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R. BARANIKAS
Šiemet sukanka lygiai pen

ki šimtai metų nuo didžiojo 
reformacijos pradininko 
Martyno Liuterio gimimo. 
Ta sukaktis yra plačiai mini
ma visame protestantiškame 
pasaulyje, bet plačiausiai ji 
minima Vokietijos Demokra
tinėje respublikoje, tai yra, 
Rytų Vokietijoje. Ir kas dar 
svarbiau, tai, kad ne tik 
protestantų-evangelikų baž
nyčia jų mini, bet ir pati 
socialistinė valdžia.

Kodėl? Ogi, visų pirma, 
nes socialistai skaito, jog 
Liuteris savo laiku perstatė 
pažangesnę tendencijų krikš
čionybėje, lyg sukilimų prieš 
labiausiai užkietėjusios ir. su
stingusios bažnyčios dogmas, 
prieš pilnų bažnyčios identifi
kavimus! su feodalizmu. Liu
terio reformacinės idėjos su
puolė su valstiečių kovomis 
prieš feodalinius valdovus, 
su pirmomis pasireiškiančio
mis naujo kapitalizmo žymė
mis.

Pridėjus prie to faktų, kad 
Liuteris gimė, veikė ir skel
bė reformacijų dabartinės 
Ryt. Vokietijos teritorijoje, 
lengva suprasti, kodėl jis ten 
taip minimas.

Lietuva ir visas kultūrinis 
lietuviškasis pasaulis šiais 
metais mini pirmojo lietuviš
ko laikraščio, “Aušros”, gi
mimo šimto metų sukaktį. 
Galvojant apie “Aušrų” mes 
tuojau prisimename: Basana
vičių, Šliūpų, Jankų ir kitus, 
kurie laikraštį įsteigė. Mes 
prieš savo akis matome tuos 
steigėjus kaip senus barzdo
tus patriarchus, kokius mes 
pažįstame iš populiarių foto
grafijų. Bet “Aušrų” įsteigė 
ne garbingi barzdoti seniai, o 
visai jaunučiai vyrai: laikraš
tį steigiant J. Basanavičius 
buvo “seniausias”,—jam bu
vo 32 m. Šliūpas buvo tik 21 
m. amžiaus, Martynas Jan
kus 25 metų — ir taip iš 
eilės. Kitaip sakant, pirmųjį 
laikraštį, pirmų spausdintų 
šviesos žiburį tautai patiekė 
jaunuoliai, dar studijuojan
tys ar tik baigę studijuoti 
universitetų studentai!

I_ j
Kongresmanas Pepperis iš 

Floridos tikrai yra garbės 
užsitarnavęs žmogus. Apie 
90 metų amžiaus, jis nepails
tamai darbuojasi kongrese 
už žmonių reikalus, ypatin
gai už senyvų žmonių teises 
ir gerbūvį. Claude Pepperio 
darbavimasis už žmonių rei
kalus turi ilgų istorijų. Po 
Antrojo pasaulinio karo jis 
ilgai buvo iš tos pačios valsti
jos senatorium ir tapo plačiai 
žinomas kaip pažangietis, 
pritarė Wallace’o organizuo
jamai Progresyvių partijai, 
kovojo prieš makartizmų. 
Reakcininkams pasisekė jį iš 
senato išėsti, bet jam pavyko 
tapti kongresmanu—ne tiek 
pat svarbi vieta, bet, visgi, 
jam duodanti galimybę kovo
ti.

LJ ■
Atrodo, kad taip vadinami 

Hitlerio dienynai, kuriuos 
būk kas tai po tiek metų 
atidengė, pasirodys esanti 
falsifikuoti, pagaminti kieno

JAV vyskupų laiškas 
karo ir taikos klausimu

Chicago. — Gegužės 3 d. 
čia dviejų dienų konferenci
joje Amerikos vyskupai pa
tvirtino dokumentų, kuris 
tampa oficialiu kelrodžiu 51 
milijonui Amerikos katalikų 
taikos ir karo klausimais. Jis 
gali tapti pagrindiniu rams
čiu pasaulinio taikos judėji
mo, prieš porų metų prasidė
jusio Europoje ir Japonijoje 
ir pernai susilaukusio žy
maus dėmesio pačioje Ame
rikoje.

155 puslapių dokumentas 
užbaigė ir apvainikavo spe
cialaus penkių asmenų komi
teto darbų. Šiam komitetui 
pirmininkavo Chicagos arki
vyskupas kardinolas Joseph 
Bernardin.

Pagrindinis punktas, dėl 
kurio buvo nemažai diskusi
jų, lietė patį dokumento for
mulavimų svarbiausiu klausi
mu — kvietimų sustabdyti 
ar prilaikyti JAV ir Tarybų 
Sųjungos branduolinių ginklų 
varžybas. Nubalsuota už ra
ginimų sustabdyti, nepaisant 
priešingų pasisakymų ir vys
kupų opozicijos ir JAV vy
riausybės pareigūnų.

Taigi, dokumente palikta 
frazė sulaikyti, ta pati, kuri 
buvo priimta antroje redak
cijoje, paskelbtoje pereitų 
metų rudenį. Bet šiemet ba
landžio mėnesį priimtojoje 
trečioje redakcijoje įrašytas 
žodis prilaikyti. Ohio vysku
pas James Malone, kuris 
dabar konferencijoje pasiūlė 
vėl pakeisti į sulaikyti, aiški
no, kad tokios reikšmės do- 
kumentui reikia stipresnių 
žodžių.

Stipresnių žodžių šalinin
kai taip pat laimėjo ir kitu 
klausimu, kuriame pasisako
ma, jog “moraliai nepateisi
nama pradėti branduolinį ka
rų bet kokia forma”. Toliau 
sakoma, kad nebranduoliniai 
priešingos valstybės puoli
mai turi būti atremiami kito
mis, bet ne branduolinių 
ginklų priemonėmis.

Nors kai kur buvo padary
ta pakeitimų, turint galvoje 
prez. Reagano nacionalinio 
saugumo patarėjo Clark pa
reiškimus, bet kardinolas 
Bernardin paneigė, kad 
spaudimas iš valdžios pusės 
turėjęs kokios nors įtakos. 
Jis spaudai nurodė daug vie
tų, kur esama pagrindinių 
skirtumų tarp JAV vyskupų 
dokumento ir dabartinės val
džios karinės filosofijos.

Politiniai stebėtojai tvirti- 

nors pelno sumetimais. Iš 
tikro, — kaip tai būtų galėję 
atsitikti, kad Hitleris per 
savo valdymo metus būtų 
parašęs dešimtis ir dešimtis 
tomų, bet jokie jo adjutan
tai, tarnai ir naminio štabo 
nariai nebūtų to pastebėję?

Kai kurie jo buvę adjutan
tai, kurie dar tebėra gyvi, 
net pastebi, kad, kaip tik 
atvirkščiai, esu Hitleris bai
siai nemėgęs rašyti, kad jis 
buvo “šreibenfaul” (rašybos 
tinginys) ir jis viskų diktavo 
savo sekretoriams. O Vakarų 
laikraščiai ir žurnalai jau 
buvo pradėję tuos “dieny
nus” spausdinti, milijonai už
mokėti už teisę tų daryti ir, 
ko gero, Hollyvoode gal jau 
buvo rengtasi apie Hitlerio 
gyvenimų sukti naujus fil
mus ....

Kardinolas Joseph Bernardin
na, kad šis Amerikos vysku
pų dokumentas išryškina 
esančius nuomonių skirtu
mus ir suteikia daugiau sva
rumo branduolinių ginklų 
įšaldymui bei kvestionuoja 
prez. Reagano administraci
jos priešingų nusistatymų dėl 
“pirmo puolimo”. Tarybų Sų- 
junga, kaip žinia, jau kelis 
sykius yra pabrėžusi, kad ji 
pirmoji nepanaudosianti 
branduolinių ginklų, kai tuo 
tarpu Amerika vis atsisako 
tokį pareiškimų padaryti.

Washington. — Prez. Rea
gan paskyrė konservatyvų 
demokratų ir buvusį senato
rių Richard B. Stone specia
liu ambasadorium Centrinei 
Amerikai.

PRANCŪZIJOJE NERIMSTA
STUDENTAI IR FARMERIAI

Vaizdas iš medicinos studentų demonstracijų Paryžiuje.
Paris. — Tūkstančiai stu

dentų ir farmerių išėjo į 
gatves ir savo demonstraci
jomis primena 1968 m. 
“karštųjį pavasarį”, istorijoje 
pasilikusį tuo vardu dėl so
cialinių šalies neramumų.

Balandžio 28 d. Paryžiuje 
demonstravo 8,000 medici
nos studentų. Medicinos stu
dentai žygiavo ir Lille, Mar
seilles, Nancy ir kitų miestų 
gatvėmis, protestuodami dėl 
pakeitimų studijų kursuose. 
Užpereitų trečiadienį studen
tai teisininkai akmenimis ap
mėtė policijos mašinas, bet 
buvo sulaikyti ašarinėmis 
dujomis ir vandeniu.

Vėl pakeitė 
nuomonę dėl 
Hitlerio dienoraščio

London. — Tuo tarpu, kai 
pasaulio spauda mirgėte mir
ga spėliojimais, ar Fed. Vo
kietijos reporterio atrasto
sios knygos yra autentiškos, 
britų mokslininkas David Ir
ving vėl pakeitė savo nuomo
nę.

Anksčiau jis tvirtino, kad 
jos esančios fabrikatas, o 
dabar sako, kad autentiškos.

Londono Times rašo, kad 
šios nuomonės jis priėjęs po 
to, kai Stern žurnalas jam 
parodęs pačius dokumentus.

Tai jau antras britų istori
kas, pakeitęs savo nuomonę. 
Anksčiau Hugh Trevor-Ro
per buvo tvirtinęs, kad tie 
dokumentai esu autentiški, o 
paskui atsimetė ir tvirtino, 
kad—falsifikatas.

Ankara. — Turkų radijas 
pranešė, kad čia Irakas su 
Iranu pasikeitė karo belais
viais. Po ilgai užtrukusių 
abipusių pasitarimų, pasi
keista 32 belaisviais iš abiejų 
pusių.

Tokyo. — Japonijos prem
jeras Yasuhiro Nakasone de
šimties dienų kelionėje lanko 
penkias pietryčių Azijos ša
lis. Spauda skelbia, kad jis 
pažadės daugiau kaip $800 
milijonų vertės ekonominę 
pagalbų Filipinams, Indone
zijai, Thailandui, Singapūrui 
ir Malazijai.

Farmeriai protestuoja dėl 
maisto importo ir Bendrosios 
Europos Rinkos politikos. 
Savo mitinge farmeriai Pary
žiuje sunaikino 170 tonų iš 
užsienio atvežto maisto. Jie 
kaltina, kad tie importai ma
žina jų uždarbį.

Prez. Mitterrand, kalbėda
mas Dunkirk mieste, pareiš
kė, kad jis netoleruosiųs ne
tvarkos, nes “tautinis solida
rumas negali ištverti be val
stybės autoriteto”. Tuo tar
pu prezidento socialistų par
tijos vadas Jean Poperen vy
riausybei įteiktame memo
randume įspėja prieš bendrų 
strategijų palaužti, o gal ir 
nuversti socialistų valdžių.

Taip pasaulyje paminėta Gegužės Pirmoji
New York. — Paradais ir 

protesto žygiais atžymėta šių 
metų Gegužės Pirmoji. Vie
nur ji praėjo taikingai, kitur 
susiremiant su policija, bet 
svarbiausias jos šūkis buvo: 
šalin branduoliniai ginklai, 
daugiau darbo ir duonos!

Daugelyje Amerikos mies
tų, tame tarpe ir New Yor
ke, paradai ir mitingai praė
jo be ypatingų susirėmimų 
su policija, tik Los Angeles 
mieste policija įsikišo, kai 
jaunuoliai jų apmėtė akmeni
mis.

Maskvoje, Raudonojoje 
aikštėje, paradų priėmė 
TSRS Komunistų partijos 
Centro Komiteto gen. sekre
torius Jurijus Andropovas. 
Pusantros valandos užtruku
siame parade pro tribūnų 
pražygiavo kariai, darbo in
teligentija, fabrikų ir įmonių 
darbininkai.

Tarp įvairių plakatų ir 
transparentų buvo eilė ir 
prieš JAV nukreiptų. Vienas 
jų tiesiog darė aliuzijų į prez. 
Reaganų, vaizduojantis kari
katūrų kaubojaus, jojančio 
ant branduolinės raketos.

Lenkijoje buvo oficialus, 
vyriausybės organizuotas pa
radas, ir demonstracijos, ku
rias ruošė buvusios Solidar- 
nošč unijos šalininkai, daug 
kur priėję prie susirėmimų 
su policija, priversta panau
doti jėgų.

Varšuvoje oficialusis para
das užtruko daugiau kaip 
keturias valandas. Gen. Woj
ciech Jaruzelski savo kalboje 
pabrėžė, kad tie, kurie 
“skleidžia chaosų, sudaro 
mažumų, neturinčių nė ma
žiausios galimybės laimėti”. 
Jis žadėjo, kad, jeigu atei
nančių savaičių laikotarpyje 
nebus neramumų, tai bus 
įmanoma visiškai nuimti ka
ro stovio įstatymus ir sugrįž
ti prie normalaus gyvenimo.

Tuo tarpu Washingtone, 
netoli nuo Baltųjų Rūmų 
esančiame Lafayette parke 
įvykusiame mitinge, Valsty
bės departamento atstovas 
perskaitė prez. Reagano pa
reiškimų dėl padėties Lenki
joje. JAV prezidentas pasi
sakė remiųs SolidarnošC uni
jos judėjimų ir jos kovų prieš 
vyriausybę, “siekiant lais
vių”.

Popiežius Jonas Paulius II, 
neminėdamas įvykių Lenki
joje, šv. Petro aikštėje 50 
tūkst. miniai dėstė apie dar
bo reikšmę ir prasmę žmo
gaus gyvenime

Prancūzijoje Paryžiaus 
gatvėmis žygiuodami tūks
tančiai darbininkų nešė pla
katus ir šaukė prieš prez. 
Mitterrand ekonominę politi
kų. Skandinavijos kraštuose 
ir kitur Europoje demonstra
cijos buvo nukreiptos prieš 
branduolinius ginklus. Ypa
tingai organizuotai pasirodė 
Oslo, Norvegijos, socialistų 
ir komunistų vadovaujamos 
darbo unijos.

Ispanijoje darbininkai de
monstravo prieš nedarbu. 
Atėnuose, Graikijoje, dau
giau kaip 100 tūkst. žmonių 
miesto centre demonstravo 
prieš nedarbu ir JAV bran
duolines raketas.

Portugalijoje tūkstančiai 
darbininkų demonstravo už 
socialistų ir komunistų parti
jų įjungimų į naujų šalies 
vyriausybę. Irane paradų 
metu susirėmė už ir prieš

Gen. sekretorius Jurijus Andropovas 
nojoje aikštėje Maskvoje.
Dmitri Ustinov.

stebi paradą Raudo- 
Kairėje 4- gynybos ministras

Khomeini frakcijos.
Santiago, Čilėje, kariuo

menė išvaikė studentų, dar
bininkų ir bedarbių paradų, 
nes diktatorius Pinochet te
leido tik oficialius paradus. 
Meksikoje daugiau kaip pusė 
milijono darbo unijų narių 
paradavo už valdžios naujai

Kaltina JAV atnaujinus Trumano 
doktrina dėl komunizmo sulaikymo

Managva. — Formaliai at
sakydama į prez. Reagano 
kalbą jungtinei JAV Kongre
so sesijai balandžio 27 d., 
prašant paskirti $600 milijo
nų “palaikyti taikai” Centri
nėje Amerikoje, Nikaragva 
pateikė konkrečius faktus 
apie JAV veiklų prieš Nika
ragvą.

Susišaukęs diplomatinio 
korpuso atstovus, kurių tar
pe buvo ir JAV ambasado
rius Anthony Quainton, poli
tinis Sandinistų Nacionalinio 
direktoriato vadas Bayardo 
Arce išminėjo visas provoka
cijas iš JAV pusės per pasta
ruosius dvejus metus.

Kaip įrodymą, kad JAV 
rengiasi karinei agresijai 
prieš Nikaragvą, Bayardo 
Arce nurodė, jog 1981 m. 
liepos mėnesį prasidėjo JAV 
lėktuvų skraidymai Nikarag
vos erdvėje, ir tokių pažeidi
mų buvo užregistruota net 
29. Bet 1982 m. tų skridimų 
skaičius padidėjo iki 124. Iš 
viso 1982 m., jis sakė, JAV 
lėktuvai ar jos remiami Hon
dūro malūnsparniai 285 kar
tus pažeidė Nikaragvos teri
toriją. Šiemet užregistruota 
31 teritorijos pažeidimas. 
Toliau jis išminėjo JAV lai
vus, kurie, stovėdami 30 
kilometrų nuotolyje nuo Ni
karagvos krantų, seka jos 
karinį susisiekimą.

Pabrėžęs karinę, politinę ir 
ekonominę JAV agresiją 
prieš Nikaragvą, Bayardo 
Arce kaltino Ameriką, kad ji 
pavertusi Hondūrą prietilčiu 
kovai prieš Nikaragvą. Jis 
reiškė viltį, kad JAV Kon
grese atsiras šaltų protų, ir 
jis nepritars prez. Reagano 
paskelbtajai krusadai prieš 
komunizmą. Jis kaltino prez. 
Reaganą, kad jis atnaujinęs 
buvusio prez. Trumano dok-

tųjų ekonominę poli- 
uo tarpu, Thailando

paskelb
tiku. T
sostinėje Bangkok mieste 
gydytojai darbavosi, daryda
mi vyrams vasectomy opera
cijas. 26 gydytojų grupė išo

667 vyrus, vykdant 
s remiamų gimimų

peravo
valdžio
kontroles programų.

kad Amerika 
ų priešišką veiklų 
ikaragvų ir kvietė

trinų komunizmui sustabdyti 
ir kad p 
no kalba 
karo pre

Savo
tams Bayardo Arce užbaigė 
reikalavimu,
užbaigti
prieš b
prie pasitarimų su JAV ad- 
ministra*
kinti visus nesutikimus. Jis 
sakė, kad Nikaragva esanti 
pasirengusi pasirašyti taikos 
sutartis 

jastaroji prez. Reaga- 
esanti naujo šaltojo 

džia.
pranešimą diploma-

cija, siekiant išsiaiš-

su bet kuria Centri-
nės Amerikos valstybe, bet 
pasilieka 
pagalbos 
nežiūrim 
mos.

sau teisę kreiptis 
į bet kurių šalį, 
jos politinės siste-

T. Lietuvoje mirė 
Balys Bratkauskas

įe mirė LTSR nusi- 
; artistas, LTSR val- 
televizijos ir radijo 

režisierius Balys

Vilniuj 
pelniusis 
stybinio 
komiteto 
Bratkauskas.

Reiškiame gilių užuojautų 
jo žmonai, Akademinio dra
mos teatro aktorei Irenai
Leonavičiūtei, kuri prieš ke
lis metus lankėsi JAV ir 
dalyvavę “Laisvės” pobūvy
je. Redakcija

Madrid. — Ispanijos Aukš
čiausias^ Teismas padidino 
kalėjimo 
niam

bausmę pagrindi- 
nppavykusio karinio 

perversrpo 1981 m. dalyviui, 
fonso Armada Co- 
is karinio teismo 
buvo nuteistas še- 

metams kaip “kon- 
us”. Bet dabar Teis-

Gen. A 
myn. J 
anksčiau 
šeriems 
spiratori 
mas jį pasmerkė kaip “maiš
tininkų 
šimčia pietų kalėjimo. Tai 
aukščiausia bausmė, leidžia
ma pagal ispanų įstatymus.

ir nubaudė trisde-
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Europa priešinasi
Europos Vakarų kraštų taip vadinama Bendroji rinka 

gan griežtais žodžiais davė Reagano administracijai supras
ti, kad europiečiai nėra pasirengę visame kame klausyti 
Washingtono įsakymo. Dalykas tas, kad iš Washingtono 
gaunama vis daugiau reikalavimų, jog Vakarų Europos 
šalys neprekiautų su Tarybų Sąjunga ir kitais socialisti
niais kraštais. Neseniai administracija kongresui patiekė 
siūlymą duoti prezidentui Reaganui teisę sauvališkai 
stabdyti prekybą su tais Vakarų Europos kraštais, kurie, 
jo nuomone, perdaug prekiauja su Rytais . . .

Bendrosios rinkos pasipriešinimas tam Washingtono 
diktatui gautas pavidale keturių puslapių memorandumo, 
kuriame tuo atžvilgiu Amerikos politika apibūdinama kaip 
“priešinga tarptautiniams įstatymams” ir “nepriimtina 
draugingų šalių kontekste”.

Į Bendrąją rinką, kaip žinoma, įeina dešimt Europos 
kapitalistinių šalių, tarp jų Britanija, Prancūzija, Belgija, 
Olandija, Italija ir t. t. Vakarų Europos kraštų nenoras 
šokti pagal Washingtono dūdą turi dvilypę reikšmę: tas 
rodo, kad europiečiai vis aiškiau mato reikalą vesti ar 
nevesti prekybą su kitais kraštais, pagal jų pačių, o ne 
kieno nors kito interesus, o antra reikšmė yra ta, kad 
europiečiai jaučia, jog prekybiniai santykiai tarp Vakarų ir 
Rytų mažina karo pavojų, paruošia nuolankesnę dirvą 
nusiginklavimui.

Demokratų atsakymas
Aną savaitę prezidentas Reagan JAV kongrese pasakė 

kalbą, kuri faktinai buvo lyg karo paskelbimas Nikaragvai: 
nors jis teigė, kad “mes nenorime nuversti Nikaragvos 
valdžios”, jis betgi sakė, kad “mes Nikaragvai neleisime 
jėga pravesti subversijos Centralinėje Amerikoje”. Jis 
faktinai teisino bet kokio mąsto ir ilgio JAV tiesioginį 
ginklais įsivėlimą Centralinės Amerikos reikaluose, melo
dramatiškai vaizdavo mūsų įsivėlimą, lyg kokį šventą 
kryžiaus karą prieš komunizmą ....

Nespėjo prezidentas baigti savo kalbos, kaip visos 
televizijos stotys davė laiko atsakymams, kurie buvo gauti 
iš Demokratų partijos. Demokratų vardu kalbėjo senato
rius Dodd iš Connecticut. Mes, žinoma, su visomis Dodd 
mintimis nesutinkame. Pavyzdžiui, panašiai kaip adminis
tracija, demokratai irgi laikosi nuomonės, kad Centralinėje 
Amerikoje reikia “sustabdyti komunizmo žygiuotę link 
laimėjimo”. Bet demokratai, visgi, padėtį geriau supranta 
ir prieina prie logiškesnių išvadų.

Dodd pabrėžė, kad Centralinėje Amerikoje, ypatingai 
San Salvadore, verda ginkluotos kovos ne todėl, kad būk 
tai Kuba ir TSRS tas kovas kiršina ir organizuoja, bet 
todėl, kad ten masės gyvena baisiame skurde, mažiukė 
mažuma gyvena prabangoje ir, kad būtinai reikia socialinių 
reformų. Jis respublikonus įspėjo, kad kiek ginklų jie 
besiųstų į Centralinę Ameriką, jie galų gale nelaimės, kaip 
nelaimėjo Vietname, nebent jie supras ekonominę padėtį, 
kuri verčia žmones kovoti. Senatorius Dodd sakė, kad 
Amerika turėtų darbuotis už kovų paliaubas San Salvado
re, už tikrai laisvus demokratinius rinkimus, už amnestiją, 
už demokratinių jėgų koaliciją. Neblogos išvados, ir mes 
turime vilties, kad Amerikos žmonės tą logikos balsą 
supras.

Argentinos “aiškinimas”
Argentinos valdžia paskelbė ilgą pareiškimą, kuriame 

karinė chunta bando teisinti žiaurųjį terorą, kuris jau 
daugiau kaip dešimt metų tame krašte siaučia. Kaip visas 
pasaulis žino, per dešimtmetį Argentinoje “pranyko”, be 
pėdsakų, gal apie 25,000 žmonių: įvairių pakraipų anti-fa- 
šistų, unijistų, intelektualų, net liberaliniai nusistačiusių 
katalikų dvasiškių. Jie “pranyko” be oficialių bylų, be 
teismo, be jokio legalumo—juos suėmė, ir su jais 
susidorojo pusiau slaptos karininkų, fašistinių policininkų 
ypatingų organizacijų grupės. Sakoma, kad tūkstančius tų 
anti-fašistų chuntos agentai orlaiviais išveždavo virš jūros, 
ten jiems būdavo duodami tam tikri užmigdymo vaistai, o 
paskui jie būdavo iš orlaivių durų išstumiami, kad nukristų 
į jūrą. Kiti būdavo nukankinti policijos stočių rūsyse, o 
paskui nakties metu išvežti kur nors į kalnus ir dykumas.

Ką chuntos pranešimas dabar sakė? Ogi, kad tas teroras 
buvo “neišvengiamas”. Chunta prisipažįsta, kad gal buvo 
“klaidų”, bet bendrai paėmus tas teroras teisinamas kaip 
“patriotinis žingsnis”.

Kodėl tai pranešama dabar? Manoma, kad Argentinos 
chuntos karininkai jaučia, jog jų režimui gali ateiti galas ir 
jie bijo, kad ateisianti demokratinė valdžia juos gali traukti 
atsakomybėn, kaip karo kriminalistus. Tuo pranešimu lyg 
bandoma barbariškam terorui priduoti tam tikrą legalumą, 
kuriuom Argentinos fašizmas pasižymi.

Vyskupų apsilankymas
Gerai, kad grupė Lietuvos vyskupų apsilankė Vatikane. 

Aukščiausioji Lietuvos katalikiškoji hierarchija—Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis admi
nistratorius vysk. Liudas Povilonis, Telšių Vyskupas 
Antanas Vaičius, Panevėžio vyskupas Romualdas Krikščiū
nas ir Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevičius su 
Tarybų Lietuvos pagalba nukeliavo Romon, tarėsi su 
popiežium ir jau sugrįžo į Lietuvą.

Daugelio šalių mokslinin
kai labai susidomėję sutiko ir 
gerai suprato nuoširdų žy
mių tarybinio mokslo veikėjų 
atsišaukimą, išdėstytą jų 
“Kreipimesi į visus pasaulio 
mokslininkus”. Argi galėjo 
būti kitaip? Žmonės, kurie 
visą gyvenimą plečia akira
čius įvairiose mokslo srityse, 
geriau už bet ką žino, kad 
dabar ant istorijos svarstyk
lių lėkštės atsidūrė mūsų ir 
mūsų palikuonių ateitis. To
kiu momentu kiekvienas 
mokslininkas turi sąžiningai 
ir aiškiai pareikšti, kur turi 
žengti pasaulis — ar naujų 
strateginio ginklo tipų, didi
nančių savitarpio susinaikini
mo konflikto pavojų, krypti
mi, ar ginklavimosi varžybų 
apribojimo ir paskesnio nusi
ginklavimo keliu. Apibrėžti 
savo poziciją—istorinė moks
lininkų moralinė pareiga 
žmonijai.

Tarybų Sąjungos moksli
ninkų įsitikinimui, kad bran
duolinis nusiginklavimas yra 
vienintelis kelias, kuriuo 
žengdamos, valstybės ir tau
tos gali įgyti tikrą saugumą, 
pritaria daugelis jų kolegų 
užsienyje.

Tarybų Sąjungos mokslo 
veikėjų kreipimasis yra vie
nas iš svarbiausių politinių 
dokumentų, kuriuos kada 
nors yra paskelbusi mokslinė 
visuomenė, pareiškė Pasauli
nės mokslo darbuotojų fede
racijos prezidentas, Liono 
universiteto profesorius Ž. 
Legė. Jis reikšmingas tuo, 
kad visiškai atitinka visų 
dorų pasaulio mokslininkų 
mintis ir įsitikinimus, jų su
sirūpinimą, kad sukaupiama 
vis daugiau baisių ginklų ir 
jų norą užkirsti kelią bran
duoliniam pavojui. Kolegų 
Tarybų Sąjungoje nerimas 
dėl pavojingų Amerikos ad

Meniška saviveikla Lietu
voje plačiai išsiplėtusi, kaip 
tai žino visi. Bet ji gyvuoja 
ne tik organizuotose grupė
se, o ir atskirose šeimynose, 
tradiciniai, kaip per amžių 
amžius . . . Šiaulietis Kazys 
Petrauskas Lietuvos spaudo
je aprašo vieną šeimyninę 
kapelą.

Iš Šiaulių į Kelmę senu 
keliu važiuodamas, už Page- 
luvės į kairę pasukęs, ties 
sena sodyba pamatai apta
kias medžio skulptūras, ant 
kalnelio suritintus didžiulius 
akmenis. Tai pageluviškio 
liaudies meistro Valerijono 
Kalino sodyba. Jei sekma
dienio popietę pro sodybą 
teks eiti ir jei visa gausi 
meistro šeimyna bus namuo
se, čia girdėsis linksma mu
zika. Šeimyninė Kalinu kape
la groja.

Šio šeimos orkestro vado
vas—-pats meistras. Be jo, 
dar groja sūnūs Algis ir 
Gediminas, taip pat liaudies 
meistrai, ir anūkai. Ar būtų 
respublikinis renginys 
“Grok, Jurgeli”, ar liaudies 
meno šventė, ar šiaip kokia 
linksma šiauliečių išmonė, be 
Valerijono Kalino orkestro 
smagaus grojimo neapsieina

Mums atrodo, kad tas patvirtina normalią bažnyčios 
padėtį dabartinėje Lietuvoje. Mums atrodo, kad tie, kurie 
vis verkšlena, kad bažnyčios padėtis Lietuvoje nenormali, 
gal tą daro, nes jie buvo pripratę prie prieškarinės 
padėties. Bet faktinai bažnyčios padėtis tada buvo 
nenormali, nes ji buvo ypatingai privilegijuota: valdžia 
mokėjo kunigams algas, religija buvo privalomai dėstoma 
mokyklose, civilinė metrikacija buvo neigiama—bažnyčia 
kiekvienam žingsny reiškėsi kaip valdžios santarvininke.

Kaip dabar yra, tai kaip turėtų būti moderniškoje 
pasaulietiškoje respublikoje. Taip yra ne tik socialistiniuo
se kraštuose, bet ir eilėje kapitalistinių respublikų, pav. 
Prancūzijoje, Meksikoje. Galiausiai toji nauja padėtis 
tikybai išeis į gerą, nes dvasininkai rūpinsis grynai 
apaštališkais reikalais, vietoje sau krauti turtus ir maišytis 
šalies valdymo reikaluose.

“LAISVĖ

Istorinė mokslininkų pareiga
VL. BURBULIS

ministracijos planų mus ska
tina ne tik labiau įsigilinti į 
tai, kas vyksta pasaulyje, 
bet ir imtis konkrečių prie
monių, kad pagal savo išga
les prisidėtume prie bepro
tiškų ginklavimosi varžybų 
nutraukimo.

Kaip pažymėjo Anglijos 
profesorius D. Wilkinsonas, 
Didžiosios Britanijos moksli
ninkai labai palankiai sutiko 
Tarybų Sąjungos mokslo vei
kėjų kreipimąsi. Čia konsta
tuojama, kad Baltieji rūmai, 
veikdami JAV karo pramo
nės komplekso nurodymu, 
toliau intensyvina ginklavi
mosi varžybas, mėgindami 
iškovoti karinį pranašumą 
prieš Tarybų Sąjungą. Ypač 
pavojingas, pabrėžė jis, yra 
Washingtono sumanymas su
kurti naują, vadinamąjį 
“priešraketinį” ginklą, kuris 
pažeistų esamą strateginį ba
lansą. Viso pasaulio moksli
ninkams dabar atėjo atsakin
gas momentas. Jie turi pa
naudoti savo įtaką, kad su
trukdytų įgyvendinti šiuos 
pavojingus planus, sustabdy
ti pasaulio artėjimą prie 
branduolinės katastrofos.

Harvardo universiteto pro
fesorius, vienas iš Amerikos 
gynybos ir nusiginklavimo 
problemų nagrinėjimo insti
tuto vadovų E. Mendelsonas, 
paremdamas tarybinių moks
lininkų pareikštas idėjas, pa
reiškė, kad Reagano pasiūly
mas sukurti naują didžiulį 
“priešraketinio” ginklo kom
pleksą yra absoliučiai ne
priimtinas. Toks pasiūlymas, 
pareiškė jis, grindžiamas pa
vojinga prielaida, kad bran
duolinį ginklą galima panau
doti. O juk visi žino, kokių 
katastrofiškų padarinių turė
tų branduolinis karas.

Tokio pobūdžio pasisaky
mų būtų galima pateikti la

ma.
Nuo mažų dienų Valerijo

nas Kalinas armoniką virk
do. Kiek per tą laiką dainų 
sudainuota, melodijų sugro
ta! Vienos laiko praeitin nu
tolintos, kitos gyvos, dar ir 
dabar jaudinančios. Tą melo
dijos grožį meistras sūnums 
perduoda, o šie — savoms 
atžaloms perteikia.

— Nuotaikingos muzikos 
garsai žiemą lyg į šiltą vasa
ros malonę nukelia. Mėgs
tam linksmą dainą, gerą mu
ziką, — sako ir kitos darnios 
šeimos tėvas — vilniškis 
Jonas Jankeliūnas. —Muziką 
mėgstame kaip ir sportą. 
Na, gal sportą kiek la
biau . . .

Sportuoja ir jo žmona Ona, 
Vilniaus 50-osios vidurinės 
mokyklos mokytoja. Tėvų 
potraukis sportui ir sūnus 
užvaldė. Vyresnysis Ginta
ras jau dabar įvykdo slidinė
jimo pirmo atskyrio normas. 
Ne naujokas sporte ir jauny
lis Skirmantas. Praėjusį Sek
madienį Ukmergėje “Šei
mos” žurnalo surengtose 
varžybose “Sportuokime vi
si” Jankeliūnų šeima stovėjo 
ant garbingos pakylos, tre
čiąja vieta pažymėtos.

bai daug. Jie rodo, jog ir 
socialistinių, ir kapitalistinių, 
ir besivystančių šalių moksli
ninkai gerai supranta tą 
neginčijamą tiesą, kad tau
toms taiką užtikrins ne gink
lai, o tik nusiginklavimas, 
pirmiausia branduolinis.

Tarybų Lietuvos mokslo 
veikėjai, visiškai pritardami 
savo tarybinių kolegų kreipi
muisi, griežtai smerkia JAV 
administracijos kėslus. Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos Fizikos instituto direkto
riaus pavaduotojas, respubli
kos Mokslų akademijos na
rys korespondentas Boleslo
vas Styra savo laiške “Tie
sai” rašo:

“Didžiu susirūpinimu dėl 
žmonijos ateities, nūdienos ir 
būsimų kartų likimo per
sunkta kiekviena tarybinių 
mokslininkų kreipimosi į vi
sus pasaulio mokslininkus 
eilutė. JAV administracijos 
ketinimas sukurti naują mil
žinišką priešraketinio ginklo 
kompleksą, kuris būtų dislo
kuojamas ir Žemėje, ir kos
mose,—dar vienas neatsa
kingas žingsnis toliau didi
nant tarptautinį įtempimą, 
keliant branduolinio karo pa
vojų.

Man ir mano kolegoms 
fizikams, jau daugelį metų 
tyrinėjantiems aplinkos ra
dioaktyvaus užterštumo pro
blemas, gerai suprantama, 
kokią tragediją pasauliui gali 
atnešti branduolinio ginklo 
kaupimas, naujų, dar baises
nių masinio žmonių naikini
mo priemonių kūrimas. At
mosferoje nėra ribų, ir nors 
viename pasaulio taške įvy
kusi nelaimė gali labai skau
džiai atsiliepti visai žmonijai. 
Prisijungdami prie kreipimo
si, mes tariame griežtą “Ne!” 
pražūtingoms JAV adminis
tracijos užmačioms”.

Kilnus 
pašaukimas

Balandžio 15 d. Vilniaus 
visuomenės atstovai, rašyto
jai ir literatūros gerbėjai 
palydėjo į paskutinę kelionę 
Eleną Šimkienę. Ji mirė po 
sunkios ligos Vilniuje, eida
ma 73-uosius metus.

Velionė nerašė straipsnių 
ir knygų, niekad neturėjo 
oficialių pareigų, bet jos šir
dies šiluma, meilė literatūrai 
ir žmonėms spinduliuoja iš 
jos vyro Jono Šimkaus — 
žymaus lietuvių kultūros vei
kėjo ir rašytojo — palikimo. 
Jaunutei Elenai (mergaulinė 
pavardė Simonaitytė) teko 
slaugyti jį, sunkiai susirgusį 
1932 m. Dar didesnė našta ją 
prislėgė 1957-1965 m., kai 
rašytojas, nepagydomai sirg
damas, tebelaikė rankose 
plunksną.

Tarp šių dviejų tylaus pa
sišventimo faktų — didelė 
nerami epocha, istoriniai įvy
kiai ir darbai, kuriuos pa
siaukojamai dirbo Jonas 
Šimkus — “Tiesos” ir “Ta
rybų Lietuvos” redaktorius, 
pirmasis “Literatūros ir me
no” redaktorius, Lietuvos ra
šytojų sąjungos pirmininkas, 
“Pergalės” žurnalo redakto
rius, poetas, prozininkas, pu
blicistas ir kritikas. Dirbo jis 
savo devynis darbus ne vie
nas — Elenos remiamas ir 
drąsinamas, guodžiamas ir 
įkvepiamas.

Vyro — kūrėjo ir visuome
nininko bendražygė . . . Tai 
irgi pašaukimas, vienas iš 
gražiausių lietuvės moters 
bruožų. Tokie žodžiai skam
bėjo atsisveikinimo kalbose. 
O palaidota Elena Šimkienė 
Rasų kapinėse, šalia savo 
mylimo Jono . . .

Mykolas Sluckis

PENKTADIENIS, GEGUŽES |MAY] 6, 1983

LTSR
zl iilistidiisio.sios
Tarybos 
Presidium^

Už nuopelnus lietuvių tarybiniam teatro 
menui ir aktyvų dalyvavimą visuomeni- 
niame gyvenime LTSR valstybinio akade
minio dramos teatro aktorė, LTSR liau
dies artistė Monika Mironaitė-Baltušienė 
apdovanota LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo garbės raštu.

Lietuvos TSR liaudies artistė aktorė Monika Mironallė.
B. Talaikio nuotr.

Aleksandras
Gudaitis-Guzevičius

Gegužės 25 d. sukanka 75 
metai, kai gimė (1908-1969) 
Lietuvos TSR liaudies rašy
tojas Aleksandras Gudaitis- 
Guzevičius.

A. Gudaitis-Guzevičius — 
Komunistų partijos narys 
nuo 1927 m. Nuo 1929 m. 
dirbo Lietuvos Komunistų 
partijos atstovybėje prie Ko
munistų Internacionalo Vyk
domojo komiteto Maskvoje. 
Po dvejų metų grįžo į Lietu
vą, buvo Lietuvos KP CK 
sekretoriato narys ir Lietu
vos KJS laikinojo CK pirma
sis sekretorius. 1931 metų 
pabaigoje buvo suimtas ir iki 
1938 metų kalėjo.

1940-1941 metais ir išva
davus Lietuvą iš fašistinių 
okupantų A. Gudaitis-Guze
vičius buvo žymus Tarybų

Vladas Rekašius
Gegužės 15 d. sukanka 90 

metų, kai gimė (1893-1920) 
revoliucinio judėjimo Lietu
voje dalyvis, proletarinis 
poetas Vladas Rekašius.

V. Rekašius į revoliucinę 
kovą įsijungė dar mokyda
masis Šiaulių gimnazijoje — 
įkūrė jaunųjų socialistų rate
lį, padėjo organizuoti darbi
ninkų streikus. 1913 metais 
jis Frankfurto universitete 
(Vokietija) studijavo filosofi
ją, literatūrą ir istoriją, vė
liau dirbo Rygoje ėjusio laik
raščio “Vilnis” redakcijoje.

Už revoliucinę veiklą V. 
Rekašius buvo ištremtas į 
Tomsko guberniją, bet 1916 
metais pabėgo ir apsigyveno 
Tartu, vėliau persikėlė į 
Maskvą ir 1917 metais daly
vavo Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos įvykiuo
se.

1918 metais revoliucionie

Nesutinka su prez. Reaganu
Cairo.—Egipto prez. Hosni 

Mubarak, nesutikdamas su 
prez. Reagano nuomone, čia 
pareiškė, kad būtų “didelė 
klaida” į pasitarimus dėl tai
kos Artimuosiuose Rytuose 
neįjungti PLO.

Prez. Mubarak apie taikos 
reikalus kalbėjo per TV ge
gužės pirmosios proga. Jis 
pabrėžė, kad PLO yra Pales

Lietuvos valstybės ir parti
jos veikėjas.

Rašytojas debiutavo 1935 
metais — Minske Brolio sla
pyvardžiu išėjo jo apsakymų 
ir apybraižų rinkinys “Vė
liavnešys”.

Didžiausi A. Gudaičio-Gu- 
zevičiaus kūriniai — pirmieji 
lietuvių tarybinėje literatū
roje istoriniai romanai “Kal
vio Ignoto teisybė” ir “Bro
liai”, kurie sudaro dilogiją, 
skirtą 1918-1920 metų revo
liuciniams įvykiams Lietuvo
je.

A. Gudaičio - Guzevičiaus 
kūryba, atspindinti revoliuci
nę praeitį, padėjo įtvirtinti 
komunistinio partiškumo, 
liaudiškumo, istoriškumo 
principus lietuvių tarybinėje 
literatūroje.

rius grįžo į Lietuvą ir prisi
dėjo prie kovos už Tarybų 
valdžią, buvo Kupiškio revo
liucinio komiteto pirminin
kas. Nuslopinus socialistinę 
revoliuciją Lietuvoje, dirbo 
komunistų pogrindyje Že
maitijoje. 1919-1920 metais 
buvo renkamas Lietuvos Ko
munistų partijos Telšių rajo
no komiteto sekretoriumi, 
organizavo nelegalią spaudą.

Tais pačiais metais V. Re
kašius rengė spaudai savo 
eilėraščių rinkinį, o juos 
spausdinti pradėjo dar 1911 
metais. Deja, poeto rankraš
čiai dingo, kaip ir daugelis 
kitų jų kūrinių. Tačiau liko 
tai, ką jis spėjo išspausdinti, 
taip pat “Internacionalo” 
vertimas į lietuvių kalbą.

1920 m. kovo mėnesį poe
tas revoliucionierius krito 
nuo klasinio priešo rankos.

Laikas ir Jvykiai

tinos žmonių pripažinta ir 
gavusi arabų aprobavimą dar 
1974 m. įvykusioje arabų 
šalių viršūnių konferencijoje.

Jis sakė, kad tai jis primi
nęs savo susitikime su JAV 
Valstybės sekretorium 
George Shultz, šiuo metu 
prez. Reagano pavedimu ke
liaujančiam po Art. Rytus.

i i A



PENKTADIENIS, GEGUŽĖS |MAY] 6, 1983 “LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

Muzikinio gyvenimo Kapsuke vaizdai KAIMO IR MIESTO
Apie Sūduvos sostinės 

Kapsuko miestą, jo vystymo
si perspektyvas, vis gyvė
jantį kultūrinį gyvenimą ra
šiau ne sykį. Sį kartą noriu 
pakalbėti grynai apie dabar
tinį muzikinį gyvenimą, susi
tikimus su menininkais pro
fesionalais, kurių yra gausu.

Negalima griežtai tvirtinti, 
kad prieškarinėje Marijam
polėje ničnieko nebuvo. Žy
mus mūsų dailininkas M. 
Dobužinskis įamžino savo 
drobėje miesto aikštę su cir
ko palapine. Atvažiuodavo 
kartais vienas kitas daininin
kas, instrumentalistas ar 
menininkų grupelė. Tačiau 
tokie koncertai nebuvo siste
mingi. Viena priežasčių buvo 
ta, kad miestas beveik iki 
1938 metų neturėjo geros 
koncertų salės, kas stabdė 
visą kultūrinį, meninį gyve
nimą. Antra priežastis—vie
tinė valdžia nerodė didelio 
suinteresuotumo tokiais ren
giniais. O svarbiausia prie
žastis ta, kad Lietuvoje ne
buvo organizacijos, kuri 
koordinuotų visą muzikinio 
auklėjimo darbą. Tai gali 
patvirtinti visi senesnės kar
tos kapsukiečiai. Jei palygin
sim dabartinį Kapsuką su 
buvusia Marijampole, pama
tysime, kad šioje srityje pa
darytas labai didelis žingsnis 
pirmyn. Ar galėjo senieji 
marijampoliškiai tikėti, kad 
jų mieste tarybiniais metais 
koncertuos Vokietijos, Suo
mijos, Latvijos, Gruzijos, 
Armėnijos, Maskvos muzi
kos kolektyvai, nekalbant 
apie mūsiškius atlikėjus. 
Kad bus muzikos, dailės mo
kyklos? Užsukim, mielasis 
skaitytojau, į kai kurias sa
les.

Muzikos svetainė
Tai visai nauja kamerinės 

muzikos propagavimo forma. 
Čia vyksta daugiau uždaro 
pobūdžio koncertai, skirti 
įmonių, gamyklų, įstaigų dir- 
nantiesiems.

Po tam tikros programos 
dalies, muzikologo komenta
rų, galima pateikti atlikė
jams klausimų apie muziką, 
meną, kaip gimsta tas ar 
kitas kūrinys ir pan. Tuo 
būdu prie puodelio kvapniės^ 
kavos galima nuoširdžiai išsi
kalbėti, išgirsti geros muzi
kos. Barokinis interjeras, 
švelni šviesa priduoda daug 
jaukumo, intymumo. Tikrai 
įdomūs susitikimai buvo su 
žinoma mūsų pianiste M. 
Rubackyte, Vilniaus styginiu 
kvartetu, kompozitorium A. 
Bražinsku. Beje, susitikimas 
su kvartetu buvo filmuoja
mas ir daug kas save galėjo 
pamatyti televizijos ekranuo
se.

Pedagoginė mokykla
Daug ką galėtų papasakoti 

pedagoginės mokyklos salės 
skliautai, jei jie mokėtų kal
bėti, paporintų, kokia muzi
ka čia skambėjo, kokie muzi
kantai, menininkai čia lankė
si. Pirmiausiai ledus pralau
žė bene 1957 metais Lietuvos 
styginis kvartetas. Po to 
koncertai jau vykdavo ir

Kapsuko muzikos svetainėje. Groja Vilniaus kvartetas.
V. Gulmano nuotrauka

Kapsuko pedagoginėje mokykloje. Lietuvos TSR nusipel
niusi dėstytoja A. Šepkienė su buvusiu savo auklėtiniu 
kompozitoriumi P. Dikčiumi. V. Gulmano nuotr.

kiek artimesnė klasikinei, 
vienok joje naujos spalvos, 
sąskambiai. Muzika daugeliu 
atvejų yra modernizuota, bet 
ji sykiu ir sava, lietuviška. 
Jo vokalinės muzikos viena 
viršūnių laikyčiau ciklą V. 
Palčinskaitės tekstu “Žemės 
amžinajame kelyje”, kurio 
“Batelius” atliko TSRS liau
dies artistas E. Kaniava. 
Kompozitorius taupiomis 
priemonėmis atkūrė kraupų 
Osvencimo vaizdą, daug kam 
ašarą išspaudusį. Tempera
mentingai nuskambėjo “Ma
žoji sonata” ir sonata “Me
džioklė” smuikui su fortepi
jonu, kurias pasmuikavo ži
nomi mūsų muzikantai LTSR 
nusipelnę artistai R. Katilius

(smuikas) ir jo nepamainoma 
ansamlistė L. Lobkova (for
tepijonas). Nuotaikingai pra
skambėjo ir kelios miniatiū
ros fortepijonui iš ciklo “Pir
mieji įspūdžiai”, kurias atliko 
pats autorius.

Daug šilumos įnešė ir 
LTSR nusipelniusios dėsty
tojos A. Šepkienės prisimini
mai apie savo buvusį mokinį, 
dabar šio gražaus vakaro 
“kaltininką” kompozitorių P. 
Dikčių, nes jinai jį dar Uk
mergėje mokė.

Susitikimą buvus įdomų ir 
moksleiviams naudingą, liu
dija tas faktas, kad salė buvo 
pilnut pilnutėlė tiek dėstyto
jų, tiek mūsų auklėtinių.

V. Gulmanas

tebevyksta reguliariai kas
trečiadienis. Dėl puikios 
akustikos šią salę ypač pa
mėgo tiek mūsų, tiek kitų 
respublikų atlikėjai. Stam
besni kolektyvai, ypač estra
diniai, koncertuoja kultūros 
namuose.

Pedagoginės mokyklos sa
lėje ne sykį koncertavo visi 
trys Lietuvos styginiai kvar
tetai, dainavo Maskvos ka
merinis choras, jos skliautai 
matė B. Dvarioną, St. Vai
niūną. Pavardžių galima bū
tų suminėti labai daug.

Vienas įdomesnių paskuti
niųjų renginių buvo susitiki
mas su Povilu Dikčium, ga
biu Lietuvos kompozitoriu
mi, neseniai perkopusiu į 
savo gyvenimo antrą pusę.

Nors Dikčiaus harmonija

ŽMONIŲ LABUI
Paskutiniąją kovo savaitę 

Lietuvos upėse baigėsi ledo
nešis, Nemune prasidėjo na
vigacija. Atbunda ir tėviškės 
laukai, Kaimo žmonės 
įtemptai ruošiasi sėjai. Po 
kelerių žemės ūkiui nepalan
kių metų, duonos augintojai 
šiemet pasiryžę gauti ne 
mažiau kaip 3.2 milijono 
tonų grūdų, išauginti gerą 
kitų kultūrų derlių ir tuo 
pagrindu žymiai padidinti 
gyvulininkystės produktų 
gamybą. Tokius uždavinius 
respublikos kaimui kelia ir 
TSKP Centro Komiteto 
1982 metų gegužės mėnesio 
plenume patvirtinta šalies 
Maisto programa.

Kokia šios Programos es
mė, kas daroma jai įgyven
dinti?

Visų pirma, tobulinamas 
žemės ūkio valdymas. Atsi
sakyta dalies valdininkų val
stybinėse įstaigose, ir ne
maža jų dalis, būdami gerais 
žemės ūkio specialistais, 
persikėlė dirbti tiesiog į 
kolūkius ar valstybinius 
ūkius. Respublikoje sudary
ta speciali vyriausybinė ko
misija, kuri koordinuoja vi
sų su žemės ūkiu susijusių 
ministerijų ir organizacijų 
veiklą, nukreipia jų pastan
gas sudaryti ūkiams kuo pa
lankiausias sąlygas gaminti 
daugiau produkcijos, o svar
biausia—geriau ūkininkauti. 
Kas nuo to keičiasi? Saky
kim, anksčiau ūkis ne tik 
gamino, bet ir pats rūpinosi 
produktų išvežimu į supirki
mo punktus, jam reikėjo 
atsigabenti iš valstybės 
pirktas trąšas, mašinas ir 
panašiai. Dabar didžią dalį 
šių rūpesčių imasi žemės ūkį 
aptarnaujančios organizaci
jos.

Kita vertus, žymiai dau
giau lėšų valstybė skiria 
žemės ūkiui stiprinti mate
rialiai. Be to, nuo šių metų 
pradžios gerokai padidintos 
žemės ūkio produktų supir
kimo kainos. Tai dar vienas

LIETUVOS AVIACIJOS MUZIEJUS

Nuotraukoje: Prie muziejaus stendų. K Jūrelės nuotrauka

reikšmingas žemės ūkio 
ekonomikos stiprinimo 
veiksnys. Čia pat reikia pri
durti, kad mėsa, pienas, 
kiaušiniai ir kiti maisto pro
duktai, kuriuos perkame 
parduotuvėse, taigi iš val
stybės, nepabrango.

Iš viso to aišku, kad žem
dirbiams sudaromos vis ge
resnės sąlygos apsirūpinti 
statybinėmis medžiagomis, 
mašinomis ir kita žemės 
ūkio technika. Atsiranda ga
limybės greičiau pasistatyti 
daug naujų, visiškai mecha
nizuotų stambių gyvulinin
kystės fermų, kuriose laiko
ma iki tūkstančio ir daugiau 
karvių, po kelis ar keliolika 
tūkstančių kiaulių, rekon
struoti ir mechanizuoti se
nuosius pastatus. Kalbant 
apie laukų darbus, reikia 
pasakyti, kad jau ir dabar 
išsiverčiamą be tiesioginio 
rankų darbo auginant ne tik 
javus, bet ir linus, bulves, 
kitas kultūras. Tačiau vis 
dar trūksta naujų našesnių, 
tobulesnių mašinų, nors jų 
kasmet vis daugiau pagami
na šalies pramonės. Daugiau 
rankų darbo belikę gyvuli
ninkystėje, todėl daugiausia 
lėšų bus skiriama būtent 
šiai ūkio šakai.

TSRS maisto programa 
nėra tokia vienapusiška, 
kaip kad gali pasirodyti iš 
pirmo žvilgsnio. Joje labai 
didelis dėmesys skiriamas 
socialiniam kaimo pertvar
kymui, šiam procesui pa
spartinti. Štai kad ir toks 
pavyzdys. Jei pernai Lietu
vos kaime buvo nutiesta 
apie 800 kilometrų kelių, tai 
šiemet užsimota nutiesti jų 
per pusantro tūkstančio ki
lometrų. Siekiant sudaryti 
kaime gyvenantiems žmo
nėms dar geresnes darbo 
sąlygas, žymiai paspartina 
vaikų darželių lopšelių sta
tyba. Po dviejų trejų metų 
juos turės visi ūkiai. Steigia
mos taip pat naujos valgyk
los, kavinės, ambulatorijos, 
kultūros namai. Programoje 
aiškiai pasakyta, kad iki šio 
dešimtmečio pabaigos vi
siems Lietuvos kaimo gy
ventojams turi būti sudary
tos sąlygos persikelti į šiuo
laikines gyvenvietes su vi
sais miestietiškais patogu
mais.

Tokia Maisto programos 
esmė. Taigi ji sudaryta ne 
vien didėjantiems maisto 
produktų poreikiams tenkin
ti, bet ir greitesniam kaimo 
pertvarkymui.

J. Bagdanskis

Auckland, N. Zelandija. — 
Britų princas Charles su sa
vo Diana, užbaigę šešių sa
vaičių kelionę, išskrido į Los 
Angeles, iš kur jie vyksta 
atostogų į Bahamų salas. Jie 
lankėsi ir Australijoje bei 
kitose teritorijose, kurios 
anksčiau yra buvusios britų 
kolonijomis.

Profesorius L. Laucevičius 
ir jo mokiniai

audamas Hospitali-Jau daugiau kaip 30 metų] 
Vilniaus universiteto Medici
nos fakulteto Hospitalinės 
terapijos katedrai vadovauja 
medicinos mokslų daktaras, 
profesorius Liubomiras Lau
cevičius. Trisdešimt metų 
vis tokį patį—tiesų, žvalų, 
gerai nusiteikusį sutinka jį 
fakulteto koridoriuose ar kli
nikoje kolegos ir studentai, 
pagarbiai sveikinasi gatvėje 
dėkingi pacientai.

Ne vienas buvęs profeso
riaus mokinys, studentas— 
šiandien jau jo kolega. Ro
dos, jokių ypatingų pastangų 
nedėdamas, jis sugeba įrody
ti, teisingai įvertinti jauno 
mediko sugebėjimus, taktiš
kai pasiūlyti vieną ar kitą 
mokslinių tyrimų sritį, už
degti nauja idėja. Vienu iš 
pačių gabiausių savo mokinių 
profesorius laiko docentą A. 
Vidugirį. Nors dabar jis jau 
dirba kitame—Gydytojų to
bulinimosi fakultete, tačiau 
bendravimą su profesoriumi 
L. Laucevičium vadina pačia 
geriausia profesinių žinių ir 
medicininės etikos mokykla.

— Nedaug, tur būt, rasi
me tokių vadovų,—sako doc. 
A. Vidugiris,—kurie, visiš
kai nesibaimindami galima 
konkurencija, taip nuošir
džiai ir energingai rūpintųsi 
jaunais mokslininkais. Kaip 
tikras vulkanas, jis kunku
liuoja vis naujom ir naujom 
idėjom, džiaugiasi, galėda
mas kitus jomis uždegti. 
Štai, rodos, niekas nė nepa
juto, kaip buvęs periferijos 
gydytojas P. Erelis, L. Lau
cevičiaus padedamas, apgy
nė daktaro disertaciją, tapo 
profesoriumi, vienu žymiau
sių respublikoje judėjimo ir 
atramos sistemos ligų specia
listu.

V ado v 
nės terapijos katedrai, prof. 
Laucevi 
ir kitas 
tuvos T 
ir klinikinės medicinos insti
tuto direktorius. Ir čia jis 
sucementavo gerą mokslinin
kų kole 
stituto 
rius A. 
prisime 
L. Lau 
žingsnyje jį 
mokydamas nesustoti vieto
je, žengti į priekį raginęs, po 
kandi d a 
ro disertacijos lenkęs, visa
pusiškai rėmęs.

Milžiniškas yra paties pro
fesoriaus mokslinių darbų 
bagažas 
lymą rąumenų pažeidimus ir 
hiperto 
retilo b 
tos autorinės teisės. Išspaus
dinus apie tai straipsnį Belgi- 

džiamame medicinos 
profesorius L. Lau- 
iš karto gavo beveik 

ų iš įvairiausių žemy- 
<slo pasaulis susido-

pius ilgą laiką turėjo 
pareigas—buvo Lie- 
SR Eksperimentinės

atyvą. Dabartinis in- 
direktorius profeso- 
Matulis su šypsena 

na, kad profesorius 
eevičius kiekviename 

“persekiojęs”,

to iškart prie dakta-

. Už originalų pasiū-

ainę ligą gydyti chlo- 
lokada jam pripažin-

joje lei 
žurnale 
cevičius 
50 laišk 
nų. Mo
mėjo lietuvių mediko išradi
mu, pra

Ir vis 
respubl 
pelnęs mokslo veikėjas, Lie
tuvos TSR valstybinės pre
mijos 
savo biografijos laikotarpiu 
vadina 
dirbo g;
je. Baigusiam studijas Vie
nos universitete, didelės eru
dicijos 
jaunuoli 
buržuaziniame

šė išsamesnių žinių, 
dėlto jis—nusipelnęs 
kos gydytojas, nusi-

aureatas—“auksiniu

tą dešimtmetį, kai 
ydytoju Kazlų Rūdo-

r mokslinių polinkių 
ui neatsirado vietos 

Kauno uni-
versitete. Ne tik Kazlų Rū
doje, bet ir visoje Suvalkijo
je gerai buvo žinomas dakta
ro Laucevičiaus vardas.

Šį pavasarį profesorius ati
davė leidyklai naują—ketvir
tąją monografiją “Krūtinės

Kaune, Nemuno pakrantė
je, duris atvėrė jauniausia 
mieste kultūros įstaiga—Lie
tuvos sportinės aviacijos mu
ziejus.

Ištisą dešimtmetį aviacijos 
sporto entuziastai rinko ir 
kaupė įvairią medžiagą. 
Stenduose ir vitrinose ekspo
nuojami lėktuvai ir sklandy
tuvai, varikliai ir jų maketai 
bei modeliai, aviacijos tema
tika sukurti paveikslai, kny
gos, fotografijos.

Ekspozicija plačiai atspindi 
Lietuvos sportinės aviacijos 
istoriją, kuri turi gražias 
tradicijas. Dar 1933 metais 
Nidoje buvo įsteigta sklan
dymo mokykla. Jos auklėti
nių pasiekti tuometiniai 
sklandymo rekordai priartė

jo prie geriausių rezultatų 
pasaulyje. Ypač svarių lai
mėjimų mūsų aviacijos spor
to entuziastai pasiekė poka
rio metais. Tarybų Lietuvos 
aviacijos sporto klubų sklan
dytojai, lakūnai, parašiuti
ninkai, avia-modeliuotojai iš
kovojo daugelį prizinių vietų 
ir absoliučių čempionų titulų, 
sąjunginių ir pasaulinių re
kordų. Per pusę šimtmečio 
Lietuvoje buvo sukonstruota 
ir pastatyta apie 60 įvairių 
sportinių sklandymo apara
tų. Ypač plačiai žinomi B. 
Karvelio, B. Oškinio ir Prie
nų eksperimentinės sporti
nės aviacijos gamyklos kon
struktorių sukurti sklandy
tuvai.

Muziejuje daug vietos skir

ta S. Dariaus ir S. Girėno 
istoriniam skrydžiui per At
lantą. Jų žygdarbis žinomas 
visiems. O štai apie R. Mar
cinkų daugelis lankytojų su
žino tik iš ekspozicijos. Bu
vęs Lietuvos futbolo koman
dos kapitonas, lakūnas ir 
parašiutininkas 1934 metais 
dalyvavo 10 tūkstančių kilo
metrų skridime aplink Euro
pą. Karo metais jis kovėsi 
prieš vokiečių fašistus pran
cūzų ir anglų karo aviacijoje.

Naujasis muziejus—graži 
dovana Nemuno krašto vi
suomenei, šiemet pažymin
čiai S. Dariaus ir S. Girėno 
žygdarbio 50-mėtį.

J. Žukauskas

Smerkia Argentinos valdžios elgesį

Roma. — Italijos prez. 
Sandro Pertini pasiuntė tele
gramą Argentinai, protes
tuodamas dėl jos valdžios 
pranešimo, kad tie 30 tūks
tančių žmonių, kurie yra 
dingę 1976-1979 m. laikytini 
mirusiais.

Tarp dingusių buvo ir apie 
300 italų kilmės žmonių. 
Prez. Pertini pareiškė pasi
piktinimą ir pasibiaurėjimą 
dėl tokio elementarinio žmo
gaus teisių pažeidimo.

Ispanijos premjero įstaiga 
paskelbė, kad Ispanijos vy
riausybė taip pat pasiuntė 
protesto notą Argentinai. Is
panija nesutinka su Argenti

nos tvirtinimu, kad dingu
sieji visi buvę teroristai. 
Ispanija buvo įteikusi Argen
tinai notą, pasiteiraudama 
dėl likimo, kuris ištiko 35 
ispanų kilmės žmones ir 174 
mažamečius.

Pranešimą apie dingusius 
asmenis Argentinos vyriau
sybė paskelbė ryšium su 
didėjančiu argentiniečių 
spaudimu, kad būtų paaiš
kinta, kas atsitiko su dingu
siais. Šitoks paaiškinimas, 
kad jie buvę teroristai ir kad 
juos reikia laikyti mirusiais, 
sukėlė didelę pasipiktinimo 
bangą, įvairių Argentinos 
gyventojų sluoksnių tarpe.

ląstos 
diagnos 
reikšmė
nografij 
nų—me
datą Al
Kartu ^u medicina jis studi
javo ir 
jus met 
disertac
mo klausimais, dabar baigia 
daktara
suose.

skausmų diferencinė 
iUka”. Tačiau pačia 
įgiausia—“gyva” mo
ja jis vadina savo sū- 
dicinos mokslų kandi- 
?ksandrą Laucevičių.

matematiką, per tre- 
js paruošė kandidato 
iją, širdies zondavi-

ą, dalyvauja kongre-

— Kąip mano tėvas savo 
ūkyje hetoli Kuršėnų nuo 
mažens mus prie darbo len
kė, taip ir mes su žmona 
savo sūkiui darbštumą skiepi- 
jom. To linkime ir anūkei 
Ingridai, kuriai jau aštuoneri
metai sukako,—sako profe
sorius. Vida Petrauskaitė
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KELIONĖ Į ANTANO BIMBOS TĖVIŠKĘ
POVILAS VENTA

Jo skelbta idėja nugalėjo
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Gegužės 22 d. mūsų bran
gaus draugo, buvusio "Lais
vės” redaktoriaus Antano 
Bimbos pelenai išvyksta į 
Lietuvą. Juos išveš jo žmona 
Ilsė. Ta proga laisviečiai ge
gužės 21 d., 2 vai. popiet, 
"Laisvės” salėje susirinksime 
paskutinio atsisveikinimo su 
žemiškais palaikais to žmo
gaus, kuris ilgus metus 
mums vadovavo ir palaikė 
mus kovoje už mūsų idealus. 
Pasižymėkime tą datą savo 
kalendoriuje ir dalyvaukime 
tame atsisveikinime, paly
dint urną su pelenais, kurie 
bus nuvežti ir amžiams palik
ti jo gimtojoje žemėje.

Keliaujam į Rokiškį
Ta proga noriu mieliems 

laisviečiams papasakoti apie 
paskutinę savo kelionę j Lie
tuvą ir apie apsilankymą 
Antano tėviškėje. Tikrai ne
galiu pamiršti tų įspūdžių, 
nors jau praėjo pora gerų 
metų. Tada jo tėviškėje, 
Rokiškio rajone, su rokiškie- 
čiais buvo paminėta "Lais
vės" 70 metų jubiliejus.

"Laisvės” jubiliejaus proga 
Antanui buvo suteiktas Tau- 
tų Draugystės ordin; s ir | 
Antanas turėjo vykti į Lietu
vą ir ten pratęsti "Laisvės” 
minėjimus. Deja, po auto 
avarijoje jį ištikusio susižei- 
dimo jo sveikata susilpnėjo ir 
jis tos kelionės atlikti negalė
jo. Tada mudu su Ieva Miza- 
riene, "Tėviškės” draugijos 
pirmininko Prano Petronio 
pakviesti, nuvykome į Lietu
vą ten dalyvauti "Laisvės” 
jubiliejaus minėjimuose.

"Tėviškės” pirmininkui 
pranešėme apie Antano troš
kimą, kad jo tėvynainiams 
Rokiškyje nuvežtume jo 
sveikinimus. Buvo sudarytos 
sąlygos, ir birželio 27 d. iš 
ryto "Latvija” autobusiuku iš 
Vilniaus išvykstame į Rokiš
kio rajoną. Važiuojame mudu 
su Ieva, mus lydi "Tėviškės” 
draugijos darbuotojas Algis 
Kusta, Vytautas Kazakevi
čius, miškų pramonės minis
tras A. Lukoševičius, Vladas 
Karvelis, Jr., ir amerikie
čiams gerai pažįstamas mano 
jaunystės draugas Jonas 
Jurgaitis. Su mumis taip pat 
vyksta vos išvakarėse iš Ar
gentinos atvykęs Adolfas 
Baltušis, pirmą kartą besi
lankantis Tarybų Lietuvoje 
ir dabar norintis pamatyti 
savo tėvų gimtinę Rokiškio 
rajone. Kitu autobusiuku 
mus lydi kino kronikos dar
buotojas, filmininkas Rober
tas Verba su savo pagalbi
ninkais ir kameromis.

Graži diena ir gamta
Diena pasitaikė graži, sau

lėta. Pravažiuodami gėrėjo
mės gražiais kolūkiečių lau
kais, besiganančių galvijų 
vaizdais, gamtos žaluma. 
Koks tai gaivinantis jaus
mas, ypač tokiems, kaip 
mudviem, atvykusioms iš 
New Yorko.

Pirmas sustojimas buvo 
Anykščiuose. Ten apžiūrėjo
me Puntuką, aplankėme ra
šytojo Jono Biliūno kapą ir 
paminklą Liūdiškių piliakal
nyje. Puikus tai paminklas, 
sukurtas architekto V. Ga- 
briūno, pagal paties Biliūno 
mintį, išreikštą jo kūrinyje 
"Laimės žiburys”. Keleivis 
turi pasikelti laiptais, aukš
tai vedančiais prie paminklo 
ir kapo. Mūsų bendrakelei
viai padėjo gėlių. Apačioje 
ką tik buvo atvykusi iš Tel
šių turistų grupė, su kurios 
dalyviais teko įdomiai pasi
kalbėti.

Važiuojant toliau, Vytau
tas Kazakevičius, gerai pa
žįstantis Amerikos lietuvius 
ir net žinantis daugelio jų 
tėviškes, mums parodo, kur 
Anykščiuose augo ir mokėsi 
Rudolfas Baranikas, o ten 
toliau—Būtėnuose—gimė ir

' augo Jonas Juška, o dar 
j toliau pavažiavus, jis mums 
| parodo ir Valterio Keršulio 
Dagių sodybą. Ten mūsų 
Valteris gimė ir jaunystę 
praleido.
Susitikimas su rokiškiečiais
Privažiavus prie Rokiškio 

rajono ribos, mus pasitinka 
didelė rokiškiečių grupė. De- 

i ga laužas, groja kaimo kape- 
' la, putoja alutis, skanus sū
ris, kaimiška duona.

Dalyvauja ir partijos rajo- 
i no pirmasis sekretorius Vita- 
' lijus Asačiovas, rajono vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Vytautas Sketeris. Jiedu pa
sveikina rokiškiečių vardu. 
Ieva Mizarienė padėkoja už 
sveikinimus ir perduoda lais- 
viečių linkėjimus. Po to ka
pela grojo polkas, valsus, o 

| mūsų palydovai pradėjo šok
dinti rokiškiečių merginas, 

Į tautiškais drabužiais pasi
puošusias. Filmininkas Ver
ba smarkiai darbavosi su 
kameromis.

Po to vykome į rajono 
komitetą susipažinti su dar
buotojais, pietavome resto
rane, o vėliau dar lankėmės 
keliose įmonėse ir kraštoty
ros muziejuje, kuris įrengtas 
buvusio dvaro rūmuose.

“Laisvės” minėjimas
Besidomint Rokiškio praei

ties ir dabarties įdomybėmis, 
atėjo laikas ir "Laisvės” mi
nėjimo programai. Bet prieš 
tai dar nuvykome į Antano 
Bimbos gimtinę Valeikiškiuo- 
se. Aplankėme mokyklą, kur 
Antanas mokėsi, ir buvome 
senosios mokyklos patalpose, 
kur įrengtas muziejus. 
Žvilgsnį pirmiausia patraukė 
nuolatiniai stendai, skirti 
Antanui Bimbai. Muziejaus 
direktoriui įteikėme atmini
mo medalį su Antano atvaiz
du.

Vakare kultūros namuose 
įvyko iškilmingas "Laisvės” 
70-mečio paminėjimas. Žmo
nių buvo pilnutėlė salė. Mi
nėjimui vadovavo rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Sketeris. Pirmiausia 
Vytautas Kazakevičius išsa
miai apibūdino "Laisvės” 
laikraščio 70-ies metų veiklą 
ir įtaką bei vaidmenį Ameri
kos lietuvių gyvenime. Ieva 
Mizarienė papasakojo apie 
Amerikos moteris, kurios 
jau ilgus metus dalyvauja 
kovoje už moterų teises ir 
už taikos išlaikymą. Ji taip 
pat pabrėžė ir laisviečių mo
terų veiklą, padedant "Lais
vės” išlaikymui. Man teko 
pareiga perduoti "Laisvės” 
redaktoriaus Antano Bimbos 
sveikinimus jo tėvynainiams 
rokiškiečiams, pasveikinti 
juos "Laisvės” kolektyvo 
vardu ir padėkoti už dėmesį, 
skiriamą Antanui, mūsų laik
raščiui, ir už tą patį jubilie- 

I jaus paminėjimą. Paskutinis 
I kalbėjo miškų pramonės mi- 
j nistras Lukoševičius.

Po kalbų buvo koncertas, 
i perpintas muzika ir poezija.

Susipažįstame su Rokiškiu 
I

Po minėjimo mus nuvežė 
prie Sartų ežero, palei kurį 
pristatyta daug gražių poil- 

| šio namukų, ir viename tokių 
namukų buvo paruošta vėly
vą vakarienė. Vėl kalbos, 
sveikinimai, dovanos. Čia ro- 
kiškiečiai įteikė Antanui per
duoti gražų medinį drožinį, 
kuriame pavaiduotas Rokiš
kis.

Po visko sugrįžome nakvo
ti į Rokiškį.

Iš ryto papusryčiavę vieš
bučio kavinėje, leidomės vėl 
daugiau susipažinti su Rokiš
kiu. Lankėmės sūrių gamyk
loje, kurioje gaminami sū
riai, panašūs į šveicariškus. 
Apžiūrėjome bandomąją eks
perimentinę žemės ūkio ma
šinų gamyklą. Pamatėme 
Juodupiečių tekstilės gamyk-

Tik ižengus į Rokiškio rajono žemę — mus pasitiko didelis 
būrys su kapela, duona ir druska.

Iškilmingame “Laisvės” 70 m. minėjime Rokiškyje — 
Kultūros namai.

lą ir jos poilsio zoną, kurioje 
pristatyta daug gražių namu
kų. Jie atsirado pačių darbi
ninkų rankomis, skoningai 
papuošti įvairiomis skulptū
romis. Triaukščiame pastate, 
vadinamam kubile, darbinin
kai praleidžia savo laisvalai
kį, atšvenčia visokias šven
tes. Ten mus pavaišino alu
čiu.

Prieš sugrįždami į Vilnių, 
pietavome "Voveraitės” ka
vinėje, esančioje prie Vižūnų 
ežero, apie keletą mylių už 
Rokiškio. Iki rajono sienos 
mus palydėjo partijos sekre
torius su rajono pirmininku 
ir kitais darbuotojais.

Jie jau nesulauks Antano
Visus tuos įspūdžius apie 

apsilankymą Rokiškyje, su
grįžę iš Lietuvos, mudu su 
Ieva kelis kartus pasakojome 
Antanui. Jam perdavėme jo 
tėvynaininių sveikinimus ir 
pageidavimus, kad jis atvyk
tų ir aplankytų juos Valeikiš- 
kiuose ir kitur. Perdavėme 
jam ir daugelio Lietuvos 
žmonių sveikinimus su ge
riausiais linkėjimais.

Deja, jie jau nesulauks 
paties Antano. Jis pernai 
mirė. Jie tik simboliškai su 
juo susitiks dabar netrukus, 
kai jo urna su pelenais pa
sieks tėviškę.

Tad ir mes, laisviečiai, 
gegužės 21-ąją gausiai susi
rinksime į "Laisvės” salę 
dalyvauti mūsų simboliniame 
atsisveikinime su mūsų An

tanu, kurio prisiminimas te
stiprina mus tolimesniame 
darbe.

Pranas Šilinis

* * *
Iš poeto
Galima tikėtis visko.
Iš manęs—
Kur kas mažiau.
Nors ir aš, kaip jis, 
Nevengiu gero viskio 
Ir, kaip matote, 
Šį tą rašau.

Nors ir aš galiu 
Įsimylėti, 
Būti atviras
Iki širdie gelmių,
Su pušim,
Su akmeniu kalbėti, 
Ir paverkt
Prie nuskintų gėlių.

Ir galiu dar,
Kaip poetas gali, 
Nusileisti į vaikystę 
Ir iš ten
Apmąstyti savo vingrų 
Kelią
Nuo pavasario 
Iki rudens.

Iš to ankšto kiemo 
Miškuose įsprausto,
Dar galiu
Svajonėm išgražėt
Ir turtingas būt
Be pinigų ar aukso —
Toks džiugus,
Kaip danguje žvaigždė . . .

Jonas Zakarevičius buvo 
vienas iš mūsų amžiaus pra
džios Lietuvos revoliucinio 
judėjimo dalyvių. Neilgai jis 
gyveno, bet prasmingai. Šie
met sukanka šimtas metų 
nuo jo gimimo.

Su revoliucine idėja jis su
sipažino Latvijoje, mokyda
masis Liepojos komercinėje 
mokykloje. Glaudžiai ben
draudamas su revoliucingais 
darbininkais, moksleivis pe
rėmė iš jų daug vertingų 
minčių, mokėsi kovoti su 
išnaudotojais. Liepojoje jis 
dar nepriklausė jokiai parti
jai, tačiau geriausiai vertino 
socialdemokratus, platino jų 
knygas, atsišaukimus.

Baigęs minėtą mokyklą, 22 
metų jaunuolis grįžo į tėviš
kę—Pokenės vienkiemį (Ro
kiškio rajonas). Vasarą ir 
rudenį dirbo tėvų ūkyje. 
Tačiau Liepojoje įbertas į 
širdį revoliucinis grūdas rei
kalavo vaisių. 1905 m. Jonas 
Zakarevičius įstojo į Lietuvių 
socialdemokratų darbininkų 
partiją, platino jos literatū
rą, aktyviai veikė savo apy
linkėje. Tų metų gruodžio 
pradžioje dalyvavo lietuvių 
suvažiavime Vilniuje, su ki
tais Obeliuose, Kamajuose 
(Rokiškio rajonas) ir kitose 
vietose rengė susirinkimus 
bei mitingus, padėjo kurti 
demokratinę valsčių valdžią.

Turėdamas daug pažįsta
mų, su jais dažnai susitikda
vo, ragindavo ginti savo tei
ses ir tuo patraukė nemažai 
žmonių į savo pusę. Propa
gandinis darbas jam gerai

Šių metų balandžio 15 die
ną sukaks 710 metų nuo 
didžiojo prūsų sukilėlio Her
kaus Manto mirties (1273 
m.). Mūsų karta vaikystėje 
visada didžiavosi šio šaunaus 
prūsų vado, sugebėjusio pa
kelti visas prūsų gimines į 
kovą prieš žiaurųjį kryžiuo
čių ordiną, vardu. Visi di- 
džiavomės jo žygdarbiu, no
rėdami tapti kuo tai panašiu 
į jį. Gal šio vado žygdarbių 
įkvėpti dar keletą metų prieš 
praėjusį karą gimnazisto Be
no Mačiulio buvo įkurta vai
kų ir šiaudinės pradžios mo
kyklos vadinama "Mūsų ka
riuomenė, kuri rengdavo 
“manevrus” Vinkšupio kran
tuose”.

Paskiau atsirado būrys vai
kų pasivadinusių "Lietuvys— 
karys”, kurios organizato
rium teko būti. Tada buvome 
pradžios mokyklos mokinu
kai. Ir kaip mes nekentėme 
kryžiuočių! Atsimenu, kaip 
sunkiai pergyvenome žinią, 
kad vokiečiai užėmė Čeko
slovakiją. Jei būtume galėję, 
būtume ėję padėti Čekoslo
vakijai. Tai vis vaikystės 
atsiminimai.

Tad kas buvo tas didysis 
prūsų sukilėlis Herkus Man
tas? 1231 metais Kryžiuočių 
ordinas pradėjo grobti prūsų 
žemes. Užimdami vieną po 
kitos prūsų giminių Varmės, 
Notangos, Bartos, Sembos ir 
kt. žemes 1260 metais visa 
Prūsija buvo Kryžiuočių or
dino valdžioje. Jaunystėje 
Herkus Mantas kryžiuočių 
buvo paimtas įkaitu. Ten 
buvo pakrikštytas. Galop jis 
įsigijo kryžiuočių pasitikėji
mą. Išmokintas,, karo meno, 
pabėgo nuo kryžiuočių ir 
vadovavo 1260-1274 m. Di- 
džiąjam prūsų sukilimui. 
1261 m. sausio 21 d. jis 
sumušė kryžiuočius ties Po- 
karviais. 1262 m. jo vado
vaujami prūsai buvo apgulę 
Karaliaučių, bet pilies paimti 
neįstengė. Kryžiuočiai susi
laukė pagalbos. Karaliau
čiaus pilies šturmo metu 
Herkus Mantas buvo sužeis
tas. Kiek pagijęs vėl vadova

sekėsi. Jo autoritetingas žo
dis ir įtaka plėtėsi, žmonės 
jam tikėjo.

Tačiau tokia drąsi ir įta
kinga veikla nepatiko caro 
pakalikams. 1905 metų pa
baigoje monarcho dragūnai 
Joną Zakarevičių suėmė, 
mušė ir išgabeno į Kauno 
kalėjimą. Nors jaunuolis iki 
tol buvo tvirtas, sveikas, bet 
nepakenčiamos kalėjimo są
lygos, blogas maistas ir žiau
rus prižiūrėtojų elgesys greit 
pakirto jo jėgas. Prie išseku
sio organizmo prikibo grei
toji džiova ir 1906 m. gegu
žės 11d. jis mirė. Tai sujau
dino plačiąją visuomenę.

Atvykęs Jono brolis norėjo 
nelaimingąją auką laidoti ge
gužės 14 d., bet tą dieną bu
vo minimas caro vainikavi
mas. Policija, matyt, bijoda
ma darbo žmonių protesto ir 
demonstracijų, neleido tą 
dieną rengti laidotuvių. Toks 
vietinės valdžios elgesys la
bai įžeidė laidotuvių organi
zatorius. Nors gegužės 15 d. 
buvo pirmadienis, darbo die
na, bet beveik visų spaustu
vių, fabrikų ir dirbtuvių dar
bininkai metė darbą ir atėjo 
budelių auką palydėti į amži
ną poilsį. Laidotuvės virto 
masine manifestacija. Karstą 
lydėjo vaikinai su raudonais 
ir juodais kaspinais, vainikus 
nešė visų vietos socialistų 
organizacijų, politinių kali
nių, mokinių ir Kauno miesto 
gyventojų atstovai. Darbi
ninkų solidarumas pasireiškė 
tuo, kad nešami revoliuciniai 

Didysis prūsų sukilėlis
vo prūsams ir 1263 m. užėmė 
Kulmo miestą. Liubavo že
mėje sumušė kryžiuočių ka
riuomenę, kur žuvo ordino 
magistras ir 40 riterių. Her
kaus Manto vadovaujami 
prūsai kryžiuočius buvo išvi
ję iš didesnės Prūsijos da
lies. Daug padėjo prūsams 
pergalėti kryžiuočius lietuvių 
žygiai į Moraviją, kurios ku
nigaikščiai buvo kryžiuočių 
ordino šalininkai ir Kulmo 
žemes. Lietuviams tada va
dovavo kunigaikščiai Trenio- 
tas ir Svarnas.

Daug didvyriškų žygių at
liko tada prūsai. Bet kryžiuo
čiai susilaukdavo vis daugiau 
talkininkų iš Vakarų Euro
pos, o prūsai pagalbos iš 
niekur nesulaukė. Lietuvoje 
tada vyko grumtynės dėl 
kunigaikščio sosto. Centrali
zuotos valdžios Lietuvoje ta
da nebuvo. Prūsų jėgos ėmė 
sekti. Kai kurių prūsų žemių 
vadai atsisakė tolimesnės ko
vos. 1274 metais sukilimas 
užgęso. Herkus Mantas 
slapstėsi. Kryžiuočiams jį

JONAS JAKŠTAS 

Iš tylinčių akių
...O žinių — jokių. Tik vis dar lyja, 
i»a, ir tavo žvilgsnis toks švelni

I. D a v i u k o \ a s

Ko ve ai f. ūtė, ko taip p audė c 
erkė tako vienuma vieša?

Į langą medis plakasi pasviręs - 
hokia baiminga lapą jo mūša.

Dangus Į žemę, pažiūrėkit, remias 
kad nemiki istu, remias lietumi. 
Bet per mane praūžia iš po žemes 
f viršų augalai iš t rykšdami.

i i e danguje viršum lietaus pražysta 
ir mokosi erdvių kalbos melsvos. 
Tik niekas atlaidumo nepažįsta, \ 
kuris pražysta virš manos ga!\ os.

O aš atleidžiu viską — būčiai, 
nors ir be balso — vien krauju
— Tai kur, sakykit, mano laime 

jei pavogta iš tylinčiu ūkią?

lipčiai, 
šaukiu:

Gal ji kažkur tik nakčiai uždaryta 
Bit a nereikia man dalios lengvos. 
, . .Klane pažadinkite balta ryta. 
K1 risk ink it baltą žiedą nuo galvos.

šūkiai buvo parašyti lietuvių, 
lenkų, rūsį ir žydų kalbomis. 
Tų gatvių, kuriomis ėjo pro
cesija, parduotuvės buvo už
darytos. Prie minios jungėsi 
vis nauji žmonės. Per visą 
laiką palydovai dainavo lai
dotuvių maršą.

Kapinėse kalbėjo keli ora
toriai. Jie protestavo prieš 
savivaliavimą, kaltino val
džios pareigūnus, ragino dar
bininkus nenusiminti dėl idė
jos draugo netekimo, kvietė 
vienytis ir toliau kovoti iki 
galutinės pergalės.

Po prakalbų laidotuvinin
kai dainavo revoliucines dai
nas. Išėję iš kapų demon
stratyviai nužygiavo prie ka
lėjimo, iškėlė raudonąją vė
liavą, sveikino politinius kali
nius, smerkė budelius, už
jautė kankinamus kovotojus.

Kalėjimo viršininkas įsakė 
ginkluotiems policininkams 
išvaikyti demonstrantus, ta
čiau jie atsisakė tai daryti, 
teisindamėsi, kad neįmano
ma tokią minią sudrausti. 
Kai demonstrantų šiek tiek 
sumažėjo, atvykęs policmeis
teris su būriu kareivių puolė 
beginklius žmones. Tada jie 
pasuko į Mikalojaus prospek
tą (dabar Laisvės alėja). Vėl 
suskambėjo revoliucinės dai
nos. Policininkų lydima mi
nia pražygiavo per visą mies
tą.

Taip Kauno visuomenė 
prieš 77 metus pagerbė jau
nojo kovotojo atminimą. Jis 
mirė, tačiau jo skelbta idėja 
nugalėjo.

bandant suimti, jis žuvo 1273 
m. Net 14 metų Herkus 
Mantas nedavė ramybės 
daug galingesniam visos va
karų Europos remiamam 
priešui. Jis parodė, kad ne 
skaičiuje, ne ginkluotėj galy
bė, bet pasiryžime aukotis ir 
ginti savo kraštą. Herkaus 
Manto vardas ilgai buvo gar
sus ne tik prūsų žemėje, bet 
ir Lietuvoje. Jo pavyzdys 
įkvėpdavo naujiems žy
giams. 1276 m. vėl įvyko 
prūsų sukilimas prieš kry
žiuočius. 1295 m. vėl sukilo 
prūsai. O ir praėjusio karo 
metu Herkaus Manto vardas 
įkvėpdavo karius dideliems 
žygiams. Apie Herkaus Man
to didvyrišką kovą prieš gro
bikus pasakoja prieš keletą 
metų Lietuvos kino studijos 
sukurtas filmas. Herkaus 
Manto kovos aprašytos kny
gose. Klaipėdos miesto cen
trinė gatvė pavadinta Manto 
vardu. Taigi, Herkus Man
tas, Didysis Prūsijos sukilė
lis gyvas Lietuvoje.

Kęstutis Balčiūnas
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Torontiečių kronika
Baigė mokslus

Visa eilė Toronto lietuvių 
vaikų baigė aukštuosius 
mokslus.

Reginos ir Billo Palamarų 
duktė Cresenda, Londone 
baigė universitetą BA laips
niu, dabar Kanadoje baigė 
universitetą dviejose srityse 
su MA. Ji dirba muziejaus 
kuratore Edmontono prie
miestyje muziejuje. Jų sūnus 
William G. Palamar baigė 
sociologo mokslą su MA 
laipsniu.

Jų tėvas yra advokatas, o 
motina (buvusi Strazevičiū- 
tė) labai daug veikusi lietu
vių kultūriniame judėjime. Ji 
ne tik dainavo su Bangos 
choru, bet dainavo ir solo, ir 
ne tik Toronte, bet ir kitur. 
Ji taipgi mokė vaikučių cho
rą. * * *

J. Leišytė yra viena ga
biausių studenčių. Ji toliau, 
mokosi tikslu pasiekti MA 
laipsnį ir tapti gydytoja. Iš 
dviejų įstaigų ji gavo $11,000 
paramą.

* * *
Jimy Leišis, J. R. Kuktarų 

anūkas, užbaigė dailės mo
kyklą.

Calvin Pūras baigė kolek
tyvą biznio administrato
riaus laipsniu.

* * * ,
Calvin Linartas baigė uni

versitetą BA laipsniu. Jo 
tėvai abu mokytojai.

* * *
Cathy Ella baigė universi

tetą Kingston, Ont. kaip 
mechanikos inžinierė.

Reikia pridėti, kad didelis 
kreditas tenka ir jų tėvams, 
išauklėjusiems pavyzdingus 
vaikus. Tai lietuviams didelė 
garbė.

* * *
Petronio linkėjimas

“Tėviškės draugijos’’ pir
mininkas Generolas P. Pe
tronis atsiuntė linkėjimus 
Toronto lietuviams. Laiške 
rašo: “Pas mus jau prasidėjo 
pavasaris. Manau, kad pas 
Jus taip pat atėjo pavasaris. 
Todėl linkiu Jums ir visiems 
Toronto lietuviams geros pa
vasariškos nuotaikos. Tegul 
pavasaris ir vasara atneša 
naujų jėgų Jums ir Jūsų 
šeimoms.”

* * *
Viešnia iš Winnipego

Toronte lankėsi P. Stepo-

Toronto, Ont.
IŠ MOTERŲ KLUBO 
BAZARO

Bronė Janauskienė 
' ir Valerija Masienė

Nuotraukoje pirmininke 
Brone Janauskienė prie par
davimo stalo su gražiai išsiu
vinėta, geraširdžių moterų 
paaukota galvele ir Valerija 
Masiene. Draugė Masienė, 
amžina Klubo narė. Ji rūpi
nosi, kad bazaras būtų sėk
mingas, kad galėtume dau
giau pelno sukelti laikraščiui 
“Laisvė”. Apie patį bazarą 
parašys mūsų koresponden
tė draugė Ylienė.

Reikia priminti tai, kad 
moterų darbštumas bazarą 
padarė labai puikų. Buvo 
sunešta daug gerų dovanų— 
net buvo ir lietuviškų ginta
rų.

Jums, torontietėms gar
bė! Grandma

i navičienė iš Winnipego. Ap
lankė savo senų laikų drau
ges, M. Purienę, A. Strolie- 
nę, giminaitę E. Jarienę. 
Buvo atvykus į bazarą ir 
bingo, susitiko daug toron
tiečių.

* * *
Mirtis šienauja

Pastaruoju laiku mirtis iš 
gyvųjų tarpo išbraukė eilę 
tautiečių.

Jungtinėse Valstijose, Ma
ple miestelyje Minnesota 
valstijoj, mirė J. Gormano 
seselė Izabelė Groshenose.

* * *
Toronte mirė S. Sabaliaus

kas, nuliūdime palikdamas 
žmoną Marytę ir du sūnus ir 
anūkus.

* * *
Peterboro Civic ligoninėj 

mirė J. Mažeika. Jis palaido
tas Toronte. Nuliūdime liko 
žmona (Teresė Kuisis), sū
nus Peter (Peterbore), duk
terys Mrs. Jessie Lawrence, 
Mrs. Elenora Groves, Toron
te.

* * *
Po kojos operacijos staiga 

mirė Steven Hill, nuliūdime 
palikdamas žmoną Birutę 
(Jankauskaitę), dukterį Judy 
Cameron, sūnų Gregory. Bu
vo vos 60 metų amžiaus.

Visų mirusiųjų šeimoms gi
liausia užuojauta.

* * *
Atvežė sveikinimus

V. Masienė nuo Floridos 
lietuvių atvežė torontiečiams 
sveikinimus. Ji ten praleido 
žiemą. Jai St. Petersburg© 
lietuvių klube teko susitikti 
daug lietuvių.

* * *
Pavyko Klubo bazaras

Balandžio 16 d. Toronto 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
klubas buvo surengęs baza
rą, kuris gerai pavyko. Atsi
lankė daug žmonių, taip lie
tuvių, taip ir kitataučių, ku
rie kuone visus daiktus išpir
ko.

Daug pasidarbavo draugės 
moterys. Jos atnešė daug 
dovanų. Aukotojų ir darbuo
tojų sąrašas bus pateiktas 
Klubo susirinkime.

Praėjusiame susirinkime 
buvo įneštas sumanymas šią 
vasarą surengti išvyką. Su
manymas vienbalsiai užgir- 
tas. Sekančiame susirinkime 
bus plačiau apdiskusuotas.

A. Y.

Montreal, Que.

Svečias iš gimtinės
Vykdamas ilgesniam laikui 

į Californiją čia kelioms die
noms buvo sustojęs vilnietis 
inžinierius Bronius Borysas. 
Susitiko su savo senais pa
žįstamais ir įsigijo naujų.

Mirė
Balandžio 18 d. mirė Moni

ka Jankauskienė
Ilgai sirgusi ir po kojos 

kelio operacijos, sulaukusi 
77 metų amžiaus. Šermenys, 
nors nebuvo perdaug dide
lės, bet dukrų gražiai su
tvarkytos. Dideliame liūde
syje paliko dvi dukras.

Po laidotuvių velionės 
dukros dalyvius pakvietė 
pietums.

Velionei amžina ramybė, 
dukroms didelė užuojauta.

Paminėjo vedybinę sukakti
Balandžio 23 d. Pranas ir 

Genė Kušleikai, dideliu ban
ketu atžymėjo savo 50-ies 
metų vedybinęsukaktį, daly
vavo gausi giminė ir gražus 
būrys pažįstamų.

Birutė Monstavičiūte su 
savo vyru buvo išvykę į 
Vancouver, British Colum-

Vancouver, B. C. ST. PETERSBURG, FLA.
Kanados istorijoje skaitlin

giausia eisena, įvyko balan
džio 23 d., kurioje dalyvavo 
apie devyniasdešimt (90,000) 
tūkstančių žmonių. Demon
straciją suorganizavo komi
tetas vadinamas: “BAIGTI 
GINKLAVIMOSI LENKTY
NES”. Jame buvo 130 orga
nizacijų atstovai: Profesinės 
Sąjungos, religinės grupės, 
mokytojai, studentai, gydy
tojai, medicinos seserys, net 
ir miesto policijos atstovai.

Masė žmonių susirinko 
“Kitsilan parke”. Iš ten žy
giavo miesto centralinėmis 
gatvėmis, nešini įvairių spal
vų plakatus su šūkiais:— 
“Canada be atominių gink
lų”, ‘‘Neleiskim mėginti 
“krūz” raketų Kanadoje” 
“Užšaldyti atomininių ginklų 
gamybą”, “Leiskite pinigus 
Taikos reikalams, ne karui”. 
Daug jaunų motinų, su kūdi
kiais, kuriems buvo prika
binti “šūkiai”, “Leiskite ir 
mums užaugti ir gyventi”. 
Tų plakatų buvo ,tūkstančiai 
perskaityti tik mažą dalį te
ko, nes per masę žmonių prie 
kitų nepavyko prieiti. Štai 
dar vienas įdomus klausimas 
“BALSUOK UŽ TAIKĄ, 
ŽYGIUOK UŽ TAIKĄ, 
MELSKIS UŽ TAIKĄ”. Bu 
vo net uždėtas plakatas ir 
šuneliui, kaip stogelis, abie
jose pusėse su užrašu: 
“KAM TIE ATOMINIAI 
GINKLAI, MANO GYVENI
MAS IR TAIP TRUM
PAS . . .”

Iš aukštesniųjų vietų eise
na išrodė, kaip įvairiaspalvė, 
patvinusi upė, kuri pamažu 
slinko į kitą, prie jūros, 
esanti “Sunset Beach” parko 
linkme. Čia dainavo prancū
zų kalbos mokyklos choras, 
prieškarines dainas, kalbėto
jai rinkosi prie platformos, gi 
už penkerių kilometrų (trijų 
mylių), kur prasidėjo eise
na—“dar vis žmonės rikiuo
jasi į eiseną”, taip pranešė 
skraidančių malūnsparnių 
pranešėja. Jiems tai tikrai 
buvo gerai matoma, kokia 
buvo mąsinė ir ilga šį demon
stracija.

Svarbiausias kalbėtojas 
buvo amerikiečių (JAV) Ad
mirolas (Rear Admiral re
tired) Eugene Carroll. Jis 
dar prieš eiseną, kalbėjo 
vietiniam Universitete, ir 
per radio ir televiziją. Jis 
ragino, būtinai “užšaldyti” 
atominių ginklų gamybą, o 
tik tuomet tęsti derybas su 
Tarybų Sąjungą tolesniam 
nusiginklavimui ir siekti tai
kos. Jis sakė, kad dar jam 
vadovaujant Viduržemio Jū
rų laivynui pradėjo kilt min
tis, kad “atominis karas, tai 
visiems saužudystė, tai be
protybė . . .” “Vien tik Vi
duržemio Juroje esančios jė
gos, su atominiais ginklais 
gali sunaikinti visą Europą ir 
užmušti šimtus milijonų ne
kaltų žmonių,” na ir patys 
pražūti”. -

Jis sakė kad: “ši skaitlinga 
demonstracija gal ir nesu
stabdys atominių bombų ga
mybos, bet reikia už taiką 
dirbti ir toliau.

Pas jus artinasi rinkimai į 
provincijos parlamentą, kaip 
tai būtų taikai naudinga, kad 
išrinktumėt atstovus, kurie 
jūsų vardu siųstų protestus į 
šalies sostinę Ottawą,—ne
leisti mėginti “kruz raketų” 
Kanadoje.

Tą galėtų atlikti ir kitų 
provincijų parlamentai, veik
dami visos šalies parlamen
tą. Turite žinoti, kad politi
kieriai skaito jūsų balsus, 
net atydžiau nei dole
rius” . . ., baigė savo kalbą.

Gal čia verta priminti, kad

bia, aplankyti savo giminių 
ir pažįstamų.

Elena Kūrylo puolė, skau
džiai užsigavo nugarą Linki
me greit pasveikt. P.

“LAISVE”

“Naujųjų Demokratų Parti
ja” yra prieš metus ar du 
laiko išrinkta į Manitoba pro
vincijos parlamentą. Porą 
Manitobos ministrų spaudoje 
buvo kritikuojami, “Kam gi 
jie dalyvavo demonstracijoje 
Winnipeg mieste prieš JAV 
konsulą” . .

Kanados spauda, radio ir 
televizija, didžiumoje tar
nauja tiems, kurie turi daug 
turto ir gali apmokėti bran
gias reklamas. Jie tikisi iš 
atominių ginklų gamybos pa
sipinigauti.

Visokį prieškarinį judėjimą 
spauda, radijo ir televizija, 
vis tebemažina. Štai apie šią 
didžiausią demonstraciją Ka
nados istorijoje, tik vienoj 
televizijos stoty Ch. 13, pro
fesorius La Pierre sakė, kad 
jo apskaičiavimu, “Demon
stracijoje dalyvavo virš šim
tas tūkstančių žmonių”. Kiti 
gi vis kartoja, kad buvę virš 
70,000, bet kiek virš, tai nei 
rašo nei sako. Girdėjau poli
cijos seržentą aiškinantį se
kančiai: “Penki kilometrai, 
tai yra 5,000 metrų, jeigu 
žmonės vienas už kito eitų 
tik po vieną, tai būtų 5,000, 
šioje gi eisenoje žmonės gre
tose žygiavo po penkiolika ir 
po dvidešimts asmenų. Pro
fesoriaus apskaičiavimas 
tikslesnis, negu kitų.

Kuomet Kanados parla
mente klausėme Premjerą 
Trudeau, ar jis kreipia dė
mesį ko demonstrantai reika
lauja Vancouver mieste ir 
kitur, jis atsakė: “Aš žinau 
demonstrantų reikalavimus, 
bet kodėl taikos judėjimas 
nedemonstruoja prieš Tary
bų Sąjungą”. Mes žinome, 
kad Tarybų Sąjunga sutinka 
atominius ginklus užšaldyti, 
ir uždrausti atominių ginklų 
gamybą. Algirdas Grinkus

Jeane Kirkpatrick 
pasitraukia

Jeane Kirkpatrick

Washington. — JAV am
basadorė Jungtinėse Tautose 
Jeane Kirkpatrick, susierzi
nusi dėl nesančios vienybės 
Amerikos užsienio politikos 
klausimais, pateikė prez. 
Reaganui savo rezignaciją.

Dar nežinia, ar prezidentas 
tą jos atsistatydinimą 
priims, kaip jis nepriėmė ir 
prašė ją toliau pasilikti, kai ji 
turėjo nesutiHmų su buv. 
Valstybės sekretorium gen. 
Haig.

Dr. Kirkpatrick sakėsi su- 
grįšianti prie savo anksty
vesnio darbo — profesoriavi
mo kolegijose, nors ir kolegi
jose prieš ją jai planuotas 
suteikti akademinius garbės 
titulus. Jaunimas protestuo
ja dėl jos politikos Centrinė
je Amerikoje, remiant Salva
doro reakcinę vyriausybę.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos Cen
tro Komiteto gen. sekreto
rius Jurijus Andropovas pa
siūlė Amerikai tartis dėl vi
dutinio siekimo raketų Euro
poje sumažinimo, remiantis 
ne raketų, bet branduolinių 
užtaisų skaičiumi. Nežinia, 
kaip reaguos Amerika.

SUNKIOS BANGOS IŠ 
BALTŲJŲ UPIŲ UPELIŲ

A Story About Pranas 
Mockapetris poet, artist, 
playwright, author . . .

Let’s meet Pranas Mocka
petris. I dod not have to 
cross any ocean to shake 
hands with this very kind 
and talented man . . . We 
met in St. Petersburg, Flo
rida, at our Club. As always 
Pranas was at work, in the 
lonely corner . . . He is very 
quiet.

While with conversation, 
and as the weeks and 
months passed, his honesty 
became very apparent. 
There were waves (bangos) 
that history never revealed 
about the heart of this per
son. I will try! The ocean 
was angry, and most immi
grants felt that the old ship 
would never reach the new 
land that was filled with 
hopes and dreams of tomor
row. Young America could 
not be that far away!

The picture of Pranas and 
me was taken on May Day 
last year in sunny St. Pe
tersburg.

The year 1912 . . . Pranas 
came from the upė to the 
Jura,—with the strong 
hands of youth and the 
enthusiasm to face the un
known! He had a sister Ona 
who lived in Brockton, 
Mass. . . . Back home in 
Lithuania, he left Ma & Pa, 
five brothers and two sis
ters. This former altar boy 
from Suvalkija was born way 
back in 1893 . . So this year 
on Feb. 13, we knew that he

Report on Peace Mission in Brussels

Dear Editor:
Here in a nutshell is my 

experience on a peace mis
sion March 5th to March 
17th..........

STAR (Step The Arms 
Race) was initiated by the 
Women’s International Lea
gue for Peace & Freedom in 
1982, with plans to bring one 
million signatures to NATO 
Headquarters in Brussels, 
Belgium and to rally on 
International Women’s Day 
in 1983. Jeanne Woodward, 
the actress was our first 
STAR.

125 of us from New York 
to California, from Michigan 
to Alabama, arrived in Brus
sels, March 6th, with almost 
one million STAR petitions. 
NATO’s response was nega
tive.

We attended a confe
rence— U.N. Decade for 
Women: Equality, Develop
ment, Peace; went to work
shops, and in the evening, at 
a festival, European stars 
performed, including Julie 
Christie and singers Holly 
Near and Peggy Seeger.

On March 8th, Internatio
nal Women’s Day, about 
10,000 of us marched from 
Place Rogier, the center of 
Brussels. We came from 
France, Britain, The Nether
lands, Denmark, Sweden, 
Norway, the U.S., and more. 
We carried signs, banners, 
flags, exchanged buttons- 
all of them saying in many 
languages—no more bombs, 
no more missiles—stop the 
arms race-protest and race— 
protest and survive.

After the rally, we left for 
East Berlin (GDR) where we 
were guests for two crowded 
days—a press conference 
with the head of the German 
Peace Committee; a pioneer 
palace, a new apartment 
house, talking with pensio
ners at their home. At a 
former concentration camp, 
now a memorial, it was

was 90 years old. Our chorus 
sang for him and we ended 
up with “ILGIAUSIŲ ME
TŲ” . . .

Well anyway, he was lucky 
to spend only two months in 
jail before he walked to 
Germany to the old rusty 
boat, where all kinds of 
people were already huddled 
for the long trip. All Pranas 
had was his wet suit, but 
most of all he had his ticket, 
which was now pinned close 
to his heart. After a week on 
the old boat, the bread and 
water tasted much better! 
Most people began to eat, 
and Prana’s suit was dry.

His first poem was put to 
print while with sister Ona, 
who was paying for the rest 
of his schooling. The next 
3V2 years as he explained 
were “The best of my life”!

Then it was “Go West 
Young Man”, and he moved 
to a farm in Canmore, Ohio. 
In 1925, he moved to Chica
go, Ill. Later on to La Porte, 
Ind., and then to Florida.

DIANA WITKUS

very emotional for me . . . 
100,000 people died there, 
including many Germans 
who fought against Hitler. 
We felt these people want 
peace as we do and we felt 
we had made good friends in 
the East. They do not have 
any nuclear weapons on their 
territory . . . and they have 
accepted the Swedish initia
tive that Central Europe be 
made a nuclear-free zone . . . 
The West Germans have not 
replied yet to this initiative.

We spent two days in 
West Berlin (FRG) talking 
and meeting with women 
from the German Women’s 
Federation for PEACE & 
FREEDOM. We took a tour 
with a young Jewish man 
who is part of the Anti-Fas
cist Committee in Berlin. We 
learned that even Pastor 
Niemoeller (later himself put 
into a concentration camp) 
first thought Hitler might 
help to make Germany 
stronger and better . . . un
til he saw what Hitler did in 
the name of Germany. Then 
it was too late. West Ger
mans are very aware of the 
threat to their lives with the 
escalation of the arms 
race . . . Hundreds of thou
sands of them have been

5-TAS PUSLAPIS

Before this, his efforts 
contribute^ to the birth of 
ALPMS (ater LMS) and 

nizations. Laisvė 
were also helped

other orga
and Vilnis
by his talent ... I do not 
know when he painted his 
first portrait. I’m sure he 
gave them all away.

Then came the “Great De
pression” and after that 
World Wat II; Korea; Viet
Nam.

his 
his

later years
book “Ryto

Then in 
came along 
rasos” (Published 1981). Who 
from Chicago will ever for
get his spe 
ratinkliai”? 
remember 
buoklės”; ‘ Džiaugsmo valan
dos”, and many others!

ctacular play “Vo- 
Readers should 
“Suvytusios Ži-

Poems, Paintings, Plays 
and Writings. Thank you, 
Pranas for talking with me 
for a few of your precious 
moments!

Richard Janulis
P.S. Happy Birthday, 

Frank!

ing recently, as

auf Wedersehen 
jnan friends of the 
left for England. 
London, we went 
am Commons, an 
army base, where 
of women have 

tents, peacefully

put on the base, 
įeir efforts, thou-

. . encircling the 
their bodies . . . 
women living at

Italy where mis
intended to be

demonstraį 
seen on out

We saic 
to our Ger 
West and 
Outside of 
to Greenh 
American 
a handful 
lived in 
fighting against cruise mis
siles being 
Through t 
sands of people have come 
together . 
base with 
There are 
other cam6 sites and, women 
in Comiso, 
siles are 
placed. We in the U. S. will 
have our first peace, encamp
ment July 4th at Seneca 
Falls, New

We also 
from the Committee for Nu
clear Disarmament, a very 
large pea<| 
England . 
at home! 
friends all 
They want 
shing II 
nuclear weapons on their 
territory, 
and life.

An idea 
come cannot be stopped. We 
can have peace .... We will 
make the difference . . . 
each one of us.

Remem 
Falls; Remember August- 
rally for j< 
Washingto

York.
met with a group

e organization in
... We felt right
We have many

over the world . . .
no cruise or Per 
missiles or any

They want jobs,

whose time has

er July—Seneca

obs and peace in 
n.

KLIMATO VEIKSNYS
Kioto Japonija) universi

teto okeanografinė ekspedi
cija tyrė Kurosijo srovę ir 
pastebėjo keistas anomali 
jas. Ultre garsiniais lokato
riais ir miniatiūrinėmis bujo- 
mis buvo išaiškintas 100 km
skersmens sūkurys, kurio 
sukimosi ašis ne vertikali, o
horizontali. Jis iš vandeny

'no gelmės ištraukia j pa v ir 
šių didžiulę šalto vandens
masę. Okeanogralai mano, 
kad šis sūkurys gana sinar
kiai veikia Japonijos klima 
tų ati eša drėgnų vėsa
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AIDO CHORO KONCERTAS
IR BANKETAS

Mildred Stensler A. Žilinskaitė-Anderson 
Koncerto akompaniste 

įvyks sekmadienį, gegužės 15 d.
Laisvės salėje, 

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

Koncertas prasidės 2 vai. po pietų 
Pasibaigus koncertui—banketas 

Koncertų atliks Aido Choras ir solistai vadovybė
je mokytojos Mildred Stensler. Auka $10.

<zzz>'

AIDI AIDAS-NAUJOS DIENOS DAINOS

J. STRIELKŪNAS

Restorano baladė

Dar vienas metinis Aido 
choro koncertas įvyks gegu
žės 15 d., tai bus dar įdomus 
mūsų dainos mėgėjų sąskry
dis. Mes iš anksto reiškiame 
padėką už jūsų gausų atsi
lankymą į seniausio lietuvių 
Choro Amerikoje sukaktį. 
Aido choras per 71-erius 
metus buvo progresyvių lie
tuvių avangardas; jis lavino 
ir tebelavina dailės skonio 
pajautimą, ne vien pačių cho- 
riečių besimokinančių dai
nuoti bet ir šiaip plačios 
publikos, kuri klausosi lietu
viškųjų dainų.

Aidas per tuos ilgus daina
vimo ir gyvavimo metus su
ruošė šimtus koncertų ir 
pasirodė tarptautiniuose vie
šuose koncertuose su lietu
viška daina. Aidas įpratina 
prakilnesnį jaunimą prie dai
lės ir muzikos. Tuo budu 
Aido choras augino jaunuo
menėje tuos geriausius, šir
dingiausius jausmus, kurie 
kėlė ir dabino mūsų progre
syviąją visuomenę, lietuvių 
darbininkų sąmonę. Per 
Aidą augo ir dailės grožis, 
meno pajautimas, Amerikoje 
gimusiam ir augusiam jauni
mui.

A. Klimaitė-Devetsco

Wilkes-Barre, Pa.
Nors ir pavėluotai, siunčiu 

“Laisvės” dalininkų suvažia
vimui sveikinimą. Sauso nie
kas neklauso, tad pridedu ir 
$100.00. Jei ne mano geroji 
šeimininkė Marytė, tai ir šio 
sveikinimo nebūčiau pajėgęs 
prisiųsti. Ji rūpestinga savo 
paslauga, man visuomet pa
tarnauja. Aš esu jai nuošir
džiai dėkingas.

Sakoma: Idėjos, jei kilnios, 
nenyksta. Mūsų įsitikinimu 
mūsų idėjos yra kilnios. Mes 
už jas kovojom ir kovosim. 
Mes, mūsų mielieji draugai, 
linkime jums šioje kovoje 
ištvermės!

Marytė ir Antanas 
Globičius

Nuo Adm. — Širdingai dė
kojame.

SU LIŪDESIU ATSISVEIKINSIM

Kai prieblanda dar gaubia stotį seną, 
Kur sienos trenkia dūmais ir nafta, 
l uždarytą tylų restoraną 
Pilki šešėliai renkasi slapta.

Ir, prie tuščių stalų po vieną kėdę 
Pristūmę, snaudžia sunkiai ir ilgai. 
Kažin kieno gyvenimą suėdę, 
Seife saldžiai sučepsi pinigai.

Ir žvelgia į keistų masonų ložę 
Paveikslas kreivas, kabantis kairėj.
Ir, susapnavus kvailą savo grožį, 
Tamsioj virtuvėj dzinkteli taurė.

Kažkas duris be garso atidaro. 
Staiga sudrėksta sėdinčių delnai 
(Kaip skudurai nuo atlošų jie karo), 
Ir vienas garsiai taria: „Tai jinai!"

Tarpduryje išbalęs moters veidas 
Apžvelgia salę — sėdinčių nebėr. 
Tiktai ore kažkoks paklydęs aidas, 
Ir grindys juodos, gilios — kaip duobė.

PATERSON, N. J.

LIŪDNAS PRANEŠIMAS

Stanley Alukonis
Gimė: 1891, lapkričio 23 d. 
Mirė: 1983, balandžio 22 d.

Nuoširdžiai prisimename savo gerbiamą tėvą, 
senuką ir vyrą. Jis pasilieka mūsų mintyse visiems 
laikams.

Sų meile:
MARY —žmona 
JOSEPH —sūnus 
ELSIE —marti 
CHARLES-anūkas 
L YN ORĄ — anūkė

Ta proga dar verta primin- 
i ti, kad daug aidiečių buvo 
nuvykusių į savo tėvų kraš- 

' tą, Tarybų Lietuvą susipa
žinti su dabartiniu Lietuvos 
kultūriniu gyvenimu. Parsi
vežė gražių įspūdžių ir naujų 
dainų.

Aido choro vadovė su bū
riu aidiečių 1970 m. dalyvavo 
Lietuvos Respublikinėje dai
nų ir šokių šventėje.

Aldona Anderson (Žilins
kaitė) Chorą mokė apie 9 
metus. Ji pat buvo nuvykusi 
į Lietuvą, o dabar visada 
atvyksta į New Yorką su 
Aidu bendradarbiauja. Sia
me pavasariniame koncerte 
ji Chorui ir solistams akom
panuos.

Norisi prisiminti Aido cho
rui artimuosius talkininkus 

i tai: Tęsė Stočkienė, Adelė 
Lupševičienė, Aldona Kli
maitė-Devetsco, Elena Bra
zauskienė, Amilija Jeskevi- 
čiūtė-Young, Albertas Dup- 
sha. Aidas turi ir savo gerą 
solistą Viktorą Bekerį. Jo 
dainavimą publika mėgsta.

Mes aidiečiai dainuosim 
maloniais garsais, tame pa- 
vasriniame koncerte. Kvie
čiame visus skaitlingai daly
vauti.

Aido choro valdyba

New York. — Gegužės 16 
d. Alfred A. Knopf leidykla 
čia išleidžia knygą, kuri bus 
taip pat atspausdinta ir ki
tuose kraštuose, atsklei
džiančią paslaptį, kaip Kini
jos vado Mao Zedong patvar
kymu prieš 12 metų buvęs 
nužudytas buvęs Kinijos gy
nybos ministras Lin Biao. 
Oficialiai kinai buvo skelbę, 
kad Lin Biao, norėjęs nužu
dyti Mao ir užimti valdžią, 
žuvęs lėktuvo avarijoje, bėg
damas į Tarybų Sąjungą.

Chicago. — Balandžio 30 d. 
čia mirė Mudy Waters, dai
nininkas ir gitaristas, vienas 
pagrindinių asmenų, atliku
sių lemiamą vaidmenį vadi
namų “blues” ir “rock-and- 
roll” muzikos vystyme Ame
rikoje. Jis yra išleidęs daug 
savo muzikos plokštelių, taip 
pat yra dalyvavęs koncertuo
se bei muzikos festivaliuose.

Paryžius. — Prez. Francois 
Mitterrand išvyko į Kiniją 
pagerinti santykių, kurie bu
vo atsiradę stagnacijoje nuo 
jo apsilankymo Kinijoje 1981 
m., prieš pat rinkimus Pran
cūzijoje. Jis kinams siūlys 
pirktis ir prancūzų Mirage— 
2000 kovos lėktuvus.

New York. — Balandžio 30 
d. Roosevelt ligoninėje mirė 
George Balanchine, vadina
mas Amerikos baleto tėvu. 
Buvo 79 m. amžiaus. Jis 
buvo gimęs St. Petersburge, 
dabartiniam Leningrade, ir 
imperatorinėje baleto akade
mijose pradėjo šokti vos de
šimties metų amžiaus būda
mas. Tada jis vadinosi Geor- 
gi Melitonovič Balančivadzė. 
Amerikos ir kitų kontinentų 
baleto pasaulio atstovai 
aukštai vertina velionio cho
reografinius gabumus ir jo 
nuopelnus Amerikos baletui, 
iškeliant jį į pirmąsias pozici
jas.

Šeštadienį, gegužės 21 d., 2 vai. po pietų Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., rengiamas 
memorialinis atsisveikinimas su AĮmerikos darbininkų
judėjimo veikėjo, pažangiųjų lietuvių vado ir “Laisvės” 
laikraščio ilgamečio vyriausiojo redaktoriaus Antano Bim
bos palaikais (urna).

Gegužės 22 d. Ilsė Bimbienė Antano Bimbos palaikus
išveš į jo gimtąjį kraštą—Tarybų Lietuvą.

Šiame išlydėjime kviečiame skaitlingai dalyvauti.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIB EKTORIŲ TARYBA

BRIEFS December 8, 1942 
“Šviesa” no. 4 is ready.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MIELOS SESUTĖS

Lilija 
Kavaliauskaitė-Belte

Mirė 1973 m. gegužės 12 d.
Mano mylimos ir geros sesutės Lilijos niekad 

nepamiršiu.
HELEN KUDIRKIENE

ir SEIMĄ 
Linden, N. J.

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Klimavice
Mirė 1979 m. gegužės 9 d.

Jau praėjo keturi metai, kai iš gyvųjų tarpo 
atsiskyrė mano brangus ir mylimas vyras JONAS 
KLIMAVICE.

Jau keturi metai, kai su juo visiems laikams 
atsisveikinau, bet tas skaudus įvykis mano širdyje 
pasiliks visuomet.

Lai Tau, mielasis, tebūna ramu ilsėtis Woodlawn 
kapinių įsienyje, Detroite.

Liūdinti žmona, ADELĖ KLIMAVICE
St. Petersburg, Florida

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

John Stakvila
Mirė 1977 m. gegužės 2 d.

Jau praėjo šešeri metai, kai iš gyvųjų tarpo 
atsiskyrė mūsų brangusis JOHN (JONAS) STAK
VILA.

Jau šešeri metai, kai su juo atsisveikinome 
visiems laikams, bet tas skaudus įvykis mūsų 
širdyse visuomet pasiliks.

Lai Tau, mielasis, būna ramu ilsėtis Woodmere 
kapinėse, Detroite.

Liūdinti žmona PATRY STAKVILIENĖ
Sūnūs EDWARD ir marti KATHY STAKVILAI

About 2,000 heart patients 
will participate in a nation
wide study to test the effec
tiveness of a new drug that 
could increase by 20°/o the 
number of persons who sur
vive heart attacks, the head 
of the study team has said.

The drug, called diltiazem, 
is part of a new class of 
drugs called “calcium chan
nel blokers” which have been 
used extensively in Europe 
for several years by heart 
patients. * * *

An American mother who 
participated in “Mothers For 
Peace” in England says: “It 
was soon evident that the 
Soviets were much better 
informed about our country 
in general than we were 
about theirs. When a mother 
from the Soviet Union said 
that their country is always 
presented so negatively in 
America, she (American 
mother) had to admit that 
since our 2 countries’ brief 
alliance in World War II and 
the respite of detente in the 
70’s. Americans have been 
treated systematically to an 
image of the Soviet people as 
children of Satan, with KGB 
spies lurking about our eve
ry enterprise, out to do us 
harm. She began to feel 
more and more sharply the 
fact that there are those who 
greatly profit from the per
petuation of this image.* * *

Peace Cruise On The Vol
ga-July 30, this year, spon
sored by Promoting Endu
ring Peace, National Council 
of American-Soviet Friend
ship, Women’s International 
League for Peace and Free
dom and World Citizens Re
gistry, U. S. section.* * *

The People’s School for 
Marxist Studies spring se
mester, which starts May 9, 
is greatly expanded over last 
semester, with the addition 
of some new courses at 235 
West 23 St., New York.* * *

It was a good way to 
celebrate May Day and 
birthdays of our friends get
ting together at the coffee 
table after the chorus re
hearsal and LDS branch 1

and 13 meeting Saturday, 
April 30th. Table wasn’t just 
a coffee table. It was truly a 
dinner table with all sorts of 
good things. Appreciation 
was expressed to our Nellie 
Venta who can manage so 
well. It is hard work. To 
help her serve was Aldana 
Katinas. Thanks to her too.

Happy birthdays were 
wished to our well known 
soloist Amelia Young. Irena 
Krivitskas, Naste Buck, Juo
zas Lugauskas. Did I leave 
anyone out? If I did, I 
apologize.

Floor was taken by Amelia 
Yuskovic, Irena Krivitskas, 
Aldana Katinas, Naste Buck, 
Helen Esker and others. 
They said very interesting 
things, especially Helen Es
ker who covered the mean
ing of May Day. Paul Venta 
was the master of ceremony.

It was good to see Tessie 
Stočkus and Adelė Lupshe- 
vitz from New Jersey and 
Adelė’s apple-nut cake and 
Tessie’s “pyragas” were 
greatly appreciated, also “pi- 
rochki” from Irena Krivits
kas. And thanks for all the 
other donations and help 
which made the get-together 
very enjoyable.

Yr
From Anthony Bimba’s 

Diary:
December 5, 1942
Came home very late at 

night and found Siurba. He 
looks well, gained weight, 
but he says the camp is very 
crowded, and the conditions 
are bad.

Ate fish, and a bone got 
into m> throat. Went to a 
doctor. Dr. Munzer worked
for an hour, but could not 
find the bone. Decided to 
send me 
morning 
the bon 
mouth b

to a specialist next 
. But next morning 
e came out into my 
y itself.

Buck declares that 
is no lonber a war 

3dom! She thinks

g and snow in the

December 11, 1942
Pearl 

this war 
for fre
that thė Allies are leaving 
the people of Asia to their 
own fate.

Sunday, December 13, 
1942.

Rainir
morning. Cold and windy in 
the afteinoon.

Listened to Shostokovich 
7th Symphony. Stokovsky 
conducted the orchestra.

December 14, 1942
No newspapers today! The 

drivers >yent on strike after 
six mon 
and delays.

Lhs of negotiations

ber 16, 1942
to Town Hall and 
vian Collier singing. 

She is 1;
though nothing extra. The 
audience

Next cay went to Metro
politan Opera House to see 
“Lakme”. 
ideology, 
beautiful. 
Lakme. She 
singer, a 
too.

We 
Helen, 
I.

Decent 
Went 

heard Vi
airly good singer,

was very small.

Disregarding the 
the opera is very 
Lily Pons played 

is a marvelous 
a good actressid

five: Bernece,were
Amelia, Charlie and

Use

When visiting opened up between the United States and 
the Soviet Union, one of the first visiters from Lithuania 
was Genrikas Zimanas, editor of “Tiesa” at that time. He is 
sitting next to Anthony Bimba.




