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KRISLAI
Filmas “Raudonieji” 
Neatleis Kompanijai 
Šypsenos—bet kokios? 
Jeigu jie prisikeltų . . .

R. BARANIKAS
Nei iš šio nei iš to—staiga 

net trijuose New Yorko teat
rų ekranuose (ir eilėje pro
vincijos miestų teatrų) suži
bėjo naujas filmas, pavadin
tas trumpai ir drūtai 
"Reds” —reiškia "Raudo
nieji”.

Šiais Reagano-Haigo lai
kais iš tokio pavadinimo fil
mo būtų galima tikėtis aršios 
antikomunistinės propagan
dos. Bet istorija lėmė kitaip: 
šis filmas yra gan realistinis, 
nors romantiškas John Reed 
ir jo mylimosios Louise 
Bryant biografinis gyvenimo 
apibūdinimas.

John Reed buvo tas Ame
rikos žurnalistas-rašytojas, 
kuris Spalio revoliucijos me
tu buvo revoliuciniame Pe
trograde ir parašė tą garsią 
ją knygą "Dešimt Dienų, ku
rios sukrėtė pasaulį? Ir neti
kėtai, beveik neišaiškinamai, 
filmas traktuoja Reedo rolę 
simpatingai.

Spalio revoliucija traktuo
jama kaip idealistinis įvykis 
pasaulinėje istorijoje. Filmas 
turi tam tikrų istorinių silp
nybių, bet, bendrai kalbant, 
jis privers milijonus ameri
kiečių geriau suprasti, ką 
pasauliui reiškė Raudonasis 
Spalis. j ]

Tennessee Consolidated 
kasykloje Numeris 21 ketu
riolika angliakasių prarado 
savo gyvybes, kuomet lieps
ningas sprogimas juos ap
gaubė.

Žūti kasyklose mainie- 
riams-angliakasiams ne nau
jenybė. Angliakasių šeimos 
pripratusios prie tos nuolati
nės baimės. Bet baimės ir 
liūdesio neužtenka. Štai ką 
reikia įsidėmėti: Per paskuti
nius dviejus mėnesius kasyk
lų Saugumo ir Sveikatos ad
ministracija net 22 kartu 
kompaniją įspėjo, kad kasyk
loje yra pavojingos darbui 
sąlygos! Buvo reikalauta tai
syti, remontuoti. Ir kiekvie
nu metu kompanijos advoka
tai, kurie kaip tik tam ir 
samdomi, atsakė mandagiais 
laiškais, kad "kompanija 
imasi žygių nustatyti tikslų 
remonto laiką . . .”

Kodėl atidėliota? Pigiau 
parašyti laišką, negu imtis 
taisymo. Žuvusiųjų šeimos ir 
žuvusiųjų darbo draugai 
kompanijai už tą kriminaliz- 
mą neatleis!

□
Lyriškoje poezijoje, kuri 

dabar mus pasiekia iš Lietu
vos (Mieželaičio, Mackevi
čiaus) kartais suvirpa sty
gos, kurios tiesiog paliečia 
širdį. Galima būti internacio
nalistu ir gyventi toli nuo 
tėvynės, bet kaip nepajusti 
pačioje širdies gilumoje šių 
Broniaus Mackevičiaus eilių:

Jeigu ne tu
Dienas pavertus sodais, 
Laužais prie miško, 
Skambėsiu dainų.
Tėvynė mano, 
Vis dažniau man rodos — 
Tu viskas
Kam ir kuo aš gyvenu.

□
Laiks nuo laiko “Laisvėje” 

pasirodo skyrelis "Šypse-

Abi Vokietijos stovi 
už taiką Europoje

Dviejų Vokietijų vadai kalbasi savo kraštų reikalais: 
Federatyvinės Vokietijos kancleris Helmut Schmidt [k.] ir 
Demokratinės Vokietijos prezidentas Erich Honecker.

Hubertusstock, Demokra
tinė Vokietija. — Baigdamas 
savo poros dienų susitikimą 
su Demokratinės Vokietijos 

■ prezidentu Erich Honecker, 
Fed. Vokietijos kancleris 
Helmut Schmidt spaudai pa- 

< reiškė, kad jo vizitas prisidė
jo prie kai kurių problemų 

, gilesnio pažinimo ir kai kurių 
i dalykų išsiaiškinimo. Esą, 
kai vienas kitą labiau pažįs
ta, tai ir problemų sprendi
mas tampa lengvesnis.

Abidvi pusės sutarė gerin
ti abiejų Vokietijų santykius 
politiniais kontaktais ir eko
nominiu bendradarbiavimu. 
Nebuvo paskelbta kokių nors 
konkrečių sutarimų, išskyrus 
vieną, būtent, kad Fed. Vo
kietija pusei metų pratęsia 
savo kreditus Demokratinei 
Vokietijai pirktis Fed. Vo
kietijos prekių.

nos”, perspausdintas iš kitų 
laikraščių.

Lengvo, humoristinio turi
nio mums tikrai reikia, bet 
turiu pasakyti, kad tose 
“Šypsenose” parinkimas gan 
žemo lygio. Labai dažnai ten 
"juokas” yra moterų sąskai
tom lyg moterų lygybės ir 
savigarbos klausimas būtų 
vienas dalykas, o humoras 
kitas.

Jeigu tie, kurie tas “Šyp
senas” originaliai sutelkia, 
“Laisvės” redaktorių užduo
tis turėtų būti ten atskirti 
pelenus nuo grūdų.

□
Susitiko ir ilgokai tarėsi 

Vakarų Vokietijos Federali
nės respublikos kancleris ir 
Rytų Vokietijos Demokrati
nės respublikos premjeras.

Tarp abiejų vokiškųjų val
stybių, žinoma, yra didžiulis 
skirtumas: viena yra kapita
listinė valstybė, tvirtai lie
kanti Vakarų santarvėje, ki
ta yra tarp tvirčiausiai link 
socializmo žengiančių šalių.

Bet visgi, jeigu Hitleris, 
Goeringas, Goebelsas ir kiti 
nacių vadai, kurie svajojo 
apie tūkstanties metų Tre
čiąjį Reichą iš kapų prisikel
tų, jie be galo nustebtų. 
Koks skirtumas bebūtų, abi 
Vokietijos dalis valdo žmo
nės, kurie save vadina socia
listais—socialdemokratai 
vieną dalį, komunistai—kitą. 
Kitaip sakant, Vokietiją val
do tie, kuriuos naciai žiau
riausiu būdu bandė pribaigti 
savo sadistinėse koncentraci
jos stovyklose!

Tačiau bendras įspūdis, 
anot kanclerio, tai esantis 
autentiškas sutarimas, jog 
geresni santykiai yra galimi 
ir jie prisideda prie taikos 
Europoje.

Savo vizito pabaigoje kanc
leris Schmidt dar apsilankė 
viduramžių charakterį turin
čiame miestelyje Guestrow. 
Ten jis susitiko su paprastais 
žmonėmis bei pabuvojo me
morialiniame muziejuje ir 
studijoje skulptoriaus Ernst 
Barlach, kuris Hitlerio lai
kais buvo persekiojamas 
kaip “degeneratas”.

Tuo tarpu, kai kancleris 
Schmidt viešėjo Demokrati
nėje Vokietijoje, Fed. Vokie
tijoje jo buvęs priešininkas 
Bavarijos premjeras Franz- 
Jozef Strauss, kurį jis nu
rungė pereitų metų visuoti
niuose rinkimuose, apkaltino 
jį, kad Schmidt parodęs “po
litinio instinkto stoką”. Esą 
kancleris pasilikęs svečiu 
Rytų bloko režimo lyderio, 
kuris mėnesių mėnesiais rei
kalavęs imtis akcijos prieš 
Lenkijos Solidarnosc uniją.

Bet, kaip pabrėžia Fed. 
Vokietijos šaltiniai, kancleris 
tuo savo viešėjimu kaip tik 
norėjęs parodyti, kad Vaka
rų blokui nebuvę reikalo taip 
skubiai dramatizuoti padėtį 
Lenkijoje.

Gera žinia 
pensininkams

Washington. — Atstovų 
Rūmų ir Senato atstovai su
tarė, kad reikia atstatyti 
minimum $122 Social Securi
ty mokėjimus daugiau nei 3 
milijonams asmenų, kurie 
juos dabar gauna.

Pagal Kongreso nutarimą, 
tokie mokėjimai turėjo pasi
baigti 1982 m. kovo mėn. Bet 
dabar sakoma, kad tuos pini
gus gaus tik tie, kurie juos 
jau gauna, ir naujų nebus 
pridedama po 1982 m. sausio 
1 d.

Tą atstovų sutarimą dar 
turės patvirtinti Atstovų Rū
mai ir Senatas. Šis pakeiti
mas padarytas ryšium su 
paaiškėjusiu visuotiniu nepa
sitenkinimu visoje Ameriko
je.

Taip pat abiejų rūmų at
stovų buvo sutarta, jog visi 
trys Social Security fondai 
gali vienas iš kito fondo sko
lintis, kad žmonės galėtų 
gauti jiems priklausančias 
sumas.

Naujas Jungt. Tautų 
gen. sekretorius

Jungtinės Tautos. —Po ilgų 
pastangų, gruodžio 11 d. 
Saugumo Tarybai pagaliau 
pavyko parinkti kandidatą į 
generalinio sekretoriaus pos
tą, kuriame jau dvi kadenci
jas— dešimt metų išbuvo 
Austrijos diplomatas dr. 
Kurt Waldheim ir dabar dar 
norėjęs būti išrinktu trečiam 
terminui.

Waldheimo kandidatūrai 
nepraėjus ir paskui jam galu
tinai atsisakius kandidatuoti 
bei atsisakius ir antram kan
didatui—Tanzanijos užsienio 
reikalų ministrui Salim Ah
med Salim, Saugumo Tary
bai buvo suteiktos laisvos 
rankos pasirinkti gen. sekre
torių net iš keleto kandidatų.

Nors dar Generalinė asam
blėja nepatvirtino, bet tai 
įvyks dar šios savaitės laiko
tarpyje, naujuoju gen. sek
retorium parinktas Peru dip
lomatas Javier Perez de 
Cuellar, 61 m. amžiaus. Tai

Javier Perez de Cuellar
pirmas sykis, kai pats aukš
čiausias Jungt. Tautų postas 
tenka Lotynų Amerikai.

Iki pereito gegužio pabai
gos Perez de Cuellar buvo 
Jungtinių Tautų pasekreto- 
rium politiniams reikalams. 
Jis dukart lankėsi Pakistane 
ir Afganistane kaip specialus 
Jungt. Tautų atstovas ir, 
nors kokios nors pažangos 
nepasiekė santykiuose tarp 
tų dviejų kraštų bet ir nė 
vienai pusei neįsipyko. Ma
noma, kad dėl to ir Tarybų 
Sąjunga, kad ir nebalsavo už 
jį, bet ir neprotestavo, kas 
būtų reiškę veto. Pirmieji du 
kandidatai—dr. Waldheim ir 
Salim—buvo keliolika kartų 
vetuoti Amerikos ir Kinijos.

JAV ambasadorė Jeane 
Kirkpatrick tuojau pat po 
balsavimo spaudai pareiškė, 
kad ji esanti patenkinta, jog 
naujasis gen. sekretorius bus 
iš Peru, su kuria JAV turinti 
draugiškus santykius. Nau- | 
jasis gen. sekretorius savo 
pareigas pradės nuo sausio 1 
d.

London. — Kanados parla
mento prašymu, Britanijos 
karalienė Elžbieta ateinan
čiais metais atvyks į Kanadą' 
įteikti jai naują konstituciją. 
Taip bus užbaigti Kanados 
kolonijiniai ryšiai su Britani
ja. Konstituciją patvirtino 
Kanados House of Commons 
užpereitą savaitę, o Sena
tas—pereitą antradienį.

Calcutta, Indija. —Pereitą 
savaitę siautėjęs taifūnas 
Bangladeše, Vakariniame 
Bengalyje ir Orissoje padarė 
žymių nuostolių ir daugiau 
kaip porą milijonų gyventojų 
išvietino. Esama ir žuvusių.

Lenkijoje paskelbtas karo sto
-Per pastaruo- f.........................................................  ”Varšuva.—Per 

sius dešimt mėnesių gen. 
Wojciech Jaruzelski stengėsi 
raminti Solidarnosc uniją, 
kad ji nesigriebtų kraštuti
numų. Jis keitė savo minis
trų kabinetą ir darė viską, 
kad būtų galima sulaikyti 
Lenkijos slinkimą į ekonomi
nį chaosą. Bet visa tai nieko 
nepadėjo, nes Solidarnosc 
unija, pradžioje gimusi kovo
ti už darbininkų teises, toly- 
gio didino savo programą ir 
jau buvo tapusi politinio ju
dėjimo organizacija.

Pereitą sekmadienį, gruo
džio 13 d., gen. Jaruzelski, 
kuris šiuo metu yra premje
ras ir Lenkijos Komunistų 
partijos pirmasis sekreto
rius, paskelbė krašte karo 
stovį. Tai įvyko tuo metu, 
kai Gdanske posėdžiavo Soli
darnosc unijos vadai ir 
svarstė savo ateities planus: 
pravesti Lenkijoje referen
dumą, atsiklausiant gyvento
jų, ar jie pasitiki gen. Jaru- 
zelskiu, ar jie nori laikinės 
vyriausybės ir laisvų rinki
mų, ar jie nori, kad Tarybų 
Sąjunga laikytų savo kariuo
menę Lenkijoje ir ar jie 
pasitiki Lenkijos komunistų 
partija, kad ji tokias garanti
jas užtikrintų.

Karo stovis paskelbtas po 
to, kai buvo suimti visi kraš- 
tutiniškai nusiteikę Solidar
nosc vadai ir taip pat suimta 
eilė buvusių Lenkijos aukš
tųjų partijos pareigūnų ir 
vyriausybės narių, kurie sa
vo korupcija ar netinkamu 
valdymu privedę Lenkiją 
prie dabartinės krizės.

Dabar Lenkiją valdo Tauti
nio Gelbėjimo Karinė Tary
ba. Pradžioje buvo nutrauk

IZRAELIS PRISIJUNGIA
GOLAN HEIGHTS

Jeruzalė.—Per radiją pra
nešta, kad Izraelio vyriausy
bė nutarė Holan Heights 
teritorijoje įvesti Izraelio įs
tatymus, kas praktiškai reiš
kia, jog anksčiau buvusi teri
torija, kurią Izraelis po 1967 
m. karo su arabais valdė 
kaip okupuotą, dabar taps 
Izraelio dalimi. Panašiai atsi
tiko ir su arabų valdomos 
Jeruzalės dalimi, kurią žydai 
1967 m. užėmė ir netrukus 
prisijungė bei padarė savo 
valstybės sostine.

Sprendimas prisijungti Si
rijai priklausančią teritoriją 
buvo padarytas slaptame Iz
raelio ministrų kabineto po
sėdyje, o vėliau jo nutarimą 
parlamentui prezentavo 
premjeras Menachem Begin, 
vos spėjęs išeiti iš ligoninės, 
kur buvo paguldytas, kai 
griūdamas susilaužė šlaunies 
kaulą.

Premjeras Begin parla
mentui aiškino, jog Izraeliui 
nusibodę siūlinėti arabams 
taikos sutartį. Jis kritikavo 
ir Sirijos prez. Assado pa
reiškimą, kuriame tasai sa
kęs, jog Sirija nepripažin- 
sianti Izraelio nė po šimto 
metų ir kad Sirijos užs. reik, 
ministras arabams pataręs 
laukti, ligi Izraelis susilpnės 
militariškai ir tada jį pulti.

Tasai Izraelio žygis padarė 
staigmeną tiek JAV, kurios 
jį remia, tiek Egiptui, su 
kuriuo vieninteliu iš arabų 
šalių jis turi taikos sutartį.

VIS

Gen. Wojciech Jaruzelski

tas bet koks civilių susisieki
mas ir ryšiai su užsieniu. 
Kariuomenė užblokavo Soli
darnosc būstines visuose di
džiuosiuose miestuose ir su
spendavo unijos veiklą. Jos 
vadas Lech Valensa, kuris 
nebuvo suimtas, Varšuvoje 
dalyvauja pasitarimuose su 
vyriausybe, kaip išvengti to
limesnės konfrontacijos.

Tuo tarpu arkivyskupas 
Jozef Glemp, Katalikų Baž
nyčios galva Lenkijoje, tu
rintis didelį autoritetą lenkų 
tarpe, savo pamoksle, trans
liuotame per radiją pereitą 
sekmadienį kvietė darbinin
kus sugrįžti prie darbo ir

Juodai pažymėtoji prieš 1967 
m. žydų su arabais karą 
Sirijai priklausiusi teritorija 
įjungiama į Izraelio valstybę. 
Dėl jos ateinančiose savaitė
se gali kilti daug tarptautinio 
neramumo.

Amerika, kurios pritarimo 
Izraelis nė nesitikėjęs ir to
dėl jos neatsiklausęs, tuojau 
pat pareiškė susirūpinimą, o 
Egiptas prisibaimina, jog tai 
gali komplikuoti ateities su
tarimus.

Ši Izraelio “bomba” niekais 
paverčia Amerikos ir jos 
prez. Reagano politiką ir 
visas specialaus pasiuntinio- 
mediatoriaus Philip Habib 
pastangas tarp Izraelio ir 
Sirijos pašalinti krizę, susi
dariusią ryšium su Sirijos 
raketų ir kariuomenės dislo
kavimu Libane.

Sirijos užaliarmuota Jung
tinių Tautų Saugumo Tary
ba. Čia tenka laukti karštų 
debatų ir neišvengiamo pa
smerkimo Izraelio politikai, o 
tuo pačiu ir Amerikai.

kovos vienas prieš 
"kiekviena ranka 

atstatyti 
<ai tik pasibaigs 
is. Tą patį pabrėžė

ekstremistai ne- 
rie civilinio karo. 
Sąjungos spauda,

nepradėti 
kitą, nes 
yra reikalinga” 
kraštui, 
karo stovi 
ir popiežius Jonas Paulius II 
pereitą sekmadienį šv. Petro 
aikštėje susirinkusiai apie 30 
tūkst. miniai. Mat baimina
masi, kad 
privestų p

Tarybų 
pranešdaina apie įvykius 
Lenkijoje, pabrėžia, jog tai 
esąs lenkti vidaus reikalas, 
kaip jie tvarkosi. JAV ir 
kituose kraštuose taip pat 
esama įsitikinimo, kad lenkai 
gal pajėgs 
reikalus s 

patys vieni savo 
usitvarkyti, nors

prez. Reagan jau pakartoti
nai įspėjo, kad Tarybų Są
junga nesikištų. Tuo tarpu 
Washington© politikieriai 
analizuoja karinius praneši
mus, ar nesama žinių apie
Tarybų Sąjungos kariuome
nės judėjimą Lenkijoje, ku
rioje ta ka riuomenė laikoma 
pagal Varšuvos Gynybos 
Pakto susitarimus.

Roma. -4 Popiežius Jonas
Paulius H, kaip skelbia Vati
kano radijas, siunčia savo 
specialius mokslininkus at
stovus į Wąshingtoną, Mask
vą, Londoną, Paryžių ir į 
Jungtines Tautas, kad jie 
tuose centruose pareikštų 
popiežiaus nuomonę dėl ato
minio nusiginklavimo ir susi
rūpinimą taika pasaulyje.

PALEIDŽIAMI, NES BUVO 
SUIMTI BE PAGRINDO

Cairo.—Prez. Hosni Muba
rak patvarkymu, Egipte ti
riamos byįos visų, kurie 
suimti buv. prez. Sadato 
laikais už neva politinę ar 
religinę veiklą.

Šią savaitę paskelbta, jog 
paleidžiama 17 politikos vei
kėjų ir žurnalistų, kurie bu
vo suimti pereitų metų rug
sėjo mėn. Valstybės kaltinto
jas nerado prieš juos nieko 
pikto.

Ryšium su tais suėmimais 
Egipte, kaip žinia, iš krašto 
buvo paprašyti išvykti ir šeši 
Tarybų Sąjungos ambasados 
pareigūnai bei apie 1,000 
tarybinių specialistų, dirbu
sių Egipto pramonėje.
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Britanijoje trys partijos
Per ilgą laiką Britanija, panašiai kaip JAV, turėjo dvi 

pagrindines partijas: Konservatorius (kitaip žinomus kaip 
“torius”) ir darbieČius-leiboristus. Negalima sakyti, kad 
konservatoriai atitiko JAV republikonams, nes jie visuo
met buvo žymiai dešinėj nuo jų. Taipgi negalima sakyti, 
kad darbiečiai atitiko demokratams, nes jie stovėjo žymiai į 
kairę nuo savo Amerikos bendraminčių. Visgi, pasidalini
mas buvo panašus, o vidurkelio taip vadinama Liberalų 
partija beveik rolės nelošė.

Dabar padėtis visai pasikeitė. Nuo darbiečių atskilęs 
dešinysis sparnas sudarė taip vadinamą Socialdemokratų 
partiją. Iš pradžios buvo manyta, kad jos rolė bus laikina ir 
mažiukė. Bet pasirodo kitaip. Ji laimi vienus rinkimus po 
kitų, ir statistika rodo, kad ji net gali tapti vadovaujančia 
partija visoje šalyje.

Ypatingai tas paaiškėjo prieš kelias savaites, kuomet 
Liverpoolio priemiestyje Crosby įvyko papildomi parla
mentiniai rinkimai. Tai distriktas, kuriame per dešimtme
čius galioje buvo konservatoriai ir jų deputatas sėdėjo 
parlamente.

Tai socialdemokratų laimėjimas, kuris meta naują šviesą 
į visą padėtį. Iki šiol buvo manyta, kad jie balsų atims dau
giausiai iš darbiečių, nuo kurių jie atskilo. Juk, pagaliau, 
Shirley Williams, Roy Jankins ir kiti socialdemokratų 
vadovai yra buvę darbiečių vadovai, jų kabinetų ministrai. 
Dabar pasirodo, kad nors kai kurie už darbiečius 
balsavusieji dabar balsuoja už socialdemokratus, dar 
daugiau konservatorių taip daro. Pavyzdžiui, Crosby 
distrikte praeityje konservatoriai laimėjo maždaug 19,000 
balsų daugumą. Dabar socialdemokratai juos pralenkė ir 
laimėjo maždaug 5,000 balsų dauguma. Galimas dalykas, 
kad vykstant nacionaliniams rinkimams, socialdemokratai 
susiskaldys konservatorių balsus taip, kad darbiečiai gali 
išeiti laimėtojais. Bet tas dar neatsako į klausimą, kokios 
koalicijos gali būti sudarytos. Iki šiol socialdemokratai 
bendradarbiauja su mažiuke Liberalų partija. Bet naciona
liniams rinkimams įvykus jie turės nutarti, su kuo jie galės 
bendradarbiauti. Jeigu jie vieni laimėtų absoliutę daugu
mą, problemų nebūtų, bet tai nelabai galimas dalykas. 
Tad, jie turės nutarti, kas jiems artimesni prie širdies: 
buvusieji kolegos iš kairės, ar naujieji bičiuliai iš dešinės.

Ateinantieji Rinkimai Britanijoje 1982-aisiais arba 
1983-aisiais metais bus įdomesni, negu bet kada praeityje.

Sargybos Sinojaus dykumoje
Artinasi laikas, kuomet izraeliečiai turės ištraukti visas 

savo karines okupacines jėgas iš Sinojaus,—tai yra, 
sugrąžinti Egiptui visą užgrobtąją teritoriją (išskyrus 
Gazos sritį). Izraeliečiai, kaip mes žinome, traukiasi labai 
laipsniškai ir pamaži, evakuodami ruožą po ruožo, ir su 
kiekvienu pasitraukimu išspausdami vis daugiau koncesijų 
iš savo tikros šeimininkės, Jungtinių Amerikos Valstybių. 
Kitaip sakant, jeigu neduosite mums šio ar to, ko mes 
reikalaujame, mes pasitraukimą atidėsime ...

Dabar tarp Izraelio ir JAV vyksta konfliktas ir smarkios 
derybos apie paskutinį pasitraukimą. Izraeliečiai reikalau
ja, kad karinė sargybinė jėga, kuri įsiterptų tarp jų ir 
egiptiečių, susidarytų vien iš Amerikiečių. Bet Washingto- 
nas to nenori. Washingtonas nenori visos atsakomybės, 
Washingtonas nori įvelti savo sąjungininkus iš Vakarų 
Europos. Kitaip sakant, apart JAV karinių jėgų, kad ten 
būtų stacionuoti ir britai, olandai, prancūzai, italai.

Kodėl Izraelis to nenori? Visų pirma, Izraelis nepatenkin
tas, kad tos Vakarų Europos valstybės, labiau negu JAV, 
norėtų į derybas įtraukti palestiniečius, per jų organizaciją 
PLO (Palestinos Išlaisvinimo organizaciją). Izraeliečiams 
atrodo, kad Vakarų Europos karinės jėgos faktinai lyg 
netiesioginiai įveltų į reikalą ir Jungtinių Tautų organizaci
ją, o ta, kaip žinia turi nemažai simpatijų palestiniečiams. 
Tad, Begino-Šamiro valdžia verčiau turėtų reikalo su vienu 
tarpininku: su Washingtonu, su Pentagonu, su Haigu. Jie 
kaip ir vieni kitus supranta. /

Tuo pačiu laiku pačiame Izraelyje stiprėja judėjimas už 
taiką ir už palestiniečių teisių pripažinimą. Keli šimtai 
Izraelio intelektualų demonstravo Vakariniame pakraštyje, 
kur jie atvyko iš paties Izraelio. Jie reikalavo, kad karinė 
okupacinė valdžia atidarytų arabiškąjį Bir-Zeit universite
tą. kuris tapo uždarytas neribotam laikui. Izraelio policija 
žiauriai elgėsi su tais izraeliečiais demonstrantais, suėmė 
apie 50 ir sumušė jų kelioliką. Tarp Izraelio jaunimo 
vystosi vis stipresnis supratimas, kad vienintelė išeitis yra 
taika su arabais, ypatingai su palestiniečiais arabais, kurie 
turi turėti savo valstybę.

Reagano bėdos
Prezidentas Reagan turi nemažai bėdų. Jis bando 

apkarpyti socialines išlaidas tuojau, bet net 24 valstijų 
teisėjai nusprendė, kad tas eina prieš įstatymus ir 
federalinis biudžetas lieka atsakomingas bent dar trumpam 
laikui. Jo patarėjas Allen įsivėlęs į kyšių ėmimą. Jo 
Valstybės sekretorius Haig nuolat > pešasi su Apgynos 
sekretorium Weinbergeriu. Jo biudžeto direktorius Stock- 
man pats kritikuoja biudžetą. Vakarų Europoje judėjimas 
prieš branduolines ir neutronines bombas auga kaip ant 
mielių. Viešosios nuomonės priverstas jis turi, norom

L. Brežnevo vizito į Boną 
metu buvo duotas atsakymas 
į klausimą, kuris Vakaruose 
žinomas “nulinio sprendimo” 
vardu. Remiantis Baltųjų rū
mų pasiūlymu dėl “nulinio 
sprendimo”, Tarybų Sąjunga 
turėtų vienašališkai nusigin-, 
kluoti. Šimtai JAV ir kitų 
NATO šalių raketų sausumo
je ir jūrose, lėktuvų su 
branduolinėmis bombomis, 
nukreiptų prieš Tarybų val
stybę ir jos sąjungininkus, 
liktų nepaliesti. L. Brežne
vas, kalbėdamas Bonoje, pa
brėžė, kad dabar tarp TSRS 
ir Amerikos branduolinių vi
dutinio nuotolio priemonių 
Europoje santykis gana tiks
liai išreiškiamas skaičiumi 
vienas ir vienas, o JAV 
norėtų paversti jį kitokiu 
santykiu —maždaug du ir 
vienas NATO naudai. Su 
tokiu “nuliniu sprendimu” 
Tarybų Sąjunga nesutiks.

Savo ruožtu, L. Brežnevas 
Bonoje pasiūlė, kad TSRS ir 
JAV, kol vyksta derybos 
tarp jų, turi susitarti nedis
lokuoti naujų ir nemoderni
zuoti turimų branduolinių vi
dutinio nuotolio priemonių 
Europoje. Tarybų Sąjunga 
būtų pasirengusi ne tik nu
traukti tolesnį savo raketų 
“SS-20” dislokavimą, bet ir 
eiti toliau. Tai reiškia, kad 
Tarybų Sąjunga, reikšdama 
gerą valią, galėtų vienašališ
kai sumažinti tam tikrą dalį 
savo branduolinės vidutinio 
nuotolio ginkluotės Europo
je. Iš viso, Tarybų Sąjunga 
už tai, kad Vakarų ir Rytų 
valstybės atsisakytų nuo vi
sų branduolinio ginklo rūšių. 
Tada tikrai būtų “nulinis 
sprendimas”—sprendimas, 
kokio laukia visa žmonija.

Apolinaras Sinkevičius

Išminties krislai
Išaugę gamybos procen

tai—vartotojo nešildo.
Pats mažas būdamas, kito 

didžiu nepadarysi.
Nereikia būti pačiam labai 

talentingam — nemažiau 
svarbu mokėti iškasti talen
tus.

Menas ir laikas kvailio ne
paveikia.

Gyvenimas tokios spalvos, 
per kokius akinius į jį žiūri.

Žmogus vienišas tik tada, 
kai neturi ko laukti.

Žmogus, pereidamas per 
purią gyvenimo dirvą, ne 
visada palieka žmogiškus 
pėdsakus.

Atmintis įamžina gyveni
mą.

Kartais skaičiavimo maši
nomis tikima daugiau, negu 
žmogumi.

Gyvenimas — geriausia 
mokykla! Tai kodėl tiek daug 
jame beraščių?

Fotografija—amžiams su
stabdyta akimirka.

Žmogus liktų mažytis, jei
gu ne dideli jo darbai.

Išdavystė—kainos neturi.
Pats didžiausias—nebylus 

skausmas.
Kiekviena kančia turi turė

ti prasmę.
Toleruoti melą—reiškia 

nusikalsti gyvenimui.
Sakoma, kad melo trumpos 

kojos! Bet kodėl jo ilgos 
rankos ir dūmų nebijančios 
akys? . . Bronius Jauniškis

TSKP CK Generalinio Sek
retoriaus, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko Leonido Brežne
vo vizitas į VFR, jo derybos 
su Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos federaliniu 
kancleriu Helmutu Smitu pa
saulyje vertinamas kaip di
delės tarptautinės reikšmės 
įvykis. Derybose pasirašytas 
Bendras komunikatas, kuria
me pabrėžiama, kad Tarybų 
Sąjungos ir VFR santykiai 
turi didelę reikšmę ne tik 
abiems valstybėms, bet ir 
visai Europai, taip pat taikos 
užtikrinimui ir pažangai 
tarptautinio bendradarbiavi
mo srityje. Ši istorinė atsa
komybė yra grindžiama 1970 
m. rugpjūčio 12 d., 1978 m. 
gruodžio 6 d., kitu laiku 
sudarytomis sutartimis, susi
tarimais, kurie abiejų šalių 
veikloje yra vykdomi.

Praėję metai patvirtino, 
kad Tarybų Sąjungos ir VFR 
bendradarbiavimo politika 
yra naudinga dviem šalims. 
Tarybų Sąjungos ir VFR 
ekonominis bendradarbiavi
mas—geras pavyzdys.

VFR yra pagrindinė Tary
bų Sąjungos prekybos part
nerė tarp kapitalistinių šalių, 
o TSRS—pagrindinė VFR 
prekybos partnerė socializ
mo šalių tarpe. Per praėju
sius dešimt metų TSRS ir 
VFR prekių apyvarta padi
dėjo daugiau kaip dešimt 
kartų. 1980 metais ji sudarė 
5,8 bilijonus? rublių, nors ag
resyvūs imperialistiniai 
sluoksniai, ypač JAV, tuo 
laikotarpiu be paliovos ata
kavo Rytų ir Vakarų ekono
minį bendradarbiavimą.

Įdomu išanalizuoti dar kai 
kuriuos skaičius, apibūdinan
čius Tarybų Sąjungos ir Va
karų Vokietijos ekonominių 
ryšių plėtojimą. Šiandien 
daugiau kaip 2000 Vakarų 
Vokietijos firmų bendradar
biauja su Tarybų Sąjungos 
užsienio prekybos organiza
cijomis, ir tai neabejotinai 
naudinga abiem šalims. Šim
tams tūkstančių VFR pilie
čių—darbininkų, tarnautojų; 
inžinerijos ir technikos dar
buotojų, verslininkų — šis 
bendradarbiavimas yra visiš
kai konkretus, apčiuopiamas 
dalykas, kuo realiausiai atsi
liepia jų gyvenimui. Vokieti
jos Federatyvinėje Respubli
koje vertinamas tas faktas, 
kad Tarybų Sąjungos užsa
kymai aprūpina darbu pusę 
milijono Vakarų Vokietijos 
darbo žmonių. Tai nemažai, 
turint galvoje, kad Vokieti
jos Federatyvinėje Respubli
koje dabar yra daugiau kaip 
1,360 tūkstančių “nereikalin
gų žmonių”.

Vis svaresnį vaidmenį eko
nominiuose Tarybų Sąjungos 
ir Vakarų Vokietijos santy
kiuose vaidina kooperavi- 
mas. Tarybų šalis yra suda
riusi 16 didelių kooperavimo 
susitarimų su Vakarų Vokie
tijos firmomis kartu gaminti 
kai kuriuos liaudies ūkiui 
svarbius gaminius. Ypač 
svarbūs yra abiejų šalių fir
mų, bankų ir organizacijų 
kontraktai dėl Tarybų Sąjun
gos gamtinių dujų tiekimo 
VFR ir kitoms Vakarų Euro
pos šalims. Kontraktų pa
grindu VFR tieks vamzdžius 
ir įrengimus dujotiekiams 
tiesti Tarybų Sąjungoje.

nenorom, kalbėti apie detantės atnaujinimą. AFL-CIO 
konvencija jo net nepakvietė kalbėti! Tai pirmas kartas 
Amerikos istorijoje, kad prezidentas negauna tokio kvieti
mo. Ir mes galime taip iš eilės minėti dar daugybę faktų, 
kurie rodo, kad Reaganas, laimėjęs triumfingai, inauguruo
tas šventiškai ir džiaugsmingai, dabar randasi giliose 
bėdose.

Kodėl? Ogi, labai paprastai. Ant popieriaus jo planai 
atrodė gerai. Tik reikėjo vieno dalyko, kad Reaganui ir jo 
kompanijai sektųsi: Amerikos žmonių paklusnumo, nusilei
dimo, juom pasitikėjimo. Bet taip nebuvo ir nebus, ir ateis 
laikas, kuomet dabartinės Reagano bėdos atrodys mažiukė
mis. Jo laukia kas nors daugiau.

rs LAIŠKŲ
Gerbiamas Redaktoriau, 
mieli laisviečiai!

Širdingai sveikinu su praė
jusiom Didžiosios spalio re
voliucijos metinėm, linkiu vi
so geriausio, svarbiausia, 
kad žmonės neimtų kvailioti 
su visokiom neutroninėm, 
vandenilinėm ir kitokiom 
bombom, nes tai būtų visos 
pasaulio civilizacijos pabaiga 
ir, kaip liaudis sako, sykiu 
išsipildytų karalienės Mikal- 
dos pranašystė.

Orai nepastovūs, nors, 
bendrai paėmus, ruduo gana 
gražus, pas mus sakoma, kad 
net didžiausi tinginiai galėjo 
spėti nuimti visą derlių, ku
ris buvo gana neblogas.

Švenčių išvakarėse buvo 
kukliai paminėtas buv. Kap
suko dramos teatro 25 metų 
jubiliejus. Žinoma, dramos 
teatro, kaip tokio, nėra, likęs 
tik Kauno dramos teatro 
filialas. Tačiau kapsukiečiai 
dar gerai prisimena buvusius 
savo artistus, dabar išsi
skirsčiusius po įvairius teat
rus, bet karts nuo karto 
pasirodančius ir mūsų padan
gėje. Jubiliejaus proga mūsų 
liaudies teatras pastatė žino
mo tarybinio dramaturgo V. 
Rozovo pjesę “Kurtinio liz
dą”. Režisavo jaunas režisie
rius G. Sederavičius.

Sekančią dieną Kapsuko 
kultūros mokyklos mokoma
jame teatre įvyko to paties 
režisieriaus kito veikalo 
premjera. Matėme fragmen
tus iš poeto J. Marcinkevi
čiaus poemos “Kraujas ir pe
lenai”. Atliko išimtinai kultū
ros mokyklos moksleiviai. 
Įdomus režisūrinis sprendi
mas, jaunatviškas nuoširdu
mas padarė tai, kad spektak
lis buvo taip pat šiltai priim
tas. Žinoma, iki tobulumo 
dar toloka, bet atsiminkime, 
kad čia tik pradedantys, jau
ni žmonės, tik čia mokykloje 
gavę paragauti teatrinės 
duonos. Reikia tikėtis, kad 
mokykla, gavusi naujas pa
talpas, galės išsitiesti visu 
ūgiu ir parodyti ką gali.

Kapsuko vaikų muzikos 
mokykla, ilgą laiką turėjusi 
tenkintis ankštomis patalpo
mis, švenčių išvakarėse per
sikėlė į erdvesnes su žymiai 
didesne sale, specialiom pa
talpom repeticijoms, choreo
grafiniams užsiėmimams. Tai 
buvo tikrai graži ir vertinga 
dovana mokslo įstaigai, atlie
kančiai mūsų mieste didelį 
kultūrinį darbą.

Širdingiausi linkėjimai.
Taip pat linkėjimai ir drg. 

A. Petrikui, iš kurio gaunu 
karts nuo karto atvirukų ir jį 
patį matau “Laisvės” skilty

se.
V. G u Imana s 

Kapsukas

Gerbiami laisviečiai,
Žmogus didelis savo dar

bais. Jūs, laisviečiai, dideli— 
“Laisve”.

Sveikinu Jus 1982-jų Nau
jųjų Metų proga.

Su pagarba,
Br. Jauniškis

1981.XII.15
Vilnius

II PŪSIS ATOGRĄŽOSE
Siaurės pulis atogrąžose 

auga keletą kartų greičiau nei 
Skandinavijoje. Tokią išvadą 
priėjo švedų miškininkai.

1975 m. Liberijoje jie paso
dino pirmąją pušų plantaciją. 
Medžiai auga stebėtinai grei
tai. Specialistų manymu, po 
12—15 metų šios pušys bus 
25 m aukščio. Skandinavijoje 
toks medis išauga tik per 60 
—120 metų Mokslininkai ma
no, kad jveisus pušų planta
cijas Afrikoje, nebestigs me
dienos pasaulyje.

V DARBŠČIOJI 
„MINOLTA0

Kišeniniu japonišku foto
aparatu „Minolta" galima fo
tografuoti siaučiant pūgai ir 
lyjant lietui, dulkėse ir net 
vandenyje, 5 m gylyje. Foto
aparate jmontuota impulsinė 
lempa. Jis užtaisomas siaura 
juosta, nuotraukos būna 9X12 
cm ir net truputį didesnės.
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Indiros Gandi interviu
DELIS, XI. 27. (TASS-o ko- 

resp.-ELTA). Šiandien Indijo
je prasidėjo Indijos ir Tary
bų Sąjungos draugystės mė
nuo, skirtas gruodžio mėne
sį sukankančioms dviem 
reikšmingoms datoms — 
L. Brežnevo pirmojo vizito j 
šią šalį 20-osioms metinėms 
ir pirrhosioms metinėms 
1980 metais Delyje įvykusio 
Tarybų Sąjungos ir Indijos 
aukščiausiojo lygio susitiki
mo, kuriame L. Brežnevas ir 
Indira Gandi pasirašė isto
rinius dokumentus dėl toles
nio abiejų šalių tvirtos drau
gystės ir visapusiško ben
dradarbiavimo plėtojimo. 
Draugystės mėnesio mas
tas iš tikrųjų didingas. Ja
me dalyvaus milijonai indų. 
Tarybų Sąjungos bičiulių 
draugija ir Indijos ir Tary
bų Sąjungos kultūrinė drau
gija surengs šimtus mitingų, 
paskaitų, simpoziumų, foto
grafijos parodų, kino festi
valių, skirtų Tarybų Sąjun
gos ir Indijos istorijai bei nū
dienai, įžymiam L. Brežnevo 
vaidmeniui stiprinant dviejų 
didžiųjų šalių tautų draugys
tę.

Pasaulio tautos gerai pa
žįsta L. Brežnevą kaip poli
tinį veikėją ir vadovą, kuris 
daug pasidarbavo savo ša
liai. Indų tauta taip pat ger
bia Tarybų Sąjungos vadovą 
ir jį laiko savo bičiuliu, pa
reiškė Indijos rhinistrė pir
mininkė Indira Gandi TASS-o 
korespondentui Indijos ir 
Tarybų Sąjungos draugystės 
mėnesio pradžios išvakarėse.

Tarybų Sąjungos vadovas, 
pasakė I. Gandi, didžiuliu in
dėliu prisidėjo prie to, kad 
Indijos ir Tarybų Sąjungos 
draugystė būtų svarbus, sta
bilizuojąs tarptautinio gy
venimo veiksnys. Indijos 
tautos ir ateityje sveikins 
visas priemones, kurių Ta
rybų Sąjunga imasi, prezi
dento L. Brežnevo išmintin
gai vadovaujama, kad mažė
tų tarptautinis įtempimas, 
kad pasaulyje stiprėtų pasi
tikėjimas ir stabilumas.

Artėjant 35-osioms TSRS 
ir Indijos diplomatinių san
tykių užmezgimo mėtinėms, 
Indijos ministrė pirmininkė 
taip pat kalbėjo apie jų is
toriją.

Per 35 metus po to, kai 
mes iškovojome nepriklauso
mybę ir užmezgėme diplo
matinius santykius su Ta
rybų Sąjunga, pažymėjo ji, 
dviejų šalių tautų draugyste 
nuolat stiprėjo. Tarybų Sąjun
ga parodė, jog ji supranta 
nepriklausomą Indijos politi
ką ir ypač tai, kad ji ištiki
ma neprisi jungimo judėji
mui.

Kalbėdama apie bendrus 
Indijos ir Tarybų Sąjungos 
tikslus ir uždavinius, Indira 
Gandi pabrėžė jų bendras pa
stangas įvairaus pobūdžio 
tarptautiniuose forumuose 
kovoje prieš kolonializmą, 
rasizmą ir bet kokią diskri
minaciją. Išsivadavusios Azi
jos, Afrikos ir Karibų basei
no šalys visada galėjo pa
sikliauti tuo, kad Tarybų 
Sąjunga jas parems kovos 
prieš kolonializmą ir jo ap
raiškas klausimais.

Mūsų šalys, pasakė mi
nistrė pirmininkė, turi skir-

s politines sistemas, bet 
jų draugystes istorija

sambūvis ir bendra- 
avimas, nepaisant po- 
4 sistemų skirtingumų, 

Mes manome,
šis veiksnys yra svarbus

tinga 
visa 
įtikinamai įrodo, kad taikus 
taute 
darb 
litini
yra Vertingas, 
kad
taikols ir stabilumo pasaulyje 
garantas.

Ine ira
Tarybų Sąjungos draugystės 
su Indija patikimumą ir ne
savanaudiškumą, 
laiko. 
liai t 
Tarybų Sąjunga visada 
teikdavo 
pagal

Gandi pažymėjo

Da u geli u 
arpių, kurie musų ša- 
uvo sunkus, pasakė ji, 

su- 
Indijai lemiamą

*. 
uistre pirmininkė aukš- 

plečiamą dviejų 
ekonominį ben- 

Siandien Ta- 
Sąiunga yra didž;ausia 
s partnere užsienio pre- 
e. Mes vertiname Ta- 
Sąjungos pagalbą vys-

tai jvsrtino 
valstybių 
diada rbiavimą. 
rybų ! 
Indijoi 
kybo j 
rybų 
tant ^grindines ir musų ša
liai b 
toriau 
rybų 
padejp įgyvendinti 
kitas

įtinąs valstybinio sek- 
is pramones šakas. Ta- 
Sąjunga mums taip pat 

įvairias 
vystymo programas.

Indijoje pastatyta 
objektų, kurie akivaiz-

bendradar- 
srityje for-

pirmininke

ultūrinių ryšių plėto-

daug 
džiai jrodo Indijos ir Tarybų 
Sąjungos 
darbia 
seniai 
kosmol 
tas Indijos Žemės palydovas, 
taip pit pradėjo veikti mūsų 
šalių troposferinio ryšio lini
ja. Tai — naujų Indijos ir 
Tarybų Sąjungos 
biavimo mokslo 
mų pa^ryzdžiai.

Po to ministrė 
kalbėjo apie sėkmingą dvi
šalių k 
jimą. Abipusės rašytojų, ar
tistų ir mokslininkų kelionės 
prisideda prie dviejų 
tautų suartėjimo. Mes tiki
mės, pa 
kad šie 
čiami.

Indijos vyriausybes vado
vė pabrėžė didžiulę Didžio
sios Spalio socialistines re
voliucijos įtaką nacionalinio 
išsivadavimo judėjimui 
dijoje. Didysis Spalis, pasakė 
ji, padarė didelį įspūdį ma
no tėvu 
ru. Jis

techninio bendra
vimo vaisingumą. Ne

iš Tarybų Sąjungos 
promo vėl buvo paleis-

šalių

žymėjo Indira Gandi, 
ryšiai bus toliau ple-

In-

i Džavaharlalui Ne- 
jį sveikino kaip es

minį posūkį žmonijos isto- 
Visą savo gyvenimą 

nepriklausomos In- 
nistras pirmininkas 

socialistiniais per* 
Sąjun- 

buvo nuoseklus ša- 
idejos, jog vakarai 
bendrą kalbą su Ta- 
mga, kad abi socia-

rijoje. 
pirmasis 
dijoe mi: 
domėjosi 
tvarkymais Tarybų 
goję. Jis 
lininkas 
turi rasti 
rybų Sąj 
linės sistemos kartu dirbtų 
taikos stiprinimo interesais.

Mūsų 
jungimo 
rodė Indira 
įgyvendirjti šį uždavinį. Tary
bų Sąjun 
gai į vert: 
politiką, 
tėvu glaudžius 
draugystės santykius. Džiau
giuosi, kad man tenka gar
bė palaikyti asmenines drau
gystės sa 
Sąjungos 
Aš ypač 4 
nius kontaktus su preziden
tu L Bre: 
dijos ministrė pirmininkė.

vykdomos neprisi- 
oolitikos tikslas, nu- 

Gandi, padėti

ms vadovai, teisin- 
inę Indijos užsienio 
užmezgė su mano 

ašmenines

ntykius su Tarybų 
vadovais šiandien, 
ertinu savo asmeni

žnevu, pabrėžė In-



PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER] 18,1981

ŽYMUS ATEISTAS - 
BUVĘS JĖZUITAS

Nuotraukoje: S. Bataitis [buvęs kapucinų vienuolis], J. 
Stankaitis [jubiliatas], S. Kraujelis [LKP CK lektorius], B. 
Jauniškis [buvęs saleziečių vienuolis] jubiliejaus metu.

— Aš apsisprendžiau rytoj 
įžadų nebeatnaujinti,—šitaip 
pasakė Juozas Stankaitis sa
vo viršininkams Pagryžuvio 
jėzuitų vienuolyne 1944 me
tais, birželio 1 dieną.

Nelengva buvo jaunuoliui, 
išėjus iš už anapus vienuoly
no sienų. Visi, giminės, kai
mynai, net ir šeimos nariai, 
sužiuro, kaip į dievo pa
smerktąjį. Bet Juozas, paty
ręs ir vargo, ir pažeminimų, 
nepasimetė. Visur siautėjo 
fašistai, bet laimė neilgai. 
Raudonosios armijos spau
džiami, išsidangino iš krašto. 
Netrukus J. Stankaitis pra
dėjo dirbti Šiluvos progimna
zijos mokytoju, o vėliau Ro
kiškio rajone Pandėlio vidu
rinės mokyklos mokymo da
lies vedėju bei Čedasų vidu
rinės mokyklos direktoriumi, 
kartu neakivaizdiniu būdu 
baigė Vilniaus Pedagoginio 
instituto lietuvių kalbos ir 
literatūros fakultetą, 1959 
metais įstojo į Komunistų 
partijos eiles.

Ankstyvoje jaunystėje gi
liai pergyvenęs dvasinę dra
mą, supratęs, kad didžiausia

LIETUVOS NACIONALINIS PARKAS
Lietuvos TSR nacionalinis 

parkas užima 30 tūkstančių 
hektarų Ignalinos, Švenčio
nių ir Utenos rajonuose. Jis 
įsteigtas siekiant išsaugoti ir 
propaguoti moksliniu, esteti

Nuotraukose: Taip atrodo Nacionalinis parkas iš paukš
čio skrydžio. M. Baranausko nuotraukos

vertybė yra žmogus, nutarė 
padėti jaunimui kurie dar 
tebeklaidžiojo religijos nužy
mėtais klystkeliais. Giliai įsi
savinęs materialistinę pasau- 
žiūrą, gerai suprato, kad 
demaskuodamas vienuolius, 
religiją, skatindamas žmones 
atsisakyti prietarų, siekti pa
žangos ir dorovės, jis pasi
tarnaus kitiems. O kas yra 
vertingesnio, kaip tarnauti 
kitiems?! Didesnio turto nė
ra! Jau nuo 1948 metų, dar 
vienuolyne būdamas suabe
jojęs dievu, pradėjo dirbti 
ateistinį darbą. Ne tik rokiš- 
kiečiai, bet ir daugelio rajo
nų darbo žmonės klausėsi jo 
skaudžių prisiminimų “Sep
tyneri metai už vienuolyno 
sienų”, paskaitų “Religija ir 
bažnyčia dabartiniame pa
saulyje”, “Vatikanas—katali
kybės centras”, taip pat pa
skaitas metodiniais klausi
mais “Individualios ateistinio 
auklėjimo darbo formos” ir 
kita.

1973 m. J. Stankaitis pra
dėjo dirbti Vilniaus valstybi
niame institute vyr. dėstyto
ju. Jis skaito mokslinio ateiz- 

niu bei turistiniu požiūriu 
vertingus gamtos ir kultūros 
paminklus, kraštovaizdžius, 
retą augaliją ir gyvūniją.

Parkas įkurtas miškingoje, 
ežeringoje ir kalvotoje Rytų 

mo pagrindų kursą studen
tams, vadovauja ateistų klu
bui “Ergo”. Ir toliau tęsda
mas paskaitinį darbą, išleido 
bruošiūrą “Įtaigiu žodžiu”, 
kurioje iškelia žodinės propa
gandos įvairumo bei įtaigu
mo reikšmę. Knygutėje 
“Kuo mus vilioja, guodžia, 
gąsdina . . .”, autorius nu
vainikuoja “tiesos” skelbė
jus, teigiančius, kad bažny
čia nieko blogo nedaro, paro
do, kad tarybiniam žmogui 
svetima religinė moralė, pa
grįsta žmogaus orumo žemi
nimu. “Šiuolaikiniam mąs
tančiam žmogui dangus ne
reikalingas, ir jis nekuria 
pasakų apie pomirtinį gyve-f 
nimą”,—rašo J. Stankaitis. 
Dėstytoją dažnai sutinkame 
Vilniaus televizijos “Argu
mentų” studijoje, girdime 
per radijo “Akiračio” laidose. 
Buvęs Radviliškio rajono Si- 
dabravos bažnyčios klebo
nas, dabar LTSR “Žinijos” 
draugijos valdybos referen
tas V. Starkus taip atsiliepia 
apie dėstytoją: “Juozo Stan
kaičio balsą išgirdau per ra
diją 1969 m. rudenį. Jis 
pasakojo apie savo jaunystę, 
praleistą jėzuitų ordine. Pa
sakotojo žodžiai, atrodo, bu
vo nukreipti į mano širdį, 
paliko nedildomą pėdsaką. 
Jie daug prisidėjo, kad 1977 
m. aš atsisakiau kunigystės”. 
Apie patirtas dvasines ir fizi
nes kančias vienuolyne J. 
Stankaitis aprašė knygoje 
“Vienuolyne” (1976) skyriuje 
“Septyneri metai jėzuitų vie
nuolyne”.

J. Stankaitis yra ryški in
dividualybė ir sektinas pa
vyzdys. Nors atšventė savo 
60-tį, bet jo protas, kaip 
niekada šviesus ir ranka ga
na stipri. Palinkėsime ilgiau
sių metų, naujų knygų ir 
daug susitikimų su darbo 
žmonėmis.

Bronius Jauniškis
Žurnalistas

Lietuvoje. Jis tęsiasi 34 kilo
metrus iš šiaurės į pietus, o 
plačiausia vieta — apie 14 
kilometrų. Miškai ir girios 
užima 78 procentus parko 
teritorijos. Yra daugybė gra
žių ežerų. Parką raižo 18 
upių bei upelių. Miškai, kal
vos, ežerai sudaro nuostabiai 
gražią gamtą.

Paruošti specialūs miško
tvarkos, žemės ūkio, melio
racijos ir kitų darbų projek
tai. Jie padės išsaugoti gam
tos grožį, turtingą augaliją ir 
gyvūniją, švarius vandenis.

Parke reguliuojamas turis
tų ir poilsiautojų skaičius. 
Pirmenybė teikiama pažinti
niam turizmui: ekskursijoms 
ir turistinėms išvykoms nu
žymėtais maršrutais. Trum
pam poilsiui skirtos atitinka
mai įrengtos stovyklavietės. 
Be to, leidžiama poilsiauti 
specialiai pritaikytose sody
bose. Tvarkomos ir plečia
mos stacionarinės stovyklos.

Turistiniai maršrutai veda 
pro piliakalnius, pilkapius et
nografinius pastatus senovi
niuose kaimuose, pro senus 
vandens malūnus. Turistai 
visada aplanko respublikinės 
reikšmės architektūros pa
minklą — tašytų rąstų Palū
šės bažnytėlę, pastatytą 
1750 metais. Prieš keletą 
metų liaudies meistrai sukū
rė Nacionaliniam parkui ori
ginalų medžio skulptūrų an
samblį lietuvių tautosakos, 
istorijos ir buities motyvais. 
Susisiekiančiais ežerais vin
giuoja turistiniai maršrutai 
valtimi. Įrengti du turistiniai 
žiediniai sausumos keliai.

Nacionalinius parkus taip I 
pat numatoma įsteigti Že
maitijoje, kur dabar yra Pla
telių landšaftinis draustinis, 
ir Dzūkijoje — Merkinės 
apylinkėse prie Nemuno ir 
Merkio upių santakos.

V. Siudikas

“LAISVĖ"

“LAISVEI” IŠ KAUNO

Mano jaunystės mieste
Mėgstu ir myliu savo gim

tąjį miestą Kauną, kuriame 
prabėgo mano vaikystė ir 
jaunystė, kur buvo tiek sva
jota apie nepaprastus žygius. 
Nuostabi Laisvės alėja, žė
rinti įvairiausiom spalvom. 
Kokia ji išsipuošusi, atjaunė
jusi, visai nepanaši į tą 
prieškarinę, kurioje mes, 
gimnazistai, “šlifuodavom”, 
skirdavom pasimatymus prie 
miesto sodo, karo muziejaus 
arba bu v. įgulos bažnyčios 
(dabar vitražo ir skulptūros 
galerija). 0 kiek su mirusiu 
mūsų išeivijos rašytoju ir 
gydytoju Julium Kaupu buvo 
išlandžiota po senamiestį. 
Juk čia prasidėjo jo populia
rių pasakų apie daktarą 
Kripštuką užuomazgos. Mie
la širdžiai, kad Kauno sena
miestis taip pat nusipurto 
laiko dulkes ir tviska naujom 
spalvom, tarsi sektų gražią, 
seną pasaką.

Kaunas teisingai vadina
mas jaunystės, studentų 
miestu. Aš pats pradėjau 
studijas Kauno Vytauto Di
džiojo universitete 1938 me
tais ir galiu drąsiai pasakyti, 
kad tada nebuvo tiek studen
tijos, kaip dabar, nors reika
lavimai stojant į aukštąsias 
mokyklas kasmet darosi sun
kesni. Žinoma, Kaunas turi 
ir kai kurių kitokių bruožų, 
kurių nebuvo anksčiau, ta
čiau bendrai—tai labai lietu
viškas miestas. Šiuo metu 
čia vyrauja tiksliųjų mokslų 
atstovai, nėra konservatori
jos filialo arba skyriaus. J. 
Gruodžio aukštesnioji ir ke
lios vaikų muzikos mokyklos 
bei J. Naujalio spec, meno 
mokykla tik dalinai užpildo 
tą spragą, kuri pasiliko su
jungus Vilniaus ir Kauno 
konservatorijas. Juk muzi
kos tradicijos Kaune senos, 
todėl gerai, jog muzikos en
tuziastai daug dirba, kad tos 
tradicijos neišblėstų. Reikia 
tikėtis, kad tokia padėtis 
savo laiku bus ištaisyta. Juk 
konservatorijos Klaipėdos 
fakultetai save pateisino. Pa
žiūrėkime, kokią gilią vagą 
jie varo mūsų uostamiestyje.

Didelį darbą kultūrinėje 
srityje atlieka Lietuvos kom
pozitorių sąjungos Kauno 
skyrius, kuriam vadovauja 
žinomas muzikantas, “Lais
vės” skaitytojams pažįsta
mas kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius, kuriam talki
ninkauja ir kiti kompozito
riai, kaip J. Kubiliūnas, V. 
Švedas, muzikologė E. Ra- 
gulskienė ir eilė kitų. Tikrai 
džiugu, kad palaipsniui įsilie
ja ir naujų jėgų, didėja kom
pozitorių ir muzikologų skai
čius.

Neseniai įvykusio tradici
nio “Muzikos rudens-81” pro
ga Kaune buvo atlikta G. 
Kuprevičiaus pirmoji simfo
nija. Tai, atrodo, turėtų būti 
reikšmingas kūrinys ir kom
pozitoriaus kūrybinėje bio
grafijoj ir Kauno muzikinia
me gyvenime, kaip kūrinys, 
po ilgesnės pertraukos gimęs 
Kaune, kurį pasigėrėtinai at
liko Kauno muzikinio teatro 
orkestras, vadovaujamas di
rigento St. Domarko, ku
riems šis kūrinys buvo dedi
kuotas.

Ąžuolynas -viena mėgiamiausių kauniečių poilsio vietų.
V. Gulmano nuotr.

Labai svarbų vaidmenį 
Kauno muzikiniame gyveni
me atlieka Kauno muzikinis 
teatras, kuriam vadovauja 
vyr. dirigentas St. Domar
kas, savyje tarsi sujungda
mas gabų administratorių ir 
gerą muzikantą. Tačiau grįž
kime prie G. Kuprevičiaus 
simfonijos. Kritika vieningai 
pažymėjo, kad G. Kuprevičių 
“pelnytai galima laikyti elek
troninės muzikos Lietuvoje 
pradininku, jo “Argo” grupė 
jau sukaupė tam tikros pa
tirties, patraukė ir kitų kom
pozitorių dėmesį. Naujoji 
simfonija yra tarytum pirmo
jo ieškojimų etapo apibendri
nimas, bandymas (ir gana 
sėkmingas!) sujungti elektro
ninius muzikos instrumentus 
su simfoniniu orkestru . . . . 
G. Kuprevičiaus simfonijos 
klausytis ne tik įdomu bet ir 
malonu*’.

Didelis netikėtumas Kauno 
muzikiniame gyvenime buvo 
1978 metais mirusio muziko 
J. Lechavičiaus simfoniniai 
kūriniai. Savo metu J. Le- 
chavičius buvo plačiai žino
mas, kaip populiarių šokių, 
šlagerių, muzikos pučiamie
siems autorius. Bet kad jis 
paliko penkias simfonijas, 
dvi simfonines poemas, ketu
rias sonatas, koncertą triū- 
bai, padarė sprogusios bom
bos įspūdį. Apie tai žinojo tik 
vienas kitas žmogus. Kaune 
buvo atlikta simfoninė poe
ma “Konradas Valenrodas” 
ir trečiosios simfonijos iš
traukos. Kritika pažymėjo 
“išraiškingą tematinę me
džiagą, puošnų orkestro, 
ypač pučiamųjų instrumentų 
grupių skambesį”..........

Deja, netikėta liga bron
chitas sutrukdė man nuva
žiuoti į perklausą, todėl esu 
priverstas tenkintis įspū
džiais tų rimtų kolegų, kurie 
tai girdėjo.

Karts nuo karto apsilanky
damas šioje meno šventovė
je, mačiusioje tiek garseny
bių ir kurioje 1940 metais 
buvo paskelbtas Tarybų val
džios atkūrimas Lietuvoje, 
palyginu tuos 1949-51 metus, 
kada ir aš pats kurį laiką 
grojau mažyčiame teatro or
kestre, su dabartiniais. Tea
tro orkestras žymiai išaugo. 
Senų muzikantų vietas užė
mė jaunimas, įnešęs daug 
gaivumo. Kuo dažniau orkes
tras išlips iš savo “duobės” į 
dienos šviesą, tuo bus geres
ni rezultatai ir koncertinėse 
salėse ir spektakliuose. S. 
Domarkas atlieka tikrai di
delį darbą, tęsdamas geriau
sias šiame teatre dirbusių 
dirigentų M. Būkšos, J. Tal- 
lat-Kelpšos, J. Indros ir kitų 
tradicijas. “Tik tuomet jei šis 
darbas bus reguliarus, mes 
sulauksime norimų rezulta
tų”—, šie dirigento S. Do
marko žodžiai nusako ir visą 
veiklos kryptį. To pasėkoje 
buvo pasiektos tokios viršū
nės, kaip V. A. Mocarto 
operos “Figaro vedybos”, 
ypač “Don Juanas”, to paties 
kompozitoriaus Mišios, ku
rias atliko Kauno berniukų 
choras “Varpelis” ir muziki
nio teatro solistai bei orkes
tras.

Opera “Don Juanas”, kurią

3-IAS PUSLAPIS

V. Gulmano nuotr.Kauno širdis —Laisvės alėja.

V. Gulmano nuotr.
Šiuose rūmuose randasi LTSR valst. filharmonijos Kauno 
filialas ir koncertų salė.

man teko matyti ne taip 
seniai, yra viena didžiausių 
teatro pasiektų meno viršū
nių. Diriguojant TSRS liau
dies artistui prof. S. Sondec- 
kiui, orkestro tiesiog negali
ma buvo pažinti. Kiek spal
vų, mocartiško grakštumo. 
Labai įdomios dail. R. Dicha- 
vičiaus dekoracijos. Puikus 
buvo LTSR nusip. artistas J. 
Malikonis Don Juano vaid
menyje, V. Christauskas- 
leporelis, A. Kunčius-Ko- 
mandoras, nuo kurio balso 
sienos drebėjo. Savo vietoje 
buvo teatro veteranas LTSR 
nusip. art. G. Šmitas. Na, o 
moterų ansamblis (A. Mikšy
tė, V. Sagaitytė, E. Kliučiū- 
tė) taip pat buvo dėmesio 
vertas. Režisierius Statyto
jas G. Žilys gerai pasielgė 
atsisakydamas visos eilės 
“buffa” ir “giocoso” elemen
tų, kokių būna kai kuriuose 
pastatymuose svetur. To pa
sėkoje garsusis “suvedžioto
jas” Don Juanas kauniečių 
pastatyme virto maištininku, 
vieniša asmenybe, kovojan
čia iki tragiško finalo. Ir tai 
logiška, kadangi Don Juanas 
buvo ne paprastas eilinis 
suvedžiotojas, avantiūristas, 
bet drąsa, protas, amžinas 
idealo ieškojimas, maištas 
prieš visuomenės nustatytas 
normas. Tai buvo lyg ir per 
anksti gimusi asmenybė, 
praaugusi savo epochą. To
dėl jo asmenyje mes matome 
tiek aistrų ir silpnybių.

Todėl nieko nuostabaus, 
kad šis pastatymas turi ne
paprastą pasisekimą. Manau 
neapsiriksiu, jei šis pastaty
mas bus pristatytas kokiam 
nors rimtam respublikiniam 
apdovanojimui.

Be St. Domarko antruoju 
dirigentu dirba St. Čepins
kis. Linkėtina ir St. Čepins
kiui nesitenkinti vien opera 
ar operete, bet pravesti ir 
vieną kitą simfoninį ar kame
rinį koncertą, kas žymia dali
mi prisidės prie gabaus diri
gento asmenybės harmonin
go formavimosi.

Teatre teko sutikti ir mūsų 
veteraną, buvusį dainininką 
LTSR nusip. artistą A. Ku- 
čingį, nuolatinį pastatymų 
lankytoją. Džiugu, kad ir 
šiam dideliam menininkui pa
statymas paliko tikrai malo
nų įspūdį.

Karts nuo karto pasirodo 
koncertinėse salėse ir Kauno 
J. Gruodžio aukštesniosios 
muzikos mokyklos pedagogių 
kamerinis instrumentis an
samblis, kamerinis orkes
tras. Gal tai daugiau ataskai
tiniai pasirodymai miesto vi
suomenei, bet jų grojimo 
pasiklausyti tikrai malonu. 
Na, jei moterys sudarė in
strumentinį kvartetą, kodėl 

vyrai laukia? Ar ne laikas 
būtų pagalvoti ir apie savą, 
kaunietišką styginį kvartetą? 
Juk styginio kvarteto žanras 
taip pat gimė Kaune dar 
prieš pirmą pasaulinį karą. 
Tai buvo M. leškevičiaus 
kvartetas. Juk LTSR valst. 
konservatorija kasmet išlei
džia po gerą būrį muzikantų 
instrumentalistų. Reikia ti
kėtis, kad Kaunas taip pat 
susilauks tokio populiaraus 
kolektyvo.

Koncertinis gyvenimas 
Kaune yra gyvas, dažnai 
koncertuoja tiek solistai, tiek 
simfoniniai ar kameriniai ko
lektyvai iš įvairiausių pasau
lio šalių, taip, kad muzikinis 
intensyvumas beveik nesi
skiria nuo Vilniaus, 

o o o

Mes vėl pro buvusios bur
žuaziniais metais teisingumo 
rūmus, kur dabar randasi 
LTSR valst. filharmonijos 
Kauno filialas, išeiname į 
Laisvės alėją. Štai buvęs 
“Versalio” (dabar “Vakaras”) 
restoranas, kiek toliau re
konstruojamas “Metropolis”, 
kurie anksčiau būdavo priei
nami tik turtingiesiems. 
Daug ką galėtų papasakoti 
tos sienos, jei mokėtų šnekė
ti. Šiandien čia laisvą laiką 
leidžia 
nės ir 
prašo.

Čia pat į dangų šauna 
naujos universalinės parduo
tuvės kontūrai. Ji netrukus 
irgi stos rikiuotėn, plačiai 
atverdama duris kaunie
čiams. Tolumoje matome 
restauruotos buvusios Kauno 
įgulos bažnyčios o dabar pa
veikslų ir vitražo galerijos 
bokštus, kurioje sekmadie
niais vyksta turiningi vargo
nų muzikos koncertai. Jų 
klausosi ir kitų respublikų 
atstovai, su ekskursijomis 
atvykstą į buvusią laikiną 
Lietuvos sostinę.

Skaitytojai gal pasiges įs
pūdžių iš naujų kvartalų bei 
kitų Kauno įžymybių. Juk 
šiaip ar taip Kaunas išaugo iš 
120,000 į 380,000 gyventojų 
miestą. Į šį priekaištą galiu 
atsakyti, kad mano tikslas šį 
sykį buvę pakalbėti apie 
Kauno kultūrinį gyvenimą, 
taip pat apie Laisvės alėją. 
Ko nespėjau šiandien, apie 
tai papasakosiu sekantį sykį.

V. Gulmanas

paprasti darbo žmo- 
niekas jų iš čia neiš-

Brindisi, Italija. —Protes
tuodami prieš 2,500 darbi
ninkų atleidimą, Montedison 
chemijos fabriko darbininkai 
buvo užblokavę fabriką. Jie 
taip pat buvo uždarę vietinį 
aerodromą, geležinkelių stotį 
ir užtvenkę visus kelius. Po 
keleto valandų taikingai išsi
skirstė.
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IS GAIDŽIŲ-IR PULGIS ANDRIUŠIS
Biobibliografiniame žodyne 

“Lietuvių rašytojai” suran
dam ir Pulgio Andriušio pa
vardę. Tai “prozininkas, ver
tėjas, publicistas”, sakoma 
apie jį ir pastebima, kad jo 
“tikroji pavardė ir vardas 
Fulgencijus Andrusevičius.

Pala, pala! Gi jis irgi iš 
Gaidžių. Tai gal nepraleiski- 
me progos pasižvalgyti, kas 
čia jį geriausiai prisimena? Ir 
nors, kaip pažymi tas žody
nas, jis “reiškėsi antitarybi
ne veikla”, tačiau pirmasis 
sutikimas, skaitant jo knygą 
“Daina iš kito galo”, oi kaip 
vaizdžiai papasakojo apie 
1944 metų emigraciją, ir 
autorius ja nesižavi. Knygoje 
“Sudie, kvietkeli . . .” apra
šytas Viščių kaimas, jo žmo
nių gyvenimas, tačiau dabar, 
kai aš Gaidžiuose, pasidaro 
aišku, kad Viščiai—tai Gai
džiai.

— Nei vieno laiško nepa
rašė—nei iš Vokietijos, nei iš 
Australijos,—pasakė rašyto
jo brolis Jurgis. Ilgai ėjau 
nuo bevardžio upelio, įtekan
čio į Sylį—vis paežere, kol 
išsibrovęs iš brūzgynų ant 
aukštumėlės suradau Jurgio 
Andrusevičiaus sodybą. Kie- į 
me daug jurginų, ir tokių 
įvairiažiedžių, kad žiūrėk ir 
džiaukis. Jau pasigavau min
tį kad Gaidžių žmonės šią 
gėlę įsimylėję daugiau už 
kitas. Gi Jurgis Andrusevi
čius sėdėjo prie staliuko ir 
baigė skusti barzdą.

Sylio ežeras

Jurgis Andrusevičius
— Įdomu, kodėl nepara

šė—klausiu.
— Kas žino,—truktelėjo 

pečiais Jurgis—raštingas ir 
jis, ir žmona, bet, sakau, nė 
žodelio nenumetė.

Namas nenaujas, dar senos 
mados, bet kitaip ir būti 
negali, nes pastatytas dar 
anais laikais, po to, kai 
Pulgis Andriušis kartu su 
Petru Cvirka išvertė M. Ser
vanteso “Don Kichotą”. Ho
noraras Pulgio namiškiams 
darė įspūdį, kėlė autoritetą, 
kuriuo jis naudojosi, parody
damas galulauke kurti vien
kiemiui.

— Sutikom. Nors regė
jom, kad vieta ūkininkui ma
žai tinkama. O jam, mat, 
ežeras rūpėjo. Norėjo, kad 
būtų Sylys matomas. Štai 
kaip! . . .

— 0, suprantu jį. Žvejys 
žveją, bro, per devynias sie
nas girdi!—Sakyti “bro” vie
toj brolau, ar broli man 
neįprasta. Tai iš kur šis žo
delis čia švystelėjo? Ne tuoj 
suvokiau, kad jį dažnai savo 
pasakojimų raštuose vartojo 
Pulgis Andriušis ir pra
šau . . . Atsišaukė jis ir 
nežinia kodėl, juo labiau kad 
priešpriešais sėdinčio žmo
gaus neturėjau teisės taip 
vadinti nei pagal giminystę, 
nei pagal amžių. Mūsų gim
tadienius skiria apie trisde
šimties metų tarpsnis. Ta
čiau, pasirodo, Pulgis An
driušis niekuomet nežvėjojęs 
ežere, o namus arčiau jo

pastatyti šaukė, drįstu pasa
kyti, intelektualumas. Ta
čiau,—ė—ė!—kaip seniai tas 
buvo! Namą statė didesnį, 
skiriant vieną gala broliui 
Baliui, o kitą—Jurgiui. Pul
gis sau prašė kambariuką 
įrengti pastriekėje, kur su
grįžęs iš Kauno viešnagių, 
prakrabždėjo daug naktų.

— Rašydavo naktimis,— 
pasakojo brolis Jurgis. Klau
sausi ir stebiu. Gražiai nuži- 
lęs. Veidas jau gerokai išar
tas, suraukšlėtas, tačiau ne
būčiau sakęs, kad šis žmogus 
jau įleistas aštunton . . . 
Įleistas, tiesa, dar neseniai, 
tik prieš metus, bet ten 
greitai trepsi.

Ilgiau delsti nenoriu, nes 
čia pirmą kartą ir mano poel
gių valdytojas jau niukina, 
girdi, atsisveikink, užteks. 
Tačiau vistiek uždelsiu ir la
biausiai todėl, kad žinau, jog 
Teofelis Tilvytis ir Pulgis 
Andriušaitis yra artimi gimi
naičiai, tačiau štai kaip toli 
laikas vieną nuo kito atidali
no. Jau buvo praėję dveji 
metai po Teofilio Tilvyčio 
mirties, kai 1971 m. sausio 
mėnesy “Gimtajame krašte” 
perskaitėm nedidelę žinutę, 
kad “Adelaidėje, Australijo
je po ilgokos ligos mirė 
rašytojas Pulgis Andriušis”, 
autorius knygų “Anoj pusėj 
ežero”, “Sudiev, kvietkeli”, 
“Rojaus vartai”, “Tipelis”, 
“Purienos po vandeniu”, 
“Daina iš kito galo”, “Ir vis 
dėlto—juokimės”. . .

— Tai, sakote, nė vieno 
laiško neparašė?—vėl kažko
dėl perklausiu.

— Neparašė,—papurto 
galva Pulgio jaunesnis bro
lis.

— O kodėl? Įdomu, ko
dėl?—vėl tie patys klausi
mai, bet šįkart sulaukę kito
kio atsako:

— Matyt, irgi už nosies 
suvedžiotas, matyt, patikėjo, 
kad va, jeigu parašys, tai į 
mane valdžia pradės šnairuo
ti.

Išėjus iš namų Jurgis An
drusevičius palydėjo, o pare
gėjęs, kad iš mano kuprinės 
kyšo speningas, šyptelėjo ir 
pakvietė:

— Žvejys! Tai suradęs ku
rį šeštadienį ar sekmadienį 
atvažiuokite. Pamėtysim. 
Būna, kad ir pakimba lyde
kaitė . . .

Vėl kulniavau per Gaidžių 
kaimą ir galva buvo užimta 
mintimis, kurios nebuvo aiš
kios. Labiausia norėjosi susi
žinoti, kas jam, Pulgiui An- 
driušiui, sutrukdė pasilikti 
kartu su . . . Norėjau para
šyti su savaisiais, bet galvoje 
toptelėjo, kad gal jis ir pasi
liko su savaisiais, gal jam 
savesni visi tie, pabėgę?

Yra klaidų, kurių atitaisyti 
nebeįmanoma. Ar tokia ir 
Pulgio Andriušio? Tačiau 
Lietuva mini šio iš Gaidžių 
kilusio rašytojo pavardę. Iš
spausdinta jo kūrybos kny

Į šituos namus atvažiuodavo Pulgis Andriušis.

goje “Graži tu, mano brangi 
tėvyne”, savaitraštyje “Lite
ratūra ir menas” skaitytojai 
rado jo “Lūšnelė samanota 
dingo tolumoj”, apie jį rašė 
Tarybų Lietuvos rašytojų or
ganas “Pergalė”, savaitraštis 
“Gimtasis kraštas”.

Sako, Australijoje gyvena 
Pulgio Andriušio žmona, sū
nus. Te žino, kad Jurgis 
Andriuševičius iš Gaidžių 
kaimo pasidžiaugtų ir jų laiš
kais. Prisimena juos, kai, 
būdavo, atvažiuoja pasidai
ryti po gražias apylinkes . . .

Pranas Karlonas

NAUJOS KNYGOS
IŠLEIDO “MINTIS”

Petras Griškevičius. 
“TSKP XXVI suvažiavimo 
kursu” (76 psl.). Lietuvos 
KP Centro Komiteto Pirma
sis sekretorius P. Griškevi
čius knygoje apibendrina de
šimtojo penkmečio liaudies 
ūkio vystymo rezultatus Lie
tuvoje, nurodo pagrindines 
kryptis, atsižvelgiant į XXVI 
suvažiavimo parengtą ilgalai
kę uždavinių programą.

Tomas Sakalauskas. “Mil
tinio gyvenimas” (230 psl.). 
Leidinyje pasakojama apie 
Panevėžio dramos teatro kū
rėją, TSRS liaudies artistą. 
Juozą Miltinį, nušviečiama 
gyvenimas ir veikla, jo kūry
ba, kelias į meno pasaulį, 
darbas su busimaisiais akto
riais teatrinėje studijoje. 
Knyga iliustruota nuotrauko
mis. “Menas ir laisvalaikio 
kultūra” (311 psl.). Knygoje 
aptariami tie meno aspektai, 
kurie sieja jį su laisvalaikio 
kultūra, apžvelgiami laisvo 
laiko leidimo būdai, pateikia
ma fragmentų iš istorinių 
estetikos ir meno veikalų, 
sprendusių pramoginės kul
tūros klausimus. L. Dockienė

IŠLEIDO “MOKSLAS”
Šiuolaikinis Suvalkijos kai

mas. Iš lietuvių kalbos istori
jos, 11 t. (162 psl.). Knygoje 
nagrinėjami Lietuvos socia
listinio kaimo kultūros ir 
buities klausimai. Skelbia
mos keturios Suvalkijos nau
jojo kaimo buities ir kultūros 
temos: sodybos naujosiose 
Suvalkijos kaimo gyvenvie
tėse, kolūkiečių gyvenamųjų 
namų interjeras, kaimo gy
ventojų mityba, vestuvės 
Suvalkijos kolūkiniame kai
me.

A. Vanagas. Lietuvių hid
ronimų etimologinis žodynas. 
(408 psl.). Toks žodynas— 
pirmasis baltų kalbotyroje. 
Jame nagrinėjama lietuvių 
upių ir ežerų vardų kilmė. 
Lietuviški hidronimai lygina
mi su etimologiškai giminin
gais kitais lietuvių toponi
mais, su latvių, prūsų, kitų 
indoeuropiečių kalbų—vietų 
vardais bei bendriniais žo
džiais. Žodynas skiriamas 
baltistams, slavistams, vi
siems besidomintiems lietu
vių ir kaimyninių tautų kal
ba, praeitimi, etnogeneze.

V. Urbutis. Baltų etimolo
gijos etiudai. (278 psl.). Kny
goje nagrinėjama lietuvių ir 
kitų baltų kalbų leksinių gru
pių ar pavienių žodžių kilmė, 
išryškinami baltų leksikos 
ryšiai su slavų leksika. Ski
riama baltų bei kitų in
doeuropiečių kalbų specialis
tams ir filologijos fakultetų 
studentams. D. Cičalienė

ANTANAS DRILINGA

SUSITIKIMAS
Jau taip seniai nebemačiau 
Tavęs, o jūra: vakar, vakar 
Mes buvom susitikę, taip 
Seniai, kad man atrodo,

Jog tu gelmėn nuskandinai 
Nuo vakar ligi šiandien-visų 
Gyvenimą, kurį lig šiol 
Aš gyvenau, ak, gyvenau

Ne taip, kaip visada norėjau, 
Ir tu nuskandinai, gelmėn —
Ak! — visą mano negražumą, 
Apsimetimą, jog esu

Kitoks, negu esu; o jūra, 
Jau taip seniai nebemačiau 
Tavęs, o jūra, bet šiandieną 
Ir vėl, ir vėl esu švarus

Kaip tu, o tu — kaip aš, 
Nes mes iš naujo susitikom.

DABAR ŽINAU
Manęs, nebuvo, ir galėjo
Manęs nebūti, bet buvai
Tu, jūra, ir todėl esu
Dabar štai aš, ir be tavęs

Pasaulin būčiau neatėjęs, 
O jeigu ir atėjęs, tai 
Nesužinojęs, kas yra 
Gyvenimo didi gelmė.

PLAUKTI
Žiūrėt į žydrą vandenyną, 
Žiūrėt ir jausti, jog plauki 
Per tą likimo duotą laiką, 
Kurs tęsis jau ne amžinai,

Kuris sustos tau vieną kartą, 
Nors ir neturi pabaigos;
Žiūrėt į žydrą vandenyną — 
Ir plaukt, ir plaukt, ir plaukti

PRAŠAU!
Užriškit man akis, užriškit 
Nuo šiol akis, kad nematyčiau 
Tos begalinės žydrumos, 
Bekraščio vandenų žydrumo,

Užriškit man akis, kad jūra 
Nebeprimintą tą akią, 
Kurias beviltiškai mylėjau, 
<D jūra,
Mano
Žydras skausme!

Nuėmė Argentinos 
prezidentą
Buenos Aires.—Valdan

čioji karinė chunta nuėmė 
gen. Roberto Eduardo Viola 
iš prezidento pareigų, jam 
teišbuvus vos aštuonis mėne
sius.

Naujuoju prezidentu pa
skirtas vienas tos chuntos 
narių gen. Leopoldo Galtieri, 
55 m. amžiaus, kuris ir toliau 
pasiliks armijos vadu, o pre
zidentaus ligi 1984 m. kovo 
mėn., kada būtų pasibaigusi 
gen. Viola kandencija.

Gen. Viola, 57 m. amžiaus, 
sakoma, buvęs silpnos svei
katos, bet pavarytas iš prezi
dento pareigų dėl nesveika
tos, o dėl to, kad neįstengęs 
susidoroti su krašte siautė
jančiu nedarbu ir infliacija.

Kiti du chuntos nariai ir 
toliau pasilieka vadovauti— 
vienas laivynui, o kitas oro 
pajėgoms.

Washington. — Daugelis 
demokratų politikierių čia 
tvirtina, jog prez. Reagano 
administracija be reikalo iš
putusi vadinamą Libijos te
rorizmo reikalą. Esą prez. 
Reagan greičiausia nori tuo 
užtušuoti savo nepasiseki
mus ekonominėje srityje.

ŽEMSIURBĖ-LEDLAUŽIS
Uostų prieplaukos gilinamos, 

naudingosios iškasenos, smėlis, 
žvyras iš dugno kasamas ir šiau
rės Jūrose, kurių paviršius pa
dengtas ledu. Šioms atšiaurioms 
sąlygoms Suomijos laivų statyk
loje „Viartsilia“ ir pastatyta pir
moji pasaulyje žemsiurbė su 
ledlaužio tipo korpusu. Laivo il
gis 122 m, vandentalpa 11 tūkst. 
t, triumo gruntui talpa 9 tūkst. 
t. Jis galės dirbti, esant oro 
temperatūrai iki —50° C ir per 
valandą prikasti 2600 m3 grun
to.

Naujoji žemsiurbė labai auto
matizuota. Visos grunto kasimo 
operacijos valdomos iŠ šiltų už
darų patalpų.

Su sezono šventomis 
ir Naujaisiais Metais

Sveikinu visus pažįstamus, gimines ir draugus. 
Linkiu visiems geriausios laimės ateinančiais me
tais.

VICTOR PREIKŠĄ
Delavan, Wisconsin

Žiemos Švenčių ir 
Naujųjų Metų Proga

Sveikinu gimines ir draugus Amerikoje, Kanado
je ir Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems stiprios 
sveikatos ir visokeriopos laimės gyvenime. Reiškiu 
Protestą prieš Karą.

WALTERIS DORINĄS
San Diego, Cal.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname gimines ir draugus Amerikoje ir 

Lietuvoje. Linkime geros sveikatos ir ištvermės 
sulaukti taikos visame pasaulyje.

PRANAS ir PRANĖ SAKALAI
West Covina, Cal.

S Su Naujaisiais 1982 metais bei sezono šventėmis, 
visus mielus pažangiuosius draugus, drauges bei 
gimines; taip pat “Laisvės” personalą, darbuotojus 

w ir rėmėjus.
□j* Linkiu visiems kuo geriausios sveikatos.

M. GINAITIENĖ
Banta Clara, Cal.

Sveikinu su |
Naujaisiais Metais |

Mielus gimines, draugus Lietuvoje, Amerikoje ir 
New Jersey valstijoje.

Linkiu visiems tvirtos sveikatos, 
sėkmės gyvenime.

laimės ir

LILLIAN N
St. Petersbu

OVAK
rg, Fla.

Sveikiname su
Naujaisiais Metais

Visus klubo narius, draugus ir rėmėjus— 
Linkime stiprios sveikatos, energijos ir sėkmės. 
Lai būna taika visame pasaulyje.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA ir NARIAI

Greetings of the Season 
and Best wishes for a 

very Happy New Year
LARRY STRACK

St. Petersburg, Fla.

t 1t SVEIKINU SU f 
g NAUJAIS METAIS I

visus gimines, draugus, pažįstamus, 
Tarybų Lietuvoje.

Linkiu geros sveikatos, sėkmės gyvenime.

EMILIJA GEDVILIUT&DROBIENĖ
St. Petersburg, Ėla.

Iš Rudiškių km.-Joniškio ra j.

Amerikoje ir

Naujųjų Metų proga
Sveikiname mūsų gimines Ameriko;

je, visus “Laisvės” skaitytojus, rėmėjus ir “Lais
vės” leidėjus. Linkime, kad Naujieji Metai atneštų 
taiką visame pasaulyje.

e ir Lietuvo-

FRANK ir HELEN MANKAUSKAI
Miami, Florida

Sveikiname su 
Naujaisiais Metais

“Laisvės” kolektyvą, skaitytojus, vajininkus, 
korespondentus, draugus, ir gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Linkime tvirtos sveikatos, sėkmės.
Tegyvuoja tautų bendradarbiavimas ir tvirta 

Taika!
ALDONA ir POVILAS ALEKNAI 

Seminole, Fla.

Visus mūsų gimines, draugus, drauges ir pažįsta
mus Lietuvoje, Amerikoje ir Kanadoje; taipgi 
visus taikos šalininkus—linkėdami linksmų žiemos 
švenčių ir laimingų Naujųjų Metų. Teišnyksta 
visos bėdos, lai pražūna karai, skurdas, baimė ir lai 
ateina visiems linksma laimė.

F. ir S. NAKAS 
Detroit, Michigan

® Žieminių švenčių proga I
Sveikiname jus brangūs laisviečiai. Linkime 5 

jums ištvermės ir sėkmės jūsų darbuose. Taipgi 
sveikiname gimines ir draugus gyvenančius Lietu- 5 

į voje ir Amerikoje.

AVTAVAQ r.i nmf'irc ir m arvit> C&ANTANAS GLOBICIUS ir MARYTĖ 
Wilkes Barre, Pa.



I

PENKTADIENIS, GRUODŽIO [DECEMBER! 18,1981 “LAISVĖ” 5-TAS PUSLAPIS

ŽINIOS IS LIETUVOS
Lapkričio 26 d. LTSR Val

stybiniame operos ir baleto 
teatre apie 800 respublikos 
moterų delegačių susirinko į 
savo ketvirtąjį suvažiavimą. 
Suvažiavime kalbą pasakė 
Lietuvos KP Centro Komite
to pirmasis sekretorius Pet
ras Griškevičius.

* * *
Vilniuje tris dienas dirbo 

ketvirtasis Tarybų Sąjungos 
ir Vokietijos Demokratinės 
respublikos simpoziumas me
dicinos istorijos klausimais.

♦ ♦ ♦

Respublikinėje bibliotekoje 
atidaryta paroda “Tarybinė 
moteris—aktyvi komunizmo 
kūrėja”. Joje apie 300 ekspo
natų.

* * *
Vilniuje įvyko konferencija 

“Mokslinė medicininė mintis 
aukštosiose mokyklose”,

skirta Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto 200 metų 
sukakčiai. Joje dalyvavo 
mokslininkai iš Maskvos, Le
ningrado, Kijevo, Rygos, 
Tartų ir kitų miestų. 

* * ♦

Surengtos muzikos dienos 
Kėdainiuose. Jose dalyvavo 
žinomi respublikoje kolekty
vai—Kauno valstybinis cho
ras, M. K. Čiurlionio meno 
mokyklos jaunimo styginis 
orkestras, M. K. Čiurlionio 
styginis kvartetas, liaudies 
instrumentų kvartetas, po
puliarūs ansambliai “Armo
nika” ir “Nerija”, taip pat 
dainininkai, skaitovai.

* * *
Profesionalaus meno deka

da surengta Šiaulių rajone.
* * *

Lietuvos TSR Meno dar
buotojų rūmuose koncertavo

Žieminių švenčių proga
Sveikiname visus gimines, draugus ir drauges 

Kanadoje, Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose ir 
linkime linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų, 
sveikatos ir sėkmės gyvenime; kad būtų taika 
pasaulyje.

Taipgi sveikiname “Laisvės” štabą.

/JC FW • •• w V • _ . _ ________
II

SAM ir EMILY PABERALIS
Toronto, Ont., Canada

Su Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais Metais visus 
draugus, drauges, pažįstamus ir gimines Kanado
je, Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje. Tegu būna 
mūsų visų obalsis: Lai gyvuoja Taika pasaulyje!

EVALDAS VILKIS
Montreal, Que., Canada

Lietuvos TSR valstybinės 
premijos laureatas, respubli
kos nusipelnęs artistas smui
kininkas Raimundas Kati
lius, tarptautinio ir sąjungi
nių konkursų laureatė daini
ninkė Aušra Stasiūnaitė, pia
nistas Povilas Stravinskas, 
kurie šią vasarą dalyvavo 
Niujorke “Laisvės” laikraščio 
jubiliejiniuose renginiuose.

* * *
Kauno skulptūros ir vitra

žo galerija pakvietė į skulp
toriaus Petro Rimšos 100-o- 
sioms gimimo metines pažy
mėti skirtą parodą, kurioje 
galima pamatyti apie 100 
dailininko darbų.

* * *
LTSR valstybiniame Ope

ros ir baleto teatre įvyko A. 
Adano baleto “Giselle” spek
taklis, skirtas 50-osioms me
tinėms nuo pirmojo šio bale
to pastatymo Lietuvoje.

* * *
— Sėkmės Lietuvos mate

matikams,—lėtai, lietuviškai 
pasakė profesorius Jurgenas 
Flaksmajeris iš Vokietijos 
Demokratinės respublikos 
Greifsvaldo universiteto, bu
vęs Vilniaus matematikų 
svečiu.

* * *
Draugystės parke Kaune 

pastatyta Broniaus Zalenso 
bronzinė skulptūra “Pasvei
kinimas”.

* * *
Ketvirčio amžiaus sutartį 

paminėjo Kauno taksti parko 
kolektyvas. 1956 metais tak
si parkas turėjo 120 automa
šinų, dabar tik lengvųjų 
automobilių daugiau kaip 
600. Po miestą kursuoja ir 23 
autobusai taksi RAF “Latvi
ja”. Parke darbuojasi 1200 
darbuotojų.

Per vieną parą taksi pa
slaugomis pasinaudoja 51 
tūkstantis žmonių, o per me
tus—18,5 milijono.

* * *
Vilniaus “Vaga” 45,000 ti

ražu išleido J. Marcinkevi
čiaus “Dienoraštį be datų”. 
Knygoje spausdinanti esė, 
užrašai—mintys apie litera
tūrą, gyvenimą, žmogų. 
Knygos pagrindas—rašytojo 
užrašų knygytės.

AUTENTIŠKA ISTORIJA 
PER MENO FILMO AKIS

R. BARANIKAS

i

Su Kalėdom ir 
Naujaisiais Metais

Sveikiname visus mūsų gimines ir draugus
Kanadoje, Jungtinėse Valstijose ir Tarybų Lietu
voje; taipgi visus taiką mylinčius žmones pasauly
je.

Linkime visiems geros sveikatos ir ilgo gyveni- 
m°' ELENA PETRAUSKIENĖ ir

Sūnus DONALDAS su šeima
Montreal, Que., Canada

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų draugus, gimines ir 

pažįstamus. Linkime geros sveikatos ir ištvermės 
darbe už laisvę, lygybę, brolybę ir taiką visoje 
Planetoje.

WINDSOR, ONT.
Gruodžio 2 d. mirė Barbo

ra Sčiuka, išgyvenusi Kana
doje nuo 1928 metų.

Barbora gimė 1989 m. lie
pos 14 d. Ilagiškių kaime, 
Panevėžio apskrityje. Atvy
kusi į Kanadą 1929 metais 
rugsėjo 20 d. ištekėjo už 
Felikso Sčiuko.

Šeimos turėjo du sūnus 
Joseph ir Stanley, 3 anūkus 
Kari, Stanley ir Barbara, 3 
pro-anukius Richard, Kim
berly ir Christopher. Lietu
voje liko dvi seserys. G. K.

Šaltą vėjuotą šeštadienį su 
savo drauge stovėjau ilgoje 
eilėje prie vieno centrinio 
New Yorko kino teatro. Nors 
buvo vidudienis ir laukėme 
pirmojo seanso, prie teatro 
jau buvo ilga eilė žmonių: 
tūkstančiai ir tūkstančiai lau
kė pamatyti filmą, apie ku
rio tūrinį jie mažai težinojo ir 
dar mažiau galėjo įsivaizduo
ti. Tiesa, tie jauni amerikie
čiai, daugiausia inteligentijos 
žmonės, jau buvo skaitę re
cenzijas: filmas buvo vaiz
duojamas kaip romansas— 
skaisčioji, vidujiniu idealiz
mu deganti aistringoji Diane 
Keaton ir drąsusis, energin
gasis, gabusis aktorius War
ren Beatty šaltame Petro
grade 1917-aisiais metais, 
įsimylėję į viens kitą, bet dar 
labiau įsimylėję į tuos dra
matinius įvykius, kuriuose 
Rusija blaškosi.

Jis, žurnalistas-rašytojas 
John Reed, radikalas ir žur
nalo “Masses” redakcijos na
rys, nuvyko savo akimis pa
matyti, kas dedasi Rusijoje. 
Ji, jo mylimoji Louise 
Bryant, nuvyko su juom. 
Šaltame, nekūrenamame Pe
trogrado bute, jiedu viens 
kitą myli, tuo tarpu, kai iš 
lauko atplaukia demonstruo
jančių masių Internacionalo 
garsai . . .

Taip tą filmą garsino rekla
mos. Ėjome jo pamatyti. 
Prisipažinsiu, su tam tikra 
skeptiką. Taip, Diane Kea
ton grožis, talentas ir viduji
nė ugnelė gali iškelti į meno 
aukščius beveik bet ką. Taip, 
Warren Beatty, kuris ne tik 
vyriausią rolę vaidino, bet 
filmą režisavo, yra rimtas, 
padorių siekių žmogus. Bet 
Hollywood© filmas, kuris 
autentiškai vaizduotų Spalio 
revoliuciją? Hollywoodo fil
mas, kuris teisingai perduo
tų John Reedo gyvenimo bio
grafiją? To buVo sunku tikė
tis.

Bet kaip tai neįvyko, įvyko 
taip: filmas, kuris vadinamas 
Reds, nežiūrint kai kurių 
silpnybių, faktinai Amerikos 
publikai duoda tiesos žodį. 
Tiedu jauni amerikiečiai 
vaizduojami kaip idealistai, 
kurie vyko į Rusija, surasti 
ką nors skaistaus. Taip, vie
nur kitur įmetamas lyg grū
delis abejonės, ar tas jų 
idealizmas nebuvo naiviškas, 
jaunas, perdaug entuziastiš
kas. Bet bendras vaizdas lie
ka toks, kokį jį matė Reed ir 
Bryant, kokį jis užrekordavo 
savo garsioje knygoje “De
šimt dienų, kurios sukrėtė

OLGA ir ALGIRDAS GRINKUS
Vancouver, B. C., Canada

Švenčių ir Naujųjų 
Metų proga

Sveikinu visus “Laisvės” darbuotojus, gimines ir 
draugus Kanadoje ir Lietuvoje; taipgi viso pasaulio 
darbo liaudį kovojančia prieš karą ir neutronines 
žudynes. Linkiu visiems stiprios sveikatos. Lai šie 
ateinantieji metai būna taikos metai.

K. MAKAREVlClUS
Vancouver, B. C., Canada

Sveikiname ir linkimeII II

Linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų 
visiems mūsų giminėms, 
pažįstamiems Kanadoje, Jungtinėse Valstijose 
Tarybų Lietuvoje. Visi būkite sveiki, tvirti 
siekime įgyvendinti pasaulyje Taiką.

, draugams, draugėms ir 
Jungtinėse Valstijose ir 3?

ir *

JUOZAS, ELZIUTĖ, LILLY URBANAVICIAI B 

Verdun, Quebec, Canada

WINDSOR, ONT., CANADA

In memory of dear grandma

Barbara Sčiuka
Died December 2, 1981

CARL STATON 
STANLEY STATON 
BARBARA E. CRIMMINS

WINDSOR, ONT., CANADA

Mims

Barborai Sčiuka

pasaulį”. Lyg persiduoda pa
garsėjęs Reedo pasakymas: 
“I saw the future and it 
works” (“Aš mačiau ateitį ir 
ji gyvuoja”).

Kaip publika priima filmą? 
Štai vienas viazdas: darbi
ninkų mitingas kokioje nors 
Petrogrado salėje. Prie val
džios dar Kerenskis, bet bol
ševikai jau beveik prie vairo. 
Visur kuriasi darbininkų ir 
kareivių tarybos. Mitingo 
rengėjai, sužinoję, kad radi
kalusis amerikiečių rašytojas 
Reed salėje, jį pakviečia į 
estradą. Jis kalba angliškai, 
ir ką jis sako verčiama į rusų 
kalbą. Jis pradeda santūriai, 
atsargiai: “Amerikiečiai dar
bininkai neturėtų nieko 
prieš, jeigu jūs ištrauktume 
savo kraštą iš karo ...” Bet 
salėje egzistuojantis kovin
gumas greit ir jį paveikia. 
Jis įsikarščiuoja: “Amerikie
čiai darbininkai, kaip jūs, 
prieš imperialistinį karą. Te
gyvuoja revoliucija. Tegy
vuoja tarybos!”

Publika (ne salėje Petro
grade, bet kino-teatre New 
Yorke) ploja!

Tai filmas, kuris Amerikos 
publikai yra įkvėpianti, rim
ta pamoka. Jauni amerikie
čiai puikiai supranta, jaučia 
ir simpatizuoja idealizmui, 
kurį turėjo Reed ir Bryant. 
Ir tame filmo didžiausia ver
tė.

Ar filmas turi silpnybių? 
Būtų stebuklas, jeigu jų ne
būtų. Peisažas autentiškas, 
nors filmuota ne pačiame Le
ningrade, o Suomijoje. Žmo
nių apranga irgi gan auten
tiška, istoriniai tikra. Bet ką 
padarysi, jeigu faktas net 
akis duria, kad juos pasiuvo, 
pagal fotografijas, Hollywoo
do studijų siuvėjai, kad me
džiaga gan nauja, nors ban
dyta ją sulamdyti, lopyti, 
aptaškyti? Bet tai mažmožis. 
Didesnė klaida, tai perdaug 
įsivelti į kai kuriuos istori
nius įvykius, kurie tik supai
nioja publikos supratimą. 
Pavyzdžiui, kaip tai yra žino
ma, 1919 metais Amerikoje 
lygiagrečiai susikūrė dvi ko
munistų darbininkų partijos 
vadovų. Jis vyksta į Maskvą 
išaiškinti, kodėl ta partija, o 
ne kita, JAV Komunistų 
partija, turi būti Kominterno 
pripažinta. Jis aiškina Zinov- 
jevui ir Radekui, kurie, kaip 
karalius Saliamonas, įsako: 
“abi partijos turi tuojau susi
jungti!” Publikos dauguma 
nežino, kas čia dedasi: kas 
tas Zinovjevas? O čia jo rolę 
dar vaidina garsusis rašyto
jas Jerzy Kosinski, niekad 
pirmiau filmuose nevaidi
nęs . . . Girdžiu prie manęs 
sėdinčią studentų porelę 
klausiant? “Kas, po velnių, 
čia dedasi?”

Bet būtų klaida baigti šią 
trumpą recenziją neigiamu 
tonu. “Raudonieji” yra įkvė
piantis filmas ne tik kairie- 
čiams, bet visiems jį matan
tiems.

Kai mes išėjome iš teatro, 
kita didžiulė eilė jau laukė 
antro rodymo. O tarp išei
nančiųjų tai vienur tai kitur 
žmonės niūnavo seniai ir gal 
ir niekad negirdėtą melodiją: 
Internacionalą.

Naujųjų Metų proga |
Nuoširdžiai linkiu linksmų švenčių ir laimingų S 

Naujųjų Metų Aido Choro nariams, New Yorko 
moterų klubui, “Laisvės” kolektyvui ir mieliems X 
draugams bei visiems pažįstamiems. ®

Labiausia linkiu geros sveikatos ir taikos visame 
pasaulyje.

TESSIE STOČKIENĖ
Newark, N. J.

Širdingai sveikiname su Naujaisiais Metais 
mielus gimines, visus draugus ir drauges Ameriko
je ir Lietuvoje.

Linkime stiprios sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės. 
Laimingų Naujųjų Metų!

FELIKSAS ir ADELE LUPŠEVlClAI
Lakehurst, New Jersey

S Su Naujaisiais Metais sveikinu draugus-es 
šalyje ir Lietuvoje.

ALISĖ JONIKIENĖ
Baptist Home 5

Rt. 308, P. O. Box 129 
Rhinebeck, N. Y. 12572

Žiemos Švenčių proga
Sveikinu gimines, draugus, bičiulius, Aido Choro 

narius, Niujorko Lietuvių Moterų Klubo nares ir 
“Laisvės” personalą; taipgi gimines ir pažįstamus 
Amerikoje ir Kanadoje; taipgi sesutes su šeimo
mis, gimines ir pažįstamus Tarybų Lietuvoje.

Linkiu visiems sveikatos ir daug saulėtų dienų su 
Naujaisiais Metais,

II

JULIA LAZAUSKAS
Lauderdale Lakes, Florida

Žiemos švenčių progaII

Sveikinu savo gimines ir draugus Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje. Linkiu visiems geros sveikatos, 
sėkmės ir daug energijos.

HELEN SIAURIS
St. Petersburg, Fla.

1981 m. gruodžio 2 d.
Reiškiame gilią užuojautą giminėms, seserims, 

anūkams, draugams bei artimiesiems.
P. O. Radževičiai
A. A. Rimšai
S. E. Baltuliai

VIETOJ ŽVYRO — 
ATLIEKOS

P. N. Karaliai 
L. J. Svirpliai 
Ch. S. Stankai 
Al. G. Rudokai 
Alb. L. Snaidariai 
S. P. Rapšiai 
P. S. Pajuodžiai

A. E. By r ai 
Geo. Kodis 
Sem Kunsaitis 
Mir Valantinas 
Zig Morkūnas 
Kos Linkevičienė 
Aid. Aukštikalnis 
Mar. Žavi 
Mary Staton 
Biru. Soroka

Tokijyje įkurtas specialus 
mokslinis centras miestų ir pra
monės atliekų perdirbimo prob
lemoms spręsti. Vienas pirmųjų 
jo darbų — krosnis lydyti šiukš
lėms, kuriose po rūšiavimo 
ka polimerinės folijos, stiklo 
kių ir konservų dėžučių, šis 
Šinys apdorojamas kokso, 
gančio deguonies aplinkoje,
luma. šiukšlių tūris sumažėja 
apie 40 kartų. Lydymo produk
tai — labai tvirti sukepusios 
masės gabaliukai — gali sėkmin
gai pakeisti žvyrą, naudojamą 
keliams tiesti.

lie- 
šu- 
mi- 
de- 
ši-

Su Naujaisiais Metais
nuoširdžiai sveikiname visus savo gimines ir 

“Laisves” skaitytojus, artimuosius ir draugus 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems 
geros sveikatos ir gerų pasekmių jūsų gyvenime ir 
taikos visame pasaulyje.

MARIAN & JOSEPH SVINKCNAI
Waterbury, Connecticut

Su žiemos šventėmis ir Naujaisiais metais visus 
gimines, draugus, pažįstamus, visą “Laisvės” 
personalą ir skaitytojus Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Linkiu visiems sėkmės ir geros sveika
tos.

g Žiemos švenčių proga

PETRONĖLĖ ŽUKAUSKIENĖ
Westwood, Mass.

Sveikinu savo gimines, draugus ir pažįstamus 
šioje šalyje ir Tarybų Lietuvoje. Rinkių visiems 
linksmų ir laimingų Naujųjų metų.

ELIZABETH REPSHIS
Dorchester, Mass.
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Žieminių švenčių proga
Nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, bičiu

lius čia Amerikoje ir Lietuvoje.
Linkime sveikatos ir sėkmės gyvenime su 

ateinančiais Naujais Metais. Lai jie būna taikos ir 
draugystės metai.

DETROIT, MICH.

NELLIE ir POVILAS VENTA

Žieminių švenčių proga
Širdingai sveikiname gimines, draugus, bičiulius 

ir visus Taikos mylinčius žmones Lietuvoje ir 
Amerikoje. Linkime sveikatos ir sėkmės gyvenime 
su ateinančiais Naujaisiais Metais.

MARY ADAMS [ŽVIRBLIENĖ] 
Lake Ronkonkoma, L. L, N. Y.

w

Su Naujaisiais Metais 
sveikinu visus bičiulius

JONAS YUŠKA
Richmond Hill, N. Y.

Žieminių švenčių proga
Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Lietu

voje, Amerikoje ir Argentinoje su žieminėmis 
šventėmis ir Naujaisiais Metais.

A. BABARSKIENĖ ir duktė 
IRENA su šeima

BROOKLYN, N. Y.

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus mūsų draugus, bičiulius 

ir gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime 
sveikatos, džiaugsmo, laimės.

«
FRANCES MAŽELIENĖ
FRANCES BALTRUS, dukra

Žieminių švenčių ir 
Naujųjų Metų proga

Siunčiame širdingiausius linkėjimus.

AMELIA ir WALTER YUSKOVIC
«
■*:

Naujųjų Metų proga
Sveikiname visus gimines, draugus ir pažįstamus 

Amerikoje ir Lietuvoje. Linkime visiems sveikatos 
ir taikos ir ramybės visame pasaulyje. Lai gyvuoja 
“Laisvė”.

KAZIMIERAS ir VERONIKA MELENKEVlClAI 
ir šeima 

Brooklyn, New York

Europoje
Pereita vasara Detroito 

Lietuvių Klubo nariai, LDS 
bowleriai ir “Laisvės” skaity
tojai, Tony ir Bertha Rye 
važinėjo po Europa. Praleido 
penkias savaites: lankė Lon
doną, Airija ir Škotiją. Mat, 
Fordo traktorių fabrikas To
ny Rye ten pasiuntė kompa
nijos reikalais, o vėliau jo 
žmona Bertha Rye pas jį 
nuskrido. Sakė, turėję links
mą laiką ir atsivežė daug 
skaidrių. Kai viską sutvar
kys, prižadėjo jas parodyt 
Detroito Lietuvių Klubo su
sirinkime.

Išvyko iš Detroito
Klubietis Richard Smith 

išvyko iš Detroito, ir dabar 
gyvena San Antonio, Texas. 
Jo žmona Cindy dar pasiliko 
Detroite, bet kai parduos na
mus, taip pat vyks į Texas 
pas vyrą.

Richard Smith yra klubo 
raštininko John Smith ir mū
sų muzikės Estelle Smith sū
nus. Jis yra universitete bai
gęs architektūros mokslą, 
dabar naujame darbe Texas 
valstijoje.

Mirė Kanadoj
Gruodžio 2 d. Windsor, 

Ont., ligoninėje mirė Barba
ra Sčiuka, apie 83 metų 
amžiaus. Buvo pašarvota 
Morris laidotuvių namuose, 
palaidota gruodžio 5 d. Wil
low Grove kapinėse prie sa
vo mirusio vyro Felix.

Velionė buvo ligoninėje 
nuo balandžio mėn., sunkiai 
sirgo.

Dideliame nuliūdime paliko 
marčią Mary (Sčiuka) Sta
ton, anūkę Barbara, anūkus 
Carl ir Stanley Staton, dvi 
sesutes Tarybų Lietuvoj ir 
daug draugų bei pažįstamų 
Windsore, Kanadoj.

Velionė buvo pažangi mo
teris, skaitė “Laisvę”. Dabar 
laikraštį skaito jos marti.

Paminėjo
Lietuviai vyrai investato- 

riai-biznieriai buvo susirinkę 
mėnesiniam posėdžiui lapkri
čio 7 d. Kęstučio Garelio 
namuose. Ta proga, paminė
jo savo dvidešimties metų 
gyvavimo kaip investatorių 
klubas.

Namų šeimininkė Anto- 
nette Garelis paruošė skanią 
vakarienę. Buvo ir specialiai 
paruoštas tortas. Vyrai 
linksmai paminėjo savo 20 
metų sukaktį.

Moterys
Čia gimusios moterys in- 

vestatorės taip pat posėdžia
vo savo mėnesiniam susirin
kime Topinka valgykloje. Be 
kitų reikalų, išsirinko ir nau
ją valdybą 1982 metams: 
Ruth Price pirmininke; Aida 
Liminsky vicepirmininke; 
Albena Lyben sekretore; 
Antonette Garelis iždininke. 
Finansų knygas peržiūrės 
Emma Rye, Ruth Gugas ir 
Ann Maezis.

LDS Bowleriai
LDS bowleriai (kėglio loši

kai) susirinko pamokoms lap
kričio 14 d. Po pamokų visi 
vyko į Detroito Lietuvių 
Klubą pailsėt ir pasilinks
mint. Skanumynus ir valgius 
paruošė ir aukojo Rye šeima: 
Alfons ir Emma Rye; Bertha 
ir Tony Rye; Diane ir Judy 
Rye; George ir Beverly Rye 
Olin. Ypač buvo skanūs lie
tuviški blynai!

Laimėjimui bilietus parda
vė Ruth Gugas; butelį stipro- 
sios aukojo Rye šeima, o jį 
laimėjo Ann Balchūnas; 
kvortą grybų aukojo Chuck 
ir Minnie Tvaskai, o laimėjo 
Ann Maezis.

Virtuvėje dirbo visa Rye 
šeima. Už baro dirbo Fran
ces Televičienė ir klubo raš
tininkas John Smith. Beje, 
Frances Televičienė paruošė 
ir bowleriams aukojo bulvių 
ir burokų mišrainę.

LDS Sorority
LDS Sorority (moterų 

draugija) buvo susirinkusi 
mėnesiniam susirinkime 
Alice Stacey Stasiukėno na
muose lapkričio 20. Po susi
rinkimo narės skaniai pavai
šintos. Alice Stacey, pagelbs- 
tint Isabell Brazis ir Mary 
Nienus paruošė vaišes.

Matė Vodevilį
Klubo raštininkas John 

Smith ir jo žmona, mūsų 
muzikė Estelle Smith matė 
1981 Vodevilį Redford Teat
re lapkričio 21 d. Teatre yra 
1661 sėdynių, visos buvo pil
nos. Teatre yra vargonai pa
našūs į Vilniuje esamuosius. 
Abu, Jonas ir Estelle Smith, 
jais groja ir aktyviai daly
vauja Bedford teatre.

Sveikiname
Lapkričio 23 “Laisvės” 

skaitytojas gerai žinomas de- 
troitietis J. J. Butkus pami
nėjo savo gimtadienį. Jam 
sukako 94 metai.

Prieš daugeli metų Jonas 
Butkus ir jo dukrelė Marilyn 
mus pažangiečius linksmino 
savo muzika ir draugyste. 
Sveikiname Joną Butkų su jo 
gimtadieniu ir linkime jam 
daug linksmų metų!

Kita gera “Laisvės” skaity
toja Eva Yuodaitis minės 
savo gimtadienį 1982 metais 
kovo mėn. Ji bus 90 metų 
amžiaus. Iki šiam laikui ji 
gerai jaučiasi, yra geroj svei
katoj. Mėgdama laikraštį 
“Laisvę”, atsinaujindama sa
vo prenumeratą, įteikė 
$25.00 auką ir palinkėjo, kad 
“Laisvė” daug metų gyvuo
tų. Jos dukra Bertha Rye ir 
žentas Tony Rye ją gerai 
prižiūri ir tikime jog jos 
sekantis gimtadienis bus 
linksmas.

Viešnia iš New Yorko 
ir nelaimė

Padėkavonės dienos sa
vaitgalyje mus aplankė 
“Laisvės” redaktorė-admi- 
nistratorė Ievute Mizarienė. 
Apsistojo St. Clair Shores, 
bet gerą laiką praleido pas 
draugus Mike ir Pat Stuns- 
kus jų namuose Rochester, 
Michigan ir pas LDS prezi
dentą Servit Gugą ir jo 
žmoną Ruth jų namuose, 
Redford, Michigan. Gaila, 
kad Stefanija ir jos mamytė 
Teofile Masienė negalėjo jos 
daugiau globoti, nes namuo
se įvyko nelaimė. Belaukiant 
Ievutės Mizarienės St. Clair 
Shores, Teofilė Masienė, 
ruošdamosi viešnią priimti— 
pargriuvo ir sulaužė kojos 
kaulą. Ambulansu nuvežta į 
ligoninę. Operuota. Ligonei 
įdėjo segtuką į koją. Dabar 
gydoma Harper ligoninėje 
Daktaro Vaitkevičiaus prie
žiūroj. Po kelių sąvaičių, 
stiprės namuose, Stefanijos 
priežiūroj. Daktaro nuomone 
ims bet dešimtį savaičių, kol 
galės ant tos kojos atsistot.

/jj Sveikiname su Naujaisiais Metais visus musų 
Žr gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir Tarybų 
pp Lietuvoje. Linkime visiems geros sveikatos, sėk- 
Sj niės ir laimės gyvenime.
S Lai taika viešpatauja visame pasaulyje.

MARGARET ir LEO JAKŠTAS
Nesconset, L. L, N. Y.

Naujųjų Metų proga
eikinu sesutę ir švogerį Oną ir Rapolą 

S Užkurėlius, jų dukras Birutę ir Jūratę; švogerį J. 
Eitutį Clevelande; Lietuvoje gyvenančius giminai- 

Sčius Eduardą ir Marytę Juknevičius ir jų sūnelį 
Mantuką. Sveikinu visus kitus artimuosius Lietu- 

gg voje ir Amerikoje. Lai Naujieji metai atneša 
sveikatą, laimę ir taiką visame pasaulyje.

ANTANINA BOIALLIS

Mūsų namuose didelė nelai
mė.

Gražūs filmai
Po Detroito Lietuvių Klu

bo susirinkimo lapkričio 22 
buvo rodomi filmai ir skaid
rės apie Lenkiją. Filmus ir 
skaidres paruošė ir parodė 
Albinas ir Susan Bubneliai. 
Albinas filmą rodė ir skaid
res aiškino, o jo žmona Su
san tvarkė muziką, kurią ji 
prie šių paveikslų pritaikė.

Abu Bubneliai pereitą va
sarą pavažinėjo po visą Len
kiją. Parodė daug miestų, 

' bažnyčių, kalnus, muziejus, 
pilis ir kaip lenkai gyvena.

Nepaisant ką Amerikos 
laikraščiai sako, jie ten ne
matė jokio bado ar trukumų; 
visi lenkai gražiai, linksmai 
gyvena. Sakė apie 80 nuo
šimčių lenkų yra savo žemių 
savininkai. Aplankė Punską, 
kur gyvena dauguma lietu
vių, (prie Tar. Lietuvos ru- 
bežiaus).

Antano Sniečkaus pastan
gomis, ten pastatyta lietuvių 
mokykla, kurioje moko len
kų, rusų, vokiečių ir lietuvių 
kalbas. Ta mokykla ir pava
dinta Antano Sniečkaus var
du.

Važinėdami po Lenkiją 
kalbėjosi su piliečiais. Lenkai 
sakė kad po karo, jie visi 
statė sugriautas ir naujas 
bažnyčias, o kitos šalys statė 
fabrikus ir namus; dabar 
kitos šalys turi visko, o jie, 
lenkai, turi bažnyčias, kurias 
turi patys išlaikyt.

Albinas Bubnelis pasakojo 
ir paveikslai parodė, jog len
kai viską dirba senoviškai, 
arkliais, ne kaip Tar. Lietu
voj—moderniškai.

Filmą baigė parodydamas 
Auswicz stovyklą, kur buvo 
žmonių naikinimas. Rodė 
vartus per kuriuos žmonės 
ėjo, bet niekas nesugrįžo; 
žuvo ten apie šeši milijonai 
žmonių; parodė sieną, prie 
kurios hitlerininkai fašistai 
žmonės šaudė; parodė vietą, 
kur leisdavo žmonėms mau
dytis, bet vietoj maudynės, 
žmonės gaudavo geso ... ir 
ten mirdavo . . .

Albinas Bubnelis nepa
prastai gražiai nufilmavo vie
toves Lenkijoj. Jo kalba— 
paaiškinimai buvo geri. Jo 
filmą garsinė; garsai iš įvy
kių paveiksluose. Filmą paly
di graži lenkų muzika, kurią 
pritaikė Albino žmona Susan 
iš lenkiškų plokštelių. Ji ne
paprastai gerai atliko savo 
darbą.

Gaila, kad klube nebuvo 
per daugiausia narių,nors jų 
tarpe buvo kanadiečių ir iš 
kitur svečių.

Būtų gerai, kad kitos kolo
nijos Albiną ir Susan Bubne- 
lius pakviestų parodyt savo 
filmą ir skaidres apie Lenki
ją, 1981 vasaros iš gyveni
mo. Tikiu, kad jie tą filmą ir 
skaidres sutiktų parodyt vi
siems lietuviams, kur jie be
gyventų. Stefanija

Waterbury, Conn.
Gruodžio 10 d. Juozas 

Svinkūnas greitosios pagal
bos išvežtas į Waterbury 
ligoninę. Jis randasi šeštam 
aukšte.

Už trijų dienų buvo atvež
tas Juozas Vaitonis ir pagul
dytas tame pačiame kamba
ryje su draugu Svinkūnu.

Abu ligoniai labai sunkiai 
serga.

Būtų gerai kad waterbu- 
riečiai draugai aplankytų 
šiuos mūsų uolius veikėjus, 
kurie tiek daug dirbo pažan
giųjų judėjime.

Linkime abiem draugam 
greit sustiprėti. IM

Whitwell, Tenn. — Tennes
see anglių kasykloje įvykus 
sprogimui, žuvo 13 angliaka
sių. Tai jau 25-oji mirtis 
vienos savaitės laikotarpyje 
Appalacho angliakasių rajo
ne. Darbdaviai sako, kad bus 
pravesti tyrinėjimai, dėl ko 
tie sprogimai įvykę.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MIRUSIŲ TĖVŲ, BROLIŲ IR SESERŲ

Šapolų šeimos
Iš keturių brolių ir trijų seserų likau aš viena.
Ilsėkitės ramiai, mano brangieji. Mano mintyse 

liksite amžinai.
FRANCES MAZELIENE 

ir dukra FRANCES BALTRUS
Brooklyn, N. Y.

SEBRING, FLA,

Mirus

Vincui Ž Haičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo šeimai, giminėms, 

artimiesiems bei įdėjos draugams.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA ir NARIAI 

St. Petersburg, Fla.

BRIEFS
An American child raised 

in the Eighties will cost 
$100,000 more than a child 
raised in the Sixties, accor
ding to U. S. government 
figures. 

* * *
Scientists have taken a 

major step towards human 
brain transplants. In tests at 
the National Institute for 
Mental Health in Washing
ton, D. C., researchers have 
successfully transplanted 
brain cells from one labora
tory rat to another.

Researcher William Freid 
had said:

“Now, we’re attempting to 
find new approaches for 
treating neurological condi
tions such as Parkinson’s 
disease.” The disease, which 
affects 200,000 Americans, is 
caused by a deficiency of the 
brain chemical dopamine, 
which helps coordinate mus
cle movements.* * *

Winter driving means spe
cial care for all drivers, 
whether veteran or novice. 
So the National Safety Coun
cil offers these tips to help 
you:

• Check the owner’s ma
nual for winter-driving tech
niques.

• Before starting, be sure 
visibility is good. Remove 
snow from the entire car. 
Snow left on the hood can 
blow into the windshield and 
obscure vision.

• Run the heater and de
froster to prevent sudden 
fogging on the road.

• Turn the front wheels 
from side to side to push 
snow out of the way.

• Take it easy on the gas 
pedal.

• Keep the wheels as 
straight as possible when 
pulling out.

• If stuck, don’t spin 
wheels as it will just dig the 
car in. Gentle rocking might 
help. More traction can be.

salt pr some pieces of carpe
ting under the drive wheels.

• Avoid abrupt changes in 
speed and direction and keep 
eyes well ahead so lane 
changes and turns can be 
anticipated.

• Slow down when approa
ching intersections or ex
pressway exits.

• Be wary of warming 
trends. Ice is twice as slippe
ry. Ice is twice as slippery at 
30 degrees as at zero. If an 
icy spot is hit, don’t touch 
the brakes. Ease up on the 
gas and hold wheel steady.

• If the car starts to slide, 
don’t panic and hit the 
brakes. Take your foot off 
the gas pedal and turn the 
wheels in the direction the 
car must go. When skid is 
corrected, straighten 
wheels.

• Never jam on your 
brakes on a slippery surface 
because the wheels can be 
locked into a skid.* ♦ *

Nixon’s Museum, which 
was I opened at the Duke 
University is closed now 
because hardly anybody 
came there. History profes
sor at the University had 
said that to open a museum 
for Nixon is the same like to 
open a museum to Al Ca
pone.

* * *
If you are having trouble 

finding gifts for those on 
your holiday gift list, don’t 
fret—sit quietly for a minute 
or two and think of what 
they like to do and the 
activities that fill their days. 
Their lifestyle should give 
you a clue for the perfect gift 
for them.

For the jogger, an exer
cise suit, would make an 
attractive gift. The football 
fan would love to receive a 
big stadium blanket and ce
tera.

The catalogues offer great 
ideas for children’s gifts.

added by using sand, rocK i Use

These Laotian children donned traditional dress for the Hmong New Year celebration 
last month. The centuries-old celebration of the Hmong includes staying up all night 
to watch the moon bring In the new year, respect to older people and seven days of 
feasting and gift-giving.




