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Leonidas Brežnevas, Sovietų 
Sąjungos aukščiausiojo sovieto 
prezidiumo pirmininkas ir ko
munistų partijos centro komite
to generalinis sekretorius, mirė 
lapkričio 10. Jis buvo gimęs 
1906, Kremliaus politikai vado
vavo paskutinius 18 metų.

Lapkričio 9 Madride vėl pra
sidėjo pertrauktoji konferencija 
Helsinkio susitarimų vyk
dymui peržiūrėti. Vakarų są
jungininkai yra sutarę reikalauti, 
kad Sov. S-goj ir Lenkijoj būtų 
leista veikti nepriklausomom 
darbo unijom, kad būtų nutrauk
ti radijo transliacijų trukdymai 
ir kad Helsinkio susitarimus pa
sirašiusių valstybių piliečiai tu
rėtų pareigą, ne tik teisę sekti 
susitarimų vykdymą. Bet mažai 
turi vilties, kad baigminis Mad
rido konferencijos aktas galės 
būti pasirašytas.

Ispanijos parlamento rinki
muose komunistam sugebėjus 
išrinkti tik 4 atstovus (anksčiau 
turėjo 23), komunistų partijos 
vadas SantiagoCarrillo atsistaty
dino. Į jo vietą buvo išrinktas 
Gerardo Iglesias.

ČIA paskelbi, kad 4 mil. so
vietų gyventojų yra verčiami 
dirbti prievartos darbus ir kad jų 
10,000 tai turi daryti dėl savo 
politinių įsitikinimų. Iš šio skai
čiaus 85 proc. yra laikomi pri- 
verMamo darbo stovyklose, o li
kusieji — kalėjimuose. Priver
čiamieji darbai vykdomi statybos 
pramonėj, miškų kirtime ir me
džio pramonėj, kasyklose, staty
binių medžiagų gamyboj ir žem
dirbystėj. Dabartiniu metu daug 
nusikaltėlių nėra uždaromi į ka
lėjimus, bet darbus turi atlikti 
specialiai paskirtose vietose, už
kaišiodami dėl darbo jėgos trū
kumo atsiradusias spragas.

ČIA neturi tiesioginių 
įrodymų, kad priverčiamas dar
bas yra naudojamas prie dabar 
statomos dujotiekio linijos iš 
Sibiro į V. Europą, bet toks dar
bas sudarė integralinę linijos 
statybos darbų dalį Ukrainoj, 
Kazachstane ir centrinėj Rusijos 
respublikoj, kur prievartos dar
bai buvo naudojami miško valy
mui, pelkių sausinimui ir kelių 
statybai.

Graikijos socialistinė vyriau
sybė atšaukė Graikijos dalyvavi
mą iš anksto numatytuose Nato 
kariniuose pratimuose dėl to, 
kad ji nepritarė pratimam pa
rinktai vietai.

Sov. S-gos prez. Brežnevas 
revoliucijos šventės proga pa
reiškė, kad Sov. S-ga ir toliau 
yra įsipareigojusi atoslūgio poli
tikai, bet ir įspėjo, kad “triuški
nantis atsakomasis smūgis’* lau
kiąs kiekvieno galimo agreso
riaus.

Lenkijos primas arkivysk. 
Josef Glemp pareiškė, kad Baž
nyčia simpatizuoja su panaikin
tos Solidarumo unijos po
grindžio vadų kvietimu streikuo
ti, bet siekia visus klausimus iš
spręsti taikingai.

Afganistane per tunelį važiuo
jančios karinės voros sunkveži
mis susidūrė su į priešingą pusę 
važiuojančiu civiliniu sunkveži
miu, ir įvyko sprogimas ir gais
ras. Tunelio angas saugojusieji 
sovietų kariai pagalvojo, kad tu
nely įvyko partizanų užpuoli
mas ir, kad niekas nepabėgtų, 
užblokavo angas. Elektriniam 
oro siurbliam neveikiant, tunely 
žuvo apie 700 sovietų karių ir 
apie 2,000 civ. gyventojų dėl 
deguonie trūkumo.

Baigiantis popiežiaus Jono 
Pauliaus 11 vizitui Ispanijoj, 
Prancūzijos policija areštavo 
Prancūzijoj du baskų teroristus, 
planavusius nužudyti popiežių.
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Skyrius "Ii vyskupijų”

Tauragnai
1981 gruodžio 22 Utenoje vy

ko Rakausko, Strazdo ir Nemuno 
teismas. Jie buvo apiplėšę Tau
ragnų bažnyčią ir išniekinę Švč. 
Sakramentą. Greta to jie dar 
buvo padarę daug kitų nusikalti
mų.

Į teismo posėdį atvyko daug 
parapiečių ir tikinčiųjų iš kitų 
miestų, bet į mažas teismo patal
pas galėjo įeiti tik dalis atvyku
sių.

Tauragnų klebonas kun. Bro
nius Šlapelis buvo priverstas 
išeiti iš salės ir kaip liudininkas- 
iki vakaro išbuvo teismo korido
riuje, negalėdamas stebėti teis
mo eigos. Pietų pertraukos metu 
kun. Bronius Šlapelis pasitei
ravo teismo pirmininko, kodėl 
teisme nieko nekalba apie Švč. 
Sakramento išniekinimą, kuris 
tikinčiųjų laikomas dideliu nusi
kaltimu? Teisėjas atkirto, kad 
“Bažnyčios turtas priklauso 
valstybei, ir per vagystę nuken
tėjo tik valstybė”.

Liudydamas kun. B. Šlapelis 
labiausiai akcentavo Švč. Sakra
mento išniekinimą. Klebonas 
pakartotinai prašė teismą leisti 
paklausti nusikaltėlius, kur jie 
padėję Švč. Sakramentą. Klausi
mų pateikti neleido, tik pats tei
sėjas paaiškino, kad Komuni
ją jie suvalgė pirtyje, užsiger- 
dami iš. bažnyčios paimtu vynu.

Kunigui paaiškinus, kad švč. 
Sakramento išniekinimas yra di
desnis nusikaltimas nei valstybės 
vėliavos išniekinimas, teisėjas jį 
nutraukė, leisdamas suprasti, 
kad tai nėra reikšmingas daly
kas.

Papilė
1981 spalio 9 piktadariai iš

laužė bažnyčios duris ir įsibro
vė į vidų. Bažnyčioje išlaužė 
ir tabernakulius, tačiau Švč. Sak
ramento neišniekino, nes jis 
buvo laikomas saugioje vietoje. 
Nusikaltėliai zakristijoje išmėtė 
liturginius drabužius.

Vėžaičiai
1981 lapkričio 3 piktadariai į- 

sibrovė į Vėžaičių bažnyčią. Va
gys buvo sulaikyti, ir išaiškinta, 
kad prieš tai jie apiplėšė Gargž
dų, Andriejavo ir Medingėnų 
bažnyčias.

Akmenė
1981 lapkričio mėn. piktada

riai įsibrovė į Akmenės bažny
čią ir aplankstė metalinį taber
nakulį, tačiau jo išlaužti nepajė
gė.

Tardė Vlado Šakalio žmoną
1982 sausio 26 į Vilniaus KGB 

tardymui buvo iškviesta Genė 
Šakalienė. Čekistą Kalakauską 
domino, ar tardomoji nėra kalbė
jusi telefonu su savo vyru Vla
du šakaliu, kuris dabar gyvena 
Amerikoje. Be to, barė, kam ji 
pasirašinėjanti po įvairiais pa
reiškimais.

Tardytojas leido suprasti, jei 
šakalienė pasitaisytų ir išpildytų 
kai kuriuos saugumo reikalavi
mus, tai gal po kelių metų ją 
išleistų pas vyrą į JAV.

Fasogė tf bažnyčios statulą
Krosna. 1981 balandžio 25 du 

išgėrę jaunuoliai iš Krosnos baž
nyčios pavogė gipsinę angelo 
figūrą, kurią vėliau meno taryba 
įvertino 75 rubliais. Nusikaltė
liai buvo sugauti ir pristatyti į 
miliciją. Vieną iš jų milicija 
paleido iš karto, mat pas jį nera
do pavogtų daiktų. Antras — Arū
nas Micka — 1981 liepos 13 
buvo teisiamas Lazdijuose. 
Teismas nusikaltimą pripažino 
nepavojingu visuomenei, ka

dangi vogė iš bažnyčios, todėl 
nusikaltėlis Micka buvo nuteis
tas tik pataisos darbam darix>vie- 
tėje vienerių metų laikotarpiui, 
atskaitant iš mėnesinio atlygini
mo 20 procentų valstyl>ės nau
dai.

Taigi apvogta bažnyčia, o 
valstybė gauna iš to 500-600 rub
lių. Tuo tarpu vagys vėl laisvi, 
iš kurių vienas net nebuvo tei
siamas.

Bylos metu niekas nekreipė 
dėmesio į klebono pastalę, jog 
reikia išaiškinti motyvus, kodėl 
jie vogė. Vagys, išsinešę figūrą, 
gyrėsi, kad, nuvežę į ateistinį 
muziejų, gausią ne mažiau kaip 
du šimtus rublių. Visiems žino
ma, kad ateistiniai muziejai net 
iš paauglių ir vaikų supirkinėja 
daiktus religine tema, visiškai 
nesiteiraudami, iš kur jie gauna, 
tuo skatindami vagystes bažny
čiose, o tos vagystės pasku
tiniuoju laiku ypatingai pa
dažnėjo.

Kaltas popiežius
Ariogala. 1982 sausio 20 Ario

galos melioracijos valdybos sa
lėje LTSR prokuroro pavaduo
tojas Barauskas skaitė paskaitą 
politiniais klausimais. Kažkas 
paklausė, kodėl dabar Lenkijoje 
tokia netvarka.

Prokuroras paaiškino, jog dėl 
visko esą kaltas “lenkų išpera” 
popiežius, kuris lenkus sukurstė 
ir tebekursto.

Salėje kilo pasipiktinimo šur
mulys, o vienas iš dalyvių už
protestavo: “Kaip jum ne gėda 
taip nepagarbiai atsiliepti apie

Clevelande prie Dievo Motinos parapijos pašventintas Laisvės paminklas, kuris auto
mobilio avarijos metu buvo nugriautas. Atstatytas toks, koks buvo. Pašventinimo iškil
mės įvyko spalio 24. Nuotraukoje matome procesijos dalyvius su vysk. James P. Lyke, klebonu 
kun. G. Kijausku, SJ, ir k. Nuotr. v. Bacevičiaus \

PLJS JAUNŲ DAILININKŲ 
RINKTINĖ MENO PARODA

1983 birželio 21 - liepos 9 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu 
įvyks Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos jaunų dailininkų 
rinktinė meno paroda. Ji tęsis 
tris savaites. Bus išstatyta Il
linois universiteto Chicagoj ar
chitektūros fakulteto meno ga
lerijoj. Parodos oficialus atidary
mas įvyks birželio 24 d., 5-7 
vai. vak.

Lietuvių kilmės jaunimas iki 
iki 33 metų amžiaus kviečiamas 
savo darbų skaidres ar nuotrau
kas įteikti komisijos pirmininkei 
Birutei šontaitei, PLD Raštinė, 
5620 S. Claremont Avė., Chica- 
go, IL 60636. Kiekvieną skaidrę 
ar nuotrauką reikia pažymė
ti savo vardu ir pavarde, pava
dinimu, technika ir dydžiu. 
Skaidres ir nuotraukas prašoma 

viso pasaulio žmonių gerinamą 
popiežių?”

Išniekino kryžių
Vištytis. 1981 rugsėjo 25 naktį 

netoli Vištyčio buvo pastatytas 
kryžius. Rugsėjo 26 apylinkės 
pirmininkas Žarskis su draugo
vininku Žukausku iškasė kryžių 
ir, nulupę kančią, paslėpė krū
muose. Žmonės surado ir vėl pa
statė. Tą pačią dieną Žarskis ir 
Kultūros namų vedėjas Raškaus
kas kryžių vėl nuvertė. Pirmi
ninkas Žarskis baugino žmones, 
sakydamas, jog už kryžiaus sta
tymą būsią nubausti.

Po kryžiaus išniekinimo Viš
tyčio parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Montvila suorganiza
vo bažnyčioje permaldavimo pa
maldas už kryžiaus išniekinimą.

Sovietiniai pareigūnai 
sutrukdė kunigam laiku atvykti

Viešvėnai. 1981 lapkričio 8 
Viešvėnų 110 tikinčiųjų pasiun
tė Lietuvos prokurorui protestą, 
kad lapkričio 1 sovietiniai pa
reigūnai sutrukdė kunigam lai
ku atvykti į Viešvėnus ir todėl 
daugelis liko be išpažinties. 
Pareiškime rašoma:

“Kai mes, tikintieji, vyksta
me į šventas vietas, į didesnius 
atlaidus, mūsų mašinos prieka
biai tikrinamos. Tuo tarpu į ne
tikinčiųjų iškilmes—dainų šven
tes, festivalius vykstančios ma
šinos netikrinamos, nors būna ir 
girių vairuotojų . . .”

Pareiškime taip pat primena
ma, kad bažnyčioje už elektros 
kilovatą reikia mokėti 25 kapei
kas, o kitur tik 4 kapeikas.

įteikti iki kovo 1. Jos bus grą
žinamos tik kartu atsiuntus ad
resuotą ir apmokėtą voką (self- 
addressed, stamped envelope).

Ši paroda suteiks progą pasi
rodyti ne tik lietuvių, bet ir 
plačiai amerikiečių visuomenei. 
Jauni lietuviai dailininkai ska
tinami savo darbų skaidres kuo 
greičiau įteikti. Turį klausimų 
prašomi kreiptis tuo pačiu ad
resu.

Izraelis panaikino 34 metus 
trukusį draudimą atlikinėti 
Richard Strauss kūrinius, bet Ri- 
chard Wagner kūriniai ir šian
dien dar vra draudžiami.

Libano parlamentas suteikė 
krašto prezidentui Gemayel ne
ribotas teises kraštui valdyti per 
6 mėnesius.

šiemet Rand korporacijos iš
leista studija apie “Etninį veiks
nį Rusijos ir Sovietų Sąjungos 
armijoje” (Managing the Ethnic 
Factor in the Russian and Soviet 
Armed Forces) aprašo, su ko- 
kiomis problemomis susidūrė 
carai ir komisarai, mėginę pasi
naudoti nerusų tautų kareiviais. 
Anot studijos, Rusijos pilietinio 
karo metu ir raudonieji, ir baltieji 
mėgino savo pusėn patraukti ir
mobilizuoti griūvančios imperi
jos tautines mažumas. Latvių ka
riniai daliniai suvaidino svarbų 
vaidmenį revoliucijų ir pilieti
nio karo metu: jie pasižymėjo 
kaip elitiniai Raudonosios armi
jos vienetai. Maskva planavo 
sudaryti ištisą sovietinę latvių 
armiją, bet tie planai nuėjo nie
kais, nes latvių karinių pajėgų 
vadas K.A. Petersonas mėgino 
neišleisti vadovybės iš savo ran
kų ir nebuvo visiškai paklusnus 
centriniam sovietiniam orga
nam. Nepavyko ir planai įsteigti 
estų diviziją. Kalbėdami apie 
lietuvius, autoriai Susan L. Cur- 
ran ir Dmitry Ponomareff 
pabrėžia, jog “nebuvo sukurtas 
nei vienas raudonųjų lietuvių 
dalinys, nes trūko patikimų lie
tuvių naujokų. Dešimtmetyje po 
revoliucijos rašiusieji sovietiniai 
istorikai atvirai apibūdino lie
tuvius kaip priešiškus sovietinei 
valdžiai. Todėl Lietuvos užėmi
mą bolševikai pavedė Raudono
sios armijos antrajai Pskovo di
vizijai”.

Studijoje rašoma, kad, kai 1941 
birželio 22 Hitleris užpuolė So
vietų Sąjungą, Raudonoji armija 
oficialiai susidėjo iš tautiniai in
tegruotų dalinių, išskyrus vieną 
išimtį. 1940 užėmusi Pabaltijo 
valstybes, Maskva įsteigė pabal- 
tiečių teritorinius korpusus — 
matyt norėdama sustiprinti savo 
argumentą, kad Pabaltijo valsty
bės įsijungė į Sovietų Sąjungą 
laisvanoriškai ir kad tos “naujo
sios respublikos” esančios iš da
lies nepriklausomos. Sovietiniai 
pabaltiečių daliniai buvo sudary
ti remiantis buvusiomis Pabalti-

Turkijos gyventojai atsiklausi- 
mu patvirtino naują krašto kons
tituciją, it iki šiol kraštą valdęs 
karinis vadas gen. Kenan Evren 
pasidarė pagal naują konstituciją 
krašto prezidentu.

Airijos min. pirmininkas 
Charles J. Haughey, netekęs 
parlamento pasitikėjimo, atsista
tydino. Treti parlamento rinki
mai per 18 'mėn. įvyks lapkri
čio 24. |

Nepaisant JAV daugkartinių 
raginimų nesteigti nauju žydų 
kolonijų okupuotose arabų že
mėse, Izraelis pareiškė, kad jis ir 
toliau tokias kolonijas steigsiąs 
ir iki 1985 numatęs įkurti 57 
naujas kolonijas su 100,000žydų.

JT priėmė rezoliuciją, ragi
nančią Argentiną ir Britaniją 
pradėti pasitarimus dėl Falklan- 
do salų ateities. JAV balsavo 
už šią rezoliuciją ir sukėlė Bri
tanijos nepasitenkinimą.

jo valstybinėmis armijomis.
šiuolaikiniai sovietiniai auto

riai, kaip, pvz., Artimjevas savo 
knygoje apie “Antrų pasaulinį 
karą**, atvirai pripažįsta, kad 
pabaltiečių kariniai daliniai 
buvo nepatikimi. 182-osios lat
vių divizijos karininkai ir karei
viai, rašo jis, labai “pakenkė” 
Raudonosios armijos pastangom 
gintis prieš vokiečius. Panašiai 
atsitiko ir su 180-ąja estų pėsti-
ninkų divizija bei įvairiais lietu
vių daliniais. “Pabaltijo” divizi
jos greitai prarado savo pabal- 
tietišką pobūdį — jos buvo pa
pildytos kareiviais iš kitų Sovie
tų S-gos sričių, ir buvo pavers
tos reguliariais sovietinės armi
jos daliniais. Maskva išformavo 
tuos nepatikimus dalinius ir 
ėmė steigti naujas pabaltiečių 
karines grupuotes iš Sovietų 
Sąjungos gilumoje atsidūrusių 
lietuvių, latvių ir estų, juos 
gausiai atmiešdama kitataučiais. 
1941 rugpjūčio mėnesį buvo 
sudaryta 201-oji latvių pėstinin
kų divizija, o gruodžio mėnesį 
pradėtos formuoti estų divizijos. 
Buvo mobilizuoti ir už Lietuvos 
ribų gyveną Lietuvos piliečiai 
ir taip 1942 buvo sudaryta vadi
namoji 16-oji lietuvių pėstinin
kų divizija. 1943 tik trečdalis jos 
karių buvo lietuviai.

Pasak studijos autorių, steig
dama pabaltiečių karinius dali
nius, Maskva kartojo savo pilie
tinio karo laikmečio politiką. 
Tada vadinamų tautinių dalinių 
steigimu buvo mėginama teisinti 
Maskvos kišimąsi į buvusių cari
nės imperijos teritorijų reika
lus — tokie daliniai buvo pa
ranki priedanga bolševikinėm 
rusų armijom, kurių uždavinys 
buvo aneksuoti nuo imperi
jos atsiskyrusias nerusų tautas.

Antrojo pasaulinio karo metu 
“atmiešti” pabaltiečių daliniai 
buvo steigiami ir kitiem tikslam. 
Šiuolaikinis oficialus istorikas 
Artiomjevas nurodo, kad pabal
tiečių daliniai buvo sudaryti ne 
tik kovai prieš vokiečius, bet ir 
prieš, jo žodžiais, “vietinius 
kontrarevoliucionierius, reakci
ninkus ir nacionalistus, kurie 
mėgino sutrukdyti Pabaltijo iš
vadavimą ir norėjo sunaikinti 
socialistinius atsiekimus”. Va
dinamosios pabaltiečių karinės 
grupuotės turėjo prisidėti prie 
laisvės užgniaužimo Pabaltijy.

Kaip reikia vertinti nerusų 
tautų kareivių įnašą į Sovietų 
Sąjungos karinį aparatą? — klau
sia studijos autoriai. Sovietiniai 
šaltiniai šiuo klausimu mažai 
ką tepasako. Tačiau vakarų 
mokslininkų irnerusų emigrantų 
literatūroje gausiais dokumen
tais parodoma, kad tautinės ma
žumos nekovojo veikliai ir efek
tingai ir jų lojalumas sovietinei 
valdžiai buvo labai abejotinas. 
Kaip rašo į vakarus emigravęs 
istorikas Aleksandras Nekričius, 
antrajam pasauliniam karui bai
giantis, vokiečių armijos eilėse 
buvo apie 700,000 nerusų iš So
vietų Sąjungos. Antrojo pasau
linio karo patirtis negalėjo su- 
tvirtinti Maskvos pasitikėjimo 
nerusų tautų ištikimybe ir pati
kimumu.

Po karo, rašoma studijoje, kai
kurie tautiniai daliniai sovie
tinėje armijoje išsilaikė iki šeš
tojo dešimtmečio vidurio. Ga
liausiai jie visi buvo išfor
muoti ir jų personalas buvo in
tegruotas į reguliarius Raudo
nosios armijos dalinius. Kai kurie 
šaltiniai tvirtina, kad Maskvą 
šio žingsnio imtis paskatino so
vietinių gruzinų dalinių atsisa
kymas šaudyti į savo tautiečius 
per 1956 metų sukilimą Tbili
syje. Sovietinė valdžia nepasiti
kėjo tokių dalinių lojalumu.

Šiuo metu visų Sovietų 
Sąjungos tautų naujokai atlieka 
karinę prievolę mišriuose dali
niuose. Dažniausiai jie siunčia
mi toli nuo savo tėvynių, į sri
tis, su kurių gyventojais jų ne
saisto tautiniai ar religiniai ry
šiai. Karinė tarnyba vaidina svar
bų vaidmenį valdžios pastango
se surusinti Sovietų Sąjungos 
tautas, tvirtina studįjų autoriai. 
(Elta)
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T’-’-
kai met ii jos atimsim visas rin-

kos darbininkija kreipsis į mus, 
kad nes ateitume ir padarytume -

kojo skyriaus vedėjo Kosto Jurgėlos pasikalbėjimą su 
Krėve.

TIKĖKITE, KAD LAISVĖS AUŠRA NETOLIMA
— Mieli tautiečiai ir tautie

tės, — kalbėjo V. Krėvė į Lietu
voje priešo persekiojamus bro
lius, — šiandien švenčiamos 
70 metų mano sukaktuvės. Bet 
tos sukaktuvės man nėra malo
nios, nes aš jas švenčiu ne savo 
krašte, bet tolimoje Ameri
koje. Čia mes gyvename laisvė
je. Jokis pavojus negresia nei 
mūsų laisvei, nei gyvybei. Kai 
pagal vojam, kad jūs tenai neturi
te nei vienos ramios valan
dėlės, tai šios liūdnos šventės 
dar mums darosi liūdnesnės, 
kad mes čia turime laimės gy
venti laisvam krašte, kada jūs 
turite dieną ir naktį drebėti. Ne
manykite, kad mes, būdami 
Amerikoje, užmiršome jus. Mes 
gyvename jūsų skausmais, jūsų 
vargais ir dieną ir naktį galvo
jame apie jus. Mes čionai gy
vendami svajojam tik apie tą 
dieną, kada galėsim sugrįžti pas 
jus ir parnešti jums laisvę. Mes 
čia dedam visas pastangas, kad

Savaitės 
Įvykiai

Naujasis V. Vokietijos kancle
ris Helmut Kohl numato, nepa
žeidžiant gyvybinių V. Vokieti
jos interesų, pagerinti santykius 
su JAV.

Kamerūno prezidentu vietoj 
staiga atsistatydinusio Ahmadou 
Ahidjo buvo išrinktas buvęs 
min. pirmininkas Paul Biya, pa
žadėjęs vykdyti griežto neutralu
mo politiką.

Lankydamasis Ispanijos baskų 
srity, popiežius Jonas Paulius 
II paragino baskų jaunimą at
mesti teroristinių veiksmų poli
tiką.

Irano pėstininkam ir šarvuo
čiam pavyko įsiveržti į Irako te
ritoriją ir pasiekti Teib miestą. 
Dabar Iranas yra pasiryžęs ko
voti, kol bus pasiekta Irako sosti
nė Bagdadas.

Aukštutinės Voltos kariuo
menė nuvertė pik. Saye Zarbo 
vyriausybę ir krašto valdymą 
perdavė laikinajai liaudies išgel
bėjimo tarybai, kurios pirminin
ku yra mjr. Jean-Baptiste Que- 
draego.

Lenkijos primas arkivysk. Jo- 
sef Glemp ir gen. Wojciech 
Jaruzelski sutarė, kad popiežius 
Jonas Paulius II atvyktų į Len
kiją birželio mėn.

Kinijos armijoj vyksta jos per
organizavimas, pašalinant nepa
tikimus ir persenusius vadus ir 
juos pakeičiant Deng 
Xiaoping šalininkais.

Grupė JAV, Austrijos, Belgijos, 
Kanados, Prancūzijos, Olandijos, 
Norvegijos ir Švedijos aktyvistų 
sudarė tarptautinę Helsinkio fe
deraciją žmogaus teisėm ginti ir 
prasidėjusioj Madrido konferen
cijoj paskelbė Sov. S-goj ir Len
kijoj laikomų 349 politinių kali
nių sąrašą.

Izraelis ištrėmė Bethlehem 
universiteto biologijos instrukto
rių anglą Mark Cheverton už 
tai, kad jis nesutiko pasirašyti 
pareiškimo, jog neremsiąs Pa
lestinos išlaisvinimo organiza
cijos.

šiuo metu Sov. S-goj veikia 
per 1,100 darbo stovyklų, iš ku
rių per 100 vykdo statybos dar
bus, 350 kerta miškus ar dirba 
medžio apdirbimo pramonėj, 
apie 50 verčiasi mineralų kasyk
lom, apie 20 — žemdirbystėj 
ir 60 — statybinių medžiagų,

sujudintume pasaulio nuomonę, 
kad išjudintume didžiąją Ame
rikos laisvės šalį, kad ji padėtų 
ir atneštų jums laisvę. Tada mes 
grįšime ir džiaugsimės drauge 
su jumis. Mes čia neužmiršta
me jūsų: dieną ir naktį apie jus 
galvojam ir tikimės, kad jūs dar 
tenai susilauksite laimingų die
nų, kada priešas ir pavergėjas 
bus priverstas apleisti mūsų 
gražią Lietuvėlę, ir vėl mes susi
kursime savo laimingą gyveni
mą, kaip mes gyvenome anks
čiau, kada mūsų tėvynė buvo ne
priklausoma. Mes visi tikim, kad 
tai įvyks, ir gal įvyks netoli
moj ateity. Todėl , mieli tautie
čiai ir tautietės, mieli broliai ir 
seserys, kurie girdite mano bal
są, jūs tikėkite, kad laisvės aušra 
jau netolima ir žiaurus okupan- 
pantas , kuris atėmė iš jūsų ir 
laisvę ir visa, ką jūs turėjote, ir 
pavertė jus savo vergais, bus 
priverstas apleisti mūsų šalį ir 
mes pargrįžę dar ilgai džiaug
simės drauge su jumis laisve, 
kurios jūs esate taip ištroškę. 
Duok, Dieve, kad tas atsitiktų 
kuo greičiausiai, ir kad mes kuo 
greičiausiai su jumis susitiktume 
linksmybėje ir džiaugsme.

Ta pačia proga su Jubiliatu 
Amerikos Balso lietuvių sky
riaus vedėjas K. Jurgėla pada
rė pasikalbėjimą, kuriame V. 
Krėvė papasakojo, ką jam pa
reiškė Sovietų užs. Teik. min. 
Molotovas, 1940 m. nuvykus į 
Maskvą kalbėtis Lietuvos rei
kalais ir pareiškus, jog Lietuva 
niekuomet nesutiks išsižadėti 
savo laisvės.

— Kiek atsimenu, profesoriau, 
tamstai teko su Molotovu kal
bėti prieš pat galutinąjį Lietu
vos pavergimą 40-tais metais. Ką 
Molotovas, Lietuvai dar nomina
liai tebeesant nepriklausomai, 
pasakė Tamstai apie Lietuvos 
žmonių pasirinkimą? — buvo 
pirmiausia paklausta.

ateisime ir kur mes pravesime 
savo santvarką. Ir žmonės turės 
arba pasiduoti, arba žūti.

Jurgėla: Ar jis priminė ir Iva
no Žiauriojo žodžius?

Krėvė: Kada kalbėjome ap
skritai apie Pabaltijį, jis pasa
kė, kad “Jūs žinote, rusų intere
sai reikalauja, kad mes turėtume 
visą Palxiltįjį. Jau Jonas Didy
sis apie tai svajojo, siekė šito, ir 
mes dalia r turim pasinaudoti 
šituo dėl to, kad antros progos 
gali nepasitaikyti.”

Jurgėla: Tai buvo 40-tais me
tais?

Krėvė: Kremliuje. Aš atvykau 
pas Molotovą vienuoliktą valan
dą nakties ir išvykau iš jo ket
virtą valandą ryto. Tai buvo ilgas 
pasikalbėjimas įvairiais klausi-

ninku labai gerai jaučiasi ir, ži- Koplytioo parūpinamos visose 
nonų, prie jo mes negalime pri- ' 
eiti. Darbininkija nepasiduos. 
Dėl to nes turim sukelti Ameri
koj nedarbą. Kai mes Amerikai 
atimsim Europos rinką, išstum- 
sim ją iš Azijos ir kitų kraštų, ka
da ji neturės kur dėti savo 
prekiiį, turės sumažinti darbą, 
— atsiras bedarbių. Tai tada, tik
tai tada mes galėsime su Ameri
ka atsiskaityti.

Jurgėla: Bet kiek liečia Lietu
vos liausimą...

Krtvfe: Pasakė, kad visas Pa
baltas ir Lietuva turi įsijungti 
į sovietinių respublikų šeimą ar 
mes norime, ar nenorime.

Jurgėla: Taigi Sniečkus, kai jis 
kalbėjo apie laisvą tautų pasi
rinkimų, melavo!

Kiėv^: Be abejo jis melavo. 
Ir jis tai labai gerai žino, kad jis 
meluoja.

MATTHEW F. BALLAS FUNERAL KOME
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norite būti J. Andriušio klijentais.
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AIDAI (Nr. 5), SKIRTI MAIRONIUI fondus, corAmmodltios, auksą, atidaryti IRA pianus. Suinteresuoti

išsamioje studijoje atveria Mai
ronio skaudžius išgyvenimus, 
kurie atsispindi ir jo lyrikoje. V. 
Trumpa aprašo vietas, kuriose 
gimA ir augo Maironis. Vysk. A. 
Deksnys pateikia pluoštą atsimi
nimi apie Maironį kaip Kauno 
kunigu seminarijos rektorių. 
Bem. Brazdžionis gvildo Mairo
nio slapyvardžio mįslę. Poezijos 
mylėtojams įdomi staigmena 
bus 5 puslapiai poezijos apie 
Maironį, gautos iš okupuotos tė
vynės. Maironiui skirta Aidų da
lis (41 psl.) iliustruota nematy
tomis nuotraukomis iš poeto gy
venimo bęi jo raštų faksimilė-' 

__ = _______ mis Skaitytojaf «1a ras ir 6 nt«- 
čiulSisįpibūdina Maironį tau- tra"kas « Maironio tėviškės, d^ 
tos istorijoje. Vincas Natkevičius H^as praėjusią vasarą.

Didžioji dalis Aidų 5-ojo nu
merio skiriama Maironiui jo mir
ties 50-mečio proga. Tai jau 
antrą kartą Aidai pagerbia šį 
didelį poetą, pateikdami apie jį 
svarios medžiagos. 1962 m., mi
nint Maironio gimimo šimtmetį, 
buvo išleistas specialus numeris 
ir paskui visa medžiaga sutelk
ta į knygą, kurią dar galima 
įsigyti Aidų administracijoje už 
3 dol.

Šių metų Aidų 5-ajame nu
meryje Tomas Venclova rašo— 
“Laimei, Maironis”, iškeldamas 
jo nepakartojamą poeziją bei ta
lentą,' Tau., dar .vos- formavosi 
Igfenžūnnė ISlba. Antanas VaJ-

Krėvė: Būdamas tuo metu už
sienio reikalų ministeriu, ma
čiau, kur krypsta rusų politika ir 
kad jie ima visa į savo rankas. 
Pareikalavau, kad mane priimtų 
Molotovas. Triskart buvo pada
ryti reikalavimai. Pagaliau tiktai 
trečią kartą aš gavau sutikimą 
atvykti į Maskvą. Pasikalbėjime 
tuo reikalu, kada aš pareiškiau, 
kad Lietuva niekuomet nesutiks 
išsižadėti laisvės, kad Lietuva 
krikščioniškas kraštas, niekuo
met neprisiims sovietiškos san
tvarkos, jis tuomet man atsakė: 
“Jeigu Vladimieras Šventasis 
būtų norėjęs įkalbinėti savo 
žmones, kad jie priimtų krikš
čionybę, tai jis būtų kelis šim
tus metų laukęs, o krikščiony
bės nebūtų buvę. Bet jis pasa
kė: eikite, svoločiai, į upę ir 
krikštykitės, o kas nenori krikš
tytis — galvą nukirsiu. Visi nu
ėjo, apsikrikštijo ir tapo krikš
čionim. Tai mes taip darom su 
visais. Mes neįkalbinėjam, bet 
priverčiam, o kas nepasiduoda,

bus visuose kraštuose, kur mes

Pabaltiečių jaunimo kongrese jaunimas klausosi bendro

LIETUVIŲ KADMO VALANDA WORCESTER, MA. — WICN VO FM.

sėdėjas, 23 SbMey R(L, 8hrewsbury, MA. 01545. Tai. 017 062*3005.

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lbtuvoi Atskulnimsr, feštad. WEVD 
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IŠ PAVERGTOS
LIETUVOS 
KULTŪRINIO
GYVENIMO

— Rugsėjo 23 Vilniuje mirė 
muzikas, prityręs mokytojas Jo
nas Narvidas. Buvo gimęs 1908 
Rygoje. Mokėsi Rygos gimnazi
joje, mokytojavo Suvalkų Kalva
rijos gimnazijoje. 1949 baigė 
muzikos konservatorijos orkest
rinį fakultetą. Orkestrinį diriga
vimą nuo 1946 dėstė J. Tal- 
lat-Kelpšos aukštesniojoje muzi
kos mokykloje. Jam vadovau
jant, mokyklą baigė daug 
gerų specialistų: L. Abarius, V. 
Četkauskas, V. Sinkevičius, L 
Paulauskienė. J. Narvidas parašė 
metodiniam darbui dvi knygas: 
“Chorinių kūrinių aranžuotės 
pagrindai” (1962) ir “Chorinio 
darbo pagrindai” (1969). Taip 
pat kūrė dainų chorams. Yra lai
mėjęs premijų, dirigavęs dainų 
šventėms, dalyvavęs jury ko
misijose.

— Tikisi sovietinės grožinės

ziniška pavarde literatūros kriti
kas “Literatūros ir Meno” nr. 40 
paskelbė analitinį straipsnį, ku
riame stengiasi įrodyti, kad Sov. 
Sąjungos rašytojai savaime daro 
vieni kitiems įtakos ir savo pasi-

žais, net išvadomis. Jau pats pa
našus gyvenimas, išgyventi įvy
kiai, sutikti žmonės kuria pa
našumą, o ir patys rašytojai daro 
vienas kitam įtakos savo kūri
niais. Straipsnio autorius tuos 
literatūros panašumus laiko tei
giamais reiškiniais. Ateityje tų

kyla klausimas, ar tie panašu-

skirtingomis kalbomis rašo
miems kūriniams. Ar tie sovieti
niai literatūros panaiumai nėra

rytas praėjusią vasarą.
Antroje šio Aidų nr. dalyje An

tanas Dundzila pateikia memua
rinį straipsnį iš savo viešnagės 
okupuotoje Lietuvoje, ten gyve
nęs 3 mėnesius kaip vadinamos 
Fnlbrighto stipendijos moksli
ninkas. Jis objektyviai vertina 
teigiamas ir neigiamas moksli
nio ir kasdieninio gyvenimo ap
raiškas. Stasys Santvaras gi taip 
pat kruopščiu straipsniu apibū
dina operos solistės Vincės Jo
nušaitės asmenį teatre ir gyve
nime- Proga — jos 80 metų gi
mimo sukaktis.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
randame kun. Vac. Aliulio 
straipsnį apie liturginių knygų 
vertimus okupuotoje Lietuvoje; 
paminimas Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikos dešimtmetis; aprašoma 
XXIX.-oji Europos lietuvių studi
jų savaitė (A. Lambergas). J. Ko
jelis informaciniu straipsniu 
“Veiksniai, tariniai, pažymi
niai” paliečia mūsų visuomeni- 
nes-politines problemas; kun. 
M Giauslys pateikia apžval
gą ką apie mus rašė Paryžiuje 
leidžiamas lenkų žurnalas “Kul
to” 1981 m. Romas Gintalas 
analizuoja Alain Besancono kny- 
ga apie leninizmo intelektuali
nes Šaknis (knyga: “Gulago su
sidarymas — leninizmo intelek
tualinė kilmė”, išleista “Con- 
tinuum” New Yorke 1980 m.). 
Knygų skyriuje rezenzuojama 
šios knygos: Vincento Liuievi- 
čiaus “Amerikos lietuvių eko
nominė veikla 1870-19/7" (Juo
zas Pažemėms) ir Tomo Venclo
vos publicistiniai raštai “Lietuva 
pasaulyje” (Kęstutis K. Girnius).

Aidai dabar yra dvimėnesinis 
76 psl. žurnalas, redaguojamas 
Leonardo Andriekaus, talkinant 
Kęstučiui Trimakui ir Vyt Vo- 
lertui. Matinė prenumeratą — 
U dol. Žurnalą galima užsisaky
ti Šiuo adresu: AIDAI, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11237.

asoliijo

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI Mt NEMOKAMAI 
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Žmonijos keliai ir
-• Tikinčiam į Dievą kiek- 
- vienam yra aišku, kas yra visatos 
^Valdovas. Stabmeldžiui Pilotui 
•Kristus atsakė esąs karalius (Lk. 
.23, 4; Jn. 18, 37), bet ir pa- 
..aiškino, kad jis karalius ne žmo
nių valstybėlių valdovų prasme.

'Krikščionys visada tai žinojo. 
Kodėl tad popiežius Pijus XI 

.rado reikalą 1925 metais įvesti 
Kristaus Valdovo šventę? šis po- 
piežiaus Pijaus XI aktas yra vie
nas iš trijų paskutiniųjų aiškių 
"Bažnyčios įspėjimų, kad asme- 
pys, pretenduoją ir besiimą tau
poms vadovauti, yra suklydę, kad 
jžmonija, eidama jų peršamais 
.keliais, labai apsivils.

Kai Karolis Marksas ir kiti su 
jjuo pradėjo skelbti vadinamą 
proletariato išlaisvinimą per kla- 

.^sių kovą tarp proletariato ir kapi
talistų, tada popiežius Leonas 

.XIII įspėjo žmoniją, kas jos tau
škia, jei sprendžiant būtinus eko
nominius ir socialinius reikalus, 
žmonija eis ne taikaus susiprati
mo, teisingo susitarimo, meilės, 
bet kovos keliu. Popiežius Leo
nas XIII pasakė ir turtingiesiem, 
ir darbininkam, kad darbininkų 
klasei reikia pripažinti jos teises, 
jreikia teisingai pasidalinti gain
ios ir žmonių darbo vaisiais, kad 

daugiau*" socialinio tei- 
pnSgumo. įspėja ir darbininkiją,'* 
kad"tie, kurie ža*<la jai rojų, skelb
dami neapykantą, kasa duobę 
pačios darbininkijos ateičiai.

Kai vadinamo modernizmo į- 
takoje žmonija pradėjo krypti į 
stabmeldišką žmogaus proto 
aukštinimą, popiežius Pijus X 
paskelbė šūkį “Visa atnaujinti 
Kristuje”.

Kai po pirmojo pasaulinio ka
ro Europos tautos, likusios be 
.buvusių monarchų, dėl karo 
paliktų pasekmių atsidūrė sun
kioje būklėje ir, nepratusios pa
čios demokratiškai tvarkytis, 
pradėjo ieškoti vadų, jos pasekė 
tokiais, kurie demagogiškais bū
dais patys siūlėsi j tokius vadus

klystkeliai
piršdami žmonėms įvairias kraš
tutines teorijas. Tada popiežius 
Pijus XI atskiromis enciklikomis 
pasakė atvirą žodį ir ateistiniam 
komunizmui, ir fašizmui, ir na
cizmui. Jis įspėjo Prancūzijos ir 
Britanijos vyriausybes, kokie 
pavojai gresia Europai iš jų 
daromų nuolaidų Hitleriui. Pa
skelbdamas Kristaus Valdovo 
šventę, popiežius Pijus XI pri
minė, kad ne tik į pomirtinį gy
venimą, bet ir į žemiškąjį žmo
nijai nėra kitų kelių, kaip tik 
Kristaus paliktas kelias.

Būtų neteisinga manyti, kad 
mūsų laikais išgyventos katastro
fos, diktatūros, ateistinio komu
nizmo, fašizmo, nacizmo režimų 
įvykdyti kriminalai, žiaurumai, 
milijonai nekaltų nužudytų žmo
nių, pasaulinis karas nebuvo nie
kieno pramatyti, kad žmonija ne
buvo įspėta prieš tuos pavojus. 
Jau nesiekiant toliau praeitin, 
paminėjus popiežius Leoną XIII 
ir Pijų X, pakanka priminti po
piežiaus Pijaus XI ir kitų jo 
bendralaikių viešus įspėjimus. Ir 
šiandien prisimena mūsų laikų 
garsaus teologo ir sociologo 
Arthur Veermerch, SJ, Romos 
Gregorianumo universiteto pro
fesoriaus, paskaitose girdėti į- 

. JęąįRjfe graj-
'dendavo savo auditoriją* seciolcį- 
gijos paskaitose pranašavimais, 
kad Europos tautos savo komu
nizmu, fašizmu, nacizmu eina į 
susinaikinimą.

Buvo visada, buvo ir mūsų 
laikais protų, kurie žmoniją laiku 
įspėjo prieš jos daromų klaidų 
pasekmes. Tačiau dauguma 
žmonių visada per mažai galvo
ja, yra permažai kritiški ir per 
silpni suprasti tiesai. Kadaise 
paklausiusi demagogijos Rusija 
šiandien ir pati nesugeba išsi
painioti iš susikurtos vergijos, 
ir kitiem ją primeta. Pietų Ame
rikoje per mažai paisoma popie
žiaus Leono XIII ir jo mokinių 
idėjų, kaip išspręsti ten aktua

42-ras Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimas Chicagoje, 
Tautiniuose namuose, spalio 30 
buvo darbingas ir praėjo su pasi
sekimu. Ji atidarė ir pravedė 
pina. dr. Kazys Šidlauskas. In- 
vokacįją sukalbėjo kun. dr. Ign. 
Urbonas. Suvažiavimui pasikeis
dami pirmininkavo ALTO vice
pirmininkai: T. Blinstrubas, P. 
Dargis, inž. V. Naudžius, dr. V. 
Šimaitis, dr. J.' Valaitis. Suvažia
vime dalyvavo 52 valdybos - ta
rybos nariai, 12 skyrių atstovų, 
10 organizacijų atstovų, 39 sve
čiai. Iš viso 113, bet buvo dar ir 

lias ekonomines ir socialines 
problemas, o visuomenė, susi
skirsčiusi į du priešingus fron
tus, kovoja savi prieš savus ne
apykanta, kerštu, ginklu.

Visas Dievo apreiškimas ir 
Kristaus duotas gyvenimo kelias 
yra reikalingas ne Dievui. Die
vui mes nieko neduosime. Tie 
visi pamokymai yra iš meilės ki
lusi dovana žmonijai. Žmonija 
visada bus tokia, kokie bus jos 
viešpačiai: ar vieni kitų neapkęs 
ir nepaisys ar vieni kitus mylės 
ir gerbs. Teisingumu remiasi 
Kristaus karalystė čia žemėje 
ir amžinybėje.

Vysk. Vincentas Brizgys

Kristus Karalius, dail. Gonzalo Carrasco, SJ, paveikslas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

nesiregistravusių svečių. Aukų 
surinkta 6600 dol.

Į naują vadovybę, ALTĄ su
darančių organizacijų pasiū
lymu, įėjo šie asmenys:

Amer. Liet. R.K. federacija 
į ALTą paskyrė: dr. J. Jerome, 
inž. V. Naudžių, prof. J. Stoką, 
I. Senkutę, adv. A. Domanskį, 
Gr. Meiluvienę, adv. S. Kuprį; 
į valdybą V. Naudžių ir A. Do
manskį. { iždo globėjus Vytau-
tą Yucių.

Socialdemokratų į tarybą pa
skirti: M. Gudelis, A. Mačionis, 
M. Pranevičius, K. Burba, Br. 
Spudienė, A. Sukaus kas, dr. J. 
Valaitis; į valdybą: dr. J. Valai
tis, M. Pranevičius. Į iždo glo
bėjus A.. Sukauskas.

Tautinės sąjungos: T. Blinstru
bas, P. Bučas, V. Abraitis, E. 
Bartkus, Pr. Kašiuba, A. Laikū- 
nas, J. Valkiūnas; į valdybą: 
T. Blinstrubas ir P. Bučas. Į iž
do globėjus V. Abraitis.

Sandaros: A. Devenienė, T. 
Kuzienė, J. Kuzas, Jr., dr. V. 
Dargis, dr. K. Šidlauskas, Gr. 
Lazauskas, dr. A. Budreckis. Į 

valdybą: dr. K Šidlauskas, inž. 
Gr. Lazauskas. Į iždo globėjus 
A. Chaplikas.

Susiv. Liet Amerikoje: E. Mi- 
kužiūtė, A. Chaplikas, P. Dar
gis. į valdybą Pov. Dargis.

Liet Kat. Susiv. Amerikoje: 
Th. Mack, dr. V. Šimaitis, V. 
Yucius. { valdybą dr. V. Šimaitis.

Amer. Liet R.K. Moterų Są
junga: J.Rotsko, A. Gabalienė,
H. Kodis. Į valdyba A. Gaba
lienė.

Lietuvos vyčiai: dr. L. Kriau- 
čeliūnas, dr. L. šimutis, Ann 
Marie Kassėl. Į valdybą dr. L. 
Kriaučeliūnas.

Šiaurės Amerikos liet studen
tų s-gos: R. Tričytė, Sv. Kerely- 
tė, J. Bobelis. Į valdybą R. Tri
čytė.

Liet. Atgimimo Sąjūdis: K. 
Dirkis, V. P. Jokūbaitis, K. Rad
vila. Į valdybą K. Radvila.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-ga: 
J. Lekas, V. Gasparienė, J. Pa- 
kalka. Į valdybą J. Lekas.

Respublikonų federacija: A. 
Milūnas, J. Talandis, J. Šulaitis. 
Į valdybą J. Talandis.

Demokratų: R. Mulokas, prof. 
J. Štokas, St. Balzekas, Jr. Į val
dybą St. Balzekas, Jr.

Sudarytos komisijos: mandatų:
I. Blinstrubienė, M. Barienė, 
P. Bučas; sekretoriato: St. Man
iais, Ign. Andrašiūnas, K. Radvi
la; rezoliucijų: inž. V. Naudžius, 
T. Blinstrubas, dr. J. Valaitis, 
dr. VI. Šimaitis, V. Jokūbaitis,
J. Jurkus, A. Pautienis, dr. A. Ba
rauskas.

Sveikinimai
Vliko vardu sveikino V. Jokū

baitis, taip pat perdavė sveikini
mus Liet. Karių veteranų Ramo
vės. Vliko tarybos vardu — VI. 
Šoliūnas. Suvažiavimą sveikin
damas kun. A. Stašys pareiškė, 
kad visados bus su ALTU lais- 
vininwdarbuose. * įteikė čekius 
dr. K. Bobelio, savo ir M. Ku
raičio (540 dol.). Skatino visus 
įsijungti į ALTO darbą.

Lietuvos vyčių vardu sveikino 
centro vald. pirm. L. Stukienė, 
pabrėždama, kad nuo pat įsistei- 
gimo vyčiai įsijungė į ALTO 
darbus. Pažymėjo, kad vyčiai 
perspausdina ALTO biuletenio 
žinias. Prašė duoti adresą žymes
nio veikėjo savo mieste, kad per 
jį vyčiai galėtų steigti savo kuo
pas.

L.K. moterų s-gos centro v. 
pirm. Julia Mack sveikindama 
linkėjo ištvermės, pažymėdama, 
kad jų s-ga vertina ALTO darbus 
ir į juos jungiasi. BALFO cent-

ro valdybos vardu sveikino pirm. 
M. Rudienė, pažymėdama, kad 
ALTO darbas dabar ypatingai 
reikalingas. Perdavė sveikinimus 
inž. A. Rudžio, dabar išvykusio 
į Afriką.

Miškininkų vardu pagyrė 
ALTO veiklą V. Žemaitis, ragin
damas daugiau informuoti mūsų 
kaimynines tautas.

“Naujienų” vardu M. Gudelis 
linkėjo, kad suvažiavimas batų 
naudingas Lietuvai ir JAV lietu-
viam.

Dr. V. Dargis — R. L. Bend
ruomenės vardu sveikindamas 
perdavė čekį.

Dr. J. Valaitis perteikė sveiki
nimus P. lietuvių gydytojų s- 
gos, primindamas bolševikų Pa
nevėžy nužudytus tris gydytojus- 
patriotus, o taip pat okupantų 
uždarytą psichiatrinėn ligoninėn 
dr. A. Statkevičių. E. Mikužiūtė 
sveikino SLA vardu, linkėdama 
vieningos veiklos. Susivienijimo 
L.R.K. Amerikoje vardu sveiki
no J. Laučka. Abudu susivieniji
mai buvo tarp ALTO pradininkų. 
J. Laučka yra vienas iš pačių 
pirmųjų ALTO valdybos narių. 
Ragino laikytis kantrybės ir savi
tarpio meilės.

Inž. Gr. Lazauskas paskaitė 
sveikinimus raštu: Lietuvos at
stovo dr. S. Bačkio (dėkojo 
už paramą rūmų atnaujinimui), 
VLIKO pirm. dr. K Bobelio, 
gen. kons. J. Daužvardienės, 
vysk. V. Brizgio, gen. kons. A. 
Simučio, gen. kons. V. Čekanaus
ko, gen. kons. J. Žmuidzino, 
PLB pirm. V. Kamanto, JAV LB 
Kr. vald. pirm. V. Kutkaus, šau
lių pirm. K. Milkovaičio, prof. J. 
Stuko, Liet. Fondo vald. pirm, 
dr. G. Baluko, Vilniaus krašto 
liet, s-gos, L. Krikšč. demokratų, 
“Darbininko” vyr. red. kun. K. 
Bučmio, ALTO įgal. Michigano 
valst. L.. Venckaus,. Beg.? L*B. 
^rflų^tte.parko 'ryrbps, 
Liet, darbo federacijos — K Po
vilaičio, Liet pensininkų dr-jos, 
Chicagos Balfo skyriaus.

Po sveikinimų ir mandatų 
kom. pranešimo suvažiavimui 
pirmininkavęs dr. J. Valaitis pa
kvietė toliau pirmininkauti T. 
Blinstrubą.

Valdybos pranešimai
ALTO pirm. dr. K. Šidlauskas 

painformavo apie ALTO paramą 
organizuojant finansus Lietuvos 
pasiuntinybės rūmam atnaujinti. 
Priminė ALTO įnašą organizuo
jant Vasario 16 minėjimą senate 
ir atstovų rūmuose. ALTAS
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Su va 3a ra 
ant vieno 
suolo 
Atostogos 

pavijus jurkus Kennebunkporte

Jūra pulsuoja ir alsuoja. Ji turi 
savo atoslūgius ir potvynius. 
Laikraščiuose ir krautuvių vitri
nose skelbiami tie jūros pulsa
vimai, nes tai svarbu žvejam, 
svarbu ir turistam.

Paplūdimy, kur paprastai visi 
gulinėję smėlyje, kai vanduo pa
kyla, taip žmones prispaudžia 
prie pat kranto, prie pat kelio. 
Belieka tik siauras ruoželis. Ato
slūgio metu prieš tave didžiau
si plotai. Kur pliuškenosi ban
gos, pilna akmenėlių, žolių, ku
rios kvepia jodu.

Jei astoslflgis pasitaiko vakare, 
tai čia susirenka turistai ir paukš
čiai. Turistai mėgsta vaikščioti 
pajūriais. Vieni vaikšto šaligat
viais, kiti eina per smėlį pačiu 
vandens pakraščiu.

Pasitraukusi jūra palieka 
paukščiam daug maisto. | Jodo 
žoles tuoj renkasi muselės, o jas 
mėgsta maži, greitai bėgą paukš
tukai. Jie pilkos spalvos, skren
da būriu visai arti vandens. Nu
tūpę taip greitai bėga, kad jų ko

jelių nematai. Atskrenda ir žu
vėdros. Ir jos turi kaip kokie sa
nitarai apeiti visą pajūrį, visą 
plotą, ką jūra atidengė. Jos čia 
daug randa. Randa ir krabų, 
įsikasusių į smėlį, įvairių gel
dučių. Kartais jos susipeša dėl 
grobio, bet tai neilgai. Reikia 
juk skubėti. Ateis tamsa ir visa 
paslėps ilgai nakčiai.

Sočios žuvėdros pasidaro tin
gios. Vienos nutūpia čia pat ant 
iškilusių akmenų, ant uolų. Kitos 
nusileidžia ant stogų ir, patogiai 
įsitaisę, stebi saulėleidį.

Kai jūra pasitraukusi nuo 
kranto, tas saulėleidis būna labai 
įspūdingas. Žėri auksinėm spal
vom atošvaistei vandenyje, smė
lyje, nes tas smėlis būna drėg
nas. Jūra pamažu teleškena. Ra
mybė apgaubia visą pakrantę.

Žmonės tada vaikšto pakran
te, vaikšto smėliu nuo uosto 
vartų iki didžiųjų uolų. Bet čia 
nematysi, kaip saulės laida atsi
spindi vandenyje. Reikia nueiti 
toliau jūros pakraščiu. Dešinėje 

yra siauras iškyšulys į jūrą. Ne 
kartą čia pravažiavome, bet vieną 
kartą susigundėm nukeliauti į tą 
iškyšulį ir pamatyti, kaip saulė 
leidžiasi, kaip atsispindi vande
ny.

Iškyšulys siauras. Yra keletas 
susiglaudusių namelių, ir šone 
eina gatvė. Paskutinis namas 
stovi skersas ir tokiu būdu už
sklendžia šią gatvelę.

Yra ir aikštelė mašinom pasta
tyti, nes turistai mėgsta pasigro
žėti gamta. Vakare visada sustoja 
bent kelios mašinos. Tą vakarą ir 
buvo jūros atoslūgis, buvo ati
dengti didžiuliai pakrančių plo
tai, akmenynai, salelės, kurios 
dabar įsijungė į sausumos plotą. 
Kai jūra pakyla, čia viskas yra 
apsemta. Viskas virsta jūros 
dugnu. Čia šniokščia piktos ban
gos ir daužo krantus.

Kai pasitraukia vandenys, čia 
neįprastas vaizdas — akme
nys, stagarai, sugulę laivai, pa
krančių žolės, vandenų išmesti 
medžiai, senos lentos, buteliai, 
suskridę ir nustebę paukščiai.

Kai mes sustojome aikštelėje, 
saulė leidosi. Jos įžulni šviesa 
apšvietė baltus namelius, darže
lio gėles. Tai ne dienos šviesa, 
tai vakaro — tokia minkšta, gels
va, pavargusi. Ir balti namai, 
baltos tvoros visai kitaip atrodo 
— lyg būtų pavargusios, lyg būtų 
išsigandusios.

Vakarų pusėje žėrėjimas nuo
stabus. Nuo saulės atošvaistų 
spindi vanduo ir drėgnas smė
lis. Pasiekiame išryšulio patį ga
lą. čia balta tvorelė. Gėlės. Ir 

dar bitutė samanė zumsi, skubė
dama aplankyti gėles ir jas pabu
čiuoti prieš nakties tamsą. Atsi
rėmus į tvorelę, pamatai visą va
karo grožį, pajauti tą ateinančią 
ramybę. Stebi visa, kažko ilgiesi, 
kažko liūdi. Nes juk vakaras.

Paprastai čia saulė nusileidžia 
gana greitai. Lietuvoje saulė lei
džiasi pamažu, nes Lietuva toli į 
šiaurę. Jei norėtum pasiekti Lie
tuvos šiaurės plotį, reikėtų dar 
keliauti į Kanadą, siekti net Lab
radorą. Ten tai saulė leistųsi pa
mažu. Si vieta, kur mes stovime, 
yra maždaug šiaurinės Italijos 
plotyje. Tai ir saulutė greičiau 
leidžiasi, greičiau ir teka.

Kai saulė pasiekė miškų kete
ras, pasukom atgal. Jau viskas 
baigta. Rėkia tik sėsti į mašiną 
ir keliauti į vilų rajoną. Bet tą 
vakarą ten buvo kažkas ypatin
go. Tas vakarinis spalvų žais
mas užtruko kokią pusę valan
dos. Atvykę prie, savo paplū
dimio taip ir sustojome. Priešais 
mus, rytinėje pusėje, buvo nuo
stabus reginys.

Besileisdama saulė, apšvietė 
ten esančius debesis. Nuo Jų 
šviesa atsimušė į jūrą ir ją nu
spalvino. Paprastai jūros vanduo 
būna tamsiai žalias, pilkas, mėly
nas. Dabar jūra buvo įraudus. 
Pirma žėrėjo oranžu, nes pa
našiai degė auksiniai debesys. 
Paskui tamsėjo, įgavo vario 
spalvą, bronzos spalvą. Paskui 
perėjo į Violetą.

Jūroje, priešais uosto vartus, 
dar plaukė vienas burinis laive
lis. Daug kartų čia matėme lai

velius, bet šis vaizdas buvo ne
paprastas. Tamsiame oranži
niame dangaus fone atsimušė 
burė. Ji nebuvo balta, bet buvo 
nuspalvinta tų vakaro atošvais
čių. Ji buvo daug šviesesnė nei 
vakaris dangus.

Burė neskubėdama suko į 
kranto pusę, ieškojo prieplaukos.

Taip ir pagalvojau, jei daili
ninkas nutapytų tokį saulėleidį, 
visi pasakytų — tai perdėta, taip 
nėra gamtoje. Tai sentimentalu. 
O kai pats matai tokius reiški
nius gamtoje, nesakai, kad per
dėta, kad sentimentalu. Gamta 
pagauna savo mistika, savo gro
žiu, savo platybe ir tave įtikina, 
kad viskas čia vyksta natūraliai.

Pamažu tamsėjo, pilkėjo. Sau
lė jau seniai buvo užlindusi 
už miškų, bet jos atošvaistės vis 
dar siekė debesis, o nuo debe
sų apsispindėjo vandenys. Vio- 
leto spalva tamsėjo ir susiliejo į 
pilkai melsvą spalvą. Ir ta spal
va tamsėjo, tamsėjo. Ir burė 
lyg išsigandus pasitraukė į uostą. 
Galų gale ir dangus ir jūra pasi
darė tos pačios spalvos ir susi
liejo į vieną. Viskas pilkai mė
lyna. Neįžiūrima.

Ir kas galėjo būti, kad čia vy
ko tas spalvų stebuklas, taip ilgai 
žėrėjo spalvos? Daug kartų bu
vau prie šios Jūros kranto, ma-
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paliko įspūdingiausias. Tai pa
stebėjo ir kiti. Tėvas Bernar
dinas Grauslys, vienuolis, ku
ris prižiūri gėles ir kuris turi pro
gos pajausti gamtą, tą vakarą 
paaiškino, kad tai buvę šiau

rės pašvaistės atspindžiai. Gali 
tai būti — galėjo iki čia pasiek
ti šiaurės pašvaistės atspindžiai 
ir galėjo sukurti šį spalvų ste
buklą.

Tai buvo neužmirštamas vaiz
das, kažkas neįžvelgiamo, nepa
prasto.

Tai paskatino ir kitą vakarą 
mus ieškoti spalvų žaidimų. Nu
važiavome į aną kraštą, vaikš
čiojom net akmenų laukais. 
Ėjome jūros dugnu, kuris dabar 
kvėpavo vakaro vėsa. Bet jau 
saulė taip nebežėrėjo, nebuvo 
atošvaisčių. Mes tada tyrinėjome 
akmenis, gal rasime kokios nors 
keistos formos, gal lygiai nuzu
lintą kaip teniso sviedinuką, gal 
kokią kitą formą.

Iškyšulio gale suradome že
mės kauburį, kur augo laukinės 
rožės ir aštrios žolės. Kai vanduo 
pakyla, čia būna salelė, kurią pa
siekia tik paukščiai. Laiveliu 
sunku priplaukti, nes pilna ak
menų, uolų. Žolės ir rožės vėjų 
užkankintos, tiesiog nuplaktos. 
Bet gamta Juk ištverminga. Ir 
tokiame smėlyne, tokioje vietoje 
auga žolė, melancholiškai žydi 
laukinės rožės.

Už to kauburio vėl akmeny- 
net Pamatėm Jaunimo būrelį. Jie 
ten pik fchikavn, skambino gitara. 
Visi nė negalvojo, kad Jau va
karas, kad tuoj nusileis saulė, 
KBU pSKXWIVB UZkOB uUHS** Ii KBlp 
tada nueisi per akmenis, kaip 
pasieksi krantus? Bet jie jauni ir 
drąsūs, pamėgę rišiką, pavojus.

Palikome juos. Nuvažiavome 
dar toliau pakrante. (B. d,)
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ALT informacija

terų Klubas. sns Klubas jv. yni 
įsteigęs krautuvėlę, rengia kū
čios, Velykę pusryčius ir kito-

jungtis su kitę pavergtų tautę 
atstovais-siekiant laisvi, skati
nama pagyvinti aukų rinkimą 
ALTO darbam, pasveikinti prez. 
Reagan, Valst sėta. Schultz, am-

A. Šukys papasakojo apie St. 
Petersburgo skyrių, neseniai įsi
kūrusį. Džiaugėsi * atsilankymu

P. Dr. Juozas Vaišnora MJLG 
— ERZBISHOF JURGIS MA
TULAITIS (1871-1927} Ein 
Apostei der lebendigen Kirche. 
Hleido Christiana-Verlag 1982. 
Ch-8260 Stein am Rhein, 
Sdnreiz. fliurtiuota. Spalvotais

savo fotografijas HĖrtatė 23 foto 
menininkai ir mėgėjarne tik iš 
Chicagos, bet ir kitų JAV vietų. 
Premijuotas nuotraukas atrinko 
amerikiečiai foto meno profeso-

ktas — i 11-ąją metinę betariu 
fota^afų išeivijoje fotografijų 
parodų. Išvarius, dailias Chm- 
Korio galerijos patalpas susirin
ko apie pora Šimtų įvairaus ma
žiaus lietuvių, kurių tarpe buvo

reiškiama padėka pavieniam ir 
organizacijom, už jungimąsi į 
Lietuvos laisvinimo darbus.

Galutinį rezoliucijų sufor
mulavimą palikta valdybai.

grafijos sudarymo pagrindinis 
tikslas, kad skaitytojas, norįs pla
čiau knygoje suminėtus faktus 
praplėsti, galėtų būti painfor
muotas, kur tokių žinių galėtų 
rasti. Tačiau šis bibliografinis 
sąrašas yra truputį išplėstas dar 
ir tokiais veikalais, kurie nusako 
išeivijos būklę ir pačios Lietuvos 
tuolaikinę būklę, kad skaitytojas 
sužinotų, jog išeivijos atlikti dar
bai Lietuvai buvo labai reika
lingi ir tikrai labai vertingi”.

Po knygos santraukos angliš
kai pateikiami 36 dokumentai, 
kurie knygą papildo.

Toliau—asmenų, geografinių 
vardų ir dalykų rodyklės. Patei-

apiede jurepripužhrimo 60 m. 
sukakties minėjimą, apie sėk
mingą Jungtinio pabaltiečių ko
miteto veiklą Washingtone. 
Remtas Pabaltijo laisvės dienos 
paskelbimas, stengtasi padėti 
disidentam, pasiekta, kad že
mėlapiuose būtų atžymėti Pabal
tijo kraštai.

V. Abraitis iždo globėjų vardu 
praneSė apie patikrinimą pajamų 
ir išlaidų, kas rasta tvarkoje. Siū
lo, kad didesnės ALTO išlaidos 
kaip 500 dol. būtų paremtos val
dytes nutarimu.

Valdybos narių pranešimai 
priimti vieningai. Pasiaiškinus 
dėl finansinio pranešimo, ir šis 
priimtas. Dr. J. Genys ir J. Lauč- 
ka paaiškino apie labai naudin
gą Pabaltiečių komiteto veiklą, 
kuriai reikalinga finansinė para-

buro tam. G. KgMMfcaa, SJ, ir 
tam. A. Kezys, SJ.

Ir tari oš, pertekęs etate*- 
gta ■•bildžjmt'i JC^ taute penk-

džiaugėsi, kad priklauso visos 
organizacijos, vadovybėje jau 
čia gimusieji. Yra dvi lietuvių 
radijo programos palankios 
ALTUI. Altas 1000 dol. pasiuntė 
pasiuntinybės rūmų remontui.

Apie Racine, Wisc. ALTO 
veiklą informavo V. Kažemėkai- 
tis. Skyrius veikia nuo 1941. 
Jaunimas išsiskirsto, naujų neat
vyksta, veikla siaurėja. Nuo savo 
įsikūrimo Racino lietuviai 
ALTUI prisiuntė 20,500 dol.

Rochesterio, N.Y., skyriaus 
veiklą nupasakojo J. Jurkus. Lie
tuvos reikalai keliami JAV 
spaudoj. Įtraukiamas jaunimas. 
Palaikomi ryšiai su kitomis pa
vergtomis tautomis. Organizacijų

ir augantis miestas. Klimatas yra 
malonus su keturiais sezonais. 
Čia lietuvių kolonija vis po tru
putį dūlėja ir stiprėja. Jau yra 
apie 70 lietuvių kilmės šeimų.

bus, priklausąs prie Lietuvių 
Bendruomenės ir yra ruošiami 
bent 6 susirinkimai į metus. 
Lietuviai lanko šiuos susirin
kimus, paridslindtani pokalbiais

KtaustaMl Ir sumanynMii
A. Marcelynas pasiūlė paga

minti patriotinį ženklelį ALTUI.
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zcokkuo projenf. Nuspręsta 
palikti tai valdybos nuožiūrai.

Pasaulio Lietuvių Dienos, į ku
rias suvažiuos nemažai ir lyti
mam JAV pakrašty genenančių 
lietuvių, Čia ir noriu pasidalin
ti kelių dienų įspūdžiais, patir
tais lietuviškoje Chicagoje.

Pasiekęs Chicagą, pirmiausia 
skubi į Marųuette Parko lietu
viškas valgyklas sočiai ir pigiai 
suvalgyti lietuviškų patiekalų 
{rietus, pastari į “Paramą” ar ki
tas. lietuvių prekybas nusipirkti 
lietuviškos duonos bei kitų ska- 
numynų.Kai kūnas pasotintas, 
tada jau ieškai, dvasinio-kultūri- 
nio peno. O kultūrinių renginių 
Chicagoje netrūksta kiekvieną 
savaitgalį. Gali net pasirinkti, 
kurie tavo širdžiai artimesni.

sugyvenimas geras.
Rockfordo skyriaus vardu 

sveikino St. Surantas, džiaugda
masis darnia lietuvių organizaci
jų veikla. Vasario 16 d. minė
jime dalyvavo 350 žmonių. Į- 
stengė atkviesti Marųuette Parko 
par. chorą. Aukų surinkta per 
2,000 dol. ir tuoj pat perteikti

karo nusikaltėlius. Papasakojo 
apie minėjimą 60 m. sukakties 
nuo JAV pirpažinimo de jure 
Pabaltijo valstybių.

ALTAS parašė laiškus D. Bri
tanijos, Vokietijos, Italijos ir 
Prancūzijos ambasadoriam 
Washingtone, kad prieš jungda
miesi į Sibiro dujotiekio staty
bą, tie kraštai ištirtų, ar nėra nau
dojami tam darbui politiniai ka
liniai. Gautas palankus D. Brita
nijos atsakymas.

Daryti žygiai dėl Lietuvos po
litinių kalinių, dėl išleidimo 
Dariaus-Girėno pašto ženklo. Į 
akciją įsijungė platūs lietuvių 
sluoksniai.

Dr. J. Valaitis įdėjo daug darbo 
ruošiant ALTO fondo statutą. 
Visuomeninių reikalų komisija, 
vadovaujama dr. L. Kriauče- 
būno, suorganizavo labai pavy
kusias svarstybas mūsų tautos 
reikalais. Toliau dr. K. Šidtaus-

Skyrių pranešimai
Apie Bostono skyrių pranešė 

A. Chaplikas. Atvežė aukų 1600 
dol. Chicagos' skyriaus veiklą 
aptarė V. Samaška Skyrius cent
rui yrai įteikęs 9,800 dol. Cicero 
skyr. dr. Br. Motušienė papasa- 

finansinės ir kitokios paramos kejoapte pastangas kelti Lietu- 
kultfirinei ■ ir politinei veiklai, vos reikalus kitų tautų spaudo-

mobilių pasistatymo aikštę, kuri 
netrukus bus aptverta ir saugi.

Užkalbinu JC valdybos, pir
mininkę Ireną Kriaučeliūnienę, 
savo laiką ir širdį atiduodančią 
JC. Pasak jos, JC išlaikymas su 
apšildymu, šviesa, draudimais 
per metus atsieina iki 57,000 
dol. Tuos pinigus tenka surinkti 
nuomojant sales, kavinę, litua
nistinėms mokykloms patalpas, 
kurių nuoma palyginus tik tru
piniai. Tokią sumą valdybai 
šiaip taip dar pavyksta surinkti. 
Tačiau kartu spaudžia ir įvairūs 
remontai, pagerinimai. Tiems 
darbams už nuomas gautų pini
gų jau nebelieka. Reikia jų ieš
koti kitokiais būdais: prašyti iš 
žmonių aukų, talkos. Pasak I. 
Kriaučeliūnienės, bene di
džiausias talkininkas šiuose rei-

Skyriai ruošė Vasario 16 minė
jimus, dalyvavo Pavergtų tratų 
demonstracijose, tari kur iškelia
mos trispalvės prie rotušių, ruo
šiami didžiųjų trėmimų minėji
mai, į minėjimus atkviečiami 
miestų burmistrai, kongreso na
riai, plečiami ryšiai su kitomis 
pavergtomis tautomis, išgauna
mos proklamacijos iš miesto va
dovybių ir valstybių parlamentų, 
remiamas L pasiuntinybės rūmų 
aukų rinkimas, Lietuvos reikalai 
keliami amerikiečių laikraščiuo-

kad neaplenkiu Jaunimo Centro. 
Tėvų jėzuitų pastatyti ir lietuvių 
veiklai prieš 25 metus šimtu 
procentų atverti Jaunimo Cent
ro rūmai jau keleri metai admi
nistruojami pasauliečių. Jų su
darytos JC valdybos ir tarybos 
narių pareigų krūvis tikrai sun
kus. Tačiau, kad tie žmonės 
savanoriškai užsidėtas pareigas 
atlieka kruopščiai, liudija dabar
tinis JC vidaus ir išorės vaiz
das. Viduje švaru, tvarkinga. 
Sienose nemažai paveikslų, vit
rinos su knygomis, istorinėmis 
nuotraukomis, plakatais, trofė- 
jomis. Didžiojoje salėje nauji 
stalai, užuolaidos, šaldymo siste
ma. Mažoji apatinė salė taip pat

demonstruotas vienuolikos 
foto menininkų ir mėgėjų spal
votų skaidrių seansas. Tą vie
nuoliktą metinę foto šventę 
rengė prieš eilę metų foto meni
ninko tam. Alg. Kezio, SJ, įsteig
tas Lietuvių Foto Archyvas, vie
nas iš tų vienetų, kurį įsteigė 
dinamiškasis Algimantas Kezys, 
būdamas JC direktoriumi. Šis 
vienetas, nors ir archyvu pasiva
dinęs, ilgainiui sujungė nemažą 
dalį kūrybingo jaunimo, kurį do
mina savitai įdomus ir populia
rus foto menas.

Gaila, kad dabar Alg. Kezys 
jau rečiau pasirodo JC ir vienuo
lyne. Lietuvių jėzuitų vadovy
bės pasiųstas gilinti teologijos 
studijų Loyolos universitete, 
A. Kezys, SJ, 1980 balandžio mė
nesį atidarė meno galeriją prie 
Chicagos vidurmiesčio, kur šiuo

LIETUVIAI 
ATLANTOJE

ALTO pirm. dr. K. Šidlauskas 
uždarymo kalboje pasidžiaugė, 
kad nebuvo daroma priekaištų 
dėl ALTO valdybos darbo. Ti
kime, kad ir skyriai savo parei
gas atliks.

Lietuvių tauta ryžtinga. Kai 
visa Europa drebėjo prieš Hit
lerį, lietuviai išdrįso nuteisti na
cius. Lietuviai nebuvo palenkti 
organizuoti S.S. Legioną. Mūsų 
pogrindis yra išvystus tokią 
spaudą, kokios jokia kita trata 
neturi.

Pietų pertraukos metu buvo 
visi dalyviai pavaišinti. Suvažia
vimas baigtas Lietuvos himnu. 
Praėjo ■ tikrai 'draugiškoj' darbo 
nuotaikoj.

Vakare Tautiniuose namuose 
buvo ALTO banketas, kurį suor
ganizavo Visuomeninių reikalų 
komisija, .vadovaujama dr. L. 
Kriaučeliūno. Banketui vado
vauti jis pakvietė R. Tričytę. 
Banketo metu įvairūs kalbėtojai 
pasveikino ALTO informacijų 
vadovą tam. J. Prunskį, sulauku
sį 75 m. amžiaus. Jam sugiedo
ta ilgiausių metų ir įteiktas puoš
nus J. Paštuko sukurtas adresas. 
Po gerai paruoštų vaišių svečiai 
turėjo progos pasilinksminti, 
grojant akordeonistui A. Stelmo
kui.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

taras Retanrišfaaį Vytautas 
tara Zita Sodedkfenė - susi-

- .— r _■ __  >SVONCt iflMCKIKsCCEąB ■ CUCSuOmSCIu 
meno kritikų gn gero įvertini
mo. Viktoras Petravičius net su-, 
silaiikė amerikiečių televizųos 
paruošto ir šimtams tūkstančių 
žiūrovų pademonstruoto filmo.

A Kezio, SJ, galerųos lanky
tojų pusę sudaro lietuviai, o kitą 
pusę — amerilriečiat Galerijoje 
tafo pat galima nusiĮrirkti įvairių 
dailininkų kūrinių originalų, 
reprodukcijų spalvotų nuo
traukų.

Galerijos, kurios nuoma apie 
1,300 dol. mėnesiui, nuomos 
sutartis baigiasi ateinanti balan
džio mėnesį. Iki to laiko ji pil
nai užimta lietuvių dailininkų 
parodomis. Tik prieš akis vienas 
klausimas: kiek bus pakelta nuo
ma, sutartį pratęsiant Jei ji Imis 
pakelta 25-ltiais procentais, A. 
Kezio, SJ, žodžiais, jis tokios 
nuomos jau nebepąjėgs mokėti. 
Tuo atveju galerija gali užsida
ryti. Tačiau ir tuo atveju per tre
jus metus ji bus paskleidusi ne
mažai kūrybinės šviesos. Prista
čiusi lietuvių meną amerikie
čiams.

Kitame reportaže sustosim 
prie ypatingai pasisekusių hu
moristinio scenos vieneto “Antro 
Kaimo” spektaklių ir “Dainavos” 
ansamblio muzikinio veikalo 
“Vilniaus pilies legenda”.

VLR.

ko. Ginant tris ten gyvenančius 
lietuvius, kaltinamus karo nusi
kaltimais, susirišta su spauda, 
susilaukiant prielankumo. AL- 
tiri surinkta per 2JOOO doL Net 
penkiuose priemiesčiuose Va
sario 16 d. iškeliamos vėliavos 
su kalbomis. Rusų arkv. Maka- 
rijus turėjo paskaitą, palankią 
sovietams. Lietuviai ir ukrai-

kyti PLB būstinėj, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, IU. 
60636. £

Autorius, išeivijos lietuvių taj- 
pe iškilęs kaip istorikas, papa
sakojęs kaip ši knyga buvo ruo
šiama, mano, kad ji “buvo tikrai 
re&alinga, nes iki šiol tokios dar 
nebuvo. Buvo kai kuriuose lei
diniuose ši tema — išeivijos 
vaidmuo — paliečiama, bet ne
pilnai nagrinėjama, be duomenų, 
o tik kitų temų tarpe”. Toliau, 
aiškindamas, kas šiej knygoj ra
šoma, jis pabrėžia: “šios knygos 
tikslas — apžvelgti išeivijos 
vaidmenį nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo darbe. Pabrėž
tinai reikia pasakyti, kad šioje 
knygoje visai neliečiami po II-jo 
Pasaulinio karo Lietuvos atkū
rimo darbai. Šį darbą kas nors ki
tas stirta” -

Knygoj yra keturios dalys: Iš
eivija Lietuvos garsinimo darbe, 
Išeivijos politinė veikla Lietu
vos labui, Išeivijos kultūrinė pa
rama Lietuvai, Išeivijos ekono
minė parama Lietuvai.

Po to — knygos užbaiga, kuri 
pradedama šiais žodžiais: “Kai 
Lietuva, būdama rusų priespau
doje, dažnai net negalėjo skųs
tis savo skriaudėjais, tai atsiliep
davo išeivija”. Baigiama: “Lietu
vių išeivįja nepriklausomos Lie- 
tuvos^^^riijto dmbe suvaidino 
dideų vaiĮneąi Lietuvos.gar
sinimo širiiyje, politinę veikla, 
kultūrine bei ekonominė para
ma. Garbė ankstyvesniųjų laikų 
išeiviams, kurie savosios tautos 
ne tik neužmiršo, bet nuošir
džiai ja rūpinosi”.

Toliau — plati bibliografija,
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EPUIKUS GRANDINĖLĖS KONCERTAS I

■etnvių tautinių šokių ansamb
lis, su soliste Aldona Stempu- 
žiene-švediene, su savo orkestru 
lapkričio 7, sekmadienį, svečia
vosi New Yorke ir Richmond 
Hill aukštesniosios mokyklos sa
lėje atliko koncertą. Tai buvo 
vienas didžiausių šių metų ren
ginių, sutraukęs per 1200 žiūro
vų. Buvo atvykusių net iš Bos
tono, Waterburio, Philadelphi- 
jos ir kitų artimųjų miestų. Tai 
rodo, kad Grandinėlė yra iškilus 
ir dėmesio vertas ansamblis. 
Taip pat tai rodo, kad Laisvės 
Žiburio radijo vedėjas Romas 
Kezys moka puikiai organizuoti. 
Nesibijo rizikos ir su plačiu 
mostu rengia savo rudens bei 
pavasario koncertus, sutrauk
damas labai daug publikos.

Žvilgsni* | lokio praeitį
Koncertas prasidėjo 2:30 v. po

piet punktualiai. Ansamblis bu
vo atvykęs tą rytą ir jau buvo 

’ sceną ir visą butaforiją koncer
tui paruošęs.

Kaip buvo skelbta, programa 
buvo pavadinta “Nuo sudaužti- 
nio iki kupolinio”. Tai buvo 
žvilgsnis į lietuviško tautinio šo
kio išsivystymą.

Liudas Sagys, ansamblio va
dovas, šią programą pasirinko, 
ją išstudijavo ir ją gražioje bei 
meniškoje formoje parodė sceno
je. Ansamblis remiasi tautiniu 
šokiu. Šokėjai per visą progra
mą bent kelis kartus keičia sa
vo drabužius, kad būtų programa 
spalvingesnė, įvairesnė. Norėda
mas išvengti ilgesnių pauzių, jis 
įjungė senovinę dainą. Dainuo
ja ir pats ansamblis, dainuoja 
ir solistė Aldona Stempužienė- 
Švedienė. Bene bus tai pirmas 
bandymas į tokio pobūdžio kon
certą įjungti solistę.

Ir dar daugiau — vadovas į- 
jungė ir skaidres. Jos vaizduo
ja Lietuvą — jos gamtą, rūtų 

'darželius. Skmdrės rodomos be 
paaiškinimų. Jas palydi dainavi
mas — solistės ar sudarytos gru
pės.

Pačioje pradžioje, užgesus 
šviesom, scenos gilumoje, ati
traukus scenos antrąją uždangą, 
ekrane ir pasirodė reikiami įra
šai, kad tai yra senieji šokiai. 
Tuoj pasirodė ir lietuviški vaiz
dai.

Į sceną išėjo solistė ir už
dainavo gūdžią dainą apie elge
tos likimą. Tai buvo lyg kokia 
rauda, lyg gailesys to, kas vyksta 
ekrane. Solistė dainavo visai 
tamsumoje. Nebuvo apšviestas 
net jos veidas. Trupučiuką tai 
gąsdino žiūrovą, ir atrodė, kad 
koks tai vaiduoklis scenoje dai
nuoja. Reikėtų kitaip išspręsti 
šią sceną, reikėtų bent jos veidą 
apšviesti, kad išryškėtų solistės 
bruožai. Dėl to skaidrių rody
mas nenukentėtų.

Toliau į sceną susirinko dai
nuodamas ansamblis. Jis dai
navo ir šoko. Visa sujungta į 
vieną pynę ir plaukte praplaukė, 
praskambėjo kaip ištisas viene
tas. Čia ansamblis atliko šias 
dainas ir šokius: Žųselės girga— 
Kaišiadorių apylinkės daina, 
Pliaukščiukėlis — Ylakių apylin
kės šokis, Marcelė — Rietavo 
apylinkės šokis, Plauk laivelis 
Nemunan — liaudies daina — 
baladė (dainavo keli vyrukai), 
Našlys — liaudies žaidimas, Su- 
daužtinis Jonkelis — žemaitiš
kas liaudies šokis. Solistė dar 
padainavo—Močiute, miego no
riu — liaudies daina. Pirmąją 
dalį užbaigė ansamblis, pašok
damas Gervėčių apylinkės ka
drilį.

šokiai: Blezdingėlė, Jonkelis, 
Kubilas, Rugučiai, Malūnėlis, I 
Oželis, Aušrelė.

šokių choreografija: Marijos į 
Baronaitės - Grėbliūnienės, Bi
rutės Vokietaitytės, Aldonos Ru- 
gytės-Bronės Juškevičienės, E.
I ^pataitės - Ambrazevičienės, I 
Kotrynos Marijošienės (Malūnė- 1 
lis ir Aušrelė).

LMuvMkM tokia — 
sceninis kūrinys

Trečioji dalis buvo skirta tiem 
šokiam, kuriuos sukūrė choreo
grafai ir muzikai, pasinaudodami 
lietuvių liaudies šokių, žaidimų, 
papročių bei senovinių apeigų 
medžiaga. Tai šokiai, daugiau 
pritaikyti scenai, tautinių šokių 
festivaliam.

čia buvo atlikti šie šokiai: 
Kepurinė, Rokiškio kadrilis, Sa- 
turė, Rezginėlė, Dovanų šokis, 
Suktinis, Kregždelė, Džigūnas, 
Kupolinis. Tų šokių choreogra
fija: Juozo Lingio, Elenos Mor
kūnienės, J. Gudavičiaus, Liu
do Sagio. Visus šokius savo an
sambliui pritaikė Liudas Sagys 
sukurdamas pridėtinę choreo
grafiją.

Muziką šiem šokiam parašė: 
J. Pakalnis, J. Gaižauskas, J. 
Švedas, E. Pilypaitis, E. Žy
gaitis, L. Povilaitis, B. Dvario
nas.

Maždaug ties programos vidu
riu solistė atliko dainas iš Felik
so Bajoro vestuvinių dainų ciklo: 
Sėjau rūtą, Oi tu, kasela, Aš 
kelaliu važiavau.

Muzikinė palyda
Ansamblio visus muziki

nius reikalus tvarko muzikė Ri
ta Čyvaitė-Kliorienė. Ji sukūrė 
įvairią palydą šokiam ir dai
nom.

Pirmąją ir antrąją dalį paly
dėjo muzikantai scenoje. Čia 
grojo akordeonas, dvi klametos, 
būgnas, cimbolai, mušamos laz
delės. ■ ■ ■

Trečioji dalis buvo palydėta 
ansamblio orkestrėlio. Be minė
tų instrumentų, čia dar grojo 
elektriniai vargonėliai, trimitas, 
kanklės.

Vargonėliais grojo pati vadovė, 
drauge ir dirigavo orkestrui bei 
ansambliui.

Koncertą baigiant
Koncertą baigiant, į sceną 

buvo suvesti visi ansamblio šo
kėjai. Publika audringai plojo, gi 
Romas Kezys visiem padė
kojo. Įteiktos gėlės rengėjų var
du. Gėlių krepšį atsiuntė ir New 
Yorko tautinių šokių ansamblis 
Tryptinis.

Baigiamosios pastabos
Koncertas buvo vienas iš iški

liausių renginių. Labai rūpestin
gai pasirengta, Liudo Sagio įdė
ta labai daug darbo, kol apvaldė 
ansamblį, kol sulydino į šokantį 
vienetą. O šoko jie labai grakš
čiai ir gražiai. Šokis pakeitė šokį 
taip lengvai, laisvai, išlaikant 
jaunystės gerą nuotaiką.

Daug rūpestingo darbo įdėjo 
ir kiti. Pirmiausia reikia sumi
nėti Aleksandrą Šagrenę, kuri 
administruoja ansamblį, paren
gia keliones, suplanuoja visus 
tautinius drabužius ir pasirūpi
na jų pasiuvimu. O tai padaryti 
juk nėra taip lengva, kai reikia 
ieškoti medžiagų, audėjų, siu
vėjų.

Ansamblis tikrai galėtų pasiro
dyti ir šio miesto Broadwayaus 
teatruose ar kokioje didelėje 
scenoje, kad ir Lincolno Cent
ro salėse. Ir tikrai gražiai repre
zentuotų lietuviškąjį šokį ir jo 
kūrėjus.

Clevelando Grandinėlė šoka Richmond Hill aukštesniosios mokyklos scenoje lapkričio 7 d.

Šoklų atHIzacIjo
Antroji koncerto dalis buvo 

skirta pavaizduoti, kaip atgijo 
lietuvių tautinis šokis, kaip jis 
buvo panaudojamas ir stilizuoja
mas.

šią dalį pradėjo mergaičių 
kvartetas, padainuodamas “Kaip 
gi gražus, gražus rūtelių darže
lis”. Ekrane tuo metu buvo ro
domos darželio gėlės.

Toliau Živilė Vaitkienė angliš
kai pranešinėjo ir supažindino 
su kiekvieno šokio istorija, kaip 
jis buvo surastas, kada pirmą 
kartą atliktas, kas jį stilizavo.

šitoje dalyje buvo atlikti šie

Vaišės ir ansamblio 
pagerbimas

Į Kultūros Židinį 6 v.v. susi
rinko per šimtinę svečių. Čia 
buvo vaišės ir ansamblio pager
bimas.

Ansamblio šokėjai ilgokai už
truko, kol supakavo savo inven
torių, pasikrovė į autobusą. Ad
ministratorė vėliau pasakojo, 
kad jie visada keliauja su tuo 
pačiu šoferiu ir pasinaudoja vis 
ta pačia autobusų bendrove, šo
feris žino visus jų poreikius ir 
pats daug kur pagelbsti.

Salėje čia buvo šalti užkan

džiai ir karšta vakarienė. Pasivė
linęs kokią valandą, ansamblis 
dabar skubėjo užkandžiauti, nes 
9 v.v. turėjo išvykti atgal j Cle- 
velandą.

Ansamblio pasveikinimo ir 
pagerbimo programai vadovavo 
Romas Kezys. Tai esanti ket
virtoji ansamblio viešnagė New 
Yorke. Grandinėlė visada čia 
laukiama ir visų mylima.

Jis pakvietė žodį tarti Darbi
ninko redaktorių Tėv. Kornelijų 
Bučmį, OFM. Jis savo kalboje 
ir iškėlė tą momentą, kad an
samblis galėtų pasirodyti ir Lin
colno Centre.

Dar kalbėjo JAV LB Kultūros 
Tarybos? ' pirmininkė Ingrida 
Bublienė; kuri-specialiai atvyko 
iš Clevelando į šį koncertą. Brid- 
geporto vyčių vardu angliškai 
kalbėjo Theresa Trainis, kuri pa
sidžiaugė koncertu ir padėkojo 
visiem — koncerto atlikėjam ir 
rengėjam.

Vaišėse buvo ir keletas tokių, 
kurie anksčiau šoko šiame an
samblyje. Šių alumnų vardu kal
bėjo aktorius Arūnas Ciuberkis 
ir ansambliui padovanojo šam
pano dėžę.

Ansamblio vadovam Romas 
Kezys įteikė lentelę, kur buvo į- 
graviruota dedikacija ir padėka. 
Ją priėmęs ansamblio vadovas 
Liudas Sagys prisiminė, kaip jis 
Clevelande 1953 metais ėmė 
organizuoti šokėjus. Prisiminė 
praėjusius šokėjus ir išryškino 
mintį, kad yra gera, kad ansamb
lį kviečia į kitus miestus. Tai 
palaiko ansamblio darbingą 
nuotaiką, drauge palaiko ir an
samblio lygį, nes nuolat reikia 
repetuoti. Padėkojo visiem už 
pakvietimą. Buvo pakviesta ir 
Aleksandra Sagienė, kuri tik vie
nu sakiniu padėkojo už pakvie
timą.

Grandinėlė greit ir išvažiavo, 
nes kitą dieną jaunimas turėjo 
skubėti į mokyklas.

Parengiant šią programą, buvo 
pasirinkta ši tema — žvilgsnis į 
praeitį. Medžiagos ieškota archy
vuose, daug padėjo ir K. Mari- 
jošienė, pati uoliai dalyvavusi 
tautinių šokių stilizavime ir jų 
kūrime. Šią programą rengė 
apie metus laiko. Kostiumų ir 
visos butaforijos pagaminimas 
atsiėjo per 8,000 dol.

Ansamblio vadovai džiaugiasi, 
kad į darbą įsijungė muzikė Rita 
Kliorienė, kuri šiai programai 
pritaikė visą muziką ir ansamblį 
išmokė dainų, parengė orkestrą 
koncertui.

Visi palinkėjo ansambliui kuo 
geriausios sėkmės. Diibkite, 
stiprėkite ir visada išlaikykite 
gerą lygį. (p.j.)

. Kultūros Židiny po koncerto vyko Grandinėlės. pagerbimas, 
Laisvės Žiburio radijas Grandinėlės vadovą Liudą Sagį (k.) 
ir Grandinėlės administratorę Aleksandrą Sagienę (d.) 
apdovanojo žymeniu-skydeliu. Vidury — Romas Kezys, Lais
vės Žiburio radijo vedėjas, surengęs šį šaunų koncertą.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant dėl 
mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

PUIKI DOVANA 1982 METU KALĖDOMS 
Siuntinys No. 1. — 1982.

1 pora geriausių ”Levi” dentim jeans; 1 pora 
”Wrangler” velveto jeans; 3 metrai geriausio šil
kinio aksomo suknelei; 3 metrai vilnoninės eilutei 
medžiagos su įrašu ”A11 wool made in Engiami”;
I komplektas vyriškų arba moteriškų žieminių apa
tinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnonių siū
lų; vilnoninė arba šilkinė suknelei medžiaga.
šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $400.00

Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svaras įvai
rių prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirb
tinio minko kailio paltui 3 m.

žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų 
(kaina su muitu): Avikailiai 3/4, vyriški arba mo
teriški, tikros odos viršus, dirbtinio kaito pamuša
las, graži apykaklė, sveria 5 v.
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, 

sveria 5 v.
Pigesnis minko kailis paltui, sveria 5 sv 
Jeans, rumbuoto velveto 
Vyriškas arba moteriškas megstinis 
Vilnonė arba šilkinė skarelė 
Teleskopic lietsargis
Vyriški arba moteriški pusbačiai 
Puiki suknelei medžiaga 
šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m. 
Aksomo medžiaga kostiumui, 

dvigubo pločio, 3 m.
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m.

šie produktai galima siųsti su rūbais; 14 sv. 
arbatos — 54.00. i s »v. nescafes — $6.00, 1 sv. 
pupelių kavos — $7.00. 1 sv. šokolado — $7.00, 
40 cigarečių — $5.00.

Sudarant siuntinį iš minėtų prekių reikia pri
dėti persiuntimui $52.00.

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos 
plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaųiamejšsirūpinant Lietuvoje 
gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa» 
likimus prekėmis arba valiuta į Lietuvą.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

II LONDON LANE, BROMLEY. KENT. BR1 4HB.
ENGLAND. T*l. 01 460 2592.

$220.00

$100.00 
88.00 
42.00 
44.00 
12.00 
12.00 
44.00 
40.00 
66.00

$ 
$ 
I 
$ 
$ 
$ 
$ 
I

$ 80.00
$ 66.00
$ 80.00
$100.00

— Šv. Pranciškaus 800 m. gi
mimo sukakties minėjimas Chi
cagoj, Jaunimo Centre, įvyks 
lapkričio 21. Rengia LK Mokslo 
Akademijos židinys, Ateitininkai 
sendraugiai ir Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

— LK Bažnyčios Kronikos 
10 metų minėjimas Chicagoj, 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj, 
įvyks lapkričio 28. Rengia tarp- 
organizacinis komitetas.

— Vl-sios Dainų Šventės re
gistracijos anketas, šventėje da
lyvaujančių chorų aprašymus ir 
chorų bei dirigentų nuotraukas 
reikalinga iki lapkričio 20 atsiųs
ti registracijos komisijos pirmi
ninkei Joanai Krutulienei, 7355 
S. Richmond Avė., Chicago, IL. 
60629, USA.

— Philadelphijos ateitininkai 
lapkričio 21, šį sekmadienį, 
švenčia Kristaus Valdovo šventę. 
10:30 vai. ryto mišios Šv. And
riejaus parapijos bažnyčioj, 19th 
& Wallace Streets, Philadelphia, 
Pa. Po pamaldų parapijos salėj 
pritaikyta programa ir pabendra
vimas. Šventėj dalyvaus ir Atei
tininkų federacijos vadas Juozas 
B. Laučka.

— Čiurlionio galerija, esanti 
Chicagos Jaunimo Centre, lap
kričio 20 švenčia 25-rių metų 
veiklos suakktį. Sukaktis bus 
paminėta kartu su Jaunimo Cent
ro sukaktimi.

— Justinas Sirutis spalio 29 
mirė Vilią Maria, Thompson, 
Conn. Po gedulingų mišių Put- 
namo vienuolyno koplyčioj pa
laidotas lapkričio 2 seselių kapi
nėse. Laidotuvių apeigas atliko 
pfėl. V. Bdlčitfh^.'- >‘'•'» - -

— Solistas Kazys Yakutis 
gruodžio 5, sekmadienį, 4 vai. 
popiet koncertuos Šv. Kazimiero 
parapijos salėj, Worcester, Mass. 
Jis šioj parapijoj yra gimęs, čia 
augo ir mokėsi. Jam akompo- 
nuos Mary V. Lynch, jo pirmo
ji muzikos mokytoja. Bilietus 
platina: Julia Mack 853-8919, Ja
nina Miliauskienė 755-1894, 
Angelė Garsienė 798-2463. Kon
certą ir vaišes rengia L. R. 
Katalikių Moterų S-gos 5 kuopa.

— II-jų Pasaulio Lietuvių Die
nų šventei lėšų telkimo bankete, 
kurį Chicagoj suorganizavo JAV 
LB Vidurio Vakarų apygarda, 
didesnę svečių dalį sudarė vi
durinioji ir jaunesnioji karta. 
Banketas buvo nuotaikingas ir 
jaukus, jo pasisekimu rūpinosi 
specialiai sudarytas komitetas.

— Pirmąjį tautinių šokių festi
valį rugsėjo 17-18 surengė Zue- 
richo miestas, sutelkęs 13 gru
pių, atstovavusių Čekoslovaki
jai, Graikijai, Italijai, Jugoslavi
jai, Kambodijai, Lenkijai, Lietu
vai, Šveicarijai, Turkijai ir 
Vengrijai. Lietuvos vardą gar
sino “Vilties” grupė, prieš 20 
metų įsteigta Joanos Stasiulie- 
nės. Visi jos šokėjai yra šveica
rai jaunuoliai.

— LB Palm Beach apylinkės 
valdyba, įvertindama Darbi
ninko pastangas lietuvybės išlai
kyme, kaip praėjusiais, taip ir 
šiais metais per apylinkės pir
mininką Bronių Aušrotą ir iž
dininką Joną Starką laikraščiui 
stiprinti atsiuntė 30 dol. auką. 
Ačiū labai.

— KELIONĖ: kun. A. Saulai
tes, SJ, ir sės. Ignė praves dva
sinį susitelkimą lap. 26-28 stu
dentam ir dirbantiem jaunuo
liam 18-35 metų. Putnamo se
selių vienuolyno patalpose. Už 
savaitgalį $35.00. Apie dalyvavi
mą prašome pranešti 1-203-928- 
5828.

‘ — Ieškomas asmuo, pavarde . 
VALERIJA BULOVAITE, Tek
lės Paliukaitės-Bulovienės duktė 
nuo Biržų, ištekėjusi už lietuvio 
(žemaičio) siuvėjo. Ieško gimi
nės Lietuvoje* Ieškomoji ar ži
nantieji jos adresą prašomi pra-

, nešti Darbininko redakcijai.
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KASA AUGA IR TOBULĖJA 
t - •> *”•

Lietuvių Federalinė Kredito Pa
' Unija KASA ir toliau dinamiškai videndai su “finom day ofdeposit 

plečiasi ir auga šuoliais pirmyn, to day of withdrawal” apstaučia- 
Pasiekus 6 milijonų indėlių ka- vimu taip pat paliekami 9% 
pitalą, KASOJE pasidarė būtina - plotmėje, kuo joks kitas bankas 
sąskaitų ir paskolų dokumenta
ciją įrašyti į kompiuterio “atmin
tį”, kad informacija būtų tiksli ir 
greitai pasiekiama. Tam tikslui 
buvo įsigyta nauja kompiuterio 
sistema, kuri įgalina greitesnį 
apskaičiavimą ir geresnį taupy
tojų aptarnavimą. Netolimoj 
ateity planuojama atidaryti ir če
kių rašymo (checking account) 
sąskaitas.

Tuo tarpu KASA praneša, kad 
nuo š.m. gruodžio pirmos tau
pytojai gali atidaryti švenčių 
klubo (Christmas Club) ir Ato
stogų klubo (Vacation Club) są
skaitas. Jose galima sistematiškai 
kas savaitę padėt po 5, 10, 20 ar 
daugiau dolerių specialiam tiks
lui — švenčių arba atostogų 
iždui. Už šias specialias sąskai
tas bus duodama 9% dividendų, 
ko joks kitas bankas nedavė ir 
neduos. Indėliai bus įmokami 
kuponų knygutės metodu ir tu
rės būti išlaikomi pilnus metus, 
kad gavus pilną 9% pelną. Šias 
specialias taupymo sąskaitas 
kviečiami atidaryti seni ir nauji 
KASOS nariai.

KASOS vadovybė ypatingai 
nori pabrėžti, kad niekas nepra
leistų progos KASOJE atidary
ti IRA pensijos taupymo sąskai
tas, kol už jas tebeduodama 
13% dividendų. Visur palūkanų 
procentam krintant, jie turės su
mažėti ir KASOJE, bet įnešant 
santaupas iki šių metų galo, už 
metinį IRA indėlį dar vis galima 
užsitikrinti 13% prieauglį.

ar kredito unija negali iiuo 
metu pasigirti. Už įvairių sumų 
ir terminų certifikatus KASOJE 
dividendai taip pat bent visu 
nuošimčiu aukštesni, negu ki
tuose bankuose. Tą galima pa
sitikrinti bet kuriuo metu pa
skambinus į KASOS įstaigą. ______ _______
— gęraJa.aU?*en^x~ pietus labai prieinama kaina.

Pyragus rinko ir su kava par
davė Bronė Lukoševičienė ir 
Vitalija Šližienė. Visi pyragai 
buvo namie kepti ir sudovano- 
ti Tautodailės Instituto narių 
jų draugių. Už juos dėkoja ren
gėjai ir valgytojai.

KASOJE sumažinami visų rūšių 
paskolų procentai. Norėdami fi
nansuoti naujos mašinos ar ne
kilnojamo turto pirkimą, arba iš
sirūpinti asmeninę paskolą, visi 
raginami kreiptis į KASĄ ir su
žinoti naują procentų skalę 
ir lengvas skolinimosi sąlygas 
visiem KASOS nariam. KASOS 
telefonas (212) 441-6799.

KASOS Informacija

SPORTAS

Metinis visuotinis Š ALFASS-gos 
suvažiavimas

Metinis visuotinis Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjungos suvažiavimas 
įvyks lapkričio 20 Clevelando 
Lietuvių Namuose, 877 East 185 
St., Cleveland, Ohio 44119. Te- 
lef. 216 531-2131.

Sekmadienį, lapkr. 21, suva
žiavimas bus tęsiamas tuo at
veju, jei darbotvarkė nebus už
baigta šeštadienį.

Pagal ŠALFASS-gos statutą 
suvažiavime sprendžiamuoju

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1983 metam

Vardas ir pavardė ..
Adresas __________

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
kainuoja tik 12 dol. Visiem kitiem prenumerata — 15 dol. 
metam.

Siunčiu už prenumeratą $.... 
Už kalendorių 
Spaudai paremti

KAILIŲ 
PASIRINKIMAS!

Custom mada fur and sheep- 
•kln coats and other leather 
goods. The k>west prices in 
neighborhood. Ūse our iey- 
away plan.

ALEX SHEEPSKIN AND FUR CO. 
79-03 J AMAICA AVĖ.
WOOOHAVEN, N.Y. 11421 
TEL. 212 290-1162

Sparčiai auganti milijoninė

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Ui IRA pensijų indėlius KASA šiuo metu moka 13%

mokslus, išsikelia gyventi | kitus 
miestus,užprenumeruok Darbi*

ATTENTION
SERIOUS JOB 8EEKERS!

WouM yoe likę to eet your own houre wlth practfcalty no 
limlt on •arnings and have vacatlons as daalrad? If ao, 
then why not coevealentty work wMh aa Bortlng/bundling

dovana.

lithuanian COOKERY

11287

III-čiąft parodą ruošiant, rei- 

pinigų. Tie pinigai, kuriuos su- 

mus išsinuomoti salę, pasi
kviesti menininkus, kokius kur
sus suruošti ar į kursus ką pasi
kviesti, kad pasimokę galėtų čia 
toliau kitus mokyti.

Šios parodos rengime mums 
talkino: Genė Kudirkienė, Ane
lė Žitkus paruošė labai skanius 

balsu dalyvauja sporto klubų 
rinktieji atstovai ir rinktieji bei 
skirtieji ŠALFASS-gos pareigū
nai. Patariamuoju balsu kvie
čiami dalyvauti sporto darbuoto
jai, fizinio auklėjimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuviškų or
ganizacijų bei spaudos atstovai 
ir visi lietuvių sportiniu gyveni
mu besidomį asmenys.

Pagrindinis darbotvarkės 
punktas bus sekančiais metais 
Chicagoje įvykstančios II-sios 
Pasaulio Lietuvių Sporto žaidy
nes.

Organizacijos ar asmenys, 
norį gauti smulkių informaci
jų ar pateikti pasiūlymą, prašo
mi kreiptis į ŠALFASS-gos cent
ro valdybos vykdomąjį vicepir
mininką Rimantą Dirvonį, 8913 
South Leavitt St., Chicago, IL 
60620, tei. (312) — 239-2179, 
arba į vicepirmininką/gen. sek
retorių Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117, 
tel. (216)-481-7161.

ŠALFASS-gos 
centro valdyba

BALTIC 
TOURS

PIGIOS VIENOS SAVAITĖS 
EKSKURSUOS KARIBŲ 

JUROJE:

Martlntyie, $399; Jamaica, $349; Grand Bahamas, $329; 
Nassau$339; Barbados, $429; Guądeloupe, $399.

TAIP PAT Disneyland, $199. Rlo $499; Miami Beach, 
$269; Acapulco, $399.

IŠVYKSTAMA IŠ: Boston, NYC, Hartford, Phlla- 
delphia, Plttsburgh, Chicago, Baltimore, Cleveland, St 
Louis.

SPĖČIAU VIENOS SAVAITĖS EKSKURSUA Į SALAS: 
St Maarten, Aruba, nuo $399 Boston & Phlladelphia 
skridimai.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
BALTIC TOURS

8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168 
617-969-1190 Z 965-8080 
Daromi giminių HUcvietimo 

dokumentai

BALTUMOM —T SHIRTS,

oflT :vs*am(boy*sslzo) 
8 (8-6), M 00*12), L (14*

atee)

Barą tvarkė Jurgis Sližys, o- 
vėliau V. Balionas talkino iki pa
rodos uždarymo. Visiems nuo
širdus ačiū.

Dėkojame P. Jurkui, kuris me
niškai sutvarkė parodos progra
mos lapą. Dėkojame J. Stuko ir 
R. Kazio radijo programoms, ku
rios garsino mūsų parodą.

Ypač noriu padėkoti Geriman
tui Penikui, kuris jau trečius 
metus į vaizdajuostę įrašo mūsų 
parodą, pats padengdamas išlai
das ir įdėdamas brangų laiką.

Dėkojame A. Matulaičiui, at
vežusiam iš Toronto 6 dail. S. 
Valiūnienės darbus.

Dėkojame V. Vilkutaičiui, p. 
Vilgaliams, globojusiems atvy
kusius menininkus; R. Alins- 
kienei ir p. Babarskienei už pa
ruoštas vaišes menininkams.

Kiekvienas uždirbtas centas 
yra panaudojamas tautodailės 
reikalams ir veiklai paremti ar 
praplėsti.

Šiuo metu įsigijome filmą, ku
rį bet kada galėsime amerikie
čiams parodyti. Jau galima už
sisakyti iš spaudos išėjusią kny
gą “Lithuanian Easter Eggs” 
Knygą paruošė dail. A. Tamo
šaitis.

Visiems talkininkams ir rėmė
jams dėkojame.

Lilė Milukienė,
LTI New Yorko skyriaus 
pirmininkė

BALTIMORĖS ŽINIOS
Maldininkų kelionė į Mt. St. 

Mary’s Liurdą, Emmitsburg, 
Maryland, spalio 31 pavyko labai 
gerai. Klebonas kun. A. Drangi
nis aukojo mišias ir pasakė pri
taikytą pamokslą. Aplankyta šv. 
Elzbietos Seaton šventovė.

Lietuvių Namų šėrininkų po
būvis lapkričio 7 buvo sėkmin-

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982 
ŠVENTĖS LIETUVOJ
16 DIENŲ EKSKURSUA. 

$1,499.00

GRUODŽIO 28 - SAUSIO 14

Yra geriausia ir patogiausia bankinė įstaiga 
visiems lietuviams.

Visiems taupytojami KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų riklių paskolas.

— KIEKVIENO ASMENS INDELIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 160,066 DOL.

Telefonast (311)441-6799

J. Prunskio, Bolševikų nužu 
dyti šauliai, 7 dol.

M. Blyno, Lietuvos senovės 
paminklai, 10 dol.

V. Alanto, Paversmiai. Eilė
raščiai, įrišta į kietus viršelius, 
10 dol.

šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės ir suvenyrai 
gaunami Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

gas. Lietuviškoj nuotaikoj pra
leista popietė ir sutelkta lėšų.

šv. Alfonso parapijos metiniai 
pietūs įvyko lapkričio 14 parapi
jos salėj. Šokiam grojo geras or
kestras. Vyko loterija.

Bade to God pamaldas Šv. Al
fonso bažnyčioj lapkričio 14 su
organizavo Amerikos legionie
riai. Lietuvių Posto 154 legio
nieriai ir jų padėjėjos dalyvavo 
organizuotai ir su vėliavomis.

Lietuvių Bendruomenės Bal- 
timorės apylinkė lapkričio 20, šį 
šeštadienį, Lietuvių Namų di
džiojoj salėj rengia koncertą ir 
šokių vakarą. Programą atliks 
dainininkai iš New Yorko.

Vincas Gelgudas po sunkios ' dol. už kiekvieną knygą, 
ligos mirė spalio 31. Velionis 
buvo malonaus būdo ir susipra
tęs lietuvis, daug dirbęs lietu
viškuose parengimuose. Gedu
lingos mišios už jo sielą auko
tos Šv. Alfonso bažnyčioj lap
kričio 3. Palaidotas Loudon Park 
kapinėse. Nuliūdime liko žmona 
Anelė, dukra Birutė, sūnus Vik
toras, sesuo Adelė Mikušauskie- 
nė, brolis Viktoras, giminės ir 
draugai.

Jonas Špuras po ilgos ir sun
kios ligos mirė lapkričio 9. Ve
lionis buvo uolus Šv. Alfonso 
bažnyčios lankytojas, ištikimas 
Šv. Vardo dr-jos narys, daugelį 
metų dainavo Dainos chore. Tad 
choro nariai laidotuvių koply
čioj sugiedojo Marija, Marija ir 
Jono mėgiamą “Aras”. Gedulin
gos mišios už velionį aukotos 
Šv.‘ Alfonso bažnyčioj JapkfiČio 
13/ “Palaidotai1 Park’ ica- 
pinėse. Nuliūdime liko žmona 
Marcelė, dukra Janina, seserys 
Emilija ir Kazimiera, draugai 
pažįstami.

Jonas Obelinis

DEXTER PARK afie 
IM PHARMACY

Wm. Anastari, B? B. ”
77-01 JAMAICA

(Cor. 77th StrMt) 
WM0hav«n, N.Y. liątl

WK DBUVKR 
296-4130

SUVENYRAI

lipinama

LABAS,
1.50 dol.

Automobiliam lipinukai (de- 
cal), Lietuvos Vytis su trispalve 
ir stilizuotas Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su tri
spalve ir Amerikos-Lietuvos vė
liavomis bei Vyčiu, 
išorėj. Kaina po 1 dol.

Lipinukai išorėj 
SVEIKAS ir kiti po
Lietuva su Vyčiu, L.T. 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) 
— 1.50 dol. Lietuviška ir JAV 
vėliavėlės su pastatymo kaladė
le (base) — 2 dol.

Šie ir panašūs suvenyrai, lie
tuviškos knygos ir plokštelės 
gaunama Darbininko adminis
tracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Jodytės; Mano Lietuvos prisi-.} 
minimai — Sol. L. Jodytėsj*. 
Sodžiaus garsai — J. Stankūno kūrinteTSkutis - Sol.
Yakučio įdainuota; New YorVo" 
vyrų choras — įvairios choro1 
dainos. 5 plokštelės už 12 dol*/ 
su persiuntimu. Darbininkas,. 
341 Highland Blvd., Brooklyn. N.Y. 11207. '.'j

Parduodami lietuviški tauti-’ 
niai drabužiai vidutinio ūgio’* 
berniukui ir merginai. Dydiš 
apie 14-16. Darbininko adm., 

.>Z
KNYGOS LIETUVIŲ
IR ANGLŲ KALBOM •*’ 
IŠMOKTI

Introduction to Modern Lithr, 
uanian — 10 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė, 
su tekstu — 6 dol. ,,,

Angliškai lietuviškas žodynas 
— 8 dol.

Lietuviškai angliškas žodynas 
—8 dol. ;

Lietuvių kalbos žodynas vai
kam. Paveiksluotas — 6 dol. (!

Pridedama persiuntimui po V

Šios ir kitos lietuviškos kny-. 
gos bei lietuviškos muzikos, 
plokštelės, o taip pat ir įvairūs 
lietuviški suvenyrai gaunama, 
Darbininko administracijoj: 34į 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 
11207.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Nauja diena, Dainos pasišokti 
ir klausytis. Dainuoja dvynukai 
Astra ir Andy šalčiai: Serenada, 
Oi niekados, niekados nepamir
šiu, Neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus, Už kalnų toli toli, Mei
lės ieškok, Paskutinis sekmadie-' 
nis, Aš atsimenu namelį, Man tu 
graži, Kaiminka, Iškeikime stik
liuką, Nauja diena, Tave aš« 
pažinčiau tamsią naktį, Ar. 
skirsitės,. Kaina JO dol.

muzika, atlieka Rimas Kasputis, 
su modemiška gitarų-trumpetės- 
a<ordeono elektrine akusti
kos palyda. Dainuoja: Vien tik 
mums, Pavasaris gimtinėj, Prie 
šaltinio, Varžybos, Ateis tokia 
diena, Vai žydi, žydį, Paryžiaus 
tango, Žibuoklės, Mergužėlė ir 
Vėlyvi žiedai. Kaina 9 dol.

Lauksiu tavęs ateinant. 
Montrealio vyrų okteto įdainuos, 
ta 17 patriotinių lietuviškų dai
nų ir maršų. Kaina 10 dol.

Taip pat gaunamos ir šios nau
jausios nlokštelės: Kur ginta
rais. — Montrealio jaunimo an
samblis atlieka 16 kūrinių. Kai
na 10 dol. Dainos, muzika ir 
gėlės — įvairių kompozitorių ir 
artistu atlikti 12 tariniu. Kaina 
9 dol. Leonas Baltrus — ari
jos ir dainos. Kaina 8 dol. Aras... 
toli nuo tėvynės — Toronto vyrų 
choro dainos. Kaina 10 dol. 
Nerija — Clevelando studenčių 
vieneto dainos. Kaina 8 dok 
Pavasaris — dainuoja dvynukai 
Šalčiai Vokietijoj. Kaina 10 doL 
Užaugau Lietuvoj — lietuviškų 
dainų rinkinys. Kaina 8 dol. >

Persiuntimui pridedama 1 
dol. už kiekvieną plokštelę.

šios ir kitos lietuviškos plokš
telės, naujos lietuviškos knygof 
ir lietuviški suvenyrai gaunami 
Darbininko administracijoj, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Yt 
11207.
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NLW YORKE Deum” — A. Dvorak. Pb to Ma- to salėj surengė savo manam

pietūs ir šokiai iki vėlaus va-

poeto Maironio mirties 50 metų

buvo vienas ii didžiausių šių
tautas. Buvo atvažiavę ir kelio
lika pranciškonų klierikų. Pa-

nuo jo gimimo. Klebonas kun. 
J. Pakalniškis praneš apie para-

bos rinkimai, siūlymai, nutari- 
ųpi ir atgaiva. Kviečiami daly
vauti ne tik šios parapijos na
riai bet ir prijaučiantieji.

Maironį Apreiškimo parapijos 
susirinkime lapkričio 28 kalbės 
rašytojas Paulius Jurkus.

New Yorko savanorių būrelis 
pereitą savaitę padėjo Religi
nės Šalpos štabui išsiųsti per 
5,000 Kunigų Vienybės leidžia
mų Kronikų anglų kalba JAV 
kongresmanam ir senatoriam. 
Žmogaus teisių organizacijom, 
bibliptekom, Bažnyčios atstovam 
ir kitom institucijom. Ekspedi
javimo darbus atliko P. Ąžuolie- 
nė, M. Klivečkienė, M. Lušie- 
nė, P. Skabeikis, E. Tutinienė ir 
V. Vaičiuliai.

Nauju Metų sutikimo baliui 
rengti sudarytas specialus komi
tetas, kuris posėdžiavo spalio 
27. Nuspręsta balių rengti Kul
tūros Židiny. Rengime Kultūros 
Židiniui talkina įvairios orga
nizacijos. Šio renginio komiteto 
pirmininku išrinktas Bruno Sut
kus. Šeimininkė — Eugenija Ke- 
zienė. Įėjimo mokestis bus 20 
dol. asmeniui. Šokiams gros ge
ras orkestras. Bus patiekti šalti 
užkandžiai ir karšta vakarienė. 
Pavienes vietas ir stalus galima 
užsisakyti pas šiuos asmenis: 
Malviną Klivečkienę, Kazį Ba- 
čauską, Vandą Sutkuvienę, Ma
rytę Šalinskienę.

Neseniai mirusį a.a. Brolį 
Jurgį Petkevičių, OFM pa
gerbdami, jo draugai Mary 
Eilėn, Don ir Joey Reynolds 
atsiuntė 40 ddl. Darbininko 
spaudai stiprinti. Ačiū labai.

Galite daugiau uždirbti. Char
les Stuart deimantų apdirbimo 
mokykla priima įvairaus amžiaus 
vyrus ir moteris. Jum išmokus 
šio amato, mokykla suras darbo 
deimantų apdirbime. Instrukcijų 
laikas pagal susitarimą ir mo
kestis gali būti savaitinis. Skam
binti 212 449-4765.

Lietuviškai įstaigai Wood- 
haven-Richmond Hill apylin
kėj reikalinga dvikalbė-is maši- 
nistė-tas, mokanti-kąs vairuoti 
automobilį. 40 vai. per savaitę. 
Geras atlyginimas. Nurodyti tris 
asmenis ar firmas, į kuriuos bū
tų galima kreiptis rekomendaci
jos reikalu. Rašyti: Lithuanian 
Office, c/o Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

JUOZUI AUDĖNUI

mirus, nuoširdžią užuojautų reiškiame jo žmonai Olgai, 
dukrai Daivai Banaitienei Ir artimiesiems.

t 

f 
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JONUI GINTAUTUI

minis, dukrai Vidai Jankauskienei Ir visai Gintautų išimai 
reiškiamo nuoširdžių užuojautų.

t

sėdimų vietų. Visi šie 
bilietai buvo parduoti. 
Dar buvo parduota apie 100 
bilietų-stovėti. Viso koncerte 
buvo apie 1300.

rengė įdomų fonomontažą apie 
poetą Juozą Tysliavą jo 80 metų 
gimimo sukakties proga. Mon
taže apžvelgta poeto kūryba ir 
tai, kaip jo eilėraščiai buvo pa
naudoti muzikai. Įjungta visa eilė 
ištraukų iš plokštelių ir garsa- 
juosčių. Šis fonomontažas buvo 
perduotas per Romo Kezio va
dovaujamą Laisvės Žiburio radi
jo programą praėjusį sekmadienį, 
lapkričio 14.

Korp! Neo Eitkūnais 60 metų 
sukaktis buvo prisiminta spalio 
31. Korporantai iš anksto buvo 
užprašę mišias už korporacijos 
steigėjus, filisterius ir mirusius 
narius. Mišias koncelebravo 
kun. A. Račkauskas. Kiti con- 
celebrantai buvo. kun. J. Pak<d- 
niškis ir Tėv. P. Barius, OFM. 
Pamokslą pasakė kun. A. Rač
kauskas ir prisiminė korporaci
jos sukaktį. Korporantai taip pat 
atnešė aukas. Iš viso jų daly
vavo 18. Po pamaldų turėjo būti 
jų atskiras susirinkimas, bet jie 
prisijungė prie kun. A. Račkaus
ko pagerbimo, kuris buvo rengia
mas jo 75 metų sukakties proga. 
Parapijos tarybos pirmininkas A. 
Samušis priminė korporacijos 60 
metų sukaktį ir juos pasveikino. 
Korporantas dr. Eugenijus Noa- 
kas pasveikino sukaktuvininką 
kun. A. Račkauską.

Tarptautinė kalėdinė mugė į- 
vyks gruodžio 11, šeštadienį, 
nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. vak. 
Morris Museum of Arts & Scien
ces, Normandy Heights Rd., 
Morristown, N.J. 07961. Tarp 
įvairių tautybių mugėj dalyvau
ja Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija su lietuviška meno pa
rodėle ;ir gintaro dirbiniais. Taip^ Iželis, W.-Hartford. P© 50 dol. 
pat bus galima nusipirkti kalėdi- , 
nių pyragų, tortų ir sausainių. 
Parodos metu įvairių tautų tau
tinių šokių grupės atliks tauti
nius šokius. Lietuviam atstovaus 
N.J. tautinių šokių grupė “Lieps
na”, kuri šoks apie 11 vai. ryto, 
Morris muziejaus salėj. Kviečia
mi atsilankyti N.J. ir apylinkėse 
gyveną lietuviai ir praleisti porą 
valandų įdomioj aplinkoj. Tą 
dieną įėjimas į muziejų yra ne
mokamas.

St. Petersburg Beach, Fla., 
parduodamas Condo-apartment- 
mentas lietuvių apylinkėj, pusė 
bloko nuo jūros. Kreiptis: 1- 
813-360-0166.

Daug lietuviškų knygų ir su
venyrų turi Darbininko admi
nistracija. Skambink 212 827- 
1351 ir prašyk, kad pasiųstų 
knygas į namus.

Bronė ir Antanas Reventai

Bronė ir Antanas Reventai

Seniau, kada žmonės rinkda
vosi į Imžnyčias, daug kur visi 
giedodavo bažnytines giesmes. 
Ir aš prisimenu, kaip galingai 
skamliėdavo mūsų parapijos ma
žojoj bažnytėlėj “šventas Die
ve, šventas galingasis”. Lietu
voje daug bažnyčių turėjo savo 
choras. Jose gražiai skambėdavo 
chorų giedamos giesmės. O di
desniuose miestuose ypatin
gomis progomis girdėdavom ir 
solistus. Gi kai kompozitoriai 
pradėjo kurti liažnytinėm gies
mėm kompozicijas, tada atsirado 
ir bažnytiniai koncertai. Turė
davom tokių koncertų ir Lietu
voje.

Lapkričio 7 So. Bostono Šv. 
Petro lietuvių parapijos lxižny- 
čioj buvo minimas šv. Pranciš
kaus 800 metų jubiliejus. Mišias

PAGELBĖKIME — JIE LAUKIA

Jau lapkritis, bet Balfo 100-tojo 
skyriaus vajus dar tęsiasi. Gera
širdžiai aukotojai, suprasdami 
Balfo veiklos svarbumą, siunčia 
savo aukas skyriaus iždininkui. 
Balfas yra vienintelė lietuviška 
organizacija, kuri teikia visoke
riopą pagalbą visur varge esan
tiems lietuviams. Vietovės, ku
riose gyvena mažesnis skaičius 
lietuvių, dažnai savo dosnumu 
pralenkia New Yorko lietu
vius. Didžiojo New Yorko lietu
viai neatsilikime šalpos srityje 
nuo kitų.

Vėl keletas stambesnių auko
tojų. Po 100 dol. aukojo: Danu
tė ir Vytautas Anoniai, Forest 
Hills (iš tos sumos 28 dol. jie 
paskyrė Vasario 16-osios gimna
zijai Vak. Vokietijoj), Jurgis Bo- 

aukoj'o: dr.. Jurgis Budzeika,

PATERSON, N.J.
Mirties metinės

Spalio 9 mišiom ir rožančium 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioj buvo paminėta praeitų 
metų gruodžio 26 mirusi ilga
metė šio miesto gyventoja Vero
nika Eitmanienė. Mišias už jos 
sielą užprašė sūnus Algirdas ir 
marti Irena Eitmanai, o jas au
kojo čia šiuo metu parapiečių 
reikalus aptarnaująs klebonas 
emeritas kun. Viktoras Dabušis.

A. a. Veronika buvo eilinė 
moteris, nepasižymėjusi aukš
tais mokslais ar kitom ypatingom 
savybėm, bet turėjusi auksinę 
širdį net ir mažai pažįstamiem 
žmonėm ir savo užuojauta, o 
dažnai ir materialine parama pa
dėjusi kitiem pakelti juos ištiku
sią nelaimę ar vargą. Ji buvo 
pastovi Balfo rėmėja, savo auką 
jam atiduodavusi net neprimin
ta ar nepaprašyta. Taip pat bu
vo pastovi LB vietos apylinkės 
susirinkimų ir įvairių renginių 
lankytoja, o jos nagingų rankų 
padarytos lietuviškos lėlės suda
rydavo įvairių organizacijų ir pa
rapijos renginių loterijų vertin
gus laimėjimus. Paskutiniaisiais 
savo gyvenimo metais dėl įvai
rių negalavimų negalėjo lankyti 
nei susirinkimų, nei renginių, 
tačiau jų nepamiršdavo ir atsiųs
davo savo auką ar reikalingą 
įnašą. Nepamiršdavo ir atskirų 
kad ir mažai pažįstamų žmonių 
ir bent užuojautos ar padrąsini
mo kortele juos prisimindavo.

Tad nenuostabu, kad jos atmi
nimo pagerbti į parapijos baž
nyčią susirinko gal net daugiau 
žmonių, kaip paprastais sekma
dieniais jų susirenka į lietuviam 
skirtas mišias. Ta pačia proga 
buvo pašventintas ir ant jos ka
po pastatytas antkapis, šventini
mo apeigas atliko taip pat kun. 
Dabušis, o susirinkusieji sugie
dojo “Marija, Marija”.

Apeigom pasibaigus, visi da
lyviai buvo paprašyti į Irenos ir 
Algirdo Eitmanų namus vaišių, 
kurių metu Antano Rugio ir An
tano Masionio trumpom kalbom 
buvo prisiminta ši kilni moteris.

1 <J.

Po mišių čia pat bažnyčioje 
vyko bažnytinis koncertas. Tai

Jis paruošė ir pakvietė Berklee 
muzikos kolegijos studentų cho
rų ir orkestrą, kuriam vadovau
ja prof. Brian O’Connell ir jo 
asistentas Thomas Martin. J. Ka
činskas irgi profesoriauja toj ko
legijoj. Koncerto solistais buvo 
tos kolegijos studentas Gedi
minas Butkus ir Marytė Bizin
kauskaitė.

Koncertas pradėtas “Le Christ 
Renait” — S. Rachmaninof, atli
ko stud. Gediminas Butkus. Po 
jo choras atliko: Ego sum Panis 
Vivus — Esquivel, Glory to God 
in the Highest — F. Guerrero, 
Wanim ist dar Licht — J. 
Brahms ir Christus factus ėst — 
A. Bruckner. Marytė Bizinkaus
kaitė atliko Avė Maria “Otelio”

Manhattan, dr. Juozas ir Alek
sandra Kazickai, Greenwich, 
Leokadija ir Viktoras Milukai, 
Plainvievv. 40 dol. aukojo: 
Tėvų pranciškonų spaustuvė — 
Tėv. Pr. Giedgaudas, OFM, 
Brooklyn. 35 dol. aukojo: Aldo
na ir Steponas Mackevičiai, Ja- 
maica. Po 30 dol. aukojo: Anna ir 
Alfonsas Mažeikos, Jamaica, dr. 
Julita Trojanienė, Maspeth.

Širdingas ačiū šiem ir visiem 
kitiem aukotojam. Jaučiantieji 
pareigą palengvinti savo brolių 
ir sesių sunkią naštą tėvynėje 
ir kitur prašomi aukoti Balfui.

Balfo 100-toj o skyriaus valdyba 

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
- VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 
mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite - įsitikinsite!
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CRIB DEATH
WHAT YOU MUŠT KN0W TO 

SAVE A BABY’S LIFE
CRIB DEATH, also known as "Sudden Infant Death" (S.I.D.) 
was until very recentfy the least understood and preventabte of 
those trauma's that daim thousands of babies every year.

NOT ANY MORE -
VVithin the past six months medical researchers have unraveled the mystery 
that is crib death and the ways to prevent it Now available, our book translates 
these vital medical findings into understandabie and practicai ūse. By 
reading and foiiowing the steps outlined in our book “PREVENTING CRIB 
DEATH", you can save a life. A baby*s Hte. Just stop a second and think about 
that
If you have a baby, you mušt read this book. lt you have a relative, a friend, who 
has a baby, buy it for them. No person who has a baby under Age 2 can afford 
not to read and ūse the Information contained in this book. In dmpte terma.

for $15.00 plūs $2.00 shipping and handiing to:

2BloorSLE.
Suito2612
Toronto, Ontmio,
M4W-1A8 Canada

(ANbw 3 - 4 w*6ks for dsNvory)

ko. Pabaigai solistai, cho
ras ir orkestras atliko lie
tuviškai Jeronimo Ka- 
činsko naują kompozicijų 
“Saulės giesmė”. Žodžiai paties 
šv. Pranciškaus. Prieš pradedant 
šią kompoziciją, kun. V. Gidžiū
nas trumpei supažindino su šv. 
Pranciškum, kaip jis rašė šią 
giesmę Dievo garbei.

Tikrai l>uvo miela ir džiugu 
klausytis studentų choro, orkest
ro ir solistų. Jauni ir švelnūs 
jaunų choristų balsai, atsimuš- 
dami liažnyčios skliautuose, lyg 
pavasario paukščių balsai pripil
dė visą liažnyčią. O Marytė 
Bizinkauskaitė buvo tikra lakš
tingala šiame “paukščių giedoji
me”. Jos gražus ir stiprus balsas 
dominavo chorą ir orkestrą.

Padėka priklauso parapijos 
klebonui kun. Albertui Kontau- 
tui, o ypatingai komp. Jeronimui 
Kačinskui, kuris parašė tą nau
ją kompoziciją, o ypatingai, kad 
paruošė kolegijos studentus gie
doti net lietuviškai. Juk toj kole
gijoj studentų yra iš įvairių pa
saulio kraštų. Ir jie visi giedojo 
lietuviškai. Taip pat puikus 
choro ir orkestro dirigentas prof. 
Brian O’Connell. Lapkričio 14 
šis koncertas buvo pakartotas 
New Yorke pas tėvus pranciš
konus.

Po koncerto visi programos 
atlikėjai, o taip pat ir visi daly
vavę mišiose ir koncerte buvo 
pakviesti užkandžiam į parapijos 
salę.

Sis koncertas buvo tikra atgai
va, ypatingai prisimenant, kad 
mūsų bažnyčia sekmadieniais 
būna apytuštė, gi šį kartą buvo 
artipilnė.

Piliečių Draugijos pobūvis
South Bostono Lietuvių Pilie- 

svečiai vaišinosi, šnekučiavosi, 
šoko ir gražiai leido laitą.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Dįa yra viena gausiausių orga
nizacijų savo nariais gal visoj 
Naujojoj Anglijoj.

D-jos valdybos, direktorių ir 
kontrolės komisijos 1983 netam 
rinkimai įvyks gruodžio 12. Tra
dicinis Naujų Metų sutikimas 
ruošiamas gruodžio 31. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto pas drau
gijos reikalų vedėją Algį Šmitą 
— tel. 268-9058.

BOSTONO PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Maironio minėjimas įvyks 
lapkričio 20, šį šeštadienį, 3 vai. 
popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių D-jos mažojoj salėj. Ren
gia Moterų klubas.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks lapkričio 21, 
sekmadienį, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj. Ren
gia Lietuvos karių veteranų są
junga Ramovė.

LAISVĖS VARPAS saknudio- 
nials 9:00-10:00 vai. ryto IHVCAV- 
FM banga 98.0. Vedėjas - Petras 
Viščinis, 173 Arthur St, Brockton, 
MA 02402. Telefonas (617) 586- 
7209.

BOSTON MASS — WLYN 1360 
bangos sekm. nuo 8 iki 1:45 ryto. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mest 02127. 
Tolei 288-0489. Parduodamas 
Darbininkas. Didelis IMuviškų 
knygų pasirinkimas.

JŪRA STRIMAITYTĖ, IMuvd ad
vokato, STRIMAITIS A KEHOE, 31 
Exchang» Streat Lynn, Mitsasclua- 
setts, Tai. 617 598-0800. Turime 
ofisą Ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudn bylos, 
workers* compensation Ir testa
mentu sudarymas.

K
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Solistė Angelė Kiaušaitė šį 
sekmadienį gieda Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje 
per 11 vai. mišias. Tą dieną 
choras švenčia muzikos glo
bėjos šv. Cecilijos šventę.

341 HtGHLANO BLVD. 
BROOKLYN, N. Y. 11207

827-1351
827-1350
235-5962 
827-9645

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
lapkričio 20 ir 21, šeštadienį 
ir sekmadienį bus dail. Visos 
Krištolaitytės darbų paroda ma
žojoje salėje. Rengia Lietuvių 
Skaučių Seserija.

Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventė minima lapkričio 21, 
sekmadienį. Pamaldos 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje. Tuoj po sumos parapijos 
didžiojoje salėje minėjimas. Kal
bą pasakys Lietuvos gen. konsu-

Redakdja__ (212) 827-1352
Administr. — (212)
Spaustuvė ..— (212)
Vienuolynas ..(212)
K. Ž. salė — 212)

S v. Pranciškaus jubiliejinis 
koncertas įvyko lapkričio 13. 
Programą atliko Berklee muzi
kos kolegijos choras ir orkest
ras. Svarbiausias šio koncerto 
kūrinys buvo J. Kačinsko šiai 
šventei sukurta oratorija, pagal 
šv. Pranciškaus Saulės giesmę. 
(Vertimas St. Santvaroj Dalyva
vo ir solistai Gina Čapkauskie- 
nė, Gediminas Butkus. Platesnis 
koncerto aprašymas bus kitame 
Darbininko numeryje.

las Anicetas Simutis. Meninę 
programą atliks tos parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Viktoro Ralio. Po programos — 
vaišės. Organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis. 
Minėjimą rengia Lietuvos ka
riuomenės savanoriai-kūrėjai, bi- 
rutietės, šauliai, ramovėnai.

Aleksandras Stankevičius, jau
nas muzikas, Montrealyje vado
vauja lietuvių chorui, tą chorą 
labai atjaunino, įvedė ir instru
mentalistus. Dabar šį ansamblį 
sudaro 50 asmenų. Ansamblis 
gruodžio 4 koncertuoja Baltimo- 
rėje, o grįždamas į Montrealį, 
sustoja New Yorke ir gruodžio 
5, sekmadienį, programą atliks 
Kultūros Židiny, kur tuo metu 
bus paminėta Lietuvių Bendruo
menės 30 metų sukaktis. Choras 
dainuos bendrai, paskui bus so
lo, dueto, trio numeriai, gros ir 
ansamblio instrumentalistai. 
Koncerto pradžia 2 vai. popiet.

Maloniai kviečiame dalyvauti

DAIL. VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS
MENO PARODOJE
1982 lapkričio 20-21
Kultūros Židiny

PARODA LANKOMA:
šeštadienį nuo 1 v. iki 9 v.v.
sekmadienį nuo 1 v. iki 7 v.v.
Atidarymas — šeštadienį 7 v.v. 
Po atidarymo — vaišės

Parodos pelnas skiriamas Lietuvių Skaučių
Seserijos leidiniui Gabija paremti

Visus atsilankyti kviečia
LIET. SKAUČIŲ SESERIJA

Aktorius Vitalis Žukauskas 
šį savaitgalį vyksta į Hartford, 
Conn., kur atliks programą Lie
tuvos kariuomenės šventės mi
nėjime.

Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yoiko skyriaus narių 
susirinkimas bus lapkričio 30, 
antradienį, 7:30 v.v. Kultūros 
Židiny. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Bus aptariami veiklos 
planai.

Dr. Algis Žukas, su šeima 
gyvenąs prie Baltimorės, lapkri
čio 14 pas savo tėvelius, muzi
ką Joną ir Eleną Žukus, atšven
tė savo gimtadienį. Drauge tai 
buvo ir muziko Žuko gimtadie
nis. Ta proga buvo pasikvietę 
svečiu.

Kazimieras Račkauskas, kuris 
spalio 25 paminėjo 100 metų 
gimimo sukaktį, taip pat gavo 
sveikinimą ir iš Amerikos prezi
dento Ronald Reagano.

Apreiškimo parapijos choras 
lapkričio 21 mini muzikos glo
bėjos šv. Cecilijos šventę. Cho
ras giedos kun. G. Šukio mišias. 
Solistė Angelė Kiaušaitė giedos 
Laudate Dominum — Mozarto, 
su choru — Panis Angelicus. 
Chorą ir solistę vargonais paly
di Matas Jatkauskas.

Filatelistų didžiulė paroda 
bus lapkričio 18-21 New Yorko 
Coliseume. Parodoje dalyvauja 
ir New Yorko lietuvių filatelistų 
draugija ir turės savo stalą su 
Lietuvos vytimi. Ši paroda ski
riama Amerikos skautijos 75 
metų sukakčiai paminėti. Tai ir 
lietuviškasis skyrius paminės 
Lietuvos skautijos 65 metų su
kaktį. Bus pardavinėjami 
seniai išleisti lietuvių skautų 
ženklai. Lietuviai tikisi daug tų 
ženklų parduoti, nes paprastai 
susidomėjimas šia filatelistų pa
roda yra labai didelis. Per ją 
pereina tūkstančiai žmonių.

New Yorko žinių daugiau yra 
7-ame šio numerio puslapy.

MONY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y., N.J. ir Conn.). Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite 
pasirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. Vak., savaitgaliais 
201 654-3756.

QUE E N S COLLISION 
CENTER INC. Expert auto 
body works — Ducco painting 
— VVelding — Frames straigh- 
tened — Fiber glass work. John 
R. Chicavich, 131-13 HiOside 
Avenue, Richmond Hill, N.Y. 
11418. 24 hr. towing phone 
HI1-6666. Towing after 6:00 — 
843-6677.

Mečį Razgaitį, solistą, lap- • 
kričio 11, ketvirtadienį, apie 9 
vai. ryto, važiuojant Canarsie li
nija į Kultūros Židinį, ties De 
Kalb stotim užpuolė du juodu
kai ir norėjo apiplėšti, bet jis 
nepasidavė ir patraukė traukiny
je esančią pavojaus stabdžio ran
keną. Traukinys sustojo. Užpuo
likai pradėjo bėgti, vienas net į- 
šoko į kitą traukinį, sustojusį 
toje pačioje platcformoje. Atvy
kusi policija abu suėmė. Vienas 
užpuolikų buvo 14 metų, kitas 
16 metų. Kitą dieną M. Razgai
tį jau apklausinėjo teismas ir po
licija apie šį užpuolimą.

Mary Parzel pirmųjų mirties 
metinių proga mišios pranciško
nų vienuolyno koplyčioje bus 
gruodžio 4, šeštadienį, 11 vai. 
Mišias užprašė velionės vyras 
Leonardas Parzel. Jis taip pat 
prašo gimines, pažistamus ir 
draugus prisiminti velionę ir da
lyvauti pamaldose.

Olga Ilgūnienė, staiga mirusi 
lapkričio 9, buvo 42 metų. Pa
laidota lapkričio 13, šeštadienį, 
iš Apreiškimo parapiojos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. Į 
laidotuves iš Brazilijos atvyko 
velionės motina ir brolis. Jie čia 
dar pasiliks kurį laiką, kol su
tvarkys palikimą. Laisvės Žibu
rio radijo pranešimu, tris našlai
čius vaikučius auginti pasiims 
brolis ir išveš į Sao Paulo, Bra
zilijon.

Gražvydas ir Vida Rūteniai, 
Darbininko skaitytojai iš Ches- 
terfield MO, atnaujindami pre
numeratą, atsiuntė 50 dol. Admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja 
spaudos rėmėjam.

Mišios už a.a. kun. Bronių 
Laurinavičių bus aukojamos lap 
kričio 24, trečiadienį, 10 vai. ry
to pranciškonų koplyčioj Brook- 
lyne. Kun. Br. Laurinavičius, 
Lietuvos Helsinkio grupės na
rys, prieš metus, lapkričio 24, 
žuvo tragiškomis aplinkybėmis. 
Jis buvo keturių vyrų pastumtas 
po sunkvežimiu Vilniaus gatvėj. 
Porą dienų prieš jo užmušimą 
“Tiesa" smarkiai jį niekino už 
jaunimo mokymą religijos ir metų 
pradžioj už liudijimą teisme J. 
Sasnausko ir A. Terlecko ne
kaltumo. Nuo 1980 trys lietu
viai kunigai buvo sovietų slapto
sios policijos nužudyti.

MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
KVIEČIA VISUS STUDENTUS DALYVAUTI

20-oje ŽIEMOS SLIDINĖJIMO STOVYKLOJE _
“L’AUBERGE DE LA PERDRIERE” VIEŠBUTY 
ST. DONAT, OUEBEC, CANADA, TEL 819 424-3052 (3060) 

GRUODŽIO 28 — SAUSIO 2 DIENOMIS

Registracija prasidės apie 3 vai. popiet pirmadienį stovykloje 
Kaina $130. Prašom siųsti $75 depozitą prieš lapkričio 29 

Skirtumas įmokėtinas registracijos metu.

Dėl informacijų ir {mokėjimų kreiptis:
Gytis Niedvaras Tel. 514 487-4938
5217 Ponsard Avė., Montreal, Oue. H3W 2A9

DAIL VIDOS KRIŠTOLAITYTĖS
PARODĄ PASITIK

Dailininkė Vida Krištolaitytė 
jau senokai gyvena New Yorke, 
o tik dabar pasirodo su savo in
dividualine paroda Kultūros Ži
dinyje. Paroda bus lapkričio 20- 
21 K. Židinio mažojoje salėje. 
Ją rengia Lietuvių Skaučių Se
serija.

Dailininkė dailės mokslus 
pradėjo ir juos baigė šiame 
krašte. Pradžioje gyveno Chica- 
goje ir ten 1961 baigė Illinois 
universitetą, gaudama bakalauro 
laipsnį. Toliau studijas tęsė Chi- 
cagos meno institute, paskui 
persikėlė į New Yorką ir čia 
1967 baigė Pratto Institutą, gau
dama magistrės laipsnį.

Grupinėse parodose dalyvauja 
jau nuo 1962. Ji yra visoj eilėj 
parodų dalyvavusi Čiurlionio 
galerijoj Chicagoje, Kultūros Ži
dinyje rengiamose grupinėse 
parodose, Detroite, Silver Guild
parodoje New Canaan, Conn., ir 
kitur.

Individualines parodas yra su
rengusi Clevelande — 1965, 
Pratto institute — 1966, Hart
forde — 1967, Čiurlionio gale
rijoje — 1963, Bostone — 1973, 
Kennebunkporto vasarvietėje — 
1974.

Jos kūryba skleidžiasi įvairia 
technika — akvarelės, piešiniai, 
tapyba aliejumi ir akriliu. 
Paskutiniais metais daugiau 
dirba su akriliu, nes jis greičiau 
džiūsta ir greičiau gauni atbaig
tą rezultatą.

Vida Krištolaitytė daugiau yra 
gamtos dailininkė. Keliaudama 
ji mėgsta tapyti tai, kas jai pa
daro įspūdžio. Taip yra sukūrusi 
visą eilę Kennebunkporto vaiz
dų, nes ten jai teko būti gana 
dažnai. Yra sukūrusi paveikslų 
ir iš šiltųjų vandenyno kraštų.

Tapydama gamtovaizdžius, ji 
mėgsta apibendrinti, pagauti pa
čią esmę ir kuo dramatiškiau 
tai išreikšti drobėje. Dažus deda 
storai, kad pats dažų reljefas sn- 
teiktų dinamikos ir dramatišku
mo. Vyrauja melsvas tonas, kuris 
kontrastuoja su staiga įvestais 
oranžiniais, rausvais tonais. Dai
lininkė yra ekspresijonistė.

Ji taip pat tapo ir portretus.

Dail. Vida Krištolaitytė, ku
rios darbų paroda šį savait
galį vyksta Kultūros Židiny.
Nuotr. G. Peniko

Tapo juos greitai, pagaudama 
savo modelio panašumą, iš visos 
aplinkos sugrupavimo išryškin
dama patį žmogaus vidų.

Ši paroda bus apžvalginė ir 
apims jos kūrybos 20 metų lai
kotarpį. Čia bus išstatyti pieši
niai, akvarelė ir jos tapyba. Pa
veikslai vidutinio formato. Anks
čiau ji buvo pamėgusi dideles 
drobes ir vaizdavo plačias savo 
svajones, dideles idėjas. Dabai 
to yra atsisakiusi, išsitenka jau 
mažose drobėse, nebeieško di
delių dramatinių žmogaus kon
fliktų, o stengiasi pasikalbėti su 
gamta, pasikalbėti savo indivi
dualine kalba per spalvas. Port
retuose šiltais virpančiais tonais 
ji kalba apie žmogišką meilę, 
bičiulystę.

Ką matysime šioje parodoje: 
Kiekviena paroda yra lyg šventė, 
naujas laimėjimas ir naujas 
džiaugsmas žiūrovam. Rengėjos 
ir kviečia apsilankyti parodoje, 
tuo paremti jaunos dailininkės 
kūrybingumą ir lietuvių skaučių 
veiklą. Atidarymas bus lapkričio 
20 d. 7 v.v. Po atidarymo — 
kavutė, (p.j.)

MONTREALIO JAUNIMAS KONCERTUOS 
NEW YORKE!

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

NEW YORKO APYGARDOS

30 METŲ SUKAKTIS

MINIMA

1982 GRUODŽIO 5 D.

PROGRAMA:

• Iškilmingos pamaldos Apreiškimo parapijos bažnyčioje 11 vai.

• Akademija — koncertas Kultūros Židiny 2 vai. popiet

Montroalto lietuvių choras, vadovaujamas muziko 
ALEKSANDRO STANKEVIČIAUS.
Solo, duetaL trio, instrumentalistai

įėjimo auka — • doL, jaunimui — 3 dol.

Pietos nuo 12:30 iki 2 vai. K. Židinio mažojoje salėjo

Minėjimą rengia Ir visus stsHankytl kvieti*

LB NEW YORKO APYGARDOS VALDYBA

LIETUVIŲ KULTŪROS ŽIDINIO
RUDENS ŠVENTĖ ^

1------------- ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 11, 7 V AL VAKARE: i ■ ■■
N.Y. vyrų choras PERKŪNAS, vad. Viktoro Ralio, 
N.Y. tautinių tokių grupė TRYPTINIS, vad. J. Matulaitienė*, 
Lietuviikų filmų programa, kun. Alg. Kazio, 
Vakarienė ir tokiai, groja JINAI IR TRYS GINTARAI.

Įėjimo auka suaugusiom 6 dol. mokykliniam jaunimui 3 doL

------------ SEKMADIENI, GRUODŽI012,12 vai. dieną: -------------------
Jaunimo pamaldos, Kun. Alg. Kazio foto paroda,*Foto meno 
knygos pristatymas, kalba Paulius Jurkus.

Įėjimas nemokamas. Visą popietį velka valgių užkandinė.

Bilietus į tottadienio koncertą galima pirkti lt anksto arba prie įėjimo.

Vakarienei stalus galima lt anksto užsisakyti paa:

Algirdą Čeenavičių, Bto-1581 Jadvyga Vytuvteną, III 2888 
Joną Pumputleną, 288*1838 Atokią Zumbakteng, III 8883

Visiem, kurto pasilikę vakarienei Ir šokiams, bus partptatoe vietos prie valtlų stalų.

| Rudens Šventos dienas visus maloniai kviečia
KULTŪROS ŽIDINIO FONDO VALDYBA


