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Laisvę ir nepriklausomybę 
Lietuvai dabar! 

Trečiadienio demonstracija Vilniuje 
Vilnius, 1990 sausio 10. (LIC 

— Šiandien Katedros aikštėje 
maždaug 40,000 lietuvių susi
rinko paremti Lietuvos nepri
klausomybės idėją. 

Kaip žinia, Michailas Gorba
čiovas turėjo atvykti į Lietuvą 
šiandien, bet nepasirodė. LIC 
susisiekė su Sąjūdžio Informaci
jos agentūrom darbuotojais Gied
rium Drukteiniu bei Rimantu 
Kanapieniu. Kanapienis aiški
no, kad kalbėjęsis su patikimu 
Šaltiniu Maskvoje, kuris tvir
tino, jog Gorbačiovas vienai 
dienai atidėjo kelionę į Lietuvą, 
nes sirguliuoja. 

Drukteinio apskaičiavimu, 
Ka ted ros a ikš tė je 13 vai. 
sus i r i nko 40,000 žmonių. 
Mitingą organizavo Sąjūdžio 
Vilniaus taryba, jį vedė tarybos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas. 
Pasak Drukteinio, aikštėje 
padaryta didelė scena, kurioje 
buvo Sąjūdžio pagrindiniai va
dovai bei tautinių mažumų 
atstovai. Kalbėjusių tarpe — 
Vytautas Landsbergis, Kazi
mieras Motieka, Kazys Saja. 
Emanuelis Zingeris. Georgijus 
Jefremovas, Mečys Laurinkus. 
Lietuvos Komunistų Partijos 
vadai nedalyvavo. Buvo iškelios 
Lietuvos trispalvės bei Estijos. 
Latvijos, Ukrainos ir Gudijos 
tautinės vėliavos. 

Laukiama milijono 
Pagrindinis šio maždaug 50 

minuč ių t r u k u s i o mi t ingo 
devizas, kaip ir kitų renginių, 
taikomų Gorbačiovo apsilanky
mo Lietuvoje proga, buvo 
„Laisvę ir Nepriklausomybe 
Lietuvai". Anot Drukteinio, 
daugumas lozungų buvo rusų 
kalba, bet buvo ir nemažai 
lietuvių kalba. Jis pastebėjo 
tokius lozungus: „1920 m. liepos 
12", „Laisvė Lietuvai", „Lais

vė—už gyvybe tu brangesnė". 
„Mūsų siekis — nepriklausoma 
Lietuva", „Mes už nepriklau
somą Lietuvą", „Lietuva nieka
da neatsisakys savo nepriklau
somybės". „Nepr ik lausoma 
Lietuvos Komunistų partija — 
tai protas, garbė ir Lietuvos 
sąžinė", „Už mūsų ir jūsų 
laisvę". Buvo daug plakatų, 
remiančių Algirdą Brazauską. 

Drukteinis ir Kanapienis 
buvo paklausti apie rytojaus 
(sausio 11 d.) rengiamą masinį 
mitingą. Drukteinis pasakė, 
kad Gorbačiovas nėra specialiai 
kviečiamas į Katedros aikštę, 
bet rengėjai norėtų, kad jis tenai 
pasirodytų. Anot Kanapienio, 
jau susitarta su milicija ir 
automobilių inspekcija, kad jis 
nekliudomas galėtų privažiuoti 
ir prieiti prie tribūnos, jei jis to 
panorėtų. Drukteinis sakė. kad 
tikimasi sutraukti maždaug 
milijoną žmonių Vilniuje. 

Lygiagrečiai su grandioziniu 
mitingu Vilniuje, kituose mies
tuose įvyks panašios demonstra
cijos, kuriose dalyvaus žmonės, 
negalintys atvykti į sostinę. 

Sus ikaup imas 
Kanapienis pateikė tos dienos 

mitingo numatytą programą. 
Pradžia 16 vai. Vadovaus Kaži 
mieras Motieka. Kalbėtojų 
t a rpe n u m a t y t i V y t a u t a s 
Landsbergis, Vytautas Čepas 
(Klaipėdos Sąjūdžio atstovas), 
Česlovas Stankevičius (Kauno 
Sąjūdžio atstovas*, Emanuelis 
Zingeris, Kazimieras Antanavi
čius, Kazimiera Prunskienė, 
Justinas Marcinkevičius. Tur
būt kalbės Lietuvos Laisvės 
Lygos vadovas Antanas Terlec
kas. Taip pat galimas dalykas, 
kad į minia prabils estų bei 
latvių liaudies frontų atstovai 
bei Lietuvos partizanų atstovas. 

Landsbergio žodis konferencijoje 
Vilnius, 1990 sausio 10. (LIC) 

— Sausio 10 d. 16 vai. Spaudos 
centre Vilniuje spaudos konfe
rencijoje įžanginę kalbą tarė 
Sąjūdžio pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Štai pagrindinės 
mintys. 

„Tą laikotarpį, kuris Lietu
voje prasidėjo maždaug prieš 
porą metų, galima apibrėžti 
kaip visos Lietuvos gyvenančių 
tautų ir gyventojų atgimimą. 
Pagrindinė dominantė dabar — 
atkurt i Lietuvos valstybingu
mą. Dabar mes pergyvename 
etapą, kuriame turi būt i užfik
suotas labai svarbus posūkio 
momentas: į Lietuvą rytoj at
vyksta vienos didžiųjų valstybių 
vadovas. Gali būti, kad dau
gumai jo palydovų (gal ir jam 
pačiam, nors to aš negalėčiau 
taip drąsiai teigti) atrodo, kad 
jie keliauja savo valstybėje. Tuo 
tarpu mums yra labai aišku, 
kad esme sava valstybė, mūsų 
suverenitetas buvo pažeista 
1940 me ta i s ir is tor inis 
uždavinys, kuris tenka tiek 
mums, tiek TSRS, tiek demo
kratiniam pasauliui — atstatyti 
teisingumą, atstatyti Lietuvos 
valstybini suverenitetą. Tuo 
būdu mums tai nėra vien žodžių 
žaismas ar paradoksas. Mums 
Michailas Gorbačiovas yra 
kaimyninės valstybės vadovas. 
Tai yra valstybė, su kuria, kaip 
jūs matote, mes turime bendrų 
ir didelių problemų. 

Mes pradėjome eiti tuo keliu. 

kuris gali išspręsti šias pro
blemas, gali išspręsti, kaip mes 
tikime, taikingai, diplomatiš
kai, politiškai, tuo labiau, kad 
pats Michailas Gorbačiovas yra 
ne kartų pasisakęs už išskirti
nai politinį tarpvalstybinių 
problemų sprendimą. Gi taip 
pat, kad ir TSRS saugumas ir 
strateginiai interesai gali būti 
kur kas geriau apginti politi
nėmis priemonėmis, negu gry
nai m i l i t a r i ne jėga. Tad 
pradėkime šias problemas 
spręsti jau dabar". 

Vakarykš t i s vaizdas Vilniaus katedros aikštėje, kuB minia dažnai sutartį su Lietuva, pripažindama* jai nepriklausomybe, kunąjo pasekėjas 
skandavo „Laisvę ir nepr iklausomybę Lietuvai dAhar!" Kairėje Stalinas sulaužė 1940 metais, užgrobdamas Lietuvą 
matyti plakatas su data — 1920.VI1.12, kai Leninas Rusyodvardu pasirašė 

Gorbačiovas Lietuvoje — kaip 
užsienio valstybės gaiva 

Kai kas gali palikti Sovietų laivą.,,Turėkite kantrybės". 

Prieš Liaudies Frontą 
Oriolas. - Gruodžio 30 d 

Jaunojo žiūrovo teatre turėjo 
įvykti susitikimas su Aleksan
dru Obolesnkiu. Milicija mieste 
nuplėšė visus ske lb imus , 
anonsuojančius šj susitikimą, ir 
neįleido visų norinčiųjų 
dalyvauti susitikime į salę. 

Gruodžio 31 d. Oriolo Liaudies 
Frontas ruošėsi iškelti kan
didatus į RTFSR AT deputatus. 
Susir inkimas neįvyko, nes 
salėje ir visame aplinkiniame 
kvartale dingo elektra. Liaudies 
Fronto narys Aleksandras 
Romašas mano, kad tai buvo 
padaryta specialiai. Liaudies 
Frontas Oriole kviečia boikotuo
ti rinkimus — braukti kandi
datų pavardes iš biuletenių ir 
organizuoti naujus demokrati
nius rinkimus. 

V i l n i u s . — . .Amer ikos 
Balsas" praneša, jog tūkstančiai 
l i e tuv ių r i nkos i į mas in į 
mitingą, kad parodytu Sovietu 
Sąjungos prezidentui M Gorba
čiovui, jog lietuviai nenustos 
kovoje už Lietuvos nepriklau
somybes atstatymą. 

Rimantas Kanapienis. Sąjū
džio Informacijos agentūros 
žinių redaktorius, pranešė, kad 
Gorbačiovas į Vilnių atvyko 
vakar 10:30 vai. Lietuvos laiku 
ir čia išbus tris dienas, norėda
mas susipažinti su esama padė
t imi , kaip ištikrųjų yra su 
nepriklausomybės klausimu, ar 
t ik ra i daugumą lietuvių nori 
nepriklausomybės. 

Žmonės jau nuo ankstaus ryto 
vyko į sostinę pėsčiomis, palikę 
autobusus ir privačius automo
b i l i u s už mies to . V i l n i a u s 
kateros aikštė buvo taip pri
pildyta, kad buvo neįmanoma 
pajudėti, daugelis čia atvyko su 
visa šeima. Aikštėje matėsi ne 
tik lietuvių tautinės vėliavos, bet 
buvo ir Latvijos, Estijos. Gudi
jos, Gruzijos. Moldavijos delega
cijos su savo taut inėmis vėlia
vomis. Namuose žmonių pasiga
minti plakatai buvo lietuvių, 
rusų, angių ir vokiečių kalbo
mis, kuriuos matome ir šiame 
puslapyje. Ši fotografija užsienio 
žinių agentūrų buvo paskleista 
visame laisvame pasaulyje. 

Sąjūdžio p r a š y m a s 
Kanapienis sakė, jog minia 

suprato Sąjūdžio prašymą, kad 
b ū t ų r a m i a i i r t a i k i n g a i 
demonstruojama ir kad „nebūtų 
įžeistas mūsų svečias". Trečia
dienį vakare jau buvo leista Są
jūdžio vadams kalbėti televizi
joje Lietuvos gyventojams, kad 
Gorbačiovą respektuotų kaip 
,,kaimyninės valstybes galvą" 
Nuotaikos Lietuvos sostinėje 
esančios nei įtemptos, nei šven
tiškos — žmonės pasiruošę dar 
kartą pareikšti savo nusista
tymą už nepriklausomą Lietu
vą. Rytui įpusėjus, atrodė, kad 
bus milijonas žmonių atvykę į 
Vilnių, net ir oras ketvirtadienį 
nebuvo šaltas. 

Gorbačiovas į Vilnių atvyko 
su savo žmona Raiša, kaip kad 
vykstama su vizitu į užsienio 

valstybes. Jo delegacijoje buvo 
maždaug 40 asmenį: Šeštadieni 
jis partijos na r i ans pasakys 
kalbą, o prieš tai susitiks su 
įvairių profesijų žmor emis. 

Gorbačiovą pasitiko aukotieji 
Sovietų ir L i e tuva Komunistų 
partijos vadai. Jis tuoj nuvyko 
į Lenino aikštę ir prie Lenino 
paminklo padėjo .relių vainiką. 
Prie paminklo buvo labai stipri 
apsauga, bet aplink galėjo būti 
pora tūkstančiu monių. Ir čia 
pirmą kartą Gorbačiovas turėjo 
susitikti su vietiniais žmonėmis. 

„...Keleiviai serga j ū r o s 
liga..." 

SIA korespondento Gintauto 
Alksninio pra: Šimu, kuris 
buvo prie par nklo, Gorba
čiovas pasakęs, ji < atsiskyrimas 
iš Sovie tų S . u n g o s būtų 
„savižudiškas" c: lykas. Vienas 
žurnalistas paki. .sė, ar Sovietų 
laivas neskę< Gorbačiovas 
a tsakė: „ne, negęsta, vadovy
bė yra stipri, r. -s laivas turi 
s u n k u m ų , p laukdamas per 
dideles bangas ir -ai kurie kelei
viai serga j ū n - ga, kur ie gali 
palikti laivą" 

ABC televizija 
Vilniaus Gorh; 
parodė jį jau ž 
geroje nuotaiK 
kad lietuviai 
j imais . Į kažku 
bus Lietuvai nei 
a tsakė: „Jūs ga 
laisvę, pažiūn 
liau. Turėkite • 
korespondentą 
Lenino pamir-
Lenino pasira-
sutart į , kuria 
kokių interesu 
pažįsta jos nepv 

šito nenumaty 
jis buvo vežam 
susitikimui su 

>erduodama iš 
>vo sutikimą, 
nių apsuptą, 
• ir pranešė, 
utiko su plo-
klausimą, ar 
įklausomybė. 
te ekonomine 
te kas bus to-
įtrybės" ABC 
x> to parodė 

. ir čia priminė 
i 1920 metais 
•sako nuo bet 
-jtuvoje ir pri-
ausomybę. Po 
įsikalbėjimo 
vieną fabriką 
iarbininkais. 

valstybės galvai. 
Sąjūdžio mitinge kalbėtojais 

buvo numatyti Sąjūdžio pirm. 
Vytautas Landsbergis, min. 
pirm. pavaduotoja ir Sąjūdžio 
tarybos n a r ė Kazimiera 
Prunskienė ir galbūt vienas iš 
buvusių Lietuvos partizanų 
pneš 1952 metus, o taip pat Lat
vijos ir Estijos frontų vadai. 
Mitingui duotas laikas — tik 
viena valanda. Tada, 5 vai. 
popiet, minia užsidega žvakes ir 
tyloje susikaupia 15 minučių, 
tuo pareikšdama prie žvakių 
šviesų, kad ,.mes norime lais
vės", aiškino Kanapienis. Visos 
katalikų ir rusų ortodoksų 
bažnyčios skambina varpais 15 
minučių, solidarizuodamos su 
aikštėje esančia minia. Kana 
pienis priminė, jog rusų atstovai 
pranešė Sąjūdžiui, kad visos 
ortodoksų bažnyčios jungiasi su 
lietuviais ir visoje Lietuvoje 
skambina varpais. Po to, 5:30 
vai popiet Vilniaus katedroje šv. 
Mišios, t ransl iuojamos ir 
aikštėje. 

He!s Lanlngrad 
/ -.- ar 
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P a k v i e s t a s a 
Kanapienis 

nebuvo aišku 
m a s i n į mi* 
aikštėje 4 vi 
tadienį). Kaiji 
a tsakė nežiną 
bus . Mitina 
buvo pasiru' 
išlydėti iš rr. 

kti į mi t inga 
<o, jog tada 
is atvyks į tą 
ą k a t e d r o s 
įpiet (ketvir-
vo pakviestas. 

- ;r jis tuo metu 
ganizatoriai 

jį sutikti ir 
ĮO ka ip dera 

Partija vengia Sąjūdžio 
Pranešama, kad Gorbačiovas 

5:30 vai. susitinka su Lietuvos 
inteligentija. Iš Sąjūdžio tarybos 
buvo pakviesta 10 asmenų, bet 
nebuvo aiškiai žinoma, ar jie 
dalyvaus, kadangi jie buvo 
kviesti ne kaip Sąjūdžio 
atstovai, bet kaip savo profesijų 
žmones Pavyzdžiui, Landsber
gis gavo kvietimą per Lietuvos 
Kompozitorių sąjungą , 

Vakar dienos laidose daugelis 
JAV laikraščių pirmuosiuose 
puslapiuose dėjo plačius 
reportažus iš Vilniaus ir 
mitingo įvairias nuotraukas. 
Gaila, kad visų žinių negalima 
iš karto perduoti. 

Gyvoji grandinė 
Ukrainoje 

U k r a i n a . — Ukra inos 
a l te rnatyvinės parti jos ir 
judėjimai ruošiasi sausio 22 
dieną paminėt i Ukra inos 
valstybingumo 72 metines. 

1918 m egzistavo Ukrainos ir 
Vakaru Ukrainos Liaudies Res
publikos, tų pačių metų sausio 
22 dieną susijungusios i vieną 
valstybe — Ukrainos Liaudies 
Respublika- 1918 m. viduryje 
Raudonajai armijai sutriuš 
kinus negausias šios valstybės 
karines pajėgas, respublika 
„tapo" Ukrainos Tarybų Socia
listine Respublika. 

1989 m. gruodžio !6 dieną 
Didžioji RUCH Taryba nu
sprendė paminėti anksčiau 
nutylimą Ukrainos valstybin
gumo datą. surengiant 1990 m. 
sausio 21 dieną gyvąją žmonių 
siena maršrutu Lvovas — Ter-
nopolis — Rovno — Zitomiras — 
Kijevas iki Kijevo Sofijos 
soboro. Gyvosios grandinės ilgis 
apie 450 km. įsteigti šios akci
jos organizaciniai komitetai. Di
džioji RUCH Taryba kreipėsi \ 
visas įstaigas ir organizacijas, 
prašydama sausio 22 d. visoje 
Ukrainoje iškabinti tautines 
geltonai žydras vėliavas. 

Latviai atšaukė 
plenumą 

Ryga. - Sausio 5 dieną 
turėjęs įvykti Latvijos Komu 
nis tu parti jos p l enumas 
nukeltas į mėnesio galą. Tai 
motyvuojama tuo. kad nei sava
rankiškos, nei nesavarankiškos 
Latvijos Komunistu partijos 
šalininkai nėra pas i ruošę 
plenumui. Taip pat manoma, 
kad Latvijos komunistai laukia 
M. Gorbačiovo vizito į Lietuvą 
ir jo rezultatu. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone vakar dieną 
prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos buvo pabaltiečių suruoštos 
demonstracijos, solidarizuojant 
Lietuvai. Taip pat surengtos 
pamaldos tautinėje Amerikos 
Mergelės Marijos šventovėje. 
Šios bažnyčios solidarumas su 
Lietuva buvo pareikštas taip 
pat s k a m b i n a n t penkias 
minutes varpais. 

— K a n a d o s l ie tuvių 
bažnyčiose vakar buvo laikomos 
šv. Mišios, solidarizuojant su 
pavergtos Lietuvos šauksmu. 

— „Sun-Times" dienraščio 
koresponden tas rašo. jog 
lietuviai sutiko Gorbačiovą 
mandagiai, bet prašė, kad grįž
damas namo, kartu pasiimtų ir 
Sovietų kariuomenę. 

— „Mes neįsijungeme į Sovie
tų Sąjungą, jūs pagrobėte mus'l 
buvo vienas didžiulis plakatas 
minioje Vilniaus katedros aikš
tėje, praneša „Los Angeles 
Times". 

— „Chicago Tr ibūne" rašo, 
jog šio dienraščio koresponden
tui. V. Schodolskiui, V. Lands
bergis Vilniuje pasakė: „Mums 
Gorbačiovas yra tik kaimyninės 
valstybės galva, su kurią mes 
turėjome ilgus ir nemalonius 
ryšius. Mums yra aišku, kad 
mes esame nepriklausoma vals
tybė, kurios suverenitetas buvo 
pažeistas 1939 metais". 

— Sovietų Sąjungos prezi
dento M. Gorbačiovo kelionė į 
Lietuvą pirma kartą buvo skel-
biama iš anksto. Paprastai jo 
keliones sąjungos ribose buvo 
skelbiamos iki šiol tik tada. kai 
jos jau įvykdavo. 

— S o v i e t a i nevaržydami 
išdavė užsienio žurnalistams 
leidimus vykti į Lietuvą; net ir 
Sovietų Sąjungos Užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
direktorius Genmady Gęrasi-
movas atvyko kartu. 

— Lietuvoje jau esančios dvi 
Komunistų partijos, pasakė 
vienas atskilusių komunistų 
vadų — Vytautas Kardamavi-
čius „Chicago Tribūne" kores
pondentui Vilniuje. Jis nenuma-
tąs galimybių susitaikinimui. 

— Kaune , rinkdamas žinias, 
lankėsi Sovietu ideologas iš 
Kremliaus — Vadimas Medve
devas, kuris savo pareiškimus 
švelnino, nors ir kritikavo 
Lietuvos Komunistų partijos 
atsiskyrimą nuo Maskvos. Jis 
bijąs, kad lietuvių pavyzdžiu 
nepasektų ir kitos respublikos. 

— V a k a r demonstracijų metu 
VVashingtone prie Sovietų 
ambasados įvyko netikėtas da
lykas - išėję iš ambasados So
vietų konsulas Georgijus Mar 
kazovas ir spaudos sekretorius 
Borisas Malakovas pasikvietė į 
vidų pokalbiui Astą Banionytę. 
Arvydą Barzduką ir Audrone 
Pakštienę Pokalbis mums dar 
nežinomas. 

— Vilniuje praėjusi šeštadie 
nį maždaug 5,000 lenkų, rusų. 
gudų ir gal kitų tautybių 
žmonių buvo susirinkę į sporto 
stadioną ir pasisakė už. vienybę 
su Maskva, tač iau , kaip 
užsienio korespondentai pra 
neša, jų tarpe nebuvo didelio 
entuziazmo. 

— Maskvoje pirmą kartą nuo 
1928 m kai buvo uždarytos pro 
testuntų seminarijos, vėl galės 
veikti protestantų seminarija, 
kurioje galės studijuoti 50 
studentų. 

KALENDORIUS 

Saus io 12 d.: Ernestas. Gidą. 
Cezarija, Lingaile. Vaigedas. 

S a u s i o 13 d.: Gotfridas. 
Veronika, Dargaudas, Gilvydė. 
Iveta. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 7:17, leidžiasi 4:40. 
Temperatūra dieną 25 1 . nak 

tį 14 1 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. sausio mėn. 12 d. 

/PORTO APŽVALGA 

PASIRUOŠIMAI IV TOMS 
PASAULIO LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖMS 

Žaidynių Lietuvoje 
galimybės 

III-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to žaidynių metu Adelaidėje, 
Australijoje, Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto prezidentui 
Artūrui Poviliūnui pasiūlius IV-
sias PLS žaidynes ruošti Lie
tuvoje, Amerikos ir Australijos 
sportininkai, jų vadovai ir pilną 
sa lę pr ip i ldę žiūrovai šį 
pasiūlymą spontaniškai ir en
tuziastingai priėmė. Džiaugs
mingai ši žinia buvo priimta ir 
Lietuvoje. Sporto vadovai, dar
buotojai, sporto federacijų ir 
sąjungų atstovai kiekviename 
posėdyje ir kiekviena proga 
diskutavo šį klausimą, pradėjo 
planuoti. Visi sutiko, kad šis 
įvykis bus istorinis, kad jam 
reikia atitinkamai ruoštis, kad 
jo mintis turi būti — „svarbu 
dalyvavimas, ne laimėjimas". 
Šios žaidynės turi būti Lietuvos 
ir išeivijos sportininkų susivie
nijimas, susipažinimas ir susi
draugavimas. Jose turi daly
vauti visi išeivijos sportininkai, 
nežiūrint jų lygio bei amžiaus. 

Konkretaus darbo pradžia 
Vilniuje 

Oficiali pradžia buvo padaryta 
praėjusį gruodžio mėnesį 
Vilniuje sudarant žaidynių or
ganizacinį štabą. įvyko pirmas 
to štabo pasitarimas su sporto 
federacijų vadovais ir valsty
binio sporto komiteto atstovais. 
Štabą sudaro: Lietuvos Tautinio 
Olimpinio komiteto generalinis 
sekre tor ius J. Gr inbergas , 
Lietuvos Valstybinio Sporto 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas A. Kukšta, K. Girdžius ir 
R. Jogėla. Nutarta: 

1. Vietoje planuojamos žal-
giriados, šiemet ruošti Lietuvos 
sporto žaidynes, kuriose pa
aiškės kurios komandos ir spor
tininkai dalyvaus IV-se PLS 
žaidynėse. Tai bus tarsi gene
ralinė repeticija prieš išėjimą į 
pasaulio lietuvių sporto areną 
visiems — ir sportininkams, ir 
sporto šakų federacijoms, ku
rioms patikėta šias varžybas 
rengti. 

2. Per sausio mėnesį federaci
jos turi paruošti žaidynių nuo
status, numatyti varžybų datas 
ir vietas. Varžybų geografija 
turėtų būti kuo platesnė ir 
apimti kuo daugiau miestų ir 
rajonų.. 

3. Žaidynes turi praturt inti 
įvairi kultūrinė programa ir 
susitikimai su sporto darbuoto
jais bei svečiais. 

4. Valdžios pažadėtos para
mos, aišku, neužteks. Finan
sinei paramai telkti atidaryta 
LTOK sąskaita, kuriai pinigai 
ar čekiai adresuojami — „Žai
dynėms". 

5. Žaidynių stabas koordinuos 
visus paruošiamuosius darbus, 
padės federacijoms.sprendžiant 
dalyvių priėmimo, aprūpinimo, 
laimėtojų apdovanojimo ir kitus 
klausimus. 

Pasiruošimai Chicagoje 

Beveik tuo pat metu Chica 
goję įvyko ŠALFAS s-gos centro 
valdybos posėdis. Kadangi 
ŠALFAS s-gos metinis suvažia 
v imas , spalio mėn. jvy 
kęs Clevelande. įgaliojo 

valdybą sudaryti išvykos į 
Lietuvą organizacinį komitetą, 
o taip pat tvarkyti ir atstovų 
pasitarimuose klausimą. Pasita
rimai vyks liepos mėn. Lietuvo
je. Šį organizacinį komitetą su
daryti buvo pavesta Vytautui 
Grybauskui, sėkmingai vadova
vusiam išvykai į III-sias PLS 
žaidynes Australijoje. Jo pa
kviesti į šį komitetą sutiko 
įsijungti: pirmininkas Valdas 
Adamkus — dabartinis ŠAL
FAS s-gos centro valdybos 
p i rm. , re ika lu vedėjas ir 
išdininkas Algis Tamošiūnas, 
sekretorė Renata Žilionienė ir 
spaudos r e i k a l a m s bei 
vykdomasis vicepirmininkas — 
Vytautas Grybauskas. 

L i e t u v o s k r e p š i n i o „ t ė v a s " adv. K. Sav ick į - . v a s a r ą l a n k y d a m a s i s o k . L i e t u v o j e , t e i k i a a u t o 
g r a f u s k r e p š i n i o e n t u z i a s t a m s . 

Šis komitetas pasiryžęs tuoj 
pat pradėti darbą, pirmiau
sia prisistatydamas Lietuvai 
ir ŠALFASS s-gos klubams, 
juos kviesdamas neatidėliojant 
pradėt i organizacinį darbą 
išvykai į Lietuvą. Numatoma, 
kad Kanados sporto klubams 
bus sudarytas a t sk i r a s or
ganizacinis komitetas. Jį su
daryti numatoma kviesti To
ronto „Aušros" klubo sporto 
darbuotoją Šileikį. Turistams, 
kurių atrodo, bus didžiulis 
būrys, numatomas atskiras 
organizatorius. 

Atstovais į sporto darbuotojų 
pasitarimą, liepos 24 dienomis 
vyksiantį Vilniuje, numatomi 
— ŠALFASS centro valdybai 
atstovaujantis Rimantas Dir
voms, Aleksas Lauraitis ir Algis 
Tamošiūnas . Tuoj pa t bus 
pranešta klubams, kad pradėtu 
registruoti savo atstovus į šiuos 
pasitarimus. Centro valdybos 
pirm. V. Adamkus Lietuvoje 
lankysis gegužės mėn. Ten jis su 
Lietuvos organizaciniu štabu 
sudarys tų pasitarimų progra
mą ir aptars visus reprezen
tacinius klausimus, liečiančius 
žaidynių atidarymą, uždarymą, 
k u l t ū r i n i u s r e n g i n i u s bei 
įvairius pasitarimus. Atstovų 
pasitarimuose numatoma suda
ryti galutinę žaidynių varžybine 
programą; bus ati t inkamai pa
keisti žaidynių nuostatai bei 
svarstomas koordinacinio komi 
teto sudarymo klausimas. 

Pasidalinimas darbais 

Tuo būdu Lietuvoje darbas ir 
IV-jų PLS žaidynių pradžia yra 
su organizaciniu štabu ir visu 
sporto šakų federacijomis, 
kurios savo sporto šakoms turi 
sudaryti programą, nuostatus, 
numaut i laiką ir vietą. Tuotar 
pu mūsų klubams reikia neati 
dėliojant šaukti narių susirin 
kimus, žiūrėti kurios komandos 
ir pavieniai sportininkai norėtų 
ir galėtų vykti į Lietuvą ir tuoj 
pradėti organizacinį darbą. 

IV-jų PLS žaidynių data — 
1991 m. liepos27 -rugpjūčio 11 
d. Visi klubai, komandos ir pa 
vieniai sportininkai gaus asme 
niškus iškvietimus, kas užtik 
rins jiems nakvynę ir maistą, 
tik reikės patiems užsimokėti 
kelionę iki Vilniaus ir atgal. 
Tačiau, kad tai būtų įmanoma 
laiku su tva rky t i , galut ine 
registraci ja r e ika l inga 
mažiausiai 6 mėnesius prieš 
žaidynes 

V.G. 

Futbolas Chicagoje 

LITUANICA - FALCONS 6:1 
Žiemos sezono pirmose salės jor diviziją, kaip ir lauko pir-

pirmenybių rungtynėse „Litu- menybėse. Ar ..L" komanda turi 
anica-Liths" vyrų komanda 
praėjusį sekmadienį, sausio 7 d., 
laimėjo prieš graikų „Falams" 
komandą įtikinančiu rezultatu 
6:1. Mūsiškių naudai įvarčius 
įkirto E. Jenigas, A. Krygeris, 
T. Maestre po vieną ir John 

šansų ir sales pirmenvbėse 
pereiti į Major? — gali kas pa
klausti. Kodėl ne, jei tokie „Hot 
tricks" dažniau pasikartos... 
Nors mūsų komanda ir pačiose 
pirmose rungtynėse atrodė 
neblogoje fizinėje kondicijoje, 

Cowley 3. Paskutiniojo įvarčius bet dar neužtektų pasidaryti 
galima laikyti vienu tipiškiau
sių „Hat tricks" arba magiš
kais, nes jam (John) užteko tik 
būti tinkamu laiku, tinkamoje 
vietoje ir kamuolys atsidūrė 
tinkle. 

Pirmoje divizijoje rungty
niauja 10 komandų: graikų 
„Falcons". vokiečių „Fortūna", 
„F ich te -Rams" , Wauconda 
„Chie f ir „Real F.C.". čekų 
„Sparta". Addison rinktinė, 
lenkų ..Royal Wawel", jugos
lavų ..Croatans" įr „Lituanica-
Liths". 

Pirmenybių sezono pabaigoje, 
dvi daugiausia taškų surin
kusios komandos, pereis į Ma-

meisteriu. Ir kitos komandos — 
„Croatans", Addison, „Fortūna" 
ir „Royal \rVawel" iš anksto 
nesiruoš kapituliuoti. 
Jaunių futbolo komandos 

priešininkas ..Slovaks" koman
da pirmoms rungtynėms nepasi
rodė. Vietoje rungtynių, jaunių 
komanda sak panaudojo rimtai 
treniruotei. Šį sekmadienį, 
sausio 14 d.'jauniai žais prieš 
„Green — VVhite Strikers" 10 
vai. ryto. 

Vyrų komanda žais 4 valandą 
po pietų p r i eš Wauconda 
„Chiefs". Rungtynės vyksta 
Villa Park. LL, Odeum Center. 

J . J . 

PLAUKIMO PIRMENYBĖS 
TORONTE 

1989 m. Š. Amerikos pabaltie-
čių plaukimo pirmenybes 
pravedė Toronto estai, 1989 m. 
lapkričio 5 d.. Trinity Recrea-
tion Centre. Toronto. Ont. 

Varžybose dalyvavo 46 
plaukikai, iš jų 10 lietuvių (5 iš 
Kanados ir 5 Clevelando LSK 
„Žaibo"\ Didesnę pusę dalyvių 
sudarė estai, kurie ir vyravo 
rungtynėse. Pirmenybės praėjo 
sklandžiai, vadovaujant Pabal-
tiečių Sporto F-jos plaukimo 
vadovei, estei Mai Kreem su pa
kankamu būriu talkininkų. 

Iš lietuvių varžovų gerai 
pasirodė Hamiltono McMaster 
universiteto studentas Jonas 
Vade ika , laimėdamas pirmas 
vietas 500 yd. laisvu stiliumi 
(5:20.25 min.). 100 yd. 1. St. 
(52.5 sek.). 100 yd. nugara 
(1:03.6 min.) ir 200 yd. komplek
siniame plaukime (2:14.7 min.). 
gaudamas iškiliausio vyrų 
klasės plaukiko žymenį. 

Iškiliausio berniukų 9-10 m. 
klases plaukiko žymenį gavo 
Pi lypas T a r a š k a (Clevelando 
. .Ža ibas" \ laimėjęs pirmas 
vietas 50 yd. 1. st. (37.6 sek), 50 
yd. nugara (44.75 sec.) ir antras 
50 yd. peteliške (45.4 sek.) ir 100 
yd. kompleksiniai (1:36.1 min.). 

Iš l ie tuvių dar neblogai 
pasirodė Veronika Taraškaitė 
„Žaibas", laimėjusi pirmą vietą 
200 yd. kompleksiniai (3:16.8 
min. > ir antras vietas 50 yd. 1. 
st. (31.9 sek. i bei 50 yd. nugara 
(37.7 sek.1 mergaičių 11 12 m. 
klasėje ir Mikas Rovas (Toron
to), iškovojęs pirmą vietą 25 yd. 
krūtine (25.13 sek.), antras 
vietas 25 yd. nugara (23.13 sek/> 

ir 25 yd. peteliške (21.9 sek.) bei 
3-čią vietą 25 yd. 1. st., berniu
kų žemiau 9 m. klasėje. 

Lietuvių pirmenybės buvo 
išvestos iš pabaltiečių varžybų. 
Lietuviu dalyvavimą koordina
vo Barbara Taraškienė „Žai
bas". 

LAUKO TENISISTŲ ŽINIAI 

Papildomai pranešame, kad į 
40-jų ŠALFASS-gos žaidynių, 
vyksiančių š.m. gegužės 25-28 d. 
Bosotone. Mass.. programą 
įtraukiama ir lauko tenisas, 
gavus ŠALFASS Teniso komite
to pritarimą. Taipogi papil
domai numatoma įtraukti ir 
skvašo įsąuash) varžybas. 

A.A. JONAS UOGINTAS 

Jonas Uogintas atsiskyrė su 
šiuo pasauliu š.m. spalio 26 d. 
šv. Jono lietuvių kap inės 
Anapilyje ir vėl priglaudė dorą 
ir darbštų pokarinės bangos 
tremtinį. 

Velionis gimė 1915 gegužės 16 
d. Gudžiūnų kaime. Baigęs 1938 
m. Kauno aukštesniosios tech
nikos mokyklos penkerių metų 
kursą. įstojo į Karo mokyklą 
aspirantu. 1939 m. baigė ją 
jaunesnio leitenanto laipsniu. 
1941 m. Pramonės ministerio 
įsakymu, jis skiriamas Pale
mono plytinės direktoriumi. 
1942 m. Kauno aukštesnioji 
technikos mokykla suteikia jam 
mechanikos inžinieriaus vardą. 

Velionis buvo Kauno LGSF 

LIETUVOS 
PARAŠIUTININKAI 

CALIFORNIJOJE 

Praėjusią vasarą amerikiečiu 
parašiutininkai Chain Reaction 
Sky Diving Club nariai lankė
si ok. Lietuvoje. Šio klubo kvie
t i m u pietinėje Californijoje tris 
savai tes (sausio-vasario mene 
šiais) lankysis septyni para
š iu t in inkai iš ok. Lietuvos. 
Penktadienį, sausio 26 d., 7:30 
vai. vak., Los Angeles Tautinių 
Namų viršutinėje salėje ruo 
š iamas su jais susipažinimo 
v a k a r a s . Bus rodomos 
vaizdajuostės iš parašiutininkų 
skrydžių Lietuvoje. Šio vakaro 
rengėjai sporto klubas „Banga" 
ir Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles apylinkės valdyba, 
kviečia jaunimą ir visuomenę 
atvykti ir susipažinti su svečiais 
sportininkais iš ok. Lietuvos. 

Šeštadienį, vasario 3 d., 10 
vai. ryto Chain Reaction Sky 
Diving Club organizuoja šuolį iš 
l ė k t u v o , k u r i a m e l i e tuv ia i 
paraš iu t in inkai demonstruos 
skridimą parašiutais. Skrydis 
parašiutais vyks Perriš Valley 
Sky Diving Club , Perriš, Cali-
fornia, į pietryčius nuo Los 
Angeles, netoli Lake Elsinore. 
Visi kviečiami atvykti. Informa
cijoms skambinti Edmundui 
Kulikauskui (714)521-8694. 
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ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
ŽAIS DETROITE 

Sausio 19 d. Auburn Hills. 
Michigane, vyksiančiose krep
šinio rungtynėse „Golden State 
VVarriors" komandoje žais 
olimpinis medalistas Šarūnas 
Marč iu l ion i s . Detroi to ir 
apylinkių lietuviai nepraleis
kite progos atsilankyti į tas 
rungtynes. 

DR. KENNETH J. YERKES 
DR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
f»er«if»(ntt»m* nuotakia 

2436 W. Uthuanlan Ptaza Coui 
VU, (1-312) 925-*28« 

507 S GMbart, LaGrang*. !L 
Tai. "70%: 352-4487 

MOTINOS NELAIMĖ 

Varydama atbulą automobilį, 
motina Orland apskrity už
važiavo ant vaikaičio ir taip 
sunkiai jį sužeidė, kad tas mirė 
Palos ligoninėje. Vaikutis tik 27 
dienų. Motina jį buvo padėjusi 
ant žemės, tvarkė kitus vaikus 
ir pamiršo, kad vaikutis guli 

į ties automobilio užpakaliu. 

Kab. U I . (1-312) 5850348; 
R«z. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm :r ketv 12-4 

6-9. antr 12-6: penkt 10-12. 1-6 

DR. VIJAY BAJAI, M D.. S.C. 
GvDVTOJAS 'R CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
W ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabnete) 
Poklausc Hoiy Cross •'• Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chlcaco 
Tart. (1-312) 434-5549 t.e-k'a 24 vai } 

Pirm antr ketv peikt, nuo 12 ik: 6 v v 

Kab. tai. (1 312) 471-3300: 
Rez. (708) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠiPCHES LIGOS 

7722 S. Kedzle Ave).. 
Chicago. III. 6 0 6 5 2 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
paga' susitarmą 

Kab. (1-312) 735-4477: 
Re*. (708)246-0067; a-c? (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ !R 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL 9UILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal sušnariną 

A. a J o n a s U o g i n t a s 1 9 3 9 m. Lietu

vos k a r i ū n o u n i f o r m o j e 

spor to klubo n a r i u . Žaidė 
futbolą, krepšinį ir tinklinį. 
Toronte Jonas Uogintas dar
bavosi išeivijos sporto ad
ministracinėje srityje. 1959 m. 
jis buvo išrinktas Kanados spor 
to apygardos vadovu. Nuo 1963 
m. velionis aktyviai dirbo TLSK 
..Vytis" valdyboje, eilę metų 
sąžiningai eidamas iždininko 
pare igas . 1970 m. buvo ir 
ŠALFASS centro valdyboje iždi
n i n k u bei protokolo 
sekretoriumi. 

Velionis paliko žmoną Nata
liją, dukteris Nijolę ir Gretą bei 
sūnų Stasį. Toronto „Vytis". 
praradęs nuoširdų narį ir darbš
tų bei sąžiningą pareigūną, 
reiškia gilią užuojautą šeimai. 

Juozas Balsys 
,.Tėviškės ?ibnr'<>.i" 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIU LIGOS 

3900 VY 95 St. 
Tel. (708) 422-0101 

Vaiandcs pagal scs-arimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specaiybe vrjaus •• kraujo ligos 
Necni'urg.n-s •ssip|etusn^ venų 

ir nemc-oicJu gydymas 
5540 S. Pu'ask. Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

Vaiancos pagal sus'tar"ną 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

Re'kaiui esant atvažiuoju 'r \ namus 

Carrjiac Diagnosis. LtcJ 
Marquette Meciical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. J L 6062S 

Tel. (V312j 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA. M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies i' Krauiagysliu Ligos 
Valančios pagal susitanmą 

Namu, (708) 584-5527 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzle. Chicago. III. 

Tel. (1-312) 925-2670 
1185 Dundee Ave.. Elgln. IH. 60120 

Tol. (708) 742-0255 
Valandos paga; susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydylo)a 

2659 W 59th St Chicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79t" Ave HiCKOry H'lls IL 
Tai. (708) 5988101 
Vai pagal susita^-na 

Tai. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave . Cicero 

Kasdien 1 :k; 8 vai vak 
išskyrus trec Sėst 12 ik; 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GVDyVIAS 3E C-i^UPGUA 
155 N. Mlchigan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

Ta*. (1-312) 565-2960 vei«a 24 vai > 
Valandos paga1 susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ iR VAIKŲ L*GOS 

SPECIALISTE 
VEOlCAl BUiLDiNG 
3200 W. 81 «t Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737.1168: 
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Kur Bažnyčia teikia 

PAGALBĄ TĖVAMS 
Pasaulyje, kuriame iš visų pu

sių — per reklamas, televizijų 
programas ir bulvarinę spaudą 
— yra propaguojamos indi
vidualizmo, materialinio savęs 
tenkinimo ideologija, Bažnyčia 
kelia šeimyninio, bendruomeni
nio gyvenimo idealą, pasi
šventimą kitų gerovei. Bet tai 
jau daroma ne tik oficialių 
bažnytinių dokumentų pusla
piuose. Seimas ir šeimyninį 
gyvenimą stengiasi remti ir ug
dyti parapijos, globodamos 
tokias draugijas kaip Christian 
Family Movement ir Marriage 
Encounter. turėdamos specia
lias pamaldas vaikams bei ki
taip rodydamos šeimoms su vai
kais svetingumą. 

Tačiau reikia ir tiesioginės pa
galbos — kursų tėvams, kaip 
būti krikščioniškais tėvais, kaip 
atsispirti supančiai sekuliariz-
mo dvasiai. New Yorko arkivys
kupijoje veikia speciali tėvų 
švietimo programa, ir viena jos 
direktorių — Lorraine Amen-
doiara. yra koautorė knygos 
apie šią programą: Bringing Fa-
milies Together (Our Sunday 
Visitor Press, 1989). 

Our Sunday Visitor laikrašty 
(1990.1.7) duotame pasikalbėji
me Amendolara sako. jog kaip 
tik dabar, kai šeimos darosi vis 
mažesnės — ne tik vaikų skai
čiumi, bet ir tėvų (dažnai vie
nam tėvui ar motinai lieka au
ginti vaikus i — konkreti pa
galba šeimoms yra būtinesnė 
negu bet kada praeity. 

Padėti tėvams vaikus auginti 
turi ir Bažnyčia ne tik dėl to. 
kad, anot Šv. Tėvo. pasaulio ir 
Bažnyčios a te i t is eina per 
šeimą, bet ir dėl to. kad Kristus 
vaikus pavadino didžiausiais 
dangaus karalystėje, sako New 
Yorko arkivyskupijos tėvų švie
timo programos vedėja. 

Be abejo, ji sako, ir nebažny
tinės grupės duoda tėvams 
vaikų auklėjimo kursus, bet 
dažnai šios neturi tęstinumo, 
yra vienkartinio kurso ar sa
vaitgalio formos. Be to, ta i , ką 
jos moko nėra tai, ką Bažnyčia 
mokytų. Jei Bažnyčia yra ir 
Motina ir Mokytoja, tai jai dera 
ugdyti ir mokyti tėvus jų šeimy
ninio gyvenimo, vaikų ugdymo 
pašaukime. 

Amendolara aiškina, kad ji šį 
darbą apsiėmė, matydama, kad 
tuo laiku JAV-ėse Bažnyčia ne
turėjo jokios sistemingos švie
timo programos tėvams krikš
čioniško auklėjimo srityje. Atro
dė, lyg būtų manoma, kad žmo
nės staiga mokės būti tėvais, 
kai jiems gims vaikai, o Bažny
čia rūpinosi tik grynai dvasi
niais dalykais. Šiandien, anot 
Amendolaros. matome, kad ne
galime taip atskirti dvasinio 
gyvenimo nuo gyvenimo pasau
lyje. Matome, kad ne tik dvasiš
kiai, bet ir pasauliečiai yra pa
šaukti pilnai sekti Kristumi, 
tapti šventaisiais ir tad yra 
reikalingi jiems atitinkamos pa
galbos savame luome siekti 
šventumo. 

Ji pasakoja, kad ji dažnai pa
klausia kunigų, kiek metų jie 
ruošėsi savo pašaukimui. Jie at
sako: Dvylika. Tada ji sako, 
„Moterystės sakramentui pasi
ruošti Bažnyčia iš manęs rei
kalavo tik vienos dienos .Pre 
Cana* konferencijos, ir ta pati 
buvo ne per geriausia. 

Bet šiandien, ji sako. Bažny
čia yra jautri poreikiams tėvų, 
norinčių krikščioniškai auklėti 
vaikus, ir dėl toji numato didelį 
pasisekimą tokioms progra
moms per ateinantį dešimtme
tį. Didžiausios k l iū tys bū
siančios ne piniginės, o supra
timo, nes kai žinoma, ko no
rima, pinigų galima suorgani
zuoti. Be to, tokios progra
mos dažnai gali gauti para
mos ir iš nebažnytinių fondų. 

Užklausta, ką tėvams yra 

svarbiausia girdėti, ji pasakė, 
kad svarbiausia y ra tėvus 
palaikyti, paskatinti, nes paska
tinimo jie kaip ir nesusilaukia. 
Kasgi prieina prie motinos ar 
tėvo ir pagiria, kad gražiai 
suvystė kūdikį, kad gabiai su
tvarkė vaiko kaprizus? Dažniau 
išgirsta tokius komentarus: „Ko 
tavo vaikas prisiėdęs?" ar „tik 
palauk, kol pasidarys paaug
liu!" Kritikos pilna, paramos 
maža. 

Bažnytinė pagalba tėvams 
turėtų jiems pasakyti, kad bu
vimas ištikimais tėvais yra 
herojiškas, sako Amendolara. 
„Kai kalbame apie heroizmą, 
negalvojame apie tėvų ištikimy
bę ir kantrybę, auginant pa
auglius ar raminant rėkiantį, 
sergant} vaiką. Mes tik Motinai 
Teresei Indijoje priskiriame he
roizmą, bet nematome jo savose 
pastogėse. Mes save laikome pa
prastais tėvais, paprastomis mo
tinomis, o mūsų visuomenėje, 
.paprasta' — tolygu .bevertis, 
nereikalingas pagarbos", ir tad, 
d i rbam, .paprastų žmonių' 
darbą, .ner ko persistengti". 
Todėl ir visuomenė nevertina 
nei vaikų auklėjimo, nei vaikų. 
Bažnyčios pagalba tėvams turi 
užpildyti šį trūkumą", sako Lor
raine Amendolara. pati su vyru 
auginanti ir savus vaikus. 

Ji sako, kad ypač moterys yra 
reikalingos šios pagalbos, nes 
moterims nuolat sakoma „nepa-
silaidoti" namuose su vaikais ir 
šeimyninkavimu, kad jos tu
rinčios ir galinčios rasti pilnu
tinį savo pašaukimą, tuo pačiu 
laiku ir šeimą augindamos ir 
karjerą kurdamos. Amendolara 
sako: „Jei taip, aš nežinau iš 
kur jos ims laiką vaikų augi
nimui. Mūsų visuomenėje, as
mens gerbtinumas labai glau
džiai rišamas su pinigais — kiek 
uždirbi, kokiame name gyveni, 
kokią mašiną turi. Mažai vertės 
priskiriama vaikų auginimui, o 
tai yra svarbiausias dalykas, ką 
moteris gali savo gyvenimu 
pasiekti". 

Išsiskyrusiosms moterims ir
gi reikia daugiau paramos. JAV 
gyventojų surašymo biuras pra
neša, kad daugiau negu 90% 
moterų, gaunančių ištuokas, 
imasi auginti vaikus, bet tame 
stovyje jos praranda 73% buvu
sių pajamų. Tad nestebėtina, jei 
pusė motinų, auginančių vaikus 
be vyro, gyvena skurdo 
sąlygomis. 

Žinia, toji bažnytinė pagalba 
šeimoms, kuriai vadovauja L. 
Amendolara. nėra krizes pergy
venančioms šeimoms. Krizes 
pergyvenančioms šeimoms yra 
profesionalinės pagalbos visuo
se miestuose, ji sako. Bet nuola
tinės paramos, paskatinimo 
palyginti normalioms šeimoms 
yra didelis trūkumas. Krizei 
a t s i r a d u s i a per vėlu pagalbą 
teikti. „Bažnyčia turėtų kon
krečiai padėti krizių išvengti", 
sako Amendolara. 

MASKVA GRASINO 
LIETUVOS KOMUNISTAMS 

Oficialiai — įtikinimo pastangos, tikrovėje — gąsdinimai 
JUOZAS B. I AUČKA Kaip ir laukta. Lietuvos Ko

munistų partijos gruodžio 20 
dieną priimtas nutarimas persi
organizuoti į savarankišką 
partiją, nepavaldžią visasąjun
ginei partijai ir jos centro komi
tetui Maskvoje, ten susilaukė 
neįprastų reagavimų. Sušauk
tas centro komitetas dvi dienas 
svarstė susidariusią padėtį ir 
negalėjo susitarti, kas darytina. 
Pagaliau visiems patiko vieno 
komiteto nario kompromisinis 
siūlymas — tegul Gorbačiovas ir 
keli kiti komiteto nariai vyksta 
į Vilnių aiškintis su Lietuvos 
partijos vadovais. 

Anot Sovietų Užsienio reikalų 
ministerijos informacijos parei
gūno Gerasimovo, Maskvoje 
manoma, kad jos t ikr ie j i 
pageidavimai nebuvę supran
tamai išryškinti. Centro komi
tetas nekreipia dėmesio, kad 
už savarankiškumą pasisakė 
nepaprasto suvažiavimo 84 pro 
centai delegatų. Jiems turbūt 
atrodo bent oficialiai, kad nei 
Lietuvos komunistų partijos 
politbiuro nariai, suvažiavimo 
išvakarėse iškviesti į Maskvą ir 
kelias valandas priversti klau 
sy t i s . .vyresniojo brolio"' 
išdėstymų, nei centro komiteto 
ideologijos vadovo Medvedevo 
poros dienų „viešnagė-"' Vilniu
je ryškinimai neperdavę Lietu
vos komunistams centro komi
teto ir generalinio sekretoriaus 
„draugiškų pasisakymų", kokią 
žalą padarytų visai partijai, 
persitvarkymo programai ir 
visai Sovietų Sąjungai Lietuvos 
partijos apsisprendimas at
siskirti iš visasąjunginės parti
jos. Žodžiu, spaudimas iš „cen
tro" tęstas visu pajėgumu, tuo 
tarpu nepanaudojant smurto ar 
grasinimo. 

„Nesiklaups p r i e š n ieką" 

Vilniuje, Kaune. Klaipėdoje ir 
kituose miestuose daugiatūks
tantinės minios pareiškė savo 
pritarimą partijos ryžtingam 

Toji pagalba tėvams, kuri 
teikiama New Yorko arkivysku
pijoje, daugiausia reiškiasi 
vaikų krikščioniško auklėjimo 
kursais, kur tėvai išmoksta ne 
tik apie vaiko vystymąsi, bet ir 
kaip auklėjimą pritaikyti prie 
kiekvieno amžiaus poreikių — 
nuo pat gimimo iki vyriausių 
paauglių. O kursai taip pat nėra 
tik paskaitos, bet ir suteikia 
forumą tėvams pasidalinti savo 
patirtimi. Be to, ir kursų forma
tas yra lankstus, pripažįstantis 
faktą, kad kursų lankymui tė
vai negali mažų vaikų vienų 
palikti, ar kad iš viso vakariniai 
kursai gali būti šeimoms nepri
einami. Šiandien Bažnyčia yra 
jautri pasauliečių poreikiams, 
siekiant šventumo. Tokios sten
giasi būti ir parapijos, kurios 
nori būti tikintiesiems aktu
alios. 

a.j.z. 

kiant gruodžio ' 9 d. suvažia
vimo, gavau ner aža teigiamų 
atsi l iepimų. Jv padrąsintas 
m ė g i n s i u , pas naudodamas 
„Tiesoje" paskt'.btais prane
šimais, padaryt i neiškreiptą 
nepaprasto suvažiavimo disku
sijų skerspjūvį nors daugelio 
pasakytos kalbbs ir labai ilgos. 

Suvažiavi įno vaizdas 

Suvažiavimo \ osėdžiai vyko 
Valstybinio operos ir baleto 
t e a t r o rūmuose . Delegatų 
išrinkta 1038, t irp jų apie 40 
sovie t inės įgb os kariškių, 
kurių buvimas aiškiai matytas 
ir amerikiečių spaudos įsidėtose 
nuotraukose. Iš visų delegatu, 
mandatų komis os pranešimu. 
81 procentas lietuvių. 10 proc — 
rusai, lenkų — beveik 3 proc.. 
baltarusių — 2. arp delegatų 
beveik 93 procs* i baigę aukš-
tuolius mokslu- iš jų — 100 
mokslų dak t an ir Kandidatų. 
Dauguma partrn iai darbuotojai, 
mokslo, švietim •< katos ap
saugos sričių žm !5 žemės 
ūkio d a r b u o t ' . 23 dar
bininkai bei V ūkiečiai, I i 
pensininkų... A n umi delega
tai t a ip įsirašė1- 574 nuo 36 iki 
50 metų. 2 5 9 ' - nuo 51 iki 60 
metų. Iki 35 nfeu - 173, o per 
60 metų - 30V egatų. Praė
jusių metų pračP įe komunistų 
par t i jos nat skaičius 
nurodytas 209!£rl' . o gruodžio 1 
dieną tas skarciu< smukes iki 
199.517. l j f& 'metų birželio 
mėnesi partijoje buvę 1.690. 

T a u t y b ė m i s nariai pasis
kirstę: lietuvių!" veik 71 proc., 
rusų — 17 proc., enkų — 4 proc., 
kitų tautybių — ^ proc. Kaip 
praneš ta , pernai iš partijos 
išstojo 6,771 narys; 1.984 paša
linti, o įstojo pSrtijor 847. 

I 
B r a z a u s k o žodis 

Suvažiavimą pradėjo partijos 
nutarimui. Vilniaus masiniame pirmasis sek ' t lpr ius Algirdas 
susibūrime Justas Vincas Palec- Brazauskas s. ikindamas krei-
kis, naujasis centro komiteto pimusi „Gerb ; ^pi draugai" Jis 
sekretorius ideologijos reika- sveikino dėle. įtus ir svečius, 
lams, pasakė, kad Lietuvos pažymėdama- kad niekada 
partija prieš nieką nesiklaups. anksčiau neb;. »o susilaukta to-
Kai šis raš inys pasirodys, kio didelio žurnalistų skaičiaus 
turbūt jau žinosime apie Gor- kaip šiame is linkįs jiems 
bačiovo žadėto vizito vaisius, visiems gen arbo ir gerano-
Kaip ten bebūtų, gali būti riškumo. Sva- lysimi klausimai 
įdomu pažvelgti bent į santrau- liečia „ne tik k >munistus, bet ir 
ką to istorinio suvažiavimo dėle- visus Lietuvi - žmones". Visus 
gatų pasisakymų dėl partijos čia sukviet< „Lie tuva , jos 
ateities. Po straipsnio apie rūpesčiai, neKngva praeitis, ne-
komunistų pasisakymus belau- r imastinga (i jar t is ir ateities 

perspektyvos'". Lietuva turi 
būti „išmintingumo mastas. 
šventas, vienijantis tikslas". 
sakė Brazauskas. 

Priimta pasiūlyta darbotvar
kė, suvažiavimo kvorumui nu
statyta du trečdaliai delegatų, 
nutarimai priimami paprasta 
dalyvaujančių delegatų balsų 
dauguma. Suvažiavimo pir
masis posėdis buvo ištisai per
duodamas per radiją ir televizi
ją, o kiti — perduoti vakarinėse 
laidose. 

Po to Brazauskas padarė 
politinį pranešimą, pažymėtą 
darbotvarkėje pirmuoju klausi
mu. Iš pat pradžių jis pabrėžė, 
kad reikia ne tik „atsiskaityti už 
praėjusį laikotarpį, bet ir poli
tiškai įteisinti Lietuvos komu
nistų partijos savarankišku
mą". Suvažiavimas buvo būti
nas, norint „atsiriboti nuo tra
giškų partijos klaidų praeityje, 
stalinizmo nusikaltimų". Nori
ma pereiti prie demokratiškos 
politinės partijos statuso, pliu
ralizmo įteisinimo, siekiama 
ekonominio ir socialinio lygio 
pakėlimo, būtina įtvirtinti par
tijos savarankiškumą, kad būtų 
galima „demokratiniu keliu iš
kovoti vietą įstatymdavystės ir 
vykdomosios valdžios organų 
veikloje"'. Reikią atnaujinti cen
tro komitetą. Anot Brazausko. 
Lietuvos Komunistų partijos 
tikslai yra šie: vispusiškas 
demokratijos plėtojimas. Lie
tuvos valstybingumo atkūri
mas, savarankiška partija, pa
jėgianti išreikšt i Lietuvos 
žmonių interesus ir „konkuruo
ti su kitomis politinėmis jėgo
mis". Politinė-visuomeninė 
respublikos padėt is esant i 
sudėtinga ir p r i e š t a r inga . 
Politinė įtampa pasiekusi net 
kritine ribą. 

Už suverenią valstybę 

Ilgame pranešime Brazauskas 
pabrėžtinai sakė. kad Lietuvos 
komunistai yra uš suverene 
Lietuvos valstybę, drauge ir 
primindamas, kad pagal tarp
tautine teisę suverenitetas — tai 
politine nepriklausomybė ir 
savarankiškumas vidaus ir 
užsienio politikoje. Bet kaip tai 
pasiekti, klausė Brazauskas. 
Jau anksčiau pasisakyta už 
parlamentinį kelią, ir šioje srity
je jau esą kiek laimėjimų. Svar
bus žingsnis — ekonominis 
savarankiškumas, be kurio nej 
manomas joks politinis suvere
numas. Demokratijos plėtotei 
taip pat nemažai pasiekta, pa 

Po sol. V. Daunoro koncerto praeit;* sekmadieni. Iš kairės: sol. Stasys Ba
ras, sol. Vaclovas Daunoras ir sol. Jonas Vaznelis. 

Nuotr J. Tamulaičio 

ke i tus kelis konst i tuci jos 
straipsnius. Dabar visi piliečiai 
turį tas teises ir laisves, kurias 
užtikrina tarptautiniai teisiniai 
aktai. Esanti užtikrinta platės 
nė minties, sąžinės ir tikybos ar 
netikėjimo laisvė. 

Brazauskas peržvelgė tautos 
istoriją nuo 980 metų. kai pirmą 
kar tą šal t iniuose į rašy tas 
Lietuvos vardas. Anot jo. galime 
teigti, kad Lietuvos valstybė 
turi aštuonių šimtmečių isto
riją. Deja. vėliau ją ištikusios 
įvairios nesėkmės, tačiau ir ca 
rištinės priespaudos metais 
tauta išsaugojo ..savo savastį, 
lietuvių kalbą ir literatūrą". 

Neišvengė Brazauskas ir 
ankstesnių komunistinių teigi
nių, kad. žlungant carinės Rusi
jos ir kaizerinės Vokietijos įm 
perijoms. Lietuvoje ..buvo 
kuriama Tarybų valdžia ir kad 
už ją kovojo komunistai ir juos 
remiančios socialistinės jėgos". 
Tačiau jis pripažino, kad „akty 

. viai reiškęs ir tos politinės jėgos, 
kurias parėmė platūs visuome 
nės sluoksniai", kad „191* 
metų vasario 16-ji įėjo į istoriją, 
kaip Lietuvos valstybingumo 
atgavimo data". 

Teigiamai jis vertino nepri 
klausomos Lietuvos gyvenimą. 
Tauta įrodžiusi, kad .ji sugeba 
savarankiškai tvarkyti savo 
gyvenimą, sėkmingai plėtoti 
ekonomika ir kultūrą", turė
jusi tvirtą valiutą, tautines 
mažumos turėjusios palankias 
sąlygas savo kultūrai. Toliau jis 
primine 1926 m. gruodžio per 
versmą, po kurio buvęs įvestas 
autoritetinis režimas, sustipre-
jęs plačiųjų visuomenės sluoks
niu nepasitenkinimas esama 

padėtimi ". 
Toliau Brazauskas nurodė, 

kad Lietuvos valstybei sužlug
dyti „lemiamą vaidmenį . .kaip 
ir 18 amžiaus pabaigoje, atliko 
didžiųjų k a i m y n i n i ų šal ių 
valdovai ". ..Stalininės TSRS ir 
hit lerinės Vokieti jos" 1939 
metų sutartys ir jų slaptųjų 
protokolų į gyvend in imas 
. .a tvėrė ke l i u s L ie tuvos 
įjungimui i Tarybų Sąjungą". 
Lemiamas žingsnis buvo ženg
tas „1940 m. birželio 15 dieną. 
kai Raudonosios armijos papil
domi daliniai įžengė į Lietuvą". 
Pastebėkime, nors Brazauskas 
įjungimo nevadina prievartiniu, 
o Raudonosios armijos jsiver-
žimą vadina ..įžengimu". tačiau 
visiems'aikšir. kad jau nebe
kalbama apie „laisva valia" 
tautos prašymą įsijungti. 

Brazausko politiniam prane
šime visiškai neužsiminta apie 
1940 metų liaudies seimą, apie 
jo . . n u t a r i m u s " dėl laisvo 
įsijungimo. -lis tik pažymi, kad 
„istoriškai Lietuva 'tapo TSRS 
sudėtine dalimi tada, kai ten jau 
buvo įsitvirtunusi totalitarinė 
sistema ". J i s nurodė, kad 
Lietuvos komunistų partija 
nebuvo savarankiška jau ir 
1919 metais — ji buvo laikoma 
tik sritines teises turinčia or
ganizacija, o jos centro komi
tetas yra besąlygiškai pavaldus 
Rusijos komunistų partijos cen-
t to komi t e tu i . S t a l i n i n i a i 
metodai buvo naudojami Lietu
voje jau nuo 1940 metu vasaros. 
Nuo tu niet ų spalio 8 dienos par
tija tapusi tiesioginiu stalininio 
režimo įrankiu ir „galingo 
valstybinio represinio aparato 
priedeliu"' 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

R o m a n a s 

— Taip ponas, Taruli. 
— Kuo būsiu naudingas? 
— Gal malonėsite su manim. 
— Koks gi reikalas? 
— Policija — tarė parodydamas valdini n-

ir pridėjo: — nuo šiol tamsta esi mano žinioje 
privalau laikytis rutinos. Kalbėsime nuovado 
tai bandant pasišalinti, būsiu priversta-
jėgą ir ginklą. Prašau... — parodė j šaliga* 

Ėjom greta. Po valandėlės jis manęs p;* 
— Kada tamsta vakar grįžai namo? 
— Trečią valandą iš ryto — šiandien.. 
— Iš kur? 
— Iš Žaliosios šešiasdešimt šeši. Buvau -

pas savo kolegą Algį Žolelę. 
— O iš kur tamsta dabar grįžti? 
— Buvau bažnyčioje. 
— Su kuo tamsta šiandien mateisi? 
— Su panele Jolanda Kairyte. Kas 

nustebęs klausiau. 
Į mano klausima jis neatsakė. 
Nusileidę žemyn iš Žaliojo kalno 

kažkokia, nebepamenu, gatve ir atsidūrė-
gatvės papėdėje. Jau iš tolo matėsi pilk 
rūmai. Cia atsidurti visais metų laikais 
valandomis nėra malonu. Vidun buvau ; 
siauras užnakalines duns Mums akipm kai -

dorium atsidarė vienos durys ir išėjo stambus, rauplėtu 
veidu vyras. 

— Tardytojas dar čia? — paklausė mane atvedęs. 
— Taip. 
Kiek paėjėjus atsidūrėm ties durim, kurios buvo 

paženklintos tryliktuoju numeriu. Jėjom abu. Tai buvo 
mažas kambarys. 

— Lukterėkite valandėlę čia - tarė mane atvedęs 
ir išėjo. 

Kambaryje be stalo, kėdės ir pigiu audeklu apmuš
tos, gulėti skirtos sofos daugiau nieko nebuvo. Kitos 
durys vedė kitan kambarin. Valdininkui išėjus.atsi
sėdau. Buvo pekliškai graudu. Pykau savęs nebepakęs-

enklą damas. „Vania tu varna, kurgi įkišai galvą?" Štai kuo 
iskite kvepia visos Algio teorijos. Sujauktas sekmadienis. Jau 
Tams- pietų metas, o dar kažin kada čia to viso galas. Žvilg 
ludoti terėjau į laikrodi- Praėjo jau gerokas pusvalandis, kaip 

aš čia ir dar niekur nieko. Atsistojau ir priėjau prie 
usė: durų. Truktelėjau rankeną. Durys buvo užrakintos. Tik 

dabar pamačiau, kad vienintelis kambario langas buvo 
apkaltas grotais. Tas mane dar labiau pritrenkė. 
Ėmiau nervintis. Rūkyti, vaikščioti — niekas negelbėjo. 

šiuose' Minutės valandomis virto, o išsigandus širdis kalė kaip 
kūju. Pagaliau duryse grikštelėjo raktas. Duris atidarė 
kažkoks uniformuotas ir mane nuvedė į dvidešimtuo
ju numeriu pažymėtą kambarį. Tai buvo, kaip ir spėjau 
— tardytojo kabinetas. Už stalo sėdėjo pražilęs ponas. 

ko?— — Laba diena. — pasisveikinau. 
— Areštuoti nesisveikina — tarė mane atvedęs. 
— Ar aš jau areštuotas? Už ką? 

-ukom Žilasis pakele akis į mane atvedusį pareigūną, bet 
arodos nieko neatsakė. 
igumo — Prašau sėstis. 
isomis Atsisėdau Žilasis visą laiką žiūrėjo j mane. Lyg 

- <w per norėjo mano veide ar laikysenoje patirti mano kaltę 
it k o r i - Pacra l ian tarp-

— Tamsta pakvietėm išsiaiškinti kai kuriuos 
dalykus. Tamstos pagalbos esame reikalingi Matote 
yra įstatymai, kuriais vadovaujamės. Juos peržengus, 
tenka aiškintis ir dažnai nemalonumų patirti . — tarė 
rūstoku balsu. 

— Atsiprašau, — nepasidaviau prašau manęs ne-
gąsdinti. Jokiam įstatymui aš nenusižengiau — 
griežtokai ištariau. 

Žilasis iškart sušvelnėjo. Tą pastebėjau jo akyse ir 
veide. Kažinką jis būtų man sakes, bet pasakyti jam 
sutrukdė telefono skambutis. 

Klausau. Dar ne. Gerai. Paskambinsiu.. Tamsta 
nori sužinoti kuo nusikaltai ir kokios bausmės gali 
susilaukti — kreipėsi vėl i mane rūstokai. 

— Bausnvs' ' Kokios bausmes? Už ką? Kuo esu 
kaltinamas9 šoviau karščiuodamasis 

— Tamsta Antanas Tarulis? Kilęs iš Panevėžio? 
Gamtos matematikos fakulteto studentas9 Draugų va
dinamas Antanėliu9 

— Taip, — atkirtau griežtai 
— Tad būk malonus ir su visomis smulkmenomis 

papasakok kur tamsta vakar buvai, pradedant devin
ta valanda vakaro. 

— Aš manau, kad tai yra mano asmeniškas 
reikalas. Kur čia kaltė? 

— Prašau. - tarė griežtai - šį kartą jis jau bus 
viešas — pabrėžė - Čia, gerbiamasis ir tamstos kaltė 
išryškės. 

— Aš nesuprantuJcokia teise ir kokiu pagrindu esu 
kvočiamas? - spyriausi, ir matyt žiląų erzinau, nes jis 
braškino kėdę, o pirštais stalą barbeno. 

— Visi nusikaltėliai yra asmeniškumais gristi, 
todėl ir kaltajam skiriama bausme yra taip pat 
asmeniška - patylėjęs tarė. 

i Bus daugiau) 
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KELIONĖ LAIVU l 
MEKSIKOS RIVIERĄ 

Populiarina Lietuvos vardą 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

(Pabaiga) 
Miestui vardą suteikė Kolum 

bijos indėnai jį pavadinę „Stir 
nų vieta". Buvo pradėtas žymėti 
žemėlapiuose nuo 1541 metų. 
1833 metais generolas Antonic 
Lopez De Santa Ana, pasižymė
jo kare su Amerika Alamo 
mūšyje. Po to jis pralaimėjo du 
mūšius prieš Texas. 1834 metais 
buvo pasirašyta taikos sutartis 
su Amerika, kuri galutinai 
nustatė Amerikos ir Meksikos 
sienas. 1836 metais oficialiai 
įsteigtas Mazatlano vardo mies
tas. 

Po Kubos revoliucijos 1960 
metais,Amerikos turistai, kurie 
anksčiau važiuodavo praleisti 
atostogų į Kubą, dabar 
masiškai pradėjo važiuoti į šį 
miestą. 

Miestas atsigavo ekonomiš
kai, išvystė industriją ir didžiulį 
vėžių gaudymo centrą. Miesto 
centre stovi graži katedra — 
Guadalupės Marijos šventovė. 
Šioje katedroje visas grindinys 
ir sienos padengti spalvingu 
marmuru. Bažnytinėse statulo
se ir papuošaluose vyrauja 
tautodailės elementai. Ir čia 
prie bažnyčios, kaip ir Puerta 
Vallarta mieste, daug senų 
žmonių ir vaikų prašo išmaldos. 
Turistams gatvių pirkliai siūlo 
savo gamybos prekes ir žaislus. 

Labai gausu valgyklų. Meksi-
kietiško valgio mėgėjams yra ko 
pasiskaniuoti. Tačiau mūsų 
keliautojai nealkani ir valgiu 
mažai domisi. Yra didelis 
sidabro dirbinių pasirinkimas, 
o visų daugiausia — tai jūros 
gyvūnijos ir įvairiausių sraigių. 
Niekur kitur tiek daug neteko 
matyti. Daug tautinio meno 
juostų ir odos dirbinių, iš
dabintų spalvingomis variaci
jomis. Visur, kur tik beeitum, 
siūlo pirkt i meksikietišką 
skrybėlę. 

Labai įdomus lauko teatras: 
spalvingais rūbais apsirengę 
aktoriai, atlieka tautinį folklorą 
— dainas, šokius ir muziką. 
Profesionaliai atlikti šokiai 
paliko nepakartojamą įspūdį. 

Clevelando žinios 

„OKTAVOS" ANSAMBLIS 
CLEVELANDE 

Lietuvos Nacionalinės Fil
harmonijos profesionalinis 
pramoginės muzikos ansamblis 
„Oktava" šiuo metu gastro
liuojantis S. Amerikoje, vasario 
4 d., 4 vai p.p. koncertuos 
Clevelande, Dievo Motinos 
parapijom salėje. Koncertą 
rengia Clevelando Lietuvių 
Sporto klubas „Žaibas". 

..Oktavos" ansamblį sudaro 7 
ins t rumenta l i s tų kapela, 2 
dainininkai solistai ir Lietuvos 
Miss Gracija — šokėja Erika 
Meškauskai tė , tarptaut inės 
klasės gimnastė, laimėjusi du 
sidabro medalius meninės gim
nastikos pasaulio čempionate. 
Vieneto vadovas ir kompozito
rius — M. Tamošiūnas. 

..Oktava'* yra žymiausias 
Lietuvos lengvo žanro muzikos 
kolektyvas ir. kaip reprezen
tacinis vienetas, yra dalyvavęs 
įvair iuose ta rp tau t in iuose 
muzikiniuose festivaliuose ir 
koncertavęs daugelyje kraštų. 

..Oktavos" ansamblis su savo 
skirtinga programa buscleve 
landiečiams didelė naujenybė. 

Bilietus įsigyti galima pas 
Romą Apanavičių 531-6995. 
Ingridą Bublienę 481-8854 va
karais ar 486-8692 dienos metu. 
Dievo Motinos parapijos svetai 
nėję sekmadieniais po lietu 
viškų pamaldų ir pas platinto
jus. 

Vėlyvą popietę grįžome atgal 
į laivą. Vakarop, prieš laivui iš
plaukiant tolimesnei kelioneį,su 
muzika ir dainomis atvyko 
atsisveikinti autentiškas ma-
rijači orkestras. 

Vakare išplaukiam. Mūsų 
laukia paskutinis etapas — iki 
pat Cabo San Lucas uosto Per 
naktį plaukęs laivas, sekantį 
rytą išmetė inkarą. Sustojome 
maždaug per vieną mylią nuo 
kranto. Ši vietovė dar neturi 
uosto,pritaikyto įplaukti dides
niems laivams. Mažais motor
laiviais buvome nuplukdyti į 
krantinę. Čia mūsų j au laukė 
turistiniai motorlaiviai, kuriais 
išplaukėme kelionei per įlanką. 

Cabo San Lucas įsikūręs ant 
Kalifornijos įlankos iškyšulio. 
Jūros vanduo keičia spalvą: nuo 
žalios pereina į mėlyną, pilką 
spalvą. Šviečiant rytmečio 
saulei ir bangelėms žaidžiant, 
susidaro žavus spalvų žaismas. 
Spalvų įvairumą sukelia Paci-
fico vandenys, susidūrę su Cor
tezo įlankos vandenimis. Čia 
gausu jūros augmenijos, dideli 
koralų laukai ir 800 įvairių 
rūšių ir formų žuvų. Čia 
amžina vasara, švelnus klima
tas, giedras saulėtas dangus ir 
šiltas vanduo apskritus metus 
vilioja turistus. 

Cabo San Lucas 1537 metais 

CLASSIFIED GUIDE 
DĖMESIO! Nuo lapkričio 11d. , skambindami _ Chicagos priemiesčius. 
vartokite „ a r t a cods" ( 7 M ) . 

R E A L E S T A T E REAL ESTATE 

H iwi* KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąi 
rimgai patarnaus " 

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

77S-2233 

Knygos „Lithuania 700 Years" įteikimas laiv., kapitonui. Iš kairės: A. Stasienė, kapt. Wildung, 
D. Paškevičienė ir Vyt. Šeštokas. 

atrado ispanas Francisco De 
Ulloa. Sekančių dviejų šimtų 
metų laikotarpyje, čia buvo 
sustojimo vieta kiniečių lai
vams, grįžtantiems iš Filipinų 
su aukso ir šilko prekėmis. 

Vėlesn ia i s l a ika i s atėjo 
jėzuitai į šią vietą pakrikštyti 
indėnus ir 1730 metais įkūrė 
savo misiją. 

Amerikos su Meksika kare 
buvo šią vietovę 1846-1848 
metais užėmusi amerikiečių 
kariuomenė. Galutinėje sienų 
nus ta tymo sutar ty je , 1887 
metais Amerika grąžino Cabo 
San Lucas Meksikai kartu su 
Kalifornijos įlanka. Plaukiame 
Cortezo jūra. Čia mūsų akims 
atsiveria visas grožis: aukštai 
iškilę virš vandenyno kalnai su 
visokiausių formų ir figūrų 
uolomis. 

Keliautoją s u t i n k a jū ros 
liūtai, ilgasnapiai pelikanai. 

Dr. Antanas Razma, JAV LB krašto valdyl 
ir Gražina Landsbergiene VV'ashingtone. 

su prof. Vyt. Landsbergiu 

įvairūs spalvingi paukščiai 
tupintys ant uolų. Žiemos metu, 
čia kuria savo seimas banginiai. 

Laiveliai turi stiklo dugną, 
ta i keliautoms gali stebėti 
jūrą apačioje. Spalvingos žuvys, 
įvairių formų moralų laukai lydi 
per visą kelione. Įlanką juosia 
49 mylių ilpo pliažai. Tad 
vandens sporto mėgėjams tikrai 
yra kur pasireikšti. 

Apiplaukę visą įlanką, išlipo
me krantinėje. Cia įsikūrusi il
giausia ameriK;etiško flea mar-
ket stiliaus prekyvietė. Kaip ir 
kitose prekyvietėse, čia vyrau
ja sidabro dirbiniai, spalvin
gos skrybėle-, rūbai , odos 
dirbiniai, alsbastro šachmatų 
lentos su spalvingomis figūro
mis. Beveik v isur galima nusi
derėti pusę kilnos. 

Aplankę prekyvietę sėdame į 
turistinį autoousą ir važiuojame 
keliu aplink visą įlanką. Visa 
pakrantė pil'.a vilų ir kondo-
minijų. Dautr.ausia čia poil
siauja amerikiečiai. Atvažiuoja 
praleisti 1-2 savaičių atostogas. 
Kitu laiku naudojasi kiti savi
ninkai. Charakteringa, kad 
vadinamosio- „Time Sharing" 
nuosavybė^ čia turi didelį 
pasisekimą Jos kainuoja paly
ginus su vieno savininko nuo
savybę, labai pigiai; be to, 
mažesnis įšlaikym. mokestis ir 
naudingas savin' .Aui taksų 
atžvilgiu. Teko patirti, kad ir 
dalis mūsų bendrakeleivių 
šeimos nariu, jau turi čia įsigiję 
nuosavybes. ' 

Nejučiomis pilna įspūdžių 
praslinko pirmoji dienos pusė ir 
atėjo laikas plaukti atgal į laivą. 
Sakėme sudiev ar iki pasima
tymo šiai gražiai vietovei. 

Laive liko praleisti paskutinę 
naktį. Rytoj iš ryto įplauksime 
į San Pedro — Los Angeles 

' uostą. Laivas pajuda ir visi 

keleiviai stengiasi įsimintinai 
praleisti paskutinį vakarą. 

Lošėjai s k u b a į cas ino , 
pa sku t inė proga i šbandy t i 
laimei bingo ir kitų azartinių 
žaidimų entuziastams. 5 vai. 
p.p. kavutė, taurūs gėrimai ir 
šokių muzika. Po vakarienės 
įvyksta įspūdinga atsisveiki
nimo programa — Spectacular 
Variety atliekamos dainos ir 
šokiai. Į šią programą buvo 
įtraukti ir publikos dalyviai. Ir 
čia lietuviai buvo pirmaujan
tieji. Visi laivo keleiviai pažino 
mūsų grupę ir atsisveikino su 
šypsena ir žodžiais: „Brave Lit-
huanians". 

Mūsų grupė susirenka vėlų 
vakarą praleisti kartu. Pasi
daliname įspūdžiais: visi esame 
patenkinti, tik vieno gaila, kad 
kelionė baigėsi taip greit. Deja, 
turime sutikti su gyvenimo 
dėsniu, kad viskas, kas gražu, 
baigiasi greitai. Vėlų paskutinį 
vakarą išsiskirstome poilsiui. 

Išaušus saulėtam sekmadie
nio rytui, įplaukiame į San 
Pedro — Los Angeles uostą. 
Perėję imigracijos į s t a igų 
kontrolę, išlipome į krantą, kur 
mūsų jau laukė artimieji. 

Sėkmingai baigus šią kelionę 
buvo džiugu, kad mūsų tautie
čiai daug pasidarbavo, kad 
Lietuvos vardas plačiai nu
skambėtų Pacifiko vandenyne 
— Meksikos Rivieroje. 

Bendrakeleivių Vytauto Fle-
džinsko ir Antano Mikalajūno 
profesionališkai atliktas video ir 
foto filmų vaizdų kaleidoskopas 
ilgai bylos maloniais prisimi
nimais. 

Išsiskirstant, vieni kit iems 
nesakėme sudiev, bet iki pasi
matymo. Iki pasimatymo kitą 
kartą, kada vėl susitiksime nau
jai kelionei Karibų jūroje ar 
Graikijos salų vandenyne. 

UranSp 

S Ą S K A I T A 
D O L E R I A I S 

V A I S T A I 

Į praneša naujus ir naudingus 
patarnavimus 

Galime atida-yti sąskaitą jūsų giminėms Lietu
voje. Galės pirkti „doler inė je" muilą, priesko
nius, automobilį ir kt. 

Siunčiame r e c e p t i n i u s ir n e r e c e p t i n i u s 
v a i s t u s . Bayer aspirinas (600tbl.) , multi-
vitaminai. Advil ir kt. $65. - Vaistus gal ime 
pakeisti arba pridėti kitus pagal pageidavimą. 
M U I T O N Ė R A . 

3 5 S V A R Ų 18 svarų delikatesmių mėsos gaminių: palend-
M A I S T O vica, rūkytos dešros, jautienos file (ne konser-
S I U N T I N Y S vai) ir kt. 17 svarų kavos, kakavos, chalvos, 

šokoladinių saldainių, $185 . - M U I T O N Ė R A . 

5 svarai 10 sv 15 sv 2 0 sv M U I T O 
$59.- S 9 9 - $ 1 3 9 - $ 1 7 9 - N Ė R A 

K A V A , K A K A V A . 
P R I E S K O N I A I 

E L E K T R O N I K A 
IR M A Š I N O S 

PIRMAS PRIVATUS SVEIKATOS 
CENTRAS LIETUVOJE! 

Geriausi Lietuvos gydytojai, naudodami japonišką medicininę 
aparatūrą, nebrangiai atlieka pilną organizmo tyrimą. 

Šiuo metu, nuomojam patalpa> ;r aparatūrą, atliekamos terapeuto, 
chirurgo-proktologo, chirurgo-urologo, ginekologo, krūtų specialisto 
ir plaučiu chirurgo paslaugos. 

Jei, viešėdami Lietuvoje, tuo pasinaudosite, arba iSpirksite sveikatos 
patikrinimą savo giminėms, tai prisidėsite prie pirmos, pelno 
nesiekiančio4, privačios klinikos sukūrimo. 

Priimamos aukos, kurios Lietuvoje pagreitins aukšto medicinos lygio 
pasiekimą. 

Pilnai informacijai kreipkitės: 
JERUZOPULSE 

7018 S. Rockvvell 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

Tel. ( 312 ) 4 3 4 - 8 6 1 8 

Siunčiam j Lietu .ą ir [ JAV miestus v ideo, ste-
reo magnetofonus, kamkorderius. siuvimo ir 
mezgimo mašinas 

Turime didelę patelį siunčiant kargo į Lietuvą 

ir iš kitų JAV miestų. Siunčiam D Ė V Ė T U S 

R Ū B U S . 

G L U K O M E T R A S cukralige sergant iems. $ 9 9 -

Rašydami būtinai praneškite svo telefono numerį — greičiau gausit 

atsakymą į savo klausimus — arba skambinkite: 

D A I K T Ų 
P E R V E Ž I M A S 

R o m a s P ū k š t y s 
T R A N S P A K 
2 6 3 8 W. 6 9 t h St . 
C h i c a g o . I L 6 0 6 2 9 
1 - 3 1 2 - 4 3 6 - 7 7 7 2 

ištaiga veikia kasdien 9-5 v.v. 
Sešt. 9-2 v. p.p.. 

arba susitarus 

Pradedant 1988 m. "apos 2 d., kas ssstsdlsni 
8:40 Iki 10 v.v. 

pf WPNA (buv. WOPA stotis) 1490 AM 

Žemė L 
.Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui" 

lietuvių bei anglų kalbomis 
Muzika sveikata - motery pašauta • aportss - Htaratura kinas • satyra 

Labanaktis, vaikučiai 
°asakų pasaulis mažamečiams lietuviukams" 

8:30 v.v. Iki 8:40 v.v. 

AMance Communicat ions, Inc . 
408 South Oak Park Avenue. Oak Park . IL 6 0 3 0 2 

tai. nr. 848 -8980 

Saa 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S. Pulaski Rd. 
O n a s t o p Raa l Estata 

R E / M A X QMtf 
R E A L T O R S PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba<nonte būti 
Rimo Stankaus tdijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokam a i . 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kad** Avs. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7876 

CjF+Jgy—. OLSICK & COMPANY 1180 State Street Lemont. Illinois 60439 

TURIME DAUG NAMŲ IŠPARDAVIMUI 
LEMONTO RAJONE. SKAMBINKITE 

Business (312) 257-7100 IRENA STANIUUS Residence (312) 257-5446 
MILLION DOLLAR REALTOR-ASSOCIATE* 

Gntuifc KMIEC1IC REALTORS 
rfjt 7922 S. PuLaski Rd. 
• C I 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
profesionaliai , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Parduodama greičiau 
už didesna kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312)7674655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

P a r d u o d a m a s 3 m i a g . k a m b . 
namas St. Bedės parapijoje, arti 86 
g-vės; šoninis įvažiavimas, įrengtas 
rūsys. Skambinki te: 

P r o - R e a t t y , ( 3 1 2 ) 7 7 6 - 7 1 0 0 . 

O L S I C K A C O . , REALTORS* 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 Q n t L k > 
(708) 257-7100 'SZjįT* 

Kam nuomoti butą, jei galite naujus 
metus pradėt savo namuose? Puiki nuo
savybė Lemonte: 2 mieg.. atvira veranda 
aplink namą: nereikia jokių, remontų. Galite 
pirkti gyvenimui arba išnuomojimui. 
$66,000. 

Bavalk 2 astru, sklypas: ..home owners 
warranty". 2 dviejų auto garažai, 4 mieg. 
2V2 prausyklos, valg. kamb.. rūsys. Kieme 
virš 100 vaismedžių. Tikras mini-dvarelis! 
$170,000. 

A N D E R S O N F O R D 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6 5 3 9 W . O G D E N 
B E R W Y N , I L 6 0 4 0 2 

P i r k d a m i nau jus , arba g e r a m e 
stovyje var totus automobil ius ir 
s u n k v e ž i m i u s , a p s i l a n k y k i t e 
Anderson Bros. Ford. R A I M U N 
D A S ( R a y ) B A R T A Š I U S jums 
sąž in inga i pa tarnaus ir dėl kainų 
p a d ė s s u s i t a r t i . S k a m b i n k i t e 
š iand ien ! 

F O R S A L E 

F o c s a l a 3 cemetery lots in Lithua-
nian National Cemetary 

C a l l M s . P e t r a u s k i s , 
t a i . ( 3 1 2 ) 7 3 7 - 9 2 5 5 

H £ L P W A N T E D 

N e e d e d Lithuanlan spaaJdng per-
s o n to help an invalid woman with 
housevvork and live in. Room, board 
ant pay. Call (706) 652-6076 or 
( 706 ) 892-0573 . 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tol. 376-1882 ar 376-599$ 

1 o%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 95th Street 

Tai. - GA 4-8654 
t — - į 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-770-3313 
KLAUDIJOS PUMPUTIS 

U E T U V O S NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS 

KELIONĖ Į LIETUVĄ 

14 dienų kelionė, 12 naktų Vilniuje 

Kelionė #213 
Vasario 13 - 26 d. 

$1.599.00 iš Bostono ir Niujorko 
$1,799.00 iš Čikagos 

Oro linija — Finnair 

Išvykstama antradienį, vasario 13 d. Vilniuje, per Helsinkį ir 
Maskvą, trečiadienį, vasario 14 d. 

Grįžtama pirmadienį, vasario 26 d 
sinkis-JAV. 

Vilnius-Maskva-Hel-

Smulkesnei informacijai ir brošiūrai, kreipkitės į: 

B A L T I C TOURS 7 7 Oak St. , Sv i ta 4. Newton, MA 0 2 1 6 4 
T a i . 6 1 7 - 9 6 5 - 6 0 6 0 . Fax 617-332-7781 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

SEZONO ATIDARYMAS 

Lapkr. 26 d. įvyo klubo sezono 
atidarymas. Atsilankė vietiniai 
ir gražus skaičius iš tolimesnių 
vietovių. Klubo pirm. Elena 
Jonušienė visus atsilankiusius 
pasveikino ir pakvietė kun. dr. 
Vincą Andriušką sukalbėt i 
invokaciją. Kadangi drauge 
buvo paminėta ir Kariuomenės 
šventė, Ona Vaičekonienė vaiz
džiai nupasakojo kariuomenės 
reikšmę ir svarbą mūsų tautai . 
„Bangos" choras nuotaikingai 
padainavo 7 dainas. Tėviškėlė — 
Budriūno, Aras — Gorino, 
Nemunas — Viltenio, Op, Op — 
Naujalio, Ko liūdi, berželi — 
Venckaus, Išėjo mergelė — 
Stankūno, Aš žinau — Gudaus
kienės. Visiems gausiai plojant 
dar sudainavo — Mano tėvų 
gimtinė. Pirmininkė padėkojo, 
palinkėdama dar daug dainų 
klube sudainuoti. Choro vadovei 
muz. Danutei Liaugminienei 
įteikta rožių puokštė. 

KŪČIOS 

Atsilankė ne tik vietiniai, bet 
ir geras skaičius svečių. Klubo 
p i rm. E. Jonušienė visus 
pasveikino ir Kūčių programai 
praves t i pakvietgė Gundą 
Kodatienę. J i pasveikino visus 
atsilankiusius ; klubo kasmet 
ruošiamas tradicines, lietuviš
kas, bendras Kūčias. Visi 
sueina, kad šeimyniškoje dva
sioje praleistų šventą Kūčių 
vakarą nors ir dieną ruošiamą. 
Gražiai pabendraujame, prisi
menam ir negalinčius su mumis 
drauge būti , mus palikusius — 
amžinybėn iškeliavusius, visus 
kovotojus pačioje jaunystė j 

žuvusius dėl laimingesnės, švie
sesnės mūsų tautos ir mūsų visų 
ateities. Paprašyta klubo pirm. 
Elenutė žuvusių garbei ir visų 
meilės pare išk imui uždegė 
liepsnelę. Paprašyti ir visi sta
lai uždegė žvakes, meiles vienas 
kitam pareiškimo liepsnas. 

Pakviestas kun. dr. V. And
riušką sukalbėjo giliai pras
mingą invokaciją. 

Muz. Algiui Šimkui vargonuo
j a n t visi sugiedojo Gul 
šiandieną ir Tyliąją naktį. Visų 
akį viliojo gražiai išpuošti stalai 
ir skanūs mūsų šeimininkių 
pagaminti tradiciniai Kūčių 
valgiai. Prisiminėm, kai savo 
krašte tėvas laužė balta plotkelę 
ir dalinosi su mumis, o motina 
glamonėjo mus dieviškai spin
dinčiu žvilgsniu. Džiaugėmės, 
kad ir šiemet Lietuvoje po ilgų 
baisios vergijos metų mūsų 
sesės ir broliai laisvai švęs 
Kūčias ir Kalėdų šventes su 
visom re l ig inėm apeigom. 
Džiaugėmės, kad ir savo tarpe 
turime 1 brolį ir 5 seses, mielus 
svečius iš Lietuvos. 

Šventą Kūčių vakarienę pra
dėjome su balta plotkelę. kurią 
parūpino mūsų brolis kun. dr. 
Vincas. Su meile ir geriausiais 
linkėjimais artėjome vienas prie 
kito ir dalijomės šventąja 
plotkelę. Gardžiavomės ir pa
ruoštais valgiais. Maloniai 
praleidom popietę vis pažvelgda 
mi į Betliejaus žvaigždę ir spin
dinčią žuvusiems liepsną. 

Kūčių paruošimu nuoširdžiai 
rūpinosi pirmininkė. Pagamin 
ti valgius padėjo: P.G. Gedvilai, 
A.E. Zigmantai, Z.S. Rama
nauskai, Ir. Stongvilaitė, P. Ja
kaitis. A. Lopez ir atvažiavusios 
lietuvaitės B. Dūdienė ir L. Bu
kauskienė. 

Pirmą kartą Kūčioms užties
tos raudonos staltiesės, pasiųtos 

DRAUGAS, penktadienis. 1990 m. sausio men. 12 d. 

Pranešu draugams ir pažįstamiems, kad gavau skaudžiai 
liūdną žinią iš Lietuvos, jog sausio 5 d., trumpai pasirgęs krau 
jo išsiliejimu smegenyse, mirė mano jauniausias Brolis. 52 
metų technikos inžinierius 

A.tA. 
ALGIMANTAS DILKAS 

Gyveno ir dirbo Kėdainių rajone. 
Nuliūdime liko žmona, trys sūnūs, trys dukterys, žentas, 

marti, du anūkėliai ir trys broliai. 
Už a.a. Algimanto sielą šv. Mišios bus atnašaujamos Tė

vų Jėzuitų koplyčioje sausio 15 d.. 9 v. ryto. 
Nuliūdusi sesutė Emilija Kielienė. 

Omar.' -
Sakalaitė -

Tir t . ?U [ \ j l l t A * Ų senei; i Priekyje mokytojos Violeta Rotella ir Aušrelė 
vedėja 

• • 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gardner, MA 

MŪSŲ VEIKLA 

Lietuvos vyčių 10 kuopa vėl 
šiemet rengs Lietuvos atkūrimo 
šventę. Minėjimas ir meninė 
programa įvyks vasario 4 d., Šv. 
Pranciškaus parapijos bažny
čioje ir salėje. Mišios už Lietuvą 
bus aukojamos 10:30 ryte kuni
go Jurgelionio. o 1:30 p.p. įvyks 
akademinė programėlė, kurią at
liks Bostono vyrų sekstetas va
dovaujamas Daivos Matuliony-
tės De Sa Pereira, seksteto 
dalyviai Norbertas ir Helmutas 
Lingertaičiai, Bronius Banaitis, 
R ichardas Lizdenis, Vytas 
Eikinas ir Gintas Simonaitis. 

Sekstetą įkūrė ir ilgus metus 
jam vadovavo Julius Gaidelis. 
Dabartinė vadovė Daiva atliko 
daug koncertų įvairiose kolo
nijose ir yra pasiruošusi atlikti 
naują gražią programėlę mums. 

Vyčių kuopa kviečia visus 
apylinkės lietuvius dalyvauti 
su mumis, paremti mūsų atbun
dančią Lietuvą. Vyt^s visus 
pavaišins kavute su skanumy
nais. 

Vyčiai atšventė savo tradi
cines Kūčias gruodžio 16 d. 
parapi jos salėje. Klebonas 
Juozas Jurgelionis pasidalino 
p lo tke lę su visais , buvo 
suvalgyta Kūčių vakarienė, kuri 
pasibaigė kalėdinių giesmių gie
dojimu. Abu laikraščiai gražiai 
aprašė Kūčių vakarą. 

Mirė Patrick Donegan, Onos 
Sorgotaitės vyras, sulaukęs 82 
metų. Paliko žmoną, 4 sūnus ir 
daug anūkų. Kol sveikata leido, 
lanke lietuvių klubo renginius, 
ir klubas parūpino grabnešius, 
vykdant paskutini patarna
vimą. 

Taip pat mirė Cicile Jakubė-
nas. Leonardo Jakubėno žmona. 
Paliko vyrą bei vaikus su 
anūkais. Priklausė mūsų klubui 
su vyru. Abu gražiai palaidoti 
su baž. apeigomis. 

Anksčiau mirė Walter Mudris 
sulaukęs 71 metų amžiaus. Pali
ko dukrą be anūkų. 

Višniauskai surengė savo 
tėvui Juozui Višniauskui 25 
metų mirties metines, kurios 
prasidėjo Mišiomis, o baigėsi 
pietumis. Dalyvavo šeima ir 
šeimos draugai. Višniauskas 
gimė ir augo Bublių kaime, 
Kėdainių valsčiuje, Kėdainių 
Šv. Jurgio parapijoje. 

Koresp . 

ir padovanotos Zigmantų. Sceną 
puošė Kalėdų eglutė, paruošta 
ir šiaudinukais papuošta P.E. 
Leonų ir Ši l ienės. Scenos 
viduryje švietė Bet l ie jaus 
žvaigždė, pagaminta ir pado
vanota Zigmantienės. Žemiau 
jos spindėjo žvakės liepsna 
mirusiems, pagaminta ir pado
vanota Kodačių. Skoningai 
papuošti stalai Zigmantienės. 
Visa tai suteikė šventišką nuo
taiką. Prie įėjimo kabėjo nau
jos vėliavos. Amerikos vėliavą 
padovanojo V.V. Dubauskai. 

Pirm. Jonušiene, pasidžiaug
dama Kūčių sėkme, visiems 
padėkojo: kun. Andriuškai už 
invokaciją ir p lo tkel iu 
padovanojimą. Kodatienei už 
programos pravedimą, Šimkui 
už vargonavimą, visiems maistą 
pagaminus iems , dovanas 
įteikusiems ir į Kūčias gausiai 
atsilankiusiems. 

NAUJI METAI 

Laimingi, kurie dar sveiki su
laukėme Naujų metų. Visiems 
..jaunėjant"' ir neno r in t 
nakt imis važinėt i , k l u b a s 
daugiau Naujų Metų sutikimo 
neruošia, o vieton to ruošia 
iškilmingus Naujų Metų pietus, 
kurie įvyko klube sausio 1 d. 

Klubo pirm. E. Jonušienė 
atvykusius pasveikino, palin
kėdama visiems laimės ir ge
riausios sveikatos, pakvietė iš
gerti šampano taures. Šaudė 
butelių kamščiai, skambėjo 
daužomų šampano taurių gar
sai, sklido gera nuotaika. Po to 
visi valgė patiektus skanius 
šventiškus pietus. Jau beval

gant pradėjo -kambėti akor- ir pašokti, nes muzikos garsai 
deonas su e l ek t ron in i a i s viliojo. Linksmai pradėjome 
muzikos instru nentais. Pavai- Naujus metus , kad jie tik 
gius d a u g k i s į s i smagino visiems laimingi būtų. 

G u n d a K. 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondas 
AMERICAN LITHUANIAN RIGHTS FUND INC 

2606 W. 63rd ST. CHCAGO, ILL.. 60629 

GINKIME LIETUVIŲ TEISES 
Veiksnių įkurtasis Lietuvių Teisėms Ginti fondas teikia lėšas 

lietuvių gynimui ir reikalingai dokumentacijai. 
Lietuvių Teisėms Ginti Komitetas, kurį sudaro po c u atsto

vus iš ALT-bOS, JAV LB ir VLIK'o. išrinko LTG Fondo Tarybą: 
pirm. Vytautas Jokūbaitis, sekr. Birutė Jasaitienė, Linas Norusis, 
Aldona Kačinskienė, prei J Prunskis, G Lazauskas ir dr Aig. 
Statkevičius. 

LTG Fondo Taryba 1 990 metų kadencijai iirlnko Lietuvių 
Teisėms ginti Fondo Valdybą tokios sudėties: G Lazauskas 
(laikinai einantis pirm. pareigas), sekr. dr. Alg. Statkevičius, ižd 
Linas Norusis, A. Kačinskienė. P Razgaitis. K Burba Modestas 
Jakaitis. LTG Fondo Taryba iš savo narių skiria Revizijos Komisiją 

Primenama, kad LTG Fondo surinktos lėšos naudojamos tik 
lietuvių gynimui ir reikalingai dokumentacijai. Nukentėję savo 
prašymuose turi tiksliai pateikti su gynyba surištas sąskaitas, kiek 
ir kokioje stadijoje yra skolos, kas yra advokatas ir kt. Tai oficialūs 
formalumai. 

Visuomenė kviečiams, ginant lietuvių teises, aukoti Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondui, 2606 W 63rd Street. Chicago. IL 6G629 
Aukos nurašomos nuo mokesčių 

Galima panaudoti šią atkarpą: 

Siunčiu auką Lietuvių Teisėms Ginti Fondui $ 

Pavardė ir adresas 

Čekius rašyti American Lithuanian Rights Fund. Inc. 

? A.tA. 
JUOZAS KAZIKAITIS-KAZIK 

:Pirm<\jo Pasaulinio Karo veteranas 

Gyven* Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. <ausio 10 d.. 8 vai. vakaro, sulaukės 95 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Pagirių parapijoje. Ž-.linių kaime. 
Pasilik dideliame nuliūdime sūnėnai Raymond Parks su 

žmona Eri ir ietma ir Albertas Zakarka su žmona Julia ir 
šeima bei iti giminės. 

Prikla ') irius Girėnas American Legion Post 271. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, sausio 12 d. nuo 1 iki 9 

v.v. Petkų- Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotv •• s įvyks šeštadieni, sausio 13 d Iš koplyčios 9 vai. 

ryto bus r lydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje j vyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamalc : bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dal. vami šiose laidotuvėse. 

Nuliūov sūnėnai ir kiti giminės. 
laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. (312)476-2345. 

A.tA. 
VACIUI LUKUI 

miru.v _iliam skausme likusią žmoną dr. ALDONĄ 
nuoši : žiai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Marija Polteraitienė 
Algis ir Danutė Liaugaudai su šeima 
Vytautas ir Rita Polteraičiai su šeima 

A.tA. 
PRANUI URBUČIUI 

mirus , ūd ime ir š i rd ingai užjaučiame žmoną NINĄ 
ir du- RŪTĄ su še ima. 

Karo Mokyklos XV laidos draugai 

PA SBOOK 
SČVINGS... 

the b- 'ay to save regularly! 

Pa.d and 
Compounded 

Ouarterly 

ytfflfc 
see us for 
financing. 

AT OUR LOW RATES 

TO f T v O U « I N C O M I 

Savings and Loan 
2 2 ' EST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

P?'*r Kazanauskas. Prs. Tel.: 847-7747 
•»Ours; Mon T u * Fri 9-4 Thur. 9 8 Sat 9-1 

-SRVING CHICAGOLAND SINCE 1905 

A.tA. 
ELENOS BRAZDŽIONYTĖS 

WELICZKO 
gyvybės gijai nutrūkus, jos vyrą, vaikus, sesutes, brolį, 
patėvį ANTANĄ STUKĄ ir kitus gimines g i l " 
užjaučiame. 

į a i 

PARAMOS savininkai ir tarnautojai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOM 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. <708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50 th A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino is 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. Jr. 

VANCE 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 A v e . , C i c e r o , I l l inois 

PATARNAUJA CHICAGOJK BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



DRAUGAS, penktadienis, 1990 m. sausio mėn. 12 d. 

x A m e r i k o s L i e t u v i ų 
R o m o s ka t a l i k ių m o t e r ų są 
j u n g o s ge r i aus ios l i e tuvės 
moters žymuo buvo paskirtas 
Ginte i Damušytei už kilnų 
darbą atliktą Lietuvių katalikų 
religinės šalpos įstaigoje. Jos 
vardu sąjunga skiria 100 dol. 

. auka Religinei šalpai. 

x V i d a Braza i ty t ė , JAV LB 
Švietimo tarvbos koordinatorė 
pradinių mokyklų reikalams, 
studijuojanti Saint Xavier kole
gijoje, gavo išskirtinį pažymė

jimą biologijos moksle. Kolegija 
i š s i u n t ė Vidą į C o l u m b i a 
universitetą, N.Y., dešimčiai 
dienų biologijos, chemijos ir 
fizikos mokslų pasitobulinimui. 
Vida Brazaitytė yra pirmoji stu
dentė Saint Xavier kolegijoje 
gavusi tokį aukštą įvertinimą. 

x E a s t Ch icagos Medžio
to jų ir mešker io to jų k lubo 
metinis narių susirinkimas bus 
sausio 28 d. 12 vai. po pamaldų 
Šv . K a z i m i e r o parapi jos 
patalpose, 1390 West 15th Ave, 
Gary, Ind. Visi nariai prašomi 
susir inkime dalyvauti ir aptar
ti klubo tolimesnę veiklą ir pasi
vaišinti . 

x Aleksas Rezgys ieško savo 
brolio, dviejų seserų ar jų šeimų. 
Tėvas Petras Rezgys ir motina 
Morta Rezgienė išvažiavo į 
Chicagą apie 1913 m. su dukra 
Ona (vėliau Pužiene), o JAV-se 
gimė Jonas ir Marytė. Pasku
t in is adresas buvo North Jud-
son, Indiana, dar prieš karą. Su 
Aleksu Rezgių galima susirašy
t i : S t a t y b i n i n k ų g-vė 26, 
Kuršėnai 235420. Šiaulių raj., 
Li thuania. 

x C h i c a g o s L i e t u v i ų 
m o t e r ų k l u b a s šv. Kalėdų ir 
Naujų 1990 Metų proga parėmė 
„Draugą'" 65 dol. auka su tokiu 
prierašu: „Ačiū už lietuvišką 
žodį". Jums taip pat dėkojame 
už rėmimą savos spaudos. 

x Lietuvių t a u t i n ė s muzi
k o s ansambl i s „Vi ln ius" kon 
certuos Jaunimo centre šį šešta
dienį, sausio 13 d.»7:30 v.v. ir 
sekmadienį, sausio 14 d. 3 v.p.p. 
Numeruot i bilietai PATRIA 
parduotuvėje arba prie įėjimo 1 
vai. prieš koncertą. 

(sk) 

x Br ighton P a r k o l ie tuvių 
N a m ų sav in inkų draugijos 
v a l d y b a šaukia metinį visuo
tinį narių susirinkimą š.m. 
sausio 21 d. 2 v. p.p. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. 
Prašome visus nar ius gausiai 
dalyvauti ;r atsinešti nario 
mokesčio knygute. Po susi
rinkimo — vaišės. 

(sk) 

x Balti jos r e s t o r a n e geras 
l i e tuv i škas ma i s t a s ir įvairūs 
kokteiliai. Dvi salės įvairiems 
renginiams. Restoranas ati
darytas kasdieną 11 v.r. - 9 v.v. 
Uždarytas pirmadieniais. 8100 
Rober t s Rd., tel. 708-458-1400. 

(sk) 

x I e š k a u savo paklydusio 
šun iuko Marquette Parko apy
linkėje i lgaplaukis , juodai 
pilVas, snukutis baltas, viena 
aki> mėlyna. Turi Indianos me
dali Vardas Gillian Radusiam 
atlyginsią. Skambint i (312) 
471-6463. 

(sk) 

x Ieškoma l i e tuvė moteris 
prižiūrėt i vaikutį 5 dienas 
savai tėje ir gyventi kartu. 
S k a m b i n t i v a k a r a i s (312) 
784-6147 ir pa l ik t i savo pa
v a r d ę i r te lefono numerį. 

(sk) 

x „Kokia nuostabi Lietuva 
esi" ir kitos neseniai Lietuvoje 
sukurtos patriotinės dainos 
skambės „Oktavos" koncer
tuose, kur iuos „Margut i s" 
rengia saus io 27, 28 , 29 
dienomis Jaunimo centre. Bilie
tai Vaznelių parduotuvėje ir 
.,Margučio" raštinėje. 

x Dr. Kazys Ėringis tars pa
grindinį žodį Klaipėdos krašto 
atvadavimo sukakties pami
nėjime Chicagoje sausio 21 
d., sekmadieni, 3 vai. p.p. Šaulių 
namuose . Rengia Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopa. 
Kviečiami atvadavimo kovų 
dalyviai, savanoriai-kūrėjai, 
r amovėna i , šauliai , biru-
tininkės, mažlietuviai, jūrų 
skautininkai-ės, jaunimo or
ganizacijos ir Chicagos lie
tuviškoji visuomenė dalyvauti. 

x Chicagos Lietuvių Jauni
mo sąjungos valdyba kviečia 
lietuviškąjį jaunimą į susi
rinkimą, šį vakarą 7:30 v.v. 
„Gintaro" svetainėje. 

x L.K.V.S. Ramovė Chica
gos skyr i aus narių metinis 
susirinkimas įvyks sausio 21 d. 
12 vai . Jaunimo centro 
patalpose. 

x Alfonsas Juška , Sterling 
Hts., Mich., dienraščio garbės 
p renumera to r ius , rėmėjas , 
pratęsė prenumeratą, o švenčių 
proga dar pridėjo ir 40 dol. auką. 
Labai dėkojame už rėmimą lie
tuviško žodžio. 

x Angelė Baltutienė, Sud-
bury, Ont., Kanada, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams, pridėjo 30 dol. dienraščio 
stiprinimui ir 10 dol. u i kalėdi
nes korteles ir kalendorių. A. 
Baltutienę skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x L. Mikolajūnas, Chicago, 
111., „Draugo" garbės prenume
r a t o r i u s , rėmėjas, p ra tęsė 
prenumeratą su 40 dol. auka. 
Labai dėkojame už dosnią 
paramą savai spaudai. 

x A d o l p h B a l i u n a s , 
Chicago, 111., išvykdamas žiemai 
į Floridą, pakeitė „Draugo" 
siuntinėjimo adresą ir ta proga 
pridėjo 20 dol. auką. Dėkojame. 

x D o n a t a s J a n u t a , 
Barkeley, Cal., atsiuntė 25 dol. 
auką. Ona Vaitkienė, Cotui, 
Mass., — 20 dol. Nuoširdus ačiū. 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: po $1,000 dr. 
Rimgaudas ir Joan Nemickai. 
Stasys Vitkus, Nežinomas, $500 
Antanas Mažiulis, $200 Juozas 
Briedis, po $100 Vytautas ir 
Pa lmi ra Janušoniai , E lena 
Juknevičienė. Paul Sodeika, 
Magdalena Birutė Stankūne. 
Lietuvių Fondas visiems nuošir
džiai dėkoja. 

(sk) 

x F l o r i d o j ( C l e a r w a t e r ) 
pa rduodamas 2 miegamų su 2 
voniom, pilnai apstatytas 4 metų 
De Luxe condo. Kaina 72.000 
dol. Tel.: 1-813-799-4949. Skam
binti tarp 12 ir 8. 

(sk) 

x Gre i t pa rduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicagoje 
ir apylinkėse. Skambinki te 
R E M A X F I R S T , R i m a s 
Stankus , tel. (708) 361-5950 ar
ba (708) 6366169. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kailinmkas, parduoda kai
linius su didele nuolaida lietu
viams. Skambinti vakarais: 
708-677-8489. 

(sk) 

x Albinas Kurkulis , akcijų 
brokeris, dirbąs su R o d m a n & 
Renshaw, Inc. , patarnauja 
akcijų bonų, fondų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime. Su
sidomėję skambink i t e 
312-977-7916. 

(sk) 

Nuotraukos viduryje įjuoda suknele' matoma Erika Meškauskaitė — Lietuvos „Miss Gracija", 
kuri šiuo metu su „Oktavos" ansambliu lankosi Ar^nkoje. Sausio 27,28, 29d. „Oktava" koncer
tuos Jaunimo centre Chicagoje 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„OKTAVA" IR LIETUVOS 

„MISS G R A C I J A " 
LANKOSI AMERIKOJE 

Muz. Mindaugo Tamošiūno 
įsteigtas ir vadovaujamas „Ok
tavos" orkestras, sėkmingai 

x Aloyzas R. Pa l ta rž ickas , 
Chicago, 111., „Draugo" nuošir
dus rėmėjas, Aniceta Litvinas, 
Los Angeles. Cal . , J u s t a s 
Punkris, Gulfport. Fla., Ken-
neth Cline. Kingsport, Tn., V. 
Dubauskas, Woodhaven, J. P. 
Laukaitis, Silver Springs, Md., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 12 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Auš ra Bab ickas , Rich
mond Hts., Ohio. C. Žilionis, 
Palos Hts., UI., A. Lingis, Bur-
bank, UI., Joseph Černius, 
Sakramento, Cal., A. Ras-
tauskas, Richmond Hts., Ohio. 
Eleonora Tutinas. Brooklyn, 
N.Y., Hedwig Kontrimas, Mis-
sion Viejo. Cal., Valentine 
Krumplis, Willow Springs, 111., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas pridėjo po 12 dol. 
auką. Labai dėkojame 

x Alfonsas Radvila , Den-
ver, Co., Bronė Navickas, Wisc. 
Delis, Wisc.. P. Putnus, Livonia, 
Mich., J. Bujauskas, Detroit. 
Mich., J. Žostautas, St. Peters-
burg, Fla.. Dominic Balčiūnas. 
Cornville. Arz.. Amalia ir My
kolas Jurgučiai. Ormond Beach, 
Fla.. grąžindami laimėjimų 
šakneles, kiekvienai paaukojo 
po 12 dol. Labai dėkojame. 

x Napoleonai ir riešutiniai 
tortai kepami priemiestyje. 
Skambin t i Elytei (708) 
460-1141. 

(sk) 
x P a r d u o d a m a s dviejų šei

mų n a m a s Lietuvoje, Kauno 
Žaliakalnyje. Su visais pato
gumais, su sodu ir šiltnamiu. In
formacijai skambinkite: Siulte 
718-843-2905. 

(sk) 
x American Travel Service 

Bureau praneša, kad dar yra 
laisvų vietų ekskursijoje į 
Kultūros ir Gydytojų suvažia
vimą Lietuvoje gegužės 15 d. 
Registruotis: American Travel 
S e r v i c e B u r e a u . 9727 S. 
Western Ave.. Chicago, 1L 
60643, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius i Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin 
kitę j New Yorko kelionių agen 
turą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

debiutavęs Naujųjų metų su
tikime New Yorko lietuvių 
Kultūros Židinyje, sausio 13 d. 
atliks programą ir :Tos šokiams 
New Jersey lietuvių radijo 
klubo renginyje, sausio 14 d. 
atliks programą Bakimores lie
tuvių muziejaus rengiamame 
koncerte, sausio 17 ir 19 d. kon
certuos St. Petersourgo lietuvių 
klube, o sausio 2f>. 27, 28 d. 
Chicagos Jaun imo cen t re . 
Paskui '.ankysis p koncertuos 
Detroite, Clevelande. Toronte, 
Bostone ir t.t. 

„Oktava" buvo į te igta 1964 
m. Kauno miesto ir sėkmingai 
veikė ištisą dešimtmeti. Muz. 
M. Tamošiūnas apsigyvenęs 
Vilniuje, sudarė naują orkestro 
sąstatą ir jį pavaimo tuo pačiu 
. .Oktavos" va^du. Orkestras 
gerai žinomas ne tik Lietuvoje, 
bet ir toli užjos ribų. „Oktava" 
daugelį kartu Koncertavo įvai
riose Europo-. Afrikos, Azijos 
valstybėse. T'-kvj anksčiau kon
certuoti Mekskoje, o dabar 
pirmąjį karta k'-ncertuoja JAV 
ir Kanadoje. 

.,Oktava" orkestro repertuarą 
sudaro netoli šimto kūrinių. Da
bartinėse gastrolėse atliekamos 
patriotinio turinio, o taip pat 
g ryna i estradinio pobūdžio 
dainos bei kiti kūriniai. Gau
siame repertuare yra muz. M. 
Tamošiūno n^enia i sukurti 
t a n g o , panaudojant poeto 
Bernardo Brazdžionio tekstus. 
Tai yra ,,Tu man buvai, tu man 
esi" ir ..Gulbes giesmė" Taipgi 
a t l i ekamas valsas iš filmo 
„Kartą pavasarį", kuri kadaise 
buvo plokštelėje įdainavęs 
legendarini- dainininkas An
tanas Šabaniauskas. 

Muz. M. Tamošiūnas yra su
kūręs daugiau kaip šimtą estra
dinių dainų ir daug maršų 
pučiamųjų instrumentų orkest

rams. Vadovaudamas ..Trimito" 
pučiamųjų instrumentų orkest
rui, sukūrė plačios apimties ora
toriją „Ugnies užkalbėjimas", 
kurią atliko pučiamųjų instru
mentų orkestras, solistai, cho
ras ir baletas. 

„Oktavos" orkestre, o gal tei
singiau pasakius ansamblyje, 
dainuoja du labai skirtingi solis
t a i . Ta i y ra L iu t au ra s 
Čeprackas ir Žilvinas Bubelis. 
L. Čeprackas dainuoja labai 
aukštu tenoro balsu. Jis dau
giausia mėgsta patriotines, 
lyrinio pobūdžio dainas. Žilvi
nas Bubelis, 22 metų amžiaus, 
y ra ba r i tonas ir dainuoja 
modernesnės struktūros dainas. 

Atsilankiusiems į „Oktavos" 
koncertus bus proga pamatyti ir 
susipažinti su Lietuvos „Miss 
Gracija — 89". Tai daili, talen
tinga 19 metų mergina. Vil
niaus Pedagoginio instituto 
antrojo kurso studentė. Erika 
Meškauskai tė yra meninės 
gimnastikos atstovė, pasaulio 
pirmenybėse užėmusi antrąją 
vietą ir laimėjusi sidabro 
medalį. Pastaruoju metu Erika 
pradėjo reikštis drabužių mo
deliavime. Modeliuoja Lietuvoje 
ir užsienio valstybėse. 

..Oktavos" vadovas ir visi an
samblio nariai labai džiaugiasi 
ir jaučiasi laimingi galėdami 
aplankyti JAV ir Kanados lie
tuvius. Muz. Mindaugo Tamo
šiūno žodžiais, „Mes galvojame, 
kad tai bus pati ryškiausia 
. .Oktavos" kelionė". Neap-
viikime „Oktavos". 

p . ptr. 
I Š BAIMĖS MES 

NEIŠLAKSTYSIM IŠ 
CICERO 

Kai viena po kitos buvusios 
gražios ir veiklios lietuvių kolo
nijos nyksta tyliai, beveik kaip 

aveles vedamos pjauti su ašaro
jančiom akim, tai Cicero irgi 
gerokai sumažėjusi apylinkė lie
tuvišku pajėgumu ir l ietuvių 
skaičiumi nutarė kažką daryt i . 
Tam gerą paspirtį ir kryptį 
duoda bažnyčių jung imas i s , 
a te i t i es p lanuose s i e k i a n t 
visiems bendros gerovės. Tame 
plane dalyvauja ap ie 15 
apylinkės bažnyčių. 

Sekmadienį, sausio 7 d., po 
lietuviškų Mišių pakviesti ir 
paraginti kun. K. Trimako dalis 
parapiečių susirinko pasvarstyti 
„Interfaith Leadership Project" 
programos ir išklausyti vadovo 
Robert J. Moriarty pranešimo. 
Dalyviai kiekvienas buvo pa
klausti, kodėl atvyko į šį susi
rinkimą u* kas darytina ateityje. 

Kiekvieno pasisakyme karto
josi tvirtinimas, kad nesaugu 
gyventi, vaikščioti gatvėmis net 
ir dienos šviesoj, kai kuriomis 
gatvėmis labai nejauku praei t i 
dėl būriais stoviniuojančių labai 
įtartinos apsiblaususios išvaiz
dos jaunuolių. Dėl rankinukų 
atėmimo buvo pabrėžta, kad 
įvyksta dažniausiai e inan t į 
darbą ir grįžtant iš darbo ar 
taupymo įstaigų. Visi minėti 
įvykiai ir dažnėjantys įsi
veržimai į namus, mėtymas 
gatvėje maisto likučių, narko
tikai, gengės pakeitė šio mies
telio išvaizdą ir nuotaikas jame 
gyventi. Nelengva palikti vietą, 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Palaimintojo J u r g i o Ma
tulaičio maldos diena bus šven
čiama sausio 28 d., sekmadienį, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolyne Pu tnam, 
Connecticut. Prasidės 10 vai. 
ryto. Visi kviečiami dalyvauti. 
Malonėkite pranešti iki sausio 
22 d. tel. 203-928-7955. Lauksi
me atvykstant! 

— Nijolė Sadūna i t ė , kovo
toja už religinę laisvę ir žmo
gaus teises okupuotoje Lietuvo
je, politinė kalinė ir prisimini
mų sovietų gulage autorė , 
n e t r u k u s a t v y k s t a į Los 
Angeles. Sąlygas jai atvykti 
sudarė prel. Jonas Kučingis. Sa
dūnaitė sausio 27-28 d. dalyvaus 
politinių studijų savaitgalyje. 
Taip pat pasižadėjo dalyvauti iš 
Lietuvos atvykęs Lietuvos Lais
vės lygos veikėjas Andrius Tuč-
kus, iš Oklahomos atvyksta dr. 
Vytautas Vardys, iš Chicagos — 
dr. Kazys Ambrazaitis. Daromos 
pastangos iš Lietuvos atsikvies
t i dar vieną žymų Sąjūdžio 
veikėją. Svars tybų dalyvių 
sąstatas dar nebaigtas kom
plektuoti. 

— S t a s y s Daugėla , Santa 
Monica, Calif., atsiliepdamas į 
Lietuvai palankų dienraščio 
„The Outlook" vedamąjį, pa
skambino į redakciją ir pareiškė 
padėką. Redakcija susidomėjo 
Santa Monicos lietuviais ir tuo 
metu, kai Grobačiovas lankysis 
Lietuvoje, nori susitikti su vie
tos lietuvių atstovais. 

— Dr . Zigmas Br ink is , Los 
Angeles, Calif., vadovauja spe
cialiam komitetui, kuris sausio 
27-28 d. organizuoja politinių 
studijų savaitgalį. Tai jau bus 
22 toks savaitgalis, kurių tra
diciją pradėjo veiklus, dabar jau 
miręs, pa t r io tas Leonardas 
Valiukas. 

Antanas Valuckas, Vilniaus operos 
aktorius, violencelistas, Chicagoje su 
..Vilniaus" ansambliu gros styginiu 
kontrobasu. 

kur išgyventa didesnė amžiaus 
dalis, tai lyg antra tėviškėlė. 
Turbūt todėl visi labai nuošir
džiai svarstė nusikaltimų maži
nimo ir apsaugos reikalus, Cice
ro gyventojai jaučia pareigą 
įsijungti į aktyvią kovą prieš 
minėtas blogybes. Visuotinio 
pr i tar imo s u s i l a u k ė pasiū
lymas, kad gausus gyventojų 
būrys kreiptųsi į miesto vado
vaujančius asmenis, pareikštų 
gyventojų ba l suo to jų ir 
mokesčių mokėtojų nepasitenki
nimą ir susirūpinimą, pra
šydami aktyvios pagalbos pa
dėčiai pagerinti. 

Kad prašymai būtų išgirsti ir 
pa t enk in t i , r e i k i a didel io 
skaičiaus žmonių — tai jėga. 

Po Lietuvos ..Caritas" pranešimo Ateitininkų namuose. iŠ kairės sėdi: Br. Nainys. Alf. Pargaus-
kae. \ u - iia ..Caritas" pirm. Albina Pajarskaitė ir prof M. Mackevičius: stovi: B. Jasaitienė ir 
K. Dočk JS. 

kurios reikia rinktiems valdžios 
pareigūnams. Todėl šiuo reikalu 
sausio 14 d. tuoj po šv. Mišių, 
kurios atnašaujamos 10:30 vai., 
šaukiamas susirinkimas 11:45 
vai. Šv. Antano parapijos salėj, 
15 St. ir 49 Ct. kampas .Cicero. 
Dalyvaukime visi. Šiame susi
r i n k i m e bus sva r s tomi ir 
konkrečiai aptarti nusikaltimų 
ir apsisaugojimo nuo jų reikalai. 
Padėkime užkirsti plintančioms 
blogybėms kelius. 

Č. B. 

G A R S I A J L O S T Ė 
DAINORĖLILT 

„ G R Y B S , G R Y B S " 

JAV Švietimo taryba prie ką 
t ik p e r s p a u s d i n t o s da inų 
knyge l ė s , ,Grybs, g r y b s " 
paruošė garsiajuostę. Garsia-
juostėje yra įdainuoti kiekvie
nos dainos trys posmeliai, pri
tar iant gitara. Labai yra nau
dinga įsigyti šią garsiajuos
tę. nes kiekviena mama. moky
toja ar vadovė gali mokyti dainų 
be instrumento pagalbos. Labai 
patogu, nes galima klausytis ne 
t ik mokykloje , sueigoje 
stovykloje, namuose, bet ir 
važiuodami automobilyje. Gali 
su malonumu visa šeima kartu 
klausytis, o tas mažiesiems 
labai patinka, kai visa šeima 
kar tu dainuoja. 

Dainorėlio kaina yra 5 dol., o 
su garsiajuostę 8 dol. (pati gar
siajuostę kainuoja 3 dol.), pri
dedant persiuntimo išlaidas. 

Užsakymus siųsti Švietimo 
t a r y b o s p i r m i n i n k e i R. 
Kučienei, adresu: 8626 South 
Mozart Ave., Chicago. IL 60652 
(tel. 312-778-0358). 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
Šestad. 9 v r. iki 1 vai d. 


