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KRISLAI
Sugrįžus iš Lietuvos 
Reagano pasitenkinimas 
Čilė: po dešimties metų 
Vasara J.A.V. miestuose

R. BARANIKAS
Kelios savaitės Lietuvoje, 

pusryčiai Maskvoje, kelios 
valandos Kopenhagoje, o 
maždaug trečią valandą po
piet esi New Yorko Kennedy 
aerodrome, o dar kokią va
landą vėliau meno knygų ir 
žurnalų parduotuvėje Soho 
rajone, kur užsuku nusipirkti 
šviežius JAV meno žurnalus: 
“Artforum”, “Art in Ameri
ca” ir kitus. Astuonių valan
dų skirtumas tarp Maskvos 
ir New Yorko kelionę visai 
“sutrumpina”, — ir kai su
tinku pažįstamą dailininką 
gatvėje ir jis klausia, ar 
išvažiuojame šią vasarą atos
togoms, jam atsakau: “Tik 
sugrįžau — iš Lietuvos . . .”

“Iš Lietuvos? Tai Pabaltijo 
kraštas, ar ne?”

Taip, Pabaltijo kraštas, su 
gandrais prie Žemaitijos ke
lių, su tyliomis žaliomis gat
vėmis Vilniuje, su tau taip 
įdomiu kultūriniu gyveni
mu — bet apie tai negi 
pasakosi dabar stovėdamas 
Soho gatvėje tavo kolegai — 
dar gerai, kad jis žino, jog 
Lietuva prie Baltijos o ne, ko 
gero, Balkanuose . . . Bet su 
"Laisvės” skaitytojais reikės 
mintimis pasidalinti, įspū
džius patiekti, kai jie susi
kristalizuos. Tuo tarpu — 
žvilgsniai į čia:

Reagano administracija 
jaučiasi įdrąsinta: trys pa
grindinės Vakarų Europos 
valstybės kaip ir aiškiau pa
linko į Washington© politikos 
pusę, — pirma atėjo krikš
čionių demokratų laimėjimas 
Federalineje Vokietijos res
publikoje, paskui konserva
torių laimėjimas Britanijoje, 
o Mitterando valdžia Prancū
zijoje užsienio reikalų politi
koje vis labiau linksta į 
konservatyvę pusę . . . Tai
gi, Reaganas turi pamato 
būti pasitenkinęs. Bet, kaip 
ilgai tas pasitenkinimas tę
sis, tai jau kitas klausimas. 
Minėtuose trijuose kraštuose 
judėjimas prieš branduoli
nius ginklus ne tik nesilpnė
ja, bet vis stiprėja, o stiprėja 
gal kaip tik todėl, kad taikos 
jėgos opozicijoje, ne prie 
valdžios vairo, ir todėl gali 
be diplomatinių aprūbežiavi- 
mų reikšti pilną priešingumą 
ginklavimuisi.

Dešimt metų atgal reakci
nė Čilės kariauna, Amerikos 
ČIA ir karinių pajėgų “pata
rėjų” direguojama, pravedė 
krūviną perversmą prieš so
cialistinę Čilės valdžią — gan 
panašiai, kaip 1926-ais me
tais Smetonos ir Voldemaro 
tautininkai reakcinės kari
ninkijos pagalba nuvertė 
parlamentinį socialdemokra- 
tų-liaudininkų koalicijos reži
mą. Skirtumas buvo tik toks, 
kad Čilės perversmas buvo 
šimtus kartų kraujingesnis— 
Lietuvos sukilėliai sušaudė 
keturius komunistus ir suė
mė šimtus, o Čilės sukilėliai 
nužudė, dažnai su kankini
mais, tūkstančius anti-fašis- 
tų, įskaitant patį Šalies prezi
dentą, Salvador Allende.

Na, dešimtmetis prabėgo 
nuo to laiko, ir gyvenimo

Tąsa 6-ame pusi.

Amerika protestuoja prieš 
branduolinius ginklus

Amerikos moterys užgiria 
astronautės misiją

Susitiks Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos vadovai

Pati didžiausia demonstracija už nusiginklavimą Amerikoje 
įvyko prie Lawrence Livermore National Laboratory, 
Kalifornijoje. Nuotraukoje policija pasiruošusi areštuoti. Iš 
viso čia areštuota daugiau kaip 800 asmenų.

New York. — Spauda daug 
vietos skiria visoje Ameriko
je vykusioms demonstraci
joms, “Disarmament Action 
Day” proga, kada daug kur 
demonstrantai bandė užblo
kuoti ginklų fabrikus, kad 
darbininkai negalėtų įeiti. 
Tos demonstracijos vyko bir
želio 20 d.

Demonstrantai buvo prie 
Electric Boat Shipyard Gro
ton, Conn., vietovėje, kur 
statomi Trident submarinai. 
Jie laiveliais buvo priplaukę 
prie uždraustos zonos 
Thames upėje. Kiti demon
strantai stovėjo gatvėje, toje 
vietoje, kur praeina darbi
ninkai, atvykę į darbą. Jie 
dalijo lapelius, kviečiančius 
nedalyvauti Trident subma- 
rinų statyboje. Trident sub
marinai gali vežti 24 užtaisus 
turinčias branduolines rake
tas.

New Yorko miesto centre, 
Times Square, apie 30 mote

Perdavė Prancūzijai "Sojuz T-6" trofėjus
Paris. — Prancūzijos nacio

naliniam kosminių tyrimų 
centrui (KNES) perduotas 
kosminio laivo “Sojuz T-6” 
nuleidžiamasis aparatas, kar
tu su Tarybų Sąjungos kos
monautais šiuo laivu skridu- 
sio pirmojo Prancūzijos kos
monauto Žano Lu Kretjeno 
skafandras, laivo žurnalas ir 
kiti daiktai, naudoti bendro 
skridimo metu.

Iškilminga perdavimo ce
remonija įvyko čia, Tarybų 
Sąjungos paviljone, 35-ajame 
tarptautiniame aviacijos ir 
kosmonautikos salone. Neat
lyginamą Tarybų Sąjungos 
dovaną priėmėt KNES prezi
dentas Juberas Kiurjenas.

Ceremonijoje dalyvavo Ža
nas Lu Kretjenas, jo duble
ris Patrikas Bodri, Tarybų 
Sąjungos kosmonautai Va
lentinas Lebedevas ir Anato

rų vaikštinėjo lietuje, pro
testuodamos prieš Amerikos 
planus dislokuoti šį rudenį 
branduolines raketas Vakarų 
Europoje.

Policijos pranešimu protes
tuotojai dalino lapelius ir 
prie Knolls Atomic Power 
Laboratory New York valsti
jos šiaurėje.

Kalifornijoje bent dvide
šimtyje vietų vyko panašaus 
pobūdžio protestai. O West
boro, Mass., policijai prisiėjo 
tiesiog nešte išnešti apie 200 
demonstrantų, kurie, dėvė
dami juodus apsiaustus, sto
vėjo ir nemanė pasitraukti 
nuo GTE fabrikų. Daugiau 
kaip 50 policininkų turėjo pa
vartoti jėgą, kad galėtų iš
vaikyti arba tiesiog vilkte 
nuvilkti jaunus vyrus ir mo
teris, kurie buvo susirinkę 
prie pastatų, kur vykdomi 
moksliniai tyrimai, skirti MX 
raketoms.

lijus Berezovojus, Tarybų 
Sąjungos ir Prancūzijos 
mokslininkai, Prancūzijos ir 
Tarybų Sąjungos draugijos 
vadovai, visuomenės atsto
vai, žurnalistai.

streikas Čilėje
Santiago, Čilė. — Šį ket

virtadienį krašto darbininkų 
unijos ir viešųjų įstaigų tar
nautojai ruošiasi išeiti gene
raliniam streikui, protestuo
dami prieš valdžios represi
jas prieš sustreikavusius va
rio kasyklų darbininkus.

Apie 1,600 suimta ir septy
ni darbininkai buvo užmušti 
pereitą savaitę..

Tai pirmas sykis dešimties 
metų laikotarpyje, kai Čilės 
darbininkai išeina vieningai 
prieš Pinochet diktatūrą, rei
kalaudami grąžinti demokra
tiją.

Washington. — Challenger 
erdvėlaivis, kuris šį penkta
dienį turės nuplaniruoti Ken
nedy Erdvės Centre Cape 
Canaveral, Fla., po šešių 
dienų misijos, jei viskas ge
rai pavyks, bus atlikęs bent 
keletą “pirmų” dalykų.

Pirmiausia — tai tas, kad 
jis nusileis Floridoje, o ne 
Kalifornijoje, kaip būdavo 
anksčiau. Antras dalykas — 
jo įguloje dalyvauja pirmoji 
Amerikos moteris, kuri vė
liau turės suvaidinti nemažą 
vaidmenį tolimesniame Ame
rikos moterų dalyvavime 
erdvės tyrimo programoje.

Trečias dalykas — misija 
turėjo paleisti du satelitus, 
abu Amerikos firmos Hughes 
Aircraft Company gamybos, 
kurių vienas, pagamintas pa
gal Kanados užsakymą, bus 
naudojamas Kanados ir JAV 
telekomunikacijai, o kitas — 
tarnaus Pietryčių Azijos ša
lių, taigi, Filipinų, Siamo, 
Malaizijos, Singapūro ir Pa
pua-New Guinea telekomuni
kacijai.

Dėl to, kad pirmoji Ameri
kos moteris dalyvauja šioje 
misijoje, palankiai yra atsi
liepusios Amerikos moterys, 
esančios žymiose pozicijose. 
Margaret M. Heckler, kuri

Dr. Sally Ride, pirmoji Amerikos astronautė, misijos 
specialistė, fizikė. Ji yra trečioji moteris pasaulyje, 
dalyvaujanti erdvėlaivio skrydyje. Pirmosios dvi yra 
Tarybų Sąjungos moterys. Birželio 16 d. suėjo 20 metų nuo 
pirmosios moters skridimo. Tai buvo Valentina Tereškova, 
kuri su vyrais kosmonautais skrido Vostok erdvėlaiviu. 
Tarybų Sąjunga tai sukakčiai paminėti išleido vieno rublio 
monetą.

Havana. — Kubos vicepre
zidentas dr. Carlos Rafael 
Rodriguez čia besilankan
tiems Amerikos spaudos at
stovams pareiškė, kad Kuba 
nori atstatyti mormalius san
tykius su JAV, bet Amerika 
turinti imtis iniciatyvos. Su 
žurnalistais jisai apžvelgė 
Kubos-JAV santykius ir kon
statavo, kad šiuo metu jie 
yra patys blogiausi nuo to 
laiko, kai 1959 m. Fidelis 
Castro atėjo į valdžią.

dabar yra prez. Reagano 
administracijoje sveikatos ir 
žmogaus tarnybos sekretorė, 
ta proga pareiškė: “Neil 
Armstrong žengė mažą 
žingsnį vyrams 1969 m., bet 
Sally Ride šiuo metu žengia 
dar didesnį žingsnį tiek vy
rams, tiek moterims”.

Beverly Sills, New York 
City Opera direktorė, net ir 
Gloria Steinem, kuri vado
vauja veiklai prieš siūlomą 
federalinį lygių teisių papil
dymą, sutinka, kad tai esanti 
puiki pradžia moterims. 
Steinem, kuri yra Ms. Maga
zine redaktorė, pareiškė, jog 
jau pats laikas, kad NASA 
suteiktų lygias teises mote
rims erdvės tyrimo srityje.

Pirmoji Amerikos astro
nautė yra 32 metų amžiaus, 
jos vyras — Dr. Steven 
Hawley — taip pat astronau
tas.

NASA informacijos parei
gūnas, norėdamas šiek tiek 
sumažinti dėmesį, kurį Ame
rikos spauda ir TV skiria šiai 
pirmai astronautei, prieš 
erdvėlaivio išskridimą liepos 
18 d. pareiškė, kad Dr. Ride 
nori pabrėžti, jog ji esanti 
“fizikė, misijos specialistė, 
na, ir moteris”.’

Stuttgart,Fed. Vokietija. — 
Čia tris dienas posėdžiavo 
dešimties Europos Bendro
sios Rinkos narių posėdžiai, 
bet nepasiekta jokio konkre
taus nutarimo dėl bendrų 
finansų ir kitų reformų eko
nominėje srityje. Net nesusi
tarta dėl datos, kada vėl bus 
susirinkta dėl naujų narių — 
Ispanijos’ ir Portugalijos 
priėmimo. Sekanti konferen
cija įvyks Atėnuose, Graiki
joje, šiemet gruodžio 6 d.

Ronald Reagan

Jungtinės Tautos. — Čia 
ruošiamasi ateinančiai 38-ajai 
Generalinės Assamblėjos se
sijai, kurios metu, apie rug
sėjo pabaigą, manoma, kad 
įvyks Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos vadovų susitiki
mas.

Apie tą susitikimą kalba 
net eiliniai diplomatų baro 
kokteilio maišytojai, bet di
džiajai spaudai neleidžiama 
apie tai skelbti, nes, kaip 
sakoma, tai esą “off the 
record”. Jau ir prie Jungti
nių Tautų akredituoti spau
dos fotografai planuoja, kiek 
jie padarys nuotraukų ir kiek 
iš to uždirbs, nes dabar 
Jungtinėse Tautose didoka 
sausra, kas reiškia, jog nėra 
jokių didelių naujienų.

Jei taip įvyks, kaip čia 
viliamasi, tai ta “sausra” 
pranyks ir pasaulio spaudos 
puslapiai prisipildys nuotrau
komis ir žiniomis apie tai, 
kaip susitiks ir apie ką kal
bės pirmą kartą pasimatę 
dviejų pasaulyje didžiausių ir 
galingiausių valstybių vado
vai.

Amerikos prez. Reagan ir 
jo administracijos pareigū
nai, kad ir užsimena apie 
eventualų abiejų vadų susiti-

Popiežius lankosi Lenkijoje 
ir kritikuoja Saldžią

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė popiežiui Jonui 
Pauliui II suteikė visą diplo
matinį pripažinimą ir parodė 
toleranciją, nepaisant to, kad 
jis, čia atvykęs į religinį 
minėjimą, užsiima politika.

Popiežius iškart pasisakė 
prieš karo padėties stovį ir 
to pasėkoje įvykusius suėmi
mus bei pareiškė savo solida
rumą su uždarytąja Solidar- 
nošč unija ir jos buvusiu 
vadu Lech Walensa.

Laikraščiui išeinant į spau
dą, dar nebuvo žinoma, ar 
valdžia leido Walensai su 
popiežium susitikti.

Vakariečių spauda ir TV 
pranešinėjo kiekvieną popie
žiaus nusičiaudėjimą ir net 
rašė, kad šis jo apsilankymas 
“sudrebino” komunistinę 
krašto vyriausybę. Bet tos 
vyriausybės galvos gen. 
Wojciech Jaruzelski ir prezi
dentas Jablonski kantriai 
laukė, kada ta popiežiaus 
kelionė pasibaigs.

Popiežiaus siūlomai min
čiai, kad Lenkija užimtų pri

Jurij Andropov

kimą, bet vis pabrėžia, jog 
susitikus reikia ką nors nau
dingo nutarti. Panašiai yra 
išsireiškęs ir Tarybų Sąjun
gos Jurijus Andropovas, ku
ris dabar dar didesnį manda
tą turi: jis ne tik partijos 
vadas,, bet ir valstybės gal
va—prezidentas.

Tikimasi, kad šios ateinan
čios Generalinės sesijos metu 
į Jungtines Tautas suvažiuos 
ir daūg kitų žymių pasaulio 
kraštų prezidentų ir premje
rų.

Ind jos premjerė Indira 
Gandhi buvo iškėlusi mintį, 
kad šiemet Jungtinėse Tau
tose susirinktų visi pasaulio 
didieji. Apie tai su tautų-na- 
rių vadovais jau yra taręsis 
Jungt nių Tautų gen. sekre
torius 
kaip r praeityje buvusieji 
gen. sekretoriai, nori, kad 
viskas vyktų po Jungtinių 
Tautų

Pereitą sykį Jungtinėse 
Tautose aukšto lygio suva
žiavimas buvo 1960 m., kada 
buvo atvykęs Chruščevas, 
Tito, Nasseris ir kiti. Tada ir 
JAV prezidentas gen. Eisen
hower susitiko su Chrušče- 
vu.

Perez de Cuellar. Jis,

stogu.

deramą vietą Europoje ir 
būtų nelyginant kokiu laidu 
tarp Rytų ir Vakarų, tinka
mai at 
užsien

sakė Tarybų Sąjungos
io reikalų ministras

Andrejus Gromyka, pareiš
kęs: “Lenkija yra ir pasiliks 
neatskiriama socialistinės
bendrūomenės dalimi”.

Popiežius Jonas Paulius II 
su gen. Wojciech Jaruzelskiu.
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Vienpusiškas aiškinimas
JAV spauda aiškina popiežiaus apsilankymą Lenkijoje 

kaip šimtanuošimtinį Vatikano triumfą: esą, tas vizitas 
pavirto į manifestaciją prieš karo stovį šalyje, prieš 
Jaruzelskio valdžią, už Solidarnošč idėjas, už Lech Walesą 
ir t. t. Esą, valdžia buvo priversta nusileisti ir duoti 
leidimą Walesai susitikti su popiežium . . . Bet tai tik dalis 
faktų, ir jie neapibudina pilnos padėties. Tiesa, kad 
popiežiaus apsilankymas nebuvo šiaip sau apaštališkas 
aktas — tai buvo aiškiai ideologinė kelionė, per kurią 
popiežius stengėsi ant kiek galima sustiprinti bažnyčios 
ideologinę įtaka šalyje ir tuo pačiu pozicijas tų politinių 
jėgų, kurios dabar veikia sąjungoje su bažnyčia. Bet vizitas 
turėjo ir kitą pusę. Nors popiežius gan arogantiškai dėstė 
savo nusistatymus Lenkijos vidujinėje politikoje, jis tuo 
pačiu laiku lyg pripažino dabartinę valdžią kaip teisėtą: jis 
nuolankiai dėkojo “aukštiesiems valdžios autoritetam”, 
kaip jis išsireiškė, už pakvietimą atvykti šalin, jis buvo 
priimtas generolo Jaruzelskio, kuris yra ne tik valdžios 
galva, bet ir Jungtinės darbininkų partijos (komunistų) 
lyderis. Jis kalbėjo apie reikalą bendradarbiauti, tai yra 
vystyti bendradarbiavimą tarp komunistinės valdžios ir 
bažnyčios . . . Jaruzelskis savo ruožtu pabrėžė, kad 
dabartinė Lenkija lygiai vertina visus savo piliečius, 
katalikus lygiai kaip ateistus, nors jis pridėjo, kad, kaip 
lenkas, jis žino, kad katalikų bažnyčia istoriniai vaidino 
specialią rolę tautos ir valstybės istorijoje.

Apie tą vizito pusę Amerikos spauda rašo tik praeinan
čiai. Spauda čia nepamini fakto, kad popiežius Jonąs 
Povilas II Lenkijoje buvo pamatiniai priimtas kaip popie
žius ir lenkas-tautietis o ne kaip Lenkijos valstybės pilie
tis — tos pilietybės jis neteko automatiškai, kai tapo kitos 
suverenės valstybės, Vatikano, galva. Jam buvo leista 
išsireikšti šalies vidujinės politikos klausimais jaučiant, 
kad, kaip lenkų tautybės žmogus, jis turi moralinę teisę 
rūpintis Lenkija, bet neturi jokios legališkos teisės. Jis 
buvo priimtas mandagiai, korektiškai, su pasitikėjimu. Su 
tuom sutinka visi patriotiniai Lenkijos elementai, kokių 
nusistatymų jie nesilaikytų Solidarnošč ar kitais vidujiniais 
klausimais. Bet, ar tą supranta Vakarų reakcija?

Pralaimėjimas Britanijoje
Kelios savaitės jau prabėgo po Didžiosios Britanijos 

parlamentinių rinkimų. Juose, kaip žinia, konservatoriai- 
toriai atsiekė žymų laimėjimą: jie ne tik liko prie valdžios 
vairo, bet gerokai sustiprino savo pozicijas parlamente. 
Darbiečiai dabar turi parlamente mažesnę frakciją negu 
bet kada per 50 metų bėgį. Atskalūnai socialdemokratai, 
susidėję su liberalais, parlamente turi tik keletą deputatų, 
bet balsų jie surinko net 25°/o, tai yra, ketvirtadalį visų 
balsuotojų, tuomi smarkiai pakenkdami darbiečiams.

Kaip tai viskas įvyko? Visi žino, kad nedarbas žymiai 
išaugo Britanijoje ir bedarbių skaičius ten siekia apie tris 
milijonus. Visi žino, kad vis daugiau Britanijos žmonių 
stoja prieš konservatorių valdžios politiką branduolinių 
ginklų klausimu, nuolankiavimo Jungtinėms Valstijoms 
klausimu. Visi žino, kad karas Malvinų-Falklandų salyne 
buvo labai nepopuliarus Britanijos žmonių tarpe. Tad, kaip 
konservatoriams pasisekė pasiekti tokį triumfą?

Atrodo, kad atsakymo reikia ieškoti ne tame, kaip 
konservatoriai vedė savo kampaniją, bet kaip darbiečiai 
neįstengė patiekti žmonėms aiškią, prieš-karinę, pro-liau- 
dišką platformą. Tam žymiai pakenkė nesutikimai pačių 
darbiečių tarpe. Kai dešinieji darbiečiai prieš kelerius 
metus atskilo nuo Darbo partijos ir pasivadino socialdemo
kratais, jie su savimi nusivedė pačius dešiniausius elemen
tus. Bet tas nereiškia, kad visi dešinieji pasitraukė. 
Pasirodo, kad dabartinėje priešrinkiminėje kampanijoje 
žymi dalis partijos lyderių stojo prieš Michael Foot 
vadovybę, prieš jo nusistatymą prieš branduolinius gink
lus. Tik kokią savaitę prieš rinkimus keli įtakingi partijos 
lyderiai pradėjo kelti abejones, ar tik Foot ir kiti vadovai 
“neperdeda”, ar tik jie neperdaug remia taikos judėjimą, 
ar tik jie neperdaug kalba apie pramonės nacionalizavi
mą ... Tos abejonės demoralizavo dalį balsuotojų, 
ypatingai tuos vidurinės klasės žmones, kurie balsuoja už 
darbiečius, bet kurie abejoja dėl “perdaug socialistinės” 
Darbo partijos politikos.

Pats Michael Foot paskutinėmis priešrinkiminės kampa
nijos savaitėmis nerodė daug energijos, net kalbėjo apie 
tai, kad tuoj po rinkimų jis pasitrauks iš partijos 
vadovybės. Paseka to viso buvo, kad, nors pats branduo
lys, organizuoti darbininkai, ypatingai Valijoje, Škotijoje ir 
Šiaurinėje Anglijos dalyje masiniai balsavo, pagal seną 
tradiciją, už darbiečius, nemenka dalis kitų balsuotojų 
dezertyravo Darbo partiją ir atidavė savo balsus toriams 
arba socialdemokratams.

Čilėje: galo pradžia?
Gegužės 11 dieną per visą Čilę persirito streikų ir boikoto 

akcijų banga, — užsidarė beveik visos mokyklos ir 
universitetai, užsidarė krautuvės, sustojo transportas, 
sustreikavo žymi pramonės dalis. Birželio 14-ą dar platesnė 
akcija įvyko Čilėje: sostinėje Santiago šimtai tūkstančių 
žmonių dalyvavo anti fašistinėse demonstracijose, mažes
nės demonstracijos įvyko kituose miestuose. Demonstraci-

SUDIE, ANTANAI . . . 
FAREWELL, ANTHONY

Panemunėlio kapinėse ne
toli Rokiškio stovi masyvus 
akmuo, ant kurio iškaltas 
Antano Bimbos barielefas ir 
žodžiai “JAV komunistinio 
judėjimo veikėjas, “Laisvės” 
redaktorius Antanas Bimba. 
1894-1982.” Prie pat šio nau
jo įspūdingo paminklo randa
si senas tradicinis antkapis — 
su kryžium. Aplink šlama 
seni beržai, linguoja aukšta 
žolė. Mūsų Antanas ilsisi 
netoli savo gimtojo kaimo, 
senose kapinėse, kokias jis 
atsiminė iš savo vaikystės 
dienų. Jis, tikriausiai, grįžo 
namo.

Tai buvo penktadienis, bir
želio 3 dieną, kuomet Antano 
Bimbos palaikai atvyko į 
Panemunėlio kapines. Prieš 
tai įspūdingos ceremonijos 
buvo atliktos Rokiškio kultū
ros namų salėje, kur urna su 
pelenais ilsėjosi and aukšto 
postamento, kuris skendo 
gėlių vainikuose, kur garbės 
sargybomis stovėjo Bimbos 
idėjos draugai, Lietuvos liau
dies vadovai atvykę iš sosti
nės Vilniaus, Rokiškio darbo 
žmonių atstovai, jaunimas, 
mokyklos vaikai ir, žinoma, 
artimi Bimbos giminės. Bet 
tikros laidotuvės įvyko Pane
munėlyje, kai mes, atvykę iš 
Rokiškio ir išlipę iš mašinų 
tolokai nuo kapinių, žengėme 
kaimišku keliuku po urnos, 
kaip žengta Lietuvoje laido
tuvėse per amžius. Dar 
mums važiuojant mašinų 
kortežu anksčiau iš Rokiškio

į Panemunėlį darėsi aišku, 
kaip garbingi tautos įpročiai 
nenyksta, nors keičiasi sąly
gos. Pėsčių arba vežimų pa
kelyje nesutikome, bet kiek
vienas pravažiuojantis sunk
vežimis, kiekviena mašina ir 
kiekvienas motociklas su pa
garba sustojo pakelyje ir 
vairuotojai išlipę stovėjo gal
vas nuleidę . . .

Štai mes jau kapinėse. Čia 
visi susilieja į vieną minią: 
svečiai iš Vilniaus, svečiai iš 
New Yorko, vietiniai rokiš- 
kiečiai, Panemunėlio Antano 
Bimbos vardo vidurinės mo
kyklos moksleiviai. Mes tik 
visi stengiamės, kad Ilse, 
Antano gyvenimo ir kovos 
draugė, liktų pirmoje eilėje 
prie paminklinio akmens, 
prie mikrofono, per kurį kal
bės kalbėtojai. Prasideda 
kalbos, kurios turi varžytis 
su švilpančiu vėju, — mat, 
dangus grėsmingai debesuo
tas, vėtra ritasi iš šiaurvaka
rių, beržai linksta su vėju, 
pavojingai. Pastebiu, kad 
prie mūsų stovį du draugai 
rokiškiečiai su ypatingu įta
rimu žiūri į vieną seną braš
kantį beržą: ar jis išlaikys? 
Išlaikė, kaip išlaikė ir dan
gus — lyti pradėjo tik se
kundę kitą po laidotuvių — 
dramatiškai paniurusi gamta 
tik liūdėjo su mumis Antano 
Bimbos.

Laidotuvių gedulo mitingą 
pradėjo “Tėviškės” draugijos 
pirmininkas P. Petronis, ku
ris davė žodį “Tiesos” redak-

jas šaukė darbo unijos, kurių priešakyje stovi vario kasėjų 
unija. Demonstracijos buvo taikingos, bet diktatoriaus 
Pinocheto policija išprovokavo susirėmimus. Apie 800 
žmonių buvo suimta, keliasdešimt žmonių sužeista ir vienas 
15 metų jaunuolis nušautas. Policija teigia, kad jis radosi 
tarp “atakuotojų”, bet kaimynai sako, kad jis ramiai 
stovėjo savo namų duryse ir stebėjo demonstraciją, kai 
policijos kulka jį pakirto.

Valdžia dabar suėmė vario kasėjų unijos lyderį Rodolfo 
Seguel. Valdžia teigia, kad jis slaptai susitarė su 
marksistais, kad išprovokuoti susirėmimus. Jo vadovauja
ma unija ir kitos unijos atsakė prieš areštą su naujų streikų 
banga. JAV spauda pripažįsta, kad anti-fašistinėse demon
stracijose Čilėje dabar šalia darbininkų ir kairiečių 
dalyvauja didelis skaičius vidurinės klasės žmonių, kaip tik 
žmonės tų klasių, kurie vienu metu, prieš kokį dešimtmetį, 
padėjo fašistams nuversti liaudišką Allende valdžią. 
Katalikų hierarchija dabar irgi remia anti-fašistinius 
išstojimus — arkivyskupas Francisco Fresno pasmerkė 
unijistų lyderio Seguelo suėmimą, ragino Pinochetą 
pravesti demokratinius parlamentinius rinkimus, leisti, 
visoms politinėms partijoms grįžti prie legalaus veikimo.

Taigi, atrodo, kad Čilėje einama prie galo — tai yra, 
prasidėjo militaristiniai-fašistinės diktatūros subliuškimas. 
Kaip ilgai tas procesas tęsis, sunku pasakyti, bet atrodo, 
kad Čilės žmonės pasiryžę atsteigti, vienoje formoje ar 
kitokioje, demokratiją. Diktatūra, kuri atėjo prie vairo per 
kruviną perversmą, prie kurio savo nagus prikišo ir mūsų 
šalies ČIA, turės nusileisti. Tokia yra nepakeičiama 
istorijos raida.

toriui Albertui Laurinčiukui, 
Bimbos asmeniškam drau
gui. Laurinčiuko kalba, pilna 
ne tik nuoširdaus įvertinimo, 
bet ir gyvų atsiminimų, at
nešė į Panemunėlio kapines 
ne tik liūdesį, bet ir pilną, 
vaizdingą, Bimbos gyvenimo 
patosą. Pastebėjau, su kokiu 
susijaudinimu tos kalbos 
klausėsi artimieji Bimbos gi
minės ....

Taipgi kalbėjo žurnalistas 
Bronius Raguotis, Rokiškio 
rajono pirmasis sekretorius 
V. Asačiovas.

Gedulo mitingas klausosi 
Ilsės Bimbienes žodžių, ku
riuos perskaito šių eilučių 
rašytojas. Ji sako:

“Dėkoju jums visiems, ku
rie čia atvykote, kad pagerb
ti kovotojo už darbo žmonių 
reikalus, Antano Bimbos 
šviesią atmintį. Jo mirtis yra 
didelis nuostolis ne tik man, 
bet visai pažangiajai Ameri
kos lietuvių visuomenei ir 
bendram darbo žmonių rei
kalui. Mes jaučiame tą di
džiulį nuostolį dabar mūsų 
kovose už branduolinio karo 
išvengimą ir už geresnį gy
venimą viso pasaulio darbo 
masėms. Antanas Bimba 
tvirtai tikėjo, kad žmonijos 
civilizacijoje neturėtų būti 
vietos toms baisioms kan
čioms, kurias karas neša 
žmonijai. Tuo atžvilgiu, kaip 
ir kitais, jis tvirtai tikėjo, 
kad ateitis priklauso mums.

Mano gyvenimo draugo na
šus ir ilgas kovos kelias yra 
gerai žinomas: jis per beveik 
šešius dešimtmečius redaga
vo pažangų Amerikos lietu
vių laikraštį ‘Laisvę’ ir žur
nalą ‘Šviesą’, jis yra autorius 
gero knygų skaičiaus, jis 
buvo kalbėtojas, organizato
rius, teoretikas, — vis liau
dies labui, darbo žmonių la
bui ... Jo stipri asmenybė 
padėjo jam niekad nesuklup
ti — nuo tos dienos, kuomet 
jis buvo tarp pirmųjų JAV 
Komunistų partijos steigėjų, 
iki paskutinės dienos, kuo
met jis mirė būdamas atsida
vusiu partijos nariu.

Jis jau ne su mumis, bet 
jis gyvas mūsų atmintyje ir 
širdyse.

Aš giliai dėkinga Tarybų 
Lietuvai, kuri dabar priglau
džia savo sūnų Antaną Bim
bą. Aš dėkinga jūsų socialis
tinei šaliai ir aš savo ir savo 
bendraminčių vardu žadu, 
kad mes tęsime kovą už 
socializmo idealą iki galuti
nos pergalės.”

Perskaitęs Ilzės Bimbienės 
žodžius, rašantis šias eilutes 
pridėjo:

“. . . Bendrai — mūsų var
du. Mes dėkingi draugo An
tano tėviškei, jums, rokiškie- 
čiams, kad priglaudžiate tė
vynainį gimtojoje žemėje. 
Mes dėkingi, kad išpildėte jo 
pageidavimą, o visai Lietu
vai, kad išsipildė jo gyveni
mo svajonė, — jūs išsikovo
jote socialistinę santvarką.

Mes norime jums pasakyti, 
kad nors čia toli nuo Ameri
kos, su Antanu Bimba kaip 
tik dabar simboliniai atsi
sveikina pažangieji Ameri
kos lietuviai ir Amerikos 
darbo klasė bendrai. Su juo- 
mi atsisveikina mūsų šalies 
angliakasiai, kurių kovų isto
riją jis parašė, siuvėjai, ku
rių profsąjungos kovingą or
ganą jis redagavo, metalis
tai, kurių tarpe jis dirbo tuoj 
po atvykimo iš gimtojo kai
mo. Su juomi atsisveikina 
mūsų šalies marksistai, į 
kurių mokslą jis inešė žymų 
indėlį ir kurių kovose jis 
stovėjo pačiame avangarde.

Mes, iš užjūrio atvykusieji, 
atsisveikiname su brangiu 
draugu mūsų būdu, — kalba, 
kuria jis kalbėjo, kai akėjo 
savo tėvo ūkio dirvonus čia 
pat, ir kalba šalies, kur jis 
praleido visą savo subrendu
sį gyvenimą.
Mes, sakome:

sudiev, Antanai. 
We say: farewell, Anthony.”

Ir kai gedulo mitingo pa-

Menas kovoje už taiką
metu viešint!
JAV pažangi 

kūrybos ciklų yra 
inta ,.Paprasta. Nepa
lygina savo motinos, 

Alisės Stivens, eilines senyvos darbininkų klases mo
ters, ir garsios revoliucionieres 
Liuksemburg gyvenimus. Ciklo vaizdai, 
kę iš fotografijų, paleikiemi šalia simboliškų ištraukų 
iš laiškų: garsios revoliucionieres — iš kalepmo, moti
nos — iš ligoninių ir senelių p 
tikslas yra iškelti tų dviejų gv 
našumą, nežiūrint didžiulio kon 
se.

Mejė Stivens eksponavo savo darbus JAV muzie
juose? parodose Londone, Paryžiuje, 
Vietname metu ji aktyviai daly' 
dejime ir nutapė nemaža paveikslų, kurie negailestin
gai satyrizuoja jos gimtojo krašto imperializmą. Ji 
profesoriauja Niujorko aukštojoje vaizduojamojo me
no mokykloje; ten dėsto tapybą, ji darbuojasi kaip 
redakcines kolegijos narė paža-noių feminisčių dailinin
kių žurnale ,,Erezijos" (,Jieresids"). Viename to leidi
nio numeryje ji parašė svarbų tdorlnj straipsnį ,,Menas 
— kelyje į revoliuciją".

Jos ankstyvesnėje kūryboje žymų vaidmenį vaidino 
kovos prieš rasizmą motyvai. Martinas Liuteris Kin&as, 
žymusis kovotojas už JAV negrų laisvę, paraše {vadą 
ta tema surengtos jos darbų pagodos katalogui.

Mejė Stivens (May Stevens), 
Tarybų Lietuvoje, yru piečiai 
dailininke, kurios vienas svarbii 
tapybos ir grafikos serija, pavac 
prasta". Toje serijoje dailininke

šiuo 
žinoma

Ir teoretikės Rozos 
dažnai išplau-

ricglaudų. Dailininkės 
senimų principinį pa
rasto šaltuose faktuo-

kitur. Agresijos 
avo antikariniame ju-

18 ciklo apie Rotą LhiMembūrg.Mėjė STTVENS. Darbas

UJ vo,

i 4ute; 
ji un 
hZm ji blinief vant a b»epgaire

TRUMPAI
IŠTEISINO FALANGISTUS

Beirut. — Libano karinis 
prokuroras Assad Germanos 
paskelbė,! kad pasibaigė de
vynis mėnesius užtrukusi in- 
vestigacija dėl falangistų ro
lės palestiniečių žudynėse 
Sabra ir Shatilla stovyklose 
pernai rugsėjo 16-18 d.

Esą nerasta jokių įrodymų, 
kad falangistų partija ar jos 
milicija būtų iš anksto žino
jusi, kas tada įvyko.

Prokuroro pranešime im
plikuojami maj. Saad Had
dad vadovaujami dešinieji 
milicininkai, remiami Izrae
lio. Izraelis ir laikomas atsa
kingu už tas žudynes, kurio
se žuvo šimtai moterų, vaikų 
ir senelių. Tas įvykis buvo 
sukėlęs didelį pasipiktinimą 
visame pasaulyje.

organizacijoje. Ginčų spren
dime tarpininkauja Saudi 
Arabija, Alžirija ir kt. Tuo 
tarpu iš Libano ateinančios 
žinias skelbė, kad ten PLO 
sukilėliai užėmė kai kurias 
bazes, išvarydami iš jų Ara
fatui lojalius narius.

Geneva. — Čia prasidėjo 
antroji dalis Jungtinių Tautų 
Nusiginklavimo Komiteto se

is. Švedijos atstovė Brittsi j o
Thęorin pristatė projektą su- 

iai, kuri uždraustų visus

kurį Švedija buvo pasiū-

Damascus. — PLO vadas 
Yasser Arafat septynias va
landas posėdžiavo su trylika 
centrinio komiteto narių, o 
paskui buvo sušauktas Al 
Fatah revoliucinės tarybos 
posėdis, ieškant būdų už
baigti sukilimui, kuriam va
dovauja pulk. Saeed Mousa. 
Tačiau posėdyje nedalyvavo 
nė vienas iš Fatah karininkų, 
einančių su sukilėliais, kurie 
priešinasi Arafato politikai ir 
reikalauja reformų pačioje

baigoje rokiškiečių darbo 
žmonių orkestras sugriežė 
“Internacionalą”, aš galvo
jau, kad tai kaip tik to būtų 
norėjęs draugas Antanas: jo 
ryšį su giliu lietuviškumu 
simbolizavo beržai tradicinė
se kapinėse; jo ryšį su inter
nacionalizmu — kovingo dar
bo žmonių himno melodija. 
Kokia tinkama vieta! Kokia 
tinkama pabaiga!

R. Baranikas

tarę 
brahduolinių ginklų bandy 
mus visur. Tai atitinkamai 
papildytas sutarties projek 
tas,
liusi Jungtinėms Tautoms 
1977 m.
SKRIEJA “VENERA 16”

Maskva. — Vykdant kos
minės erdvės ir Saulės siste
mos planetų tyrimo progra- 

1983 m. birželio 7 d.
ybų Sąjungoje paleista

mą
Tai;
autpmatinė tarppanetinė sto
tis ‘Venera-16”.

Lotis “Venera-16" savo 
strukcija ir paskirtimi 
logiška stočiai “Venera- 

kuri paleista 1983 m.
elio 2 d. Stoties skridimo 
ektorijos parametrai ar- 
apskaičiuotiesiems.

Stotis “Venera-16”, kaip ir 
stotis “Venera-15”, priartės 
prie planetos 1983 metų spa
lio pradžioje.

Stočių “Venera-15” ir “Ve- 
nera-16" skridimas įgalins 
atlikti nepriklausomus komp
leksinius matavimus virš 
įvairių Veneros rajonų.

Stočių “Venera-15” ir “Ve
nera-16” skridimas valdomas 
iš tolimųjų kosminių ryšių 
centro.

Automatiniu stočių siste- 
ir aparatūra funkcionuo

kon 
ana 
15” 
biri 
traj< 
tim

mos 
ja normaliai.
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LAIDOJANT ANTANĄ BIMBĄ JO GIMTINĖJE LIETUVOJE IRONIŠKOS PASTABOS

3-IAS PUSLAPIS

Antanas Bimba—Tarybų 
draugystės ordininkas

Antanas Bimba yra rašęs: 
“Perėjus į politinio brendimo 
ir augimo sritį, argi bereikia 
sakyti, kad viską mano gyve
nime nulėmė Didžiojo Spalio 
revoliucija, bolševikai, Leni
nas“.

Didžiąją Spalio socialistinę 
revoliuciją A. Bimba priėmė 
kaip viso pasaulio darbo 
žmonių pergalę. Šią revoliu
ciją — nurodė jis, — mes 
laikėme ir mūsų revoliucija, 
ir mūsų pergale, o ne vien 
tik Rusijos darbo žmonių. 
Tai buvo giliai internaciona- 
listinis A. Bimbos nusiteiki
mas, jo tvirta pozicija, ku
rios jis laikėsi visur ir visada 
iki pat savo gyvenimo pabai
gos.

Taurią lietuvių patrioto 
jausmą A. Bimba visada dar
niai jungė su internacionali
ne ištikimybe JAV daugia
taučiam proletariatui, pirma
jai pasaulyje socialistinei val
stybei — Tarybų Sąjungai.

1918-1919 metais rašytuo
se straipsniuose A. Bimba 
smerkė karinę imperialisti
nių valstybių intervenciją ir 
kitus buržuazijos organizuo
jamus “kryžiaus karus“ prieš 
Tarybų Rusiją. Savo publi
kacijoje jis kėlė ir aiškino 
Spalio revoliucijos, Tarybų 
valdžios Rusijoje istorinę 
reikšmę. “Rusijos darbininkų 
įvykdytos revoliucijos ir pro
letariato diktatūros patyri
mas — pažymėjo jis, — 
padeda spręsti svarbiausius 
laiko klausimus . . .“ Su ta
rybų valdžios patyrimu A. 
Bimba siedino ir gimtojo 
krašto likimo pertvarkymą. 
Jis dar 1919 m. skelbė, kad 
Lietuvoje turi būti “per re
voliucinį proletariatą įvykdy
ta Sovietų valdžia.”

A. Bimbos straipsniuose, 
jo knygose visada gyvai pul
savo Tarybų Sąjungos gyve
nimo ir jos socialistinės sta
tybos tema. Revoliucinių so
cialistinių pertvarkymų teo
rijai ir praktikai A. Bimba 
yra paskyręs mokslinio po
būdžio knygą “Kelias į naują 
gyvenimą” (1937 m.) Studijo
je jis nušvietė ir sprendė 
įvairias socializmo ir komu
nizmo kūrimo problemas, pa
siremdamas Tarybų Sąjun
gos sukauptu patyrimu. Jį A. 
Bimba panaudojo ir knygoje 

✓“Krikščionybė ar komuniz
mas“ (1935 m.) “Mes jau 
turime milžinišką darbininkų 
judėjimo pavyzdį“ — taip 
rašė jis apie Tarybų Sąjun
goje vykdomą socializmo sta
tybos programą.

Gimtojo krašto, lietuvių 
tautos posūkį į socializmo 
kelią 1940 metais A. Bimba 
sutiko kaip savo idealų įsikū
nijimą. Viršėdamas Tarybų 
Lietuvoje jis matė didžias 
revoliucinius gimtojo krašto 
pertvarkymus ir laimėjimus. 
Juos aukštai vertindamas, 
A. Bimba pabrėžė: “Kalbant 
apie didžiulius Lietuvos pa
siekimus pokario laikotarpiu 

Tai dešimtmetė Samantha Smith, iš Manchester, Maine, 
kuri buvo parašiusi laišką Tarybų Sąjungos vadovui Jurijui 
Andropovui ir gavo iš jo atsakymą apie tai, kaip TSRS 
siekia taikos. Mergaitė kartu su tėveliais liepos mėnesį 
pakviesta apsilankyti Tarybų Sąjungoje. Ji čia Colby 
kolegijos krautuvėje perkasi kelionei drabužėlius.

visose gyvenimo srityse, nė 
valandėlei nereikia išleisti iš 
akių fakto, jog Lietuva yra 
tarybinių tautų šeimos na
rė .. . Tik todėl ji galėjo 
padaryti tokią istorinę pa
žangą ... Su tuo sutiks 
kiekvienas, kuris į tautų ir 
žmonių gyvenimą realistiškai 
žiūri”. Toliau jis nurodė, kad 
lietuvių tautos gražus bend
ravimas ir bendradarbiavi
mas su kitomis Tarybų Są
jungos ir viso pasaulio tauto
mis stiprina ir turtina jos 
ekonomiką, liaudies ūkį ir 
kultūrą. “Šiandien pirmą 
kartą jau galima kalbėti ir 
apie lietuviškos kultūros 
reikšmingą įtaką kitų tautų 
kultūroms!” — su pasididžia
vimu rašė A. Bimba.

Patrioto — internacionalis
to akimis A, Bimba stebėjo 
ir kitų TSRS tautų gyveni
mą, priimdamas respublikų 
laimėjimus, kaip savus. Jis 
turėjo progos viešėti Mask
voje, Latvijoje, Estijoje, įsi
tikinti tų respublikų pasikei
timais ir pasiekimais.

Ištikimas tauriausioms 
Amerikos tradicijoms ir jos 
darbo žmonių kovos idea
lams, A. Bimba visada rūpi
nosi, kad Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos santykiai būtų draugiški, 
pagrįsti taikiu sambūviu. Jis 
dažnai rašė, jog nuo tų di
džiųjų valstybių santykių ir 
jų tarpusavio supratimo bei 
pastangų priklauso pasaulio 
likimas ir taika. Savo veikla 
A. Bimba stiprino JAV dar
bo žmonių ryšius su Tarybų 
Sąjunga, kitomis socialistinė
mis šalimis. Tai buvo įsisą
monintą amerikiečio-interna- 
cionalisto pareiga, vidinis jo 
įsitikinimas.

Tarybų Sąjungoje buvo 
aukštai įvertinti A. Bimbos 
nuopelnai stiprinant interna
cionalinių darbo žmonių ry
šius, TSRS ir Amerikos 
draugiškus santykius. 1981 
m. A. Bimba buvo apdovano
tas Tautų draugystės ordinu. 
Jis — trečias JAV išeivijos 
atstovas, susilaukęs tokio 
apdovanojimo ir savo veiklos 
pažymėjimo. L. Antanaitis

Denver. — Užbaigdama 
savo metinę konvenciją, 
Amerikos miestų merų orga
nizacija priėmė rezoliuciją, 
kviečiančią prez. Reaganą 
daugiau išleisti varguomenei 
šelpti, o mažiau — ginklams. 
Jie pareiškė, kad Amerikoje 
dėl siautėjančio nedarbo ir 
dėl federalinių fondų nukar- 
pymo žymiai padidėjo bena
mių ir alkanų žmonių.

Madrid. — Policija panau
dojo ašarines dujas ir gumi
nes lazdas prieš daugiau kaip 
2,500 darbininkų masę, kuri 
buvo susirinkusi prie Ispani
jos pramonės ministerijos 
rūmų protestuoti dėl planų, 
norint uždaryti plieno liejyk
las. Sužeista i darbininkai.

Rokiškio jaunimas garbės sargyboje prie Antano Bimbos urnos Rokiškio kultūros 
namuose. ^'6

Prie garbės sargybos Rokiškio rajono ir miesto vadovai.

Jaunimo atstovai neša gėles ir vainikus link kortežo prieš išvykstant į Panemunėlio 
kapines.

LAIŠKAS „TIESOS” REDAKCIJAI

Džiaugiuosi klestinčia Tarybų Lietuva
Dažnai pagalvoju — kuo 

stiprus žmogus? Ir pamanau: 
žemėje jis tvirtai laikosi sa
vo šaknimis — nuolatiniu 
ryšiu su savo liaudimi, tau
ta, gyvenimo ir kovos drau
gais.

Pažangiesiems užsienio 
lietuviams šios šaknys — 
tai ir nuolatinis, pulsuojan
tis ryšys su tėvų žeme, so
cializmo keliu žengiančiu 
Nemuno kraštu. Pažangūs 
Jungtinių Valstijų tautiečiai 
visada solidarizavosi su did
vyriška Lietuvos liaudies ko
va prieš išnaudotojus. Jie 
vienbalsiai parėmė istorinį 
Lietuvos darbo žmonių po
sūkį 1940 metais, rinko au
kas su nacistais besigru
miantiems tarybiniams ka
riams, partizanams. Šiandien 
pažangiečiai remia Tarybų 
šalies taikią užsienio politi
ką, petys petin kartu su pla
netos taikingosiomis jėgo
mis grumiasi šiame svarbiau
siame nūdienos fronte.

Neseniai mūsų niujorkiškė 
„Laisvė" minėjo savo 70- 
metį. Visus šiuos metus mū
sų laikraštis rašė apie Tary
bų Sąjungą, simpatizavo jos 
liaudžiai, kvietė bendradar
biauti abi didžiąsias mūsų 

laikų valstybes. Mes didžiuo
jamės. kad galime vadintis 
Tarybų šalies bičiuliais.

Tarybinis „Tautų draugys
tės" ordinas, kuriuo buvo 
apdovanotas „Laisvės" vy
riausiasis redaktorius Anta
nas Bimba, — tai viso mū
sų triūso taikos naudai, vi
sų pažangių JAV lietuvių 
įvertinimas.

Lankausi Tarybų Sąjungo
je jau ne pirmą kartą. Ta
čiau šįkart į Nemuno kraštą 
— vyro gimtinę ir man pa
čiai labai brangią žemę — 
atvedė nelinksma misija: 
vykdydama Antano Bimbos 
paskutiniąją valią, į tėvų že
me atvežiau savo brangaus 
vyro palaikus.

Gražios, iškilmingos ir 
prasmingos buvo Antano 
Bimbos laidotuvės Rokiškio 
rajone. Panemunėlio žemeje 
iškilo paminklinis akmuo. 
Taip Tarybų Lietuva pager
bė Antaną Bimbą, kuris taip 
mvlėjo šio krašto žr one.

Aš vėl susitikau puikius, 
nuoširdžius, darbščius Nemu- 
nj krašto žmones. Neišdildo
mą įspūdį man paliko susiti
kimas su respublikos parti
jos Ir vyriausybės vadovais. 

Aš vėl savo akimis išvydau 
klestinčius Lietuvos miestus, 
žaliuose kolūkiniuose lau
kuose triūsiančius žmones ir 
galingą techniką, ( išvydau 
grožį, gėrį ir svarbiausia' — 
begalini rūpestį žmogumi.

Visur, kur buvau, — Mask
voje, Vilniuje, Kaune, — 
mačiau tarybinių žmonių 
norą dirbti Ir gyventi taikiai.

Noriu iš visos širdies pa
dėkoti Lietuvos Komunistų 
partijos ir vyriausybes vado
vams, visiems respublikos 
Žmonėms už šį klestint} kraš
tą, kurio pavyzdys mus, toli 
gyvenančius amerikiečius, 
džiugina, už dėmesį mums, 
tolimais negandos metais 
gimtinę palikusioms savo 
tėvų žemę. Noriu padėkoti 
už tvirtą poziciją kovoje už 
taiką — ji šiais militaristinės 
psichozės laikais įkvepia ir 
milijonus taikos šalininkų 
Amerikoje.

Savo ištikimybę taikos rei
kalui ir pagarbą Nemuno 
kraštui mes įrodysime iš 
„Laisvės" puslapių sklindan
čiu tiesos žodžiu. Ryšiai su 
tėvų žeme įkvepia ir stiprina 
mus!

Ilzė BIMBIENE

Su lietuviais reikia elgtis 
atsargiai ir—švelniai

Ir ne tik taip: mūsų reikia 
gerokai privengti. O visai 
tiesiai kalbant — drūčiai bi
joti. Pamačius lietuvį — ge
riausia trauktis jam iš kelio, 
kepurę nusiėmus. Juk esame 
ne bet kas, o didžiulės galin
gos valstybės atstovai. Val
stybės, kurios sienos nutįsu
sios nuo . . . iki . . . Konkre
čiai nuo kur iki kur dar 
sunku pasakyti, nes po metų 
kitų jos dar žymiai prasiplės, 
o po to — dar toliau. Tai 
tiksliausia ir moksliškiausia 
sakyti: nuo-iki.

. . . Šią ir daug kitų didin
gų minčių pasisėmiau ne kur 
kitur, o mažame, iki šiol 
nedaug kam žinomame žur
naliuke “Karys” (nuo dabar 
padėtis keičiasi — jis taps 
pasauliniu — istoriniu leidi
niu). Iki šiol jo lapus daž
niausiai užpildydavo kažkada 
mundurus nešiojusių vyrų 
memuarai apie tai, kaip 
triuškino gausius įvairaplau- 
kius priešus bei tų didžiavy- 
rų nuotraukos. Ir štai į 
“Kario” lapus su savo nema
ria plunksna įsiveržė pats 
didysis Jurgis Gliaudą. Žino
me: jis didis grafomanas, bet 
juk didybė kartais pasirenka 
pačias keisčiausias formas, 
ar ne?!

Perskaičius Gliaudės raši
nį, norisi kalbėti tik aukštu 
stiliumi — bet ne tai svar
biausia.

J. Gliaudą “Karyje” spaus
dina savo didingą pasikalbė
jimą su kitu dideliu žmogu
mi, kaip ten pasakyta — “ra
šytoju, žurnalistu ir karto
grafu” — Algirdu Gustaičiu. 
Kaip tuojau įsitikinsime, tai 
labai jau kukli panegirika. 
Mat, kaip tik Algirdas Gus
taitis vienu ypu išsprendė 
problemą dėl kurios savo 
varganas galvas suko ir da
bar tebesuka patys veiks
mingiausi veiksniai, patys 
vaduotojiškiausi vaduotojai: 
jis ne tik padarė tai, apie ką 
jie metų metais pliauškia — 
“išvadavo” Lietuvą, bet ir 
sutvarkė jos sienas, pakeitė 
gerokos pasaulio dalies poli
tinę santvarką ir atliko dar 
aibes nemarių žygių.

Tai jam pavyko pasiutusiai 
sunkaus ir pasiaukojančio 
darbo dėka: Algirdas Gustai
tis išleido “Lietuvos žemėla
pį”. Kaip rašo Gliaudą, “Lie
tuvos žemėlapis, kurį sudarė 
Algirdas Gustaitis, prirakina 
dėmesį Lietuvos sienų linijo
mis. Tos sienos naujoviškos. 
Rytų, Pietų ir Vakarų sienos 
padvigubina Lietuvos terito
riją. Tai evoliucinė Lietuvos 
ekspansija tomis kryptimis”.

Kaip visi suprantame, pa
dvigubinti Lietuvos teritori
ją ne toks jau paprastas 
dalykas, ir to neslepia nė 
pats didysis kartografas: 
“. . . Džiaugiuosi, kad mano 
ilgų metų .pastangos įtikinti 
patriotus lietuvius siekti tei
sėtai lietuvių tautai priklau
sančių žemių . . . iškart ir 
labai teigiamą pritarimą rado 
Šiaulių sąjungos tremtyje 
vadovybėje”.

Tiesa kartografas nesusku
bo apklausti visų Lietuvos 
kaimynų nuomonės apie 
“evoliucinę ekspansiją”, ta
čiau tai didesnės reikšmės ir 
neturi, nes jis mano štai ką:

“. . . Juo labiau pataikau
sime, juo daugiau bijosime, 
tuo pikti kaimynai mus dau
giau spaus, verž“. Pokalbio 
pabaigoje jis vis tik nuolai
džiai paaiškina, ką reikės 
daryti su tais Lietuvos kai
mynais, jei jie nepasitrauks į 
šalį kepurėlės nuo galvų nu
smaukę: “Siekdami buvusių 
prūsų žemių, turėtume pra
šyti (fe, koks netikęs ir silp
nas žodis čia įsivėlęs) Vo
kietijos ir vokiečių talkos jas

atg.

gal
S

auti. Tuo reikalu mūsų 
politikai ir kitokie asmenys 

ėtų tartis ir dabar.
u lenkais reikia iš anksto 

tartis, aiškiai paklojus “Lie
tuvos žemėlapį” pasitarimų 
kambaryje.

■u gudais galima susitarti, 
įtakingais gudais kalbėjau 
tariausi dėl Lietuvos — 
dijos sienų Antrojo pasau- 
o karo metu”.

Su 
ir 
Gu 
lini

susi
pra 
aiš

kai 
susi 
pas 
lais 
dži 
tis, 
kęs 
su 
sty

ioje vietoje negalima ne- 
toti ir nesušokti: koks 
matymas! Kokia istorinė 
siaregystė! Koks patrio 

tižias! Tik pagalvokite: dar 
o metais numatyti, kaip 
igulės sienos ir jau tada 
Trupinti Lietuvos reika- 
i. O gal “Karys” atsklei- 
a dar ne viską, gal Gustai- 

pavyzdžiui, buvo susiti- 
ir su Adolfu Hitleriu, ir 

juo aptarė Europos val- 
bių sienas?

Prisipažinsiu: jei tai bus 
paskelbta “Karyje” ar pana- 

gerbiame leidinyje — nė 
;k nenustebsiu.
Skirstant sienas, Gustaitis 

k švelnesnis buvo latvių 
vilgiu, jis juos laiko be- 

Latviai

šia 
kie

kie
atž
veik žmonėmis
yra artimi lietuvių giminai
čiai, tai su jais reikia sugy
venti giminiškai”. Istorinėje 
pe: 
La 
da

pa: 
riu

vo

be 
tis

pavadini-

"spektyvoje, matyt, ir 
.vija galėtų tapti Lietuvos 
imi. Ir išvis “Lietuvos 

žemėlapis” drūčiai orientuo
tas į istorinę perspektyvą bei 

saulinę reikšmę. Jo auto- 
s pažymi:
‘Kad būtų mažiau paima

te ir kad užsienių moksli
ninkai, politikai, geografai 

sunkumų galėtų orientuo- 
prie naujų neįprastų vie

tovardžių duodu . . . buvu
sius vokiškus
mis . . . “Tikroji Lietuva”, 

i ją lyginsime su mano 
darytais “Lietuvos žemėto
je” atžymėtais plotais, yra 
uja sąvoka, kada nors atei- 
je gal ir turėsianti istorinio 

termino atspindį”. Šioje vie- 
je, labai nuolankiai atsi

prašius, pirmą kartą per tą 
ą istorinį pokalbį norėtųsi 

poną

jei 
pa< 
py 
na> 
tyj

toj

ilg:
švelniai pakoreguoti 
kartografą: pastarąjame sa
kių yje žodelis “gal” visiškai 
nereikalingas — išsakytos 
sąvokos jau dabar turi istori- 

kvailybės termino atspin- 
Kam gi be reikalo kuk-

nį
dį.
lin

Įr toliau kartografas rodo 
dicelį taktą, pasakydamas:

Lietuvos sienos nubrėžtos 

nes

kraštas Europoje ir . . . 
Lietuva, lietuvių tautą 

kia elgtis atsargiai, Švei

tu 
po

sa

gaia švelniai, ne rėkiančia 
spalva ar kieta linija, 
Lietuva yra savaime iškylan
tis 
su 
rei 
niai, be užgauliojimų.”

Tikrai labai norėtųsi paci- 
0ti dar daugiau šio “Kario” 
kalbio minčių. Deja, nelei- 

dž a vieta. Juoba, kad ir šių 
eilučių autoriui norisi prikišti 

vo trigrašį prie visiems 
lietuviams taip svarbaus rei
kalo ir pasiūlyti štai ką.

Ar toliau tobulinant “Lie
jos žemėlapį“, ponas rašy- 
iau — žurnaliste — karto

grafai, į Lietuvos teritoriją 
būtų galima įjungti nors 

truputį Amerikos, sakysime, 
ieagą su jos apylinkėmis,

tu

ne

Ch 
a?

storiškai tai būtų teisin-
— juk mes su jumis 
ai žinome, kad taip va- x 

amas Columbas ištikrųjų/
vo lietuvis Klumbis, taigi, 
teisybei ir visa Amerika
tų atitekti Lietuvai. Bet 

s esame savaime iškylan- 
žmonės, ir nors truputį 

lės paliksime negrams ir 
indėnams.

ors jeigu gerai pagalvo
ju

Jonas Lukoševičius
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Po dainavą, tą dzūkų šalį
ALBINAS MOLIS

Praėjo dveji metai, kai neturime gyvųjų tarpe Albino 
Molio, kuris rašydavo ir mūsų “Laisvei”. Vienas iš 
paskutiniųjų jo rašinių, paskirtas kelionės po Dzūkiją 
aprašymui. Čia jis antrą kartą pateko tik po 50-ties metų. 
Prisimindami šį nepaprasto likimo žmogų, spausdiname jo 
specialiai mums skirtą rašinį.

“LAISVĖS” REDAKCIJA

PRIES 50 METŲ
Buvau nepilnų 22-jų metų 

naujai iškeptas karininkėlis. 
1929 m. karštą birželio dieną 
Alytaus geležinkelio stotyje 
išsikrovėme iš vagonų bei 
platformų ir visos trys 9-tojo 
pėstininkų pulko kulkosvai
džių kuopos ruošėmės į žygį, 
į poligoną pratimams prie 
Varėnos.

Man viąkas buvo nauja. 
Nauja, jog pirmą kartą, pir
muosiuose karininkavimo 
metuose jau ne kareivinėse 
ar aikštėje kalbėsiu su už 
mane vyresniais amžiumi ka
reiviais, o Dzūkijos smilty
nuose vadovausiu kuopai ma
nevruose, šaudysime iš sun
kiųjų kulkosvaidžių koviniais 
šoviniais ir, žinoma, reikės 
pasirodyt prieš vyresniuo
sius ir įvairiausius tikrinto
jus kaip moku pritaikyti 
praktikoje karo mokykloje 
gautas žinias. Tačiau įdo
miausia, jog pirmą kartą esu 
krašte, apie kurį taip gražiai 
aprašė V. Krėvė savo “Dai
navos šalies senų žmonių pa
davimuose”. Žemaitukui nuo 
Mažeikių, koks aš esu, tai 
labai įdomu. Koks gi tas 
kraštas, ta Dzūkija?

Pirmasis pasaulinis karas 
nualino Lietuvą. Prisimenu, 
ir iš mūsų nemažo ūkio 
vokiečiai atėmė visus ark
lius. Tik šiauduose ir krū
muose buvo išsaugota viena 
karvė, ir tėvų šeima, turėju
si 11 vaikų, badavo: valgėme 
duoną, keptą su vikiais ir 
bulvėmis, srėbėme žemaitiš
kas putras kiek paskanintas 
užkulu, padarytu iš buvusios 
žemėje užkastos mėsos. Pa
sinaudodama tuo viešnia 
skarlatina pasiėmė iš mūsų 
vaikų būrio vieną berniuką ir 
dvi mergaites. Tačiau 1929 
m. jau buvome atsigavę. 
Turėjome kelias karves, tre
jetą arklių, būrelius avių ir 
kiaulių. Atsigavusi ir visa 
Žemaitija. Dar geriau buvo 
prakutusi Suvalkija, kur aš, 
baigęs karo mokyklą, buvau 
paskirtas tarnybai. Nors pul
kas stovėjo Mariampolėje 
(dab. Kapsukas), aš, mėgda
mas jodinėti, apjodavau pla
čias apylinkes. Karo mokyk
loje buvau baigęs ir kavaleri
jos skyrių, todėl pulko vadas 
leisdavo išjodinėti senstelė
jusių jo ir batalionų vadų 
arklius. Neblogai kapstėsi ir 
kitos Lietuvos provincijos. O 
tokio skurdaus krašto, kokį 
pamačiau Dzūkijoje, nebu
vau matęs.

Kartą laukuose sutikau 
ūkininką dzūką.

— Nekaip atrodo ruge
liai?—pasiteiravau.

— Kū ca, jaunas ponuli, 
norėte. Kartais ca sėji, o 
pjauni jau kitur. Smiltelės su 
savim ir pasėlius išnešioja. 
Nėra gyvulėlių, nėra mėšlo, 
nėra trąšų.

Tikrai tai nebuvo rugiai, o 
kažkoks dirsių, smilgų, ba
landų ir visokiausių piktžolių 
mišinys. Pasakojo, jog cent
nerį pasėjus, išauginus ir iš- 
kūlus, gaudavo tik 3-4 cent
nerius neaiškaus mišinio grū
dų. Sėjama dėl to, kad iškū- 
lus, be grūdų mišinio lieka 
dar pelai, šiaudai pašarui 
neskaitlingiems gyvuliams. 
Kiek geriau užsauga grikiai, 
kurių iki tol nebuvau matęs, 
nes Žemaitijoje jų neaugino. 
Dar kai kur buvo auginami 
lubinai.

Įdomu buvo stebėti kai 
kurių dzūkų naktigones. Jos 
ne tokios kaip dainose apdai
nuotos, su būreliais jaunikai
čių, deginančių mergelių vai

nikėlius. Čia gražią vasaros 
naktį, ar net ir lyjant maty
davau kur nors paežeryje bei 
paupyje būrelius gulinčių, 
snauduliuojančių žmonių. Tai 
visa šeima ganė savo arkliu
ką. Ir tai buvo ne ristūnas ar 
padavimuose minimas grei
takojis žirgas, pusę pasaulio 
apnešiojęs Šarūną, o varg
dienio dzūkelio per dieną 
traukęs žagrę kuinas. Jei 
karvutę, ožką ar avelę pririš
tus paganydavo dieną, tai 
arkliukas tuo metu turėjo 
traukti žagrę, purenti smėly
nus.

Nuostabą keldavo girdint, 
kai dzūkai tiksliai atspėdavo 
laiką. Būdavo net šposauda- 
mi to jų paklausiame. Tai 
apsidairo, pažiūri į saulės pu
sę ir ketvirčio valandos tiks
lumu pasako tikrąjį laiką. 
Labai retai ir namuose ma
čiau laikrodžių. O rankinių, 
ar kišeninių valstiečiai visai 
neturėjo.

Paežerėse ir paupiuose 
žmonės gyveno kiek gerė
liau. Kiekviena šeima turėjo 
valtį ar net kelias. Tada 
žuklavimas buvo dar neapri
botas. Maitindavosi vandenų 
gėrybėmis. Panašiai versda
vosi ir pamiškių gyventojai. 
Juk miško uogos ir grybai 
buvo dzūkui aukso kasyklos, 
o vienas kitas kiškelis papil
dydavo mėsos išteklius.

Kartą bataliono vadas, di
dis pedagogas ir jaunųjų 
karininkų globėjas, visos 
mūsų įgulos viršininkas ma
joras Vizbaras-Paškevičius 
sako:

— Leitenante Moli, tu 
kaip jauniausias ir pusiau 
kavaleristas, pajodinėk po 
kaimus ir nupirk pikantiš
kesnės užkandos prie skaid
riosios: skilandžio arba rūky
to kumpio.

Na, ir pasileidau aš po 
plačiąsias Varėnos apylinkes. 
Keliolika kaimų apjodinėjau, 
o įsakytų pikantiškų užkandų 
niekur neradau. Viename iš 
išvaizdos kiek didesniame 
ūkyje, po ilgų prašymų, šei
mininkė atnešė “kumpį”. 0 
buvo tai į drobinį skudurą 
suvyniotas, gleivėtas, api
pjaustytas mažos kiaulės už
pakalinės šlaunies kaulas. 
Nežinodamas kaip išsisukti iš 
keblios padėties pasakiau:

— Labai ačiū, gaspadinė- 
le. Jūs tokia gerutė. Bet aš 
matau, jog turite ir nemažą 
šeiminėlę, o kumpių, manau, 
ne tiek daug. Nepirksiu.

— Kū ca! Būtau veltui 
atidavusi mūsų kareivėliams. 
Tai nors pienelio išgerkite, — 
pasiūlė moterėlė.

Stebėtinas tas dzūkų nuo
širdumas ir dosnumas. Jei 
paprašai vandens atsigerti, 
tai būtinai įpirš pieno. O jei 
norėsi už tą pieną sumokė
ti—supyks.

Dar vienas įdomus nuoty
kis iš prisiminimų. Kaimely
je apie Nedingę, prie ežerė
lio apmokymui buvo apsisto
jusi mano 1-oji kulkosvaidžių 
kuopa. Tokiais atvejais ir 
taikos metu apribojamas gy
ventojų judėjimas. Buvo už
drausta gyventojams vaikš
čioti gatvėmis nuo 20 vai. iki 
6 vai. ryto. Aš budėjau mūsų 
mažoje įguloje. Jau dieną 
pas mane atėjo žmonės ir 
prašė, kad leisčiau naktį 
vaikščioti, nes vienuose na
muose būsiantis vestuvinis 
pokylis ir svečiams reikėsią 
išsivaikščioti. Aš pažadėjau 
naktį pats ateiti į pokylį ir 
svečius išvedžioti.

Po pusiaunakčio užėjau į 
vestuvininkų trobą. Na ir

kas tik ne stebino! Mane 
pasodino garbingiausioje vie
toje — greta jaunavedžių. O 
jau koks pataikavimas! Net 
vyresnių ir senelių nuolanku
mas! Toks dėmesys man, 
tokiam jaunam vaikėzui, 
nors buvau su kardu, pistole
tu ir pentinais, kėlė nerimą. 
Nematyti buvo ir valgiai. 
Ant visų stalų buvo dube
nys, pripildyti kokios tai su
skystintos varškės ir aplink 
sėdintieji žmonės tiesiog iš 
jų kabino šaukštais ir valgė 
su ragaišiu. Buvo dar ir ma
žesnės pigios lėkštutės su 
grikių koše, žuvimi, grybais 
ir uogomis, na ir butelys 
naminės, kurią gėrė būreliais 
iš vienos stiklinaitės. Mėsos 
nemačiau. Peilį ir šakutę 
davė tik man ir, rodos, 
turėjo jaunavedžiai. Kiti val
gė tik su šaukštais ir piršte
liais. Tokių vaišių nebuvau 
matęs. Tačiau visą tą mano 
blausą, lyg šaulės spinduliai 
išblaškė dainos. Buvau gir
dėjęs pavieniui niūniuojan
čius, ar tik iš tolo dainuojan
čius, bet iš arti tokių su
tartinių, tokių gražių ir kuk
lių dzūkaičių vinguriavimų 
nebuvau girdėjęs. Dainavo ir 
vyrai — jauni ir seni — ir 
moterėlės sengalvėlės. Tos 
dainos taip patiko, jog ir aš, 
ir patruliuojantys kareiviai 
kartu su dzūkais dainavome, 
kai išaušus svečius į namus 
ly dėjome.

Gerasis mūsų įgulos virši
ninkas, mums jauniesiems 
karininkams, šeštadieniais ir 
sekmadieniais leisdavo pajo
dinėti po plačias Dzūkijos 
apylinkes. Pasiekdavome 
Nedingę, Meškučius, Guda- 
kiemį, Merkinę. Tai vis nu
skurdę miesteliai su keliomis 
žydelių parduotuvėmis, 
arabtinėmis ir amatininkais. 
Įdomesnė buvo Merkinė su 
gražiuoju piliakalniu ir XVII 
šimtmetyje statyta bažnyčia. 
Juose rasdavome pradžios 
mokyklų mokytojų. 0 Merki
nėje buvo net vieno karinin
ko sužieduotinė. Ten pasivai
šindavome. Šiaip net vande
nį vogdavome. Jei norėdavo
me gerti, eidavome tiesiog 
prie šulinių, nes jei prašysi 
šeimininkų, siūlys pieno ir 
užmokesčio neims.

Įdomi buvo Perloja, ant 
Merkio kranto. Ten žmonės 
kiek gerėliau gyveno. Į mus 
žiūrėdavo , skersokai. Buvo 
kalbama, jog net mokesčių 
nemokėdavo. Tai lyg atskira 
respublika valstybėje. Ro
dos, ir policiją savo turėjo.

Visai kitokia atmosfera bū
davo, kai nujodavome pas 
Varėnos kleboną. Jis turėjo 
gražų didelį klebonijos pa
statą. O kai mes 4-5 karinin
kai atjodavome, surasdavo- 
me ir jaunų mergaičių — 
klebono giminaičių. Viename 
klebonijos pastato gale, gra- 
mafonui žviegiant, šokdavo
me, o kitame pasikeičiant 
lošdavome preferansą. Čia 
gausiai padengtas vaišių sta
las. Puikuodavosi gražiai ap
skrudintas apvalus paršiu
kas, rusvai švietė skilandžio 
ir kumpio riekės, razinomis 
išmarginti pyragai. Tarp vi
so to 2-3 litrų talpos stiklinė 
bačkutė su kraneliu, pripil
dyta skaidriosios ar kitų tau
rių gėrimų.

Mylėjome mes kleboną, 
bet kartu buvo ir gaila. Jis 
ne tik palinksmindavo, pri
vaišindavo mus, bet dar ir 
pralošdavo kelias dešimtis li
tų. O atsisveikinant vis 
kviesdavo dar atjoti.

Skurdus buvo Dzūkijoje ir 
kultūrinis gyvenimas. Gim
nazijos buvo tik Alytuje ir 
Lazdijose. Net pradžios mo
kyklos tik didesnėse gyven
vietėse.

Panaši buvo ir sveikatos 
apsaugos padėtis. Ligoninė 
buvo Alytuje. Didesniuose 
miesteliuose vos po vieną, 
dėl brangumo sunkiai pasie
kiami gydytojai. Gydė šun
daktariai, felčeriai ir bobe
lės. [Bus daugiau]

Naciai “Gražūs nameliai”
Prieš kiek laiko šioje šalyje 

su didelef pompa ir reklami
niu triukšmu įvyko savotiš
kas propagandinis šou 
(show). Buvo paminėti nu
kentėję nuo nacių asmenys — 
daugiausiai žydų tautybės, 
perėję hitlerininkų koncen
tracijos stovyklų pragarus. 
Tai, savaime, yra sveikinti
na ir natūralu, kad rengiami 
panašūs paminėjimai: juk to
kių asmenų Jungtinėse Ame
rikos Valstijose yra tikrai 
nemaža.

Tačiau kartu negalima 
neatkreiti dėmesio į keletą 
itin svarbių dalykų. Visų 
pirma, tame mitinge kalbė
jęs Ronald Reagan nepralei
do progos eiliniam antitary
biniam išpuoliui. Mat, susi
rinko didelis būrys žmonių, 
taigi, buvo auditorija ir tri
būna — o ko daugiau berei
kia! Kaip ten bebuvę, Wa
shingtone šiemet buvo pla
čiai paminėtos nacių ir naciz
mo aukos.

Bet netgi labai atidžiai 
sekant spaudos, radijo pra
nešimus, kažkaip neteko pa
stebėti kitko: kalbų apie tie
sioginius nusikaltimų vykdy
tojus — nacius ir jų įvairių 
tautybių talkininkus. Jų 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose ir šiuo metu dar labai 
daug.

Štai neseniai įtakingas ir 
gerai informuotas laikraštis 
“Washington Post” atspaus
dino įdomią ir reikšmingą 
medžiagą apie tai, kaip po 
Antrojo pasaulinio karo šios 
šalies slaptosios tarnybos 
globojo pačius žymiausius 
nacistinius karo nusikaltė-- 
lius, mokėjo jiems algas, at
sisakinėjo išduoti juos sąjun
gininkams ir pagaliau pasirū
pino karinių oro pajėgų lėk
tuvais juos pergabenti į sau
gią tokiems tipams Centrinę 
Ameriką.

Visa tai iškilo ryšium su 
triukšminga Klauso Barbje- 
Altmano, vadinamojo “Lio
no mėsininko” byla. Jo atve
jis labai jau tipiškas — dėl 
tūkstančių žmonių mirčių ta
me Prancūzijos mieste An
trojo pasaulinio karo metais. 
Užuot stojęs prieš teismą, 
kaip to reikalautų elementa
rus teisingumas, hitlerinin
kas tapo Jungtinių Amerikos 
Valstijų globotiniu.

Šis atvejis atkreipė dėmesį 
ir į kitus barbje . . . Kalbant 
ta tema, jokiu būdu negalima 
pamiršti ir lietuviškos kilmės 
nacių parankinių, iki šiol 
tebegyvenančių Jungtinėse 
Valstijose. Būdinga, kad jie, 
patekę į šią šalį, stengiasi

susilieti su visa emigracijos 
mase. Ir tada, kai amerikie
čių spaudoje pasirodo žinutė, 
kad tas ar kitas lietuvių 
kilmės ateivis turi suteptą 
nacinę praetį, reakcionierių 
spaudoje nuaidi klyksmas: 
tai, girdi, “puolimas prieš 
visą lietuviškąją emigraciją”!

Lygiai taip pat būdinga, 
kad toje spaudoje nė nemėgi
nama kalbėti faktais. Tai ir 
suprantama — juk faktai — 
ne šios geltonosios spaudos 
leidėjų naudai.

Tarp tų, kuriems gręsia 
deportacijos bylos, yra Jur
gis Juodis, Liudas Kairys ir 
dar kai kurie. Su neslepiamu 
liūdesiu reakcionieriai sutiko 
žinią, kad atimta pilietybė iš 
buvusio hitlerinio Kauno 
burmistro Kazio Palčiausko.

Tai tik keletas tų, kurie 
susirado prieglobstį už At
lanto.

Tarybų Lietuvos kino teat
ruose buvo demonstruoja
mas dokumentinis filmas 
“Dialogas su sąžine”, kuria
me rodomi hitleriniai kace- 
tai, tiesiog mirties fabrikai, 
ir tie, kurie juos aptarnavo. 
Tarp jų, pavyzdžiui, Juozas 
Kungys, šiuo metu ramiai 
gyvenantis gražiajame New 
Jersey. Hitlerinės okupacijos 
metais Lietuvoje jis buvo na
rys gaujos, kuri nužudė du 
tūkstančius visiškai nekaltų 
Kėdainių gyventojų.

Filme “Dialogas su sąžine” 
minima ir žymiai daugiau 
šiurpą keliančių pavardžių — 
Juozas Artifis, Vilius Gau- 
dzevičius, Martynas Lauri
navičius, Bronius Morkūnas, 
Bronius Sereika, Jonas Ce- 
reška, Ignas Daukas, jau ir 
amerikiečių spaudoje nekar
tą aprašytas Jurgis Juo
dis .. .

Visus juos riša ne tik 
karinių nusikaltėlių ir nusi
kaltimų žmoniškumui praei
tis, bet ir dabartis: visi jie 
susiradę prieglobstį tose sve
tingose panašiems asmenims 
Valstijose, visi jie dabar tapę 
labai jau “respektabeliais pi
liečiais”, o neretas — ir 
aktyvus “vadavimo” veiklos 
dalyvis bei aršus “superpa- 
triotas”, mėgstąs graudenti 
ir mokyti kitus. Nusikaltėlio 
praeitimi kai kas (pavyz
džiui — tas pats Jurgis 
Juodis) atvirai didžiuojasi.

Ką gi, aplinka tam labai 
palanki: reakcinė nacionalis
tinė emigracija labai jautriai 
globoja ir gina karo nusikal
tėlius. Ko norėti, jei save 
baisiai katalikišku skaitantis 
dienraštis “Draugas” prieš 
kurį laiką išspausdino ištisą

Knygos ženklo pras
Ekslibris arba knygos 

ženklas, dažniausiai popie
riaus lapelis su savininko 
pavarde arba įstaigos pava
dinimu klijuojamas knygos 
viršelio vidinėje pusėje. Se
niausias ekslibris skaitomas 
egiptiečių žydrai mėlyna fa
jansinė lentelė su tekstu, pa
daryta 1,400 m. prieš mūsų 
erą. Europoje viduramžiais 
ant rankraštinių knygų buvo 
piešiami herbiniai ekslibriai. 
Atsiradus spaudai, ekslibriai 
buvo raižomi medžio lentelė
se, metale ir spausdinami. 
Nuo XV a. vidurio-alegori- 
niai, su aforizmais, portreti
niai piešiniai. Vienas pirmųjų 
įklijuojamų ekslibrių yra H. 
Iglerio Vokietijoje apie 1470 
m. Vėliau paplito visoje 
Europoje, JAV, Azijoje ir 
kt. Lietuvoje seniausias eks
libris yra 1,518 m. Žygiman
to Senojo.

Ekslibrius kuria dailinin
kai, daugiausiai grafikai. 
Vieni iš žymiausių — vokie
čių A. Diureris, anglų V. 
Hogartas, prancūzų E. Ma
ne, rusų D. Golycinas, lietu
vių M. K. Čiurlionis, K. 
Šimonis, J. Kuzminskas. 
Leidžiami ekslibrių atskiri 
leidiniai, ruošiamos parodos. 
Po karo lietuvių dailininkų 
parodos buvo suruoštos Len
kijoje, Danijoje, JAV ir kito
se pasaulio šalyse^

Daugumas žmonių trokšta 
papuošti savo knygas eksli
briais. Dabar Lietuvoje kny
gos ženklus turi bibliotekos, 
kultūros rūmai, o, žinoma, 
daugiausiai knygos bičiukų 
draugijos nariai. Vilniuje 
knygos bičiulių klubas “Maž- 

nedidelį traktatą . . . fašiz
mui ginti. Štai kas rašoma:

“Vokietijoje naciai kraštui 
būtų padarę daug gero . . . 
Darbininkams jie davė gra
žius pigius namelius”.

Anot “Draugo”, naciai sa
vo kraštui būtų padarę “dar 
daug gerų dalykų”. Ir tai 
būtų įvykę — vėl cituoju 
“Draugą” — “kad jie nebūtų 
pradėję pulti kitų kraštų”.

Čia, aišku, neminima, kiek 
milijonų kapų naciai “davė” 
daugeliui pasaulio tautų. Čia 
nekalbama, kad tai būta vie
nos gėdingiausių dėmių žmo
nijos istorijoje. Chicagos ka
talikams visa tai atsveria 
“pigūs ir gražūs nameliai”. 
Tikrai “humaniškas” požiū
ris, ar ne?!

Panašių teorijų autoriams 
oi kaip vertėtų pažiūrėti fil
mą “Dialogas su sąžine” — 
gal tai nors iš dalies pažadin
tų ir jų sąžinę. V. M.

Tarybų Lietuvoj 
Birželis žemę 

švelniai apkabino

Juozas NEKROŠIUS

Paklausiau žemės —kas yra 

gyvenimas?

Ji ne iš karto paslaptį atvėrė.

Aprodė pievas, mišką, duonos lauką, 

Gėlilų priskynė, uogomis vaišino, 

Pagirdė vandeniu; čiulbėjo paukščiais. 

Ilgai tylėjo... žemę klostė rūkas.

Žmogaus paklausiau — kas yra 

gyvenimas?

Žmogus į aukštą dangų pažiūrėjo, 

Pasidžiaugė miškais, laukais ir piievomu 

Išrovė usnį, varputį ir svėrę, 

Paglostė rugio varpą... Susimąstė. 

Ilgai tylėjo... Žemę klostė rūkas.

Eugenijaus Rimgaudo nuotraukos

II

vydafe”, kuriam ir aš priklau
sau, suruošė asmeninių eksli
brių parodą, išleido katalogą. 
Mano ekslibris, kurį piešė 
dailininkas V. Kuchalskis, 
puošia mano grožinės litera
tūros knygas. Ekslibryje pa
vaizduoti mano tėvai (1 eksli
bris), jis man simbolizuoja 
tėvų meilę perduotą per kny
gas. Dailininko V. Neimanto 
ekslibryje (2) yra yrašas: 
“Libri amici, libri magis- 
tri” — “knygos — draugai, 
knygos — mokytojai”. Jis 
simbolizuoja vienuolio, kuo 
teko būti, siekimą šviesos. 
Šiuo ekslibriu papuošiau 
ateistines knygas. Dailinin
kės A. Karaliūtės ekslibris 
(3) — artojas, plunksna 
ariantis knygą. Juo papuo
šiau savo išleistas knygas.

Bronius Jauniškis
Žurnalistas

t
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
Netekome dviejų tautiečių
Birželio 9 d. montrealiečius 

sukrėtė liūdna žinia, kad 
mirė Aldona Alenskiene-Ta- 
rnošiunaitė, vos sulaukusi 59 
metų amžiaus. Paliko labai 
liūdintį vyrą, dvi vedusias 
dukras, sesutę ir jos šeimą, 
artimą draugą — Petrą Bizo- 
ką ir T. Lietuvoje tetą ir 
kitus gimines, kuriuos velio
nė aplankė 1978 metais; 
taipgi daug draugų ir pažįs
tamų.

Velionė buvo labai maloni, 
draugiška. Su visais senais ir 
jaunais ji surasdavo žodį 
pakalbėti, pajuokauti. Visa
da būdavo gerai nusiteikus, 
pilna jumoro. Iš pat jaunys
tės nesėdėjo rankas sudėjus. 
Priklausė prie jaunimo cho
ro, dramos ratelio. Veikė 
jaunimo tarpe; vėliau tarpe 
moterų.

Į jos šermenis ir laidotu
ves, ypač ant pietų, susirin
ko labai daug žmonių. Jos 
palaikai, sulyg jos pageidavi
mo, buvo sudeginti.

Tik spėję montrealiečiai 
liūdnai pergyventi Aldonos

mirtį, pasiekė kita liūdna 
žinia, kad buvusi montrealie- 

„tė, o pastaruoju laiku gyvė
musi St. Catherine, Ont., 
mirė Olga Joneliifniene', su
laukusi 71 metų amžiaus. 
Paliko liūdintį vyrą, kuris ją 
visą laiką slaugė, mylimą 
vienturtį sūnų su šeima, bro
lį T. Lietuvoje ir daug drau
gų ir pažįstamų.

Olga nebuvo sėsli. Ji pir
miausiai apsigyveno Edmon- 
tono. Vėliau persikėlė su 
vyru gyventi į Montrealą. 
Čia pagyveno daugelį metų, 
įsikūrė gražiai, bet ir čia 
neapsistojo, nes viliojo būti 
arčiau sūnaus, kuris sukūręs 
šeimyninį gyvenimą, darbo 
sumetimais, išvyko į Onta
rio.

Olgai, kaip ir visiems to 
meto imigrantams, teko pa
tirti daug sunkumų, o kada 
gyvenimas pasidarė geres
nis, tai iškankinta sunkios 
ligos turėjo mirti.

Abiejų velionių šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta, 
o velionėms lai buna lengva 
Kanados žemelė. P.

ST. CATHERINES, ONT., CANADA

Olga Yoneliūnienė

St. Catharines, Ont.
Birželio 10, po sunkios, ir 

kankinančios ligos St. Catha") 
rines, Ont., mirė Olga (Uršu
lė) Yoneliunienė-Bieliauskai- 
tė sulaukusi 71 metų. Olga 
paėjo iš Lietuvos Kiškeliškių 
kaimo, Yezno rajono. Į Cana
da atvažiavo su savo vyru 
Petru, dar, jaunuolė 1929 
metais į Edmontoną, kuomet 
jau prasidėjo depresija ir 
bedarbės laikais turėjo per
nešti daug vargo, ir skurdo. 
Vėliau persikėlė gyventi į 
Montrealą. Gavusi darbą siu
vyklose išdirbo, iki pensijos. 
Vėl persikėlė gyventi su vy
rų Petru į St. Catharines, 
Ont., prie sūnaus.

Ji džiaugėsi, kad galės 
pagyventi, pasilsėti ramiai. 
Bet, nelemtoji ligą išplėšė 
Olgą iš gyvųjų tarpo. Paliko 
nuliūdime vyrą Petrą, sūnų 
Eddy, du anūkus, marčią, ir 
brolį Antaną Lietuvoje. Pir
madienį 13 d. birželio švie
čiant pavasario saulei paly
dėta didelio būrio draugų ir 
giminių ir palaidota Niagara 
Falls, Fairview, grąžiosė ka
pinėse.

Lai būna, lengva tau Cana- 
dos žemelė. Ilsėkis ramiai.

P. Y.

Winnipeg, Man.
Mirė Alexsas Novogrodskis
Gyvenantis U.S.A. Auro

ra, III. Tai yra winnipegiecio 
V. Novogrodskio tikras bro
lis, jauniausis Novogrodskių 
šeimoje. Gimęs Amerikoj 
1915 metais vasario 7-ta d., 
mirė širdies priepuolių gegu
žes 13 dieną. Palaidotas St. 
Charles Union kapinėse 25 
gegužės.

Alexsas buvo vedęs, turėjo 
2 sūnus Eugene ir Gerald, 
vieną seserį Della Schoo ir 
brolį Viktorą, Winnipeg, Ca
nada.

Brolis su seserim Della 
sutvarkė laidojimo dalykus, 
ir grįžo į Winnipegą.

Tegu buna lengva Ameri
kos žemė, Tau Alexsai ilsė
tis.

O mes Winnipego lietuviai, 
klubiečiai ir draugai linkime 
kuogeriausios užuojautas, 
dėl likusių giminių . . .

Klubietis

KĄ JONO PERKŪNO 
VARDAS PRIMENA
[SUKANKA 100 METŲ NUO JO GIMIMO]

Kultūrinės žinios žinelės
RAŠO: FRANK SHUKAS

BAIGĖSI

Mirus mūsų brangiai žmonai, motinai ir močiutei, 
liūdime netekę jos.

Vyras -PETRAS
Sūnus -EDDY

Anūkai - ANDY ir KENN Y
Marti - MADLIN

ST. CATHERINE, ONT., CANADA

Mirus

Olgai Yoneliūnienei
Mūsų mielai draugei.

Reiškiame mūsų giliausią ir nuoširdžiausią užuo
jautą velionės mylimam vyrui, sūnui su šeima, 
broliui T. Lietuvoje ir visiems velionės giminėms, 
artimiesiems ir draugams.

ADOLFAS ir HELEN MORKEVlClAI 
LIUDAS ir PETRĖ KISIELIAI

Montreal, Canada

ST. CATHARINES, ONT., CANADA

Mirus

Olgai Yoneliūnienei
mano brangiai draugei

Reiškiu giliausią užuojautą jos vyrui Petrui, 
sūnui Eddy, anūkams Andy ir Kenneth, marčiai 
Madelin. Spaudžią man širdį liūdesis kartu su 
Jumis. 0 Tau, miela Olga, lai būna lengva ilsėtis 
po tų didelių kančių.

Gyvenimas žmogaus
Tai gėlė laukinė
Čia žydi žaliuoja
Čia dalgis nuskynė.

ELENA JURAITIENĖ
Mano dukrelės ir jų šeimos

Žmonai
Nešu aš tau žiedą lelijos 
Ir vyturio dainą nešu,— 
Jaunyste širdy lai atgyja, 
Gyvent lai tau būna smagu.

Tad eik tu rami per pasaulį, 
Ir neški visiems 

tu džiaugsmus,
I grožį, į šviesą, į saulę 
Per liūtį, per audrą 

vesk mus!

Tau ačiū už tai, kad gyvuoji, 
Tau ačiū už tai, kad esi 
su tavim šios žemės kelionė 
Niekuomet nebus 

mums baisi.

Tad spaudžiam tau ranką! 
laiminga

Gyvenk tu dėl 
džiaugsmo visų,—

Žinok, tu esi reikalinga 
Mums einant likimo keliu!

• • •
Siauskit audros ir perkūnai, 
Vėjai pūskite smarkiau, 
Žemėj audros tepražūna, 
Dainos teskamba plačiau!

Lai klajoja po pasaulį 
Didžio polėkio viltis!
Tegul šviečia visur saulė 
Ir jaunyste žydi vis!

o o o

Apynėlis
• • •

Šniara, ošia ir putoja 
Apynėlis bačkoje,—
Tik smarkiau sutrenkim koją 
Jį pajutę galvoje.
Apynėlis galvą suka, 
Kojas lenkia pamažu,— 
Pataisys jisai tau ūpą, 
Kai išgersi su draugu.

Kęstutis Balčiūnas

Ilgus metus Jonas Perkū
nas išeivijoje buvo vienas 
populiariausių žmonių: jo 
vardas griaudėjo lyg perkū
nas Amerikos lietuvių audi
torijoje, jis visur buvo kvie
čiamas ir laukiamas, o jo 
likimas tapo laisvos minties 
persekiojimo lietuvių emi
gracijoje simboliu. Nors jau 
praėjo daugiau kaip 50 metų 
nuo Jono Perkūno mirties 
(jis mirė 1932 m. rugsėjo 20 
d.), tačiau kiekvienas senes
nės kartos Amerikos lietuvis 
gerai prisimena šį vardą. Jį 
labiausiai išgarsino įvykiai, 
kurie vyko net prieš 70 
metų, bet ir dar palyginti 
neseniai, gerai prisimenamo
je praeityje apie J. Perkūną 
buvo rašoma, ieškoma žinių 
apie jo gyvenimą.

Tai suprantama: J. Perkū
no likimas visada ryškiausiai 
atskleidžia, kaip išeivijos ka
talikų politinės srovės žmo
nės, šitiek mėgstantys kalbė
ti apie demokratiją, sąžinės 
laisvę ir kitus dalykus, žino
ma, Lietuvos adresu, savo 
praktikoje įgyvendino tą są
žinės laisvę, tas demokrati
jos teises prieš kitaminčius, 
prieš laisvamanius, o bū
tent — smurtu, žiaurumu. J. 
Perkūno tragedija tuo ir pri 
simintina, kad ji visiškai ne 
vienintelis atsitikimas. Pa
kanka pavyzdžių, kai, dar 
prasidėjus lietuvių darbinin
kų išsivadavimo Amerikoje 
sąjūdžiui, klebonų sukiršinti 
fanatikai mėgindavo kumš
čiais ir lazdomis įrodyti savo 
įsitikinimų šventumą ar pra
našumą prieš religinių prie
tarų nusikraščiusius tautie
čius. Galima prisiminti dar ir 
buvusio kunigo Mykolo Ksa
vero Morkaus (1864-1939) 
kančias, kurias jis patyrė 
katalikų fanatikų, pačių kle
bonų tampomas po teismus 
dėl skelbiamos laisvamany- 
bės, kuris tiek nusikamavo, 
kad mirė visai suvargęs se
nelių prieglaudoje ... K. 
Karosienės tėvas R. Baltrū
nas dar 1911 m. rašė(knyge
lėje apie “Vienybės” . . . 25- 
metį), jog klebono sukurstyti 
parapijonys išardydavo jam 
šviečiamąsias prakalbas. Ka
talikų fanatikų siautėjimas 
paliko gilius pėdsakus dar 
moksleivės amžiuje pačiai K.

iš atminties J. Perkūno pra
kalbos pirmieji žodžiai. Jis 
pasakė: “Aš esu ne tas per
kūnas, kurie bažnyčių bokš
tus spardo, aš esu geras 
žmogus”.

Iš tikro J. Perkūnas buvo 
kultūringas, žinantis žmo
gus, tad prieš jį savą tiesą 
galėjo ne idėjomis ir žo
džiais, banditišku organizuo
tu smurtu įrodinėti kaip tik 
tie, kas buvo pripratęs prie 
tokių “metodų”. S. Michelso- 
nas savo knygoje “Lietuvių 
išeivija Amerikoje” rašė, kad 
J. Perkūnas iš Lietuvos at
vyko gerokai prasilavinęs, 
inteligentiškas vyras, kad jis 
“buvo geras kalbėtojas, agi
tatorius, buvo labai manda
gaus būdo ir savo kalbose 
nieko neužgaudavo. Kaip ži
noma, S. Michelsonas buvo 
dešinysis socialistas, o J. 
Perkūnas nuėjo su komunis
tais, jį ligos metu lankė ir 
sunkiais jam metais padėjo^ 
kaip tik “Laisvės” darbuoto
jai ir bendradarbiai — V. 
Paukštys, L. Prūseika, R. 
Mizara ir kt. Tai tuo labiau 
paliudija J. Perkūno asme
nybės šviesumą ir jo užpuo
likų nežmoniškumą. Tiesa, 
čia pat J. Michelsonas aiškiai 
netiksliai aprašė 1914 m. 
atsitikimą: esą J. Perkūną 
užpuolę einantį į stotį, po 
prakalbų, taip sumušę, kad 
iš karto atsidūręs ligoninėj ir 
neatsikėlęs iš ligos patalo, 
kad mirė išgulėjęs 18 metų. 
Iš tikrųjų J. Perkūnas buvęs 
užpultas bekalbantis, bet 
einančius iš prakalbų sumušė 
laisvamanius Kazį Sparą ir 
Antaną Orintą, o po to J. 
Perkūnas dar ne sykį važinė
jęs su prakalbomis, dirbęs 
“Laisvėje” ir t. f. Liga, kaip 
žiauraus sumušimo rezulta
tas, pradėjo progresuoti vė
liau, kol nepavertė J. Perkū
no sunkiu ligoniu, invalidu, 
kuris baigė savo jaunus me
tus (jam teėjo 50-ti me
tai . . .) pavargėlių prieglau
doje.

Reikia pasakyti, kad J. 
Perkūnas, nors buvo plačiai 
žinomas žmogus, paliko savo 
biografijoje daug neišaiškin
tų dalykų. R. Mizara skundė
si, kad negalėjęs savo atsimi
nimų knygoje parašyti pla
čiau apie J. Perkūną, nes

TEATRO SEZONAS

Broadway 1982/83 teatro 
sezonas baigėsi su žymiais 
nuostoliais palyginus su pe
reitų metų sezonu. Kalta 
ekonominė krizė, nors bilietų 
-kainos siekė net 45 dol. 
asmeniui į geresnį muzikinį 
spektaklį.

Lankytojų skaičius suma
žėjo. Pereitame sezone buvo 
parduota 10.1 milijonų bilie
tų, o šiemet tik 8.4 milijo
nai. Pajamos pernai buvo 
223 milijonai, o dabar tik 209 
milijonai.

Pastatymai, ypač muziki
nių veikalų, nesulaukė gerų 
kritikų, gal tik “Cats” (Ka
tės) britų pastatymas su 
amerikiečių ir britų aktoriais 
tikisi pabaigos be nuostolių.

Iš 49 naujų Broadway 
premjerų per sezoną, tik 16 
išsilaikė iki dabar. 9 veikalai 
dar vaidinami iš pereito se
zono. Iš viso tik 25 teatruose 
veikalai eina iš 39 oficialių 

"Broadway teatrų. Du teatrai 
yra atnaujinamai — vyksta 
jų pertvarkymai ir remon
tuojami. Jie bus pavadinti 
Naujojo Amsterdamo ir Nau
jojo Amsterdamo Stogo (sce
na ir žiūrovų salė bus ant 
stogo) teatrų vardais. Bet ar 
juos kas nuomuos — tai klau
simas. Tikimasi, kad Naujojo 
Amsterdamo teatro premje
ra, muzikinė komedija, susi
lauks pasisekimo sezono ati
darymo proga.

Nors įvairios nesėkmės ir 
spaudžia Broadway teatrus, 
bet jis vistiek yra New 
Yorko turistų atrakcija ir 
noriai lankomi.

KLOUNŲ TEATRAS
Pirmas New Yorko Klounų 

Teatro festivalis tęsis 5 sa
vaites.

Jame dalyvaus su savo 
varietinio pobūdžio nume
riais iš įvairių Amerikos 
miestų ir cirkų klounai. Bus 
atliekami pantomiminiai 
klounų skečai ir įvairūs juo
kingi muzikiniai pasirodymai 
bei žonglieriai užpildys visą 
programą.

Šiuo festivaliu norima pa
rodyti publikai, kad klouna
da yra irgi aukšto meninio 
lygio ir reikalauja daug pasi
ruošimo, sugebėjimo ir dide-

lio talento atliekant įvairius 
ir sudėtingus veiksmus.

Programoje taipogi pasiro- 
John Towsen knygos 

Kldunai” (Clowns) autorius.
dys
44

RETOS OPEROS 
BOSTONE

Bostono muzikinis festiva- 
į sezoną bus pradėtas su 
ai žinoma Rameau (Ra- 
gimusio prieš 300 metų)

lis š 
maž 
mo, 
opera “Zoroastra”.

Ši
pastatyta Paryžiuje, po kelių 
met 
kart

opera Hjuvo 1964 m.

ų Anglijoj ir dabar pirmą 
ą statoma Amerikoj.

J<|je 3 pagrindinius vaid- 
is atliks solistai iš Pran-mer

cūzijos, o kitus dainuos vieti
nės 
kini 
ciali 
Lėni 
bus 
Am
ruoš Bostono baleto choreo
grafė A. Verdy, o choro ir 
orkestro paruošimu rūpinasi 
vietos muzikiniai vadovai.

pajėgos. Režisuos baro- 
o teatro žinovas ir spę
stas prancūzas Philippe 
ael (Filipe Lenel). Tai 
jo režisūrinis debiutas 

arikoj. Operos baletą pa

ntroji opera šiame festi-
valyje bus atlikta Bostono 
Sar ah Caldwell Operos kom
panijos. Jis parodys Rims- 

Korsakovo operą “Le
da apie nematomą miestą 
ežą ir tarnaitę Fevrovi- 
’. Amerikoje ši opera buz- 
statyta Philadelphijoj

kio-
geni
Kiti
ną” 
vo
193^ m., nors josios premje
ra 
bur

3uvo 1907 m. St. Peters- 
ge, dabartiniame Lenin

grade. Lietuvoje irgi buvo 
pastatyta 1936 
22 d. ir buvo 
“Ktežas”.

Tai viena iš
niiįjų Rimskio-Korsakovo di
dingųjų operų. Madame 
Caldwell režisuos ir diriguos 
šią operą.

in. gruodžio 
žinoma kaip

priešpaskuti-

FESTIVALIS TEXASE
Pirmajame San Antonio 

mieste, Texase, muzikiniame 
festivalyje bus atliekama ka

rinė ir simfoninė muzika, 
pasirodys chorai, teatro tru
pės, operos, džaso, folkloro 

modernių muzikos instru- 
ntalistų grupės. Pakvies- 
yra ir Berlyno opera, kuri 

parodys Richardo Strauso 
operą “Salome”, Berlyno ba- 

.0 trupė. Jie taip pat atliks 
ir Berlioz operos “Fausto pa
smerkimas” koncertinėje for
moje.

fes 
me:

ir 
me 
ta

let

Karosienei . . .
Jonas Perkūnas mirė kaip

stokoję medžiagos — buvo 
ieškota ir “Laisvės” kom- A. MALDONIS

tikras kankinys už laisvą 
mintį, tad jo likimas jaudino 
tiek tuos, kas dar prisiminė 
garsųjį 1914 m. gegužės 7 d. 
atsitikimą Hoosick Falls 
miestelyje, ir tuos, kas apie 
jį tik girdėjo. Todėl ir “Lais
vėje” ne sykį buvo prisime
namas anas atsitikimas, kai 
katalikų fanatikai užpuolė 
kalbantį J. Perkūną ir jį 
sunkiai sužalojo, po to pri
mušė dar kitus du tautiečius, 
o patys, padedant klebonams 
ir vietos valdžiai, išvengė 
teismo bausmės . . . Štai 
1966 m. vasarą, kai A. Gil- 
manas-Gutauskas, aplankęs 
Hoosick Falls miestelį ir pa
sikalbėjęs su įvykio liudinin-

plektuose, bet nesurasta. 
Net to meto periodiniuose 
leidiniuose, kur aprašyta, 
kad Perkūną per prakalbą 
Hoosich Fallse užpuolė kata
likų fanatikai, esama visokių 
prieštaravimų. Aišku, jų pa
gausėjo vėliau, tad “Laisvė
je” pavyzdžiui, 1950.10.24 
net buvo kritikuojami tie, 
kas nerūpestingai atpasakojo 
tragiškus 1914 m. įvykius.

Apie 1921-1922 metus J. 
Perkūnas jau nebegalėjo 
išeiti iš nuomojamo kamba
rėlio, nes nuo sumušimo jį 
paraližavo. Tada jį lankė pa
žangūs draugai, tame tar
pe — laisviečiai, jie rinko 
jam aukas. Juk buvo atėjęs

Šiandien ir visados
Mėlynas Vilniau, 
Rausvas gyvenimo rytmeti! 
Dar nesuaižėjęs, skardus 
Biliūno gatvelės plytų raudonis, 
Šventos Teresės varpai sekmadienio rytą, 
Vokiečių gatvės griuvėsiai, 
Apgriautos sinagogos skliautuose ' 
Unksčiantys alkani balandžiai — 
Tai tavo išnykstančios paslaptys. 
Godi, alkana pavasarių
Sudūlėjusių griuvėsių žemėje — 
Taip mes įaugome į tave...

žaluma

Paukštis pragysta Jaunimo, sode. 
Sveikas, pavasari, ir sudie... 
Šnekios Vilnios žalieji maurai, 
Alyvom kvepiantys Užupio pakarai, 
Bekešo kalno raudona 
Sveika, jaunyste, ir jau

griūtie, 
sudie...

i

kais, aprašė tą prisimintiną 
atsitikimą “Laisvėje”, atsilie
pė ne vienas J. Perkūną 
prisiminęs pažangietis — V. 
Bovinas, R. Mizara, K. Pe- 
trikienė. Tada V. Bovinas 
rašė, kad J. Perkūną reikia 
ne tik prisiminti, kad jo 
“pagerbimas turi įeiti į mūsų 
kultūrinę programą”. V. Bo- 
vinui, kaip turbūt ir dauge
liui kitų pažangių tautiečių J. 
Perkūnas buvo padaręs dide
lį įspūdį, nes ir savo, matyt, 
paskutiniaisiais gyvenimo 
metais rašytuose atsimini
muose V. Bovinas skiria vie
tos J. Perkūnui, kaip vienam 
iš tų socialistų kalbėtojų, 
kurie padėjo grūdinti klasinį 
sąmoningumą: “Dar neišdilo

tragiškas metas, kai J. Per
kūnas, baigęs savo santau
pas, atsigulęs mirti . . . Tada 
katalikų “gerdariai” nepadė
jo jam, bet kai pavargėlių 
prieglaudoje skausmingai gę- 
so jo gyvybė, kai kas pralin
do pas ligonį, mėgino jį 
“sutaikyti” su dievu. Deši
nieji socialistai, anksčiau juo 
nesirūpinę, tada bandė jį 
panaudoti nešvariems pažan
giečių priešų reikalams (apie 
tai J. Perkūno nekrologe 
rašė “Laisvė” 1932.08.24), o 
mėginusius “išgelbėti” jo sie
lą mirties patale kunigus, 
tokiais atvejais sąžinės ar 
padorumo nepaisančius, J. 
Perkūnas nuvarė.

Šitoks buvo lietuvių lais-

Švytintis Vilniau,
Atmerktom akim sapnupjamas 
Jaunystės sapnų mieste! 
Iš tuščios akmeninės rankos

vos minties kankinio gyveni
mas. Šiemet sukanka 100 
metų nuo jo gimimo, ir tai 
paskatino jį dar sykį prisi
minti. O prisimenant reikia 
dar pasakyti, jog tikroji J. 
Perkūno pavardė — J. Pet- 
kūnas, kad jis yra kilęs iš 
Sintautų Šakių rajone, kad į 
JAV atvyko 1902 m. ir buvo 
vienas iš Lietuvių socialistų 
partijos kūrėjų, veikė Ame
rikos Socialistų partijoje, 
kad vertas dėmesio ir jo 
literatūrinis palikimas.

Vytautas Užgirys

• Viešbučio administrato
riau! kambaryje suskamba 
telefonas:

— Sakykite, jūsų viešbutis 
vadinasi „Eldoradas "I

— Ne. „Esplanada ".
— Hmm... Vadinasi, tas 

tipas, kurj išmečiau pro de
šimto aukšto langą, buvo 
teisus...

O Žiūrovas klausia:
— Kodėl šitoje afišoje pa

rašyta, kad dainuoja mišrus 
choras? Aš matau tik vyrus!

— Mišrus todėl, kad pusė 
choristų moka dainuoti, o 
kiti — ne.
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Detroit, Michigan

Antanas Bimba Lietuvoj
Paveiksle matote laidojimą 

Antano Bimbos pelenus Tar. 
Lietuvoj. Jo žmona Ilse nu
vežė pelenus ir prisiuntė šį 
paveikslą Stefanijai, rašyda
ma: “Greetings from Lithua
nia! It’s a sad mission I am 
on. Send-away for Anthony 
was tremendous. People re
spect and love him so.” — 
Use.

Tar. Lietuva sulaukė nors 
jo pelenus, o mes Amerikos 
lietuviai netekome “Laisvės” 
redaktoriaus!

Gavo diplomą
Birželio mėnesis yra moks

lo užbaigimo laikas. Daug 
jaunų užbaigė savo mokslus. 
Šiomis dienomis Good Begin
nings Child Care Center mo
kykloj, kuri randasi South
gate, Michigan, jaunutė Re
nee Olin gavo vaikų darželio 
diplomą. Jos tėveliai, George 
ir Beverly Rye Olin bei senu
kai Alfons ir Emma Rye yra 
labai linksmi. Renee Olin 
ateinantį sezoną pradės 
augštesnę mokyklą.

Išskrido į Lietuvą
Birželio 11 d. iš Detroito 

su Northwest lėktuvu išskri
do Vincas Kirvela, visiems 
gerai žinomas pažangietis. Iš 
New Yorko su Finnair lėktu
vu pasieks miestą Helsinki; 
iš ten su Aeroflot lėktuvu į 
Maskvą ir į Vilnių. Jis daly
vauja “Laisvės” ekskursijoj. 
Kai grįš į namus, prižadėjo 
>atiekt interviu apie savo 

kelionę ir viešnagę Tar. Lie
tuvoj.

Chicagiečiai
Atsisveikint su Vincu Kir

vela atvažiavo svečiai. Šešta
dienio ryte pas Teofile Ma-

siene sustojo chicagiečiai Jo
nas Pateckas, “Vilnies” re
daktorius S. J. Jokubka su 
žmona Onyte, ir jų draugai iš 
Union City, Stanley ir Ber
nice Gentry. Jie aplankė 
ligonę Masienę ir atsisveiki
no su Vincu Kirvela lėktuvų 
stotyje. Vėliau sugrįžo atgal 
į Union City pas draugus 
Gentry ant rytojaus išvažia
vo atgal į Chicagą. Buvo 
malonu visus svečius matyt 
ir pabendraut.

Į Texas valstiją
Detroito Lietuvių klubo 

sekretorius John Smith 
(Smitrevičius) su žmona Es
telle Daubariutė Smith, iš
skrido birželio 8 d. į San 
Antonio, Texas aplankyt sa
vo sūnų Richard ir marčią 
Cindy kurie nusipirko namą 
ir matyt pastoviai gyvens 
San Antonio mieste. Jonas 
Smith sakė kad ne tik aplan
kys sūnų ir marčią, bet 
birželio 5 d. sūnus Riek 
minėjo savo gimtadienį, o 
birželio 4 d. John ir Estelle 
Smith minėjo savo 45 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuves. Taigi kelionė į San 
Antonio buvo reikalinga pa
minėjimui visokių įvykių.

Į vakarus
Birželio 10 d. į vakarų 

valstijas išvažiavo Detroito 
Lietuvių klubo iždininkė Ru
by Vegeliutė Jeske su savo 
pusbroliu Julius Rudys ir jos 
drauge. Sakė su Juliaus Cad- 
dilaku apvažinės bent kelias 
valstijas ir kai bus namie, 
duos interviu apie kelionę.

Iš Calif or nijos
Buvo staigmena kai per 

telefoną pašaukė mus Walter 
Dorinąs birželio 6 d. Sakė

t
UUDNA^ PRISIMINIMAS

Antano Matulionio
Su gilia pagarba ir liūdesiu prisimenu mielą 

idėjos draugą. Nors jau suėjo eilė metų nuo 
Antano Matulionio tragiškos mirties, bet jo doras 
gyvenimas ir rūpestingai atlikti visuomeniški 
darbai pasiliko visų jį pažinojusių neužmiršti, kuris 
per visą savo subrendusį gyvenimą rūpinosi 
žmonių liaudies gerove ir veikė dėl šviesesnės 
ateities darbo žmonėms ir kad taika būtų pasauly
je.

Lai jam bus ramu ilsėtis saulėtos Floridos
*7 f' m c* 10 10

JONAS SMOLENSKAS
Miami, Florida

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Levukas Trakimaučius
mirė 1970 m. birželio 8 d.

Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis 
Amžinu miegu ramiai užmigai 
Nustojo Tau plakus pailsusi širdis. 
Mylimus savo liūdėti palikai. 
Kapai yra paskutinė vieta 
Kai saulėlydis dangų nudažo 
Ir į praeitį skuba diena 
Atmintis skaudi be galo 
Verkia iš gailesčio širdis . . .

Ilsėkis ramiai, mielasis, mes tavo kapą visuomet 
lankysim ir gražias gėles sodinsim.

Liūdinti žmona—MONICA
sūnūs ANDREW ir WILLIAM 

daug anūkų ir proanūkių

atvažiavo iš Californijos ap
lankyt gimines; pirmiausia 
sesers dukrą Frances ir jos 
šeimą; negalėjo aplankyt 
daugiau draugų bei pažįsta
mų Detroite nes birželio 7 d. 
išvažiavo į Hamiltoną ir To
ronto, Canada aplankyt kitas 
gimines ir draugus. Walter 
Dorinąs buvęs chicagietis; jis 
su žmona Josephine daug 
dirbo pažangiose organizaci
jose ir prie “Vilnies”. Jo 
žmona, Josephine (Račkute) 
mirė 1981 m. gegužės 18 d. 
Dabar Walter Dorinąs gyve
na San Diego, Californijoj. 
Buvo malonu išgirst jo balsą 
ir nors trumpai pasikalbėt 
telefonu.

Serga klubietės
Detroito Lietuvių ir Mote

rų Pažangos klubo narė Ona 
Kairaitienė pastaromis die
nomis nesijaučia nes rankose 
turi rheumatoid arthritis; sa
ko nuo riešo iki pirštų abi 
rankos sutinę ir labai skau
da; sunku apsirengt ar ką 
nors veikt.

Kita narė abiejų viršminė- 
tų Klubų Stephanie Saw
chuck taipgi susirgo; turėjo 
plaučių uždegimą; atsidūrė 
ligoninėje, o dabar sveiksta 
“convalescent” namuose, Ro
yal Oak, Michigan. Beje, 
birželio 11 d. Stephanie Saw- 
chuk minėjo savo 90 metų 
amžiaus gimtadienį. Jos anū
kė ir kiti giminės buvo atve
žę į savo namus ir visi 
linksmai praleido dieną.

^.Sužinojome
Visiems gerai žinomas bu

vęs detroitietis, o dabar gy
venantis St. Petersburge, 
Floridoj — Julius Grebli- 
kas — randasi ligoninėje kur 
bus padaryta didelė operaci
ja ant jo akies. Turės “cor
nea transplant” ir tikimasi 
jog po tam Julius Greblikas 
galės gerai matyt. Linkime 
jam viso geriausio.

Mirė žentas
Birželio 8 d. 8:30 vai. 

vakare Fordo ligoninėje mirė 
Juliaus Grebliko žentas, Do
nald Irwin, 68 metų amžiaus. 
Jis turėjo blogą širdį. Nors 
jo namai yra Floridoj, bet jis 
buvo pas Fordo daktarus; 
taipgi pas daktarus specialis
tus Texas valstijoje, bet ne
galėjo jam nieko pagelbėt. 
Velionis paliko dideliame nu
liūdime žmoną Laura Grebli- 
kiutę Irwin; dvi dukras, vie
ną sūnų ir tris anūkus.

Daugiau svečių
Aplankyt Teofilę Masienę į 

St. Clair Shores birželio 7 d. 
atvažiavo draugai Albertas 
ir Albena Litvinai su mamy
te Anna Daukus ir sesute 
Lillian Gugas. Abu Litvinai 
yra smarkūs meškeriotojai. 
Jie praleido popietį prie eže
ro ir pagavo kelias žuveles. 
Buvo malonu juos matyt ir 
linksmai praleist popietį.

Stefanija

Jonas Valaitis 
ligoninėje -

Vienybės ir Tėvynės re
daktorius Jonas Valaitis jau 
antra savaitė kaip randasi 
Brookdale ligoninėje, Brook- 
lyne. Jam buvo padaryta 
viena operacija ir dabar tyri
nėjimai eina ar reiks antros.

Linkime J. Valaičiui greit 
pergyventi sunkumus ir grįž
ti prie savo svarbių darbų.

Red.

Washington. — Naujai pa
skirtasis specialus Amerikos 
pasiuntinys Centrinei Ameri
kai, Richard Stone, neoficia
liai susitiks su Salvadoro 
sukilėliais, ieškodamas kelio 
užbaigti jau trejus su puse 
metų jų vedamą kovą prieš 
JAV remiamą Salvadoro vy
riausybę. Jis su jais disku
tuos jų dalyvavimą preziden
tiniuose rinkimuose, įvyk
siančiuose gruodžio mėn.

KOVOTOJAI UŽ TAIKĄ IR PAŽANGĄ

Mano sielos šventė

Stasys Kuzmickas

Tarybų Lietuvoje “Tėviš
kės” draugijos pakviestas* 
viešėjo žinomas pažangiųjų 
JAV lietuvių veikėjas, Lietu
vių piliečių klubo Floridoje 
viceprezidentas, pažangaus 
“Dainos mylėtojų” choro ta
rybos prezidentas Stasys 
KUZMICKAS. “Tiesos” re
dakcijos paprašytas, su sve
čiu iš Jungtinių Valstijų kal
basi žurnalistas Algis Kusta.

Žinome, kad esate gimęs 
Amerikoje. Tačiau likimas 
lėmė augti ir Lietuvos žemė
je.

Pirmojo pasaulinio karo 
sūkuriai mus su šeima nuve
dė į Rusiją. Paskui atsidū
riau tėvų gimtojoje žemėje. 
Gyvenau Kaune iki 1927 me
tų. Amatų mokykloje šalt
kalvių išsimokiau. Ne, nedir
bau to darbo. Turėjau iš 
prigimties gera balsą, teno
rą. Galiu pasigirti, kad su 
jaunystes draugų Stepu Žu
ku vaidinau M. Petrausko 
operetėje “Consilium faculta- 
tis”. Traukė dainavimas, 
teatras. O taip išėjo, kad, 
atsidūręs vėl Amerikoje, bu
vau priverstas leistis į ang
lies kasyklas, 27 metus po 
žemėm išdirbau. Anglies 
dulkės nusėda plaučiuose ak
menimis. Man taip baisiai 
neatsitiko — gal sveikata 
stipresnė, o gal todėl, kad, 
būdamas dainininkas, žino
jau, kaip kvėpuoti.

Daina taip pat valė plau
čius . . .

Taip. Shenandoaje, kur 
dirbau, sukūrėm gerą šachti
ninkų kvartetą. Dainavom 
per visą Ameriką — “Lais
vės”, “Vilnies” renginiuose, 
gegužinėse. Kaip dabar pri
simenu vienos M. Petrausko 
dainos žodžius: “Per amžius 
mes aukso sukrovėm kalnus, 
pasauliui išstatėm didžiau
sius namus, suradome anglį, 
išdirbome plieną, mes nuga
rą lenkėm prie darbo kas 
dieną”.

Shenandoaje buvo daug 
lietuvių. Juos veikė pažan
gos idėjos. Dalyvavome ben
drame Amerikos darbininkų 
judėjime už socialinę lygybę. 
Sakau, gal kas galvoja — 
Amerikoje dolerius gali skin
ti kaip vaisius nuo medžių. 
Taip nėra. Jei dabar šachti
ninkai uždirba daugiau nei 
mano laikais, tai pasiekta 
per nelengvą kovą. Į ją 
kvietė ir mūsų dainos.

1954 metais kasyklas užda
rė. Buvau 45 metų, dar 
reikėjo dirbti — persikėliau į 
Clevelandą. Kroviau prekes. 
Buvo ten choras, teisybė, ne 
kažin koks, teko vos ne iš 
naujo kurti.

Mums, Amerikos lietu
viams, tai nėra lengva. Labai

sunku gauti vadovių Dabar 
Floridoje, Saint Petersburgo 
mieste, kur gyvenu, daly
vauju “Dainos mylėtojų’’ 
chore. Lietuvių piliečių klube 
kas šeštadienį vyksta mūsų 
renginiai, koncertai. Dainuo
jame ir jūsų gražias dainas.

Tenka vadovauti Lietuvių 
literatūros draugijos kuopai. 
Turim savo knygyną, gau
nam iš Lietuvos laikraščių — 
jais domisi ir kiti svetimtau
čiai, prisidedantys prie mūsų 
veiklos. Kuopa turi savus 
“Laisvės” ir “Vilnies” laik
raščių korespondentus. Mes 
daug paremiam šiuos laikraš
čius — juk jie rašo apie 
Tarybų Lietuvą ir teisingai 
rašo, tie laikraščiai yra mūsų 
bendro pažangaus sąjūdžio 
svarbi dalis.

Žinome, Floridoje dabar 
telkiasi daug pažangių tau
tiečių — matyt, senesniems 
žmonėms čia lengviau pragy
venti, palankesnis klimatas.

Daug kas atvažiuoja ir 
atostogauti. Taip mūsų Klu
bo nariais yra daug tautie
čių — šimtas su viršum. Visi 
labai domisi, kai susitinkam 
su aplankiusiu Lietuvą.

Dabar tokia proga pasida
lyti įspūdžiais bus ir Jums.

Į Lietuvą po ilgo išsiskyri
mo atvažiavau tik 1980 me
tais, per Dainų šventę. Aš 
pats dainavau pirmoje Lietu
vos dainų šventėje Kaune. 
Bet jos nė iš tolo nepalyginsi 
su ta, kurią regėjau Vilniuje. 
Pirmąsyk mačiau tiek daug 
dainuojančių. Daug gražaus, 
tvarkingo jaunimo.

Lietuva dabar labai patin
ka. Žmonės gerai gyvena. 
Amerikoje iš sykio matai 
didelius skirtumus. Matai 
ten vargingų žmonių, apiply
šusių, basų. Plinta narkoma
nija, plėšikavimai. Vakarais 
baugu išeiti į gatvę. Ne taip, 
kaip pas jus.

Aplankiau gimines Alytaus 
rajone, “Gegužės pirmosios” 
kolūkyje. Gyvena gražiai. 
Turi premiją už grožį.

Chicagos dipukų laikrašty
je skaičiau, kad Lietuvoj 
nieko nėra. Televizijos ante
nos ant stogų, ir tos esančios 
dėl propagandos. Vienas juo
kas ... Ką jie žino, šiandie
ninės Lietuvos nematę. Tarp 
tų, kurie karo sumaištyje 
atsidūrė Amerikoje, yra ir 
gerų žmonių, bet yra ir 
tokių, vadinamųjų “vaduoto
jų”. Jų dainelė sudainuota.

Tai gal sugrįžkime prie tų 
dainų, kurios skamba Lietu
voje. Jūs Vilniuje dalyvavote 
“Aido” vyrų choro koncerte 
Valstybinėje filharmonijoje. 
Ne žiūrovas buvote . . .

Sudainavau kartu kelias 
dainas iš tų, ką mes ir

Floridoje dainuojame — A. 
Raudonikio “Tėvynę”, porą 
liaudies dainų. Nesitikėjau, 
kad žiūrovai taip audringai 
vertins. Buvau pakviestas į 
vakarą Menininkų rūmuose. 
Čia sutikau senus pažįsta
mus, su kuriais kartu šven
tėme “Laisvės” 70-metį New 
Yorke — solistę A. Stasiū
naitę, smuikininką R. Kati
lių, buvo čia ir solistas V. 
Kuprys su žmona, kompozi
toriai P. Tamuliūnas ir J. 
Gaižauskas, poetas V. Rei- 
meris, “Aido” vadovas A. 
Lopas.

Kur tik ėjau, visur labai 
gražiai mane priėmė. Nema
nau, kad vertas tokios gar
bės, nesu joks profesionalas, 
niekur nesimokiau dainuo
ti .. . Veikiau tai pagarba ne 
tik man, bet visai pažangia
jai išeivijai už jos pasiryži
mą, ištvermę, meilę tėviškei.

Tą pagarbą geriausiai pa
tyriau, dalyvaudamas Anta
no Bimbos palaikų laidojime 
Rokiškyje. Tose nepaprastai 
gražiai surengtose iškilmėse 
dalyvavo daug žmonių.

Buvau dar viename kon
certe Filharmonijoje. Girdė
jau pirmąkart garsųjį Lietu
vos tenorą V. Noreiką. Solis
tė G. Apanavičiūtė skambiai 
dainavo “Mano sieloj šian
dien šventė” — tą dainą ir aš 
Floridoje atlieku.

Jūs rodėte — atsivežėte 
užrašų knygutę su prieš dau
gelį metų įrašytais jaunystės 
draugų linkėjimais. Joje — 
rūtos šakelė, kurią išsivežėte 
į Ameriką. Penkiasdešimt su 
viršum metų išsaugojote!

Gražus tas Nemuno kraš
tas. Gražus ir metas: žaliuoja 
lygūs, dailiai išdirbti kolūki
nio kaimo laukai, skamba 
puikių kelių stygos, žydi 
miestų gėlynai. Žydi ir jūsų 
kūrybinės pajėgos. Mane 
džiugina visų tarybinių žmo
nių kova už taiką visame 
pasaulyje.

Būti Tarybų Lietuvoje — 
man iš tiesų sielos džiaugs
mas, jos šventė.

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

kad ir pamaži, veda 
.skaitos: mirtina bai-

Skaitykite ir 
remkite “Laisvę”

logika, 
prie a 
mė, kiįrią Pinocheto korikai 
pasėjo 
ko, 
galvas, 
vaitėmįs masinės demonstra 
cijos u 
to per 
dabar 
masėse, o sukilėlių rateliuo
se, ku'ie jau mato besiarti
nantį jų valdymo galą.

Čilėje, su laiku prany- 
žijionės pradeda kelti 

taip, kad šiomis sa-

ž demokratiją persiri- 
visą šalį. Jeigu ten 

baiminamasi, tai ne

endami New Yorko 
styje mes esame pri- 
prie savo miesto —- 
atrodo lyg natūralu.

Gyv 
didmie 
pratę 
viskas
Bet pabuvus užsienyje neku- 
rį laiką, New Yorkas atrodo 
beveik 
triūkš 
Sugrįž 
dviejų 
vienos 
Vilniaus beveik idiliškos ra
mybės
New Yorku, nes tai ne vieno
do di 
Maskv 
tis. 
kaip t.
MaskVos metro (pogrindiniai 
traukiniai) rieda tyliai, su
stoja 
kaip p 
pavyzdinga, kur ir užsienie
tis gal 
vykti 
mėta, 
tvarkoje. O pas mus? Juk 
mūsų 
tai be 
susiki 
rėžian 
apden 
nepak

Neg 
jauni 
dens ] 
šaliga 
garai 

Bet
Yorkais lyginasi neigiamai — 
Koper 
irgi švarus, tvarkingas, ma
lonus 
tingoj 
tvarkyti savo didmiesčių?

neitikėtinai nešvarus, 
mingas, chaotiškas, 
(au į New Yorką po 

savaičių Vilniuje ir 
savaitės Maskvoje.

ir švaros nelyginsi su

dumo miestai. Bet 
a gi toks pat didmies- 

Skirtumas, betgi, tai 
arp nakties ir dienos.

stotyse, kurios atrodo 
lalociai ir kuriose švara

i lengvai susivokti kur 
— viskas aiškiai pažy- 

viskas puikiausioje

subvejus vasaros metu 
veik pragaras — baisus 
nšimas, nešvara, ausis 
tis triukšmas, užrašai 
gti grafitais, karštis 
eliamas, smarvė . . . 
geriau ir gatvėse — 
žmonės atidaro van- 
lidrantus, kad atvėsti, 
viai apteršti, gazolino

oildo orą . . .
ne tik su Maskva New

haga, kur teko sustoti,

didmiestis. Kodėl tur-
Amerika negali su-

Ilse Bimba Writes
BACK TO HIS
NATIVE LAND

It’s a beautiful day for 
Anthony, I thought getting 
up in the morning, Friday, 
June 3 in Vilnius, “Neringa” 
hotel. And it was a beautiful 
day — sad but beautiful.

Car took us from Vilnius 
to Rokiškis on a good road 
and a lovely view of the 
forests, fields, new apart
ment houses, complexes and 
collective farms.

There was also a bus and 
many other cars from Vilnius 
going to Anthony’s memori
al. The ride took about two 
hours.

At the arrival we were 
greeted by many friends and 
government officials.

Anthony’s urn was put on 
a hand made beautifully 
carved carrier in Rokiškis 
big cultural hall, his picture 
on the wall in the back
ground, baskets and bou
quets of flowers in front of 
the urn and many, many 
wreaths all the way on the 
side against the wall with 
wide white and red ribbons 
with senders names on them 
in gold.

In the honor guard stood 
two young women in natio
nal costumes in front of the 
urn and two men in national 
costumes in back of it.

Honor guard was changing 
about every 5 minutes. 
There came two young stu
dents accompanied by their 
teachers with flowers in 
their hands; father with his 
young daughter and mother 
with her young son; officials 
of the government; women

and men from the village 
where Anthony was born,

y pictures were taken, 
the cultural hall we

etc.
It was a deeply moving 

display of love and respect 
for Anthony Bimba.

Man
From
went to Panemunelis to An
thony’ 
about 
and it
was that long. I looked back 
once and didn’t see the end

s grave site. It was
3 miles from Rokiškis, 

seemed the cortege

of it.
At t 

was p 
stone, 
relief 
Varna:

Very many moving words 
were said by many . . . Even 
the flowers carried by the 
people, and strong wind and 
rain a 
mony 
thing about Anthony.
^" 's were in many eyes 

ęaviness in hearts. We 
st a friend and a fear- 
ghter whom we need

he monument the urn 
laced on a memorial 
Anthony’s bronze ba- 
made by artist E.

s on it.

it the end of the cere- 
seemed to say some-

Tea 
and h 
had lo; 
less f: 
so badly today. Death is 
threat 
dark

ening all of us under a 
cloud of the nuclear

war.
Ceremony at the memorial 

ended 
nal” s

We 
and g 
to prevent the next war. If 
we do 
highest tribute to our be
loved 
ba w 
fough’ 
world 
us to

with the “Internatio- 
ang softly by all.
have to stay united

3 on and do all we can

that, it would be the

leaders Anthony Bim
ho worked hard and 
, hard to help make the 
a better place for all of 
ive in.

Ilse Bimba




