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KRISLAI

iš-

Spellmanas smerkia 
Veikalo jis nematė 
Kauno studentijos balsas 
Gaujas JAV pilietis

— Rašo R. Mizara —
Ir kardinolas Spellmanas

stojo su griežtu protestu prieš 
vokiečių rašytojo Rolfo Hoch- 
huto pjesę “The Deputy,” šiuo 
metu vaidinamą Niujorke.

Spellmanas sako, būk ši dra
ma esanti “baisus išniekinimas 
didelio ir gero žmogaus var
do.” “Dideliu ir geru žmo
gum” Spellmanas vadina po
piežių Pijų XII-ąjį, pataika
vusį naciams budeliams, at
kakliai puolusį visa, kas buvo 
pažangu.

Iš tikrųjų popiežiaus Pijaus 
XII-ojo nieks čia neišniekina, 
o tik faktiškai parodo, kad jis 
atsisakė užtarti milijonus žmo
nių, kuriuos budeliai hitleri
ninkai karo metu žudė.
k Ši pjesė katalikiška, josios 
vyriausias personažas — kata
likų kunigas Riccardo Fonta
na, nacių nužudytas. Fonta 
na, matydamas, ką hitlerinin
kai daro su žydais ir kitų tau
tų žmonėmis, nuvyko pas po
piežių Pijų XII-ąjį prašyti, 
kad jis tartų žodį prieš nacių 
kruvinus darbus. Popiežius 
betgi atsisakė tai daryti; jis 

*tik rūpinosi, kad komunizmas 
iš rytų ateina; jis rūpinosi, 
kad Vatikanas per mažai pa- 

' yamų gaunąs! Mat, anot Gė
tės:

Bažnyčia, piniguočiai ir karaliai 
Priėst negali niekad iki valiai.
Spellmanas užpuolė' pjesę, 

jos nematęs. Tai nėra etiška, 
nėra net gi ir katalikiška!

Prašau paskaityti sekama: 
KAUNAS. Rūstūs ir susi- 

Akaupę rinkosi vakar Kauno 
Politechnikos instituto studen
tai ir dėstytojai i mitingą, ku
riame iie griežtai pasmerkė 
Filadelfijos federalinio teismo 
nutarimą suteikti lietuvių tau
tos išgamai Antanui Impulevi- 

-čiui JAV pilietybe.
būsimas sta-

Upie JAV planus 
pulti Š. Vietnamą

Washingtonas. — Jung-1 lor: Ar tokiame atsitikime 
tinių Valstijų vyliausias | Kinija stotų į atvirą karą, 

arba pasiųstų iŠ. Vietnamui 
“liuosanorių” pagalbą, kaip 
ji pasielgė Šiaurės Korėjo
je?

Gen. Taylor atsakė, kad

n “Kas nors turėjo Oswaldą 
nušauti,” sakė J. Ruby

lenldja reilcalaufa 
nusiginklavimo

militarinis štabas, prieša
kyje su generolu Maxwell 
Taylor, laikė pasitarimą 
Pietų Vietname “partiza- 
Buvo svarstoma: kaip pul
ti Šiaurės Vietnamą —par-! jis mano, jog Kinija neitų 
tizanų būriais, lėktuvais, ar į karą, 
karo laivais blokaduoti jo 
pamarius.

Vieni siūlė suorganizuoti 
Pietų Vietname “[ 
nūs”, įsiveržti į Šiaurės

JAV karo orlaivyno 
komandierius gen e r o 1 a s 
Curtis LeMay sakė: “Aš 

partlza- siūlau, kad karą perkeltu
me į Šiaurės Vietnamą pul-

Dallas, Texas. — Jau ta
po išrinkta “jury’ teisimai 
J. Ruby (Rubio), kuris 
Dallaso kalėjime, policinin
kams bevedant Oswaldą už 
rankų, jį nušovė.

Lee Oswaldas buvo įta
riamas, kad jis nušovė pre
zidentą John Kennedį, lap
kričio 22 dięną. Oswaldas 
teisinosi, kad to nepadarė, 
bet Dalias miesto policijos 
centre lapkričio 24^d. Ruby 
jį nušovė.

Vietnamą, užimti svarbius ?r2 ir q saus-zemyje
susisiekimo centrus ir juos 
laikyti.

Kongresmanas Danielizanai gauna pagalbos iš 
Flood, iš Pennsylvania vai-1 šiaurės Vietnamo, tai mes 
stijos, klausė generolo Tay-' negalime karo laimėti...”

ą Tai tik vienas kelias mums .. Porcijai su]aikius Rubį, 
laimėti P. Vietname karą... i\s jie™s atsakė: Kas nors
Kol Pietų Vietnamo parti-

“THE WORKERIS”
VAIDINO ROLĘ

New Yorkas. — Kongre-

MERGAITĖ SUMUŠĖ 
MOKYTOJĄ

New Yorkas. — Junior
High School mokykloje Nr. sui priėmus JAV Konstitu- 
149 14-kos metų dikta mer
gaitė sumušė mokytoją Le
oną Hoytę. Mergaitė mušė 
mokytoją per veidą, sudau
žė akinius, prakirto kaktą 
ir piktai spardė.

ccijos 24-tą j į pataisymą 
prieš “poll tax” sistemą, tai 
“The Workeris” atžymėjo 
faktą, kad jis per visą sa
vo gyvavimą kovojo už pa
naikinimą-Kpoll tax11 ■ tvar
kos.

IŠ VISO PASAULIO
Washingtonas. —R. Nik- 

sonas, kuris pralaimėjo į 
JAV prezidento kandidata
vimo ir į Californijos gu
bernatoriaus vietą, vis vėl 
ruošiasi būti Respublikonų 
partijos kandidatu į JAV 
prezidentus.

priešakyje su Malvih M. 
Belli.

Rubio teisėju yra J. Krank 
Wilsonas. Prokuroru Hen
ry Wade. “Jury” sudaro 8 
vyrai ir 4 moterys.. Jais 
yra: Max E. Causey, Alien 
W. McCoy, Luther E. Dick
erson, Douglas J. Sowell, 
R. J. Fletchner, J. G.’Hol
ton. James E. Cunningham, 
J. Waymon Rose, ir mote
rys — Mildred McCollum, 
Gwen L. English, Aileen B. 
Shields ir Louise Malone.

Washingtonas. — War re- 
no komisija, kurią Johnso- 
nas paskyrė ištyrimui pre
zidento Kenedžio nužudy
mo, ginti Lee Oswaldo pusę 
paskyrė advokatą Walterj 
E. Craigą.

Oswaldo motina buvo nu- 
samdžius advokatą Marką

gi turėjo tą atlikti”, reiš
kia, Oswaldą nušauti.

Prokuroras pirmiausiai 
i iššaukė liudininkais prieš
Rubį detektyvą Thomas D.
McMilloną ir du policijos 
kapitonus — Glenn Kingą' 
ir P. T. Derią, kurie prie 
pat žmogžudystės scenos Lane, bet komisija jo nepri-, 
buvo. , 'ėmė, nes tyrimas, tai nėra

Rubį gina tgrupė advokatų teismas.

Haga. — Šiaurės jūroje 
nuskendo du laivai, kurie 
rūkų metu susidūrė. Tai 
buvo Liberijos “Evangelis
ta” laivas ir Šveicarijos 
“Carona”. Kiti laivai jų 
įgulas išgelbėjo.

---------------- Vientiane. —Laoso prem-
Paryžius. — TSRS dele- jeras S. Phoume reikalau- 

gacijos pirmininkas Nikalo- i ja, kad Jungtinės Valstijos 
metais išžudė buržuaziniai na-Į jus Podgornyj tarėsi su 
cionalistai. Tie patys buržua- į Prancūzijos prezidentu De 
žiniai nacionalistai, vadovau- GauUe jįs sakg kad TgRg 

žmogžudžiu, šaudė nekaltus 11 1 ancuzijos galėtų būti
žmones, plėšė Lietuvą. ! geresni santykiai.

Pralietas nekaltu žmonių 
kraujas niekad nenudžius nuo 
nusikaltėliu rankų. Jis reika-I 
Jauja atpildo! — pasakė N. 
Buzcras.

“Mūsų lūnomis byloja mo
tinu skausmas. Kalba1 pati 
Lietuvos žemė. Paskutinis ne
kaltai žūvančio kūdikio klyks- 
Anas. Niekada negalima at- 

* ^veisti žudikams, kurie okuna- 
; ci.ios metais siautėjo mūsų 
f gimtinėje”-^-sakomą KPI stu

dentų ir dėstvtojų mitingo 
laiške Filadelfiios miesto fe- 
deraliniam teismui. Laiške 
reikalaujama, kad būtų pa
keistas neteisėtas nutarimas ir

u i u rrt v p 
t Tribūnoje 

tybininkas Nerimantas Buz- 
gas. Jo visą šeimą pokario

Paryžius. — TSRS dele-

ištrauktų savo militarines 
jėgas iš Pietų Vietnamo.

TSRS patvarkymai 
,.. del pensijų '

Maskva. — Tarybų Sąju- 
gos ministrų taryba patvar
kė, kad kasyklų ir žemdir
bystės darbininkai, sulaukę 
senatvės pensijos, ją galės 
gauti ir dirbdami, o kitų in
dustrijų darbininkų pensija 
ir algos bus suderintos.
- Tas palies 13,000,000 
žmonių, jau sulaukusių se
natvės pensijos amžiaus.

1956 metais buvo nusta
tyta, kad Tarybų Sąjungo
je senatvės pensija yra nuo 
30 iki 120 rublių, tai ameri
kiniais pinigais nuo $33 iki 
$123 per mėnesį

Lietuvoje teisia

Londonas. — Jungtinėse 
Valstijose buvo paskelbta, 
būk Anglija remia JAV po
litiką—plėsti karą į Šiaurės 
Vietnamą. Anglijos prem
jeras D. Home tą užginčijo.

Bagdadas. — Nors Irako 
respublikos valdžia pasira
šė paliaubas su kurdais, bet 
kurdai laiko ats a r g o j e 
6,000 gerai išlavintų karių.

Atėnai. — Graikijoje ki-
A. Impulevičius būtų atiduo- ]us protestams prieš JAV
tas Tarybinei vyiausvbei.

Mitingo laišką pasirašė tūks- poiltiką, čionai nesilankys
tančiai KPI studentų ir dėsty- JAV karo laivai iš Šeštojo 
t°jU.

Tai žinia, paimta iš š. m.
laivyno.

JL 1111 C*y Cl 1111 Uvl JO 1LL» i ' #

kovo mėn. 1 <1. Vilniaus “Tie- Pekinas. — Kinija suma- 
sos.”

Lietuvos žmonės — studen
tija, darbininkija, intelektua
lai ir švietėjai reiškia protes
tą prieš Impulevičiaus padary

tiną JAV piliečiu.
T Tiesa, dabar jis jau ne Im- 
ftulevičius, o “Impulionis.”

Ir koks doras, savigarbus 
žmogus prieš tai galėtų už 
simerkti ?!..

Apie tai plačiau skaitykite 
šios dienos “Laisves” 2-ajame 
puslapy.

• žino karo lėktuvų skrajoji 
mus.

New Yorkas. — Rusky 
Golos” jau sukėlė aukomis 
$20,500.

O, beje, Čikagos marijonų 
organas pasisakė, kad Impule 
vičius-Impulionis — jo drau
gas I Marijonai jį gina.

Kunigėliai, ar tai nėra jū
sų prasiradimas ? I

Chicago. — Mirė Milton 
Burns, per ilgus metus vei
kęs United Auto Workers 
unijoje.

SVEIKINA “WORKERI
New Yorkas. — Proga 

“The Workerio” 40-ties me
tų sukakties jis gavo svei
kinimų iš viso pasaulio nuo

Pleasantville, Iowa. —Iš darbininkų laikraščių ir va- 
33 šio miestelio mokytojų, dų.
18 metė darbą, protestuoda
mi prieš mažas algas.

Nikosia, Kipras. — Tūk
stančiai kipriečių karštai 
sveikino Tarybų Sąjungos 
lakūnus, kurie atskrido di
deliu “Iliušino-18” lėktuvu.

Prie steigimo “The Wor- 
kerio” daug dirbo Charles 

; Į Ruteribergas, William Z.

Tahoe Valley, Calif. —Si
erra Nevada kalne, 8,700 
pėdų aukštyje, visi 85 žmo- 
nės žuvo susidaužius Para
dise Airlines lėktuvui.

Varšuva. —Atvyko į sve
čius Suomijos prezidentas 
Urho Kekkonenas ir Užsie
nio ministras J. Hallama- 
nas.

Maskva. — TSRS sutiko, 
kad JAV dideli laivai gali 
atgabenti kviečius.

Briuselis. — Belgija ne
dalyvaus sudaryme NATO 
mišrių įgulų ant atominių 
laivų.

Fosteris, Eugene Dennis ir 
kiti.

PAKISTANO IR KINŲ 
NAUJAS VIEŠKELIS
Karačis. — Kinija finan

suoja nutiesimą naujo vieš
kelio tarp jos ir Pakistano. 
1965 metais jis bus baigtas. 
Tada vieškeliai jungs Pa
kistano sostinę Rawalpindi 
su Kinijos sostine Pekinu.

KOMUNISTŲ VADAS 
KRITIKAVO SPAUDĄ
Chicago. — JAV Komu

nistų partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali kriti
kavo komercinę spaudą, ra: 
diją ir televiziją, kad plačiai 
“informuodami” apie sena
toriaus Barry Goldwaterio 
neatsakomingas kalbas tuo 
nukreipia visuomenės dė
mesį nuo svarbių naminių 
ir tarptautinių įvykių.

Varšuva. Lenkijos Užsie
nio reikalų ministras pasi
kvietė vieną po kitam di
džiųjų valstybių ambasado
rius U’ 4WX1W OCA V M j
valdžios planą nusiginkla-; 
vimo reikalais.

Lenkijos vyriausybė siū
lo tuojau įvykinti sekamus 
žygius taikos užtikrinimui:

(1) Pasirašyti nekariavi- 
mo sutarti tarp NATO ir 
Varšuvos apsigynimo 
jungos narių.

(2) Įsteigti Gentį inėje ^a įtraUkti į karą Ki-
Eui opoje zoną laisvą nuo c jau j^tų pasauli- 
atominių ginklų. nio j<aro prajžia. Palaiko'

(3) Panaikinti Vakarų JAV politiką tik anglai ir 
Europoje bent kokias kliu- italai, o kiti NATO nariai 
tis, kurios kenkia Vakarų priešingi.

ir Rytų valstybių prekybai.
(4) Pasirašyti susitari

mą, kad nei viena valstybė 
pasiekimui savo politikos 

jiems įteikė savo , nevartos militarines jėgas.
Paryžius. — Jungtinės

mą karo Pietų Vietname, 
net puolimą šiaurės Viet
namo respublikos. Tam 
griežtai priešinga Prancū
zija, kuri stoja už pietrytų 
Azijos šalių neutrališkumą.

| Vakarų Vokietija ir Olan- 
. dija mano, kad JAV politi-

STREIKUOJA 1,000 
DARBININKŲ

TSRS KOMBAINOS
GERAI VEIKIA

New Yorkas. — Jau pora Į Havana. — Tarybų Są- 
savaičių, kai streikuoja virš | jungos pagamintos kombai- 

| tūkstantis darbininkų vi
suomeniškų septynių žydų 
organizacijų. Jie priklauso 
prie American Federation

nes kirtimui cukranendrių 
labai gerai veikia. Jų pagal
ba bus galima skubiai ir ge
rai suvalyti cukranendres.

kunigą Jankauska . i ?f state & Mu"‘^pal, y0/' Svarfcu if.ta!’kad kom,bai‘ kers unijos 1707 lokalo. nos, nukirsdamos cukra-
tei-Vilnius. —čionai yra

siami šeši pereitojo karo ir geresnių darbo sąlygų, 
kriminalistai ir .absencijoje ( 
teisiamas kunigas Liongi- i 
nas Jankauskas, kuris kal
tinamas kartu su kitais už 
1,200 žmonių gyvybių, ku
rie buvo hitlerininkų nužu
dyti Skuodo apylinkėje.

Brooklynas.
lietuvių katalikų parapijoje

Reikalauja algų pakėlimo nendres, jas ir sukapoja į 
nedideles dalis.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Atėnai. — Kovo 6 d. mirė J 

Graikijos karalius Povilas. 
Jis buvo 62-jų metų am-

_  čionai žiaus. Sostą’užėmė jo sū- 
“ * j nūs Konstantinas, 23-jų me- 

kunigauja Lionginas Jan-*W amžiaus.
kauskas (jankus), Balfo 
direktorius, jis sakosi, kad 
to nedarė.

Newark, N. J. — Virš 6,- 
000 autobusų vairuotojų ir. 
mecvhaniku paskelbė strei
ką prieš Public Service 
Coach kompanijoa. Streikas 
suparalyžiavo transportaci- 
ja.

IŠTEISINO KLANIETĮ
Anniston, Ala. — Prieš 

kiek laiko Annistono teis
mas nuteisė klanietį Ken
neth Adamsą 189 dienų ka
lėjimo ir $100 piniginės 
bausmes už šaudymą į ne
grų bažnyčią.

Adams kreipėsi į aukš
tesnį teismą, kurio “jury” 
tik į 26 minutes panaikino 
pirmesnio teismo sprendi
mą, nors keturi negrai liu
dijo, kurie matė, kad 
Adamsas šaudė į bažnyčią. 
' Mat, K. Adams yra vie
tos Ku Klux Klano vadas.

MARŠAVO 10,000 NEGRŲ
Frankfort, Ky. — Vado

vybėje kunigo D r. Luther 
King, negrų vado, ir Jackie 
Robinsono apie 10,000 neg
rų maršavo prie valstijos 
kapitolio, protestuo darni 
prieš segregaciją.

CHICAGOJE 170,000 
VAIKŲ BOIKOTAS

* Chicago. — NAACP

Saigonas. — Pietų Viet
namo policija saugo JAV 
civilinius gyventojus ir mi- 
litaristų šeimas.

Saigonas. — P. Vietnamo 
partizanai vėl 
valdžios armijos dalinį ir 
užmušė du JAV kapitonus 
M.R. McBridę ir T. W. Cc- 
Carthy.

sunaikino

Madridas. — Numatoma, 
kad iš Tarybų Sąjungos at
vyks diplomatų pasitari
mams su Ispanijos valdžia 
ir organizacijomis.

Washingtonas. — Apie 
560 indėnų šoko prie Kapi
telio, protestuodami prieš 
varžymą jų žvejojimo.

Pekinas. — Atvyko Ru
munijos komunistų delega
cija priešakyje su premjeru 
Tonu G. Maureru.

Washingtonas. — Sena
tims komitetas 4 balsais 
prieš vieną nutarė neskirti 
pinigų slėptuvėms nuo ato- 

;• minių bombų.
Washingtanas. — JAV |-------------------

neduos Ispanijai $30,000,-' Maskva. — I TSRS atvy- 
000 pagalbos, jeigu jos lėk- ko Greville Wynne, Chur- 
tuvais nebus sulaikyta pre- i chillo žmona, 
kybą su Kuba. ------------------

-------------------Atėnai. — Graikijos ka-
Concord, N. H. — Rober- ro laivai plaukioja Kipro 

tas Kenedis, žuvusio prezi-! salos srityje.
dento brolis, vis daugiau 
gauna pritarimo, kad jį 
statytų į JAV vicepreziden
tus.

Washingtonas. — JAV 
suteikė Norvegijai 64 nau
jus karinius “F-5” lėktu
vus.

Dover, N. H.—New Yor- 
ko valstijos gubernatorius 

i Rockefelleris vis daugiau 
1 • 1 • 1 J 1 • • • •su_ gauna pritarimo statyti jį į

Washingtonas. — JAV 
federalinės vyri a u s y b ė s 
įstaigose dirba 301,900 neg
ru.

ruošė antrą mokyklų boiko- prezidentus, 
tą, reikalaujant negrų vai
kams lygių teisių su bal
taisiais. Mokyklas boikotą- torius Barry Goldwateris JAV ambasados, 
vo 172,000 vaikų. Pirmasis reikalauja siųsti virš Tary- tuodami prieš jų palaikymą 
boikotas įvyko pereitaisiais (bų Sąjungos JAV šnipiš- Anglijos ir Turkijos puses 
metais spalio mėnesį. ‘ kus “U-2” lėktuvus. Kipro reikaluose.

Durham, N. H. — Sena-
Atėnai.

! graikų demonstravo prie
, protes-

Tūkstančiai

‘ kus “Ū-2” lėktuvus. Kipro reikaluose.
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Tarasas Ševčenka
ŠIANDIEN, KOVO 10 DIENĄ, sukanka 150 metų, 

kai gimė didysis ukrainięčių tautos poetas Tarasas Šev
čenka (Taras Hryhorovič ševčenko). Taigi šie metai 
ukrainiečiams, nežiūrint, kur jie begyventų, yra Taraso 
Ševčenkos metai, kaip lietuviams—Kristijono Donelai
čio metai. Tačiau, kaip Donelaitis, taip ir Ševčenka kar
tu yra ir viso kultūriškojo pasaulio gerbiami., Juo labiau 
T. Ševčenka, kadangi jis buvo ne tik didelis poetas, o ir 
kovotojas prieš caro valdžią, kovotojas už savo tautos 
liaudies ir už visų prispaustųjų laisvę.

Taras Ševčenka gimė 1814 nvkovo 10 d. Morincų 
kaime, Zvenigorodo apskrity, Kijevo gubernijoje. Šev
čenko tėvai buvo vargingi dvarininko Engelhardto bau
džiauninkai. Tarasas iš pat jaunų dienų pažino 
baisų skurdą ir pažeminimą. Sulaukęs 9 metų amžiaus, 
neteko motinos, paskui, po dvejų metų, mirė ir jo tėvas. 
Gerieji kaimynai gelbėjo vaikui kiek begalėdami.

Bet Tarasas Ševčenka buvo labai gabus vaikas; ma
žas būdamas, pramoko jis skaityti, paskui.ir rašyti. Pie
menaudamas pas kitus, jis svajojo apie mokslą, apie jo 
įgijimą. Jis žavėjosi ukrainiečių kobzariais, vaikščiojan
čiais po kaimus liaudies dainiais ir kanklininkais, kurie 
dainavo liaudies dainas apie Ukrainos praeitį, apie tai, 
kaip ukrainiečiai kazokai kovodavo su lenkų ponais, su 
totoriais, su turkais.

Pagaliau dvarininkas 'Engelhardtas įtraukė jauną
jį Tarasą į savo tarnų skaičių. Nebuvo tai lengva tar
nyba—dažnai gaudavo vaikas plakti, bet jaunam ber
niukui ši tarnyba pasitarnavo tuo, .kad dvarininkas daž
nai keliaudavo į kitus miestus, kartu pasiimdavo ir Ta
rasą. T. Ševčenka susižavėjo tapyba, iš pat mažens mėgo 
užsiimti paišyba.

— ° — ’ v
APIE VIENERIUS METUS Engelhardtas gyveno 

Vilniuje ir čia laikėsi ir jaunąjį Tarasą. Matydamas, kad 
Ševčenka turi nepaprastų gabumų paišyboje, dvarinin
kas norėjo jį padaryti savo rūmų (palociaus) tapytoju, 
todėl leido jam mokytis paišybos.

Sakoma, T. Ševčenka, būdamas Vilniuje, lankė Vil
niaus universitetą, ėmė piešimo pamokas iš profesoriaus 
Jono Rustemo. Ševčenka;Vilnių labai pamilo; čia jis bu
vo įsimylėjęs į jauną lenkaitę siuvėją Dunią Guzikovs- 
ką. Čia jis išmoko lenkų kalbą ir susipažino su Adomo 
Mickevičiaus poezija, kūryba.

Užsidegė T. Ševčenka noru ir rašyti eilėraščius, kur
ti poeziją ukrainiečių kalba. Tam talentą jis turėjo taip 
pat didelį! /

— 0 —
1831 M. DVARININKAS VYKSTA į Peterburgą ir 

kartu vežasi Tarasą. Atiduoda jį ten mokytis piešti pas 
’Širiajevą. Tarasas ne tik piešia, o ir, slapta, rašo, kuria 
•ukrainiečių liaudies kalba daineles.

Susipažįsta T. Ševčenka su visa eile įžymiųjų vy
rų,—su poetu Žukovskiu, su dailininku Briulovu, su uk
rainiečių rašytoju Grebionka, su dailininku Vencianovu. 
Visi jie mato Tarase nepaprastai didelį talentą. Deja, 
jaunuolis ne laisvas, jis priklauso ponui, jis gi baudžiau
ninkas!

Briulovas prašo dvarininką E'ngelhardtą išlaisvinti 
jaunąjį Tarasą. Dvarininkas atkerta: sumokėkite pus
trečio tūkstančio auksinių rublių, tai išlaisvinsiu. Daili
ninkas sumoka reikalaujamą sumą, o jai atgauti, nupie
šia poeto Žukovskio portretą, išleidžia loterija, na, ir su-

- renka tuos pinigus.
; Tarasas Ševčenka laisvas, išpirktas.

Pagalvokite gerbiamas skaitytojau, kaip tuomet 
galvojo jaunasis Tarasas!..

— 0 —
T. ŠEVČENKA BAIGe Peterburgo dailės akademi

ją. Jis jau ne tik įžymus dailininkas, bet ir poetas. Ra
šo, kuria eilėraščius, platina liaudyje — eilėraščiai nu
kreipti prieš carizmą; jie apdainuoja ukrainiečių liau
dies sunkią nedalią; poezija kovinga, carui nepatinka.
X Jis grįžta į Ukrainą, ten veikia, šviečia liaudį. Ta

čiau: 1847 m. tampa suimtas ir ištremiamas į Kazach
staną būti eiliniu kareiviu.

1857 m. T. Ševčenka iš tremties buvo paleistas į 
laisvę. Leidžiasi kelionėn po Rusiją. Pagaliau 1858 m. 
gauna jis leidimą gyventi ir Peterburge.

' — 0 —
X PARAŠE T. ŠEVČENKA gražios poezijos, puikių 
eilėraščių,—paprasta ukrainiečių kalba sukurtų. Jo raš
tai išversti į daugybę kitų pasaulio kalbų. Tarybų Lie
tuvoje taip pat yra išversti į lietuvių kalbą ir. išleisti 
Rątys geriausieji T. Ševčenkos eilėraščiai.-
J Jis paliko daugybę puikiu meno kūrinių—paveikslų. 
£*• T. Ševčenkos vardas šiandien plačiai žinomas visa- 
lūe kultūriniame pasaulyje.

. **/. Mirė didysis ukrainiečių dainius ir kovotojas 1861 
metų vasario 26 d. Petrograde.

Šiemet Washingtone, D. C., bus atidengtas T. Šev
čenkai paminklas.

Pažangieji JAV ukrainiečiai ruošia didžiulius mi- 
, tingus savo poetui pagerbti.

Kas ką rašo ir sako
Del A. IMPULEVIČIAUS 
ĮPILIETINIMO

Kaip žinia, Philadelphijo- 
je gyvena Antanas Impule- 
vičius, nacis nusikaltėlis, 
atlikęs baisius darbelius 
Lietuvoje ir Baltarusijoje 
praėjusiojo karo metu.

Šių metų sausio mėnesį A. 
Impulevičius buvo natūrali- 
zuotas, padarytas JAV pi
liečiu! Sužinojus apie tai 
tarybinė spauda pakėlė pro
testą.

Aną dieną Maskvos “Prav- 
doje” F. Tarasovas šitaip 
parašė:

Vargu ar Jungtinių Ameri
kos Valstijų gyventojai gali 
pasveikinti kits kitą su tuo, 
kad neseniai daugiamilijonine 
sandrauga pasipildė dar vienu 
piliečiu. Nors, žinoma, tuo ga
li džiaugtis tie, kurie tarptau
tinius susitarimus laiko po
piergaliu, kurie nusikaltėlių 
globojimą pavertė savo profe
sija.

Kalbama apie Filadelfijos 
federalinio t e i s m; o neseniai 
priimtą nutarimą, pagal kurį 
karinis nusikaltėlis, tarybinio 
teismo nuteistas aukščiausiai 
bausmei — sušaudyti, Anta
nas Impulevičius (kurio var
das dabar A. Impulionis), ga
vo JAV pilietybę.

Šis vardas gerai žinomas Ta
rybų Lietuvoje. Okupacijos 
metais budelio Impulevičiaus 
gauja kankino tūkstančius ta-
rybinių žmonių, šaudė kur ir 
kaip pakliuvus, kad tik įtiktų 
hitlerininkams. 50 tūkstančių 
nužudytų žmonių šaukiasi at
pildo. Dar neužgijo kruvinos 
žaizdos, kurias padarė Impu
levičius Kaune, Mickevičiaus 
slėnyje, Užusalių kaime, Mins
ke, Borisove, Sliucke ir kitose 
vietose.

Tarptautiniai susit arimai 
reikalauja iš valstybių išduoti 
jų tęyįtbrijose besislapstančius 
karinius' nusikaltėlius ir juos 
nubausti.

, Užuot. įvykdęs šiuos .tarptau
tinius susitarimus, Filadelfijos 
įteisinąs, priima (nutarimą su
teikti kariniam' nusikaltėliui 
A. Impulėvičiui JAV pilietybę. 
Tarybiniai žmonės protestuo
ja prieš' Filadelfijos teismo 
nutarimą ir reikalauja, kad 
karinis nusikaltėlis A. Impule
vičius būtų išduotas tarybi
niams valdžios organams, kaip 
to reikalavo Tarybinė vyriau
sybė savo notoje JAV vyriau
sybei.
Vilniaus “Tiesa”

I •

apie tai
Š. m. vasario 27 d. Vil

niaus dienraštis “Tiesa” iš
spausdino vedamąjį (edito- 
rialą) tuo pačiu klausimu. 
Paduosime skaitytojui čia 
būdingesnius to laikraščio 
pasisakymus.

Federalinis teismas Filadel
fijoje nutarė suteikti Antanui 
Impulėvičiui JAV pilietybę, 
Tokią žinią atnešė telegrafas. 
Šis nutarimas sukels pasipik
tinimo audrą plačiausiuose 
sluoksniuose tiek pačioje A- 
merikoje, tiek už jos ribų.

Būna atsitikimų, kada nežy
mus, atrodytų, bruožas at- 
sklėidžia reiškinio esmę. Taip 
kartais žmogus vienu kitu žo
džiu, dargi judesiu ar šypse
na atskleidžia save, taip kar
tais nežymus pridėtinis garsas 
motore signalizuoja apie dide
lius defektus jame.

Pati savaime Impulevičiaus 
byla Amerikoje yra atskiras 
atvejis. Tačiau jos išsprendi
mas pasako labai daug. Kam 
teko kalbėtis su Juntginių A- 
merikos Valstijų visuomenės 
veikėjais, tas žino jų argu
mentus, kuriais jie atsako į 
kaltinimus dėl rasizmo siau
tėjimo, rasinio diskriminavi
mo, negrų persekiojimo Jung
tinėse Amerikos Valstijose. 
Jie paprastai stengiasi suvers
ti visą kaltę kai kurių JAV 
sluoksnių nesąmoning u m u i. 
Girdi, mes irgi ■ prieš - rasinį 
diskrimin avimą ir rasizmą, 
prieš, fašistus, bet dar esama 
nesąmoningų žmonių, ir įsta
tymais čia nieko nepadarysi. 
Reikia, girdi, kantraus auklė
jamo darbo, kuris duoda sa
vo rezultatus palyginti ne
greitai.
• O ką jūs pasakysite dabar, 
ponai ? Ar federalinio teismo

teisėjai taip pat nesąmoningi 
elementai, kuriuos reikia auk
lėti? Ar ir jie — amerikinio 
teisingumo pažiba — taip pat 
dar nepasiekė reikiamo sąmo
ningumo lygio ? O gal jie ne
žinojo, kad jie suteikia JAV 
pilietybę žmogžudžiui, rudųjų 
kraugerių tarnui ir budeliui, 
kuris pražudė daugiau kaip 
50 tūkstančių aukų — taikių 
gyventojų ?

Ne, teisėjai visa tai žinojo, 
nepaisant to, o gal ir kaip tik 
dėl to, jie suteikė A. Impu- 
levičiui JAV pilietybę. Gė
dingas sprendimas! Filadel
fijos federalinio teismo teisė
jai nagrinėjo bylą dėl Impule
vičiaus, o smerkiamąjį spren
dimą pasirašė sau. . .

Toliau:
Lietuvoje nereikia pasakyti, 

kas toks Impulevičius. Mūsų 
akyse dar tebėra neišdilęs tas 
vaizdas, kurį matėme, kada 
kaltinamųjų suole sėdėjo Im
pulevičiaus sėbrai, o jo kėdė 
stovėjo tuščia. Mūsų atminty
je tebėra liudijimai, kada bu
deliai pasakojo, kaip jie šau
dė IX forto šlaituose ,kaip jie 
žudė vaikus ir moteris, kaip 
jie traiškė kūdikių galvas į 
medžius ir tvoras, kaip maus
tė juos ant durtuvų, kaip kil
nojosi žemė, po kuria vaitojo 
gyvi palaidoti tūks t a n č i a i 
žmonių.

Ne viena motina Lietuvoje 
pagalvos: kas gi tie, kurie sė
di Filadelfijos federaliniame 
teisme? Ar turi jie vaikus ir 
šeimas, ar turi jie sąžinę ? 
Tegu jie atvažiuoja, tegu ap-
lanko Panerių slėnius, kur dar 
šiandien negalima žengti 
žingsnio, neužmynus ant su
trupintų žmogaus kaulų, tegu 
išvaikščioja skersai ir išilgai 
visą Lietuvą ir išgirsta nebylų 
ir rūstų kapų kaltinimą Aly
tuje ir Skuode, Šakiuose ir 
Kapsuke — visur jiems paro
dys nusikaltimų paminklus. 
Labai rambios sąžinės reikia, 
kad būtų galima išlikti ra
miam, pamačius šiuos vaiz-! 
dus.

Bet JAV teisėjams užteko
plutos ant sąžinės. 1 Jie liko 
kurti mirusių vaitojimui, kuris 
pasiekia mus, nepaisant metų 
šydo. •

Nacių ir jų bendrininkų nu
sikaltimai yra tokio pobūdžio,

J. GRIGIŠKIS “Labai mėgau vaikščioti

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Tragiška Kenedžio mirtis 

tebėra neišryškinta
Dallaso mieste ir visame 

mūsų krašte tebėra miste
rija,. kas ir kaip suorgani
zavo ir atliko tą baisią 
žmogžudystę, kurioje mūsų 
prezidentas Kenedis gyvas
tį prarado. Taipgi niekas 
neišryškina, kokiu tikslu 
Jack Ruby nušovė įtariamą 
Kenedžio užmušėją Lee 
Harvey Oswaldą.

New Yorko dienraštis 
“Journal American” ir kiti 
Hearsto laikraščiai patalpi
no savo korespondentės Do
rothy Kilgallen rašinį, ku
riame jinai sako, kad visas 
Oswaldo ir Ruby dalykas 
“tebėra misterija.” Jinai 
įrodinėja, kad “FBI gelbė
jo” Ruby ir šiuo metu ban
do viską slaptybėje užlaiky
ti.

“Pasirodo, kad Washing- 
tonas žino ar turi nuožiūrą 
apie Lee Harvey Oswaldą, 
ko nenorėtų informuoti 
Dallaso ir viso pasaulio,” 
rašo D. Kilgallen. Ruby 
advokatai ir FBI, atrodo, 
bando visas šiuo reikalu in
formacijas palikti slapty
bėje. Tuo sumetimu jie ir 
paskelbė, kai buvo Oswal- 
das nušautas, kad Visas da-

Dabar Apeliacijų teismas 
pripažino, kad tokie federa
linės valdžios patvarkymai 
yra nekonstituciniai. Žur
nalistas Worthy laimėjo.

Bet dar tebėra neišspręs
tas keleto jaunuolių, Kubą 
aplankiusių ir jiems grįžus 
areštuotų, klausimas. At
rodo, kad Worthy laimėji
mas atneš pergalę ir tiems 
jaunuoliams, kurie panašiai 
kaltinami.

Komunistų partijos pir
mininkė Gurley Flynn, tą 
Worthy laimėjimą žymėda
ma, aiškina, kad jis taipgi 
gali palengvinti komunis
tams, kuriems federalinė 
vyriausybė atsisako išduoti 
užsienin vykti pasportus.

• '

115 r: etų neturėjusi 
gydytojo pagalbos

Agnieška Struopienė da
bar mini savo 115 metų su
kaktį. Ji gyvena Skuodo ra
jono Šatraminių kaime.

“Švyturio” koresponden
tas A. Kubilas turėjo su ja 
pasikalbėjimą. Ji sakė, kad 
visą savo gyvenimą neturė
jusi daktaro pagalbos. Jei 
kada sunegalavusi, tai jai 
padėdavo kiečiai, lepžie- 
džiai ir kitokios žolelės.

pėsčia, ir niekad nesu va
žiavusi autobusu ar kitokia 
mašina/’ Agnieška pasako-
ja. “Saulė man visada pa
tinka.”

Ji turi daug anūkų ir pro- • 
anūkių, kurių yra net še
šios kartos.

Apie namus dar dirbinėja. 
Valgo natūralų maistą. Vi
sada linksma, žvali, myli 
gyvenimą ir sveikai protau
ja. .

Kita senyva moteris—Ma
ria Kosler, Vakarų Vokieti
joje gyvenanti. Jinai šiuo 
metu minėjo 102 metų su
kaktį. Užklausta korespon
dento, kaip ji tokio senyvo 
amžiaus sulaukė, Maria 
Kosler atsakė: “Niekad ne
buvau ištekėjusi ir todėl 
neteko man pyktis su savo 
vyru.”

■ • '

Pinigai—nešvarūs
Prancūzijos bakteriologi* 

nė laboratorija pravedė ty
rinėjimą įvairių šalių pini
gų. Tyrinėjimas parodė, 
kad nešvariausi pinigai yra* 
Argentinos, Ispanijos ir 
Graikijos.

Minėtų šalių pinigai tu
rėjo nemažai džiovos, niežų 
ir kitokių ligų bakterijų, 
kokių daug mažiau rasta 
ant daugelio kitų kraštų 
pinigų.

kad jie neužmirštami ir ne
gali būti užmiršti. Priešingai, 
kuo daugiau laiko praeina 
nuo tų nusikaltimą padarymo, 
tuo labiau žmonija įsisąmoni-1 
na visą jų esmę. Negalima 
laikyti atsitiktiniu tą dalyką, 
kad būtent dabar vis daugiau 
įvyksta teismų prieš nacisti
nius nusikaltėlius. Tie teismai 
išreiškia plačių masių pasipik
tinimą šiais nematytais istori
joje žiaurumais, prieš kuriuos 
kaip blankūs šešėliai atrodo 
Nerono ir Torkvemados nusi
kaltimai.

Dargi Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje vis labiau 
niaukiasi debesys viršumi na
cistinių galvų, vis dažniau jie 
teisiami.

Filadelfijos federalinis teis
mas savo' sprendime išreiškė 
Barrio Goldwaterio, generolo 
Walkerio, birčistų ir kitų fa
šistų, pusiau fašistų bei ra
sistų nuomonę. Bet jis neiš
reiškė plačiausių Amerikos 
liaudies masių nuomonės. Mi
lijonai amerikiečių supras, 
kad šis teismo nutarimas yra 
tolesnis reakcijos puo 1 i m a s 
prieš demokratiją, prieš JAV 
konstituciją, prieš žmonišku
mą. Jie skaudžiai pergyvens, 
kad šis puolimas eina iš tokios 
įstaigos, kuri turi saugoti ir 
ginti demokratiją, konstituci
ją, žmoniškumą.

Pastaruoju laiku tenka vis 
dažniau girdėti iš JAV veikė
jų nusiskundimą, kad JAV 
prestižas smunka. Yra dargi 
tokių žmonių, kuriexdęl to lin
kę kaltinti Tarybų Sąjungą, 
komunistus. Ne, ponai, žiau
riausieji savo prestižo priešai 
esate jūs patys. Jį smukdo ir 
negali nesmukdyti tokie veiks
mai, kaip parama fašistiniams 
nusikaltėliams.

Federalinio teismo nutari
mas yra naujas didelis smū
gis JAV prestižui visame pa
saulyje. Jūs pretenduojate bū
ti laisvojo pasaulio vadovai, 
žengti jo priešakyje, o pri- 
glaudžiate pikčiausius laisves 
ir žmoniškumo priešus. Kas 
gali jus gerbti, jumis pasiti
kėti?!

lykas “jau baigtas.”
Visuomenės akyse, tačiau, 

ši tragedija tebėra neišryš
kinta . Vis daugiau ir dau
giau laikraščių kelia Klau
simą, kodėl visąs tyrinėji
mas vedamas prie uždarų 
durų, kodėl Oswaldo moti
nos advokato Mark Lane 
prie tyrinėjimo neprilei
džia, kodėl prez. Johnsono 
paskirtas Warreno komite
tas viską taip siaurai tiria.

Šiomis dienomis tuo svar
biu klausimu pasisakė ir 
Philadelphij o s i “Inquirer,” 
ir “Houston Post/’ Tie did- 
lapiai taipgi nupeikia visą 
tyrinę j imo, procedūrą. Pla
čiai kalbama, kad Oswal- 
das gali būti tuo oželiu, ant 
kurio nugaros suversta ki
tų padarytos kriminalystės. 
Dėl to jis buvo kulkos pa
galba amžinai nutildytas, 
kad negalėtų teismabutyje 
atidengti kokios nors slap
tybės.

Dar nežinia, kas paaiškės 
Dallaso mieste, kur Jack 
Ruby teisiamas.

JAV teismo nuosprendis 
pasportų klausimu

JAV Apeliacijų teismas 
Louisiana valstijoje padarė 
svarbų tarimą pasportų 
klausimu. Jis atmetė že
mesniojo teismo nuosprendį 
nubausti negrą žurnalistą 
Williamą Worthy.

Žemesnysis teismas pir
miau palaikė federalinės 
valdžios kaltinimą šiam 
žurnalistui, be pasporto nu
vykusiam į Kubą ir už kiek 
laiko grįžusiam namo. Mat, 
vyriausybė turi patvarky
mą, kad-be jos leidimo nie
kas neturi teisės į Kubą 
šiuo metu vykt.

Žurnalistas Worthy turė
jo pasportą, bet valdžia jį 
konfiskavo, kai jis grįžo iš 
Europos. Ji tai darė , todėl, 
kad šis žurnalistas, be val
džios leidimo, buvo nuvy
kęs į Kiniją. Tai jis padarė 
savo profesijos sumetimais. 
Kai jo pasportas buvo kon
fiskuotas, tai jis ir be pas
porto ar kito kokio nors 
valdiško leidimo nuvyko 
Kubon, taipgi savo profesi
jos reikalais, kad iš ten ga
lėtų parašyti savo spaudai 
įspūdžius. Kai grįžo namo, 
tuoj buvo areštuotas.

Kinija ir branduolinio ginklo 
uždraudimas .

Šalis, besivadovaujanti so-1 gyvybę, tai Tarybų Sąjun-
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cialistine ideologija, stoja 
prieš taikos liniją?.. Vie
šoji pasaulio opinija, tarp
tautinis darbininkų judėji
mas jau pasakė nuosprendį: 
tai rimčiausia Kinijos vado
vų klaida, kuri gali bran
giai kainuoti kinų ztautai. 
Kinijos vadovai nusirito iki 
įo, kad išdrįso pareikšti, 
jog nieko bloga neatsitiksią, 
jeigu žūsianti pusė žmoni
jos, jeigu žūsią 300 milijo
nų kinų: už tatai imperia
lizmas, girdi, taip pat žlug- 
siąs, o tie žmonės, kurie iš
liksiu, sukursią tūkstantį 
kartų aukštesnę civilizaci
ją. •. Natūralu, kad nė vie
nas žmogus su tokia pažiū
ra negali sutikti.

Tarybų Sąjupngos kovi
nės galios užtektų nušluoti 
nuo žemės paviršiaus bet 
kokį agresorių, kiek raketų, 
laivų ir baterijų jis beturė
tų. Tačiau griaunamoji jė
ga socialistinės valstybės 
rankose-^ne agresijos įran
kis. Tai^alingiausias tai
kos ginkjas.

— Dabartinėmis sąlygo
mis,—r-sako N. Chruščiovas, 
—klausimas iškilęs taip: ar
ba taikus sambūvis, arba 
pasaulinis termobranduoli
nis karas. Tarybų Sąjunga 
tvirtai laikosi lenininių po
zicijų, kurios remiasi taikiu 
sambūviu tarp valstybių, 
turinčių skirtingą, socialinę 
santvarką. Todėl mes ra
ginome ir raginame derybo
mis spręsti pribrendusias 
problemas, atsirandan č i a s 
valstybių santykiuose.

Labai gaila, kad šių iš
mintingų žodžių nenori iš
klausyti Kinijos Liaudies 
Respublikos vadovai. Ne
pripažindami taikaus sam
būvio, jie užėmė neteisingą 
poziciją pačiu svarbiausiu 
šių dienų klausimu — karo 
ir taikos klausimu, žmoni
jos egzistavimo klausimu. 
Dogmatiškai teigdami karų 
neišvengiamumą, jie sąmo
ningai sumenkina branduo
linio karo grėsmę.

—Jeigu kas Pekine, — sa
koma TSRS vyriausybės 
Pareiškime rugpiūčio mėn. 
21 d., — ketina paaukotu 
pusės savo šalies gyventojų

gai ir jos vyriausybei bran
gi ne tik pusės Tarybų Są
jungos gyventojų gyvybė, 
bet ir kiekvieno tarybinio 
žmogaus gyvybė, jiems taip 
pat toli gražu ne vis tiek, 
koks likimas ištiks pasaulio 
tautas.

Baigdamas; šias pastabas, 
drąsiai galiu tvirtinti: nėra 
nė vieno doro žmogaus pa
saulyje, kuris nepalaikytų 
šio didžiai humaniško tezio.

Laimės blaivus protas! 
Laimės žmogus, lenininės 
taikos idėjos!

Pr. Kuraitis-šacikauskas
Montevidėjus, 1964 m. vasaris

Dykuma Ramiajame 
vandenyne

Nedideliame Ramiojo 
vandenyno trikampyje, tarp* 
Havajų salų, San Diego 
uosto (JAV) ir 5° šiaur, 
platumos bei 140° vakar, 
ilgumos taško yra... dyku
ma. Šio rajono viršutinia
me 150 metrų storio van
dens sluoksnyje labai maža 
zooplanktono, čia labai ma
žai ir žuvų, jūrinių gyvūnų.

Jūrinių gyvūnų ir augalų 
gyvenimas, kaip žinoma, 
tampriai susijęs su vandens 
temperatūra ir druskingu- 
mu, su jame esančiu deguo
nies ir maisto medžiagą 
kiekiu. O tai, savo ruožtm 
priklauso nuo vandens ma-/ 
šių judesių. Staiga paki
tus jūrų srovių krypčiai, 
jūrinių organizmų gyveni
mo sąlygos arba labai pa
blogėja, arba* atvirkščiai, 
pagerėja, ir jie ima audrin
gai daugintis. Pavyzdžiui, 
pasikeitus šiltosios srovės 
ties Pietų Amerikos kran
tais krypčiai, tose vietose 
masiškai žuvo žuvys ir kiti 
jūros gyventojai.

Ramiojo vandenyno “dy
kuma” yra subtropinėje 
aukšto slėgimo srityje, kur 
daugiausia vyrauja silpni* 
vėjai. Todėl čia beveik nžr 
ra vandens vertikalinės cir
kuliacijos, kuri iš dugno ga
bena į paviršių maisto me
džiagas planktonui, kuriuo 
minta žuvys.



Knygai paskirtas 
gyvenimas

Š. m. vasario 28 d. sukako 
60 metų įžymiam respubli
kos bibliografui ir biblio
grafinio darbo organizato
riui, Lietuvos TSR Knygų 
rūmų direktoriui Antanui

Visas jo gyvenimas yra 
susijęs su knyga, veikla kul
tūros-švietimo dirvoje. Bur
žuazijos valdymo metais A. 
Ulpis nemaža prisidėjo 
spausdinant ir platinant ko
munistinę literatūrą, daly
vavo MO.PRo veikloje .

1940 metais, įstojęs į par
tijos eiles, jis visomis jėgo
mis įsijungia į kultūrinį 
darbą jaunoje Tarybų res

publikoje, nemaža laiko ski
ria Lietuvos kino studijos 
organizavimui. Karo metu 
jį matome Tarybinės Armi
jos lietuviškojo junginio 
gretose. Už karinius nuo
pelnus A. Ulpis apdovano

ji jamas Raudonosios žvaigž
dės ordinu ir medaliais.

Sutriuškinus fašistinius 
grobikus, A. Ulpis pradeda 
dirbti tik ką įkurtų Lietu
vos TSR Knygų rūmų di
rektoriumi. Nuo to meto li
gi šių dienų Knygų rūmų 
veikla neatskiriamai susiju
si su jo vardu .

Pirmaisiais gyvavimo me
tais apie Knygų rūmus iš 
viso mažai kas težinojo, 

^šiandien Knygų rūmai yra 
stambus mūsų respublikos 
kultūros centras ir savo 
veikla bei darbais plačiai ži
nomi respublikoje h* už jos 
ribų. Ulpio pastangų, nuo
širdaus darbo čia yra įdėta 
nemaža.

A. Ulpio redaguojami vals- 
frtybinės bibliografijos orga- 

, nai — “Lietuvos TSR Kny
gų metraštis” bei “Žurnalų 

liA' laikraščių straipsnių met
raštis” — teikia išsamią in
formaciją apie respublikoje 
išeinančias knygas ir svar
besnius straipsnius, išspaus
dintus period ikoje. Nuo 
1957 metų “Tarybinės litua- 
nikos metraštyje” imta re- 

Agistruoti lituanistinė me
džiaga, pasirodanti socialis
tinės stovyklos šalių spau-

Už nuopelnus sudarant ir 
išleidžiant pilną 1940-1948 

* metų tarybinės spaudos 
" valstybinę bibliografiją ir 

už ilgametę kultūrinę veik
lą Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mas suteikė A. Ulpiui Lie
tuvos TSR neusipelniusio 
kultūros veikėjo garbės var

PAVASARIS MEKSIKOJE

kai kur ariama 
kai kur naudoja- 
darbui asilas bei 
o tik retkarčiais 
pamatyti trakto-

Noriu patiekti eilę rašinių 
“Laisvės” skaitytojams, kad 
juos supažindinti su mano 
kelionės įspūdžiais nuo Leo
nidas, Mich., ir net iki Mek
sikos, taipgi virš 200 myliii 
Meksikoje ir atgal į JAV. 
Esant Meksikoje vasario 
pradžioje, kada ypatingai 
mūsų šiaurėje dar dideli 
šalčiai, ten jau matėme pa
vasarį. O dar naujenybė ir 
ta, kad ten matėme ariant 
dirvožemį labai atsilikusia 
sistema: 
jaučiais, 
m a tam 
karvutė, 
galėjome 
rių.

Visų pirma norėčiau pa
sakyti, kad keliauti, tai bū
tinai reikia turėti šias tris 
kvalifikacijas: vieną kitą 
atliekamą dolerį, gerą svei
katą ir norą bei pasiryžimą 
keliauti. Neturint šių kva
lifikacijų, jokia kelionė ne
pavyks—nebus linksma, ne
bus patenkinanti.

Mes su žmonele esame la
bai patenkinti savo kelione. 
Mūsų patyrimai vertesni 
daugiau negu mes jai pini
gų išleidome. O pats mūsų 
kelionėje patyrimų žiedas— 
tai bus Meksika.

Reikia pasisakyti, kad 
mes jau daug esame keliavę 
per visą JAV šalį, bet nie
kada negavome tokio gilaus 
pasitenkinimo, iki aplankė
me Meksiką. Rodosi, nieko 
naujo savo kelionėmis ne
patyrėme, ot tik praleidi 
laiką nebūdamas vietoje. 
Tai argi Meksika iš tikrųjų 
yra tokia svarbi, naujoviš- 
viška, kad ji jau palieka 
mūsų atmintyje gilų susido

mėjimą? Jei aš mokėčiau 
j tau, gerbiamas skaitytojau, 
; viską tai apsakyti, ką ma
čiau, viską taip išreikšti,

žįstamų brolių lietuvių. Ne 
vien tik į Arizoną mes ruo
šėmės, mes ryžomės aplan
kyti Kaliforniją, Texasa ir 
kitas vietas, tik savo plane 
neturėjome Floridos, nes 
ten jau viešėjome keletą 
kartų. Tačiau išėjo priešin
gai: šį rašinį jums rašau iš 
Floridos. Jei jūs mane pa*- 
klausite, kaip aš atsidūriau 
Floridoje, tai teisingas at
sakymas bus: čion mus at
vijo visur siautėjanti šal
čiai.

Na, visgi nereikia toli nu
klysti nuo mūsų temos. Iš 
Michigano į Phoenixa (Ari
zonoj) kelionė gan ilga, ėmė 
keturias dienas, kartais va
žiuojant 70 mylių per va
landą greičiu, padarėme virš 
2,000 amerikoniškų mylių. 
Keliai labai geri. Kuras be
veik visur parsiduoda nuo 
34 iki 37 centų galionui. O 
kada darai tūkstančius 
mylių, tai reikia daug ga
lionų.-. O kur maistas, 
naktynės? Aišku, tai išlai- 
dinga kelionė.

Važiuojant per pietvaka
rines valstijas jau matai 
skirtingesnius vaizdus negu 
pas mus šiaurėje. Pasiekus 
New Mexico valstiją, jau 
nieko daugiau nematai, kaip
tik akmenynus, ar tai būtų pirantė Leokadija Petkevi- 
kalnai ar stepės. Čia tu v<°- į čienė rašo darbą apie JAV 
žiuoji didelio kalno kaip pažangiųjų lietuvių veiklą 
pirštas iškištu šonu; tavo 1933-1940 metais. Neseniai 
dešinėj nežinai kiek aukštu
mo kalnas, o kairėj nežinai 
kiek gylio griovys (cany
on). Čia tu laikaisi už vai- 
raračio, ir dar girdi žmoną 
raginant: “Saugokis, laiky
kis arčiau prie šio ak
mens...” Tu pradedi šilti, 
tau spurgelės ant nosies jau 
ir iššoka... ’ I

Važiuok į kalną, motoras 
sunkiai alsuoja; važiuok že- 

kaip jaučiau, tai, "inanau, j myn, mesk į • pirmą “gyrą”

Kauno radijo gamykloje

IŠ LAIŠKŲ
“Šviesoje” yra vertingos 

medžiagos iš darbininkų ju
dėjimo istorijos. Mūsų in
stituto bendradarbis R. Ma
liukevičius baigia rašyti pla
tesnį darbą iš V. Kapsuko 
veiklos iki 1918 metų. Jam 
daug medžiagos davė ame
rikiečiu “Kova” -ir kiti lei
diniai. Bus įdomu panaudo
ti taip pat V. Paukščio-či- 
biro atsiminimus, paskelb
tus 1956 m. “šviesos” Nr. 3, 
kaip 1911 metais rūpintasi 
V. Kapsuko ir Z. Angarie- 
čio išvadavimu.

Vilniaus universiteto as-

universiteto katedroje buvo 
svarstytas vienas jos pa
rengtas spaudai straipsnis. 
Autorė surinko gražios me
džiagos. Posėdyje dalyvavę 
draugai jai davė įvairių pa- Į 
stabų, patarimų. Straipsnis 
visiems patiko, nes jis nag
rinėja Lietuvoje mažai ži
nomą istorinę medžiagą.,

Su įdomumu perskaičiau 
1958 m. “šviesos” Nr. 3 K. 
Petrikienės pranešime žinu-

būtumei giliai suįdomintas. ant stabdžių, o tą darant tę, kad JAV pažangieji he
Tikrai Meksika yra tokia 

skirtinga, kad ji yra ir nau
joviška ir kartu senoviška. 
Tryliktas ir šešioliktas 
šimtmetis susidūrė su dvi
dešimtuoju šimtmečiu kely
je, ir vienas kitam nenori 
pasitraukti iš kelio. Asilas, 
kuris traukia dviratį veži
mą, susidūrė su didžiuliu 
sunkvežimiu, ir nei vienas, 
nei kitas nenori trauktis iš 
kelio, o jų jėga' ir greitis 
labai skirtingi. Jautis, ku
ris traukia medinį arklą, 
susidūrė dirvožemyje su di
deliu traktoriumi, matai 
juos abu arti viens kito ir 
galvoji: senovė ir nūdiena... 
Vaizdas vertas gilaus susi
domėjimo, samprotavimo.

Bet jei jūs man atleisite 
šiuo kartu, tai aš eisiu tru
putį į šalį ir paliesiu šį tą 
iš mūsų kelionės, kaip mes 
palikome Michiganą ir ke
liavome pietvakarių link, 
kur aplankėme eilę miestų; 
ir draugų bei veikėjų, o tik 
vėliau sugrįšime į Meksiką 
ir smulkmeniškiau per ją 
pereisime.

1963 metų lapkričio 11 d., 
kada pati pirmoji snaigelė 
nukrito ant mūsų pievutės, 
kada šiaurės vėjas smarkiai 
susibeldė į mūsų palangę, 
mes apsukome raktą mūsų

Ypač didelis A. Ulpio įna
šas, parengiant nacionalinės 
ikitarybinio laikotarpio lie
tuviškosios spaudos biblio
grafiją. Jo inicatyvos ir 
pastangų dėka Knygų rū
muose ir didesnėse respub
likos bibliotekose sudarytos 

■ nacionalinės bibliografijos 
J grupės ar redakcijos, ku- 
* rios rengia daugiau kaip 

keturių šimtų metų laiko
tarpio nacionalinę biblio
grafiją.—nuo pirmosios lie
tuviškos knygos pasirody
mo iki 1940 metų. Į ją įeis 
visa spauda, išleista Lietu
voje, nesvarbu kokia kalba, v , , . . , ., _ . v.,
nežiūrint to, kur ji bebūtų «zraktyje ir eidomes ; sil- . . ” c rn A viQnnn Izn-w t n n tn m ne
išleista, ir visa spauda 
TSRS ir užsienio tautų kai-1 
bomis, liečianti Lietuvą ir;
išleista už jos ribų. A. UI- vagą mūsų kultūros istori- 
pis taip pat daug prisideda, I joje, šios gražios sukakties 
ruošiant ir išleidžiant meto- j proga Lietuvos bibliografų 

šeima, Visi kultūros-švieti
mo įstaigų darbuotojai lin
ki A. Ulpiui ir visam Kny
gų rūmų kolektyvui dar 
reikšmingesnių pasiekimų, 
nepailstamų kūrybinių ieš
kojimų.

tą Arizoną, kur jautėmės 
turį praeities draugų ir pa-

Baltoji" Australija
Visuose pasaulio konti

nentuose yra didelis susirū
pinimas greitu prieaugliu 
populiacijos. Daug žmonių 
yra susirūpinę, kad, jeigu 
prieauglis eis taip,, sparčiai, 
kaip dabar eina, tai mūsų 
planeta Žemutė neturės re
sursų juos visus išmaitinti 
ir visus pagirdyti.

Kuo pasaulis gyvena il
giau, tuo dalykai darosi 
blogiau. Tai viename bei ki
tame kontinente u ž e i n a 
sausros ir pakenkia užaugi- 
nimui duonos. Pasirodo, 
vanduo žmonijos gyvenime 
lošia labai svarbią rolę. Pa
žiūrėjus į pasaulinį žemėla
pį matai, kad ant mūsų pla
netos Žemės tris dalis turi
me vandens, o tik vieną 
sausžemio. Tai, rodosi, van
dens turėtų užtekti visiems 
ir dėl jo nereikėtų ginčytis.

Iš visų penkių kontinentų 
tik viena Australija neturi 
tų visų bėdų. Jos kontinen
tas siekia arti trijų milijo
nų ketvirtainių mylių plotą, 
o gyventojų teturi tik apie 
11 įhilijonų. Ant ketvirtai
nės mylios gyvena 3.5 
gyventojų.

Tas kontinentas buvo at
rastas vėliausiai—1606 me
tais holandų. Ir jeigu per 
357 metus tiek mažai ant jo 
apsigyveno žmonių, tai turi 
būti kokia nors priežastis. 
Taip! Yra priežastis. Aust
ralija nori būti balta, kaip 
sniegas. Ji neįsileidžia juo
dų, geltonų, raudonų žmo
nių.

Po karo filipinas karo 
herojus apsivedė su austra
liete mergina ir apsigyveno 
Australijoj. Per kelerius 
metus bandė tapti Australi
jos piliečiu. Bet buvo at
mestas dėl to. kad jis turi 
tamsią odą. Kuomet jie su r 
gyveno keturis vaikus, tai 
tik įsimaišius aukštam val-

Kartu širdingai jai dėko-1 džios politikieriai galų gale 
jame už laikraštį “Laisvę,” 
kurį ji mums užprenume
ruoja jau kelinti metai.' Su 
dideliu įdomumu aš ir mano 
šeima skaitome šį laikraštį.

Su pagarba,
Ona Mačiunskiene 

ir šeima 
Kapsuko rajonas 
1964. II. 28

mes paskirstėme įvairioms 
mokslinėms bibliote k o m s. 
Be mūsų instituto knygas 
gavo: Respublikinė biblio
teka — 355 knygas, Knygų 
rūmai — 421, Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Centri
nė biblioteka — 679, Vil
niaus valstybinio universi
teto — 533 knygas. Visos 
bibliotekos nuoširdžiai dė
koja tiems Lietuvos patrio
tams, kurie nepagailėjo triū
so ir lėšų knygų siunti
niams paštu prisiųsti. Vi
sų tų knygų prisiuntimas į 
Lietuvą, yra didelis patar
navimas mokslo reikalams, 
lietuvių tautos kultūros is
torijai.

Su draugiškais linkėji
mais.

R. šarmaitis
Vilnius, 1964. II. 27

Gerb. “Laisvės” 
Redakcija!

Norime per jūsųNorime per jūsų laik
raštį pasveikinti Anną Phil- 
lipse, gyvenančią Stamford, 
Conn., su Kovo Aštuntąją— 
Tarptautine Moters diena. 
Šia proga linkime jai daug 
laimės, džiaugsmo ir svei
katos.

fe.

gracijos departamentą, kad 
gauti leidimą imigruoti į 
ten. Imigracijos oficialas 
atidžiai ištyrinėjo ir pa
tvarkė, kad motina ir duktė 
gali imigruoti, nes jos turi 
skaisčią baltą odą, o tėvas 
ir sūnus negali, nes jie tūri 
tamsią odą.

, Baltieji australiečiai ko
lonistai per paskutinį šimt
metį turi įleidę šaknis ir 
įsitikinę, kad tamsios odos 
žmonės pakenks jų gyveni
mui ir sumažins jų uždar
bius.

Segregacijos klausimas 
keliamas ir tenai, nes ji yra 
apsupta tamsiaodžių kai
mynų, kurie segregaciją 
kritikuoja, ypatingai Kini
jos ir kitų jos kaimynų. Se
gregacijos oponentų randa
si smarki, veikli grupė, bet 
ji yra mažumoje, kuomet 
dauguma ir valdžios žmo
nės palaiko segregaciją, ne
žiūrint, kad per 357 metus 
beveik ant 3-jų milijonų 
ketvirtainiu mylių apgy
vendino tik 11 milijonų 
žmonių, kuomet New Yor- 
ko miestas ant mažos salos 
turi apie 8 milijonus gyven
tojų.

Australija į metus laiko 
išleidžia propagandos kam
panijai, l^ad patrauktu nau
jų imigrantų, 30 milijonų 
dol. Ir tokiu ateiviu i metus 
ji gauna 125.000. Jie turi 
būti europiečiai ir turi tu
rėti baltą, skaistų veidą. -

Labiausiai jie pageidauja 
ir įleidžia pilną kvotą, kiek 
galima, iš šių šalių: Brita
nijos 
šalių, 
jos.

salų, Skandinavijos 
Holandijos ir Vokieti-

dinius leidinius bibliografi
jos klausimais. Ypač reikš

mingi jo straipsniai, padėję 
Nacionalinės bibliografijos 
teorinius pagrindus.

Knygai paskirtas gyveni
mas — taip pavadintume il
gametį, pasiaukojamą A. 
Ulpio darbą, išvariusį gilią

J. Basiulis
Vilnius

dar daugiau baimės tavo tuviai ; 
sankeleiviui... Mat, auto i karo metu surinko ; ir 
vairuotojas žino, kiek jis siuntė į Lietuvą įvairių pre- 
gali suvaldyti mašiną, gi kių už 371,000 dolerių, o vė- 
šalia jo sėdintis to nežino, liau surinkę dar 85,000 do
jis kenčia ir, negalėdamas lerių nupirko 
toliau kęsti, nors nieko apie įvairių aparatų ir reikmenų 
vairavimą nenusimano, pra- . 
deda duoti “ekspertiškus” 
patarimus. Ot iš šito, kaip 
pas mus sakoma, išsivysto 
“back seat driver”— užpa
kalinės sėdynės vairuoto
jas.

Dar norėčiau vieną ma
no argumentą pridėti New 
Mexico valstijai. Kiek mes 
važiavome, tai nematėme 
nieko kito, kaip tik akme-. 
nis, negyvą žemę; jei ir ma
tėme vieną kitą karvę, kuri 
tuose tyruose iš kur tai at
sirado kentėti/jos ragai di
desni už ją pačią, ji šuny- ! 
kus, išbadėjus. Vandens,1 
vandens stoka; nematėme 
medžių, žolės, krūmokšnių, 

.upelio, ežerėlio. Tik mėly
nas dangus, susijęs su šiais 
gaurais. Kur tik pažvelgi, 
matai tik mėlyną dangų, 
Labai nyku.

Kalbu tik už save, nes 
mano žmonelė retkarčiais 
net garsiai pradėdavo su 
savimi kalbėtis ir 
šiais akmenėliais.

Ketvirtą mūsų 
dieną pasiekėme 
valstiją. Vaizdas 
keistis, jau ir kalnai atrodė 
patrauklesni, kai kur 'jie 
jau turi augmenijos, jau 
vienas kitas medelis ant jų 
auga. Privažiavom gražias 
lygumas, jau prasideda ir 
derlingi laukai.

Dzūkelis

an tro jo pasaulinio ; i , ‘ • 1 • • v
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ir prisiuntė

gėrėtis

kelionės 
Arizono 
pradėjo

Pekinas. —JAV karo lai
vas buvo įsiveržęs į Kinijos 
teritorinius vandenis Wei- 
čovo srityje, tai jau 280-tas 
toks JAV pasielgimas.

eksperimentiniam medicinos 
institutui Vilniuje. Karo 
nuniokotos Lietuvos darbo 
žmonėms tai buvo rimta pa
galba . Jie yra giliai dėkin
gi amerikiečiams lietuviams 
už šį patriotinį žygį.

Karo metu Maskvoje man 
teko dalyvauti priimant 
prisiųstas JAV pažangiųjų 
lietuvių dovanas. Jas’ pa- 
skyrėme daugiausia vaikų 
namuose buvusiems paaug
liams, o taip pat evakuotie
siems suaugusiems Lietu- 

•voje gyventojams. Kai kas 
i iš drabužių, o taip pat pa
pirosų, tabako buvo pasiųs
ta ir Lietuvos partizanams, 

i Raudonosios Armijos lietu
viškosios divizijos kariams. 
Mūsų partizanai siųsdavo 
hitlerininkų tarnams, buvu
siems baudžiamuosiuose bū
riuose, įspėjamuosius laiš
kus ir priedo pridėdavo 
amerikoniškų papirosų pa
kelių. Tai darė nemažą 
įspūdį žudikams iš impule- 
vičinių batalionų ir padėjot 
ne vienam jų dalyvių pra
regėti, vertė pagalvoti, koks 
likimas jų laukia, hitlerinei 
Vokietijai pralaimėjus ka-< 
rą. 

■ h’

Išvadavus Lietuvą, dar 
1944 metų rudenį ir 1945 m. 
pradžioje Vilniuje taip pat 
buvo skirstomi amerikiečių 
lietuvių prisiųsti drabužiai, 
avalynė. Kai kuriose šeimo
se ir ligi šiol yra išlikę šių 
dovanų;

JAV pažangiųjų lietuvių 
įvairiu metu prisiųstas į 
Vilnių knygas ir periodiką

Dar apie vardus 
ir pavardes

Kada senovėje žmonių 
buvo labai mažai, tai ir 
vardai nebuvo jiems reika
lingi. Vėliau atsirado var
dai. Bet kada žmonių dar 
daugėjo, tai atsirado labai 
daug Jonų, Petrų, Kazių, 
tada pasidarė reikalingos ir 
pavardės, kad juos vieną 
nuo kito atskirtų. I

Pavardes pradėjo duoti 
nuo tėvo vardo romėnai. 
Anglijoje pirmieji, žmonės 
pavardes gavo 1066 metais., 
Rusijoje apie tą patį laiką.

Rusijoje surasime kelių 
desėtkų šeimų kaimus, kur 
visų gyventojų pavardės 
yra: Ivanovai, Petro vai, 
Grigorevai, tai nuo Ivano, 
,Petro ir Grigorijaus.

Tarp anglų daug rasime: 
Jonsonų, Williamsanu, tai 
reiškia Jono, Williamo sū
nus. Tas yra ir pas kitas 
tautas.

Kiti žmonės gavo pavar
des nuo savo darbo rūšies 
arba išvaizdos: Juodis, Ru
dis, Kalvis, o dar kiti nuo 
galvijų ir žvėrių: Vilkas, 
Lapė, Varna, Gaidys, Mar
gis ir t. t.

Kaip kuriose tautose ir 
dabar sūnūs dar nešioja sa
vo tėvų vardus vietoje pa
vardžių.

gavo pilietybę.
Penki japonai technikai, 

pasamdyti japonu kontro
liuojamo] kasykloj, buvo 
nubausti pagal 1904 įstaty
mą, užginanti samdyti azi
jiečius ir afrikiečius dirbti 
bile kasykloj ir kituose dar
buose. Kai tas incidentas 
labai išgarsėjo visame pa- 
saulvje, tai Vakarinės Au
stralijos legislatūra atšau
kė tą įstatymą, bet priėmė 
pataisyma, kad, jei afrikie
tis ar azijietis nori gauti 
darbo, tai turi gauti leidi
mą iš Australijos valdžios.

Holandų šeima iš Ceilono 
kreipėsi į Australijos Imi-1 prieš juos buvo suimti.

J i e sumažina įleidimą 
graikų ir italų. Ir iš tų 
dviejų tautų jie pasirenka 
tik iš šiaurinės dalies tų 
dviejų šalių gyventojus, ir 
kad ir tie nebūtų “murzini”.

Apie indusus, kinus, ja
ponus, afrikiečius ir azijie
čius", nėra nei kalbos—jie 
neatitinka europiečių kate
gorija ir nesą jokio reikalo 
su jais turėti.

Iš šio straipsnelio galima 
duoti patarimą tiems, kurie 
neapkenčia juododžių, ir 
tiems, kurie bijo, kad mūsų 
Žemė mus neišmaitins—va
žiuoti į Australiją, nes ten 
yra vietos dėl abiejų kate
gorijų.

Ignas

Bagdadas. — Irako vy
riausybė paliuos a v o 200 
kurdų. / kurie karo metu

Lietuvos vasaros grožybės

3 jiusl. Laisve (Liberty) Antrad, kovo (March) 10, 1964
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Pranas Stiklius

Juoz. Kačergis ir jo revoliucinė 
veikla Suvalkijoje

MM****” "

Norint kalbėti apie 1905 
metų revoliucijos įvykius 
Suvalkijoje, negalima apeiti 
nepaminėjus Juozo Kačer- 
gio, kuris vaidino svarbų 
vaidmenį tiek revoliucijos 
išvakarėse, tiek ir jai vyks
tant.

Juozas Kace r kis gimė 
1862 m. Taručių kaime, 
Šunskų valse., Mariampolės 
apskrity.

Kai neišėjo į kunigus, 
tai įkūrė Sietyną

Prie caro valdžios, ypa
tingai spaudos draudimo 
laikotarpiu, mūsų krašte lie
tuvis inteligentas galėjo bū
ti tiktai kunigas, arba gy
dytojas. Dėl to ir Juozas 
Kačergis buvo įstojęs į Sei
nų dvasinę seminariją, kad 
išėjęs į kunigus galėtų pa
silikti savam krašte, kad 
nereiktų skirtis nuo s.avo 
žmonių. Bet į kunigus jis 
neišėjo, nes prieš laiką bu
vo pašalintas iš seminari
jos.

1892 metais J. Kačergis 
su Vincu Šlekiu įkūrė Mari- 
ampolėje slaptą literatūros 
platinimo draugiją vardu 
“Sietynas.” Tuo būdu Ma- 
riampolė virto slaptosios li
teratūros platinimo centru. 
Literatūra būdavo gabena
ma iš Prūsų per Širvintą į 
Naumiestį, o iš čia su val
dišku paštu per Vilkaviškį 
atvežama į Mariampolę. Čia 
buvo įsteigtas centrinis san
dėlis, iš kurio spaudą gau
davo Kalvarija, Alytus, 
Prienai, Zapyškis ir t. t. 
Pasiekdavo taip pat Kauną, 
Vilnių ir net tolimus mies
tus Rusijoje.

Literatūros gabenimą iš 
Prūsų pasienio į Mariampo^ 
lę tvarkė Jurgis Lietuvnrr?- 
kas, kuris vežiodamas val
dišką paštą, apsiimdavo 
vežti ir draudžiamąją lite
ratūrą. Išsyk ne po daug, 
ir tik retai, o paskui įsidrą
sinęs veždavo ir dideliais 
kiekiais. Jis tai darė nuo 
1891 metų.
Kooperatyvo priedangoje— 

slapta literatūra
Augant tokios literatūros 

paklusai ir plečiantis jos 
gamybai, atsirado reikalo 
ieškoti kitų, patogesnių ke
lių jai iš Prūsų gabenti. 
Reikėjo rasti ir tinkames- 

* nę vietą literatūros bazei 
įsteigti. Tam tikslui buvo 
nužiūrėtas Pilviškių mies
telis, kaip nuošali ir rami 
vietovė, toliau nuo žandarų 
akių, arčiau Prūsų sienos 
ir, kas svarbiausia, prie pat 
geležinkelio stoties.

Tuo tikslu J. Kačergis iš 
Mariampolės persikėlė į 
Pilviškius ir čia įsteigė var
totojų kooperatyvą, kuris 
galėtų gyventojus aprūpin
ti prekėmis.

Kooperatyvą jis panaudo
jo kaip priedangą nuo ca
ro žandarų persekiojimo, 
už kurios jis galėtų laisviau 
dirbti visuomeninį darbą, 
lengviau susitiktų su žmo
nėmis, o svarbiausia, kad 
būtų patogiau tvarkyti slap
tosios literatūros platinimo 
reikalus. Kooperatyvo prie
dangoje J. Kačergis tuojau 
įsteigė naują “Sietyno” ra
joną Pilviškių apylinkėje.

žandarų viršininko 
Vonsiackio naguose

Kaip tik tuo laikų ėmė 
smarkiai veikti žandarų 
viršininkas 'Vonsiackis, pa
sižymėjęs įnirtingu gaudy
mu knygnešių ir slaptosios 
literatūros platintojų. Žan
darai staiga užklupo Lie
tuvninko butą, padare kra

tą ir rado daug literatūros. 
Ten jie rado ir užrašus su 
pavardėmis žmonių, ku
riems buvo duodami drau
džiama literatūra. Tuojau 
pas išvardintuosius .buvo 
daromos kratos ir jie visi 
buvo suimami. Įkliuvo daug 
žmonių iš plačios apy
linkės, kaip Mariampolė, 
Vilkaviškis, Liudvi navas, 
Bartininkai, Keturvalakiai, 
Meškučiai, Pilviškiai ir t.t. 
Buvo sudaryta didelė poli
tinė byla, pasibaigusi suim
tųjų ištrėmimu į svetimą 
kraštą.

Tarp suimtųjų buvo ir 
Juozas Kačergis. Po ilgo 
tardymo, užtrukusio apie 
dvejus metus, jis buvo ap
kaltintas revoliucine veikla 
prieš caro valdžią ir ištrem
tas į Viatkos guberniją, kur 
buvo laikomas policijos prie
žiūroje.

Ištrėmime išbuvo trejus 
metus. Iš tenai sugrįžęs 
tęsė revoliucinį darbą to
liau.
Slaptų kuopelių įsteigimas 
ir carui peticijos rašymas
1902 metais J. Kačergis ir 

daktaras Stasys Matulaitis, 
kuris tuomet irgi gyveno 
Pilviškiuose, įkūrė LSDP 
Suvalkų organizaciją. Tuo 
tikslu liepos 17 d. Stasio 
Matulaičio bute buvo su
kviestas. steigiamasis susi
rinkimas patikimiausių 
žmonių, atstovaujančių Ma
riampolės, Kalvarijos, Liud
vinavo, Vilkaviškio, Griška
būdžio ir Pilviškių apylin
kes. Tą dieną buvo sudary
tas partijos komitetas, ku
ris, be kita ko, įsipareigojo 
steigti darbo žmonių ir dva- 
;rų darbininkų organizacines 
kuopeles, platinti socialisti- 

1 nę spaudą, 'lipinti atsišauki
mus, rinkti aukas politi
niams kaliniams.

Pilviškiečiams teko svar
biausias uždavinys — suras
ti gerus knygnešius, spau
dai slėpti saugias vietas, 
nes iš Pilviškių patogiau
siai atsiimti literatūrą šiau
liečiams, panevėžie č i a m s, 
vilniečiams ir t. t. J. Ka- 
čergiui teko tuo rūpintis, 
nes jam, esant prie varto
tojų kooperatyvo, tai buvo 
patogiau, negu kam kitam.

Juozas Kačergis pačiuose 
Pilviškiuose ir plačioje apy
linkėje pasidarė labai popu
liarus asmuo, o labiausiai 
jaunimo tarpe. Pav., Pae
žerių valsčiaus sueiga įga

liojo Juozą Rimšą sujotais 
dviem valstiečiąis'^šustatyti 
carui “peticiją:” Tuo reika
lu jie nuvyko į Pilviškius 
pas J. Kačergį. Ten buvo ir 
vietos gydytojas Andrius 
Brundza, kuriedu ir susta
tė tą peticiją. Už tai labai 
įsiuto Suvalkų gubernato
rius. Visi buvo pašaukti 
tardymui į Vilkaviškį pas 
svarbiųjų bylų tardytoją. 
Ten jie teisinosi, kad jiems 
valsčiaus sueiga įsakė tą pe
ticiją sustatyti.

Suvalkų gubernatorius 
Pilviškiuose

1904 metų birželio mėnesį 
Pilviškiuose buvo sudaužy
tas valstybinio degtinės mo
nopolio sandėlis. Įtarimas 
krito Kačergiui, kad tai jo 
suorganizuotas jaunimas 
taip padarė.

Tuojau į Pilviškius atva
žiavo Suvalkų gubernato
rius ir pasakė, kad tokios ir 
panašios riaušės esą vaisiai 
“peticijos,” kurią Kačergis 
sustatęs. Esą ten buvusi ne 
peticiją, o reikalavimas iš 
valdžios visokių,laisvių.

Juozą Kačergį vėl suareš
tuoja ir pasodina į Kalva
rijos kalėjimą. Po septy
nių mėnesių tardymo ir by
los teisme, jis vėl buvo tre
jiems metams ištremtas į 
Olonecko guberniją. Bet 
po caro manifesto, išleisto 
spalių 17 dieną, buvo iš iš
trėmimo paleistas. Jam su
grįžus į Pilviškius, “Siety
no” ir socialdemokratų par
tijos nariai, o taip pat vi
sas kaimo jaunimas dar la
biau spietėsi prie jo.

1905 metais visoje Suval
kijoje prasidėjo mitingai ir 
manifestacijos su riaušė
mis. Zanavykų rajono ko
mitetas iš pradžių susilai
kydavo ką nors ruošti prieš 
valdžią Pilviškiuose ,nes po
licija už viską kaltino Ka
čergį, o jo netekti būtų bu
vusi visiems didelė nelaimė. 
Per jį ėjo visi ryšiai su par
tijos centru, visokiuose rei
kaluose jis buvo geriausias 
tarpininkas . Kadangi dak
taras Stasys Matulaitis ka
ro (su japonais) pradžioje 
buvo mobilizuotas į kariuo
menę kaip gydytojas, tai 
Kačergis dabar liko vienin
telis patarėjas ir vadovas.

Baudžiamojo būrio 
kruvini darbai

Įsisiūbavus revoliucijai, 
negalėjo nuo visų atsilikti

nė Pilviškiai, ir štai, gruo
džio 8 d. Pilviškiuose jau
nimas, pagautas revoliuci
nės aistros, pradėjo de
monstruoti. Vietinė polici
ja dar mėgino juos sudraus
ti, bet demonstrantai paėmė 
viršų ir policija išsislapstė. 
Demonstrantai sun a i k i n o 
vasčiaus archyvą, nuo sienų 
nutrenkė caro paveikslus ir, 
išmetę į purvyną, sutrempė 
kojom.

Atvykusi kariuomenė ir 
policija žiauriai numalšino 
demonstrantus.

Juozas Kačergis, nors as
meniškai toms riaušėms ne
vadovavo, buvo suimtas ir 
baisiai, be jokio pasigailėji
mo sumuštas ir vos gyvas 
į areštinę įmestas.

Miestelio žydų tautybės 
piliečiai pakvietė gydytoją, 
kuris jį apžiūrėjęs pripaži
no, jog labai sunkiai sužalo
ta galva ir strėnos, pasakė, 
kad vargu ar pagysiąs. Su
dėjus tūkstantį rublių už
statą, buvo leista J. Kačer
gį pernešti, iš areštinės į jo 
butą. Tik labai budri žmo
nos priežiūra ir rūpestingas 
slaugymas išgelbėjo jį nuo 
mirties.

Po mėnesio, dar nepasvei- 
kusį, žandarai išvežė į Kal
varijos kalėjimą. Suvalkų 
sudėtingasis teismas jį bu
vo nuteisęs kaip riaušių or
ganizatorių, bet Varšuvos 
teismo rūmai (palata), dėl 
įrodymų trūkumo, išteisino.

Vietoj Sibiro -j Ameriką
Į tai neatsižvelgdama, 

žandarmerija Juozą Kačer
gį skaitė labai pavojingu 

' carinei santvarkai ir už ne
su stabdomą revoliucinę 
veiklą vėl areštavo. Po aš- 
tuonių mėnesių kalinimo 
buvo paleistas su sąlyga, 
kad išvažiuos gyventi į bet 
kurią vietą Sibire.

J. Kečergis turėjo nema
žą šeimą ir turėjo rūpintis 
pragyvenimo šaltiniais, dėl 
to 1906 metais išvyko į A- 
meriką, kur visą laiką dir
bo kaip paprastas darbinin
kas anglių kasyklose.

1920 metais Juozas Ka
čergis grįžo į Lietuvą ir iki 
1937 m. tarnavo Mariampo
lės teisme. Jam, kaip bolše
vikui (taip jį vadindavo 
teismo administracijos va
dovybė), skyrė labai žemą 
tarnybą ir labai mažą atly
ginimą. 1931 m. jis atleis
tas iš tarnybos su 129 litais 
pensijos.

Jau būdamas visai silpnos 
sveikatos (79 m. amžiaus) 
1939 m. galutinai susirgo ir 
po ilgos ir sunkios ligos nu
mirė 1943 metų vasario 16 
d. Palaidotas Antupių ka
pinėse, Gižų valsčiuje, neto
li Mariampolės-Vilkaviškio 
plento.

Pilviškių kunigas iš 
pasiutimo stengėsi įkąsti
Juozas Kačergis daug ra

šinėjo straipsnių ir kores- 
pondencijų į “Ūkininką,” 
“Varpą” ir “Dar b i n i n k ų 
Balsą,” kurie spaudos drau
dimo laikais buvo leidžiami 
Prūsuose. Pseudonimą re
tai vartodavo, buvo J. Tu- 
rutis arba J. Tarsutis.

Jis būdavo nuolatinis sve
čias pas daktarą Stasį Ma
tulaitį, tuo laiku gyvenusį 
Pilviškiuose, čia gyvenda
mas, Matulaitis parašė ke
letą jumoristinio - satyrinio 
turinio knygelių, būtent, 
“Farmazonas,” “Smertis” ir 
“Pragaro gelmės.” Po vi- 
soih pasirašė slapyvardžiu 
Šventmikis. Knygutėms pa
rašyti medžiaga buvo paim
ta iš kunigų gyvenimo, ku
rią autoriui patiekė J./Ka
čergis, kuris trėjetą metų 
mokėsi Seinų dvasinėje se
minarijoje ir tenai daug ko 
apie kunigų užkulisinį gy-

Prezid. Johnsonas skatina
imigracijos reformas

Prezidentas Johnsonas, 
kaip ir jo pirmtakūnas pre
zidentas Kennedis, parodė 
gilaus intereso Amerikos 
imigracijos politikos refor
mavimui. Savo paskutinėje 
Valstybės Unijos kalboje 
prezidentas Johnsonas pri
minė įstatymo reikalingu
mą, kuris “pašalintų diskri
minaciją prieš tuos, kurie 
nori atvykti į šį kraštą, 
ypač su labai čia reikalin
gomis profesijomis, ir tuos, 
kurie nori susijungti su sa
vo šeimomis.”

Neseniai viename organi
zacijų, dirbančių su imigra
cijos ir pabėgėlių proble
momis, susirinkime Baltuo
siuose Rūmuose prezidentas 
dar oficiališkiau iškėlė bilių 
šiems tikslams pasiekti. Pa
keitimas buvo jau preziden
to Kenedžio pasiūlytas ir 
neseniai tuo klausimu buvo 
pradėti kongresiniai inves- 
tigacijos darbai. Jeigu įsta
tymas bus priimtas, jis bus 
labai džiaugsmingai mūsų 
užsienio giminių ir draugų 
sutiktas.

Amerikos politikos toli
mesnis tęstinumas šiuo klau
simu yra prezidento John- 
sono kalboje jaučiamas. Jis 
pasakė, kad JAV-jos, kaip 
“tauta, sukurta imigrantų 
iš visų kraštų,” turėtų pa
klausti asmenų, norinčių at
vykti, “ką jie gali duoji 
mūsų kraštui?,” o ne “ku
riame krašte esi gimęs?” 
Tai nusako faktą, kad pa
grindinė Imigracijos ir Na
tūralizacijos Akto 1952 m. 
politika yra vis dar taip va
dinama “tautinės kilmės sis
tema,” nustatyta 1924 me
tų įstatymu.

Šis istorinis atsitikimas, 
vis kartojamas neaiškia 
“nativizmo” sąvoka, reiškia, 

<kad imigrantai į JAV-as 
yra priimti proporc i n g a i i 
skaičiams žmonių pagal tau
tines kilmes, kurie jau buvo 
čia 1920 m. cenzo metu. 
“Nativizmas” yra, papras
tai išsireiškus, matas, nusta
tytas seniausių Amerikos 
gyventojų prieš neseniai at
vykusius ir tuo daugiau 
priimant “anglo-saksus.”

Kadangi amerikiečiai 1920 
m. iš šiaurės Europos per
svėrė iš rytų ir pietų Euro
pos kilusius, įstatymo pri
taikymo efektas buvo dis
kriminacija prieš daugelio 
kraštų tautiečius. Šalia 
Euroops, ypač Azijos imi
gracijos susiaurinimai buvo 
dar didesni. Be to, kvotos 
pagal esantį įstatymą, nu
statytos įvairiems kraš
tams, kurios nėra pervesdi- 
namos, buvo operuojamos 
labai nelygiu būdu.

Tokiu būdu prezidentas 
Johnsonas susirinkimui Bal
tuosiuose Rūmuose parodė, 
kad kiekvieneriais metais 
65,000 Didžiosios Britanijos 
gyventojų gali būti įleidžia
mi į JAV-as kaip imigran
tai. Tačiau mažiau negu 
pusė šio skaičiaus atvyksta. 
Vokietija, jis nurodė, nie
kad neišpildo savo 25,000 
kvotos. Iš kokios pusės, 
nors Italijos metinė kvota 
yra tik 5,666, beveik 300,- 
000 italų yra dabar padavu
sių prašymus gauti imigra
cijos vizą ir laukia savo ei
lės. Graikija su tik 308 
žmonių metine kvota turi 
100,000 vizos laukiančių.

. Prezidento Kennedžio pa
siūlytas bilius išlaikytų imi
gracijos vizų skaičių į me
tus maždaug 165,000 ribose, 
bet jis panaikintų tautinės 
kilmės' sistemą per maždaug 
5-rių metų laikotarpį. Šios 
reformos svarba yra ak
centuojama tuo faktu, kad 
Amerikos politika per dau
gelį metų įkūnijo, pagal 
prezi d e n t o Johnsono žo-i 
džius, “diskriminacijos to
ną.”

Ši laikysena buvo nuolat 
pripažinta ir prieš ją buvo 
oponuojama, kaip kad tai■ 
yra daroma ir šiandien, tų, i 
kurie išlaikė pasitikėjimą 
tradicija, kad Amerika yra 
galimybių kraštas. Taigi, 
jeigu jūsų draugai ar gimi
nės kituose kraštuose išreiš
kė susirūpinimo imigracijos 
įstatymų teisingumu, iš
kirpkite šį straipsnį, ir pa
siųskite jiems su savo se
kančiu laišku iš Amerikos.
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venimą buvo girdėjęs, pa
stebėjęs ir pats savo' kailiu 
patyręs. Visos trys knygu
tės buvo paprasta ir žmo
nėms suprantama kalba pa
rašytos ir liaudies labai
mėgiamos skaityti.

(Antano mūsų veiklą pagy
vinti, sudaryti kultūringes-
nį apšvietos darbą. Jiedu 
porą savaičių čia pabuvoję 
išvyko. į Miamį.

Turime daug džiaugsmo, ► 
kai sulaukiame svečių iš to^ 
limesnių kolonijų.

Vikutis

St. Petersburg, Fla.
Jaučiamas pavasaris — 

šilta, gražu. Žiemos metu 
daugelis buvo nepasitenki - 
nę įkyriu vėsiu oru. Turis
tai labiausiai bėdavojo, ko
respondentus kaltino, kam 
jie rašo, kad Florida graži, 
saulėta, o čia atvykę rado 
saulę pasislėpusią už debe
sų.. .

Tiek to — saulėtų dienų 
užsakyti negalima.

Kovo 1 d. įvykusiame 
LLD 45 kuopos susirinkime 
nepravesti svarbesni tari • 
mai, kai kurie reikalai pa
likti sekamiems susirinki
mams.

Atsistojimu pagerbtas 
miręs kuopos narys A. K. 
Gailiūnas.
/ Pramogų komisija patei
kė puikų raportą iš vasa
rio mėn. parengimų, kurie 
buvę sėkmingi. Duota ko- 
responden tams patarimai, 
ką reikia iš šios kolonijos 
rašyti ir ką galima vietoje, 
susirinkime, jei randasi ko
kių netikslumų, išlyginti.

Iždo raštininkas raporta
vo, kad už šiuos metus duok
les sumokėjo 118 narių, pir
mininko pavaduotojas pri
minė, kad Tarptautinė Mo
terų diena bus atžymėta ko
vo 14 d. Programa susidės 
iš kalbų, ir-gauta prelegen 
tė, kuri duos paskaitą apie 
Moterų dieną, kurios neat- 
laidžiai veda kovą už taiką. 
Bus ir daugiau įdomybių.

“Vilnis” atsikreipė į kuo
pą prisėdėti prie jos rengia
mo bazaro. Pagaliau mūsų 
draugės moterys yra užve- 
dusios bazaro reikalu dar
bą, renka aukas ir daiktus 
tam reikalui, tad nedaryta 
jokio tarimo.

Po susirinkimo pateikti 
skanūs pietūs . Pasisotinus 
eita prie kalbų. Iškviesta 
viešnios, svečiai — M. Mil
ler ir Agutės Pike duktė 
Sofija Gillespie iš Michigan 
valstijos ir J. Miller. Mil-. 
leris pateikė įdorhių dalykų ' 
iš kelionės nuo Michigano 
iki Kalifornijos. Buvo už
sukę į Meksiką ir, pamilę 
šio miesto draugus, užsuko j 
ir pas mus mėnesiui laiko,1 
iki šiaurės rajonuose oras 
atšils. Jo kalba tikrai vi
sus sužavėjo.

Po to sekė šokiai.
Mūsų koloniją aplankė II- 

za ir Antanas Bimbai. Bu
vo puiki proga su jais daug 
pasikalbėti apie veiklą, apie 
pasaulinius įvykius. Mes 
gavome daug paspirties nuo

Yucaipa, Calif
Parengimas su pietumis
Jau seniai Yucaipos ir 

Redlando lietuvių pageidau
jama šaunaus parengimo 
mūsų kolonijoje. Tai dabar 
ta proga bus išnaudota.

LLD kuopa rengia didelį 
parengimą su pietumis ir 
šokiais sekmadienį kovo 22, ‘ 
Community Club salėje, 
35319 Avenue H, Yucaipoje.

Pradžia 12 vai. ir tęsis ifeį 
vėlumos.

Už pietus $1.50.
Rengėjai užtikrina, kad 

maisto bus tiek, kad visi 
būsite patenkinti, sotūs.

Todėl kviečiame atsilan
kyti jaunus ir senus, iš to-* 
Ii ir arti. Viši būsite ma
loniai priimti.

Taipgi rengėjai žada tą 
dieną paminėti Tarptautinę 
Moterų Dieną.

Tad nepamirškite kovo 
22 dienos.

Komisija

Lankėsi maloni viešniaI ,
Marytė Radę - Padienė, 

palaidojus savo vyrą Oak- 
lande, buvo sugrįžus į Yi/4 
caipą. Sykiu buvo atsilam 
kius ir Daratėlė Mačiulienė 
iš Oaklando savaitei laiko. 
Labai malonu buvo turėti 
draugišką viešnią mūsų ko
lonijoje. Pabuvojusios sa
vaitę laiko vėl abi išvyko 
atgal į Oaklandą.

Marytė dar tebebuvo dide-* 
liame liūdesyje, netekus sa
vo gyvenimo draugo.- '■- <•< ' ,1Ligoniai

Yucaipoje yra seniausia 
1 lietuvė Julia Žilinskienė, gy
venanti sykiu su Kielpins- 
kais, 11823 2nd St.

Šiuo laiku Žilinskienė sun
kiai serga namie. Sūnus 
Juozukas labai susirūpinęs.^ 
Žilinskienė verta daug už- 
užuojautos. Ji yra visų my
lima senutė.

Mūsų’ geras kaimynas 
Juozas Girnius turėjo visus 
dantis ištraukti. Del to jis 
turi daug skausmo ir ran-^ 
dasi daktaro priežiūroje 
jau daugiau poros savaičių.

Sunkiai tebeserga Kas
tancija Budvidienė, randasi 
Happy Hill sanatorijoje, 
13542 2nd Št. Ji labai lau
kia lankytojų.

Sunkiai tebeserga ir ran
dasi po daktaro priežiūra 
N. Segevičienė, gyvenanti 
Riverside.

Visiems ligoniams drau
giška užuojauta.

Nauja knyga
Margareta Alvinienė ga

vo nemažą skaičių Ks. Ka-J* 
rosienės parašytos knygos k 
“Tarptautinė Moterų Die- 1 
na.” Ji ją platina. Jeigu 
kurie norite ją įsigyti, 
kreipkitės asmeniškai arba 
pašaukite telefonu 797-2671.

Alvinas

KELIAI BE DULKIŲ
Kaip apsisaugoti vasarą 

nuo dulkių, važiuojant ne
grįstais keliais ? L e n k ų 
mokslininkai čia sukūrė la
bai paprastą būdą: užten
ka palaistyti kelią vande
niu, į kurį įdėta 20 procen
tų chlorkalkių, ir dulkės bus^ 
“surištos” 2-3 mėn. Suprany 
tama, tokiu tirpalu negaVi-J 
ma laistyti asfalto ir beto
no kelių, nes mašinos pra
dės slidinėti.

4 pusi. Laisve (Liberty) Antrad, kovo (March) 10, 1964



IMPOTENCIJA
Lytinės veiklos sutriki

mai ne tik neigiamai atsi
liepia fiziniam ir nervi- 
Hziam-psichiniam vyro sro
vini, bet neretai būna ir šei
myninių konfliktų priežas
timi. Sprendžiant šeimų 
nevaisingumo problemą, 
dažnai užmirštama, kad 30- 
40% atvejais dėl to kalti 
būna vyrai. Todėl čia rei
kalinga aktyvi gydytojo pa
galba, nes dažniausiai, tin
kamai gydantis, pavyksta 
lytinę veiklą normalizuoti.

Impotencijos priežastys 
esti įvairios, dažniausiai ji 
susijusi su liguistais sutri
kimais centrinėje ar perife
rinėje nervų sistemoje, žy
miai rečiau ją sukelia lyti
nį organų susirgimai. Im
potencija gali atsirasti ir 
sergant kai kuriomis vidaus 
bei psichikos ligomis, tada 
vyrauja pagrindinio susir
gimo požymiai, ir impoten
cija sudaro antraeilį simp
tomą. _ .. x____

Lytinė funkcija — gana gaiį būti ir endokrininių 
sudėtingas fiziologinis pro- liaukų veiklos sutrikimai, 
cesas, kurį sukelia besąly-1 Dėl kiaušelių įgimto neišsi- 
ginis refleksas. Šio reflek-į vystymo, traumų, infekci- 
so veiklą reguliuoja galvos • • • • - -
smegenų žievė. Ji ir atlie
ka pagrindinį vaidmenį, va
dovaujant lytinio aparato 
veiklai. Be to, yra požievi
niai ir spinaliniai seksua
liniai centrai. Pastarieji 
susiję su nervinėmis juti
minėmis skaidulomis, išsi-ivyje susijusi. Endokrininės _ ______ ,
dėsčiusiomis lytiniuose or- ’ liaukos susijusios ir su ve-. menjne veikla.1 Kuri laika 
ganuose. Tos sudėtingos 1 getatyvine nervų sistema,! (2-3 mėn.) ligonis turi nu- 
lytines veiklos grandies kurios veiklos sutri k i m a i traukti lytini gyvenimą nes 
mechanizmas gali būti pa- taip pat gali atsiliepti lyti- taį teigiamai veikia nervu
kenktas įvairiose dalyse. 
Pakenkimai gali būti orga
niniai ir funkciniai. Orga
ninės kilmės impotencijos 
jana retos, jos susijusios 
u morfologiniais pakiti

mais centrinėje ar perife
rinėje nervų sistemose, ar 
lyties organuose. Dažniau
sia impotencijos priežastis 
yra funkciniai centrinės 
nervų sistemos veiklos su
trikimai.

Impotencija skirstoma į 5 
formas: žievinę, spinalinę, 
Endokrininę, imptenciją, su
keltą mechaninių kliūčių, ir 
impotenciją, sukeltą lytinių 
organų susirgimų.

Dažniausiai impotencija 
būna susijusi su galvos 
amegenų žievės veiklos 
funkciniais sutrikimais, ir 
jis yra tik neurozių — neu
rastenijos, isterijos, psicha- 
stenijos — pasireiškimas. 
Dažniausiai priežastimi bū
na neurastenija. Čia gali
mi du momentai: padidin
tas dirginantis žievės veiki
mas į lytinę funkcija arba 
padidintas slopinantis po
veikis į lytinę funkciją. Pir
muoju atveju yra^ padidin
tas galvos smegenų žievės 
reaktyvumas ir greitas jos 
išsekimas, kas pasireiškia 
greitu dirginimo proceso 
ątsiradimu ir greitu jo iš

sekimu. Padidėjus lytiniam 
^dirglumui, sėkla išbėga 
prieš laiką. Tai kai kuriais 
atvejais gali sukelti netpsi- 
chogeniniai momentai, kaip 
erotinis įsivaizdavimas.

Tokiems asmenims būdin
gi bendros neuras t e n i j o s 
simptomai: padidintas jaut
rumas, irzlumas, nemiga, 
greitas nuovargis ir t. t. 

'Žievėje vyraujant padidint 
slopinimo procesams, lyti
nis potraukis yra slopina
mas., Impotencijai atsirasti 
turi reikšmės ir įvairūs 
p s i c h o g e niniai veiksniai, 
ikiip baimė užsikrėsti vene
rine liga, baimė apvaisinti, 
nepasisekimo bijojimas, pa- 
sibiaurejimo jausmas ir kt. 

Spinalinės impotencijos 
priežastimi gali būti lytinis 
išsieikvojimas, dažnai per-

t rauki amas lytinis aktas 
prieš išbėgant sėklai, už
tęstas lytinis aktas, ilgalai
kis intensyvus užsiiminėji- 
mas onanizmu. Dėl tų 
veiksnių būna per jau trinti 
spinaliniai lytinės veiklos 
centrai, kurie ilgainiui iš
senka. Ypač didelę reikš
mę turi ankstyvoje jaunys
tėje pradėtas lytinis gyve
nimas, kai dar organizmas 
nėra pilnai subrendęs. Tei-
giamai lytinę funkciją vei- damas 70 m. amžiaus ir iki 
kia rūkymas, sistematiškas, 109 metų amžiaus susilaukė *i ta •• .• taalkoholio vartojimas. Niko-! 
tinas slopina galvos smege
nų žievės bei spinalinių sek
sualinių centrų veiklą. Pikt
naudžiaujant alkoholiu, be 
to, dar pakinta kiaušeliai, ir 
gali sutrikti jų funkcija. Iš 
organinių priežasčių spina-* 
linę impotenciją gali sukelti 
stuburo traumos, uždegimi
niai procesai stuburo sme
genyse, nugaros smegenų 
džiūtis, išeitinė sklerozė ir 
kt.

Impotencijos priežastimi

liaukų veiklos sutrikimai

, infekci
nių susirgimų, avitaminozės 
gali susilpnėti kiaušelių 
hormoninė funkcija. Impo
tencijos priežastimi gali bū
ti ir hipofizio, gūžio liau
kos, antinksčių susirgimai, 
nes visų endokrininių liau
kų veikla glaudžiai tarpusa- 

nei funkcijai. . sistemą, pailsi seksualiniai
\jjytinių organų susirgi- centrai. Svarbu ir teigiama 
mai — uždegiminiai proce- atmosfera šeimoje, žmonos 
sai, traumos —- taip pat ga- švelnumas ir jautrumas. 
Ii sukelti impotenciją. Tam j Ligoniams nepatariama rū-! 
tikrą reikšmę turi ir lyti- ; kyti, jie turi vengti siste-1 
nių organų sklaidos trūku- > matiškai vartoti alkoholį, | 
mai.

Taigi, impotencijos prie-1 
žastys esti įvairios* ir ji ga
li būti daugelio susirgimų 
simptomu. Todėl impoten-
tai, prieš pradėdami gydy
tis pas n e u r o patalogą ar 
psichiatrą, turi pasitikrinti 
savo endokrininę, urologinę 
būklę bei vidaus organų 
stovį. Nors vyrų lytinės 
veiklos sutrikimai yra inty
mių pergyvenimų pobūdžio, 
tačiau labai svarbu gydyto
jui atvirai ir išsamiai nu
pasakoti nusiskundimus, jų 
išsivystymo istoriją. Tas 
padės nustatyti priežastį ir 
pritaikyti efektyvų gydy
mą.

Reikia trumpai paminėti 
vyresnio amžiaus žmonių 
lytinės funkcijos susilpnėji
mą, kuris susijęs su vyriš
ku klimaksu. Tuo metu vy
ro organizme vyksta fizio
loginiai involiuciniai paki
timai, dėl kurių keičiasi 
hormoninė pusiausvyra, su
trinka hormonų, ypač lyti- • 
nių gamyba ir pamažu už
gęsta lytinė funkcija. Tas 
vyksta gana individualiai, 
priklausomai nuo bendro 
sveikatos stovio, klimatinių, 
buitinių ir kitų sąlygų. Ga
na neretai vyrų lytinė funk
cija užgęsta, neišryškėjus 
klimakso požymiams.

Vyrų klimaksas praside
da tarp 50-60 metų, o kar
tais ir žymiai vyresniame 
amžiuje. Tokiems asme
nims atsiranda neurasteni
ją primenantys požymiai, 
padidintas dirglumas, grei
tas nuovargis, blogas mie
gas, atminties susilpnėji
mas. Atsiranda prislėgta 
nuotaika, o kartais neramu
mo jausmas, be aiškios prie
žasties verksmingumas. To
kiems asmenims neretai

l Maistas turi būti mišrus. ' 
Ligoniai- turi gauti pakąn-į 
karną kiekį baltymų, cuk
raus, vitaminų. Labai pil
niems skiriama liesinanti

gyvenime, teisingai Organi
zuojamos kultūrinės pra
mogos padeda n u k i* e i pti 
jaunimo dėmėsi nuo prieš
laikinių lytinio gyvenimo 
klausimų, padeda išlaikyti’ 
sveiką kūną ir tyrus jaus
mus.

Gyd. č. Grizickas

skauda ir svaigsta galva, 
juos pila karštis, jie smar
kokai prakaituoja, susilp-

nėj a klausa. Keičiasi ir iš--I subrendus išeikvoti jėgas, 
vaizda — jie ima pilnėti.; reikalingas piltam organiz •
Klimakso eiga lėta. Tačiau 
mokslininkams yra žinoma 
visa eilė atvejų, kai vyrų 
lytinė funkcija buvo išlai
kyta net senesniame kaip 
100 metų amžiuje. > '■

Pavyzdžiui, Anri Barbiu-- 
sas 1927 m., aplankęs netoli 
Suchumio esantį kaimą, su
tiko ten gyventoją Nikolajų 
Špakovskį, kuris turėjo 140 
m. Jo jauniausiai dukrai 
buvo 26 m. Ab'hazietis Tur- 
kijus pakartotinai vedė bū- 

9 vaikų. Danijos pilietis Dro- 
konbergas mirė, turėdamas 
146 m. Jauniausias jo sū
nus buvo 9 m., o vyriau
sias—105 m. Aišku, tokie 
atvejai labai reti. Reikia 

■ pažymėti, kad lytinės funk
cijos išlaikymo klausimas 
gana glaudžiai susijęs su il
gaamžiškumo problema.

Impotencija gydoma in
dividualiai. Kadangi dažnai 
impotencijos priežastis yra 
neurozės, pirmiausia sten
giamasi sunormalinti gal
vos smegenų'žievės veiklą. 
Priklausomai nuo galvos 

'smegenų žievės stovio, tai
komi tonizuojantys ar slo
pinantys medik a m e n t a i. 
Nemažą reikšmę turi psi
choterapija. Gydantis labai 
svarbu ligonio kantrybė ir 
atkaklumas. Tokie asmenys 
turi nukreipti savo dėmesį 
nuo lytinių klausimų, in
tensyviai užsiimti savo pro
fesijos darbu, sportu, visuo- 

. Kuri laika

sistemą, pailsi seksualiniai

dieta. Daug padeda van
dens procedūros — apsitry
nimai šaltu vandeniu, dušai, 
maudymasis, vonios, elekt
ros procedūros — galvani- 
zacija, faradizacija. Kai su
silpnėjusi hormoninių liau
kų (kiaušinėlių) veikla, 
skiriamas hormoninis gy
dymas. Esant pakitusioms 
lytiniams organams, taiko
mo vietinio poveikio prie
monės.

Impotencijos profilaktika 
iš esmės susijusi su teisin
gu žmogaus auklėjimu. La
bai svarbu laiku išaiškinti 
jaunimui, kaip gimsta ir 
vystosi organizmas. Tas ži
nias jaunimas gali įgyti, 
mokydamasis m o k y k 1 o j e 
anatomijos, biologijos ir fi
ziologijos. Tačiau nereikia 
anksčiau laiko nukreipti 
vaikų dėmesio į lytinio gy-| 
venimo klausimus.

Reikia visais būdais šei
moje prie vaikų vengti po
kalbių apie skyrybas; netin
kamą atskirų asmenų elge
sį ir t. t. Kartais neigia
mai veikia netinkama pagal 
amžių literatūra, kurioje 
pernelyg vulgariai aprašo
mi atskiri lytinio gyvenimo 
epizodai. Paaugliai ir jau
nuoliai dėl savo amžiaus fi
ziologinių ypatybių yra ga
na jautrūs įvairiems povei
kiams, ypač susijusioms su 
seksualiniu potraukiu. . To
dėl labai svarbu nukreipti 
jų dėmesį, aktyvumą kita 
linkme, traukiant juos į kū
rybinį darbą, sportą. Ne
retai paaugliams ir jaunuo
liams reikalinga dvasinė tė
vų bei mokytojų parama.

Anksti pradėtas lytinis 
gyvenimas, onanizmas su
daro sąlygas dar pilnai ne

mo išsivystymui. Be to, to
kiems jaunuoliams yra pa
vojus užsikrėsti ir veneri
nėmis ligomis, kurios, be 
kitų liguistų sutrikimų, ga
li- sukelti (ir; impotenciją. Ir 
pilnai subrendusiems yra 
pavojingas lytinis išsieikvo- 
jirtias, dažni lytimai santy
kiai, palaidas lytinis gyve
nimas.

Tokie asmenys, bereika
lingai iššvaistę savo jėgas, 
greitai pajunta skaudžias 
pasekmes. Ne tik sutrinka 
jų lytinė veikla, bet ir anks
ti susidėvėjęs organizmas 
pernelyg greitai priartina 
senatvę. Ilgo amžiaus sulau- 
kusiem asmenims papras
tai būdinga lytinis saikin
gumas visame jų gyvenime. 
Todėl lytinė problema tamp
riai susijusi su ilgaamžiš- 
k u m o problema. Lytinės 
veiklos i š 1 a i k y m ui turi 
reikšmės ir žalingų įpročių 
—rūkymo, alkoholio—vengi
mas. Nemažą reikšmę tu
ri lytinio gyvenimo higie
nos laikymasis. Svarbu vi
so kūno, baltiniu švara, 7 V 7

kambario jaukumas. Prieš 
lytinį aktą reikia vengti ne
maloniai nuteikiančiu kal
bų, gausaus valgio. Nepa
tartina turėti lytinius san
tykius po sunkaus fizinio 
darbo, psichinio įtempimo.

Kartais jaunuoliai kelia 
klausimą: ar lytinis susilai
kymas nekenksmingas svei
katai? Ne, jis nekenskmin- 
gas. Lytinis susilaikymas 
jauniems žmonėms padeda 
išlaikyti fizines ir dvasines Tiesa, jis priminė, kad 
jėgas, kol jie pilnai suvy-; dar rasime ir trūkumų. Ta- 
riškėja. T. Lietuvoje lytinio čiau laikui bėgant tie trū-
auklėjimo klausimai įgavo kūmai, aišku, išsilygins, jis 
kitą sprendimą, negu kapp sakė.
talistinėse šalyse. Mokymo
derinimas su g a m y b i n i u kus kalbėtojas, 
darbu, fizinėj kultūros ir ” 
sporto vystymas jaunimo 
tarpe, aktyvus jaunimo da
lyvavimas * visuomeniniame

Baltimore, Md.
Mūsų naujienos

Sec;a A. Medelienė, yra 
Church Home ligoninėje. 
Kovo 3 d. jai padaryta ope
racija ant vidurių. Sunkiai 
serga, tai ligonę lankyti 
gali tik jos artimi. Ji yra 
Mildos Antanaitienės ma
mytė.

. Automobilio nelaime tu
rėjo O. Kučiauskaitė ir jos 
sūnus Leroy. Abiem buvo 
sužeistos galvos, žaizdų su
tvarkymui reikėjo įdėti 
daug “stičių”.

Kovo 4jd- O. Pasers- 
kienė jau grįžo iš ligoni-1 
nes, kurioje buvo per dvi 
savaites. Dar nėra pilnai 
pasveikus, tai gydosi na
mie.

Visoms sergančioms lin
kiu greitai pasveikti.

P. Paserskis

Chester, Pa.
Pataisa

(Pereitame “L” numery
je, pranešime apie S. Lip- 
čienės susirgimą; į v y k o 
klaidų. Atsiprašome ir iš 
naujo pranešimą talpina
me,— Red.)

Sunkiai susirgo Sofija 
Lipčienė. Nuvežus į ligoni
nę skubiai jai buvo padary
ta vidurių operacija.. Jį yra 
Laybor ligoninėje, Ridley 
Park, Pa. Room 219. Ant. 
Lipčiaus šeima linki kuo- 
greičiausiai pasveikti.

San Francisco, Calif.
Tarptautinės Moterų 
Dienos atžymėjimas

Kovo 1 d.* San Francisco 
ir Oaklando L L D kuopos 
bendrai suruošė Moterų 
Dienos atžymėjimą Finų 
salėj,, Berkeley. Svečias ra
šytojus Bpnoskis ir mūsų 
Karosienė pasakė brandžias 
kalbas. Karosienė kalbėjo 
Moterų Dienos klausimu, 
būtent, kaip pasaulio mote
rys kovojo už geresnį būvį 
ir ‘ jų teises prieš daugelį 
metų ir kaip šiandien jos 
kovoja, ypatingai už taiką 
ir prieš branduolinių gink
lų vartojimą.

Rašytojas Bonoskis kal
bėjo apie jo tėvų ir jo pa
ties sunkų, skurdų gyveni
mą Pennsylvanijos valstijo
je, kur jis gimė. Jo tėvas 
ir jis sunkiai dirbo liejyk- 

l lose. Jis sakė, jog ten visų 
i darbininkų gyvenimas buvo 
ir šiandien yra apgailėtinas.

Antra Bonoskio kalbos te
ma buvo Tarybų Lietuva. 
Jis net du kartus turėjo 

; progą viešėti, žvalgytis po 
! Lietuvą. Jis sakė, kad buvęs 
! tiesiog sužavėtas dabarti- 
| nes Lietuvos pažanga, pa
siekimais ir tt. Ypatingai 

•jį žavėjo puikus Lietuvos 
'jaunimasv ir jų išsimoksli- 
I nimas, ir aplamai jis sakė, 
, kad iš atsilikusios, paverg
tos, šalies jau šiandien sa
vo akimis neniačiusiam sun
ku įsivaizduoti jos pažan
gą, jos pasiekimus ir tt.

Rašytojas Bonoskis pui- 
, jo kalbos 

lengva klausytis. Mano nuo
mone, mūsų lietuvių koloni
jos būtinai turėtų pasikvies
ti jį pas save, ypač kur dau
giau randasi jaunimo. Ne
paisant, kad jis kalba ang
lų kalba, tačiau jo kalba 
aiški, paprasta, kad ir mūsų 
senimas pilnai jo kalbą su
pras.

Karosienės knyga
Labai džiugu matyti.mū

sų veiklios Karosienės'kny- 
gą “Tarptautinė Moters 
Dįena,” kurios jau seniai 
laukėme. Buvo tikėtasi,] kad 
praėjusiais metais laike 
Tarptautinės Moterų Die
nos bus baigta, bet tie mūsų 
vilniečiai, įvairiais darbais 
apsikrovę, nesuspėjo at
spausdinti.

Kalbame pobūvyje mūsiš
kis Al. Taraška parodė po
rą įdomių filmų iš Lietuvos 
ir vietinių. Žymėtina, kad 
publika myli ir reikalauja 
filmus matytą, ypač Lietu
vos.

Darbščiosios moterys tu
re j o paruoš usios užkan • 
džių. Tad visapusiškai bu
vo jauki, maloni šios svar
bios Moterų Dienos atžy- 
mėjimo popietė.

K. Mugianienė puikiai at
liko pirmininkės pareigas.

Varde ruošėjų dėkui vi
siems už sėkmingą pobūvį.

Mirė Jonas Radę
Prieš suvirs - mėnesį čia 

mirė Jonas Radę, 64 metų 
amžiaus. Jis su žmona Ma
ryte atvykov iš Yucaipos į 
San Fran cisco patikrinti 
jo sveikatą Southern Paci
fic ligoninėj. Jo sveikata 
buvo jau gan pašlijus. Jis 
staigiai mirė nuo širdies 
priepuolio. Jonas palaido
tas Oaklande.

Jonas buvo jugoslavų tau
tybės, tačiau visuomet su 
pažangiasiais lietuviais da
lyvavo. Labai gili užuojau
ta jo žmonai Marytei ir sū
nui Albertui. S. F.

Kiek suvaikšto 
laiškanešiai

žinomoji kino artistė Mar- 
len Ditrich savo “Leksiko
ne” rašo, kad laiškininkai 
daug vaikšto ir niekad jų 
neištinka infarktas. Norint 
ilgai gyventi, priduria ji, 
reikia daug vaikščioti.

O ar jūs susimąstėte apie 
tai, kiek per dieną suvaikš
to žmogus “su storu, krep
šiu”? O kiek jis suvaikš
čios savo miesto gatvėmis 
per ilgus metus nešdamas 
bet kokiame ore meilės žo
džius, geras, o kartais ir 
liūdnas žinias?

Šiomis dienomis Frank
furto prie Oderio apygar
doje (Vokietijos Demokra
tinė Respublika) buvo pa
minėtas savotiškas jubilie
jus. Į pensiją išėjo 71 metų 
laiškininkas Albertas Šu
macheris, nuėjęs. . . 150 
tūkstančių kilometrų “tar
nybos kelią.” 33 metus dirb
damas pašte, jis beveik ke
turis kartus “apvaikščiojo” 
žemės rutulį. Kasdien laiš
kininkas suvaik š č i o d a v o 
apie 13 kilometrų. “K. T.”

Lietuviškas midus
K

Inžinierius A. Sinkevičius 
—prityręs, žinomas aluda
ris.

Dar dirbdamas Klaipėdos 
“Švyturio” alaus darykloje, 
1956 metais, pasiūlė:

—Na, o jeigu prade tu
mėm gaminti ne tik alutį, 
ir mūsų senolių gėrimą — 
midutį?

Buvo pritarta, ir A. Stan
kevičius pradėjo ruošti re
ceptus. Kai kam gal atro
do — didelis daiktas čia pa
gaminti midų. Kinktelėjai į 
vandenį cukraus, įbėrei apy
nių spurgų, įdėjai medaus, 
leidai bačkutėj pasistovėti 
—ir gardžiuokis midum !

’O iš tikrųjų gerą midų 
padaryti ne taip jau pa
prasta. Reikia žinoti ir pro
porcijas ir visokius priedus 
priedelius, ir rūgimo laiką. 
Pirmieji receptai A. Sinke
vičiui nenusisekė. Reikėjo 
dar padirbėti. Kai kas jam 
iš vedinė j o, kad nėra ko čia 
sukt galvos dėl to midaus. 
Girdi; jei ir pradėsim jį ga- 

‘minti, tai kas garantuos jo 
paklausą. Gal neapsimokės.

—Apsimokės, — tvirtino 
inžinierius.

Paskui A. Sinkevi č i u s 
pradėjo dirbti Stakliškių 
“Gintaro” alaus darykloj.

1959 metais buvo pradė
tas gaminti pagal A. Sinke
vičiaus receptus lietuviškas 
dviejų rūšių midus — “Dai
nava” ir “Bočių”. Midus vi
siems patiko, paklausa di
delė, ir dabar jo gaminama 
50,000 litinų per metus. O 

: ateityje numatoma gaminti 
net po 8,000,000 litrų per 
metus.

Neseniai A. Sinkevičius 
paruošė dar vieną, “Trakų” 
midaus, receptą.

MANCHESTER, CONN.
Mirė♦

J. Barkauskas
Ilgametis Laisvės Choro rehiėjų narys, 
LLD 68 kp. narys, Hartfordo pažangiųjų 

draugijų parengimų lankytojas.
Laisvės Choras savo nariams nuperka gėlių 

vainiką, bet nepastebėjus jo mirimo, gėlių ne
buvo nupirkta. Kadangi choro nutarimas seniai 
yra, kad, laike šermenų gėlių nenupirkus, pa
reikšti užuojautą per jo mylimą laikraštį “Lais
vę.”

—LAISVĖS CHORAS

5 p.«Latsvė (Liberty)— Antrad, kovo (March) 10, 1964

PHILADELPHIA, PA. 
& VICINITY

HELP WANTED MALE

MAN ON PENSION

To work in Locker Room.
Room and board, 

plus $50 week.
TA. 8-9617 or CH. 2-0212

(20-21)

BAKER

Over 40. Experience.
2nd Hand, 4 day week. Steady job.

• •• zi West Philadelphia.
Call SA. 7-7834 from 2-4 P. M.

(20-21)

Haverhill, Mass.
Į tą pat Bostono ligoninę, 

kurioje pirmiau buvo, vėl 
pasidavė Augustas Kaz
lauskas. Daktarai sako, kad 
sveikatai pavojaus nėra. Po 
pirmesnio ligoninėje buvi
mo ir operacijos turėjo lai
kytis griežtos maisto die
tos. Linkiu drg. Kazlauskui 
greitai pilnai susveikti ir 
vėl su mumis dalyvauti.

S. Penkauskas

Klaipėdoje buvo 
1,500 laivų

Daugiau kaip pusantro 
tūkstančio Tarybų Sąjun
gos ir užsienio šalių laivų 
1963 metais lankėsi Klaipė
dos uoste. O vėjas atneša 
iš jūros vis naujų svečių 
storabalses sirenas. Laivas 
“Rostok” atvyko iš Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos paimti plieno krovi
nio. Plieno rulonai krau
nami ir į olandų laivą ^Ar
gos.” Vokietijos Federaty
vinės Respublikos laivas 
“Hbrnbaltik” pristatė į uos
tą įrengimus. Anglis krau
nama į prancūzų laivus 
“Drone” ir “Kveberon.”

Uostininkai stengiasi, kad 
laivai čia neužtruktų. Pus
antros paros anksčiau, ne
gu, , numatyta, prikrautas 
Norvegijos laivas “Glori
ja,” beveik para anksčiau 
išplaukė su kipto kroviniu 
graikų laivas “Hermes Li- 
der.”

Darbas uosto krantinėse 
verda dieną ir naktį.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle pa
sisiūlė veikti išsprendimui 
Kipro respublikos reikalų.

Kuala Lumpuras. —Nuo
latos stiprėja Sarawak o 
partizanų jėgos.

PRANEŠIMAI
ST. PETERSBURG, FLA.

LLD 45 kuopa rengia didelį ban
ketą, kuris įvyks šeštadienį, kovo 
14 d., 314 15th Ave. So. Pradžia 12 
vai. dieną. Bus patiekti geri pie
tūs, kaip ir visuomet. Kviečiame 
visus atsilankyti.

/ Rengimo Komisija (20-21)

/ PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

Kovo-March 13 d. dar toj pačioj 
salėj, bet gal paskutinį kartą, nes 
Vengrų klubo pastatas užsidarys ir 
paduotas pardavimui dėl negalėjimo 
įsiversti..... Turėsime aptarti daug
svarbių reikalų ir išgirsime komi
sijų įdomius raportus. Valdyba



Apie naują A. Millerio pjesę- 
44After the Fall”

Ši pjesė šiuo metu stato
ma Niujorke. Tai naujas 
įžymaus Amerikos drama
turgo Arthuro Millerio vei- 

• kalas, sukėlęs daug ginčų 
* 'tuose, kurie jį matė sceno

je. Tūli labai piktinasi, kad 
A. Milleris čia negražiai pa
neigia savo buvusią žmoną, 
kino žvaigždę, Merylin Mon- 

j roe. Mes to veikalo dar ne
matėme, tad skaitytojui pa
duodame kai kurias nuomo
nes, kurios tilpo Lietuvos 
rašytojų savaitrašty “Lite
ratūra ir Menas.”—Red.

dybų dieną Magi Kventinui 
pasakoja, kad ją nuolatos 
stebi psichiatras. Magi per
spėja, jog iš Kventino juok
sis dėl tos santuokos ir dar 
nevėlu savo likimą nukreip
ti kita linkme .

Greitai po vedybų Magi 
nupuola. Ji. girtuokliauja, 
kalba vulgariai. Kaip ir 

.pirmoji Kventino žmona

našlė. Tai ir sukėlė daug 
kalbu.

Čia buvo tiek intymių 
smulkmenų, jpg buvo tie
siog nepatogu dėl autoriaus, 
kuris atsisakė savo žmo-: 
gaus teisės į garbę. Mile- j kapjna jį, kaip nesugebantį

Vakarų spauda dabar la
bai daug rašo apie naują 
Milerio pjesę — “Po smuki
mo” (“After the Fall”). Šis 

' triukšmas, atrodo, kilo ne 
tiek dėl naujojo veikalo me-1 
ninių privalumų, kiek iš] 
smalsumo dėl dramaturgo 
asmeninio gyvenimo ir jo 
santykių su Merlina Mon
ro. Daugelis laikraščių ir 
žurnalų, pjesės veiksmą ly
gindami su dramaturgo gy
venimo momentais, daro ei
linę sensaciją. Tik maža 
Amerikos kritikų dalis nau
ją Milerio dramą nagrinėja 
grynai kaip literatūros kū
rinį. Čia iš “Za rubežom” 
perspausdinto Niujorko 
laikraščio “Njusvik” straips- i 
nio galima susidaryti vaiz
dą apie šią naująją pjesę.

* Neseniai su pasisekimu 
praėjo Artūro Milerio pje
sės “Po smukimo” premje
ra. Paprastai Brodvėjuje 
pjesę repetuoja tik mėnesį, 
bet šio veikalo pastatymui 
reikėjo trijų. Žurnalistai 
per pirmąją repeticiją vie
noje iš užgriozdintų Man- 
heteno saliu pajuto, jog lau
kiama , kažko nepaprasto. 
Juos čia atvedė ne tik do
mėjimasis dramaturgo kū
ryba, bet ir smalsumas. Ė- 
jo gandai, kad Milerio kū
rinys — meninis jo gyveni
mo, vedybų su Merilina 
Monro atpasakojimas.'

Pirmąją dieną smalsuo
liams nepasisekė. Mileris 
teperskaitė trumpas ir sche
matiškas scenines remar
kas (“veiksmas vyksta 
Kventino mintyse ir atsi
minimuose”). Paskui visus 
išprašė. I dienos pabaigą 
Mileris baigė pjesės skaity
mą, kuriame tebuvo akto
riai, dalyvaujantieji statant 
pjesę.

Iki pjesės skaitymo net 
_ jos statytojas Eliją Kaza

nas nežinojo jos turinio. O 
nuo tos dienos ėmėsi visu 
atsargumo priemonių, kad 
tik pjesę išlaikytų paslap
tyje. Vyko uždaros repeti
cijos, kas Niujorke būna la
bai retai. “Aš nenoriu, kad 
kritikai išnagrinėtų pjesę 
iki to laiko, kol ją pastatys, 
— pareiškė Mileris. —- Tai 
blogai baigiasi.” Kada te
atralai jau pradėjo žve
joti straipsnius apie pje
sę, bandymas prasiskverb- 

- ti pro paslapties uždanp-ą 
baigėsi tarptautiniu skanda- 

, lu. Po to, kai anglų kores
pondentas telegrafavo į Lon
doną pjesės turini, — anglų 
žurnalistams neleido daryti 
Linkoln-centro repertuaro 
apžvalgų visą sezoną, sezo
ną, kurį atidarė Milerio 
pjesės premjera.

Nė viena drama nebuvo 
laukiama taip nekantriai, 
kaip ši. Ir visai supranta
ma — ji parašyta autobi- 
grafiniu pagrindu. Brod
vėjuje jau statė panašią 
pjesę: Judžino O’Neilo “Il
gą dienos kelionę į naktį” 
apie asmeninę dramaturgo 
tragediją: Pjesę pastatė, 
nors ir prieštaravo O'Neilo

ris mylimas už tai, kad jis 
gina žmogaus garbę, kiek
vieno teisę apginti save. O 
šioje pjesėje nemaloniai nu
teikė Milerio pastangos gel
bėti savo reputaciją.

žinoma, ši pjesė autobio- 
grafiškiausia iš visų, kokios 
tik buvo statomos teatre. 
Net neinformuotas žmogus 
nesunkiai pažino autorių 
jauname rimtame žmoguje 
—Kventine. Kalbėdamasis 
su įsivaizduotu . draugu (o 
gal ir psichiatru?), sėdin

čiu kažkur pirmoje eilėje 
tarp žiūrovų, Kventinas 
pradeda pasakoti, kaip jis 
palaipsniui atsigauna po nu
sivylimo. Jis pasakoja ne
nuosekliai. Šio pasakojimo 
metu jo atmintyje atgimsta 
praeities atsitikimai ir, iš 
tamsos išplėšti prožektorių, i įf sTkydamb
pasirodo scenoje. «q juk kūnas dar nespėjo

Žiūrovas scenoje mato,! sustingti!” Laikraščio “Niu- 
kaip Kventino motina puo-'jork taims” kritikas Hovar- 
la į isteriją, kai subankru-! das Taubmenas teigia, kad 
tavo jo tėvas. Kventinas dar 
tik vaikas. Jis užsidaro vo
nioje ir skandalo triukšmą 
bando užgožtizbėganči o 
vandens ūžesiu. Štai, Kven
tinas — jaunas advokatas. 
Jis susiginčija su savo žmo
na, labai emocianalia mote
rim, besiskundžiančia, kad 
vyras jos nemyli ir ji terei- 
kalinga jam kaip pirmoji jo 
kūrybos klausytoja. Kažka
da buvęs komunistu, Kven
tinas to nenori prisiimti.

mylėti. Isterikė, neužtikrin
ta ateitimi Magi daug kar
tų bando nusižudyti. Kven
tiną, nuvargusį bekovojant 
už jos gyvybę, pagaliau patį 
ištinka isterijos priepuolis. 
Vienoje pačių žiauriausių 
pjesės scenų jis bando Ma-! 
gi pasmaugti.

Kventinas laiku susival
do, bet jo sąmonėje lieka 
mintis, kad Magi jis vis tiek 
nužudys. Baigiantis dra
mai, Kventinas laiptais ky
la į viršų, kur jo laukia eu
ropietė mergini Holga — ji 
tikriausiai bus trečiąja jo 
žmona.

Magi vaidmeniu Mileris 
taip negailestingai nutapė 
Merlinos Monro paveikslą, 
jog žiūrovai net pasijaučia 
nuskriaustais. zDaugelis jų

■ iš teatro išeina sakydami: 
“O juk kūnas dar nespėjo

’Workerio’44)-oji metinę sukaktis Gražiai pavyko Moters!
» al • A .. a — aa

ši pjesė yra brandžiausias 
Milerio kūrinys. Tačiau Mi
lerio gerbėjai nepatenkinti. 
Tą nepasitenkinimą sukelia 
ryškiai asmeniškas pjesės 
charakteris. Bet Mileris I 
prieštarauja: “Dramos pa-1 
grindinis veikėjas ne aš. 
Dramaturgas neišveda sa
vęs į sceną, o tik aprašo jė
gas, veikiančias jo sąmonė
je.”

Kaip ten bebūtų, tačiau 
Mileris, kaip ir Kventinas,

puikiai apvainikuota i
Anglų kalba einąs (šiuo (iš Filadelfįjps, iš Bostono, 

ir tt. ’ i
Konferencijoje dalyvavo ' 

patys žymiausieji pažangio
jo žodžio darbininkų■ judėji
mo veikėjai ir laikraščio 
bendradarbįai: Eliza b e t h 
Gurley Flynn, Gus Hall, 
Jack Stachėl, Carl Winter, 
George Morris, B. Thomp
son, Jesus Colon, neseniai iš 
Tarybų Sąjungos grįžęs 
Henry Winston, ir kt.

Jie taipĮ pat dalyvavo 
diskusijoseį. Vieni jų nuro
dė į tai, kas laikrašty turė
tų būti taisytina, gęrintina, 
kiti — kaip, kokiuo būdu 
laikraštį labiau išplatinti, 
kaip prieiti prie masių.

Kalbėjusieji apie “Work
erio” platinimą, pabrėždami 
priminė i# politinę padėtį, 
politinius vingius mūsų ša-1 
lyje, kurie “šiandien visiems! 
pažangiesiems žmonėms ir 

* komunistams yra kur kas 
palankesni nei buvo, saky
sime, prieš desėtką metų. 
Tai ypatingai pažymėjo 
Hall.' I

Henry l^nstonas sakė:
—Privalome dėti visas pa

stangas, /kad “Workeris” 
vėl būtų dienraštis, nes be 
kovingo anglų kalba dien
raščio, šviečiančio darbiniu- 

i kams kelią, nebus plataus, 
masinio darbininkų judėji-

me tu du kartu per savaitę) 
laikraštis “The Worker” iš
kilmingai atžymėjo savo 40 
metų sukaktį.

Kovo 5 d. Carnegie salė
je, Manhattane, įvyko di
džiulis mitingas, kuriame 
pagrindinę kalbą pasakė 
laikraščio vyriausias redak
torius James E. Jackson. Jo 
kalbos tema: “Kaip kovoti t 
su skurdu?” Žmonių buvo 
daug, ir laikraštis gali tuo 
didžiuotis.

Į iškilmes buvo atvykusių 
nemaža veikėjų iriš kitų 
miestų.

Ta pačia proga laikraščio 
leidėjai suorganizavo Spau
dos konferenciją kovo 7 d. 
Woodstock viešbučio salėje, 

■ Manhattane . Tai buvo la
bai turininga konferenci
ja, pasistačiusi “Workerio” 

i platinimą vyriausiu diskusi- 
' jų klausimu.

Apie laikraščio turinį, apie 
jo ateitį pagrindinį prane
šimą p a d a r ė redaktorius 
James E. Jacksonas. Po jo 
sekė administratoriaus Jo
seph Brandto pranešimas 
apie laikraščio medžiaginę 
padėtį, apie vajų, apie jo 
platinimą.

Įdomų, platų pranešimą 
pateikė veikėjas iš Čikagos 
—Jim West; jaunas, ener
gingas, gerai apsišvietęs vy- mo Amerikoje, 
ras. Jis smulkiai nušvietė ! 
bendrą padėtį Čikagoje, pla- 

i čia i aiškino, kaip čikagiečiai 
platina - užrašinėja “Wor- 
kerį.” Reikia nepamiršti, 
kad “Workeris” gimė Čika
goje; tai buvo 1924 metais. 
Lietuviai darbininkai, kiek 
atmenu, taip pat tuomet 
gausiai prisidėjo prie laik
raščio įkūrimo—vienu kar
tu įteikė leidėjams $6,000 
vertės’ čekį. ' !

Tačiau jis atsisako draugo, buvo susidūręs su komisija 
kuris rengiasi duoti1 paro
dymus komisijoje antiame
rikinei veiklai tirti. Jis pa
siryžęs apginti pasmerktą 
žmogų. Bet šis nusižudo, ir 
jis išvengia nemalonumo. 
Kventinas smerkia save, 
kad su palengvėjimu sutiko 
to žmogaus mirtį.

Savo monologe Kventinas 
pripažįsta, jog gyvenimas 
jam nepavyko. Kventinas— 
aukštų principų žmogus, 
bet tuos principus jis pra
randa paprasčiausiose gy
venimo situacijose. Scenoje 
iškyla koncentracijoj sto
vyklos tvora, apraizgyta 
biauria spygliuota viela. Tai 
— simboliškas priminimas 
to, nors Kventinas ir muš
damasis į krūtinę smerkia 
savo amžiaus nusikaltimus, 
kad jis savo asmeniniu gy
venimu lieka nusikaltimo 
dalyviu.

Antrajame pjesės veiksme 
pasirodo moteris, kuri pje
sės herojų galutinai apvylė. 
Ją vadina Magi. Ši blondinė 
—nevykusi' dainininkė, nors 
ji doleriais ir aukštai įver
tinta, nes ji sekso simbolis. 
Kventinas ją sutinka dva
siškai palūžęs, nusivylęs 
pirmosiomis vedybomis. 
Magi patraukia pjesės he
rojų savo seksuališkumu.' 
Jis gyveno abstrakcijomis, o ]0 “šviesos”. Sukaktis atžy- t.is pranešė gavusi iš LDS 
Magi — primityvus gamtos mėta padidintu žurnalo lei- centro čeki, kaip atlygini- 
kūrinys, kaip paprastas me- diniu. < ma 1963 metų darbą,
dis. Šis paprastumas ir pa-1 
traukia Kventiną. Bet jis 
su gėda prisipažįsta, kad 
buvo apsimetęs, maty
damas Magi vertę ir gilu
mą, nors jinai, įpratusi, kad 
aplinkiniai į ją žvelgtų tik 
nerimtai, ir surado jame iš
gelbėtoją bei dievino jį.

Magi pasakoja Kventinui 
apie savo sugriautą gyveni
mą. Kažkada motina ban
dė ją uždusinti pagalve. Tė
vas pametė šeimą dar tada, 
kai ji tebuvo kūdikiu. Ve-

antiamerikinei veiklai tirti, i 
Po to, kai jis atsisakė iš- ~ 
duoti savo draugus — ko- Seke kiti pi a nešimai —
munistus, bijodamas, kad 
jų neįtrauktų į juoduosius 
sąrašus. Milerį persekiojo. 
Kai vieną iš jo pjesių statė 
Belgijoje, jam neleido ten 
nuvykti. Vietoj rašytojo 
per premjerą į sceną išėjo 
Amerikos pasiuntinys. “Aš 
nieko nepraradau, — sako 
Mileris, — tačiau'tai paken
kė mano šalies orumui.” 
Tuo laiku, kai Mileris sto
ja prieš komisiją antiame- 
rikinei veiklai tirti, Eliją 
Kazanas sutiko duoti paro
dymus. Nuo .tada Milerio 
ir Kazano keliai išsiskyrė. 
Jie vėl susitiko, kai kartu 
pradėjo statyti pjesę “Po 
smukimo.”

Žiūrovas negali nepajaus
ti, kad “Po smukimo”—pa
ties dramaturgo smukimas. 
Mileris pasielgė negarbin
gai, į teatro kėdes sukvietęs 
tūkstančius žmonių tam, 
kad išlietų jiems savo 
meninius pergyvenimus.

• iš 
kitų miestų: iš Detroito, iš 
Clevelando, iš. Baltimorės,

Sveiksta
Moters dienos pagerbi

mui parengime pereitą sek
madienį kalbėjausi su mūsų

dienos minėjimas
Parengimas — prakalbos

ir koncertas, kurį rengė _ mylima dainininke Suzanfl^ 
Moterų klubas Kovo Aš-• Kazokaite. Ji pranešė apie 
tuntąjai atžymėti, pavyko savo tetos sveikatą. Jos te- 
puikiai. Apie tai smulkiai ta Anna Janušienė buvo 
parašys Moterų klubo ko-, operuota keletą savaičių at- 

sekamame gal. Operacija buvo gana 
rimta, ir po to ligonė turės 
dar ilgai gydytis ligoninėje.

Anna Janušienė yra New 
Yorko Liet. Moterų klubo 
narė, tad Suzanna mano, 
kad klubietės, norėtų suži
noti anie jos padėti. Ji ran
dasi Terrace Heights ligo
ninėj, Hollis, L. L. po var
du Anna Janush. Suzannai 
nelabai smagios dienos. Ne
seniai neteko savo mylimos 
mamvtės Pranciškos Kaza
kevičienės, dabar jos t^ta 
nesveikuoja.

Varde visų Moterų klu
bo narių, ir nuo manęs, 
linkiu Anna i Janušienei 

Stens- greitai pasveikti, sustprėti 
į ir vėl kartu dalyvauti su vi- 

Aišku, Aido choras duos sais. L. K—tft
labai įvairų-gražų koncer- -------------------
tą. O Jonas Grybas, paįvai- SVEIKINA 
rinimui koncerto, parodys Heilo, Jonai, Mildred ir 
labai gražius filmus iš Ta- Aido Choras!
rybų Lietuvos.. ‘ šiltai sveikinu visus -iš

Tas viskas įvyks sekma-' Miamio. Oras (kovo 4),ge- 
dieni, kovo 22. Pradžia 2-rą 
vai. popiet.. Įėjimas, kaip 
auka, tik vienas doleris.

Kviečiame visus didžiojo 
New Yorko ir apylinkės 
lietuvius atsilankyti ir pa
sigrožėti puikiu koncertu ir; 
filmais.

respondente 
“Laisvės” numery.

Pirmas “Laisves” salėj 
koncertas

Kaip jau daugeliui yra 
žinoma, “Laisvės” salėje 
yra naujai pabudavota gra
ži estrada-steičius. Tai da
bar galima rengti koncer- 
tus-vaidinimus.

Pirmą tokį koncertą ren
gia Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos 185 kp. Koncertui pil- 

| dyti yra pakviestas Aido 
choras su jo solistais ir 
grupėmis, Mildred !___
ler vadovybėje.

Konferencija buvo labai 
konstruktyvi, pamokinanti, 
įkvepianti naujiems dar
bams, naujiems užmojams.

Man rodosi, “Workerio” 
40-metinė sukaktis buvo la
bai vykusiai apvainikuota.

Beje, konferencijoje dėl 
ligos negalėjo dalyvauti 
įžymusis kovotojas Benja
min J. Davis — jis serga, 
guli ligoninėje, Konferen
cijos dalyviai pasiuntė jam 
nuoširdžius linkėjimus, kad 
greit ir sėkmingai pasveik
tu. ' Ns.

ras, šilta, gražu, tarp 80-85 
laipsniai šilumos. Ch. Alek
synas patenkintas, links
mas. Man laikas bėga greit, 
malonu pevėsiauti prie jū
ros tarp paimu.

J. Lazauskienė

Komisija , Kaip matome, atostogau- 
j jančios aidietės neužmiršta 
savo choro pirmininko J. 
Grybo ir mūsų visų.

LDS kuopy mitingas 
Seimo reikalu

. LDS 13 kuopa turėjo su
sirinkimą kovo 4 d. Iš val- 
d y b o ą raportų pasirodo, 
kad visi kuopos reikalai 
tvarkomi gerai, nariai lai
ku susimoka savo mokes
čius. Kuopa turi vieną ligo
nį—serga Ona Jonušienė, 
gyvenanti New Hyde Park.

Svarbiausias buvo klausi
mas — pasiruošimas LDS 
16-ajam Seimui, kuris įvyks 
liepos 2 ir 3 dienomis New 
Yorke. Kad. geriau prie jo 
prisirengti ir seimo delega
tus priimti, LDS apskrities! 
komitetas šaukia kuopų at-

I stovų susirinkimą sekma- 
as.1 dieni, kovo 22, “Laisvės”

. salėje. Susirinkimas prasi
dės lygiai 1 vai. popiet. Ke
letas 13 kp. narių nasižadė- 

! jo susirinkime dalyvauti.
Svarbu, kad tame susirinki
me dalvvautų visų šios apy- 

1 linkės kuopti atstovai, ypač

Skaitytojy balsai
KEISTOKA...

Šių metų pradžioje suka
ko 30 metų nuo pasirody- valdybų nariai, 
mo LLD bertaininio žurna-; Kp. fin. sekr. Anne Yaks-

ma už 1963 metų darbą.
30 metų, tai ilgiausias bet'‘Kartu ji pasiūlė is to atly- 

kokio Amerikos lietuvių lei-t minimo dali skirti kuopos 
džiamo žurnalo amžius. Tai narių vaišėms.^ Jos pasiūly- 
nepaprastas įvykis lietuvių ■ mas mielai užgirtas.. Nu- 
išeivijos gyvenime. O betgi ' tarta tas vaišes turėti geg.
ši svarbi sukaktis neprisi
minta nei “Laisvės”, nei 
“Vilnies” apžvalgose!

Ar čia kaltas redaktorių 
neapdairumas, ar tik pa
prastas nepaisymas?

M-s.
(Vasario 25 d. “Laisvės

mėn. susirinkime, kai 'bus 
Centro valdvbos ir Seimo 
delegatu rinkimas. Tai bus 
p*eg. 6 d. Prašomi visi na
riai tai įsitėmyti ir daly
vauti.

Sekamas kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečia-

laidoje apie tai buvo rašyta., dienio vakare, balandžio 1 
_ Red.) ' l d-, “Laisvės” salėje. J. G.

Iš istorijos prieš 
20 metų

Laikas skubiai bėga. 
Prieš 20 metų, tai yra, 1944 
metais dar siautėjo Antra
sis pasaulinis karas. Jung
tinės Valstijos ir talkinin
kės jau buvo padarę keletą 
laimėjimų prieš Japonijos 
imperialistus, bet dar ne
daug.

Europoje vis dar nebuvo 
Antrojo fronto prieš hitle
rišką Vokietiją. Sunkiausią 
karo naštą nešė Tarybų Są
junga.

1944 metais Tarybų Są- 
■ jungos jėgos sudavė dešimt 
skaudžių smūgių Hitlerio 
Vokietijai ir jos1 talkinin
kėms. Tarybų Sąjungos 
smūgiai privertė Suomiją, 
Rumuniją ir Bulgariją at
sisakyti nuo Vokietijos ir | 
net jai paskelbti karą. Bet 
tas įvyko per visus 1944 me
tus.

11944 metais Tarybų Są
jungą sutriuškino hitleri
ninkų armijas Leningrado 
fronte ir iki kovo mėnesio 
ias nugrūdo vietomis anie 
200 mvlių nuo Leningrado, 
i k i Pskovo Rudnicos ir 
Narvos.

Ukrainoje sutrėškė hitle
rininkų jėgas. Į pietvaka- 
rus nuo Dniepro, prie Šev- 
čenkovo, tarybinės jėgos 
apsupo apie 100,000 hitleri
ninku ir no dviejų savaičių 
jas likvidavo. Tai buvo na
ciams “Antrašis Stalingra
das”

Gegužės mėnesi nuo hit
lerininkų buvo išlaisvintas 
Krymas. Po to laisvės vėjai 
jau pradėjo pūsti ir link 
Lietuvos. D.M.š.

SERGA
Jau kuris laikas pasigen

dame mūsų pramogose ir i i. i v 
susirinkimuose buvusių vi-1 nCKcutftS KdllIiyS 
sur esančių malonių žmonių I 
poros—Stasio ir Onos Tita- 
nių. Ne, ne dėl išdykimo 
taip esama. Jų artimieji sa
ko, kad pastaruoju metu 
Titaniuš pavijo • nesveikatos, 
gi sueigų dienomis šiemet 
kaip tik pasitaikė blogas 
oras, prieš kurį jiedu nebe
išdrįso grumtis. Tad abu 
nekantriai laukia pagerėji
mo sveikatos, pavasario ir 
vėl pasimatymų. O tuo tar

apskundė valdžią *
Albany, N. Y. — Robeiv 

tas D avis, 43 meų amžiaus, j 
apskundė New Yorko val
stiją ir New Yorko miestą, 
reikalaudamas atlyginimo 
$2,365,000: ' .

Mat, jis per trejis metus, 
nuo 1959 m., nekaltai sėdė
jo kalėjime. Pradžioje jis 
buvo areštuotas už valka
tystę, vėliau jam primetė

pu bent laiškeliu palankyki- peiliu gubadymą P. Ander-
me juos, daug darbo ir vi
sokios paramos mūsų drau- 
gijiniam gyvenimui teiku- Davisa iki 20 metų kalėji- 
sius žmon e s. T i t a n i a i i mo. Vėliau paaiškėjo, katf 
gyvena 86-20 75th St„ 
Woodhaven, N. Y. D-č

šono.
Teismas buvo nuteisęs

Grįžo iš Miamio
Frank Norbutas, plačiai 

žinomas brooklyniečia m s, 
tik ką sugrįžo iš Miamio, 
Fla., gražiai nusiteikęs. Jis 
labai dėkingas Mr. ir Mrs. 
Klemens Simon už suteiki
mą labai gražaus kambario 
ir už abelną draugiškumą.' 
Taipgi jis dėkoja gerai ži
nomam brooklyniečiui Mat- 

! thew Simon už tankų pa
tarnavimą su savo mašina, 
kas jam padarė labai malo
nų laiko praleidimą per tris 
savaites. Trijų savaičių me
tu tik 7 d. galėjo maudytis. 
Kitu laiku oras buvo nepa
stovus, trukdė saulutei šil
dyti. J. G.

Į Havana. — Kuba daly
vaus neutrališkų valstybių 
konferencijoje.

PRANEŠIMAS
OZONE PARK, N. Y.

Svarbus LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks kovo 10 d., “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė. Pradžia 
7 vai. vakare. Bus keletas svarbių 
reikalų, kuriuos turėsime aptarti ir 
gyveniman vykdyti. Taipgi turėsi
me išrinkti delegatus į LLD 2-os 
apskrities konferenciją, kuri atsibus 
kovo 15 d. Tad visus kuopos narius 
kviečiame susirinkti .

J. G., fin. sekr.

jis užpuolimo kaltinime bu
vo nekaltas ir jį paliuosavo 
iš kalėjimo.

New Yorkas. — R. Nik- 
sonas reikalauja, kad JAV 
griežtai baustų kitas vals
tybės, kurios prekiauja su 
Kuba.

“Mes giname laisvą 
prekybą”, -Kastro

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro sakė, kad Kli
ba veda teisingiausią pre
kybą su kitomis Lotync| 
Amerikos šalimis, nes už vi
sas. prekes moka pinigais.

Jis smerkė JAV ekonomi
nę ir politine blokadą. Sakė, 
kad dabar Kuba yra su ki
tomis valstybėmis bendroje 
pozicijoje, kurios gina ne
varžomos, laisvos prekybos 
reikalus. Jis nurodė, kad 
Kubos prekvba plečiasi ir 
su kapitalistinėmis šalimis.

Washingtonas. — 1963 
metais JAV vyriausybė iš
davė 1,055 500 pasportų vy
kimui į užsienį. .

Santa Monica, Calif. y- 
Sulaukęs 55 metų amžiaus 
staigiai mirė artistas 
Frank Albertsonas.

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrad, kovo (March) 10, 1964




