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RYŽTO IR VILTIES ŠVENTĖ

Laisvojo pasaulio lietuviai.

Vasario Šešioliktoji, nepriklau
somos Lietuvos atstatymo šven
tė, kiekvienam lietuviui yra vil
ties, tvirto pasiryžimo ir didžio
sios aukos liudijimas. Tai diena, 
įpareigojanti mus visus prisimin
ti tuos, kurie Lietuvos atstaty
mą paskelbė pasauliui, kurie dė-

Savaitės 
įvykiai 

oeocoooccceorccoooooocos ■
Brazilijoj sugriuvus pėsčiųjų 

tiltui viršum Paranos upės kriok
lių, upėj prigėrė 40 kriokliais 
besigrožėjusių turistų.

Nacių medžiotojo Simon Wie- 
senthal centras Los Angeles 
pagamino naują filmą “Geno
cide”, kur filmų iškarpom, foto
grafijom ir paveikslais pavaiz- —- 
duojamas žydų gyvenimas nuo 
19 a. iki jų tragedijos kone, 
stovyklose. Pasakojamuosius 
vaidmenis atliko Elizabeth Tay- 
lor ir Orson Welles. Filmas bus 
pradėtas rodyti vasario 28 
Camegie Hali Cinema, N. Y.

Irane buvo sušaudytas opozi
cinio tautinio demokratinio 
fronto vado pavaduotojas Shok- 
rollah Paknejad.

Europos parlamentas, iki 
šiol pasižymėjęs savo narių ištai
gingu gyvenimu, išlaidumu ir 
nerūpestingumu, yra netekęs au
toriteto ir reikalingas skubių re
formų.

Lenkijos radijas vėl pradėjo 
transliuoti sekmadieniais mišias. 
Jų transliavimas, įvedus karo 
būklę, buvo nutrauktas. Lenki
jos ūkininkai buvo įspėti padi
dinti javų pristatymus vyriau
sybei, nes kitaip javų pristaty
mo prievolės galės būti padary
tos privalomomis

Nato valstybių eksportas 
per 1980 į sovietų bloko valsty - 
bes sudarė tokius jų viso ekspor
to procentus: V. Vokietijos —
6.5, Prancūzijos — 4, Italijos —
3.5, Britanijos — 2.3 ir JAV 
— 1.7.

Sudano spauda tvirtina, kad 
prieš Libijos diktatorių Qaddafi 
buvo pasikėsinta ir diktatorius 
buvo sužeistas. Pasikėsintojas. 
Libijos armijos pik. Khalifa Kha 
dir, žuvo.

Prancūzijos už.s. reik, ministe
ris Claude Cheysson pareiškė, 
kad Prancūzija atstatys ianti 
prieš kurį laiką Izraelio lėktuvų 
apgriautą Irako branduolinį 
reaktorių.

Lenkijos Solidarumo unijos 
trys besislapstą pareigūnai atsi
šaukimu paragino gyventojus 
vykdyti pasyvią rezistenciją, iš
stoti 
partijos ir boikotuoti visus su 
karine vyriausybe bendradar
biaujančius.

Amerikos Marine Midland 
Bank New Yorke ir Fidelity 
Bank of Philadelphia pareiškė, 
kad jos perkėlė Lenkijai duotas 
paskolas į neaktyvių vertybių są
skaitą. Tai rodo, kad Lenkija 
nebus sumokėjusi procentų už 
gautas paskolas.

jo pirmuosius valstybinio at
kūrimo pagrindus. Tai drauge 
diena pagerbti tiem, kurie ati
davė didžiausią auką, savo krau
ju pašvęsdami tautos laisvę ir tuo 
būdu Vasario 16-osios aktą pa
vertė tikrove.

Jau daugiau kaip 40 metų 
Lietuva, nešdama sunkų okupa
cijos jungą, negali viešai minė
ti šios istorinės dienos. Tačiau, 
nepaisant žiauriausių okupanto 
kėslų, apgaule, jėga ir smurtu 
pavergtos lietuvių tautos dvasia 
nepalūžusi, o jos tikėjimas į 
laisvą rytojų tebėra gyvastingas.

Mūsų broliam ir sesėm oku
puoto) Lietuvoj netrūksta nei ga
lios, nei ryžto kovoti ir aukotis 
dėl savo tautos ir pagrindinių 
žmogaus teisių. Laisvojo pa
saulio lietuviai didžiuojasi tuo 
žavinčiu savo tautos atsparumu, 
o pasididžiavimą lydi parama 
Lietuvos išlaisvinimo pastan
gom.

Vasario 16-osios proga Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas ir Tautos Fondas prašo, 
kviečia ir ragina visus lietuvius

remti ir plėsti veiklą Lietuvos 
laisvinimo kovoj.

Dėkodami už paramą veiksnių 
darbam, o ypačiai už aukas Tau
tos Fondui, kuris finansuoja 
Vliko veiklą ir kaupia lėšas Lie
tuvos Laisvės Ižde laisvai nepri
klausomai Lietuvai, Vlikas pa
kartotinai jungia ir savo nuošir
dų prašymą visiem laisvėj gy
venantiem lietuviam: visada su 
nepalaužiamu ryžtu ir tikra vilti
mi siekti didžiojo tikslo — lais
vės ir nepriklausomybės Lietu
vai.

Dr. Kazys Bobelis
Vliko valdybos pirmininkas

Juozas Giedraitis
Tautos Fondo valdybos 
pirmininkas

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

S. Kuzma. Salės akustika esanti 
labai gera, nes tam reikalui pa
naudotas medis iš Suomijos. 
Gruodžio 17 naujuose rūmuose 
įvyko premjera — Jst. Marcin
kevičiaus dvi trumpos dramos 
“Prometėjas” ir “Ikaras”. 
Premjerą režisavo pats vyriau
sias to teatro režisierius H. Van-

— Jau nuo lapkričio mėnesio 
Danijoje vyksta vadinamosios 
TSRS kultūros dienos. Sovieti- 
jai joje atstovauja pavergtoji Lie
tuva, žinoma, pabrėžiant, kad 
Lietuva yra Sov. Sąjungos dalis. 
Surengta didelė Lietuvos daili
ninkų paroda, kilnojama iš mies
to į miestą (tos “dienos” truks
dar ir sausio mėnesį).Koncertus cevičius. Rūmai buvo atidaryti 
rengia Kauno politechnikos 
instituto dainų ir šokių ansamb
lis “Nemunas”. Gražu, kad 
Lietuva gali su savo menu pa
sirodyti kultūringoje Danijoje, 
bet pikta, kad lietuviška kultū
ra jungiama į pavergėjų sovietų 
programą ir propagandinius 
tikslus.

— Vilniaus dramos teatrui pa
statyti nauji rūmai. Juos supro
jektavo architektai broliai A. ir 
V. Nasvyčiai. Interjerą išpuošė
net su mūzų statulomis) dail.

SCRANTON, PA

iš komunistų

Kalėdų eglutė
Jau kuris laikas, kaip Scran- 

tone kasmet ruošiamos tautinės 
Kalėdų programos. Šiais metais 
programa įvyko Everhart muzie- 
)uje Programą parengė, eglutę 
papuošė ir vaišes paruošė Lietu
vos vyčių 74 kuopa

Vakaras prasidėjo su jaunimo 
tautiniais šokiais ir kalėdinėm 
giesmėm. Šiai daliai vadovavo 
ir gražiai viską pravedė seselė 
Virginija Vyteli. Scrantono apy
linkės Lietuvių Bendruomenė 
parodė puikų filmą “Spirit of an 
Amber Past”. Filmas vaizduoja 
dailininkų Tamošaičių veiklą, jų 
darbus ir lietuvišką tautodailę.

Po oficialiosios programos da
lies keli šimtai publikos, dau
giausia lietuviškos kilmės, susi
rinko į didžiąją muziejaus salę 
prie tautinių eglučių ir vaišių.

Laikas prabėgo per greit, ir 
visi skirtėsi į namus puikiai nu
siteikę, galėję praleisti kelias va
landėles lietuviškoje kalėdinėje 
nuotaikoje.------ V.P.

su įprasta sovietine pompa. At
vyko ir kalbėjo Lietuvos komu
nistų partijos ir administracijos 
aukščiausi viršininkai, o kultūros 
ministeris J. Bielinis nuolankiai 
dėkojo partijai ir vyriausybei už 
rūpinimąsi kūrybine inteligen^ 
tija.

— Skulptoriaus Petro Rimšos 
(1881-1961) šimtosios gimimo 
metinės pavergtoje Lietuvoje 
paminėtos jo kūrinių paroda, su
rengta Kauno skulptūros ir vitra
žo galerijoje (buv. Įgulos bažny
čioje ). Parodoje buvo išstatyti 
žymesnieji P. Rimšos skulptūros 
darbai, jo sukurti medaliai, grafi
kos kūriniai.

— Gruodžio pradžioje Pane
vėžyje įvyko chorų konkursas. 
Buvo suvežta 20 chorų iš įvai
rių Lietuvos vietų. Repertuare 
— daugiausia lietuvių liaudies 
dainos. Varžybose gražiu daina
vimu išsiskyrė Kauno mišrus 
choras ‘Leliumai’ Pirmas vie
tas laimėjo Vilniaus vyrų choras 

Sigma”, moterų choras 'Eglė 
Tarp gerųjų chorų dar minimi 
Panevėžio pedagoginės mokyk 
los ir Šiaulių prekvbos mokvklo^ 
chorai

— Vilniaus respublikinėj! 
bibliotekoje specialia paroda pa 
minėta Lietuvoje populiaraus 
austrų rašytojo Stefan Zweigo 
100 metų gimimo sukaktis. Pa 
rodoje buvo rodomos rašytojo 
parašytos knygos vokiečių kalba, 
taip, pat vertimai i lietuvių ir 
rusų kalbas

— Šiaulių pučiamųjų instru
mentų orkestras šventė 15 metų 
veiklos sukaktį. Tą sukaktį pa
minėjo miesto kultūros rūmuose 
surengtu iškilmingu koncertu

dailės kūrinius iš medžio, meta- g* 
lo, odos, taįp pat keramikos kū- 18 
rinius.

— Mauimnko jono Kuzmms- t-

minėta jo kūrinių parodo, su
rengta Lietuvos. dailės muzie
jaus centriniuose rūmuose. J. 
Kuzminskis yra ilgalaikis Lietu
vos dailininkų sąjungos pirmi
ninkas, sovietinės dailės akade
mijos narys, mokąs įsiteikti oku
pantams. . ______ _____ ____ ____

Gruodžio viduryje Jurbarke Fvbiic,660 GrandSt, Brooktyn, N.Y?11211; ST 2-5043. 
buvo suorganizuota speciali 
konferencija kaimo gyventojų

SHAUNS FUNERAL HOME. Incl, 84-02 Jamalca Ava. (prie Forest 
P*way St.), Woodha'ven, N.Y.'11421. Suteikia garbingas laidotuves.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME Moderni koplyčia, Alr-

Scranton, Pi, lietuviškos kalėdinė i eglutės programos rengė
jai. Iš k. pirmoje eilėje —■ Nancy Laike, Anelė Rinke- 
vičienė, Regina Petrauskienė, Marle Laike, Rebecca Geor- 
gia, Richard Laike. Il-je eilėje—-Jonas Rinkevičius, dr. Kazi
mieras Krivickas, Danutė Krivickienė ir Irena Guitaitienė.

— Dailės kombinatas savo 
40 metų veiklos sukaktį paminė
jo savo dirbinių paroda, sureng
ta Kauno paveikslų galerijoje.

svarstyti. Konferencijoje dalyva
vo epidemiologijos, mikrobiolo
gijos ir higienos mokslinio tyri
mo instituto veikėjai, Vilniaus 
universiteto higienos katedros, 
Kauno medicinos instituto ir že
mės ūkio akademijos mokslinin
kai. Valdžia susirūpinusi, kodėl 
žemės ūkyje trūksta darbi
ninkų, ypač kaime neprigyja 
jaunimas. Tai net mokslininkai 
įkinkomi į darbo sąlygų gerini
mo problemų sprendimą. 
Bet tikras sprendimas būtų 
baudžiavinės sistemos panai
kinimas ir žemės grąžinimas jos 
savininkams. Jokie moksliniai 
tyrimai baudžiavinės sistemos 
neišgelbės!

— Susovietinta Lietuvos 
spauda vėl prašneko apie didžiu
les statybas Klaipėdoje. Penk
mečio plane esą numatyta in
vestuoti į Klaipėdos statybas 71 
milijoną rublių. Būsiančios baig
tos statyti laivų remonto dirbtu
vės, žuvies apdorojimo įmonės, 
naujas kojinių fabrikas, celiulio
zės ir kartono gamyklos, moder
ni spaustuvė, 400 vietų viešbu
tis, užkrečiamųjų ligų ligoninė, 
kelios mokyklos, 4 vaikų darže
liai, keli prekybos centrai. Būsią 
plečiami ir žalieji plotai. Būsią 
statomi ir gyvenamieji namai, 
talpinsią net 30,000 gyventojų. 
Giriantis numatytomis statybo
mis ir pramonės plėtimu, visai 
nutylima, kiek kitataučių (rusų) 
apsigyvens praplėstoje Klaipė
doje.

— Nepaprastas L. Brežnevo 
garbinimas jo 75-erių. metų am
žiaus sukakties proga užgožė 
visą pavergtos Lietuvos spaudą. 
Jo nuopelnai partijai; imperijai 
ir “taikai” reiškiami supėrlaty- 
vais ir visomis sovietinių titulų 
ir pagerbimų banalybėmis. Pa
vergtos Lietuvos oficialieji val
dovai, P. Griškevičius, A. Bar
kauskas ir R. Songaila, pasiun
tė ir spaudoje paskelbė sveiki
nimą — pasižadėjimą dar uoliau 
dirbti komunizmo suklestėjimui. 
Koktu skaityti tuos visus tuš
čiažodžiavimus ir laižymąsi 
prieš diktatoriaus išpūstą didy
bę’

— Rygos leidykla “Liesma” 
išleido latvių kalba lietuvių poe
tų eilėraščių vaikams rinktinę 
Lietaus nykštukai”. Eilėraš

čius į latvių kalbą išvertė ir su 
autoriais supažindino žinoma 
poetė ir lietuviškų kūrinių ver
tėja į latvių kalbą Daina Avuo- 
tinia. Į rinktinę pateko J. Degu
tytės, V. Palčinskaitės, K. Ku
bilinsko, Jst. Marcinkevičiaus. 
A. Matučio ir M. Vainilaičio 
eilėraščiai.

— 1981 metų* data Vilniuje iš
leista žinomo romanisto Alfonso 
Bieliausko straipsnių apie litera
tūrą knyga “Tiltai į širdis” (384 
psl., skelbiamas tiražas 5000 
egz.).

Pr. N.

BALSAI IŠ SIBIRO TUNDRŲ

“Mylėk Tėvynę ne žodžiais, bet darbais ...
Tikrąją kiekvienos tautos ir valstybės vertę sudaro 
ne jos žemės, ne jos turtai,
bet svarbiausia ir pirmoje vietoje — Jos žmonės ..

Tai rašė Aidas, Kazachstano 
lagerio kalinys. Prieš 27 me
tus jis kartu su visa eile kitų 
kalinių sukaupė savo mintis Va
sario 16-tos proga vienoj knygu
tėj jų pačių pakrikštyto) “NE
LAISVĖJE GIMĘS KŪDIKIS”. 
Sveikinimai, skirti lietuvėm ka
linėm, atspindi jų svajones, lū
kesčius ir viltis, gyvenant Sibi
ro tundrose, Kazachstano stepė
se, toli, toli nuo mylimos tėvy
nės Lietuvos.

Knygutę pavarčius, skaitytojo 
dėmesį traukia kalinių skirtingos

rašysenos, jų nuoširdūs ir įvairūs 
linkėjimai draugėm kalinėm Va
sario 16-ajai atminti. Originalo 
viršeliai papuošti spalvotų šiau- 
dukų mozaika.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa išleidžia šių sveikinimų 
pynę š.m. Vasario 16-tos proga. 
Leidiny pateikiamas pilnas ori
ginalo tekstas kartu su lietu
višku tekstu ir anglišku verti
mu. Knygos mecenatė yra 
Sofija Brazauskienė iš Los An
geles.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Taboka, Jr. laidotuvių dkoktorius, Now* 
ark Office: 426 Lafayotto St (Cor. Wlloon Avė.), telef. 344-5172. Pa- 
ruoėiamoa garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tas pildymas, (staiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andrlūšio kiljontais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavom. 
1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-06 Myrtle Avenųe 
Richmond HHI, N.Y. 11418

Prieinamos kairios, modernūs įrengimai, patogus pflvn- 
žiavimas Jamalca Ir Myrtle Avė. autobusais, atidarytas 
kasdien vakarais ir ieštadlenials.

SKAMBINTI: (212) 441-0909

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kainas

’ a«2idencin*s Ir KMMrcin4* NuOMtyMs '•
JH KJ A JA. - •• ApartmentBi » KonOonūMunMi ■ • Nvomavimas -

i

1AJ KKALTO* • • • BUOKEM • • • NOTAKT
Y7 Ą HP Y7 ^701 toulevard, M. Petcrtburg Scach.PI. 95706 .
ĮjlJ 1 A JL Įj Telefonas (6I5> 9*0-2440. Makare (615) 545-27)6Į

NEW JERSEY, NEW YORK — “Lietuvos Atsiminimai”, šeštad. WEVD 
8-9 vai. vak. 97.9 FM. Taip pat “Music of Lithuanla”, trečlad., 6:05- 
7:00 vai. vak., Iš WSOU, 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Dlr. adresas: 
234 Sunik Dr., Watchung, NJ. 07060. Telef. (201) 753-5636.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vaL ryto WHBI 105.9 FM. Romas Kazys, 217-25 54th Avė., Bayslde, 
N.Y. 11384. Tel. 212 229-9134.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI

PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

rasolino 
* MEM0RIALS

66-86 80 ST, MIDDLE VILLAGE. OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA — |k - GAUSI PAROOŲ SALE_______

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.t? 11229 
TEL.: (212) 769-3300



4 RDARBININKAS • 1982 sausio 29, Nr. 4—=^====^~=========^=^^===^~==—======^===^^=========^=^^=====^=====
MIRTIES ANGELAS 
VIRŠ POTOMACO UPĖS
Reportažas iš Washingtono

Sausio 13 dieną Visos Ameri
kos, o gal ir pasaulio, akys 
nukrypo į sostinę Washingtoną. 
Nukrypo ne dėl to, kad ten būtų 
lankęsis koks žymus valstybi
ninkas, karalius, bet dėl sostinę 
tą dieną nusiaubusių nelaimių. 
Visų pirma tą dieną jau nuo pat 
ryto vis tirštesne danga sostinę 
ėmė dengti retas šių apylinkių 
svečias — sniegas. Kai popietė
je sniego danga pasiekė kelis co
lius ir slidžiose gatvėse vis la
biau didėjo automobilių susi
grūdimas, valdžios tarnautojai, 
kurie sudaro daugumą sostinės 
ir apylinkių gyventojų, buvo 
anksčiau paleisti iš tarnybų. Tad 
apie 2-3 vai. p.p. ypač pože
minio traukinio stotyse susidarė 
didžiulė keleivių spūstis. Mo
demas šešių vagonų požemi
niai traukiniai ilgokai nepajėgė 
visų keleivių susemti.

Traukiniais važiuojantieji bu
vom kiek laimingesni už auto
mobilistus, kurių sostinės gat
vėse ir ypač tiltuose į Virgi
nijos valstiją išsitiesė ilgos, var
giai pirmyn besistumiančios ei
lės. Tuo tarpu apie 4 vai. p.p. 
iš sostinės pašonėje esančio Na
cionalinio aerodromo pakilęs 
Floridos oro linijos Boeing 737 
tipo lėktuvas su 76 keleiviais, 
matyt, nepajėgdamas plėštis 
aukštyn virš Potomaco upės, 
trenkė į 14 gatvės tiltą, palietė 
pustuzinį automobilių ir atsi
mušęs nukrito į Potomaco upės 
dugną maždaug 20-27 pėdų gy
lyje. Iš lėktuvo uodegoje buvu
sių keleivių maždaug pustuzinis 
jų išsikrapštė iš lėktuvo griau
čių ir ėmė plūduriuoti šaltame, 
ledo lyčių sukaustytame Poto- 
maco upės vandenyje, tokiame 
plotyje, kuriame vėliau galėjo 
operuoti tik vienas iš netrukus 
pagalbon atskridusių helikop
terių.

Kai truputį po 4 vai. p.p. Met
ro. Center stotyje išlipau iš “niė- 
lynosios” linijos perpildyto trau
kinio, einančio į Nacionalinį ae
rodromą, per garsintuvus buvo 
pranešta, kad traukinių judėji
mas į Nacionalinį aerodromą ku
riam laikui sustabdomas dėl įvy
kusios kažkokios nelaimės. Ma
nęs tai nelietė, nes turėjau per
sėsti į “raudonosios” linijos po
žeminį traukinį, važiuojantį Na
cionalinio zoologijos sodo link. 
Ir čia keleivių spūstis buvo di
džiulė, tačiau namus greitai pa
siekiau be jokių nuotykių.

Namuose tuojau atsisukau ra
diją ir televiziją. Įdomu, kas ten 
įvyko aerodrome; Taip, įvyko 
žiauri, nelaukta avarija. Boeing 
737 modelio lėktuvas su 76 
keleiviais, atsimušęs į 14 gatvės 
tiltą, nugarmėjo į upę. Apie tai 
pranešinėja televizija ir radijas. 
Po valandos kitos televizija jau 
pradeda rodyti video filmus iš 
įvykio vietos, kaip helikopte
rio pilotai gelbėja plūduriuojan- 
jančius vandenyje, kaip nuo 
kranto į vandenį šokęs jaunas 
vienmarškinis vyras iš vandens 
ištempia sušalusią moterį. Jau 
pradedama skaičiuoti, kad aukų 
skaičius gali siekti apie 70, kad 
gelbėjimo pastangos labai sun
kios, nes jau temsta, sninga ir 
stiprokas viduržiemio Šaltis 
siaučia.

Radijas ir televizija netrukus 
skelbia žinias apie nauja nelai
mę mieste. Tarp Federal 
Triangle ir Smithsonijos stočių 
nuo bėgių nusirito požeminis 
traukinys, važiavęs į Nacionalinį 
aerodromą ar iš jo, kad esą su
žeistų. Pirmieji pranešimai apie 
naują nelaimę kažkaip neaiškūs. 
Jei nusiritęs traukinys važiavo 
aerodromo link, tai aš ta kryp
timi kiek ankstyvesnių trauki
niu taip pat pravažiavau, lai
mingai išvengęs nelaimės, nes iš 
tarnybos išėjau kiek anksčiau.

Netrukus ir sūnus skambina iš 
Chicagos klausdamas, ar esu gy
vas, sveikas r Pasirodo, kad Chi
cagos radijas pranešinėja ne tik 
apie lėktuvo nelaimę VVashing- 
tone, bet ir požeminio traukinio.

Toji nelaimė pareikalavo trijų 
gyvybių ir eilės sužeistų. Ta
čiau, kaip vėliau paaiškėjo, trau
kinys važiavo ne į aerodromą, 

jo būti tame traukinyje, vežu- 
siame per tūkstanti keleivių, 
galime tik įsivaizduoti, nes, 
kol pirmieji gelbėtojai prisistatė, 
buvo praėję apie pusę valandos, 
ir žmonės buvo įstrigę gilaus 
tunelio tamsiuose labirintuose, 
kiti žiauriai prispausti vieno iš 
sulaužytų vagonų.

Kaip iš spaudos, radijo ir te
levizijos pranešimų žinoma, 
penki iš lėktuve buvusių 76 
keleivių liko išgelbėti, nes jiems 
pasisekė išsilaisvinti iš lėktuvo 
griaučių ir patekti į ledo lytimis 
sukaustytus Potomaco vandenis. 
Juos gelbėjo Washingtono par
kų policijos helikopteris “E agi e 
One”. Tačiau gelbėjimo eiga 
buvo labai sunki, nes vandenyje 
plūduriuojančių rankos nuo Šal
čio buvo visai sustingusios ir 
jiems sunku buvo užkibti ant 
iš helikopterio nuleistos virvės

NUTARTA RUOŠTI JAV 
LJS-GOS SUVAŽIAVIMU

Clevelande, Lietuvių Na
muose, lapkričio 14-15 įvyko 
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos tarybos suvažiavimas.

Tarybos narius pasveikino 
Clevelando LB apylinkės pirmi
ninkas Jurgis Malskis. Virgus 
Volertas, JAV LJS centro valdy
bos pirmininkas, kuris vadovavo 
posėdžiui, padarė pranešimą. Jis 
apžvelgė Sąjungos darbus ir už
davinius ir kalbėjo apie veiklos 
planą. Sąjungos darbų tarpe 
buvo Washįngtono demonstran- 

<tų bylos pratęsimas; JAV. LJS sta
tuto pertvarkymas; sudarymas są
rašo, kuriame yra 1000 jaunimo 
pavardžių bei adresų (jiem buvo 
išsiųstos brošiūros apie JAV 
LJS); dalyvavimas skirtinguose 
suvažiavimuose su KLJS, LB ir 
LJS, lietuvių, latvių ir estų jau
nimo suvažiavimuose; dalyvavi
mas politinėj konferencijoj New 
Yorke; kartu su PLJS pasiruoši
mai ateinančiam jaunimo kong
resui.

Ypatingai daug dėmesio iš 
JAV LJS CV pusės buvo skirta

PUTNAM, CONN.
Dvi seselės jubiliatės

Aloyza Šaulytė ir Apolonija 
Pacevičiūtė, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno seselės, 
sausio 6 (kalendorinę Trijų Ka
ralių dieną) šventė savo 50 metų 
vienuolinio gyvenimo sukaktį.

Auksinio jubiliejaus minėjimą 
jubiliatėm suruošė vienuolyno 
seselės. Minėjimas pradėtas 11 
vai. ryto iškilmingomis pamal
domis vienuolyno koplyčioj. 
Kun. St. Ylai, vienuolyno kape
lionui vadovaujant, mišias kon- 
celebravo ir kiti 7 kunigai: V. 
Cukuras, J. Bacevičius (pranciš
konas), V. Parulis ir J. Petraus
kas (abu marijonai), R. Krasaus
kas, J. Kinta ir J. Ruokis. Pri
taikytą pamokslą, aptariantį su
kaktuvininkių tarnavimą Dievui 
ir žmonėm, ypač lietuviam, ir tik 
trumpai paliečiantį jų nueito gy
venimo kelią, pasakė kun. Yla. 
Mišių metu jubiliatės pakartojo 
vienuolinius įžadus. Giedojo se
selių choras, sės. Bernadetai Ma
tulaitei grojant vargonais.

Tuoj po pamaldų seselės, daly
viai kunigai ir vietos lietuviai 
(buvo ir svečių, pvz. sės. Aloy
zos sesers sūnus iš Chicagos) su
sirinko vienuolyno salėj bend
riem pietum. Palaiminimo mal
dą sukalbėjo kun. Yla. Sukak
tuvininkes sveikino sės. Marga
rita Bareikaitė ir prof. dr. C. Ma
saitis. Visų linkėjimai buvo iš- 

ir guminio skritulio.

Washingtono spauda ypač pla
čiai rašo apie 28 m. amžiaus 
pilkojo didvyrio Lenny Skutnik 
pavyzdį. Jis, grįždamas iš tarny
bos ir įstrigęs ant 14 gatvės til
to, savo akimis matė upėje plū
duriuojančias aukas ir tas aki
mirkas, kai helikopteris nepajė
gia jų ištraukti. Todėl tas jau
nas vyras, nusivilkęs apsiaus-- 
tą, šoko tiesiai į vandenį ir vie
ną moterį išvilko į krantą, iš
gelbėdamas ją iš mirties. Kitą 
dieną prezidentas Reaganas, 
kalbėdamas New Yorke, iškėlė 
to pilkojo didvyrio — drąsaus 
amerikiečio — pavyzdį.

bolševikų neteisingai suimto 
Vytauto Skuodžio reikalui. Jau
nimas tuo reikalu rašė daug 
laiškų kongresmanams visoj 
Amerikoj.

Vytautas Volertas Jr. padarė 
pranešimą apie JAV LJS CV 
iždą. Jis gana smulkiai apibū
dino visas pajamas ir išlaidas.

Po to buvo pranešimas apie 
V pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso planus. PLJK komisijos 
pipnįninkei. Violetai, Abariūtei 
susirgus ir negalėjus atvykti, jos, 
paruoštą pranešimą perskaitė ir 
paaiškino Kristina Veselkaitė. 
Jau visi planai yra sudaryti. Jau 
nustatyta laikas ir vietovės, nors 
dar gali ir pasikeisti. Kongre
sas prasidės Chicagoj Lietuvių 
Dienomis, PLB seimu ir sportų 
švente. Iš ten jaunimas vyks į 
stovyklą. Kol kas vieta stovyklai 
numatyta Dainava, Michigano 
valstijoj. Po stovyklos bus eks
kursijos kongreso dalyviam, o 
atstovai vyks į Trent universi
tetą, Ontario, Kanadoj, kur tę
sis kongreso studijų dienos. V 

reikšti giesme. Grupė seselių 
— kandidatė Lolita Burokaitė, 
Eugenija Lukošiūtė, Stasė Nor- 
mantaitė. Miriam Pažerūnaitė ir 
Paulė Savickaitė — montažo žo
džiais sukūrė vaizdelius iš su
kaktuvininkių gyvenimo įvykių. 
Tylios “Avė Maria” ir kitų religi
nių kūrinių melodijos, pianinu 
grojamos sės. Bernadetos Matu- 
kaitės, lydėjo montažo žodžius.

Sės. Aloyza Šaulytė jubiliačių 
vardu padėkojo visiem prie jų 
minėjimo prisidėjusiem ir daly
viam.

Pietūs buvo baigti visų su
giedotomis giesmėmis — “Gra-

Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno Putname seselės 
Apolonija Pacevičiūtė (k.) ir Aloyza šaulytė (d.) sausio 6 minė
jo savo vienuolinio gyvenimo 50 metų sukaktį. Vienuolyno 
koplyčioje buvo koncelebruotos mišios. Nuotr. j. Knašio™

Minimas ir kitas pilkasis did
vyris, apie 50 m. vyras, plūdu
riavęs vandenyje. Kai jam heli
kopteris nuleisdavo virvę, jis 
modavo, kad pirma būtų gelbė
jamos moterys ir kiti. Kai kitos 
aukos jau buvo iš vandens iš
semtos, helikopterio pilotai 
grįžo paimti ir jo. Tačiau jo, van
denyje plūduriuojančio, jau ne
besimatė. Nežinomas didvyris, 
pasiaukojęs už kitus, jau buvo 
Potomaco upės dugne. Kažin, ar 
galės būti išaiškinta jo pavardė? 
Bet ar tai svarbu, kai tiek daug 
bevardžių pilkųjų didvyrių turi 
įvairios tautos, o ypač mūsų Lie
tuva!

VL.R.

PLJK uždarymas bus Montrea- 
ly, Kanadoj.

Saulius Čyvas, PLJS vicepir
mininkas, taip pat padarė pra
nešimą. Jis papildė Violetos 
Abariūtės informacijas. Kalbėjo 
apie kontaktų trūkumą su sky
riais ir nariais, taip pat ir apie 
lituanistikos katedros steigimą 
Illinois univęrsitete, Chicagoj.

Kanados LJS pirmininkė Zita 
Biržėnaitė pranešė apie Kanados 
jaunimo veiklą ir pasidalino 
savo įspūdžiais apie veiklą skir
tinguose Kanados miestuose.

Šalia centro valdybų praneši
mų tarybos nariai iš įvairių 
miestų padarė pranešimus apie 
savų mįestų LJS veiklą: Chica
gos — Danutė Račiūnaitė ir 
Audrą Kybiliūtė, Detroito — 
Kristina Veselkaitė, Clevelando 
— Tomas Palubinskas, Los An
geles — Asta Grakauskaitė, Phi- 
ladelphijos — Aušra Gečytė.

Suvažiavimas nutarė, kad Jau
nimo Sąjungos nariams turėtų 
būti suruoštas bendras suvažia
vimas. Sis pirmas bendras JAV 
JLS suvažiavimas įvyks Detroito 
mieste ankstyvą pavasarį. JAV 
LJS taryba tikisi, kad daug jau-- 
nimo suvažiuos ne tik pabend
rauti, bet ir rimtai padiskutuoti 
savo veiklą.

(Aš. G)

ži tu, Marija” ir “Kristau, pasau
lio valdove”.

Jubiliejinis minėjimas baigtas 
3 vai. p.p. iškilmingais mišparais 
vienuolyno koplyčioj. Mišparus 
laikė kun. Bacevičius, kun. Yla ir 
kun. Krasauskas. Prie vargonų — 
sės. Bernadeta Matukaitė. Miš
parų psalmės ir gražus jų giedo
jimo skambesys kėlė kiekvieno 
dvasią.

Seselė Aloyza Šaulytė gimė 
Amerikoje, Pennsylvanijoj. Pen
kiolikametė pasiųsta Lietuvon. 
Ten mokėsi, seselių motiniškuo
se namuose Marijampolėj pada
rė vienuolinius įžadus. Prieš 
antrąjį pasaulinį karą grįžo Ame
rikon. Padėjo marijonam Mari-

St Peterburgo lietuvių klu
bu 20 metų veiklos sukaktis 
buvo paminėta trimis renginiais: 
gruodžio 5-6 dailės darbų pa
roda, gruodžio 12 sukaktuviniu 
banketu ir gruodžio 19-20 klubo 
narių rankdarbių ir nuotraukų 
iš klubo gyvenimo paroda.

Dailės darbų parodoj buvo iš
statyti darbai šių dailininkų ir 
mėgėjų: A. Aiduko, V. Augusti
no, O. Galvydienės, M. Ivanaus
ko, J. Juodžio, A. Rakštelės ir
I. Valauskienės. Atidarymą pra
dėjo klubo pirm. A. Kamius. 
Pašnekesį apie meną pravedė 
dail. A. Rūkštelė. Programą pa
įvairino tautinių šokių grupės 
Banga šokėjai.

Sukaktuviniame bankete da
lyvavo apie 350 žmonių. Daly
vavo nemaža garbės svečių. Prof. 
L. Kačinskas nupasakojo klubo 
kūrimosi istoriją ir įvairiose sri
tyse atsiektus laimėjimus. Klu
bo choras, vadovaujamas muz. 
P. Arrnono, padainavo 4 dai
nas, iš kurių dvi su solistais O. 
Armoniene ir B. Mačiukevičium. 
Akomponavo M. Douglas. Ban
ketas baigtas šokiais.

Rankdarbių parodėlė pasižy
mėjo eksponatų gausumu ir jų 
skoningu sutvarkymu. Čia buvo 
įvairūs audiniai, mezginiai, siu
viniai, medžio darbai, šiaudinu
kai, keramika ir klubo narių pa
rašytos knygos. Gausios fotogra
fijos vaizdavo klubo veiklą per 
praėjusius 20 metų. Apie rank
darbius ir lietuvės moters darbš
tumą kalbėjo O. Petrikienė. 
“Lietuvių Žinių” biuletenio re
dakcinis kolektyvas statiškai su
vaidino “Prie dangaus vartų” 
(Raganius) — V. Krėvės.

anapoly, vėliau persikėlė į sese
lių įsigytą pastogę—Vila Maria. 
Vienuolių.skaičiui augant ir įsi
gijus namus Putname, persikėlė 
čia. Bent 23 metus buvo, o ir da
bar yra vienuolyno seselių vy
resniąja. Vienuolyno augimas ir 
didžioji jo rūpesčių ir atsakomy
bės dalis gulė ant jos pečių. 
Ji yra veikli, sumani ir taikinga, 
visada pasiruošusi padėti arti
mui ir tarnauti Dievui.

Seselė Apolonija Pacevičiū
tė, Sūduvos ūkininkų duktė, vie
nuolinius įžadus priėmė kartu 
su sės. Aloyza Šaulyte. Jau Lie
tuvoj buvo mokoma spaustuvės 
darbų, tai ir seselių spaustuvėj 
Putname dirbo spaustuvės dar
bą. Iš viso 32 metus praleido 
prie spaustuvės dažų. Tyli, 
darbšti, kaip bitelė, visų mėgsta
ma.

Vardadienis ir gimtadienis
Prel. dr. Vytauto vardadienis 

ir prof. kun. Stasio Ylos gimta
dienis buvo sausio 5, bet jų 
kuklus pagerbimas įvyko sausio 
3, nes prel. Balčiūnui reikėjo 
skubiai išvykti į Romą, į lietuvio 
vyskupo J. Bulaičio konsekravi
mo iškilmes. Pagerbimą suruošė 
prof. dr. C. Masaitis savo na
muose Thompsone (prie Putna- 
mo). Dalyvavo keletas Putnamo 
lietuvių ir svečias kun. dr. V. 
Cukuras iš Providence.

Prof. Masaitis visų vardu pa
sveikino prel. Balčiūną kaip 
veiklų katalikų tikėjimo skleidė
ją, misionierių ir lietuvybės dar
buotoją, o prof. kun. Ylą — kaip 
nenuilstamą rašytoją, nepa
mainomą jaunimo auklėtoją, ka
talikiškosios moralės skelbėją ir 
lietuvybės žadintoją. Susirin
kusieji abiem celebrantam lin
kėjo geros sveikatos, sėkmės ir 
nepailsti savo darbuose.

A. a. B. Lukauskienė
Sausio 5 Matulaičio namuose 

mirė Birutė Lukauskienė-Jasai- 
tytė.

Buvo gimusi 1911 gruodžio 8. 
Lietuvoj buvo dantų gydytoja. 
Amerikoj ilgiausiai gyveno 
Chicagoj. Kentėjo nuo progre
suojančio luošinančio artrito. Į 
Matulaičio namus atvyko 1972.

Pamaldos už velionę buvo lai
komos sausio 7 Matulaičio na
mų koplyčioj. Palaidota šv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoj.

J. Kr.

TRUMPAI
Tradicinės bendros Kočios 

klube buvo suruoštos gruodžio 
24. Dalyvavo 360 žmonių. Su
sirinkusius pasveikino klubo 
pirm. A. Kamius ir pakvietė A 
Karalienę vadovauti vakaro iš
kilmėm. Maldą sukalbėjo Šv. 
Kazimiero misijos vedėjas kun.
K. Butkus, OFM. Vakaro progra
mą paįvairino A. Karaliaus pa
ruoštas montažas, dalyvaujant 
sakytojai (A. Kamienė), dekla- 
matorėm (S. Vaškienė ir L. Jur- 
gėlaitė) ir klubo chorui. Kū
čių valgius pagamino klubo šei
mininkė M. Juodienė.

Dr. K. Eringio, neseniai pasi
traukusio iš okupuotos Lietuvos, 
pranešimo lietuvių klube gruo
džio 16 klausėsi apie 150 lie
tuvių. Po pranešimo buvo pa
teikta daug klausimų. Naujam 
ateiviui suaukota 615 dol.

Los Angeles dramos sambū
ris sausio 30 lietuvių klube su
vaidins A. Škėmos trijų paveiKs- 
lų legendą “Živilė”. Šį veikalą 
režisuoja Lietuvių Fondo pre
mijos laimėtoja, ilgametė to 
sambūrio režisorė Dalila Mac- 
kialienė. Spektaklyje vaidina Si
gutė Mikutaitytė-Peterson, 
Aloyzas Pečiulis, Antanas Kiškis 
ir Vincas Dovydaitis. Pasako
tojas — Svajūnas — pati režiso
rė D. Mackialienė. Dekoracijos 
Algio Žaliūno, kuris su sambū
riu dirba daugiau nei 25 metai.

Už a.a. Stasio Barzduko, Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko ir veiklaus ateitinin
ko, vėlę Šv. Vardo bažnyčioj 
mišios buvo aukojamos gruodžio 
20. Pritaikytą pamokslą pasakė 
prel. J. Balkūnas, P.A.

Šv. Kazimiero misijos narių 
ir tikinčiųjų susirinkimas šaukia
mas sausio 20, trečiadienį, 3 vai. 
popiet Lietuvių klubo salėj. Bus 
paskelbta finansinė apyskaita, 
renkamas naujas komitetas ir ap
tarti kiti misijos reikalai.

St Petersburgo ■ “Saulės” • 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė įvyko gruodžio 19 mo
kyklos patalpose. Programą at
liko mokiniai. LB St. Peters
burgo apylinkė šiais mokslo me
tais mokyklai paaukojo 106 dol. 
Po 100 dol. dar aukojo: M. Ka- 
raitis, D. ir dr. K. Bobeliai, 
Jūra Boden. S. Vaitienė pado
vanojo savo darbo Kalėdų eglu
tės papuošalus — šiaudinukus. 
Lituanistinės mokyklos pokylis, 
kuriame programą atliks mokyk
los mokiniai ir kviesti talkinin
kai, įvyks balandžio 3 lietuvių 
klube.

Solidarumo antikomunistinėj 
demonstracijoj, įvykusioj gruo
džio 5 St. Petersburg Beach, 
dalyvavo lietuviai, latviai, estai, 
lenkai ir ukrainiečiai. Iš viso bu
vo apie 300 žmonių. Lietuvių 
grupė buvo gausiausia. St 
Petersburg Times dienraščio ko
respondentė, gruodžio 6 laidoj 
aprašydama demonstraciją, vi
sus žygiavusius pavadino sla
vais. Kitos dienos laidoj ši klai
da buvo atitaisyta, pažymint, kad 
estai, latviai ir lietuviai nėra 
slavai.

Adolfas Aidukas sausio 24 lie
tuvių klubo mažojoj salėj rengia 
paveikslų parodėlę.

Lietuvių Žinių, St Peters
burgo lietuvių klubo biuletenio, 
redakcija po dvejų metų darbo 
atsisveikino su savo skaitytojais. 
Sudaroma nauja redakcinė ko
misija. — L.Ž.K.

— Pianistė Esther Yellin (Es
tera Elinaitė) iš Izraelio su kon
certais lankėsi Paryžiuje, Vieno
je, Hamburge ir Olandijoj. E. 
Elinaitė yra žydų kilmės kaunie
tė. kuri vokiečių su šeima buvo 
uždaryta Kauno gete. Ją ir kitus 
keturis vaikus išgelbėjo savo 
vienuolyne paslėpusios seselės 
vienuolės. Pokary E. Elinaitė 
baigė Vilniaus konservatoriją. 
Gyvendama Izraely, tebejaučia 
ryšius su Lietuva.

— Juozas Lapšys, Australijos 
lietuvių visuomenininkas, 
Australijos LB garbės narys, at
šventė 70 metų amžiaus sukaktį.



LIETUVIU BENDRUOMENĖS '
RINKIMAI
1. Rinkimai į JAV LB X-ąją 

tarybą ir PLB Vl-ąjį seimą įvyks 
š.m. gegužės 8-17. Pagal JAV LB 
IX-osios tarybos priimtas rinki
mų taisykles kandidatai į JAV 
LB tarybą ir PLB seimą turi 
būti pasiūlyti atitinkamos apy
gardos rinkimų komisijai iki š.m. 
kovo 1.

2. Kandidatu į JAV LB tary
bą ar PLB seimą gali būti kiek
vienas 18 metų amžiaus sulau
kęs, JAV LB apylinkėj registruo
tas ir LB teises turįs lietuvis,-ė.

3. Kandidatą ar kandidatus į 
JAV LB tarybą ar PLB seimą 
atitinkamos LB apygardos rinki
mų komisijai gali siūlyti ne ma
žiau kaip 10 tos apygardos ribo
se registruotų lietuvių.

4. Kandidatai į LB tarybą 
ir PLB seimą siūlomi atskirais 
raštais, kuriuose pažymima, kad 
tai yra kandidatų į JAV LB ta
rybą ar PLB seimą siūlomasis 
raštas. Jame įrašoma kiekvieno 
kandidato vardas, pavardė, am-

MAIRONIO MOKYKLOS EGLUTĖJE

Maironio lituanistinės mokyk
los kalėdinė eglutė buvo sausio 
10 Kultūros Židiny. Programoje 
dalyvavo vyresnieji ir patys 
mažiausi mokiniai. Pradžioje su
dainavo kelias daineles, o po 
vaidinimo pagiedojo dar ir ka
lėdinių giesmių.

HARTFORD, 
CONN.

Vasario 16-tos minėjimas
L. Bendruomenės rengiamas 

minėjimas įvyks vasario 14. Mi
šios už Lietuvą ir kenčiančius 
lietuvius bus aukojamos Švč. 
Trejybės bažnyčioj 9 vai. ryto. 
Pamokslą pasakys klebonas kun. 
J. Matutis. Ramovėnai,- skautai- 
ės ir Sobonio Posto nariai pra
šomi dalyvauti organizuotai.

3 vai. popiet įvyks iškilmin
gas minėjimas Švč. Trejybės 
bažnyčios salėje, 53 Capitol Avė. 
Pagrindinis kalbėtojas bus inž. 
V. Izbickas. Meninę programos 
dalį atliks Berželio šokėjai, va
dovaujami Dalios Dzikienės, ir 
lituanistinės mokyklos mokiniai.

Bendruomenės valdyba sten
giasi, kad Vasario 16 Hartforde 
būtų kuo efektingiau paminėta. 
Tuo pačiu prašo visus gausiai 
dalyvauti pamaldose ir minėjime 
bei nepagailėti aukos Lietuvos 
laisvinimo darbam.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Jurgis ir Emma Bucevičiai 

sausio 24 atšventė savo vedybi
nio gyvenimo 50 metų amžiaus 
sukaktį. Ta proga sukaktuvinin
kai iš Floridos sugrįžo į Bal- 
timorę ir su šeima dalyvavo pa
dėkos mišiose 11:30 vai. §v. 
Alfonso bažnyčioj. Kun. A. Dran
ginis pasveikino sukaktuvinin
kus ir suteikė specialų palaimi
nimą. Po mišių iškilmingi pietūs 
buvo Lietuvių Namuose.

§v. Vardo draugijos skyrius 
vasario 7, sekmadienį, 1 vai. po
piet rengia metinį jautienos 
kepsnių balių gražioj United Au
to Workers salėj, Oldham ir O’ 
Donnell gatvių sankryžoj, High- 
landtown, Baltimorės miesto ra
jone. Bus ir kitokių valgių. Šo
kiam gros geras orkestras. Lote
rijoj bus galima išbandyti laimę. 
Pelnas skiriamas parapijai.

Lietuvių Salės šėrininkų me
tinis susirinkimas bus sausio 31, 
sekmadienį, Lietuvių Namuose. 
Bus renkami nauji direktoriai ir 
priimti įvairūs pranešimai. Apta
rus ateities veiklą, susirinkimo 
dalyviai bus pavaišinti.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimą vasario 14 
rengia Baltimorės Lietuvių Ta
ryba ir Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė. 8:30 vai. ryto mišios 
$v. Alfonso bažnyčioj. 1:30 vai. 
Lietuvių Namuose banketas su 
programa. Sukaktis su paskaita 
dar bus minima vasario 21.

Jonas Obelinis

žius, užsiėmimas, kokias parei
gas ėjo ar eina LB ir kurioj 
LB apylinkėj registruotas. Ten 
pat nurodomi ir visų siūlytojų 
vardai, pavardės ir adresai ir 
prie kurios LB apylinkės siūly
tojas priklauso. Siūlomąjį sąrašą 
pasirašo visi siūlytojai ir nurodo 
savo įgaliotinį, į kurį, esant rei
kalui, rinkimų komisija galėtų 
kreiptis. Prie siūlomojo rašto 
prijungiami ir kiekvieno kandi
dato pasirašyti sutikimai kandi
datuoti. Kandidatuoti galima tik 
savo gyvenamoj LB rinkimų 
apygardoj.

5. Registruotas LB apylinkėj 
yra tas lietuvis, kuris:

a) pareiškia norą priklausyti 
prie LB, arba

b) bent kartą yra sumokėjęs 
solidarumo įnašą, arba

c) bent kartą yra balsavęs 
LB tarybos rinkimuose, arba

d) yra apylinkės valdybos įra
šytas į apylinkės kartoteką.

Vyriausia Rinkimų Komisija

Besiklausydamas nuoširdaus 
vaikų giedojimo, pajunti pasigė
rėjimą bei džiaugsmą ne tik jais 
pačiais, bet jauti ir gilią pagar- 
bė bei meilę mokytojam ir vaikų 
tėvam. Chorui vadovavo moky
toja Nijolė Ulėnienė.

Buvo suvaidinta “Neįvertinta 
dovana”. Veikalo turinys aktua
lus mokyklinio amžiaus vaikam 
bei jaunimui, šio laiko bei aplin
kybių iškeltiem uždaviniam — 
t.y. skaitydamas knygas, jas įver
tinsi ir pamilsi.

Artistai buvo aprengti labai 
gražiais drabužiais. Vaidino žvė
relius, laumes, karaliaus ir pele
nės ir kitokias roles. Išsiskyrė 
gražia kalba bei vaidyba pa
grindiniai veikalo vaidintojai — 
laumė, karalius, pelenė. Malonu 
ir,smagu buvo žiūrėti į šokan
čius žvėrelius.

Visi vaidino ne tik su vaikiš
ku nuoširdumu bei entuziazmu, 
bet ir gražiai tardami lietu
viškus žodžius.

Kalėdų senelis atkeliavo net 
iš Lietuvos. Jis paprašė sugiedo
ti Ilgiausių metų šios mokyk
los mokytojai, kuri mokykloje iš
dirbo 30 metų. Visi sustojo ir su
giedojo.

Po to buvo loterijos, susibū
rimai prie stalų, kur buvo py
ragaičiai ir gardžiai kvepianti 
kava.

Prie vieno stalo susibūrę tė
vai ir mokytojai dainavo liau
dies dainas. Tai įnešė daug lie
tuviškos šilumos. Jautėsi, kad 
čia susirinko viena lietuviška 
šeima.

Lenkiame savo žilas galvas už 
įdėtą darbą.

Būtų gražu, kad būtų galima 
dažniau taip susirinkti. Juk tai 
pakelia jaunimo dvasią ir atjau
nina mus tėvelius bei senelius.

LEIDŽIAMA NAUJA G. ČAPKAUSKIENĖS PLOKŠTELĖ

Ne vienas dažnai pasidžiau
giam lietuvių solistų bei an
samblių išleistomis plokštelė
mis. Atlikėjų nuopelnai bei pa
stangos yra aiškūs, tačiau, be pa
čių atlikėjų, prie kiekvienos 
plokštelės prisideda ir daug tal
kininkų. Toks talkininkų komi
tetas yra šiuo metu įsisteigęs 
Chicagoj išleisti Ginos Čapkaus- 
kienės plokštelei. Gina Čap- 
kauskienė — montrealietė, lie
tuviam gerai pažįstama solistė, 
koncertavusi daug kur lietuvių 
ir kitataučių tarpe, tiek Šiaurės 
Amerikoj, tiek Europoj bei Aust
ralijoj. Anksčiau išleistų jos 
plokštelių laidos jau išsibaigu
sios. Naujai plokštelei išleisti 
komitetas įsisteigė 1981 pavasa
rį. Jam pirmininkauja kultūri
niuose darbuose daug talkinęs 
Jonas Talandis. Valdybos nariai:

Denverio lietuvių tautinių šokių grupė Rūta. Iš k. I-oje eilėje sėdi: Kristina Steikū- 
naftė, Karen Steikūnaitė, vadovė Antanina Bulotienė, Dalia Pliuškonytė ir Patricija Stei
kūnaitė. Stovi iš kairės: Kazys Stogis, Leonas Vaitaitis, Monika SteikOnaitė, Rimas Vai- 
taitis, Audėja Švedaitė, Linas Peckus, Vilija Vaitkutė, Paulius Švedas, tautinių šokių 
puoselėtojas ir Vilties žurnalo redaktorius-leidėjas Vytautas Beliajus, Algis Liepas, 
Linda Vaitkutė, Saulius Pliuškonis ir Arvydas Jarašius. Nuotrauka Sauliaus Pliuškonio

BULOTŲ VEIKLA 
DENVER, COLORADO

Dar kartą dėkui visiem, prisi- 
dėjusiem prie to gražaus paren
gimo. Su nekantrumu lauksime 
ko nors panašaus ateityje.

Dalyvė-močiutė

PAPILDOMA
Eglutės metu nuo pirmo iki 

dešimto skyriaus mokiniai su
giedojo 7 kalėdines giesmes ir 
dainas. Mokyklos chorelį paruo
šė muzikė ir mokytoja Nijolė 
Ulėnienė. Kalėdinį vaizdelį 
“Neįvertinta dovana” parašė I. 
Rugienė, vaikus vaidinimui pa
ruošė mokytojas R. Balsys ir 
mokyklos vedėja A. Marijošienė.

Vaidino: Mamą — Asta Luko- 
ševičiūtė — 9 sk., Gailę — Rima 
Vaičaitytė — 7 sk., Laumę — 
Viktorija Garbauskaitė — 8 sk., 
Kataną — Viktoras Liogys — 6 
sk., Zuikį — Regina Senken— 
7 sk., Jonuką — Antanas Vai
nius — 5 sk., Grėtutę — Jūratė 
Bartytė — 6 sk., Raganą — Si
gita Alksninytė — 7 sk., Erš
kėtrožę — Nida Stankūnaitė —
3 sk., Karalaitį — Aleksandras 
Maldutis — 4 sk., Pelenę — 
Rima Naronytė — 5 sk., Ange
lus — Audra Duobaitė — 6 sk., 
Rūta Žemaitaitytė — 6 sk.

Mediniais kareiviukais buvo 3 
ir 4 skyriaus berniukai, Breme
no miesto muzikantais — 2 
skyrius, skudurinės Onutės — 3,
4 ir 5 skyriaus mergaitės. Nykš
tukai — 1-mas skyrius, juos pa
ruošė E. Ruzgienė. Angeliukai 
ir piemenėliai — darželis.

Kostiumus pagamino Olga II- 
gūnienė ir vaikų mamytės. De
koracijas padarė A. Katinaitė. 
Grimavo A. Jankauskaitė ir D. 
Penikaitė. Kalėdų senelį suvai
dino Antanas Bagdžiūnas, daug 
kartų šiame vaidmeny pagelbėjęs 
mokyklai. Vaikų loterijas tvarkė 
A. Bartienė ir J. Senken.

Šis mokyklos parengimas pra
ėjo tikrai jaukioje ir šventiškoje 
nuotaikoje. Kaip paprastai, at
silankė vaikų tėvai, seneliai ir 
kiti giminės. Atsilankė ir tie, ku
rie mėgsta mokyklinio amžiaus 
jaunimą ir stengiasi padėti pa
čiai mokyklai.

vicepirm. Alina Lipskienė, sekr. 
Birutė Kožicienė, ižd. Juozas 
Šulaitis, muzikinės dalies vado
vas muz. Alvydas Vasaitis. Ko
misijų nariai: rečitalio ir banke
to — Marytė Reinienė ir Ma
tilda Marcinkienė; aukų ir pre
numeratų — Birutė Bagdonienė, 
Ona Abromaitienė, Danutė Kor- 
zonienė, Kazys Pabedinskas, 
Stasė Semėnienė ir Aldona Šu- 
laitienė; spaudos — Rimantas 
Dirvonis; techninio paruošimo 
— Vladas Stropus ir Anatolijus 
Siutas.

Komiteto darbas labai didelis: 
teks surinkti net 30,000 dol. 
Plokštelė bus aukšto lygio — Gi
na Čapkauskienė dainuos ir 
tarptautinio masto, ir lietuvių 
kompozitorių kūrinius. Ją pa
lydės garsusis Chicagos simfoni
nis orkestrras. Komitetas yra
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Kalėdų švenčių proga mūsų 
redakciją pasiekė originalus 
sveikinimas, kurį atsiuntė Julius 
ir Antanina Bulotai su savo vai
kais — Aldute ir Rimu. Tai yra 
Progress žurnalas, leidžiamas 
tos bendrovės, kurioje dirba inži
nierius Julius Bulota. Ta bendro
vė vadinasi The Gatės Rubber 
Company su .savo centrine į- 
staiga Denver, Colorado. Žurna
las leidžiamas 4 kartus per me
tus, puošnus, visos nuotraukos 
spalvotos. Pritaikytas bendrovės 
reprezentaciniam reikalam.

Paskutinis to žurnalo straips
nis yra skirtas Bulotam. Jis pa
vadintas “If Lithuania dies in 
our souls”. Įdėta 13 spalvotų 
nuotraukų, kurios kai kur įdėtos 
kaip fotomontažas.

Straipsnyje aprašomas Juliaus 
Bulotos gyvenimas, jo pasitrauki
mas iš Lietuvos, jo atvykimas į 
Jungtines Amerikos Valstybes ir 
jo darbas. Daugiausia dėmesio 
skiriama jo pastangom išlaikyti 
lietuvišką dvasią namuose. Ir tai 
gražiai įrodoma nuotraukomis ir 
aprašymu, kad namuose yra vis
kas lietuviška. Jų abu vaikai lan
kė lietuviškas mokyklas, gerai 
kalba lietuviškai, reiškiasi lietu
viškose organizacijose ir tautinių 
šokių grupėse. Drauge jie yra ir 
šio krašto patriotai.

Nuotraukos vaizduoja patį Ju
lių Bulotą, gintaro karolius, tau
tinius drabužius, juostas, tauti
nių šokių grupę, šiaudinį Kalė
dų eglutės papuošalą, grafikos 
raižinį, lietuviškų valgių lėkštę, 
juostų audimą, priejuostę, dvi 
šokančias lietuvaites, situacijos 
žemėlapį, Lietuvos stilizuotą 
vytį.

Inž. Julius Bulota kadaise gy
veno prie New Yorko. Vaikai 
lankė Maironio lituanistinę mo
kyklą ir ją baigė. Iš čia buvo 
nukelti prie \Vaterburio. Tuo 
metu kaip tik Aldutė baigė Mai
ronio lituanistinę mokyklą. 
Iš ten atvykdavo čia mokytis Ii- 

gavęs nuo mokesčių atleidimo 
numerį: Capkauskas Record 
Fund Tax No. 36-313-0496. Au
kas bei prenumeratas tiesiogiai 
priima ižd. Juozas Šulaitis, 1237 
Woodside Road, La Grange 
Park, IL 60525. Plokštelės pre
numerata—10 dol. (išleidus kai
nuos 12 dol.). Garbės prenume
ratoriais skelbiami pa
aukoję 25 dol., o garbės me
cenatais tampa paaukoję ne ma
žiau kaip 100 dol. Vien aukom 
ir prenumeratom, aišku, komite
tas nepasitenkina. Yra organi
zuojama eilė G. Capkauskienės 
koncertų-rečitalių, kurių pelnas 
skiriamas plokštelės išlaidom 
padengti. Pirmas toks rečitalis 
įvyks sausio 24 Chicagoj, 3 vai. 
p.p., Jaunimo Centre. Akompo- 
nuos Mykolas Dranga. Panašūs 
koncertai yra organizuojami di- 

tuanistinėje mokykloje. Tuo 
metu Antanina Bulotienė, uoli 
tautinių šokių puoselėtoja, suor
ganizavo tautinių šokių grupę 
Waterbury. 1978 juos iškėlė į 
Denver, Colorado. Ir ten Anta
nina Bulotienė suorganizavo 
tautinių šokių grupę. Visa šeima 
labai aktyviai reiškiasi lietuviš
kame gyvenime.

Sėkmės jiem ir toliau taip 
uoliai puoselėti lietuvybę.

(P-j-i

KOLEKTYVINĖ PARODA 
CHICAGOS GALERIJOJE

Chicagoje veikianti meno ga
lerija, pasivadinusi Galerija, yra 
veikli ir veržli. Jai vadovauja 
kun. Algimantas Kezys, SJ.

Dabar nuo sausio 26 iki vasa
rio 14 vyksta kolektyvinė paro
dą, pavadinta “Contemporary 
Lithuanian Folklore Art”. Pa
rodoje dalyvauja: Paulius Au
gius (miręs prieš kokią 20 metų), 
Daugvila, Ignas, Mitkus, Siapka, 
Sodeika, Užkurnys.

Taip pat išstatyta ir lietuvių 
liaudies meno eksponatų, ku
riuos iš savo rinkinio paskoli
no Bronius Kviklys.

Parodos proga išleistas plaka
tas, kur įdėta P. Augiaus įspū
dingas medžio raižinys — Že
maičių Kalvarija.

NAUJAS L.I.
CENTRO BIULETENIS

Lietuvių Informacijos Centras, 
veikiąs 351 Highland Blvd., 
Brooklyne, N.Y., kuriam vado
vauja kun. K. Pugevičius, išlei
do naują informacinį biuletenį 
anglų kalba.

Visas numeris skirtas Vytau
tui Skuodžiui. Pradžioje cituo
jama gausi pogrindžio spauda 
apie Vytautą Skuodį ir jo nutei
simą, įkalinimą. Toliau kruopš
čiai surinkta Skuodžio gyveni
mo ir veiklos datos.- Duodama 
eilė sugestijų, kas daryti Skuo
džio atveju — skatinama rašyti 
pačiam Skuodžiui į kalėjimą, 
rašyti kolektyvines peticijas JAV 
prezidentui Reaganui, siūlo ra
šyti net Brežnevui. Duodami ir 
laiškų tesktaį.

Biuletenis turi 4 puslapius, 
rašytas rašomąja mašinėle, iš
spausdintas ofsetu. Spaudė 
pranciškonų spaustuvė Brookly
ne.

Lietuviška knyga yra geriau
sia dovana įvairiom progom.

desnėse ir mažesnėse vietovė
se su vietinių geradarių talka. 
Tikimasi Šiuo būdu sutelkti rei
kiamas lėšas ir visur esančius 
muzikos mėgėjus pradžiuginti 
nauja G. Capkauskienės plokš
tele.

d. U

— Teatro premija už 1981 
metus JAV LB Kultūros tarybos 
sausio 14 d. nutarimu paskirta 
“Antrajam kaimui”. 1000 dol. 
premija bus paskirta Premijų 
šventėj balandžio 18 Detroite. 
Premijos mecenatas yra Lietuvių 
Fondas.

— Dvi radijo programos anglų 
kalba, skirtos Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukakčiai 
paminėti, jau paruoštos. Viena 
programa 15 minučių, kita — 25 
minučių ilgio. Jas galima užsisa
kyti kreipiantis į JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybą adresu: 
Mrs. Aušra Zerr, 708 Custis Rd., 
Glenside, Pa. 19038. Telef. 215 
886-5849.

— Kun. Kazimieras T ūmos a, 
Vilkaviškio vyskupijos kunigas, 
yra pirmas kunigas, šiais metais 
miręs okupuotoj Lietuvoj. Palai
dotas sausio 11 Liudvinave. Ve
lionis buvo gimęs 1901, kunigu 
įšventintas 1926. Dirbo įvairio
se Vilkaviškio vyskupijos pa
rapijose.

— Pedagoginio Lituanistikos 
instituto Chicagoj naujas se
mestras pradedamas sausio 30, 
šeštadienį, 9 vai. ryto. Studentai 
į akivaizdinį skyrių priimami 
iki minėtos datos. Į neakivaiz
dinį skyrių studentai priimami 
bet kokiu metu. Telef. 434-4545.

— Chicagos Jaunimo Centro 
taryba sausio 5 nutarė skelbti 
1982 metus Jaunimo Centro me
tais. Prieš 25 metus Jaunimo 
Centras atvėrė savo duris lietu
vių jaunimui, organizacijom ir 
bendrai lietuvių visuomenei. 
Jaunimo Centro 25-rių sukak
tuvinių metų veiklos komitetą 
sudaro kun. Juozas Vaišnys, ta
rybos pirmininkas dr. Jonas Rač
kauskas ir valdybos pirminin
kė Irena Kriaučeliūnienė.

— Lietuvių kalbos kursai atei
nantį pusmetį vyks University of 
Connecticut, Storrs, Conn. Kur
sai pradedami vasario pradžioj. 
Dėl informacijos galima kreiptis 
adresu: Prof. B. Bilokur, Critical 
Languages Program, U-57, 
Storrs, Conn. 06268.

— Daytona Beach, Fla., Lietu
vių klubas, įvertindamas Darbi
ninko talką, per savo kasininką 
P. Bložį spaudai remti atsiuntė 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

— Solistės Ginos Čapkauskie- 
nės rečitalis Chicagoj, Jaunimo 
Centre, ovyks sausio 24. Rengia 
plokštelei išleisti komitetas.

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus Chicagoj rengia priva
čią parodą vaikam. Paroda bus 
sausio 31 ir bus pakartota 
vasario 7 ir 14. Įėjimas nemo
kamas.

— Grand Rapids, Mich., LB 
apylinkės valdyba, atsiliepdama 
į Lietuvos atstovybės Washing- 
tone atsišaukimą, tuoj pradėjo 
rinkti aukas savo mažoj lietuviš
koj kolonijoj ir jau pasiuntė dr. 
S. Račkiui 525 dol. padėti sku
biem rūmų taisymo darbam.

— Lietuvių Fondo metinis su
važiavimas įvyks gegužės 1 Chi
cagoj, Jaunimo Centre.

— Philadelphijos ateitininkų 
sendraugių skyrius kartu su pa
dėka atsiuntė ir 10 dol. auką 
Darbininkui stiprinti. Ačiū labai.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Vaškelis, Springfield, Pa., 
A. G. Kober, Port Washington, 
N.Y., J. Vasiliauskas, Jackson 
Hgts., N.Y. Užsakė kitiem: E. 
Karpus, Brooklyn, N.Y. — A. 
Zinke, Brooklyn, N.Y., P. Ąžuo- 
lienė, Woodhaven, N.Y. — E. 
Ąžuolui, So. Orange, N.J. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 12 
dol. Atnaujinant — visiem 15 
dol. metam.
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MIRĖ POVILAS ALIŠAUSKAS
Povilas Ališauskas, sunkiai 

sirgęs, mirė sausio 25, pirma
dienį, ankstų rytą, apie 3 v. 
Buvo pašarvotas M. šalinskienės 
šermeninėje. Su juo atsisveikin
ta antradienio vakarą, sausio 26. 
Palaidotas trečiadienį, sausio 27, 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1910 ba
landžio 24 prie Sartų ežero, 
Laukštynių kaime, Obelių vals
čiuje, Rokiškio apskrityje.

Zarasuose 1931 baigė aukštes
niąją komercijos mokyklą. Atvy
kęs į Kauną, dirbo ir studijavo 
ekonomiją. Teko dirbti įvairio

se vietose, buvo Kauno apskri
ties valdybos buhalteriu, vėliau 
mokesčių inspektoriaus pava
duotoju. Baigė ekonomiją Vil
niaus universitete. Vokiečių 
okupacijos laikais tarnavo vidaus 
reikalų ministerijoje ir buvo ad
ministracinio departamento di
rektorius.

Iš Lietuvos pasitraukęs 1944, 
per Vokietiją 1949 atvyko į Ame
riką ir apsigyveno Brooklyne. 
Uoliai veikė bent keliose orga
nizacijose, buvo neolituanas, 
savo laiku buvo tos korporaci
jos pirmininku, buvo Tautinės 
Sąjungos narys, kurį laiką pirmi-

ninkavo LB Queens apylinkei, 
buvo Liet Rezistencinės Santar
vės narys, Miko Tajrybos narys. 
Ilgai gyveno Richmond Hill, 
N. Y., kur drauge su Vytautu Au
gustinu^ fotografu, 'turėjo nusi
pirkęs bendrus namus. V. Augus
tinui iSėjus į pensiją ir išvykus 
gyventi į St. Petersburg, Fla., 
jis tuos namus prieš kokius 
metus pardavė.

1951 metais, susitaręs su foto
grafu Vytautu Augustinu, išleido 
jo nuotraukų albumą — Tėvynė 
Lietuva. Jis finansavo visą išlei
dimą, pasirašė — išleido Vagos 
leidykla. Įžangą į šį leidinį pa
rašė dr. Bronius Nemickas ir 
geografas A. Benderius.

Velionio žmona Verutė mirė 
1976 gruodžio 12, bodama 62 
metų. Mirė taip pat vėžiu. Jis 
pats rimčiau susirgo prieš ko
kius 3-4 mėnesius, sirgo ypa
tingu vėžiu, kuris labai greitai 
plėtėsi.

Velionis paliko brolį, veterina
rijos daktarą Izidorių Alį, kuris 
plačiai reiškiasi kaip daini
ninkas. Brolis su šeima gyvena 
Springfield, Mass. Kiti giminės 
liko Lietuvoje.

Tolimesnis minėjimas 2 vai. 
p.p. vyks So. Bostono Lietuvių 
Piliečių D-jos 3-čio aukšto salėj. 
Programos vedėju bus dr. Algir
das Budreckis. Pagrindinę kalbą 
pasakys Edvardas Meilus jr. iš 
Worcesterio.

Meninę programą atliks Ivaš
kų vadovaujamas tautinių šokių 
sambūris ir Gitos Kupčinskie
nės vadovaujamas etnografinis 
ansamblis.

Rengėjai prašo visus lietuvius 
dalyvauti šiame nepriklausomy
bės šventės minėjime, o mes 
patys turime jausti tautinę parei
gą minėjime dalyvauti, kad ir 
okupantas matytų, kad mes 
esame vieningi.

Vasario 16-ąją 12 vai. dienos 
prie Bostono miesto rotušės 
(City Hali bus įskelta Lietuvos 
vėliava, perskaityta burmistro 
proklamacija. Visi, kas tik gali 
prašomi dalyvauti ir vėliavos pa
kėlime.

Ona Ivaškienė, broliai — Algi-

—

čiuŠų.

UVąaytttaofamcerto
Šausiu 10 d. 3 vai. popiet 

The First* and Second Church 
salėj, Bostone, įvyko Izidoriaus 
ir Vytenio Vasyliūnų koncertas. 
Programoje buvo J.S. Bach suita, 
J. Bavicchi sonata Nr. 4, su
kurta 9 lietuviškų dainų temo
mis, V. Jančio Devintas sone
tas ir L. van Beethoven sona
ta Nr. 5.

Tai kraštutiniai įvairuojančių 
stilių veikalų rinkinys, reikalau
jąs brandaus muzikinio paty
rimo, ko susigrojusių Vasyliūnų 
interpretacijoj niekada netrūksta. 
Kiekvieno kūrinio savybės buvo 
skirtingai pateiktos. Reikia pasi
džiaugti, kad, nežiūrint metų 
naštos, Iz. Vasyliūnas apvaldo

¥

Lietuvių Moterų Federacijos 
Bostono klubo narių susirinki
mas sausio 30 2:30 vai. p.p. 
Lietuvių Piliečių D-jos patal
pose So. Bostone.

Vasrio 16-sios minėjimas vasa
rio 14 d. 2 vai. So. Boston 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Lletuvią Bendruomenės N.Y. Oueens apylinkės bu
vusiam pirmininkui, Neo-LIthuania Korp! filisteriui, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje nariui, dipl. teisininkui ir 
poetui

POVILUI ALIŠAUSKUI

miras, gilią užuojautą jo broliui Izidoriui Aliui, jo šeimai 
ir giminėms reiškia

LB Neto Yorko Queens apylinkės 
valdyba ir nariai

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo šventės minėjimą Bos
tone rengia Alto Bostono sky
rius.

Sausio 20 Alto atstovai vyks 
pas Mass. gubernatorių, kad jis 
išleistų specialią proklamaciją. 
Pats minėjimas vyks vasario 14 d. 
10:15 vai. vyto Sv. Petro lie-

Tragiškai mirė 
Vytautas Ivaška

Sausio 14 d. 8:37 vai. vak. Vy
tautas Ivaška išėjo iš So. Bos
tono Lietuvių Piliečių D-jos, 
perėjo skersai West Broadway į 
kitą pusę prie savo automobilio 
ir nuo jo valė sniegą. Nežino
mas piktadarys paleido keletą 
šūvių ir Ivaška sukrito į sniegą. 
Iškviestas ambulansas vežė į 
miesto ligoninę, bet jis mirė pa
keliui nepasiekęs ligoninės.'

Vytautas Ivaška buvo tik 35 
metų amžiaus. Televizijos žinio
se kiekvieną dieną girdime apie 
panašius įvykius. Įvairios organi
zacijos dažnai rūpinasi, kaip pa
dėti nusikaltėliam, bet mažai 
kas daroma apsaugoti nekaltus 
žmones.

Velionis Ivaška buvo pašarvo
tas Joe Casper laidotuvių kop
lyčioj. Lankymo valandomis 
koplyčia buvo pilna žmonių.

PADĖKA
A.A.

Pulkin inkų i-advokatu i
JONUI ŠLEPEČIUI,

mūsų brangiam vyrui, tėvui ir seneliui,1981 lapkričio 15 
New Yorke iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią 
padėką gerbiamiems kun. J. Pakalniškiui, Apreiškimo pa
rapijos klebonui, kun. P. Bulovui, Viešpaties Atsimainy
mo parapijos klebonui, kun. dr. V. Gidžiūnui, OFM, ir kun. 
V. Jaskevičiui, SJ, aukojus te m iškilmingas ir įspūdin
gas gedulingas mišias ir palydėjusiam velionį į amžino 
poilsio vietą. Dėkojame laidotuvių direktorei M. Šalins- 
kienei, O. Barauskienei, muzikui V. Raliui, solistui M. 
Razgaičiui už jautrų laidotuvių apeigų atlikimą.

Mūsų gili padėka atsisveikinimą pravedusiam New 
Yorko Ramovės skyriaus pirm. dr. E. Noakui, garbės 
sargyboje budėjusiems karininkams J. Klivečkai, K. Sa
dauskui ir J. Samušiui; jautrius ir prasmingus žodžius 
tarusiems Lietuvos gen. konsului A. Simučiui, Laikino
sios vyriausybės vardu kalbėjusiam dr. J. Kazickui, 
LB New Yorko apygardos pirm. A. Vakseliui, Teisinin
kų dr-jos vardu kalbėjusiam B. Bieliukui, Katalikų Fe
deracijos ir ateitininkų vardu — P. Ąžuolui, Lietuvių 
Fronto Bičiulių atstovui A. Balsiui, Savanorių Kūrėjų 
atstovui kpt J. Kiaunei, zarasiškių vardu atsisveikinu
siam V. Butkiui. Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Pakalniš
kiui už sukalbėtą rožančių ir maldas koplyčioje, konce- 
lebracinėse mišiose pasakytą turiningą pamokslą, taip 
pat pašventinusį jau pastatytą paminklą Cypress Hills 
kalnelyje.

Dėkojame prel. J. Balkūnui, PA., prel. L. Tulabai, PA., 
kun. dr. J. Prunskiui, kun. dr. L Andriekui, OFM, kun. 
S. Ylai, kun. V. Dabušiui, kun. L Mušte ik i u i, kun. K. Žala- 
liui, OFM, kun. A Prakapui, OFM, kun. A. Račkauskui, 
Nekalto Marijos Prasidėjimo vienuolijos seserims ir tė
vams pranciškonams už specialias asmenines maldas, 
novenas ir aukotas mišias.

širdingas ačiū Vilko pirm. dr. K. Bobeliui, Vilko gar
bės pirm. dr. K. Valiūnui, Laikinosios vyriausybės na
riams, JAV LB krašto valdybai, Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdybai, Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Sąjungos komitetui, Tautos Fondui, New 
Yorko Ramovės skyriaus nariams, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos New Yorko židiniui, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijai, LKD Birutės draugijos New Yorko 
skyriaus narėms, New Yorko Oueens apylinkei, Lietuvių 
Katalikių Moterų Kultūros draugijai už ypatingą dėmesį 
šioje mūsų sunkioje valandoje.

Nuoširdi padėka visiems draugams ir pažįstamiems 
už gausiai užprašytas mišias, gėles ir vainikus, aukas 
Tautos Fondui. Dėkojame New Yorko LB apygardai ir 
Kultūros Židiniui. Dėkojamo visiems, mus paguodusiems 
žodžiu, raštu ir spaudoje, visiems taip gausiai dalyva
vusioms atsisveikinimo, goduiingoso pamaldose ir paly* 
dėjusiems į kapines. •'

Jūsų visų užuojautos mus sustiprino Ir suteikė 
ramybės.

Giliai liūdinčios
imona Teodora šlepetienė, 
dukterys Birutė Venskuvienė
ir Aldona Janutienė su šeimomis

tuvių parapijos bažnyčioj So. 
Bostone vyks pamaldos. Or
ganizacijos, vadovaujant Stepo
no Dariaus posto legionieriam, 
dalyvaus su vėliavomis. Per mi
šias giedos solistė. Tuoj po mišių 
bus vėliavos pakėlimas prie S o. 
Bostono Lietuvių Piliečių D-jos 
namo.

Koplyčioj kun. Robertas Volun-
gevičius ir visi susirinkę kalbė
jo maldas.

Sausio 18 po mišių §v. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj ve
lionis buvo palaidotas Naujosios 
Kalvarijos kapinėse.

Nuliūdime pasiliko žmona 
Mary Lou, dukrytės., JuĮia jr 
Kristina, sūnelis David, motina

Mielai

BIRUTEI LUKAUSKIENEI - JASAITYTEI
mirus, nuoširdžią užuojautą Jasaičių šeimai reiškia

Sofija Plechavičienė

Mylimai motinai

HENRIKAI KIRKYLIENEI
mirus, gilią užuojautą visai Viktoro Kirkylos šeimai reiš
kia ir kartu liūdi

Sofija Plechavičienė

A.A.
PETRONĖLEI BICHNEVIČIENEI

mirus, dukras Aldoną, Jadvygą, Modestą, Vandą, sūnus
Liubą, Vladą su šeimomis ir Stasį giliam liūdesy nuo
širdžiai užjaučiame.

Šlapelių ir
Vergelių šeimos

techniškus smuiko sunkumus ir 
neatleidžia reikiamos įtampos 
per visą ilgo koncerto eigą; to
kiu būdu susidavė pakankamai 
ryškus kontrastuojančios progra
mos vaizdas. Jei kitų kompozi
torių atlikimą klausytojai šiltai 
priėmė, tai J. Bavicchi sonata 
lietuviškomis temomis itin pa
lankiai publikos buvo sutikta. 
Gal į šį turtingą kūrinį koncer
tuojantieji Vasyliūnai daugiausia 
ir geriausiai įsijautė. Pats kom
pozitorius Bavicchi nuoširdžiai 
sveikino Iz. ir V. Vasyliūnus.

Vytenis Vasyliūnas pajėgiai ir 
užtikrintai atliko savo uždavinį, 
dalyvaudamas šiame smuiko ir 
fortepiono dialoge.

JŪRA STRIMAITYTE, lietuvė ad
vokatė, STRIMAITIS A KEHOE, 31 
Exchange Street, Lynn, Maasachu- 
setts, Tai. 617 598-0800. Turime 
ofisą Ir Bostone priimti klientus. 
Mūsų sritys yra apdraudos bylos,

Minką radijo valandėlės ren
ginys kovo 21 Liet. Pil. D-jos
salėj, So. Bostone.

šv. Petro Lietuvių parapijos 
banketas balandžio 18 Lantana 
restorane, Randolph, Mass.

Laisvės Varpo pavasarinis 
renginys balandžio 25 Lietuvių 
Pil. D-jos salėj, So. Bostone.

LAISVĖS VARPAS sekmadie
niais 9:00-10.00 vai. ryto U WCAV- 
FM, banga 98,0 12:10-1:00 vai. Iš 
WBET — AM, banga 1460. Vedėjas 
— Petras Viščinis, 173 Arthur St, 
Brockton, MA 02402. Telefonas: 
(617) 586-7209.

BOSTON, MASS. — WLYN 1300 
bangos sekm. nuo 8 Nei 8:30 vai. 
ryto. Veda S. Ir V. Minkai, 502 
E. Broadway, So. Boston, Mass. 
02127. Tdef. 268-0489. Parduo
damas Darbininkas. Didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

workers’ compensation ir testą- kitam!
menių sudarymas.

BnnK-BV-man
Perskaitęs Darbininką, duok

įtart iMtat MnKHKrBHIMiSrf^
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- • IlKbJ '-4

inai. Tai taupymas paštu So. Boston 8a v ings
v Bank būdu. Ar Jums reikia pinigus padėti J ban- 
■' kų ar Juos atsiimti, tai galite attikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų siuntą gavęs, bankas tuoj J- 
traukis sumą j sąskaitą. Prisideda ir užttkrlnl- 

mes, kad Jūsų pinigai "iH? 'pelno aukščiausius 
procentus, / K j, 

EB Ir leftttiamus įstatymų. « y A —į, 
pFuėl lengvo taupymo bū- ' „

do per paštą skambinkit Mr. 
bonahue 268-2500

arba rąžyk it paduotais adi

I South Boston/] 
'Savings Banklj
Sv. nuars rnt ‘ttom

U] mcmsms mtsiocm/ .

‘Arpber Hdidays” 

1982 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ 

iš Bostono/New Yorko 
Kaina nuo $995.00 

Grupės išvyksta: 
kovo 24 liepos 5

balandžio 7 liepos 19
gegužės 5 rugplūčlo 4
gegužės 12 (su Ryga) rugplūčlo 18 (su Ryga)
gegužės 24 rugsėjo 6
birželio 2 rugsėjo 15
birželio 16 rugsėjo 27

apeito 6 
gruodžio 27 

VISAS GRUPES LYDĖS VADOVAI. Prie šią grupių gėlime įaagtta 
iš VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ.

REGISTRUOJAME JAU DABAR:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC. 
m Weet Broedvray, po. bux 118, 

South Boston, Mm 0TI27, ToL (S17) 2SB-87S4

Trano-ABentte Travol Sorvlco, Ine., vtdaus Ir užsienio agaatera, |au 
nuo 1960 motą SĖKMINGAI organizuoja visą šią i katare »| į 
LIETUVĄ Ir J kitas pasaulio šalis.

įstaigai vadovauja: Aldona ADOMONIS Ir AMaa RUO&ONAt


