėti, kaip saulė nu
sileidžia.

( Pabaiga sekančioje laidoje )

LAISVĖ

Giliausio liūdesio valanda
Vii n i ;i iis universitete

Gedulo rūbas gaubia Vil
niaus universitetą. Aktų sa
lėje - trys karstai. Virš jų - 
nuotraukos, trys daugeliui 
gerai pažįstami, brangūs 
veidai - profesorė Liudmila 
Steponaitienė, docentai Pet
ras Baublys, Raimondas Bu
činskas. Skaudi nelaimė iš
plėšė juos iš gyvųjų tarpo. 
Kaip jau buvo skelbta, gruo
džio 16 dieną jie žuvo lėktu
vo avarijoje kartu su kitais 
keleiviais ir lėktuvo Įgula.

Nenutrūkstamu srautu at
sisveikinti su žuvusiais eina 
universiteto dėstytojai, stu
dentai, giminės, artimieji. 
Karstų papedėn gula vaini
kai, puokštės gelių. Tyliai 
skamba gedulo muzika. Nuo
lat keičiasi garbės sargyba.

1922 metų pavasarį Šiau
liuose apygardos matininkų 
braižykloje Įvyko pasitari
mas, kuriame dalyvavo liau
dininkų, social-demokratų, 
socialistų - revoliucionierių 
ir “darbo kopiecių” bei 
prof sąjungininkų pakraipos 
ir bevartyviai žmonės. Pri
simenu dalyvius: advoka
tus - LUKAUSKĄ, VENS- 
LAUSKĄ; inžinierių BIE- 
LINSKį ; matininkus - DAU
GĖLA, RIMKŲ, PETRAITI; 
mokytojus AUGUSTIN A VI- 
CIUS, GASIŪNAITŲ, TRE
ČIOKĄ; Seimo narį - “darbo 
kuopa” frakcijos lyderį - 
NORKŪNĄ; Šiaulių apskri
ties valdybos pirmininką - 
SVAMBARį ir vice-pirmi- 
ninką LEMEZį ; vaistininką 
Antaną TREČIOKĄ ir eilę 
kitų apie 20 žmonių, kurių 
pavardžių nepamenu.

Buvęs klierikas mokytojas 
Ignas AUGUSTINAVICIUS 
pranešė, kad grupė iniciato
rių mėgino leisti ateistinį 
jumoristinį žurnalą vardu 
“Šaipokas”. Dar žiemą tu
rėjo išeiti to žurnalo pir
mas numeris. Bet iš spaus
tuvės pavyko paimti tik pir
mąją partiją egzempliorių. 
Paskui, apskrities viršinin
ko parėdymu, policija kon
fiskavo visus likusius eg
zempliorius.

Pasitarimas nutarė leisti 
ateistinį jumoristinį žurnalą 
“ŠAIPOKAS”. Žurnalas turi 
apjungti visus antiklerika- 
lus nuo liaudininkų iki bolše
vikų imtinai. Žurnalui lėšas 
pasižadėjo duoti lygiomis 
dalimis advokatas BUKAUS
KAS. Seimo “darbokuopos” 
lyderis NORKŪNAS, vaisti
ninkas Antanas TREČIOKAS 
ir advokatas VENCLAUS- 
KAS. I

Vasarą visą medžiagą 
įteikėme leidyklai. Spaus
dinimas užtrūko iki rudens. 
Rudienį Į spaustuvę atėjo 
policija ir, pavesta apskri
ties viršininko, konfiskavo 
visą Žurnalo tiražą; žurna
las buvo uždarytas.

Pirmadienis, gruodžio 24 
diena. Paskutinės atsisvei
kinimo akimirkos. Garbės 
sargybon stoją universiteto, 
medicinos fakulteto, katedrų 
vadovai, profesoriai, dėsty
tojai, visuomeninių organi
zacijų atstovai.

- Mes apverkiame tragiš
kai žuvusius pedagogus, - 
kalba VVU medicinos fakul
teto VI kurso studentė-pe- 
diatrė D. Levickaitė. - Ta
čiau ar galima ašaromis nu
plauti šitą skausmą, šitą 
sielvartą. Jis Įaugo i mūsų 
širdis. Kas matė mūsų my
limą profesorę L. Steponai
tienę, docentus P. Baugi!, 
R. Bučinską prie sergančio 
vaiko lovos, tas negalėdavo 
atsistebėti nepaprasta šių 
medikų profesine jėga.

50 METŲ ATGAL
Prof. J. PETRAITIS

Redaktoriui Įstaigų ir as
menų liaudies teisme buvo 
iškeltos 7 baudžiamosios 
bylos. Jos buvo nagrinėja
mos 1922-3 metų žiemą.

I BYLA; “Šaipoke” tilpo 
žinutė: “VELNIAS GAINIO
JA. šįmet grįžo iš Rosijos 
vienas Radviliškio valsčiaus 
Dvarininkų kaimo ūkininkai
tis su jauna žmona - latvai- 
"e, kurią apsivedė Rosijoje. 
Tėvo namuose jis pernakvo
jo tik vieną naktį, nes ryt 
rytą tėvas pakinkė arklius, 
prikrovė pusvežimį malkų, 
susodino sūnų su marčia ir 
išvežė gyventi i Radviliškį. 
Ryt dieną ūkininkas parvežė 
kleboną, kuris pašventino 
trobas”. Toje žinutėje vys
kupijos kurija Įžiūrėjo ti
kybos Įžeidimą. Kaltinimo 
liudininkas ūkininkas, apie 
kurį buvo parašyta “ŠAIPO
KE”, pareiškė, kad žinutėje 
parašyta apie jį visai tei
singai, tik velnių jis negai
niojo. Jis prašė teismą Įpa
reigoti “ŠAIPOKO” redak
torių parašyti kitame nume
ryje, kad mūsų žmonės ves
tų tik žemaites - katalikes, 
o ne kitatautes bambizes. 
Redaktorių teismas išteisi
no.

II BYLA. “Šaipokas“ kri
tikavo provoslavų paprotį 
“kristosovatsia” - bučiuotis 
cerkvėje per Velykas su ne
pažįstamais žmonėmis, nes 
tas platina užkrečiamas 
ligas; be to, toks bučiavi
masis su kuo pakliuvo amo
ralus. Stačiatikių ir sentikių 
kurijos tame Įžiūrėjo tiky
bos niekinimą ir bolševizmo 
platinimą. Teismo iškviesti 
ekspertai - gydytojai patvir
tino, kad per bučiavimasį 
plinta užkrečiamos ligos. 
Redaktorių teismas išteisi
no.

III BYLA. “Šaipoke” til
po straipsnelis, nukreiptas 
prieš gyvulių ritualinį - ko- 
šerną skerdimą dėl nežmo
niškai žiauraus gyvulių kan
kinimo. Vyriausias rabinas 
įžiūrėjo tame straipsnyje ti

Jie mokė mus žengti pir
muosius pediatro žingsnius, 
pažinti mažųjų pacientų psi
chologiją. Jie nuoširdžiau
siai stengėsi perduoti mums, 
studentams, savo patyrimą, 
kuriame atsispindėjo ge
riausių tarybinių ir užsienio 
specialistų gydymo metodai, 
ilgamečiai jų pačių stebėji
mai, mokslinių tyrimų išva
dos.

Jūs išėjote, brangūs mo
kytojai, palikę atverstą 
knygą, palikę nebaigtą arti 
vagą'. . o

Mitingas baigiasi.
Skamba TSRS ir Lietuvos 

TSR valstybiniai himnai.
Kapai skęsta vainikuose, 

gėlių puokštėse.
Iš “Eltos” pranešimo 

1973 m. gruodžio 25 d.

kybos Įžeidimą ir bolševiz
mo platinimą. Teismo iš
kviesti ekspertai - veterina
rijos gydytojai parodė, kad 
gyvulių ritualinis skerdi
mas - iš tiesų labai žiaurus 
skerdžiamų gyvulių kankini
mas. Redaktorių teismas 
išteisino.

IV BYLA. “Šaipoke” tilpo 
eilėraštis, nukreiptas prieš 
kai kuriuos atbėgusiems iš 
Rosijos Į Lietuvą bielog- 
vardiečius, kurie čia speku
liuoja ir intriguoja, prisi
dengę kova su bolševizmu. 
Dainelė prasidėjo žodžiais: 
“Kak prijechali tri brata iz 
Kolugi da v Litvu. . Šia 
dainele Įsižeidė generalinio 
štabo viršininkas generolas 
KLESCINSKI ir iškėlė “Šai
poko” redaktoriui krimina
lią bylą už valstybės išdavi
mą. Nagrinėti bylą teismas 
atsisakė, nes už valstybinį 
išdavimą gręsia sunkiųjų 
darbų kalėjimas, tokia baus
mė išeina iš taikos teismo 
kompetencijos.

Kelioms dienoms po teis
mo praslinkus, apskrities 
komendanto nutarimu, re
daktorius buvo ištremtas i 
koncentracijos stovyklą vi
sam karo stovio laikui. Vie
nok, Seimo nariui B. ŽY
GELIUI tarpininkaujant, 
Krašto apsaugos vice-mi- 
nisteris pulkininkas ŽUKAS 
apskrities karo komendanto 
nutarimą panaikino ir redak
torių nuo bausmės atleido.

V BYLA. “Šaipoke” tilpo 
maždaug tokia žinutė: 
“SUNKI LIGA. Tauragės 
padotkų kepėjas susirgo šo
kinėjimo ir spiaudymo liga. 
O serga, jo žodžiais, todėl, 
kad dabar Lietuvoje per daug 
s avis m augų: vieton 5 turėtų 
būti viena, maximum dvi, ir 
vieton savismaugų turėtų 
būti kitusmaugos”. Ta ži
nute Įsižeidė Tauragės mo
kesnių inspektorius ir per 
Finansų ministeriją iškėlė 
“ŠAIPOKO” redaktoriui 
baudžiamąją bylą. Teisme

3-ias puslapis
Finansų ministerijos atsto
vas nepalaikė kaltinimo ir 
todėl bylą teismas numarino.

VI BYLA. “Šaipoke” tilpo 
uniformuoto caro laikų žan
daro paveikslas, po kuriuo 
buvo užrašas: “Lietuvoje 
russkomu žandarmu zer 
gut”. Tuo Įsižeidė Kauno 
policijos vadas ir teisme iš
kėlė “Šaipoko” redaktoriui 
baudžiamąją bylą. Mat, caro 
laikais ponas vadas laikė 
save vokiečiu ir tarnavo caro 
policijoje. Skundėjas Į teis
mą neatvyko, todėl teismas 
nutraukė bylą.

VII BYLA. “Šaipoko“ 
buvo žinutė, kad Radviliškio 
valsčiuje Dvarininkų kaime 
vagys pavogė du arklius. 
Vienok Radviliškio policija 
negaudo vagių, bet tikrina, 
ar nėra palaidų šunų. Poli
cija pristatė teismui doku
mentus, kad vagys areštuoti 
ir perduoti teismui. Redak
torius teisinosi, kad vagys 
areštuoti tik 1922 metų ru
denį, kuomet žurnalas jau 
buvo atiduotas spaudai. 
Teismas nubaudė redakto
rių 7 paromis arešto. Re
daktorius padavė apeliaciją, 
ir apygardos teismas bylą 
numarino. Motyvas - dar 
spaustuvėje žurnalas buvo 
policijos konfiskuotas. To
dėl jis nebuvo išplatintas, 
jo niekas negalėjo perskai
tyti; ir policijos garbė ne
nukentėjo.

Įvairenybės
PISTOLETŲ LIKIMAS
Londono aukcione parduoti 

du seni pistoletai, kurie ka
daise priklausė žymiam 
amerikiečių armijos gene
rolui Lafajetui. 1825 m. jis 
padovanojo juos Simonui Bo
livarui, kuris vadovavo P. 
Amerikos ispanų kolonijų 
kovoms už nepriklausomybę. 
Nežinia, kaip šie pistoletai 
atiteko dabartiniams parda
vėjams. Jie, tarp kitko, 
gavo didžiulę pinigų sumą - 
22 tūkst. svarų sterlingų.

Pistoletų korpusai inkrus
tuoti auksu ir sidabru. Kaip 
rašo “Izvestijos“, daugiau 
kaip prieš pusantro šimto 
metų šiuos pistoletus paga
mino garsus anais laikais 
meistras Bautetas. Jis ga
mino ir asmeniškus Napo
leono I ginklus.

KELIAUTOJŲ MEDIS
Ravenala - artimiausia 

banano giminaitė. Sis origi
nalus augalas liūčių metu 
surenka vandenį savo lapų 
pažastyse ir išlaiko jį iki 
sausrų. Ravenala ne kartą 
gelbėjo keliautojus nuo troš
kulio Madagaskaro džiunglė
se, tad jis ir vadinamas “ke
liautojų medžiu”.

“Keliautojų medis” yra 
daugiametė žolė. Vietiniai 
gyventojai iš ravenalbs lapų 
statosi būstus, gaminasi 
lėkštes ir staltieses.

Kad nenukristu kainos fi- «
latelijos rinkoje, Vatikane 
buvo sudeginta 20, 999,000 
pastaraisiais metais išleistų 
pašto ženklų.

SKAUDANTIS 
SALDUMAS

Pusė penkiasdešimtmečių ang
lų nešioja dantų protezus, kas 
ketvirtas 20-rnetis serga dantų 
ligomis, o stomatologai kasmet 
savo pacientams įdeda nel30mln. 
plombų. Paskelbusi šiuos duome
nis. anglų statistika tvirtina, jog 
tarp kitko šie sėsit girnai paaiški
nami tradiciniu saldumynų pomė
giu. Tie patys statistikai nurodo, 
kad Anglijoje per metus suvar
tojama 1 mln. t saldainių.

5IENAPIOVĖ SU ORO Z 
PAGALVIU

Sienapiove su oro pagalviu su-* • 
kini VFR. Šienapjovės variklis*,* 
suka apskritus peilius, kurie piau- 
na žolę. Be to, jis tiekia energij4 
oro pagalvi sudarančiam ventiha-* ‘ 
toriui.

Kokiais privalumais pasižymi/ 
naujoji šienapjovė? Jos mechaniz
mas (apie 50 kg svorio) lengvai 
pida, be to. galima prairti ir su
gulusia žolę.



4-t a s puslapis

Sūduvos Dukros

V. Gulmano iš Kapsuko nuotrauka

Mano prisiminimai apie
mokytoją L. Klemą

LEONAS STEPANAUSKAS
Žiūrint per mano akis ir iš 

šito geografinio taško, atro
do, kad pasibaigę metai vi
sais atžvilgiais buvo reikš
mingi, svarūs, turtingi. . . 
R oc ;. jau nieko naujo nega
lėti! Įvykti, ogi štai ant stalo 
kaip balandis nusileidžia 
laiškas ir pakelia visą prisi
mini m u bangą. . .

Jokiu jaudinančiu laišku 
man buvo daugeliui mums 
pažįstame Kapsuko mokyto- 
jo-žurnalisto-muzikanto V. 
Gulmano žodžiai. . . Jis 

\rn&n parašė, kad lapkričio 20 
dieną mirė Tarybų Lietuvos 
nusipelnęs mokytojas L. 
K lemas. “Sudegė, kaip sa
koma, greitai, - parašė man 
V. Gulmanas. - Savaitės 
bėgyje... Laidojome lap
kričio 23 d. Buvo tokia vėt
ra, kad karstą vos galima 
buvo nulaikyti. Medžiai vir
to, lūžinėjo, ypač kapinė
se . . .” Mintyse pamačiau 
tas kapines Kapsuke, buvu
sioje Marijampolėje. Ten 
ilsisi mūsą liaudies rašytoja 
Julija Žemaitė, daug kitu žy
miu ir lietuviu tautai brangiu 
žmonių. Štai dabar ir tasai 
garbingu “nusipelniusio mo
kytojo” garbės vardu pažy
mėtas vienas seniausiųjų 
kapsukiečių - marijampolie
čiu L. Klemas. . . Dar vie- <
na eilutė j istoriją, i enci
klopedijas?! Bent man - ne 
vien .tik tatai. Tai juk mano 
ilgametis mokytojas, patsai 
paskutinis klasės auklėtojas, 
iš kurio ranką Marijampo
lėje, šimtametėje I-mojoje 
vidurinėje mokykloje gavau 
brandos atestatą.

Tegul bus leista prisipa
žinti, kad aš savo gyvenime 
labai nemėgau matematikos. 
Bei patsai mėgstamiausias 
ir labiausiai Į atminti Įstri
gęs mokytojas dėstė . . . 
matematiką! Net sunku Įsi
vaizduoti, kaip gi tatai su
derinti.

Kur mes matėmės, mano 
mielasai klasės auklėtojau, 

. paskutinį kartą?! Gerai at
menu: vėlą rudenį, Palan
goje, ant tilto Į jūrą. . . 
Redakcija nusiuntė su reika- 

‘ lais Į pamarį. Turėdamas 
laisvą valandėlę laiko, nudū
linau ant to tilto. . . Pūtė 
stiprus vėjas. Netgi kažkaip 
buvo baugu ten eiti. . . Pa- 
dtąsino tasai faktas, kad toli, 
pačiam gale, nutįsusiam e 
taip toli Į marias, mačiau 
stovintį žmogų. Grumdama
sis su vėju, ėjau, ėjau, iki ir 

vaj5 patsai atėjau. . . Ir pa

mačiau - tatai senasis mano 
matematikos mokytojas, 
mano klasės auklėtojas L. 
Klemas. Ne iš karto jis 
mane pažino, nes buvo Įsi
žiūrėjęs i ūžiančias ban
gas. . . Pasveikinau. Ak, 
tatai jūs?! - pakreipė Įmanė 
galvą. Labai garsiai, lyg 
mes būtume ką tiktai matę
si, jis ėmė kalbėti. . 
“Štai, žiūrėk, Leonai, kaip 
gražu. Rudenį ir žiemą čia 
gražiausia. .

Kur aš taipgi girdėdavau 
šitą visuomet garsiai kal
bantį mokytoją? . 0 Aišku, 
klasėje. . . Prieš daug 
metu. Kaip dažnai aš susi
gūždavau. . . Juk taip silp
nai mokėjau matematiką. Ją 
iš galvos buvo visai išstū
musi meilios ir jaunos lie
tuvių kalbos mokytojos A. 
Dirmantaitės - Šimaitienės 
dėstoma literatūra. Antras 
konkurentas buvo istori
ja. . . Bet aniems mokyto
jams meilė gimė savaime, 
o, va, Klemui - per kančias.

Aš, kad jį bala, vėl nepa- 
ruošiau matematikos pamo
ku. O Klemas rūščiai klau
sia: kas gi, brolyčiai, nepa- 
ruošėte? . . Malonėkite at
sistoti! Kaip lankas, taip ir 
tiesiuosi. I kumštį prunkš
čia geriausias draugas (suo
lo kameradas) Agapitas - 
Vytautas Puišys. . . Į 
mane L. Klemas žiūri ilgiau 
negu Į ’kitus nusidėjėlius. 
Paskui staigiai nusisuka. 
Greitais žingsniais nusikala 
iki lango. Atsistoja ir žiūri 
pro jį. . . O už jo - karo 
sugriautas miestas. Musu 
Marijampolė - Kapsukas. Ir 
prabyla garsiai, tarytumei 
patsai su savimi kalbėdama
sis:

- Taip, taip! Yra žmonių, 
kurie uždaviniu neįstengia 
išspręsti, niekaip neiįsten- 
gla. Taip sakant, jokiu už
daviniu neišsprendė ir, gal 
būt, visą gyvenimą neiš
spręs . . .

Daugiau nieko. Toliau jau 
aiškina naują pamoką. Pa
kartoja senesnę. . .

O aš tyliu kaip pelė. Ne
šuosi su savim pasakytus žo
džius. Argi tatai vien apie 
matematikos uždavinius?! 
Juk jis kalbėjo apie visą gy
venimą. Mokytojas kalbėjo 
apie gyvenimo uždavinį. O 
mano charakteris toksai, kad 
panašūs žodžiai pakelia, 
verčia užsispirti ir kažką 
įrodyti. . .

O dėl matematikos tai kla
sės auklėtojas šelmiškai 
buvo gudrus. Dabar supran
tu, kad tokį nelaimingą anti
ni atom atiką, taip sakant, už 
ausų stengėsi ištraukti. Net 
patsai nesuprantu, kaip jam 
tai pavyko. Juk aš brandos 
atestate turiu “4” (gerai). 
Tiesa, atmenu vieną prie
monę. . o L. Klemas parin
ko vieną klasės mergaitę, 
kad taip pavasarį, prieš le
miamiausius egzaminus 
jinai man padėtu. Mergai
tė - klasės draugė ateidavo 
pas mane. Mes eidavome i 
sodą, o kartais i miesto ka
pines (jos vasarą labai gra
žios; mano laikais jas labai 
mokiniai mėgo). Gerai pati 
viską suprasdama, ji man 
kantriai aiškino. . . Kar
tais įpykindavau savo jauną
ją mokytoją - klasės auklė
tojo asistentę iki ašarų. 
Kartą susipešėm . 0 . Grie
biau ją už plauku. „ „ Ji 
baisiai užpyko. Saukė, kad 
daugiau tokiam nemokšai ne
padės. Vieną valandėlę šia
me konflikte mes sustingo
me. Iš arti mačiau bene 
žalsvas akis. . . Otų, mano 
klasės auklėtojau, - atsitik
tinai, ar ne; greičiausia, kad 
neatsitiktinai, mano “moky
toja” tą pavasarį padarei 
septyniolikametę, kurią aš 
beprotiškai ir beviltiškai jau 
ilgas laikas buvau Įsimylė
jęs. . . Juk aš, iš esmės, 
būčiau galėjęs dėl jos ir į 
degantį namą mestis, o ne 
vien mokytis prakeiktąją 
matematiką. Patsai buvau 
vienas iš mažųjų klasėje. 
Dar tik šešioliktą pavasarį 
ėjau. . . Jokiu kitu galimy
bių nebuvo kaip nors “paaug
ti” jos akyse. . . Štai aš 
taip ir stojau i baisią dvi
kovą su matematika.

Truputį romantiškai vis
kas atrodo, bet ką padarysi,- 
taip buvo. . .

Paskui dirbau žurnalisto
— t. • i I » A I **» / e., ;»

darbą Lietuvos radijuje. 
Kartą ruošiau laidą apie 
Kapsuko vidurinę mokyklą, 
apie buvusius savo mokyto
jus. Po ilgo, ilgo laiko ap
lankiau šia proga L. Klemą. 
Jis parodė nuostabią at-, 
mintį. Prisiminė “tą kla- 
siukę šalia salės”, tą pa
skutinę popietę, kai “mer
gaitės atnešė gėles”. Prisi
minė daug brangių mums 
abiems smulkmenų. . „ Vis 
užbaigdavo žodžiais: “Taip, 
taip. . .” Pagaliau,jausda
mas seną kaltę, ėmiau tei
sintis, kad, varge, buvau 
blogas matematikas. . .

- Ką, ar jhs?! Jūs gi bu
vote vienas geriausių mano 
matematikų. „ .

Nepajutau, kaip išsižio
jau. . . Bet nieko nepasa
kiau?! Atrodė jam taip? 
O gal atleido “už tai, jog 
visais kitais atžvilgiais bu
vau aktyvus: rašiau eiles, 
vaidinau miesto teatre, daug 
skaičiau Ir ginčijausi?! Gal 
būt. . . Bet dabar, tai yrą, 
TA VALANDA aš nusirami
nau, it gavęs, kaip krikš
čionys sako, nuodėmių iš
rišimą.

Rašau tik porą puslapėlių, 
o apie L. Klemą, i jį pana
šius knygą galėčiau parašyti.

Beje, apskaičiavau, kad 
aną pavasarį “su matemati
ka” L. Klemas buvo maž- 
daug tokiam amžiuje, kaip aš 
“šiandien. Gal net jaunes
nis . . . Oar aš Įstengčiau 
TIEK duoti žmonėms ir jų 
sieloms, kurios man būtų 
patikėtos. . . Atvirai pasa
kysiu, kad labai abejoju.

SACHAROJE SNINGA
Žurnalas „Afrika i Azija se- 

godnia" rašo, kad Sachara dažnai 
lyginama su didžiule įkaitusia 
keptuve. Tačiau Šioje dykumoje 
žmogui tenka kentėti ne tik nuo 
karščio, bot ir nuo šalčio. Dyku
mų tyrinėtojas vokietis Gclfridas 
Vejeris Sacharoje užregistravo 
—18 C. Pačiame dykumds centre 

-jis pateko j 'okiq sniego pūgij, 
jog, kaip pats rašo, „per sniego 
pūg<| nemačiau net savo išties
tos rankos".

LAISVĖ

NAUJOS
BRONIUS PRANSKUS 

LAIKAS IR LITERATŪRA 
(490 psl.). Knygoje sudėti 
reikšmingiausi autoriaus li
teratūros mokslo ir kritikos 
darbai, aprėpiantys platų 
Tarybų Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo laikotarpį. B. 
Pranskaus studijos, mono
grafijos ir straipsniai yra 
didelis Įnašas i lietuvių ta
rybinį literatūros mokslą.

JONAS LANKUTIS VINCO 
MYKOLAIČIO-PUTINO KŪ
RYBA (350 psl.). Monogra
fijoje apžvelgtas mūsų lite
ratūros klasiko V. Mykolai
čio-Putino gyvenimas ir kū
ryba. Daug vietos skiriama 
poezijos ir prozos kūrinių 
analizei, nušviesta rašytojo 
literatūrinė aplinka, jo kū
rybos reikšmė lietuvių lite
ratūrai ir kultūrai. Tai an
tras papildytas leidimas, 
skiriamas mokykloms.

DAILĖ XVII (64 psl.). 
Septynioliktoji neperiodinio 
tęstinio leidinio knyga, skir
ta Tarybų Sąjungos penkias
dešimtmečiui. Joje atsi
spindi plati pastarųjų metų 
respublikos meninio gyveni
mo panorama. Straipsniai 
iliustruojami lietuvių ir kitų 
tarybinių dailininkų darbų 
reprodukcijomis, kurių yra 
daugiau kaip 130. Straipsnių 
santraukos ir reprodukcijų 
sąrašai spausdinami rusų ir 
anglų kalbomis.

ALGIMANTAS BALTAKIS 
DUONA IR DEBESYS (151 
psl.). Nauja poeto eilėraš
čių knyga. Ją sudaro sky
riai: “Atmintis”, “Putinų 
puta”, “Ironiški posmai” ir 
“Ariadnės siūlas”./

VYTĖ ŽILINSKAITĖ PA-
RADOKSAI (135 psl.). Nauja

Kova su girtavimu 
Tarybų Lietuvoje

IŠ “Eltos” pranešimo su
žinome, kad Tarybų Lietu
vos, vadovybė nutarė pa
smarkinti, paaštrinti kovą 
girtavimui. Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos prezi
diumas savo susirinkime ap
svarstė ir “išnagrinėjo 
klausimą, kaip respublikoje 
taikomi kovos su girtavimu 
įstatymai”. Surasta, kad ne 
visur tie Įstatymai kaip rei
kia vykdomi.

Pranešime sakoma:
“Svarstytu klausimu Lie

tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas priė
mė nutarimą, kuriuo Įparei
gojo rajonų ir miestų vykdo
muosius komitetus imtis 
veiksmingų priemonių pa
gerinti tarybinių ir adminis
tracinių organų, ūkinių bei 
visuomeninių organizacijų

Revoiiucijos
Gal todėl, kad ruduo, 
Kad auksinj minorą 
Gausiai bęria beržai ant kelių, 
Aš prisimihiau vėl 
Blausią sceną 
Ir chorą 
Veteranų žilų. 
.. .Buvo šalta.
Sumišę senukai stovėjo 
Ir žiūrėjo į mus, 
Kol... — '
Staiga
Pianino klavišais
Lyg vėjas
Praskriejo
„Varšuvietės" akordų banga. 
Suvirpėjo sopranai.
Ir bosas prikimęs 
tlainą pagriebė aro sparnais. 
Aš klausiau.
Aš dusau.
Ir atrodė —
Likimas

KNYGOS
rašytojos humoro ir satyros 
knygelė apie šių dienų gyve
nimo negeroves.

RAIMONDAS KAŠAUSKAS 
MOTOCIKLININKAI (281 
psl.). šioje knygoje spausdi
namos dvi apysakos: “Mo
tociklininkai” ir “Senojo 
miesto sodininkas”. Abi jas 
jungia viena autoriaus idėja - 
papasakoti dviejų kartų is
toriją.

JONAS SIOŽINYS BALTOS 
LANGINES (84 psl.). Vyres
nės kartos poeto eilėraščių 
ritinys. Jo vyraujanti 
tema - lietuviškas kaimas, 
žmonių gyvenimas, jų dar
bai, rūpesčiai ir džiaugs
mai. Tautosakine forma 
poetas pasakoja apie gražias 
“paparčio žiedo” ieškotojų 
svajones ir jų realizavimąsi 
tarybiniais metais.

BITE VILIMAITĖ, RI
MANTAS ŠUKYS KREGŽ- 
DŽIŲ AIKŠTĖ (48 psl.). Tai 
nuotaikinga dailininkės Ni
jolės Meškauskaitės pieši
niais iliustruota knygelė ma
žajam skaitytojui apie lėlės 
Monikos vargus.

ELENA BALIONIENE 
“POPIERINIAI DRUGELIAI 
(30 psl.). Iliustruotoje kny
gelėje autorė pateikia maža
jam skaitytojui dvylika gra
žių pasakėlių. Piešiniai dail. 
VI. Žiliaus,

Die
Dideliu tiražu išleista 

kės LISELO 
VI. Žiliaus.

Dideliu tiražu išleista 
VDR rašytojos ir mokslinin
kės LISELOTĖS VELS- 
KOPF - HENRICH knyga 
“TOPAS IR HARIS” iš ciklo 
“Didžiosios Lokės sūnūs”.

STEFA BULKIENE
“Vagos” 

leidyklos darbuotoja

darbą, Įgyvendinant kovos su 
girtavimu Įstatymus, daž
niau išklausyti vykdomųjų 
komitetų posėdžiuose ir Ta
rybų sesijose kolūkių tary
binių ūkių, Įmonių ir Įstai
gų vadovų pranešimus, pro
kurorų ir liaudies teisėjų in
formacijas apie taikomas 
kovos su girtavimu priemo
nes, sustiprinti kovą su na
minės degtinės gaminimu.

Lietuvos TSR Vidaus rei
kalų ministerija Įpareigota 
imtis ryžtingų priemonių, 
kad vidaus reikalų organai 
vietose nenukrypstamai vyk
dytų Įsaką “Dėl priemonių 
kovai su girtavimu ir alko
holizmu sustiprinti”, taip 
pat didinti darbo efektyvumą 
gydymo ir darbo profilakto
riumuose, priverstinai gy

Bronius MACKEVIČIUS

aidas
Senukus ėmė versti jaunais.
Prieš mane
Lyg sapne
Tiesės kūnai suglebę,
Švito akys, pražydo veidai.
Ir girdėjau —
Kapojo
Kanopomis stepę
Aštuonioliktų metų aidai.
Tarsi rūkas ištirpo 
Ir choras, ir salė. 
Tik virš mūsų 
Lyg vėjas rūstus 
Supos SpaĮis, 
Ir klupo matrosai sušalę, 
Verždamiesi 
j rūmų vartus. 
O daina keitė dainą. 
Ir niekas nejuto, 
Kur pradžia jų, o kur pabaiga. 
Tik žvangėjo retežiai, 
Virpėjo vienutė, 
Raudo kraujas ’ 
Kronštato sniege.

dant ir perauklėjant chroniš
kus alkoholikus.

Iš Lietuvos TSR Prekybos 
ministerijos ir Lietuvos 
vartotojų kooperatyvų sąjun
gos pareikalauta sustiprinti 
kontrolę, kad prekybos ir vi
suomeninio maitinimo Įmo
nių darbuotojai griežtai lai
kytųsi prekybos alkoholi
niais gėrimais taisyklių.

Lietuvos TSR Sveikatos 
apsaugos ministerija Įpa
reigota užtikrinti, kad kartu 
su vidaus reikalų organais 
būtų greičiau išaiškinami ir 
efektyviau gydomi chroniški 
alkoholikai, geriau tvarkoma 
jų apskaita, plečiamas nar
kologinių Įstaigii tinklas ir 
keliamas jų darbo lygis.

Lietuvos TSR Kultūros 
ministerijai pavesta page
rinti kultūros švietimo 
įstaigų darbą, organizuojant 
darbo žmonių ir ypač jau
nimo poilsį.

Lietuvos TSR Ministru< 
Tarybos Valstybiniam tele
vizijos ir radijo komitetui, 
respublikinių, miestų ir ra
jonų laikraščių redakcijoms 
pasiūlyta sustiprinti kovos 
su girtavimu ir alkoholizmu 
propagandą”.

San Leandro, Cal.
APLANKIUS DRAUGUS 
VALANGEVICIUS-WALLAN 
IR MIJATUS

Prieš apie dešimt metų 
dd. Jonas ir Charlotte Valan- 
gevičiai-Vallans iš Montel
lo, Mass, persikėlė gyventi 
pas sūnų Oakland, Calif. Po 
kelių metų Joną ištiko prie
puolis - paralyžius. Dalinai 
pasveikęs, buvo pervažiuo
tas automašinos einant sker
sai gatvę ir sulaužytas kojos 
kaulas, taip, kad reikėjo nu
plauti koją.

Sugijus kojos žaizdai, Įsi
gijo.dirbtinę koją. Bet vėliau 
gavo plaučių uždegimą su
siėjusį su nedideliu smegenų 
ir nervų sukrėtimu. Grįžęs 
iš ligonines, besigydant na
muose, pasireiškė kraujo 
užnuodijimas sužeistoje ko
joje. Dabar gydosi paleng
vinti kraujo apytaką.

Jonas ir Charlotte Val- 
lans-Valangevičiai buvo po- 
puliariški ne tik Montelloje, 
bet ir visoje Mass, valstijo
je. Ypatingai Charlotte nuo 
jaunų dienų, jauna atvažiavu
si iš Lietuvos, nepasitraukė 
nuo kultūrinės veiklos, nuo 
darbo, nuo apšvietos skleidi
mo mūsų pažangiųjų tarpe. 
O prieš išvažiuosiant i 
Calif., regis, ji užleido svar
bią vietą Naujosios Anglijos 
Moterų Sąjungos komitete.

Atvažiavus i Calif., dd. 
Vallans nebeteko veikti musu < 
tarpe. Keletą sykių Jonui 
sutvirtėjus, pasirodė mūsų 
parengimuose, bet ir vėl ne
laimė - ligos. Mes visi lin

Gaudė žemė. Ir sienos*
Ir oras bangavo
Vilnimis žūtbūtinių kovų.
Ir ne rankos —
Širdies atmintis —
Dirigavo
Joms nematomu mostu savu* 
Ir atrodė —
Sis choras — iš viso — ne choras,
O jautri kaip žaizda praeitis, 
Atsikėlus iš kapo
Ir staigiai panorus
Pakalbėt su mumis iš širdies, 
Pasiklaust,
Ar gyventi mes laisvėje mokam, 
Ar verti mes
Drąsuolių kovosi------- —
Revoliuciją
Scenoj dainavo senukai,
Jaunesni
Už vaikaičius savus.
.. .Štai todėl ir dabar,
Žvangant rudenio variui,
Man taip norisi vėl
Seną chorą išgirst. — — —
Tegyvuoja liepsna,
Kuri amžiaus minorą
Jaunyste
Sugebėjo paversti

Penktadienis, Sausio (January) 4, 1974

kime ir laukiamedd. Vallans 
skaistesnės dienos.

Jie užsimokėjo už “Lais
vės” prienumeratą ir aukojo 
du dol. fondui.

ROY IR
MADELINE MIJATAI

Jau keturi metai nesimato 
mūsų parengimuose dd. Mi- 
jatų. O prieš tą laiką ne tik 
jie lankė visus mūsų pobū
vius, bet dažnai mūsų drau
gijos nariai vykdavome Į jų 
puošnią rezidenciją paminėti 
gimtadienius narių, ir pato
giai, draugiškai praleisda
vome LLD kuopų sąskry
džius.

Prieš ketvertą metu< < 
“aziatiška flų” epidemija 
palietė abu juos, palikdama 
fizines komplikacijas, kurių 
iki šio laiko galutinai nenu- 
sikratė.

Roy atrodo jau nugalėjęs 
komplikacijas ir jaučiasi 
kompetentiškai. Bet Made
line jaučiasi ne taip. Atrodo, 
kad jai nereikia taip jaustis. 
Duris atidariusi, pirmiau
siai prašneko: “Ar pažinsit 
mane?” Tiesa, svorį suma
žinusi, bet nedidelės per
mainos nesimato.

Madeline yra buvusi žino
ma rytinėse valstijose, ypač 
New Yorko apylinkėje, buvu
si pirmoji žmona laikraščio 
“Laisvės” redaktoriaus ve
lionio V. Paukščio. Dabar
tinis jos vyras yra slavokų 
kilmės. Pažangus, drau
giškas žmogus.

Madeline atnaujino pre
numeratą “Vilnies” ir Įtei
kė 10 dol. fondui. Taip pat 
atnaujino “Laisvės” prenu
meratą ir Įteikė 11 dol. fon
dui.

Neabejotina, kad sulaukus 
ilgesnių dienų, šiltesnio oro, 
susilauksime dd. Mijetų 
mūsų sąskrydžiuose.

A. TARASKA.

Pieno medis
Edvadore, Kosta-Rikoje ir 

krantėje auga nedidelės 
aukštų tropikų medžių girai
tės. Siu medžių žievė lygi, 
lapai panašūs i fikuso, o vai
siai nevalgomi. Šie me
džiai vertinami už panašias Į 
pieną sultis, kurios pradeda 
tekėti Įpjovus žievę, todėl ir 
vadinami pieno medžiais. Iš 
vieno piūvio per valandą pri- 
teka apie litrą sulčių, kurias 
vietos gyventojai geria vie
toj pieno. Sulčių ilgai laikyti 
negalima, nes jos greitai 
tirštėja ir apkarsta, todėl 
medžiai, reikalui esant, 
“melžiami” bet kuriuo metų 
laiku. Garinant sultis, lieka 
vaškinga medžiaga, iš ku
rios daromos žvakės. Pieno 
medžio mediena yra vertin
ga statybinė medžiaga.

i
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Miami, Fla

Rugsėjo mėnesi Lietuvoje vyko tradicinis Muzikos ruduo. 
Didelis būrys kompozitorių, atlikėjų, atvykę i Palanga, 
pagerbė praėjusiais metais mirusio TSRS liaudies artisto 
kompozitoriaus Balio Dvariono atminima. Palangoje pra
sidėjusi muzikos šventė pasklido po Įvairius Žemaitijos 
rajonus, miestelius ir kaimus.

NUOTRAUKOJE: Muzikos rudens dalyviai TSRS liaudies 
artisto, kompozitoriaus, profesoriaus Balio Dvariono na
melyje. Pirmame plane - kompozitoriai E. Balsys ir 
v'

B. ALEKNAVIČIAUS nuotrauka

LIETUVOS PADANGĖJE
K. DONELAIČIO RAŠTAI 
JAPONŲ KALBA

VILNIUS. Tokijo ekono
mikos koledžo periodiniame 
mokslinių darbų žurnale pa
sirodė lietuvių literatūros 
pradininko K. Donelaičio 
“Pavasario linksmybių” 
vertimas. Žurnale pirmoji 
“Metų” dalis pateikta lie
tuvių ir japonų kalbomis, 
įdėta vertėjo profesoriaus 
Ikuo Muratos Įžanga apie 
mūsų kraštų.

I. Murata, prieš keletą 
metų savarankiškai išmoko 
lietuvių kalbų. Žurnalas jau 
išspausdino lietuvių liaudies 
pasakas “Eglė žalčių kara
lienė” ir “Sigutė”. Profe
sorius turi paruošęs spaudai 
mūsų literatūros klasikės 
Žemaitės “Rudens vakaro” į 
vertimų, šiuo metu verčia 
antrųjų “Metų” dalį - “Va
saros darbus”, nūdienių lie
tuvių rašytojų apsakymus, 
ruošia japonų vaikams lietu
viškų pasakų rinktinę.

B. OŠKINIO VANDENS 
SKLANDYTUVAI

KAUNAS. Prie Kauno ma
rių keleto dešimčių metrų 
aukštyje, motorinės valties 
tempiamas, skraidė sklan
dytuvas. Jį sukonstruavo di
dis šio sporto entuziastas B. 
Oškinis, šiemet pažymėjęs 
60 metų jubiliejų.

Sklandytuvai Lietuvoje - 
ne naujiena. Tačiau vandens 
sklandytuvų pas mus iki šiol 
nebuvo.

Naujasis sklandytuvas pa
gadintas “Pempės” vardu.

v 
BUS PANEVĖŽIO MARIOS

PANEVEZYS. Ra jono me
lioratoriai garsėja nebe vien 
kaip pelkių užkariautojai, 
šlapių dirvų sausinto jai. Jie 
įrengia laukų drėkinimo sis
temas Naujarodžių, Miežiš
kių tarybiniuose ūkiuose. 
Ėriškių kolūkio centre me
lioratoriai patvenkė Upytės 
upelį, ruošiasi patvenkti 
Suojų ties “Atžalyno” kolū
kiu, Sutyvuliuos dirbtinis 
tvenkinys Krekenavoje.

Melioratoriams patikėta 
rūpintis ir didelės Nevėžio 
užtvankos statyba. “Pane
vėžio m ar los’ ’ užlies 120 
hektarų.
NAUJOS STATYBOS

RIETAVAS. Jau atiduota 
naudotis 700 vietų mokoma
sis korpusas su aktų ir spor
to salėmis, erdviais kabine
tais. Čia užbaigti vanden
tiekio, kanalizacijos, valymo 
įrengimų darbai. Pastatytas 
vaikų darželis-lopšelis, 18

butų gyvenamasis namas, 
garažai automašinoms, 
traktoriams ir kombainams.

Sparčiai statomas 419 vie
tų valgygkl ., antras gyvena
masis namas, mokomosios 
dirbtuvės.

POILSIAUJANTIEMS 
ZARASŲ KRAŠTE

ZARASAI. Vaizdingas ir 
gražus Zarasų kraštas va
sarą sutraukia nemaža poil
siautojų ir turistų. Vienu 
metu jų čia gyvena ne mažiau 
tūkstančio, o trumpam per 
metus atvažiuoja keliasde
šimt tūkstančių. Netolimoje 
ateityje poilsiautojų laukia
ma maždaug trigubai d augiau 
ir ieškoma kelių, kaip ge
riau jais pasirūpinti.

MIRE prof. JONAS BUCAS

VILNIUS. Spalio 15 d., 
eidamas 73-uosius metus, 
mirė Lietuvos TSR nusipel
nęs ekonomistas, Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos na
rys korespondentas, Vil
niaus Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordino Valstybinio 
V. Kapsuko universiteto pro
fesorius, ekonomikos moks
lų daktaras Jonas Bučas.

60 MILIJONŲ VERTES 
ĮRENGIMAI

JONAVA, Iš tolimojo Cha- 
barovsko neseniai gautas 
azoto rūgšties kompresorius 
yra pirmoji kregždė broliš
kųjų respublikų siuntose 
mūsų azotinių trąšų gamyk
los trečiajai eilei.
VANDENTIEKIO IR 
KANALIZACIJOS 
KLAUSIMAMS SPRĘSTI<

KAUNAS. Čia buvo susi
rinkę Lietuvos vandentiekio 
ir kanalizacijos ūkio specia
listai, atvyko taip pat inži
nieriai iš Maskvos, Latvijos, 
Estijos.

Galvojama apie esamų 
vandenviečių pajėgumų didi
nimą; naujų statybą. Štai 
Tauragėje, kur labai maža 
požeminių vandenų, pradėta 
statyti naujo tipo vandenvie
tė. Čia Jūros upės vanduo 
giliais gręžiniais bus spau
džiamas i žemę, ten praėjęs 
įvairias valymo stadijas, vėl 
bus pakeliamas i viršų, jau 
tinkamas naudojimui. Nau
jąją vandenvietę suprojek
tavo vilniečiai Miestų staty
bos projektavimo instituto 
specialistai.

Rūpinimąsi ir kanalizaci
nių vandenų valymu. Pradė
jo veikti valymo Įrenginiai 
Alytuje, Telšiuose, Plungė
je, statomi Panevėžyje, Kap
suke.

PRASIDEDA NAUJI METAI, 
BET NENAUJIMŪSDARBAI

Pažvelgus atgal, tai 1973 
metų šilumos ir prakaito 
vasarinis > sezonas mums 
Miamyje praėjo su dideliais 
nuostoliais. Mes netekome 
Ig. Urbono, Ben Browno, A. 
ir M. Valilionių, S. Zavio, 
V. J. Stankaus ir kitu. Jie s 
buvo LLD 75 kuopos, Lietu
vių Socialio Klubo ir kitų or
ganizacijų nariai irveikėjai. 
Jų nebaigtus darbus turime 
atlikti mes. Mūsų organiza
cinė veikla, laikraščių vajai 
turi eiti pirmyn. Mitingai, 
parengimai, koncertai vyks
ta. Sezoniniai mūsų svečiai 
jau grįžta i šiltąją Floridą. 
Kai kurie jau čia šildosi. 
LLD kuopos, LSK ir Aido 
choro renginiai darosi skait- 
lingesni.

Lapkričio 28 d. vykęs LLD 
kuopos mėnesinis susirinki
mas buvo Įdomesnis. Pietus 
paruošė nuolatinė kuopos 
šeimininkė M. Kancerienė. 
Žinoma, ji visuomet suor
ganizuoja gerą moterų talką, 
kurios aptarnauja svečius 
skaniais pietumis. Paskiau, 
apie 2 valandą po pietų, vyko 
kuopos susirinkimas, aptar
ta organizacijos reikalai ir 
ateities veikla. Bet šios 
sueigos programoje turėjo
me ką tai nepaprasto, be 
išankstinio garsinimo. Pa
sirodė specialiai paruoštas 
garbės stalas, gražiais or
namentais dekoruotas gim
tadienio minėjimui. Ir lau
kėme, kas sėdės prie garbės 
stalo ir atidengs savo gar
bingai išgyventų metų skai
čių. <

Taip, tai buvo Jono Sma- 
lensko 85 gimtadienio jubi
liejinis minėjimas! Tai jau 
didinga, nes ne visi išgyvena 
iki 85 metų, o mūsų Jonas ne 
tik gyvena, bet dar visai jau
natviškas darbe ir organiza
cijų veikloje. Jis yra dosnus 
spaudos mecenatas, jo dėka 
LSK salėje pakankamai turi
me iš Tarybų Lietuvos laik
raščių, žurnalų ir knygų. Ir 
tas skanus maistas, kuris iš 
virtuvės buvo patiektas sve
čiam, buvo jubiliato pinigais 
supirktas.

Jono Smalensko gimtadie
nio jubiliejinį ceremonialą 
pravedė Ch. Tamošiūnas. 
Jonas Smalenskas gavo do
vanų ir sveikinimų nuo gi
minių, draugų ir visuomeni
ninkų iš Tarybų Lietuvos. 
Dainomis ir kalbomis mes 
linkėjome draugui J. Sma
lenskui ilgiausių metų. Sve
čias J. Krasnickas gražiu ir 
stipriu solo balsu pagražino 
Jono gimtadienį.

pat rengėjai turi galvoti, 
KOKIAS MENO VERTYBES 
duosime koncerto klausyto
jams.

Priešmetinis LLD 75 kuo
pos susirinkimas ir pietūs 
įvyko gruodžio 19 dieną. Po 
pietų sekė kuopos susirinki
mas. Finansų sekretorius 
J. Paukštais ir iždininkė M. 
Kancerienė raportavo kuo
pos finansinį stovį. Taip ir 
laikraščių vajininkai H. 
Mankauskienė, J. Švėgžda ir 
V. Bovinas raportavo, kad 
“Laisvės” atnaujinimai ir 
aukos Į laikraščio išlaikymo 
fondą vyksta vidutiniškai. J. 
Kanceris dirba “Vilnies” 
vajaus reikalu. Jis kreipė
si Į narius tame darbe jam 

Jonas Daugirdas 
Liaudies

gimi- 
vieša (

našle

St. Petersburg, Fla.

KITI LINKSMI IR LIŪDNI 
ĮVYKIAI LSK PASTOGĖJE <

Metų pabaigai Aido choro 
gruodžio 9-tos koncerte 
aidiečiai pasirodė skaitlin- 
gesnl ir veiklesni. Manome, 
kad 1974 metais jie dažniau 
turėtų pasirodyti estradoje. 
Siame koncerte klausytojai 
pasigedo esamų solisčių, 
kaip B. Ramoškaitė, MaeGa- 
brėnlenė, Onutė Stelmokaitė. 
Tačiau netikėtai koncertą < 
praturtino tik atvykęs sve
čias solistas Julius Krasnic- 
kas. Manau, aidiečiaiprieis 
išvados, kad koncertų ruo
šimas nebūtų tik paprastas 
eilinis renginys. Čia taip

PASRUOJO KARPIAI

talkauti. 
įgaliotas dirbti 
Balso” reikalui.

Kaip jau Įprasta, gruodžio 
mėnesio susirinkime renka
ma LLD 75 kuopos valdyba 
sekantiems metams. Bet 
dabartiniu laiku naujų kandi
datų Į kuopos valdybos pos
tus konkurencijos nėra. Tad 
ir vėl kuopos valdyba ir pa
stovios komisijos, kurios 
veikė 1973 metais, vienbal
siai išrinkti ir 1974 metams.

Kuopos metinis bazaras 
įvyks 1974 metų sausio 30 
dieną LSK salėje. Bazarui 
daiktinės dovanos galima 
priduoti J. Smalenskui arba 
Daugirdam, kurie gyvena ir 
dirba LSK namuose.

Susirinkimas ir jo svečiai 
šį kartą gėrėjosi ir gražia 
koncertine programa. Mūsų 
solistai Mae Gabrėnienė ir 
Julius Krasnickas su gražio
mis dainomis atėjo i kuopos 
kultūrinę programą. Jie 
abudu yra gerai lavinti, gra
žių ir stiprių balsų solistai. 
Klausytojai jiems už kon
certinę programą dėkojo 
gausiais aplodismentais.

riuos velionio gyvenimo 
bruožus. V. Bovinas lietu
vių kalba palietė Vinco Stan
kaus mirtį, velionio kai ku
riuos biografinius atsimini
mus. Po atsisveikinimo su 
velioniu, palydovai buvo pa
kviesti i LSK salę užkan- 
džiams ir išreikšti velionio 
žmonai Elzbietai, jo 
nėms ir draugams 
užuojautą.

Velionio Stankaus
Elzbieta Stankienė prisimi
nimui ir pagarbai savo vyro, 
paskyrė po $100 i “Lais
vės” ir “Vilnies” išlaikymo 
fondus. Velionio kūnas pa
laidotas Eastone, Pa.

Tos nemalonios žinios dar 
vis mūsų miesto neapleidžia. 
Juozas Sliekas yra kritiško
je būsenoje - jis kovoja už 
savo gyvybės išlaikymą. 
Taip ir W. Lackas neatgau
na savo sveikatos. Ilgaam
žis M. Džiupkaitis ir jau po 
gydytojo priežiūra.

Didelė padėka Marie ir 
John Kochiam, kurie dažnai 
lanko ir teikia pagalbą sun
kiai sergantiems mūsų li
goniams.

Taip pat jau kurį laiką ne
matome sueigose A. ir S. 
Masonų.

Linkime visiems geriau
sios sveikatos ir laiminges
nių 1974 metų.

V. BOVINAS

Malonūs tautiečiai, važiuojant atostogų i Flori
dą, prašome aplankyti ir mūsų miestą. Čia yra 
įsikūręs LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS, kuriame 
yra puiki salė. Parengimai Įvyksta kiekvieną 
šeštadienį - pietūs 12 vai., o vėliau šokiai ir 
draugiški susipažinimai. Taipgi, reikalui esant, 
suteikiame informacijas norintiems apsigyventi 
mūsų apylinkėje.

LITHUANIAN SR. CITIZENS CLUB 
314 - 15th Avė. South
St. Petersburg, Fla. 33701

MIRUS

Vincui J. Stankui
šioje širdgėlos ir liūdesiovalandoje, reiškiame 

gilią užuojautą velionio žmonai Elzbietai, sūnui 
S. Stankui, dukterėčioms, švogeriui ir švogerkai 
S. Stankams.

STANLEY SHARKEY ir KAZE DULKIS 
Hollywood, Fla.

Hartford, Conn.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

BET TURIME IR 
nemalonu; žinių

Tame pat susirinkime su
žinome, kad kuopos narys 
Vincas J. Stankus jau mirė. 
Apie prieš porą savaičių 
Vincas Stankus eidamas i 
stubą laiptais, paslydo, puo
lė ir susižeidė. Jis buvo 
gydytojo apžiūrėtas, sakė, 
kad nebuvo mirtinai sužeis
tas. Jis tikėjo susveikti, dar 
norėjo važiuoti i kuopos su
sirinkimą, sirgdamas rašė 
man laiškuti “Laisvės” va- 
jaus reikalais, bet jo skaus
mai didėjo, turėjo pasiduoti 
į ligoninę. Jis mirė gruo
džio 17 dieną, buvopašarvo- 
tas Orsdel Gratigni Road 
Chapel šermeninėje. Gruo
džio 20 d; suėjome paskutinį 
kartą atsisveikinti su velio
niu Vincu Stankum. Vinco 
šeima pageidavo, kad jo ar
timieji giminės ir organiza
cijos nepirktų ir nedėtų gėlių 
ant jo karsto, o tuos pinigus 
skirtų i Širdies Fondą. Taip 
ir padaryta.

šermeninėje Vinco išleis
tuvėm liūdnai gaudė lietu
viška daina. J. Kanceris 
anglų kalba pasakė kai ku-

Padėka ir 
sveikinimas

šiuo laikotarpiu prie ma
nęs buvo prikibusi pneumo
nija (plaučių uždegimas), iš
laikė virš 30 dienų ligoninė
je ir dar vis nepaleidžia. 
Tačiau žieminėm šventėm 
išleido iš ligoninės namo.

Pagrįžęs namo radau ne
mažai atvirlaiškiu su svei
kinimais švenčių proga. Su
prantama, su mano dabarti
ne sveikata visiems ypatiš- 
kai atsakyti negaliu. Todėl 
prisieina pasinaudoti Naujų 
Metų proga ir per “Laisvę” 
padėkoti kartu visiems, ku
rie manęs nepamiršo. Jų 
tarpe yra artimų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Taip 
pat yra sveikinimų iš Lietu
vos. Labai, labai ačiū vi
siems.

Taip pat Naujųjų Metų pro
ga ir aš sveikinu savo gimi
nes ir draugus kaip čia, taip 
•Lietuvoje. Visiems linkiu 
geros sveikatos, energijos.

Mūsų judėjimo draugams 
linkiu pirmiausia geros 
sveikatos, energijos ir 
darbštumo. Taip pat sveiki
nu Lietuvos darbuotojus už 
gerą vadovybę.

Mūsų judėjimo draugams 
linkiu pirmiausia geros 
sveikatos. Kada sveiki esa
me, kad ir jau senyvi, mūsų 
judėjimas povaliai kruta ir 
krutės, tik neapsileiskime.

Su Naujaisiais Metais lin
kiu “Laisvės” kolektyvui 
geriausios sveikatos ir 
energijos darbuotis ne pras
čiau 1974 metais, kaip dar- 
bavotės 1973 metais.

IGNAS BECIS

Chester, Pa
Mirus

Elzbietai Mulokiutei, užuojauta jos draugėms 
ir draugams ir pažįstamiems. Mes liūdime kartu 
su jumis.

A. LIPCIUS
P. ŠLAJUS

Su didžiausiu širdies skausmu prisimenu savo 
mylimą sesutę Luciją Žemaitis, kuri mane paliko 
vieną 1972 metų sausio 6 dieną. Jau dveji metai 
kaip aš viena su širdies skausmu gyvenu.

Sesuo Liųdvisė Butkevičienė

Binghamton, N. Y.
MIRUS

Izidoriui Vėžiui
1973 m. gruodžio 11 d.

Reiškiame giliausią užuojautą jo mylimai žmo
nai Alenai Vežienei ir šeimai, sūnui Petrui Vėžiui 
ir jo šeimai, anūkams ir proanūkiams, taip pat 
visiems jo artimiesiems šioje šalyje ir Lietuvoje:

V. Kumpan J. Slesoraitis
A. Kumpan I. Slesoraitienė
J. Kireilis V. Kazėnas
O. Kireilienė A. MaŲaikienė
N. Judikaitienė P. Juozapaitis
U. šimeliūnienė A. Pagiegala
J. Baka H. Pagiegalienė
O. Baka S. Vaineikis
N. Strolienė A. Zolinas
L. Mainonienė P. Jasilionienė
A. Burtas P. Mačiukas
M. Burtienė H. Juozapaitienė
J. Žemaitis J. Vaicekauskas
A. Žemaitienė H. Zukienė
E. Žemaičių dukra N. Matiukienė

MIAMI, FLORIDA
MIRUS

Vincui J. Stankui
šioje širdgėlos ir liūdesio valandoje reiškiame 

gilią užuojautą velionio žmonai Elzbietai, sūnėnui 
S. Stankui, dukterėčioms Victoria, Josephine ir 
Helen, švogeriui Chas, ir švogerkai Sophia Stan
kums; taipgi visiems giminėms bei idėjos drau
gams Amerikoje ir Lietuvoje.

TELŠIAI. Pasruojo žuvi
ninkystės ūkyje užaugo gra
žūs karpiai. Į Palangos, 
Klaipėdos miestų ir aplinki
nių rajonų parduotuves jau 
išvežta keliasdešimt tonų 
gyvų žuvų. Paruojiečiai šį 
rudenį tikisi realizuoti 180 
tonų karpių.

Philadelphia, Pa.
Mirus

Elžbietai Mulokaitei
Reiškiame giliausią užjuojautą jos giminėms, 

draugams ir visiems artimiesiems.
• P. Dudonis

P. Gižauskienė

A. Bechienė
F. ir H. Mankauskai 
Barbora Zavis 
J. Andrius 
V. ir M. Bovinai 
J. ir S. Yurevičiai 
A. ir M. Gabrėnai 
C. ir N. Tamašiūnai 
J. ir S. Šukaičiai 
E. Purlis 
Stanley Sharkey 
Kaze Dulkis 
E. Suvak 
J. Smalenskas 
R. Chulada 
J. ir M. Koch 
M. Bružienė 
Ezabel Jackin 
Stase Denis 
Kašte Urbšaitis 
Joseph Vigan 
J. ir J. Strolis 
Chas. ir A. Almantai

J. ir M. Kanceriai 
Mildred Friberg 
J. ir E. Finenco 
F. ir M. Kvietkai 
Olga Šimkus 
J. ir M. Krupp’s 
J. ir V. Marozai
J. ir U. Daugirdai 
S. Kanapė
M. Cvieka ir sūnus
K. Marozas
J. ir R. Steponkevičiai 
Alice Johns
E. Aleksender 
Josephine Augutienė
E. Vitartienė
A. Švėgžda
P. ir M. Pociai
F. Kvietkas
A. Biršton
Emma ir J. Sliekai 
Margie Navickienė 
J. ir S. Thamsonai

Sofie Zavish



6-tas puslapis

MIAMI, FLORIDA
'Iš MŪSŲ T RIJI/ 
ORGANIZACIJŲ 
SUSIRINKIMŲ

Gruodžio 12 d. Įvyko Lie
tuviu Socialio Klubo metinis 
susirinkimas. Valdyba iš
rinkta 1974 metams - pirm. 
J. Kanseris, vicepirm. J. 
Paukštaitis, fin. sekr. M. 
Feiber, prot. sekr. H. Su- 
kaitis, ižd. J. Koch ir visi 
seni direktoriai.

Gruodžio 15 d. LLD 75 
kuopa turėjo pietus ir susi
rinkimą. M. Kanserienė su 
Jurevičiene pagamino ska
nius pietus. Po pietą org. V. 
Bovinas atidarė susirinki
mą. Narią dalyvavo viduti
niai. Išrinkta valdyba 1974 
metams - org. V. Bovinas, 
fin. sekr. J. Paukštaitis, 
prot. sekr. J. Daugirdas, ižd. 
M. Kanserienė. “Laisvės” 
vajininkai Bovinas, J. Man- 
kauskienė ir Švėgžda, “Vil
nies” vajininkas J. Kanseris 
raportavo, kad jie visi dirba 
vajuje gerai. Na ir J. Dau
girdą išrinko “Liaudies Bal
so” vajininku.

Gruodžio 22 d. Aido cho
ras turėjo metinį susirinki
mą, kuriame išrinkta valdy-

Vienas XVIII amžiaus 
prancūzų mokslininkas pa
noro nustatyti, kokie “nuo
dai” - kava ar arbata - nu
žudo žmogų. Jis gavo leidi
mą daryti bandymus su 
dviem mirti nuteistais nusi
kaltėliais. Vienam iš ją 
kasdien duodavo po 3 puo
delius arbatos, antram - tiek 
pat kavos. Pirmasis išgyve
no 70 metu, antras - 80, o 
mokslininkas, negėręs nei 
kavos, nei arbatos - 62 me
tus.

DIDŽIAUSIAS ŽIEDAS

Sumatros saloje žydi di
džiausias pasaulyje žiedas. 
Ji išaugina augalas Raphles- 
sia anoldii. Raflezijos žiedo 
skersmuo didesnis kaip 1 m, 
apimtis - apie 2,5 m, o sve
ria jis daugiau kaip 10 kg. 
Raflezija neturi nei lapu, nei 
stiebo. Tai augalas parazi
tas. Jis gyvena ant kito auga
lo ir siurbia jo sultis, šis 
augalą pasaulio milžinas 
išauga iš pačią mažiausiu, 
botanikams žinomu sėklų. < « 
Raflezijos sėklos tokios 
smulkios, jog be padidina
mąją stiklu neįmanoma Įžiū
rėti.

KENČIA SLIEKAI

JAV gamtos apsaugos val
dybos specialistai parinko 
slieku stambiausią šalies 
autostradą pakelėse ir pada
rė ją cheminę analizę. 
Paaiškėjo, kad juose susi
kaupę daug švino ir cinko. 
Sliekais mintantiėms paukš
čiams tokia dozė yra mirti
na. Slieką organizmuose 
rasta ir kitą nemalonią me
džiagą - nikelio ir kadmio. 
Cinkas - automobiliu tepalą 
sudėtinė dalis, švinas - kuro, 
kadmis - padangą, onlkelis - 
kuro ir tepalą.

Vienas Romos kabaretas 
iš lankytoją ima Įdomų mo
kesti: vyrai už kiekvieną 
svorio kilogramą turi mo
kėti po 15 lirą, o moterys - 
po 12.

/ •
Anglijos televizijos kom

panija šiemet pradėjo trans
liuoti programą “Jums, 
žiopliai!” Žydrajame ekrane 
pasirodo kišenvagiai profe
sionalai, kurie savo aukoms 
duoda gerą patarimą ir pa
demonstruoja populiariau
sias operacijas. 

ba 1974 metams - pirm. J. 
Viginas, vicepirm. M. Fei- 
ber, fin. sekr. P. Mankaus- 
kas, prot. sekr. ir kores
pondentas J. Daugirdas, ižd.
M. Paukštaitienė. Aido cho
ras finansiniai gerai stovi. 
Mūsą choriečią dauguma jau 
turi virš 80 metu amžiaus.<
Bet veikiant sutartinai gali
ma daug ką padaryti.

Sausio 30 d. LLD 75 kuopa 
rengia .bazarą ir prašo visu 
prisidėti su auka. Pagei
dauja Įvairią daiktu atnešti i 
klubą, mes viskąpriimsimę.

Turime labai sunkiai ser
gančius du draugus. Lak jau 
seniai paralyžiuotas, randa
si priežiūros sanatorijoje. 
J. Sliekas taipgi sjjnkiai ser
ga. Linkiu jiems pasveikti 
ir vėl su mumis dalyvauti.

Gruodžio 17 d. mirė V. J. 
Stankus, geras draugas. 
Dažnai pirmiau jis rašinė
davo korespondencijas 
“Laisvėje”. Visi mylėjo jo 
korespondencijas skaityti. 
Lai jam būna lengva Ameri
kos žemelė, o žmonai liūde
sio valandoje reiškiu didelę 
užuojautą.

J. DAUGIRDAS

Tarnakijos provincijoje 
(Naujoji Zelandija) dauguma 
karvių pradėjo sirgti: akys 
ašarojo, ir gyvuliai nieko 
nematė. Fermeriai manė, 
kad tai naujas virusas. Pa
sirodė, kaltas ne virusas, o 
karvią smalsumas. Neto
liese buvo remontuojamas 
dujotiekis, ir jos kiauras 
valandas stovėjo ir spokso
jo, kaip blyksi suvirinimo 
aparatas.

Italą dailininkas Karlas 
Alfijeris iš Gerancano jau 
nebegali dalyvauti paveikslu 
parodose. Neseniai paaiškė
jo, kad nepaprastą pilką 
spalvą jis gauna, maišyda
mas dažus su paraku. Kar
tą rūkantis parodos lankyto
jas arti priėjo prie Alfijerio 
paveikslo, ir jis susprogo.

•
Vienos teismo nuomone, 

posakis “tu esi šuo” jokiu 
būdu nėra Įžeidžiantis, štai 
nuosprendžio ištrauka; 
“Jeigu kas nors buvo pava
dintas šunimi, tai visai ne
reiškia, kad tas asmuo turi 
užsigauti. Ne vienas žmogus 
turėtą būti patenkintas, kad 
jis toks ištikimas, susival
dęs ir prieraišus, kaip šuo”.

$400,000 laimėjo 
už žmonos mirtį

Stamford, Conn. Teismas 
pripažino, kad Greenwich li
goninė sumokėtu $400,000 
atlyginimą už Mrs. Fredia 
Katsetos mirtį po 8 valandą 
gimdymo.

Už netinkamą ligonės pri
žiūrėjimą kaltino du ligoni
nės daktarus.

LONDONAS. Darbininkai 
užėmę laiko ir kiti piketuoja 
Glasgowe amerikiečią Inter
national Telefoną ir Tele
grafą Įmonę.

•
VIENA. Austrijos parla

mentas pasisakė už legaliza
vimą aborciją trijų mėnesiu 
nėštumo metu. Austrija 
skaitosi katalikiška šalis.

BURLINGAME, Calif. Pa- 
cifiko pakraščio lėktuvą me
chaniką 6 savaičią streikas 
baigėsi su geroku algą pakė
limu.

• \
TANŽYRAS, Marokas. 

Kalnuose sudužo lėktuvas. 
Žuvo 106 žmonės.

LAISVĖ

TSRS nusipelnęs sporto meistras, daugkartinis Tarybų Są
jungos ir Europos bokso čempionas Algirdas Šocikas. 
Dabar jis - Tarybą Lietuvos boksininku treneris.

T. ŽEBRAUSKO nuotr.

IŠ ISTORIJOS APIE LIETUVOS VIETOVES

ŠVENČIONĖLIAI
švenčionėlią miestas ne

turi tokios senos istorijos, 
kaip ją kaimynas Švenčio
nys, tačiau žmonių šiose 
apylinkėse, matyt, gyvenama 
nuo žilos senovės. Smėlin
guose sausašiliuose yra ne
maža mūsą eros pradžios 
pilkapią. Penki kilometrai i 
pietus nuo miesto prie Su- 
dotos ežerėlio yra bene di
džiausias Lietuvoje pilkapy
nas, kuriame priskaičiuoja
ma apie 160 pilkapią.

Iš tą nepaliudytos senovės 
laiku ateina ir įdomūs siu 

t < (

apylinkių vietovardžiai. Be 
Švenčionių ir švenčionėlią, 
čia yra gyvenvietė šventa, 
švento ežeras ir upelė šven- 
telė. Keli panašūs “šventi” 
vietovardžiai jau yra išnykę 
iš šios apylinkės atminties.

Švenčionėliai rašytiniuose 
šaltiniuose paminėti XVII a. 
pabaigoje. Minimas tuo var
du palivarkas, su kuriuo daug 
kas ir mėgina sieti Švenčio
nėlių pradžią. Tačiau ana 
gyvenvietė yra visai kitoje 
vietoje, arčiau Švenčionių.

Dabartinio Švenčionėlių
4 

miesto šiaurinėje dalyje nuo 
viduramžiu buvo Juodiškio 

<

palivarkas , ir kaimas. Kai
mas dabar ieina i miesto < <
teritoriją ir sudaro gatve, 
kuri yra vadinama Juodiš- 
kėliu. Juodiškio palivarko 
žymiu beveik nematyti. Iš
liko Švenčionių gatvės kampe 
įdomus akmeninis to pali
varko pastatas su kontrafor
sais. Jame ilgą laiką buvo 
kepykla. Tai bene ir bus 
seniausias pastatas Šven
čionėliuose. Minimas XIX 
a. viduryje dar buvęs kaž
kur prie Žeimenos mažas 
šlėktiškas palivarkėlis 
švenčionėlią vardu, kurio 
dabar niekas neprisimena.

Švenčionėliai šioje vietoje 
pradėjo augti po to, kai 1862 
m. kairiuoju pažeimeniu 
buvo nutiestas Peterburgo - 
Varšuvos geležinkelis. Tada 
ties Juodiškiu, esančiu netoli 
Švenčionių apskrities mies
to, buvo Įkurta geležinkelio 
stotis. 1895-1899 m. nutie
sus Lentupio-Panevėžio 
siaurąjį geležinkelį, Šven
čionėliai tapo geležinkeliu 
kryžkelė. Apytikriai tuo 
metu nutiestas ir švenčio- 
nią-Utenos plentas.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais siaurasis geležinke
lis buvo prailgintas: nuo 
Švenčionių jo atšaka ėjo iki 
Adutiškio mišką, o nuo Len
tupio buvo pratęsta iki Naru
čio.

Švenčionėliai XIX a. pa
baigoje ėmė smarkiai plės
tis, kūrėsi pramonė. 1894 
m. pradėjo veikti garvežiu 
remonto depas. Pirmojo 
pasaulinio karo metais pa
statyta elektrinė. 1924 m. 
pradėjo veikti degtuką šiau
delių fabrikas. Nuo 1886 
m. iki 1914 m. čia buvo vė- 
žią supirkimo ir eksporto 
bazė. Per metus iš aplin
kiniu vandenų buvo išvežama 
vėžių už 120,000 rb. Šven

čionėliuose jau mūsą am
žiaus pradžioje dirbo keli 
šimtai darbininku, c

švenčionėlią darbininkai 
dalyvavo 1905 m. streike. 
Spalio 13 d. jie sulaikė trau
kinius. Švenčionėlius ir apy
linkes labai nusiaubė kaize
riniai okupantai pifmojo pa
saulinio karo metais. 1919 
m... vietos darbininkai, vado
vaujami komunistą, paėmė 
valdžią ir Įkūrė valsčiaus 
komitetą. Pogrindininko K. 
Kavaliausko paragintas ma
šinistas K. Uziela sugebėjo 
iš okupantu saugomos gele
žinkelio stoties nuvaryti 
traukinį i Dūkšto stotį, kur 
perdavė jį raudonarmie
čiams.

Iki 1939 m. Švenčionėliai 
buvo buržuazinės Lenkijos 
okupuoto Vilniaus krašto su
dėtyje. Tuo laikotarpiu čia 
kurdinosi nemaža geležinke
lio tarnautoją, statėsi na
mus. 1933 m. jau gyveno 
apie 3,800 žmonių.

Palyginus per neilgą savo 
istoriją Švenčionėliai patyrė 
didelią nelaimią. 1900 m. 
miestas sudegė. Fašistą 
okupacijos metais (1941 m.) 
Švenčionių miške, kitapus 
Žeimenos, buvo sušaudyta 
3,726 žmonės. Traukda
miesi fašistai miestą su- 
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griovė ir sudegino.
Tarybiniais metais Šven

čionėliai atsistatė ir paaugo. 
Tam Įtakos turėjo tai, kad 
1951-1959 m. čia buvo to 
paties pavadinimo adminis
tracinio rajono centras. Pa
statyta nauju gamyklą. Siau
rąją geležinkelio garvežiu 
remonto dirbtuvių vietoj pa
leista ketaus liejiniu gamyk
la (1957 m.), o 1965*m. pra
dėjo veikti kombinuotą paša
rą gamykla, šiuo metu yra 
statoma stambi plytinė.

Švenčionėliai yra mokyklą 
miestas. Pirmoji lietuvių 
mokykla čia atsirado 1915 
m. Tarybiniais metais pa
statyti trys dideli mokyklą 
rūmai. Šiuo metu čia yra 
dvi vidurines mokyklos ir 
vidurinė mokykla internatas. 
1951-1956 m. Švenčionėliuo
se veikė stambi pedagoginė 
mokykla, kurią baigė apie 
400 pradiniu mokyklą moky
toją. šiuo metu čia yra 
profesinė technikos moky
kla.

Miestas dabar išaugęs, 
vykdomos statybos. Yra apie 
40 gatvių, gyvena apie 6,000 
žmonių. Čia yra dvi ligoni
nės, kultūros ir buities Įs
taigos.

DOC. C. KUDABA

X

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas Įvyks šeštadienį, sau
sio 12, Laisvės salėje. Pra
džia 2 vai. popietę. Turime 
nemaža LDS reikalą aptarti. 
Po susirinkimo visi dalyviai 
bus pavaišinti. Prašome 
visą dalyvauti.

VALDYBA (1-2)

Aidiečių parengimas labai pavyko
Čia noriu tik pasidžiaugti, kad mūsų Aido Choro ruoštas 

praeitą sekmadienį Naujųjų Metų sutikimas ir susitikimas 
su skaitlinga iš Tarybą Lietuvos svečiu grupe labai, labai 
pavyko. Ir dalyviu buvo su dideliu kaupu, ir visu nuotaika 
buvo kuo puikiausia, ir menine programa buvom e sužavėti, 
ir vaišiu niekam netrūko.( v

Bet plačiau apie viską bus Aido Choro korespondentės 
Helenos Fieferienės aprašyta sekamame “Laisvės” nu
meryje. Skaitysite ir pavydėsite mums tie, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties negalėjote dalyvauti.

RE P.

Lietuvos artistų koncertas 
sužavėjo publiką

Gruodžio 28 d. apie 1 vai. 
popiet lietuviais persipildė 
Jungtiniu Tautą pastate Dag 
Hammarskjold Library 
Auditorija. Visi nekantriai 
laukė Lietuvos svečiu artis
tą pasirodymo.

Publikai gausiai plojant, 
atidaro koncerto programą 
Lietuvos valstybinis stygi
nis kvartetas - Eugenijus 
Paulauskas, Jurgis Fle- 
džinskas, Kornelija Kali
nauskaitė ir Romualdas Ku
likauskas. Jie žavėjančiai 
išpildė keletą muzikos kom
poziciją.

Kauno muzikinio teatro 
solistas Juozas Malikonis

NEIEYORKO 
NA UJIENOS
David Dinkins, majoro 

Beame deputatas (pavaduo
tojas), Harleme atidarė $15 
milijonu negrą kontroliuoja
mą raštiniu pastatą.

•
New Yorke universitetas 

pakelė mokiniams mokestį 
iki $250. Privačiuose uni
versitetuose už mokslo se
zoną reikia mokėti $2,700. 
Kolumbijos universitetas 
ima $3,180. Mokslo kaina 
smarkiai pakilo. Studentu 
tėvai protestus kelia.

•
Miestas kaltina 646 žmo

nes, kurie neteisingu būdu iš 
welfare išgavę $250,000. 
Tarp ją yra vienas skulpto
rius, turįs banke $40,000, iš 
welfare išgavęs $6,256.

•
Brooklyne areštavo 11 

narkotiku pardavinėtoją.
•

Moterą koalicija skundžia 
teismui Miesto universitetą, 
kuris diskriminuojąs mote
ris. 5,000 diskriminuotą 
moterų reikalauja $40 mili
joną atlyginimo už joms pa
darytus nuostolius.

. •
Sekmadieniais ir šventa

dieniais miesto transporta- 
cija pusiau nupiginta. Tai 
keleiviu susidaro daug dau
giau, 

i •
Viešosios tarnybos komi

sija leidžia telefonu kompa
nijai pakelti mokestį 7.58%. 
Dabar telefoną vartotojai 
turi daugiau mokėti.

•
Federalinė valdžia pa

skyrė 1,000 žmonių tyrinėti 
New Yorko apylinkėje juodą
ją gasolino ir aliejaus rinką.

RE P.

Su 85-uoju 
gimtadieniu

Bronislava ir Vladai!
Nuoširdžiai sveikiname 

draugą Vladą-Valterį su ne
seniai atšvęstuoju 85-ju 
gimtadieniu ir linkime jam 
sveikatos bei gerovės toli
mesniame gyvenimo kely.

Ta pačia proga sveikina
me Jus ir Jūsų artimuosius 
su ateinančiais Naujais 1974 
Metais ir linkime viso ge
riausio.

Su pagarba
G. ir J. PALECKIAI 

Vilnius, 1973.XII.7 

dainuoja iš operos ir kitas 
dainas, Kauno Valstybinio 
dramos teatro aktorė Rūta 
Staliliūnaitė deklamuoja A. 
Venclovos eilėraštį apie Tė
vynę, Vilniaus valstybinio 
operos ir baleto teatro so
listė Elena Saulevičiūtė dai
nuoja operos ariją ir porą 
liaudies dainą.

Pasirodo Vilniaus Kon
servatorijos studentai An
tanas Smolskus su savo bir
byne ir Regina Bumeckytė su 
kanklėmis. Jie tiesiog žavi 
publiką. Prie ją prisideda 
dainininku J. Malikonio ir 
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E. Saulevičiutės duetas. Pu
blika ją nenori paleisti.

Dainininkams pianu akom- 
ponavo ir dar paskambino 
porą muzikos kompoziciją 
Vilniaus valstybinės konser
vatorijos dėstytoja Birutė 
Vainiūnaitė.

Lietuvos radijo ir televi
zijos pranešėjas Vytautas 
Kybartas publiką supažin
dino su visais programos 
dalyviais. Inturisto darbuo
toja Genovaitė Dobrovolsky
tė atliko i anglu kalbą ver
tėjos pareigas.

Nei nepamatėme, kaip va
landa pralėkė ir programa 
baigėsi. Visais programos 
dalyviais publika buvo susi
žavėjusi, gausiais aplodis
mentais nuolat prašė daugiau 
ir daugiau. O čia programos 
dalyviams buvo nustatytas 
laikas, kada reikia baigti 
koncertą. Gaila buvo skirtis 
su tokio aukšto lygio artis
tais, kurie gali lenktyniuoti 
su pasaulinėm Įžymybėm.

Po programos dar ilgoką 
laiką Auditorijos kambaryje 
koncerto dalyviai kalbėjosi 
su visais Lietuvos 24 turis
tais.

J. G.

Serga
Trečiadienį telefonu Mild

red Stensler mums pranešė, 
kad esanti susirgusi Įžy
mioji muzikė ir buvus choru 
vadovė Dorotėlė Murelienė. 
Pergyvenusi sunkią operaci
ją ant tulžies.

Nuoširdžiausiai linkime 
miela jai Dorotėlei greitai ir 
pilnai susveikti.

Jos namu adresas;
<

Mrs. D. Mūreli, 
Fox Run Apt. A17, 
365 Newton Rd., 

Warminister, Pa. 18974

SVEIKINIMAS

J Nuoširdžiausiai sveikinu gimines ir draugus 
* Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems linkiu laimingu 
įį 1974 metu.
į ‘ KAZIMIERAS MEŠKENAS iš Alizavos
į Richmond Hill, N. Y.

P SVEIKINIMAS

W Švenčių proga sveikinamo savo draugus, prie- W 
g telius ir visus “Laisvės” skaitytojus, vajininkus g? 
gj taipgi “Laisvės” darbininkus, kurie rūpestingai g 
jį darbuojasi, kad “Laisvė” galėtą aplankyti darbo

žmonių namus. Visiems linkime geriausios svei- gį 
Žį katos ir laimingo gyvenim o. įa

Ge ; JUOZAS ir EMMA SLIEKAI SjJ

Penktadienis, Sausio (January) 4, 19 74

Pramogų Kalendorius

SAUSIO 27 DIENA

“Laisvės” direktoriai 
rengia ANTANO BIMBOS 80- 
metinės sukakties atžymėji- 
mą Laisvės salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pietūs prasi
dės lygiai 1 vai. Po to bus 
jubiliatui pagerbti progra
ma. Rengėjai kviečia visus 
dalyvauti.

LDS 1 kuopos 
susirinkimas

Įvyks vasario 5 dieną, 2 
valandą po pietą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Laikas mokėti duokles už 
1974 metus.

SEKR. A. GILMAN

Klaidos 
pataisymas

Praeitame “Laisvės” nu
meryje buvo pranešta, kad 
Moterą Klubo narė Elzbieta 
Laurenkus krisdama susi
laužė koją. Turėjo būti: Su
silaužė ranką. Atsiprašome.

Taipgi atsiprašome skai
tytojus, kad šeštajame pus
lapyje pranešimas apie sek
madienio parengimą ir pora 
žinią atspausdinta be lietu
višku akcentu. Spaustuvės 
kaltė.

“Laisvės” gruodžio 21 d. 
laidoje mano sezoniniame 
sveikinime Įvyko klaida. 
Ten buvo pasakyta, kad svei
kinu švogerką Ameliją, turė
jo būti Anelė.

MATTHEW SIMAN 
Brooklyn, N. Y.

Mirė
Praeitos savaitės pabai

goje mirė buvusi veikli pa- 
žangietė ir Lietuviu Moterą 
Klubo narė Ona Titanienė. 
Paliko liūdinčius du sūnus ir 
dvi dukteris, taip daug kitu 
artimąją ir draugu.

Palaidota pirmadienį, 
gruodžio 31 dieną Cypress 
Hill kapinėse.

Mūsą nuoširdžiausia 
užuojauta velionės artimie
siems. Gaila, kad apie jos 
mirti labai mažai kas žino- 
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jo, todėl ir paskutinį kartą 
su ja atsisveikinti tik keli 
draugai-draugės susirinko.

Dvi mirtys
Į praeitos savaitės pabai

gą mus pasilieka labai liūd
na žinia. Mirė du geri drau
gai, nuoširdūs laisviečiai ir 
pažangaus judėjimo ilgame
čiai dalyviai. Philadelphijo
je mirė Elzbieta Mulokaitė, 
o Sellersville, Pa., Antanas 
Ramanauskas. Abudu palai
doti šeštadienį, gruod£rLirl-) 
diena.

«

Mūsą nuoširdžiausia 
užuojauta mielujudraugu ar
timiesiems.




