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Sovietų puolimo tikslas 
Ar tai noras pakenkti Gorbačiovui? 

Vilnius. Birželio 26. — Turbūt 
visos pasaulio žinių agentūros 
pranešė apie Sovietų „Juodųjų 
berečių" užpuolimą ir užėmimą 
Lietuvos telefonų ir telegrafo 
centrinės Vilniuje. Užėmę šį 
pastatą, jie tuoj nut raukė lini
jas su išorinu pasauliu, kad 
nebūtų galima susisiekti ir 
painformuoti, o svarbiausia, 
įkaitinti nervų karą žmonėse, 
kurie pasiryžę vėl mirt i už savo 
nepriklausomybę, rašo AP žinių 
agentūra. 

Ginkluoti Sovietų daliniai, 
vienų agentūrų žiniomis, tų 
kareivių buvo 40, o Reuterio 
žiniomis, jų buvo 70, laikinai 
okupavo telefono ir telegrafo 
cent r inę ir n u t r a u k ė visus 
ryšius su užsieniu ir su kitomis 
respublikomis sąjungoje, įskai-

- t a n t ir I gna l inos a tominę 
jėgainę, sako Lietuvos repre
zentantas Maskvoje Egidijus 
Bičkauskas. Pagal Lietuvos 
Parlamento Informacijos biurą, 
jėgainės kontrolės sistema yra 
sujungta su šia centrine ir nuo 
jos priklauso. Tai sudaro labai 
pavojingą situaciją ir gali 
privesti prie neatitaisomos ne
laimės. Ir gal būt dėl to OMON 
kareiviai po dviejų valandų 
pasitraukė, nes Lietuvos vy
riausybė pranešė per Lietuvos 
televiziją apie galimą pavojų Ig 
nalinos branduolinėje jėgainėje 
dėl OMON užpuolimo. 

Stal inis tai k e n k i a 
G o r b a č i o v u i 

Kareiviai, kurie buvo užėmę 
centrinę, vėliau pasakojo, kad 
jie rado ten ginklų, kuriuos 
draudžiama turėti. Žmonės buvo 
susirinkę prie pastato gatvėse, 
bijodami kad nebūtų Sovietų 
dalinių pakar totas kruvinas 
smurtas, kuris įvyko sausio 13 
d. ; užimant televizijos bokštą. 
Tačiau šį kartą nebuvo riaušių 
ar areštų ir kareiviai apleido 
ta rp tau t in į telefono centrą. 
parodę, kaip jie gali nutraukti 
ryšius ne t ik krašto viduje, bet 
ir su užsieniu. Taip pat šiuo metu 
buvo nutrauktos linijos į Kauno 
radijo ir televizijos studijas. 
Vilniaus radijas buvo nutrauk
tas kelias valandas. Telefono 
centrinės tarnautojai mano. jog 
s t a l i n i s t a i nori p a k e n k t i 
Gorbačiovui, kuris turi susitikti 
su ki tų valstybių vadais Londo
ne, o jis paskutiniu metu viešai 
žadėjo daugiau politinių ir 
ekonominių laisvių. 

R a d o savo g ink lus 
„Amerikos balsas" praneša, 

jog Lietuvos atstovas Maskvoje 
kalbėjosi telefonu su Sovietų 
Vidaus reikalų viceminsteriu 
Boris Gromovu, kur is jam 
pasakė, jog kareiviai ieškojo ten 
ginklų ir rado 17 šautuvų 
centrinės viduje. Gromov taip 
pat pasakęs, jog ginklai buvo 
paimti ir kad tai buvo padaryta 
su Lietuvows SSR prokuroro 
A n t a n o P e t r a u s k o žinia . 
P e t r a u s k a s buvo Sovietų 
paskirtas Lietuvai kovo mėnesį, 
kai Lie tuvos P a r l a m e n t a s 
deklaravo nepriklausomybės 
atstatymą. Lietuva paskyrė 
savo prokurorą. Bet tuoj po to 
Sovie tų da l i n i a i okupavo 
Lietuvos prokuroro įstaigą ir 
vertė tarnautojus pasitraukti. 
Petrauskas ir jo štabas, atsiųs
tas iš Maskvos, tebelaiko užėmę 
patalpas. Lietuvos vyriausybė 
paskelbė, kad tai yra prieš 
Lietuvos įstatymus ir jų veikla 

y ra ne te i sė ta . Bičkauskas 
nurodęs Gromovui, jog ir pagal 
Sovietų Konstituciją Petrausko 
pozicija yra nelegali ir dėl to jo 
veikla nelegali, bet Gromovas 
atsisakė tai diskutuoti ar net at
sakyti į klausimą. 

Provokacija 
Lietuvos atstovas Maskvoje 

dementavo Sovietų teigimą, 
kad Sovietų kareiviai rado 
ginklų komunikacijos centrinėje 
ir pavadino tai „žiauria pro
vokacija", Vilniaus centrinėje 
dirba maždaug 50 žmonių ir 
jame yra tarpmiestinio susisie
kimo linijos, telekso ir telegrafo 
linijos ir Vilniaus miesto linijos. 
Lionginas Vasiliauskas, Lietu
vos atstovybės Maskvoje parei
gūnas, sako, jog sunku įsivaiz
duoti, kad centrinėje būtų buvę 
ginklų. Be to, centrinė nėra 
saugojama nei Lietuvos Vidaus 
r e ika lų ministerijos, nei 
Saugumo skyriaus žmonių. Bet 
jis pasakė, jog Sovietų daliniai 
patys galėjo lengvai tuos gink
lus įsinešti to užpuolimo metu, 
kad vėliau galėtų vėl patys juos 
konf iskuot i ir apka l t in t i 
lietuvius. Bičkauskas prileidžia 
galimybę, jog tie ginklai buvo 
atvežti į Lietuvą iš Pskovo, kad 
būtų galima primesti, jog jie 
buvo lietuvių pavogti, o dabar 
štai atrasti. 

Tiesioginė linija su 
Kremliumi 

Oficiali Sovietų užpuolimo 
priežasts yra ginklai, tačiau per 
televiziją transliuotame pasi
kalbėjime Vilniuje su vienu 
OMON pareigūnu, kur io 
laipsnis nežinomas, kareiviai 
užėmė pastatą, kad galėtų 
a t s t a t y t i specialią Sovietų 
vyriausybės telefono liniją, 
kurią anksčiau turėjo Lietuvos 
OMON vadas Makutinovič ir 
promaskvines Komunistų parti-
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jos Cen t ro komitetas. Ta 
special i lnija re ika l inga 
t ies iogia i susisiekti su 
Kremliumi. Tos specialios lini
jos buvo panaikintos. OMON ir 
Komunistų partija naudojosi iki 
šiol reguliaria telefono linija. 

Bičkauskas dar pasakė, jog 
esą galima patikėti, kad šis 
užėmimas nebuvo su Gorba
čiovo žinia, arba su jo tiesioginiu 
įsakymu, tačiau esąs aukščiau
sias laikas jam pasakyti savo 
opiniją šiuo klausimu. Galima 
prileisti, kad Sovietų kariškiai 
savo veiklą prieš G-7 konfe
renciją Londone gali dar labiau 
suaktyvinti. Jis manąs, kad 
dalinai yra norima pakenkti 
Gorbačiovui, kad jis vėl labiau 
„atsisuktų į dešinę". 

Pasak minėtojo Vasiliausko. 
Lietuvos Atstovybė mėgino 
pasiekti įvairaus svarbumo 
Kremliaus vadovus, pradedant 
Gorbačiovo įstaiga iki pat 
Sovietų Vidaus reikalų minis
terijos ir Sovietų derybų dele
gacijos su Lietuva. Rusijos prezi-

Kremliaus vadas ruošia 
savo planą 

Ekonominė padėtis vis blogėja 

Ginkluoti Sovietų OMON' daliniai - ..Juodosios beret- - -augo įėjima į Vilniaus telefono telegrafo 
centrine Užpuolimo metu nupjautos telefono, telegra :;u unijos ir nutraukti radijo rvšiai. OMON" 
kareiviai pateisino užpuolimą, nes jie radę ginklu, k pagal SovietųSąjungo6 įstatvmus buvę 
uždrausti. Lietuvos vyriausybė visa tai dementavo. 

Paskutinis smūgis 
Sovietų komunistams 

Maskva . Birželio 26. — nį, maldaudamas partijoje vie-
Liberalieji komunistai, įskai- nybės. „Než iūr in t kokios 
tant dabartinius ir buvusius vadovaujančios figūros partįjo-
Kremliaus vadovybės narius, je pereitų į Socialdemokratų 
buvo susirinkę slaptai su demo- platformą, jie jau nebebūtų 

Maskva. Birželio 26. — Prez. 
Gorbačiovas pagyrė savo pa 
siuntinio ir amerikiečių eks
pertų paruoštą jam ekonomi
nės programos projektą Har
varde, tačiau jis pasakė , kad jis 
turės savo nuosavą projektą iki 
to laiko, kol reikės skristi į Lon
doną kitą mėnesį susitikti su 
G-7 grupės vadais. 

Savo pasitarime su ekono
mistu Gregori Javlinsky ir Har
vardo universiteto profesoriumi 
Graham Allison, kurie kar tu 
paruošė minėtą reformų pro
jektą, Gorbačiovas pasakė, jog 
šis mokslininkų bendravimas 
nuvedė į naujus kvalifikuotus 
ryšius tarp dviejų supergalybių. 
Bet jis aiškiai pasakė, jog jis 
pats yra a t sak ingas už tą 
projektą, kur į nus ives į 
Londoną liepos viduryje sep
tynių didžiųjų ekonominių vadų 
pasitarimui. „Aš turėsiu savo 
nuosavą programą", pasakojo 
išėjęs iš pasitarimo su Gorba
čiovu ekonomistas Javlinsky. 

krat inių grupių ats tovais 
sudaryti naujai Socialdemokra
tų partijai, kuri būtų varžovė 
dabartinei Sovietų Sąjungos 
Komunistų partijai. 

Suorganizavimas Social-

ištikimi komunistai'", rašė savo 
editoriale Aleksiejus Prigari-
nas, kuris kartu yra Komunistų 
partijos Centro komiteto narys, 

įdomu, jog vienas artimiausių 
Gorbačiovo patarėjų — Alek-

demokratų partijos galėtų sandras Jakovlevas taip pat 
būti mirties ženklas komunis
tams, praneša ,,Washington 
Post" korespondentas iš Mask
vos. Buvęs Sovietų Užsienio 
reikalų ministeris Eduardas 
Ševardnadze, ekonomistas Sta
nislovas Šatalinas ir kiti 
komunsitų politikai, kurie 
kadaise priklausė Gorbačiovo 
valdančiajai grupei, atvirai 
prisijungė prie tokių nepri
klausomų vadų. kaip Len
ingrado miesto vadas meras 
Anatolijus Sobčiakas ir Mask
vos miesto meras Gavrilas Po
povas. Jie padeda suorganizuoti 
šią partiją. 

Komunistų ištikimybė 
Oficialus Komunistų partijos 

laikraštis „Pravda", nujausda
mas tokį susirinkimą, paskelbė 
antradienį desperatišką straips-

Lietuviai pirmieji 
Belgradas. Birželio 27. — 

Prancūzų žinių agentūra pra
nešė, jog Lietuvos Respublikos 
delegacija atvyko į Zagrebą, at
siskyrusios nuo Jugoslavijos 
Kroatijos sostinę. 

Šiai parlamentarų delegacijai 
vadovauja Algirdas Kumža. Tai 
pati pirmoji užsienio delegacija 
Kroatijos nepriklausomoje 
valstybėje. Kumža, kuris yra 
žurnal is tas , buvo pri imtas 
Kroatijos parlamento užsienio 
reikalų komiteto pirmininko 
Hrovoje Kacic. Delegacija taip 
pat turės pasitarimus su Kroati 
jos Parlamento pirmininku 
Zarko Domljan. Lietuva, kaip ir 
Estija ir Latvija siekia galutinai 
atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos. 

dento Boriso Jelcino įstaiga apie 
įvykius Vilniuje taip pat buvo 
painformuota 

susitiko su naujosios partijos 
organizatoriais, nors Jakovlevo 
įs ta iga paneigė , kad jis 
pasitraukiąs iš Komunistų par
tijos, kuri valdė žmones 70 
metų. Kadangi jis vis dar dirba 
su Gorbačiovu, ta: jo esą dar 
negalima laikyti tokio lygio 
„disidentu" kaip Ševardnadze, 
kuris pasitraukė iš savo posto 
prieš Kalėdas Tačiau Sobčiakas 
pasakė, jog „Jakovlevas t ikrai 
dirba su mumis". :iors j i s esąs 
kritiška figūra. Socialdemo
kratų partijos organizatoriai for
muoja partijos gaires ir jos 
nuostatus. 

Neįsipareigoję jokiai par t i ja i 
Praėjusiais metais, visuome

nės spaudžiami, -comunsitai 
turėjo atsisakyti jiens konstitu
cijoje garantuotu specialių 
teisių ir po to prarado milijonus 
narių. Nors šiuo mt-' u formaliai 
galioja daugpartir.ė sistema, 
daugelis ne komu-istų, įskai
tant ir Rusijos prezirientą Borisą 
Jelciną, save laiko okiai parti
jai nepriklausančia s politikais. 

Sovietų mitingas 
Vilnius. - Čia praėjusį šešta

dienį įvyko Sovietu pataikau
tojų susirinkimas : rie Černia-
kovskio p a m i n k o , .pr ieš 
f aš i s tus" , pažyrrint naciu 
užpuolimą prieš 50 metų. Cia 
kalbėjo ir Mykolas Burokevi
čius. Maskvai I -naujančių 
lietuvių komunistu adąs. kuris 
kaltino, kad Lietums preziden
to V> tauto Land-ergio tėvas 
dirbo su naciais *aro metu. 
..Tasso" agentūra skelbė apie 
susirinkimą ir sakė, kad čia 
buvo susirinkę Sovietų karo 
veteranai antifašistiniam mi 
tingui 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Busho administracija pa
reiškė griežtą protestą Sovietų 
Sąjungai dėl užėmimo tele-
fono-telegrafo centrinės Vilniu
je. Plačiau rytoj. 

— Irakas uždraudė Jungtinių 
Tautų tyrimo komisijai, kuri in
spektuoja Irako žemėje atomi
nės energijos galimas vietas, 
įvažiuoti į tam tikras sritis, kur 
gali būti atominiai įrengimai. 
Manoma, kad Irakas turi 24 
tokias vietas. Washingtone 
Busho administracija, kaip pa
sakė vienas jos pareigūnas, apie 
tai jau žinojusi anksčiau. Mi
nėta komisija susekė, kad 
Irakas turi nuodingų dujų ir 
nervinių dujų didelius išteklius. 

— Varšuvoje Lenkijos prez. 
Lech Walesa peikė lenkų komu
nistų dominuojantį parlamentą, 
tačiau pasakė, kad jis negali 
dabar skelbti naujų rinkimų, 
kadangi privalo laikytis įsta
tymų. Lenkijos seime yra maž
daug 6 5 ^ komunistų. 

— Belfaste vėl sprogo bomba 
netoli JAV konsulato ir sužeidė 
14 žmoių. Nors vedami pasita
rimai, tačiau neramumai vis 
dar tęsiasi toje Airijos dalyje. 

— Alžyre vyksta vis susirė
mimai tarp policijos ir musul
monų fundamentalistų, kurie 
pr iešinasi prieš jų ženklų 
nuėmimą nuo viešųjų pastatų. 
Antradienį čia vienas žmogus 
buvo užmuštas ir 12 sužeista. 

— Senato daugumos vadas 
sen. George Mitchell pasiūlė 
tam tikras taisykles, kurios 
turėtų suvaržyti normalius 
prekybos ryšius su komunistine 
Kinija. 

— Sovietų Naftos ir dujų 
reikalų ministerija paskelbė, 
kad pasirašė susitarimą su 
Amoco kompanija, kuri padės 
ieškoti naujų alyvos klodų 
sovietų šaltiniuose. 

— American Express kredi 
tų kompanija atidarė savo įstai
gą Varšuvoje po 52 metų nebu
vimo Lenkijoje. 

— Kroatijos ir Slovėnijos res 
publikos tuoj prie savo respub
likų sienų išstatė sargybinius, 
kurie kontroliuoja pereinančius 
iš vienos respublikos į kitą. To 
anksčiau nebūdavo. 

Į naują sistemą 
Tuo pačiu metu buvo Sovietų 

paskelbti nauji niūrūs ekono
miniai duomenys. Žmonių pa
jamos sumažėjo 11% per 
paskutinius 5 mėnesius, kaip 
paskelbė Interfax žinių agen
tūra, pasinaudodama ekono
misto Leonido Abalkino duome
nimis. Jis pasakęs, jog 1991 
metų biudžeto deficitas pa-
didėsiąs keturgubai daugiau už 
praėjusių metų. Gorbačiovo pa
stabos, kaip po pasi tar imo 
Kremliuje su juo nusakė ekono
mistai Javlinsky ir Allison, 
rodo, jog Sovietų vadas žino, kad 
jam bus sunku Londone įtikinti 
savo programos pranašumu 7 
didžiuosius, nes jis turi duoti 
pagrindinius reformų punktus, 
bet ne „kosmetikos pakeiti
mus". „Mes suprantame, jog 
mes paliekame vienos sistemos 
vyriausybę ir šiuo metu vyriau
sybės struktūra ir ekonomija 
negali likti ilgai perėjimo stadi
joje. Mes turime eiti į naują 

Landsbergis pas 
Mitterrand 

Paryž ius . — Lietuvos prez. 
Vytautas Landsbergis tarėsi su 
Prancūzijos prez. F. Mitterrand 
daugiau kaip valandą laiko. Jis 
informavo prancūzų prezidentą 
apie dabartinę padėtį Lietuvo
je ir pastangas atgauti nepri
k lausomybę ir paga lbą iš 
užsienio. Mitterrand pareiškė 
savo susirūpinimą dėl įvykių 
muitinėse ir pasakė Landsber
giui, kad jis tuo reikalu kalbėsis 
su Britanijos ministeriu pirmi
ninku John Major ir Vokietijos 
kancleriu Helmut Kohl. Abu 
vadai aptarė ir Lietuvos Infor
macijos centro įsteigimą Pary
žiuje ir prancūzų Vilniuje. 
Landsbergis taip pat tarėsi ir su 
prancūzų Senato pirm. Laurent 
Fabius ir Asamblėjos pirm 
Alain Poher. 

— Londone buvusioji minis 
terė pirmininkė Margaret That-
cher kalbėjo, jog ji nesanti 
nusistačiusi prieš europiečius ir 
pareiškė pritarianti jos įpėdi
niui John Major vedamai 
politikai. J i tik esanti priešinga 
prieš ..sukūrimą supervalstybės 
Europoje". 

sistemą", pasakęs Gorbačiovas 
Allisonui. 

Ma lon i a i tik pas ika lbė jo 
Ekonomistas Javlinsky ir kiti 

radikalai jaudinasi, kad Gorba
čiovas galįs visą planą „nu
plaut i" pagal ministerio pir
mininko Pavlovo planą. Javlin
sky sako, jog pasimatymas su 
Gorbačiovu buvęs „malonus 
pasikalbėti — gerą rytą, gerą 
vakarą, puiku, pažiūrėsime, kas 
iš to b u s " nuotaikoje. Nieko es
min io . Praė jus į r u d e n į 
Gorbačiovas palaikė to paties 
Javl inskio ir Satalino radikalų 
500 dienų ekonominį planą, bet 
po kelių dienų atsisakė. Pasi
tarimo metu Gorbačiovas pagy
ręs bendravimą su amerikiečių 
mokslininkais, nes tai buvę 
naudinga, nors ir nieko iš to gali 
ir nebūti. Jie pastebėjo, kad t am 
jų planui yra ideologinė opozici
ja t a rp kar iuomenės vadų, 
įskai tant ir KGB slaptosios tar
nybos viršininką ir net Gor
bačiovo kabineto narius. J ie 
sako, kad Gorbačiovas turė tų 
turėti tokius rinkimus, kaip kad 
turėjo Rusijos prez. Jelcinas, 
kad iš esmės pasikeistų ir 
politinis kl imatas. 

Lietuvos reakcija 
V i l n i u s . Biržel io 26 . — 

L i e t u v o s v i c e p r e z i d e n t a s 
Česlovas Stankevičius įspėjo, 
jog šis laikinas respublikos 
telefono-telegrafo c e n t r i n ė s 
užėmimas gali būti „repeticija 
g a l i m a m te i sė ta i i š r ink tos 
vyriausybės nuvertimui". 

V icep rez iden t a s Čes lovas 
Stankevičius į naują Sovietų 
agresijos aktą atsakė, komen
tuodamas , jog „ši ataka nėra 
ats i t ikt inė. Tai buvo suplanuo
t a ka ip repeticija ga l imam 
teisėtai išrinktos Lietuvos Res
publikos vyriausybės nuver
timui. Pavojus tokiam nuver
timui nėra praėjęs. Kad pilnai 
supras tume šią akciją, reikia 
p a s i n a u d o t i Čekoslovakijos 
analogija 1968 metais. Prieš 
n u v e r č i a n t Čekoslovaki jos 
vyriausybę, ginklų atsargos taip 
pat buvo ..surastos". Viceprez. 
Stankevičius pabrėžė: ..Šiandie
ninis incidentas yra Sovietu 
Sąjungos nuolat daromas spau
dimas Lietuvai. Visa tai pade
monstruojama įvairiais kaltini
mais. Vienas iš tokių yra gauta 
te legrama vakar iš Sovietų 
Sąjungos mnisterio pirmininko 
pavaduotojo Vitalio Dogužieievo 
prez. Vytautui Landsbergiui 
kad sovietų piliečių te isės 
Lietuvoje yra pažeidžiamos. 

„Apskr i t a i , ši akcija y ra 
ult imatumų, prievartos ir jėgos 
naudojimo politikos tęsimas, 
kuri buvo Sovietų vartojama 
prieš Lietuvą ir 1940 neta is" . 

K A L E N D O R I U S 

Biržel io 28 d.: Irenėjus, Gau
dė. Reda, Tulgedas. 

B i r ž e l i o 29 d.: P e t r a s , 
Povilas. Benita, Gedrime, Man-
tigirdas. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 5:18. leidžiasi 8:29. 
Tempera tū ra dieną 96 L, 

naktį 70 1. 
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IV PLS ŽAIDYNES 
ŠTAI JŲ VYR. ORGANIZATORIUS 

pageidavimą, jis derina ir kont- Helsinkyje, autobusą, h 
roliuoja savo 10-ties tarnybų ir v i z ą V i g i Į ^ - t y a r k r 
13 miestų komitetų darbą, jis 
rūpinosi iškvietimais, tūkstan
čio svečių paėmimu iš Talino, 
Rygos ir pagalba Maskvoje, jis 
rūpinasi jų visų apgyvendinimu 
skirtingose vietovėse. Neįsi
vaizduotinai milžiniškas ir 
komplikuotas uždavinys! Ta
čiau Janis valandų neskai-

^ »£, " \ C ^ čiuoja, jo namuose šviesa dega 
: iki vėlyvos nakties. Jis pasitiki 

savimi ir savo padėjėjais ir 
visada buvo įsitikinęs, kad 
žaidynės įvyks ir bus sėkmin- n u g a b e n s , Šiaulius, Kauną ar 
gos. O įkvėpimo ir energijos jam V i l m ų I n f o r m a c i j o j e t a i p t 

olim-

DETROITO „ K O V A S " 
P A S I R U O Š Ę S 

Šį kartą bene geriausiai su
siorganizavęs ir pasiruošęs IV 
PLS žaidynėms Lietuvoje yra 
Detroito LSK „Kovas" . 87 
asmenų užpildytos formos su 
nuotraukomis ir mokesčiu jau 
pristatytos ambasadai Washing-
tone — laukia tik vizų. Visi jau 
y ra susimokėję už kelionę po 
1,025 dol. už lėktuvą, viešbutį 

laivą, 
ižą. v i s i t u r i ivarKrašt į , 

n u r o d y m u s ir smulk ią 
informaciją. Liepos 24 d. rytą jie 
bus Helsinkio mieste (skrenda 
su suomių linija) ir turės visą 
dieną laisvą. 3 informacijos 
puslapiai nurodo kur išsikeisti 
p in igus , kokios įdomesnės 
v ie tos , k r a u t u v ė s , net 
temperatūra, drabužiai, taxi ir 
t.t. Pernakvoję Ramada viešbu
tyje, kitą rytą autobusu į uostą 
i r la ivu į Ta l iną . Iš čia 
au tobusa i iš Lietuvos juos 

Alg i s Rugienius 
į l inkas ir išvykos . 
vadovas. Dešinėje 
aiB Nuotr 

. .Kovo" pirmi-
V PLS Žaidynes 

Linas Mikulio-
L. R u g i e n i e n ė s 

dubas vežasi ir 

Kai per III PLS žaidynų ati
darymą savo kalboje Lietuvos 
Tautinio olimpinio komiteto 
prezidentas Artūras Poviliūnas 
pakvietė viso pasaulio lietuvių 
sportininkus į IV PLS žaidynes 
Lietuvoje, jis jau žinojo, kad tų 
žaidynų rengėjai bus Lietuvos 
TOK, Kūno Kultūros ir Sporto 
departamentas ir „Tėviškės" 
draugija. Jam taip pat buvo 
aišku, kad tokio mlžiniško ir 
istorinio įvyko organizacijai 
vadovauti gali tik Janis Grin
bergas. Tokiam darbui reikia 
organizacinio talento, autoriteto 
ir idėjų. Janis tą visą turi ir dar 
daugiau: jis Lietuvos sportui jau 
ištikimai tarnauja 40 metų, kal
ba šešiomis kalbomis, yra nusi
pelnęs sporto darbuotojas,ran
kinio federacijos vyr. trene
ris, tarptaut inės kategorijos 
rankinio teisėjas, Tarptautinės 
rankinio federacijos narys, 
vadovaująs taisyklių ir teisėjų 
komisijai. Pagaliau kaip dr K. 
Savicką mes laikome Lietuvos 
krepšinio tėvu, Janis Grinber
gas vertas titulo — Lietuvos 
rankinio tėvas. 

1989 m. gruodžio mėn. jis 
buvo pakviestas , sutiko ir 
pradėjo IV PLS organizacinį 
darbą. Tuoj buvo sudarytos 
aštuonios organizacinio štabo 
tarnybos, kiekviena su visa eile 
komisijų. I varžybų organiza
vimą sklandžiai buvo įtrauktos 
atskirų sporto šakų federacijos. 
Sumaniai ir subtyliai buvo 
angažuota vyriausybė su savo 
minister i jomis, 13 miestų 
merais ir savivaldybėmis. Tuoj 
buvo užmegzti ryšiai su 
ŠALFAS sąjunga, Australijos 
lietuvių sporto sąjunga, su 
Kanados išvykos organizaciniu 
komitetu, su P. Amerika. 
Europa, Sibiro ir kitų kraštų 
lietuviais. Netrukus buvo sure
daguoti žaidynių nuostatai, 
sudarytas IV PLS žaidynių 
grafikas, atspausdinta 5,000 
plakatų, ruošiamas žaidynių 
leidinys. 1991 m. kalendorius, 
atskirų sporto šakų programos 
ir t.t. Neužmiršta buvo suveny
rai, ženklai, medaliai, pašto 
vokai ir daugybė kitų smulk 
menų. 

Suruoštos dvi konferencijos 
Vilniuje: 1990 m. liepos 11-13 d. 
ir 1991 m. sausio 21 -23 d. Jose 
dalyvavo Š. Amerikos, Australi
jos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, 
Sibiro ir kitų kraštų atstovai. O 
per 50 m krepšinio jubiliejų 
įvyko keli štabo pasitarimai su 
buv. Australijos lietuvių sporto 
sąjungos pirmininku ir III PLS 
žaidynių organizatoriumi Jur
giu Jonavičium bei su ŠALFAS 
c.v. ir išvykos organizacinio 
komiteto vicepirmininku Vy
tautu Grybausku. 

Per pusantrus metus jau susi
krovė kelios bylos raštų ir 
protokolų iš organizacinio štabo 
ir jo įvairių tarnybų. Janis 
nesivėluoja su atsakymais, 
visuomet atsižvelgia į kiekvieną 

teikė pirmoji Tautinė 
piada, kuri buvo tokia sėk
minga. Jam buvo aišku, kad tos 
olimpiados ugnis per 50 
priespaudos metų nebuvo 
užgesusi; jam buvo aišku, kaip 
jis pats sako, kad iš tremties 
grįžta tautinės olimpiados ugnis. 
Jis įsitikinęs, kad žaidynės bus 
Tautos šventė, kad jos yra I 
Tautinės olimpiados tęsinys, 
kad jos vėl sustiprins viso 
pasaulo lietuvių tautinius ry
šius, dvasines ir fizines galias ir 
tautinę sąmonę... Tai jo darbai 
ir uždaviniai. 

O J I S PATS? 

Vardas ir pavardė rodo, kad 
Janis Grinbergas gimė Latvijo
je prieš 60 metų. Karo audros jis 
buvo nublokštas į Čekoslovaki
ją, kur dalyvavo partizaniniame 
judėjime, o po karo buvo akty
vus ir pasižymėjo krepšinio 
aikštėse. Tačiau tuo pačiu metu 
užsidegė nauju sportu — ranki
niu, kurs Čekoslovakijoje buvo 
populiarus ir gero lygio. 

nurodyta klubo uniforma, pri
valoma visiems sportininkams 
ir dalyviams per atidarymo ir 
uždarymo iškilmes. Krepšinio 
komandai dvejas uniformas, 
vadovams ir t reneriams kakla
raiščius, 200 T-marškinėlių ir 
1000 klubo ženkliukų perka 
klubas. 

įdomiausia, kad 
„Cheerleaderiu (mergaičių) 
grupę, kurios amerikietiškų sti
liumi bandys raginti savo krep
šinio komandą, kuri yra pasiry
žusi gerai pasirodyti, turi puikų 
ūgį (net 4 daugiau 2 metrų), 
patyrusį trenerj A. Racką ir 
menedžerį V. Memeną . 

Klubo pirmininkas ir išvykos 
vadovas Algis Rugienius, o jo 
pavaduotojai Ipolitas Janušis ir 
Vitas Rugienius. 

Ar ne pavyzdys k i t i ems 
klubams? 

V . G . 

LIETUVIŲ 
LAUKO TENISO 

PIRMENYBĖS 
Šių metų lietuvių lauko teni

so p i rmenybes organizuoja 
Stepas Solys Toledo mieste bir
želio 29 ir 30 d. Vietovė patogi 
Detroitui, Clevelandui, Chica-
gai, Torontui ir kitiems mies
tams. O Stepui Soliui, padedant 
sąjungos lauko teniso vadovui 
dr. A. Barauskui, tai bus pirmas 
bandymas. Nėra abejonės, kad 
Stepas Solys šį uždavinį atliks 
be didesnio vargo ar priekaištų. 
Juk jis jau gerą dešimtmetį dir
ba amerikiečių teniso klubuose 
kaip instruktorius. O daugiau 
kaip 15 me tų Stepas yra 
aktyvus dalyvis lietuvių ir 
pabaltiečių teniso turnyruose ar 
pirmenybėse ir yra laimėjęs 
daugybę titulų. J is dalyvavo ir 
visose p į ska i tan t Australiją, 
Pasaul io Lie tuv ių sporto 
žaidynėse; jis vyksta ir į IV-siąs 
Lietuvoje. Kaip jau įprasta 
mūsų turnyruose, ir šiose var
žybose bus vyrų ir moterų A ir 
B, bei senjorų klasės, o taip pat 
ir jaunių bei mergaičių. Žinoma, 
bus vyrų, moterų bei mišrūs 
dvejetai. 

Reikia tikėtis, kad nežiūrint 
artėjančių IV PLS žaidynių 
Lietuvoje, š ios pirmenybės 
sutrauks gerą dalyvių skaičių. 
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Žodis pririša, žodis paleidžia. 
Estų patarlė 

Jan i s Grinbergas 

1946 m. grįžo į Latviją, kur 
žaidė krepšinį , , D i n a m o " 
komandoje, o uš kelių metų 
atsikėlė į Kauną. Čia treniravo 
ir žaidė už tuo metu stiprią 
Kauno .,Audinių'" komandą. 
Žaidė prieš tuo metu jau garsius 
k repš in inkus , — Butau tą , 
Petkevičių, Kalakauską ir buvo 
jiems lygus. 1954 m. darbo 
reikalais persikėlė į Vilnių, kur 
ir prasidėjo Lietuvos rankinio 
istorija. Janis įžiebė kibirkštį ir 
laužas suliepsnojo. J is pradėjo 
organizuoti, treniruot, žaisti. 
Jaunimui šis sportas patiko, ir 
šiandien Grinbergas, kaip tos 
šakos instigatorius — „tėvas", 
gali didžiuotis savo darbo vai
siais: dvi Kauno „Žalgirio" 
komandos laimėjo Europos 
čempionų taurės varžybas, 5 
kartus iškovojo Sovietų Są
jungos meisterių ti tulus, daug 
medalių iš pasaulio ar olimpinių 
varžybų pervežė Novickiai. 
Valuckai, Nenėnienė, Strečen ir 
kiti. Ir ne vienas jų šiandien 
žaidžia įvairiuose Europos 

IV 
PASAULIO 
LIETUVIŲ 
SPORTO 
ŽAIDYNIŲ 
ŽEMĖLAPIS 
IR KOOR
DINATĖS 

V. Memenąs, Detroito sporto klubo 
„Ko^as" menedžeris . 

Nuotr. L. Rugienienės 

Iš 87 vykstančių 51 yra spor
t ininkas ar žaidynių dalyvis 
(vadovas, t r ener i s ir pan.). 
Vyksta vyrų krepšinio koman
da, 5 lauko teniso žaidėjai, 3 
lengvatlečiai, 4 šaudytojai, 2 
kėgliuotojai, 2 ledo ritulio 
žaidėjai, 1 dvirat ininkas, 1 
b i l ia rdo žaidėjas , 1-nas I 
Tautinės olimpiados dalyvis, 2 
žurnalistai ir 2 gydytojai. O 

klubuose. Gr inbergas buvo 
Lie tuvos moterų r ank in io 
rinktinės treneris 15 metų, eilę 
metų (tuo pačiu metu) treniravo 
ir vy rų r i n k t i n ę , buvo 
įvertintas, kaip kūno kultūros 
ir sporto darbuotojas, nusi
pelnęs treneris, tarptautinės 
kategorijos teisėjas. 1970 m. 
buvo pakviestas į Tarptautinę 
rankinio federaciJ4 nariu, kur 
iki šiol vadovauja taisyklių ir 
teisėjų komisijai. Jis atsakingas 
už visas pasaulio ir olimpines 
rankinio varžybas, skiria joms 
teisėjus, ruošia jiems semina
rus, iniciatorius naujų taisyklių 
ar pakeitimų ir t.t. Tą patį 
darbą jis atlieka ir Lietuvoje. 

Nežiūrint visų įsipareigojimų 
ir darbų, jis randa laiko ir 
šeimai. Jo žmona Roma Šapo-
kaitė, mums pažįstama kaip ta
l en t inga sporto žurnal is tė , 
„Vyčio" žurnalo redaktorė, Lie
tuvos T a u t i n i o ol impinio 
komiteto spaudos atašė, IV PLS 
žaidynių spaudos centro direk
torė ir buvusi rankinio pažiba. 
Du sūnūs sportininkai: Darius. 
Lietuvos jaunių kalnų slidinė-
tojų čempionas ir žurnalistas, 
Marius — futbolo entuziastas ir 
savanoris Lietuvos parlamento 
gynėjas. 

Per IV PLS žaidynes bus 
pagerb t i ir meda l i a i s ap
dovanoti I Tautinės olimpiados 
dalyviai, sporto darbuotojai, 
veteranai, tačiau ar kas pagal
vojo, kokio medalio nusipelnė 
Janis Grinbergas, 40 metų 
atidavęs Lietuvos sportui. 

Vyt. G. 

S^RTO V' 

1. KAUNAS: atidarymo iškilmės (07.27), 
kreočinis (07.23-5S 03). šaudymas (07.30-
08 Oi), tenisas ?.' 28-08.03). 
2. VILNIUS: ui:arymo iškilmės £8.04). 
beisbolas (O7.2507.3O), plaukimas (07.30-
03.03), fechtav-as (07.31-08.32), lengvoji 
alletika (08.01:2 03). 
3. KLAIPĖDA '.tbolas (07.28-08.03), te
nisas (07.28-OS.03),. sportiniai šokiai 
(07.30-08.O1). 
4. PANEVĖŽYS tinklinis (vyr., 07.28-
08.03), biliarejs ;07.29-C8.01). 
5. ŠIAULIAI: i. -ačių sportas (08.02-03), 
tinklinis (rr,;' 07.28-08.03), tenisas 
(07.28-08.03) 
6. ALYTUS: s:s:o tenisas (07.28-C3.31), 
aviacijos spc--.o (07.28-08.03). 
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ledo ritulys (07.29-7. ELEKTRĖNAI: 
08.03). 
8. GARGŽDAI: futbolas (07.28-08.03). 
9. KĖDAINIAI: bacrointonas (07.30-08.02; 
10. KRETINGA: futbolas (07.28-08.03). 
11. MARIJAMPOLĖ: šachmatai (07.23-
08.03). 
12. NIDA: buriavimas (07.28-08.03). 
13. PALANGA: tenisas (07.28-08.03), fut
bolas (07.28-C8.03), sportiniai šokiai 
(07.30-08.01). 
14. PRIENAI: aviacijos sportas (07.28-
08.03). 
15. RASEINIAI: jo j imas (07.31-08.02). 
16. KAUKAZAS: kainų slidinėjimas (07.28-
08.03). 
17. HIMALAJAI: kopimas j Everestą 
(rugsėjis-spalis). 
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SYDNĖJAUS KOVIEČIŲ VEIKLA 
MOTERYS LAIMI 

Kovietės merginos krepši
ninkės trečiadienio vakarais 
pradėjo žaisti naujose šių metų 
krepšinio varžybose Condell 
Park krepšinio stadione. Jos jau 
žaidė dvejas rungtynes mišrioje 
I-sios ir II-sios divizijos 
žaidynėse. Abu šiuos susitiki
mus laimėjo kovietės. šiuo metu 
merginos savo komandoje tur i 
dešimt krepšininkių, todėl per 
visas rungtynes jos gali išlaikyti 
didelį tempą ir pabaigoje nesun
kiai nuvargina varžoves. Ko
mandoje šiuo metu žaidžia: 
Dana Dičiūnaitė, Rita Andrie-
jūnienė, Rita Kaspera i ty tė , 
Betina ir Monika Migutės, Lisa 
Skirkaitė, Dana Staitytė, Liuci
ja Šliogeryte. Rasa ir Audrė 
Venclovaites ir trenerė Snaigė 
Gustafson 

TINKLININKĖS 

Kovietės merginos t inkli-
ninkės taip pat daro nemažą 
pažangą. Be savo žaidimo, pusė 
komandos merginų baigė tink
linio teisėjų kursus. Treni
ruojasi merginos kiekvieną 
šeštadienį, o intensyviame jų 
darbe daug padeda ir vyrai tink-
lininkai, tai merginoms teikia 
didesnį pasitikėjimą savimi ir 
tuo pačiu gerina jų komandinį 
žaidimą. 

MERGAITĖS IKI 16 METŲ 

DR. VU A Y BAJAJ. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėns 

2434 W. 71 Straat. CTilcago 
T * . (1-312) 434 5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm . antr. ketv . penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab (1-312)735-4477; 
Raz. (708)246-0067; aroa (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. KENNETH J. YERKES 
OR. MAGDALEN BEUCKAS 

DANTŲ GYDYTOJAI 
Pensininkams nuolaida 

4007 W. 59 St. 
Tai. (312)735-5556 

507 S. Gllbart, LaGrar^e. !L. 
Tai. (708) 352-4487 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St Tai. (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 vv . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penMd 

ir šestd 9 v r -12 v p.p. 

6132 S. Kadzta Ava.. Chicago 
(1-312)778-6969 arba (1-312) 489-444! 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Maiquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Ksdzls. Chicago, m. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 D u n d a s A v a . , Elgln, I I I . 6 0 1 2 0 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

žaidė v a s a r o s varžybų 
didžiajame finale. Nuo pačios 
žaidimo pradžios kovietės visą 
laiką vedė žaidimą ir tik per 
paskutines dvi sekundes prie
šininkės įstengė išlyginti taškų 
skirtumą, po ko buvo žaidžia
mas pratęsimas. Jo metu įmes
tas tik vienas taškas, deja prie
šininkių, po ko kovietėms teko 
pralaimėti š i a s sunkias ir 
įtemptas rungtynes. 

Kovietės merginos, be jokios 
abejonės, buvo stipresnės ir 
rungtynes galėjo laimėti gana 
nesunkiai. Tačiau nesėkmė 
ištiko, kai labai stipri koviečių 
komandos narė Audrė Venclo-
vaitė už baudas gavo palikti 
aikšte dar prieš pačią pirmo 
puslaikio pabaigą, o vėliau dėl 
baudų aikštę paliko ir labai 
gerai žaidžiant i Audra 
Dičiūnaitė. Šiose rungtynėse 
taip pat galima buvo pastebėti, 
kad varžybų teisėjai buvo 
aiškiai vienašališki ir jų akys 
matė tik koviečių klaidas. 
Kovietės gavo septynias baudas, 
kai tuo tarpu priešininkės — nė 
vienos, nors turėjo būti at
virkščiai. 

Nors merginos pralaimėjo, 
tačiau jos žaidė labai gerai ne 
tik šiose finalinėse varžybose, 
bet ir per visą turnyrą. „Kovo" 
spalvos tikrai buvo aukštumoje. 
Komandoje žaidė: Audrė 
Venclovaitė, Audrė Dičiūnaitė, 
Jacintą Ankutė, Marisa Vai-
čiurgytė, Daina Šliterytė, Elena 

Kovo 1 dieną kovietės Šliogerytė, 
merginos iki šešiolikos metų Snaigė ir Betina 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penki 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optcmetnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

I Palos Vision Cantar. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W . 55 St.. Ch icago. IL 
T a i . (1-312) 4 7 6 - 2 1 1 2 

9525 S 79 th Ave . Hickory Hills. IL 
T a i . (708) 5 9 8 - 8 1 0 1 
Vai parja! susitarimą 

Ta i . Kabineto Ir buto: ( 708 )652 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
•šskyus treč Šešt 12 ;ki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave . Justice IL 

Tai. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai 1 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIU LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oafc U W P . IL 60453-2533 

T«l. 708-636-3113 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71 st Straet 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

Vai antr i-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12 4 

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

Kab. tai. (1 312) 471 3300; 
Raz. (708) 442-6297 

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

7722 8. Kadzla Ava., 
Chicago. IH. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar 

NaparvHla Campus 
1020 E. Ogdan Ava., Sulta 310. 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm antr . ketv >r penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kaip padėti tėvams 

KAI MIRŠTA VAIKAS 
rikoje kasmet miršta 
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tuoj po mylim< • • mens i lirties 

•• ' ':• • ; \ - ei' angai i -ujudis 
buvo įkurtas Anglijoje 1969 
metais. Jo pirmasis skyrius 
JAV-ėse įsikūrė 1972 m. Miami, 
Floridoje ir dabar yra jau virš 
600 skyrių visoje Amerikoje. 
Informacija apie jų skyrius 
gaunama jų centrinėje raštinėje: 
..The Compassionate Friends", 
P.O. Box 1347. Oak Brook, IL 
60521. 

Prieš dešimt metų William ir 
Barbara Schatz įkūrėjų skyrių 
Seattle, VVashington, mirus jų 
dukrelei nuo leukemijos. W. 
Schatz aiškina, kad tie būre
liai nėra psichoterapiniai, bet 
kad dalyvaujantieji po sunkaus 
vaiko mir t ies pergyvenimo 

tiso palengva, palaipsniui, 
kai jiems leidžiama laisvai 

ii ir perprasti savo jausmus 
ir mintis grupėje, kur jie yra 
pilnai išklausomi be kritikos. 
Tai padeda jiems patiems priei
ti prie savo pergyvenimo ir jaus 
mų supratimo. Šis sąjūdis yra 
atviras visų tikybinių grupių 

mims. Ir nors jis suburia 
žmones, kurie yra pergyvenę 
panašius įvykius, būreliuose 
yra suprantama, kad konkretus 
kiekvieno individo pergyve
nimas yra unikalus, tad jokie 
..universalūs" atsakymai nėra 
propaguojami, o t ik yra sudaro 
ma išklausyti mokančių žmonių 
aplinka ir draugystė. 

Vienintelis dalykas, ko bū 
relio dalyviai yra mokomi, yra 
kad jų patirtis nėra tokia pat 
kaip kitų būrelio narių. Tad jie 
yra mokomi vengti tokių išsi
reiškimų kaip „Žinau, ka tu jau
t i " , nes iš tiesų niekas negali 
įeiti į kito asmens širdį. Kiek
vienoje šeimoje vaiko mirtis turi 
tiek daug variantų: ne tik 
priklausant nuo mirties pobū
džio: liga, avarija, nužudymas, 
savižudybė, bet ir nuo su suriš
tų kitų asmenų, ar tėvai turėjo 
progos su mirštančiu vaiku atsi-
sveikinti. kiek laiko jie su mirš-
' >nč«u vaiku galėjo praleisti ir 
d r tH'ig kitu šeimos istorijos 
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Jam pačiam ši tragedija nuro
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:n. Czillinger įkūrė 
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i I • Iru didžiausia vertė 
v > --buria panašius 

turėjusius, sako 
c-

• sei inate Friends" 

bei kultūrinių papročių aplinky
bių 

' i — r į .,«, gedinčiųjų bando 
apeiti gedėjimo stadijas, tą 
laiką sutrumpinti, visko nejaus-
ti. nes tai taip skaudu: jie kar
tais imasi alkoholio, narkotikų, 
ar net stengiasi užsimiršti persi
dirbdami ar vykdami į turis
tines keliones, kad tik nereiktų 
yrumtis su skaudžia netektim. 
Bet iš tikrųjų, sako kun. Czil
linger. nėra kitos išeities. Jei 

'•susidorosi su visais gedėjimo 
jausmais, neužbaigti emociniai 
klausimai per visą gyvenimą 
nuolat kamuos — abejonėmis, 
kaltumo jausmu, ar pykčiu, 
kuris gali reikštis įvairiau
siomis netiesioginėmis formo
mis. 

Ypač vaiko mirtis gali labai 
sunkiai paveikti tėvų tikėjimą. 
Kur iki to įvykio jiems Dievas 
buvo mylintis, jais besirūpi 
nantis, po vaiko mirties gali 
iškilti abejonės jo buvimu. 
Grupės, kaip minėtoji, padeda 
žmonėms suprasti, perprasti 
tokius ir panašius jausmus ir 
per juos ateiti į naują gilesrj 
Dievo supratimą. Nors Compas
sionate Friends yra nekonfesinė 
grupė, kai tokie būreliai kuria
si prie parapijų, dalyvaujan
tiems ateina didelė pagalba ir iš 
jų tikinčiųjų bendruomenės 
narių, ypač kai būrelyje daly
vauja ir kunigas. 

Būreliai gėdintiesiems kuriasi 
daugelyje diecezijų prie para 
pijų, kuriasi ir Chicagoje. Gera 
būtų. kad ir lietuviai susi
pažintų su didelę pagalbą tei
kiančiu tokiu sąjūdžiu ir kurtų 
tokius būrelius ir prie lietuviš
kų parapijų, nesgi ir lietuviai 
pergyvena vaikų mirtį, bet 
jiems reikia žmonių, kurie galė
tų jų išklausyti jų pačių kalba 

a.j.z. 

Astrologas pasakytų, kad 
Sovietų Sąjungos prezidentas 
M. Gorbačiovas yra gimęs po 
laiminga žvaigžde Kiek kartų 
jis buvo spaudžiamas iš kairės 
ir dešinės, or ir dabar kraštas 
pergyvena didžiausius eko
nominius ir politinius sukrė
timus, bet būdamas lankstus, jis 
ligi šiol nenustoja pusiausvy
ros. 

Ar Gorbačiovas imituoja 
carą Joną IV? 

Kai kas Gorbačiovą mėgina 
lyginti su Jonu IV (1530-1584), 
istorikų vadinamu Žiauriuoju, 
kuris pirmas buvo priėmęs caro 
titulą, pasiskelbdamas visos 
Rusijos caru ir įvesdamas auto 
kratiją. Jis buvo senos tvarkos 
reformuotojas. Darė pakeitimų 
administracijoje, žemdirbystėje, 
kariuomenėje. Skirdamas vals
tybės pareigūnus, padarė juos 
tiesiogiai jam atsakingus. Jei 
vykdydami caro įsakymus, jie 
sauvaliaudavo, nebuvo laikoma 
nusižengimu, nors jų veiksmai 
įstatymų nuostatams ir priešta
ravo. 

Caras Jonas IV suorganizavo 
policiją, panašiai kaip po 
bolševikų revoliucijos buvo įves
ta sovietų Rusijoje čeką, NKVD, 
vėliau KGB. Tai buvo įrankis 
caro autokratijai stiprinti. Is
torijoje randama užrašytų 
faktų, kad jis pats daly vaudavo 
žiauriuose bajorų kankinimuo
se, užsitarnaudamas Žiauriojo 
vardą. Bet iš kitos pusės, 
pasižymėjo pamaldumu, mėgo 
skambinti vienuolynų varpais, 
skaitė šventųjų gyvenimus, 
meldėsi. Bet tuojau pa t 
persimesdavo į kitą kraštu
tinumą, dalyvaudamas suim
tųjų kankinimuose. Despotizmą 
teisino valdžia gauta iš Dievo. 

Sovietų istorikai mėgina tei
sinti caro Jono IV žiaurumus, 
nes jis įvedęs centralizuotą 
valdžią ir sunaikinęs feodalinę 
aristokratiją. 

Palyginę caro Jono IV ir M. 
Gorbačiovo charakterį ir elgesį, 
randame tam tikro panašumo 
bruožų, žinoma, imant dėmesin 
epochų skirtumą laiko atžvilgiu 
(400 metų). Gorbačiovas skelbė 
atvirumą bei pertvarką, apsi
sprendimą, akcentavo demokra
tiją ir čia pat jo kareivos Tifli-
se, Jerevane. Vilniuje, Rygoje ir 
k i t u r žudė ž iaur iausiomis 
priemonėmis taikius demonst
rantus, vėliau *ojudošiškai užsi
gindamas, nusiplovė kruvinas 
rankas. 

Gorbačiovas, bū 'amas komu 

IGNAS MEDŽIUKAS 

nistą partijos pirmasis sekreto
rius, yra ištikimus Markso ir 
Lenino, fanatiškai kovojusių 
prieš religiją, mokinys. Nežiū 
rint to. j is lankė-: pas Popiežių, 
kviesdamas jį atvykti į Sovietų 
Sąjungą. Iš vienos pusės jis. 
nuduodamas įvesiąs Sovietų 
Sąjungoje demokratinę sistemą, 
iš kitos pusės ima vėl varžyti 
demokratines laisves, steng
damasis kuo daugiau teisių 
suimti į savo rankas. Siek
damas diktatūros, teisinasi, 
kad ta i reikalinga išugdyti 
demokratijai. Ir taip blaškosi 
nuo vieno kraštutinumo prie 
kito, k a d tik išsi laikytų 
valdžioje. Nobelio taikos laurea 
tas. davęs daugelui vilčių, savo 
elgesiu juo pasitikinčius apgavo. 
Jo kariauna Lietuvoje ir kitose 
respublikose vartoja bandi 
tiškus išpuolius, subversiją. 
grasinimus. 

Beviltiškos perspektyvos 

Viso to nežiūrint. Sovietų 
Sąjungos ateities vaizdas yra 
niūrus. Ekonominio gyvenimo 
perspektyvos, remiantis CIA 
raportu, yra tiesiog beviltiškos. 
Apskaičiuojama, kad jau šiais 
metais ekonominiai rodikliai 
kris apie 10%, o infliacija pakils 
100%. Prezidento M. Gorbačio 
vo pas tangos stabil izuoti 
politinį ir ekonominį gyvenimą 
nepavyko, ir, atrodo, tokia ne
tvarka dar ilgai tesis. CIA įspėjo 
vakariečius, svarstančius su
teikti sovietams ekonominę 
pagalbą, kad reformatorius Gor
bačiovas išsilaikytų, kad tokios 
pagalbos teikimas yra šiuo metu 
beprasmiškas, nes pirmiausia 
turėtų būti išspręsta politinė 
krizė, ats isakant bet kuria 
kaina išlaikyti imperiją. Tik 
politinę padėtį stabilizavus ir 
suteikus Baltijos respublikoms 
nepriklausomybę, ekonominės 
reformos galėtų būti sėkmingos. 
Gorbačiovo pertvarka, kurią jis 
pradėjo 1985 m., ekonominio 
gyvenimo sąlygų nė kiek nepa
gerino. Jeigu tokia neaiški 
padėtis tęsis ir toliau, tai pro
dukcija vis mažės, o infliacija 
kils. 

Jei sovietai imtųsi represijų, 
kiltų pasipriešinimas ir kraujo 
praliejimas, t a i būtų dar 
blogiau: gamyba dar labiau 
sumažėtų, k i l t ų nedarbas, 
siekiantis 25% ir daugiau. Jau 
dabar ta linkme einama, o nėra 
darbo — nebus duonos. Bet jeigu 

tų baisumų bus išvengta. Sovie
tų Sąjungos gyventojai turės dar 
keletą metų gyventi dideliuose 
nepritekliuose, kol pagaliau 
kraštas atsipalaiduos ir atsi 
gaus nuo dešimtmečiais neefek
tyvaus centrinio planavimo ir 
tradicinės ginklavimosi pramo
nės koncentravimo bei nepro
duktyvių dideles kariuomenės 
išlaikymo išlaidų 

Sovietų produkcijos sumažė
jimas pagal jų pačių neoficialius 
šaltinius gali būti 10-20%, bet 
kai kas šį produktingumų 
skaičiuoja net iki 40%. Tuo 
pačiu pažymima, kad per pasku
tiniuosius dvejus metus sovietu 
biudžetas kariniams reikalams 
tik nežymiai sumažintas: prisi
derinant prie infliacijos, gyny
bai skiriamos lėšos per pasku
tiniuosius dvejus metus nukri
to t ik 6%. 

Ma ldau j a užsienio paga lbos 

Nenuostabu, kad M. Gorbačio
vas maldauja JAV 1M> bilijono 
dolerių kreditų javams pirkti. 
Bet tai būtų tik arbatinis šaukš
telis medaus į vandens statinę, 
ir krašto gyventojai nepajustų 
skonio. Iš tikrųų sovietų eko
nomija yra tartum skylė be 
dugno. Nenuostabu, kad Gor
bačiovas yra paprašęs JAV ir 
kitų vakariečių 100 bilijonų 
doler ių . Ki t i mano . kad 
a t s ta ty t i sovietų ekonomiją 
reikalinga po 25 bil. doleriu 
kasmet per penkerius metus. 

Liepos 15 d. Londone įvyks 7 
pramoninių šalių konferencija, 
į kurią Gorbačiovas veržiasi, 
no rėdamas gaut i stebėtojo 
statusą. Tuo nori atkreipti 
dėmesį, kad šios šalys gelbėtu jį 
patį ir irstančią imperiją. Bet ar 
yra prasminga penėti komunis
tinį cerberį, kuris pastoja kelią 
tautoms, siekiančioms laisvės. 

ATSILIEPIMAI VOKIEČIŲ 
SPAUDOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų koresponden tas Europoje 

Antonija Petrulienė, Ari
zonos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė, ir sūnus Aras šį pa-

Pasku t ines Kremliaus 
provokacijos Lietuvos sostinėje 
rado platų atgarsį ne tik Vokie
tijos spaudoje <dar neturiu Švei 
carijos ir Austrijos dienraščiu1, 
bet taip pat radijo ir televizijos 
pranešimuose. Mano klausomos 
S tu t tga r to . Miuncheno ir 
Frankfurto radijo stotys kas 
valandą pranešinėjo sovietinių 
ypatingų dalinių veiksmus 
Gedimino mieste, televizijos 
stotys t rumpesniais a r il
gesniais filmais parodė nakties 
metu slenkančius šarvuočius 
Vilniaus gatvėse, minią žmonių 
prie parlamento, skanduojant 
jai brangų „Lietuva. Lietuva" 
žodį. 

Nufi lmuotas popiežius 
Lomžoje, girdint jo lietuvišką 
pasveikinimą, minioje mūsų 
trispalvę, šalia Vatikano vėliavą 
ir pranešant, kad apie 16 tūkst. 
lietuvių dalyvauja šv. Mišiose. 
Televizijos atstovas taip pat 
pranešė, kad Lietuvos prez. V. 
Landsbergis dėl įtemptos pa 
dėties Lietuvoje negalėjo at
vykti į Lomžą. 

Ta proga norėčiau grįžti kiek 
į praeitį — Lomžos miestą, 
kuriame Lenkijos nepriklau
somybės metu buvo stipri 76 
pėstininkų pulko įgula. I šį 
miestą buvo taip pat siunčiami 
Vilniaus krašto lietuviai nau
jokai (berods jų tarpe ir a.a. 
Pranas Zižmaras — K.B.), lai
mėję daugelį kartų sportinėse 
kariuomenės varžybose pirmas 
vietas . Prie jų pr iklausė 
Vidžiuose gimęs a.a. Stasys 
Čelna 'žuvęs 1943 m. gruodžio 
mėn.. pasitraukus iš miestelio 
Nr. 253 savisaugos batalionui, 
gindamas lietuvių policijos 
nuovadą nuo puolančių sovie
tinių partizanų), nusviedęs 
varžybose granatą ne tik per 
visą pratimų aikštę, bet net iki 
kareivinių lango. . .Litvin" 
nebuvo nubaustas. Dar gavo 
diplomą, paskiriant lietuvį i 
pulko rinktinę visos Lenkijos 
varžybose. 

Tačiau prie įvykių Vilniuje. 
Kaip minėjau, vokiečių spauda 

vasari įsigijo iš Arizonos State 
universiteto po diplomą. Anto
nija gavo magistro laipsnį iš 
mokyklų administracijos <Edu-
cational Administration), o Aras 
— griežtųjų mokslų 'science* 
bakalauro laipsnį Toliau šioje 
srityje mokslui tęsti jis gavo 
stipendiją į Cornell universi
tetą. 

perpildyta agentūrų telegra
mų praneš imais . M a s k v o s 
korespondentų k o m e n t a r a i s , 
nagrinėjant tuos įvykius ka r tu 
su M Gorbačiovo n u m a t o m a 
kalba Norvegijos sostinėje, pri
einant vieningos nuomonės, kad 
duotas įsakymas n a k t i e s ir 
miglos metu (ji aiškiai matoma 
televizijos aparate* vėl užimti 
svarbius Vilniaus objektus buvo 
parinktos ne t inkamu metu , 
nor int s u k o m p r o m i t u o t i 
užsienyje ir gal net at leist i iš 
pareigų M. Gorbačiovą. Mat 
Kremliaus vadas rengiasi rim
toms užsienio k e l i o n ė m s , 
norėdamas vėl a tgau t i gerą 
vardą po kruvino sekmadienio 
Vilniuje. p r i s i m i n d a m a s 
konferenciją Londone bei susi
tikimą su G. Bushu Maskvoje. 

Tačiau jo priešams vėl atsi
rado graži proga Kreml iaus 
laikrodį atsukti a tga l , pažemi
nant Gorbačiovą ta rp tau t inė je 
arenoje. 

Be abejo, vėl bus kar to jama 
sena pasaka, užsilikusi nuo 
priešrevoliucinių la ikų: Rusija 
didele, caras toli... 

Bet M. Gorbačiovas, pra
šydamas Vakaruose milijar
dinių sumų savo pašl i jusiam 
ūkiui, negali nudegti pirštų 
Pabaltijo valstybėse. Taip pat ir 
k i t iems K P š a l i n i n k a m s 
turėtų tas būti žinoma, ma tan t 
ir jaučiant, kad M. Gorbačiovas 
nori atleisti vadeles Pabaltijy, 
pasirašydamas sutar t į t ik su 
devyniom respublikom. Tačiau 
už įvykius Pabaltijy visa kal tė 
krenta ant M. Gorbačiovo pečių. 

Miuncheno liberalų dienraš 
čio ..Sueddeutsche Zeitung*' 
birželio mėn. 5 d. Paryž iaus ko
respondentė Barbara von Orr 
pranešė, kad buv. užs. reik. min. 
E. Ševardnadze pasmerkė ar
mijos provokacijas Vilniuje. 

Rašau birželio 5 d. pietų metu. 
Ką tik Miuncheno radijo ko
respondentas Krause iš Norve
gijos sostinės pranešė, kad Gor
bačiovą ir jo žmoną Raišą laukia 
nedidelė demonstracija, metan t 
jam kaltę už įvykius Lietuvoje. 
Aerodrome jį su žmona sut iko 
ne užs. reik. min., bet Nobelio 
premijos komiteto pi rmininkas . 

Pravėrus iš ryto langą į ežerą, 
ežeras ka ip a t v i r l a i š k y j e . 
Viskas taip skaistu, suderinta ir 
lygu. Mėnulis iš vakaro — ragas 
ar bananas — buvo pakilęs an t 
kalnų, ir kalnai atrodė, ka ip 
Norvegijoje. j Savickis 

KAI SIAUBAS ARTĖJO 
KĘSTUTIS RADVILĖNAS 

Bromberge mūsų vagonas gerokai aptuštėjo. Trum
pai stabtelėjęs, traukinys pajudėjo pirmyn ir netrukus 
sustojo Nakel stotyje. Pusvalandžiui praslinkus, 17:00 
valandą įvažiavome į gražių spygliuočiu pamiškėje 
prisiglaudusią Walden stotelę. Už vieno kilometro 
buvo Schlossberg miestelis, kuriame buvo mums skir
t a stovykla. 

Šeštadienis, rugpjūčio 5 d. Po visų nuotykingų 
kelionių naujoje gyvenvietėje gerai pailsėję >~ švariai 
paklotose lovose išsimiegoję, pasijutome, lyg Kokio tai 
..geradario" priglausti ,.Žaibinio karo"' tarpduryje su 
tikti susidariusios vizijos egzistencija Nuo šios dienos 
ir prasidėjo nedienoraštinis gyvenimas. 

Schlossbergas randasi Dancigo koridoriuje prie 
plentojungiančio Bromberg — Nakel — Schlossberg -

Schneidemuehl. Schlossbergo miestelis reprezentavo 
skurdžią kumečių gyvenvietę. Gamtovaizdžio paįvai 
rinimui per jį sruveno drumzlinas upeliūkštis. 

Lenkų inteligentija buvo išjungta ;- viešojo 
gyvenimo. Palikę jų turtai, didžiuliai dvarą: ir kume
tynai — darbo jėga. Dvarus valdė daugiausiai 
rudmarškiniai Priešais mūsų mokykla dvaro pasta
tai ir, kaip akys užmato, derlingi žemės plota: buvo pa
dovanoti amputuota koja vokiečių kariuomenės 
Feldvvebel'iui. 

Šio naujo žemvaldžio sodyboje, gretimai buvusių 
dvaro savininkų rūmų. dviem bokštais dangų pa 
rėmusi, stovėjo didelė mūrinė R. K bažnyčia Nei kum 

go, nei religinių apeigų joje nebuvo, bet visos durys 
buvo nerakintos. Smalsumo vedinas net kelis kartus 
buvau įslinkęs į šį Kristaus tiesoms skelbti skirtą 
pastatą pasižvalgyti. Visi altoriai, statulos, klausyk
los, suolai giedoriams ir kiti įrengimai buvo nepalies
ti. Skirtumas tik toks, kad viduryje bažnyčios, ant 
centrinių grindų, prieš didįjį altorių buvo papiltos di
džiulės krūvos bulvių. Kam jos priklausė, nežinau. 
Pasiteirauti nebuvo pas ką. Greičiausiai dvarui... 

Kiekvieną kartą apleidžiant buvusius Dievo maldos 
namus, visas mano mintis nustelbdavo klausimas: 
kodėl šios bažnyčios, sandėliu paverstos, durys nerakin 
tos? Buvau girdėjęs, kad lenkai turi prigimtą įprotį ne
gerbti svetimo turto. Nejaugi žiaurus nacional 
socializmas sugebėjo apvaldyti jų blogus polinkius? Ta 
labai netobula mintis slopindavo mane ir. kol ji apleis
davo, jausdavausi nusikaltęs... Iš bažnyčios tarnų buvo 
belikęs tik zakristijonas, kuris kitoje gatvės pusėje ir 
gyveno. 

Schlossbergo ..šeimininkas" burmistras, kaip pas 
vokiečius priimta — rudmarškinis. buvo įsitaisęs dviejų 
aukštų mūriniame pastate. Spėju, kad tai buvusioje 
klebonijoje. Miestelyje veikė pieninė, pašto įstaiga nau
jame pastate, policijot punktas, kuri aptarnavo 
vienintelis vachmistras. Nauja dviejų aukštų mūrinė 
mokykla, kurioje mus apgyvendino, ir dvi užeigos. 
Kiekviena iš jų atstovavo smulkiu prekių krautuvėlę, 
užkandine ir alinę. Tai ir visa kultūrinio gyvenimo 
pažiba 

Prasidėjo normalesnis gyvenimas Čia dar nesigir 
dėjo Stalino ..vargonų" muzikos ir mirtį nešančių 
lėktuvų. Gvvenome tarp gražių pušynų ir dvarų, 
kuriuose darbavosi įvairių tautybių žmonės,suvaryti 
visagalio gestapo ir paversti beteisiais vergais. Atrodė. 

kad nei rytiečiai, nei Vakarų sąjungininkai mumis 
visiškai nesidomėjo. O mes jų ir nepasigedome... Ypa
tingai giedras ir šiltas klimatas viliojo m u s į gamtą, 
ir mes pilnai tai išnaudojome. Kad laikas neprailgtų, 
supažindinau vyrus, kurie interesavosi, braižyti akies 
ir maršruto nuotraukas ir apytikriai porinius žingsnius 
paversti į metrinį mastelį. 

Tuo laiku javai nuo laukų jau buvo nuimti, gė
rėjomės bulvių ir kitų šakniavaisių laukais . Feldwe-
bel'io valdomo dvaro laukas didžiavosi didžiuliu 
aguonų plotu. Jos savo ūgiu buvo pralenkusios ir mus. 
Nei karto ir nebandėme ji apžingsniuoti — buvo per 
didelis, o mes bijodavome ilgai u ž t r u k t i , k a d 
nepaliktume be pietų. Kariškas davinys, palyginus, ne
buvo labai apkarpytas — nė vienas nenorėjome jo 
netekti. 

Schlossbergo burmistras, atrodė, m u m s buvo labai 
draugiškai nusiteikęs. Važiuodamas motociklu j au iš 
tolo mums mojuodavo. Gal jis laikė mus gera apsauga 
miesteliui, o labiausiai jam pačiam, nors mes nei 
ginklų, nei uniformų dar nebuvome gavę. Vietos 
lenkams buvome labai įtartini. Kas mes tokie? Iš kur? 
Kokia mūsų paskirtis? Buvo nugirsta, būk jie įtarinėja, 
jog mes esame atsiųsti atlikti egzekuciją. 

Nors oficialiai apmokymo dar neturėjome, bet 
laisv ą laiką užpildyti darydavome pratimus — daugiau
sia naktinius. Gauti valdišką aprangą seniai buvo 
laikas, bet vis dar nesulaukėme. Nuosavus b a t u s ir 
kitus drabužius buvome jau gerokai apdėvėję. 

Kartą burmistras, sutikęs mane gatvėje, sako: 
— Šiandien 16:00 vai. rinkitės prie garsiakalbio 

pasiklausyti lietuviškos programos. 
(Bus daugiau) 

• 
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GUvttSaSEi 
„AMERIKOS MOKYTOJAI 
- LIETUVOS MOKYKLAI" 

Lietuva, p- 50 metų dvasinės 
ir materialinės vergovės, reika
linga visokeriopos pagalbos. 
Džiugu, kad paramos įvairiomis 
formomis ji susilaukia iš po 
pasaulį išsisklaidžiusių tėvynai
nių. Mūsų pedagogai, čia įsigiję 
įvairių akademinių mokytojų 
laipsnių, dirbą Amerikos 
mokyklose pedagoginį, auklė
jimo bei administracinį darbą, 
savo patirtį siūlo ir Lietuvos 
mokyklai. 

Įsikūrusioji Amerikos pe
dagogų ir vaikų specialistų or
ganizacija. „American Profesio-
nal Partnership For Lithuanian 
Educat ion" s u t r u m p i n t a i 
rašoma ir vadinama A.P.P.L.E. 
jau pradėjo vykdyti konkrečius 
darbus. įkuriant šią organiza
ciją daugiausiai iniciatyvos pa
rodė Ryt in iame Amerikos 
pakraštyje gyvenančios pe
dagogės Vaiva Vėbraitė-Gus-
tienė ir Jūratė Krokytė-Stir-
biene. Ši organizacija, dažnai 
vadinama „Amerikos pedagogų 
ir vaikų specialistų bendrija", 
dirba kar tu su Lietuvos 
respublikos kultūros ir švietimo 
ministerija, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene ir JAV LB krašto 
valdyba. 

Šios Bendrijos tikslas padėti 
sukurti modernią, demokratinę 
Lietuvos mokyklą, kur kiek
vienas vaikas , sveikas ar 
atsilikęs, gautų išsimokslinimą 
ir auklėiima. 

Šiemet liepos 13 — rugpjūčio 
14 dienomis Lietuvon vyksta 24 
įvairių sričių special is ta i : 
psichologė, administratoriai ir 
kt. Iš Clevelando į šias studijas 
vyksta Rita Balytė, I rena 
Gedrienė. Jim Lane ir Danguolė 
v odopolienė. Irenos vyras 
Algis ir Jim žmona Gloria 
prisijungė prie šios grupės. Vi
sa grupė apsimoka kelionės 
išlaidas. Jie bus apgyvendinti 
Kultūros ministerijos bendrabu
tyje. 

Studijų programa apima ketu
rias sritis: anglų kalbos, kaip 
antrosios kalbos mokymas, 
specialus mokymas vaikams, 
turintiems sunkumų mokytis 
dėl psichologinių bei fiziologinių 
priežasčių ar gabumų stokos; 
mokymo metodai ir speciali pe
dagogika (counseling). Visi 
studijos programos dalyviai 
patys pakelia didžiausią išvykos 
išlaidų dalį — kel ionės 
mokesčius. Kad ši grupė galėtų 
sėkmingai pravesti numatytus 
kursus, visos grupės turi pasi
rūpinti tam tikromis mokymo 
priemenėmis. Clevelando grupė 
turi parūpinti, kad kiekvienas 
Lietuvos mokytojas (o jų, 
manoma, dalyvaus arti 600) 
gautų po aplanką, popieriaus ir 
rašymo priemonę. Ši kleve-
iandiečių grupė turi įsigyti ir 
paruošti vaizdajuostes, skaidres 
ir kitas smulkias reikmenis. 
Todėl šie savanoriai entuzias
tingi pedagogai prašo paramos 
šių priemonių įsigijimo išlai
doms padengti. Jie būtų laim
ingi, kad galėtų nupirkti VCR, 
kuris būtų t inkamas rodyti 
Amerikoje ir Lietuvoje gamin
tas vaizdajuostes. Tam reikalui 
aukos kiekvieną sekmadieni 
renkamos DMP svetainėje po 
lietuviškųjų pamaldų ir „Taupo
je" atidaryta sąskaita ,,Moky
tojų k varsai 11021. 

Lietuvos pedagogų pastangos 
atstatyti Lietuvos mokyklą, su 
senosiomis tradicijomis ir nau 
jais moderniškais mokymo me
todais yra vienas pagrindinių 
laisvos Lietuvos ateities laidų 

Su Amerikos pedagogų pagalba 
visa tai galės būti lengviau 
įvykdoma. Motto: „Amerikos 
mokytojai — Lietuvos mokyk 
la i" prasmingai ir viltingai 
skamba Lietuvos tėvų, moky
tojų ir vaikų širdyse. Pagarba ir 
padėka šio gražaus užsimojimo 
iniciatoriams ir vykdytojams. 
J iems tai šviesios ir laimingos 
Lietuvos vizija, širdies ir aukos 
reikalas. 

V. Roc iūnas 

DARIUI MOKSLAI DAR 
NEBAIGTI 

CLASSIFIED GUIDE 

R E / M A X 
REALTORS 

(312) 586-5959 
( 708 )425 -7161 

IAS L. STANKUS 

Lietuvos prezidentas V. Landsbergis Lemor. 
žmona Gražina Landsbergienė, NN užsien. 

Iš kairės: prezidentas V y t a u t a s Landsbergis, jo 
reik. viceministeris K a t k u s i r k u n . L. Zaremba. 

N u o t r . J . Tamulaičio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Putnam, Conn. 

Darius Vincas Minkūnas 
birželio 14 d. užbaigė studijas 
Ohio State universitete. Colum
b u s , Ohio. su Un ive r s i ty 
Honors, įsigydamas du Bachelor 
of Science laipsnius: iš Mole-
cular Genetics ir psichologijos. 

Darius gimė 1968 metais Par-
ma, Ohio. Mokėsi St., Colum-
bkil le pradžios mokykloje. 
Baigė Holy Name gimnaziją, 
būdamas National Honor Socie-
ty nariu. Lankė ir baigė Šv. 
Kaz imie ro l i t u a n i s t i n ę 
mokyklą. Yra Lietuvių Skautų 
sąjungos narys. 

Studijuodamas Ohio State 
universitete priklausė Alpha 
Epsilon Delta (Pre-Medical Ho-
norary) ir Helix (Biological 
Science Honorary), kur oje ėjo 
viceprezidento ir prezidento pa
reigas. St. Thomas More New-
man Centre buvo tarybos narys 
studentų reikalams ir katalikų 
studentų veiklos ir užsiėmimu 
koordinatorius. Pusmeti, kaip 
studentas internas. dirbo Na 
t ional Ins t i tu te of Mental 
Health, protinių ligų tyrinėj.mų 
laboratorijoje. VVashington, D.C. 
Studijų metu dirbo Columbus 
Children's ligoninėje, Neonatal 
Intensive Care Unit. Savanoriu 
dirbo Columbus AIDS Task 
Force informacijos skyriuje ir 
Ohio State University Minority 
Affairs komitete. 

Darius toliau tęs medicinos 
studijas Wright State universi 
tėte, School of Medicine. Day-
ton, Ohio. 

Dariaus tėvai yra inž. Rim
vydas ir Rita Minkūnai. 

V. R. 

PAREMKIME 
CLEVELANDO 

SPORTININKU IŠVYKA 

IV-sios Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynės Lietuvoje vyks 
š.m. liepos 27-rugpjūčio 4 d. 
Slidinėjmo varžybos bus pra
vestos anksčiau — liepos 23-25 
d., Kaukazo kalnuose. 

Clevelando LSK „Žaibui"' 
šiose žaidynėse atstovaus vyrų 
tinklinio komanda ir hūrHis 
ind iv idua l ių dalyvių sli
dinėj ime, p laukime, lauko 
tenise ir šachmatuose. Šalia to, 
dar 4 LSK ..Žaibo" žaidėjos vyh 
s ta ka ip dalyvės JAV-ių 

VYSKUPAS ŽEMAITIS 
PUTNAME 

Vilkaviškio Lietuvoje diece
zijos vyskupas Juozas Žemaitis, 
dabar besilankąs Amerikoje, at
vyko kel ioms dienoms į 
Put namą ir apsistojo Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seselių 
vienuolyne. Jį lydi Vilkaviškio 
parapijos klebonas bei vys
kupijos r e i k a l u s padedąs 
tvarkyti kun. Vytautas Gustai
tis. Vyskupas priklauso Mari
jonu kongregacijai, atgaivintai 
palaimintojo arkivyskupo Jur
gio Matulaičio, kurio skatinimu 
įsteigta ir seselių vienuolija. 

Seselės sukvietė Amerikos 
Rytų pakraščio valstijose gyve
nančius lietuvius ne tik pagerb
ti atsilankantį svečią vyskupą, 
bet ypač išgirsti jo žodį apie 
reikalą gil inti t ikėjimą ir 
reikalą krikščioniškai gyventi. 

Birželio 9 d. vienuolyne vyko 
s e m i n a r a s , v a d o v a u j a m a s 
svečio vyskupo, dalyvaujant 
bent 125 susirinkusiems. 

Seminaras pradėtas konfe
rencija 10 va:; ryto salėje po 
koplyčia. Svečias v y s k u p a s 
kvietė ir ragino kiekvieną reikš
ti ir ugdyti meilę kiekvienam 
žmogui, neišskiriant ir priešų. 
Meilė naikina pavydą, kurio da
bar taip daug Lietuvoje, bet jo 
nemažai ir Lietuvos išeiviuose. 
Meilė daro, kad teikiama ar
timui visokeriopa pagalba, ypač 
kai tos pagalbos reikia-, meilė 
kelia žmogaus dvasią, a r t iną j į 
prie Viešpaties Kūrėjo. Konfe
rencija baigta visų sukalbėtu 
„Tėve mūsų7 ' 

11 vai. ryto ouvo pamaldos — 
šv. Mišios vienuolyno koply
čioje, konceleb-jojant vyskupui 
J. Žemaičiui, -večiui kun. V. 
Gustaičiui ir -.sėlių vienuolyno 
įstaigų kapeionams kun. V. 

Prie pietų stalo Marijos Nekalto Prasidėjimo seselių i ii IIIMIJ IM , š.m. birželio 
9 d. Iš k.: kun. R Krasauskas, kuri. prof. V. Cukuras Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis. Vilkaviškio dekanas kun. V. Gustaitis ir muz. V. Marijo-
4lU!: Nuotr. J . Kr i auč iūno 

Cukurui ir kun. R. Krasauskui . 
Pamoksle vyskupas vel primine 
meilės galią Viso pasaul io 
žmonės stebisi l ietuviais Lietu
voje, kurie meile, nueinančia 
ligi pasiaukojimo, reikalauja 
laisvės, o ne smur tu ir žu
dynėmis to s i ek i a . Mylė t i 
priešą, tai žmogaus dvasios 
aukščiausias pasiekimas, ar
t inantis žmogų prie Kr is taus ir 
jo kančios prasmės. 

Po bendru pietų vienuolyno 
Matulaičio salėje vyko antroji 
konferencija vėl salėje p o 

lietuvių moterų krepšinio ko
mandos, kurios vadovas yra kle-
velandietis Juozas Kijauskas. 
Bendrui iš Clevelando vyksta 30 
asmenų. įskaitant ir vadovus 
bei palydovus. 

Kadangi į žaidynes masiniai 
vyksta dauguma JAV biu ir 
Kanados lietuvių sporto klubų, 
nei ŠALFASS-gai. nei JAV-bių 
Išvykos komitetui neįmanoma 
išvykos dalyvius finansiniai su
šelpti. Taigi, išvykos išlaidų 
našta krinta ant pačių spor
tininku bei klubų pečių. 

LSK ..Žaibo" valdyba yra 
pas i ryžus i su te lk t i lėšų 
klevelandiečių sportininkų iš
vykai paremti. 

Nuoširdžiai prašome savo 
auka paremti ši užsimojimą, 
tarnaujantį lietuvybei ir spor
tuojančio jaunimo naudai. 

Čekis rašomas: „Žaibas" — 
Lietuva. Siųsti LSK „Žaibo** 
iždininkui Romui Apanavičiui 
šiuo adresu: 

„Ža ibas" — Lietuva, c/o 
Romas Apanav ič ius 23750 
C h a r d o n Rd.. Euclid. O H 
44117, tel. <216> 5316995. 

Aukas galima įteikti taipogi 
bet kur i am LSK , .Ža ibo" 
valdybas nariui ar įgaliotam 
aukų rinkėjui 

Suinteresuoti auką nurašyti 
nuo pajamų mokesčių <Tax 
deductiblei. prašomi susisiekti 
su Romu Apanavičium 

Clevelando LSK „ Ž a i b a s " 

k o p l y č i a . Svečias vyskupas 
a p t a r ė š e i m o s problemas, 
r y š i u m s u krikščionišku 
g y v e n i m u . Krikščioniška ir 
k i e k v i e n a sveika šeima remiasi 
vyro i r ž m o n o s bei šeimos narių 
t a r p u s a v i o meile, ištikimybe, 
p a g a r b a v i enas kitam ir 
p a r e i g a . Š i to siekiant šeimos 
n a r i a i t u r i bendrauti ir bendra
d a r b i a u t i darbuose, siekimuose 
ir m a l d o j e . Tuo pačiu ugdoma 
m e i l ė a r t i m u i , pasireiškianti 
r ū p i n i m u s i aplinkos žmonėmis 
i r p a g a l b o s teikimu jiems. 
T i k r o s krikščioniškos šeimos. 
a u k š t o s m o r a l ė s šeimos sudaro 
a u k š t o s m o r a l ė s tautas ir vals
t y b e s . Konfe renc i j a baigta visų 
d a l y v i u suka lbė t a „Sveika 
M a r i j a " . 

Po t o b u v o klausimų ir atsa
k y m ų l a i k o t a r p i s , atsakant 
v y s k u p u i ir kun. Gustaičiui. 
T a r p k e l e t o klausimų ir atsaky
m ų y p a č išryškintas šis: 
L i e t u v o s mokyklos dabar atvi
ros t i k ė j i m u i skleisti.,-bet vis dar 
n e p a k a n k a pajėgų, nes nėra 
p a k a n k a m a i mokančių ir pa
k a n k a m a i žinių turinčių mokyti 
j a u n i m ą asmenų, trūkumas va
d o v ė l i u . Tačiau padėtis 
p a l e n g v a gerinama. 

D i e n o s programa baigta vie
n u o l y n o koplyčioje pagarbinimu 
Švč. S a k r a m e n t o ir maldomis ui 
L i e t u v a , giedant Švč. Jėzaus 
Š i r d i e s l i t an i j a (birželio mėnuo 
s k i r t a s J ė z a u s Širdies gar
b i n i m u i ) . 

V y s k u p a s Juozas Žemaitis. 
n o r s v a d i n a m a s Vilkaviškio 
v y s k u p u , bet gyvena dar Mari 
j a m p o l ė j e , nes Vilkaviškio 
k a t e d r a y r a pokariniai griuvė
siai i r m i e s t e nėra jokios erdvios 
p a t a l p o s bažnyčiai. Katedrą 
r e n g i a m a s i skubiai atstatyti. 
A t s t a t y m u i ieškoma rėmėjų ir 
A m e r i k o j e , nes vien rėmėjai 
L i e t u v o j e nepakankamai pajė
g ū s — vyksta atstatymai ir 
n a u j ų b a ž n y č i ų statymai, taip 
pa t b ū t i n ų pastatų statyba. Ver
t a p r i s i d ė t i j iems padėti. 
V y s k u p a s dar lieka Putname 
p r a v e s t i l ietuvių kunigų 
r e k o l e k c i j a s . 

•Juozas Kriaučiūnas 

TIK PER ANGLIJĄ G R E I Č I A U IR TAUPIAU! 
Pasinaudokite patarnavimu mūsų išplėstu ir Įvairiapu

sišku ekonominiu bendradarbiavimu s u LIETUVA 
VAISTAI. Galime pasiųsti visus moderniškiausius vais

tus, gammamus VAKARŲ E U R O P O J E . 
Medžiaga*. Siunčiame angliškas ir kitokias medžiagas, 

gatavus -.bus, sportinius kostiumus, sportinius batus, etc . 
elektronines prekes. 

Siunčiame iš Anglijos arba n u p e r k a m e Sovietų Sąjungos 
ir kitų kraštų gamybos automobilius: L a d a nuo $7200. Sa
mara nuc $9000 

PALIKIMAI pervedami | Lietuvą a r b a kitus kraštus kli-
jento pageidaujama valiuta 

Visos finansinės ir banko operac i jos atliekamos aukš
čiausiu kursu. Specialus rublio k u r s a s . 

Priimamos įvairių terminų investaci jos 

BALTIC STORES & C O . , (Z. Juras) 
11 London Lane, B r o m l e y , 
Kent, BR1 4HB, E n g l a n d 

Tel. 0 8 1 4 6 0 2 5 9 2 . 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žeme. 
• Pensininkams Nuolaida. 

Qntui>£ KMIECIK REAITORS 
'ryt 7922 S. Pulaski Rd. 
* £ | 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmenKkai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

Pulkus pirkinys Eąuestrlan 
Estatss apyl. 4 mieg.. vieno akro 
sklypas, rami gatvė. Aplink didelės 
vertės namai. Kaina prieinama — 
$289,000 

Lemonte senesnis namas: 3 mieg., 
1 Vt akro slypas; 20 x 40 pėdų pastatas 
tame pačiame sklype, reikalingas 
remonto. Gera nuosavybė inves
tavimui. $110,900 

OLSICK « CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont, Illinois 60439 
(312)257-7100 

FOR SALE 

' Wondertul 2-bedroom home m 
W:llow Springs! VVoodburnmg fireptace. 
2-tierwrap-around deck. and great yard' 
In move-m condition! $115.000. 

• Magnlttcent Preirte Home on Ar
cher m Wilow Springs! 3-bedroom mam 
house with 2 fireplaces and vvonderful 
9 acre wooded tot! Coach House on pro-
perty can be rented or used for ln-laws' 
$237,500 

• 4.4 ecres of heevlly wooded lend 
with creek adioining Fo-est Preserves 
in Willow Springs1 Bnck and frame 
house is also on the land Very scenic1 

City sewe' and Chicago water. close to 
155. Tri-state Tollway and I-355 
$546,00. 

Cell: Joan Rlzzi 
COLDWELL BANKER 
Tel. 700-789-3200 

FOR RENT 

Išnuomojama vasarvietė ant 
Wisconsin upės kranto netoli VVis-
consin Delis. Skambinti vakarais: 

tai. 708-920-0243 

IEŠKO DARBO 

Prityręs remonto darbuos* lie
tuvis statybininkas ieško darbo 
Skambinti vakarais: 

312-247-3777 

Moteris įeik o bet kokio darbo. 
Kreiptis: 

tel 312-925-3156 

REAL ESTATE 

ta 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6 5 2 9 S. Kedzle A v e . , 
Chicago, H 60929 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 

• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

e. 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktorą* Šimait i* . Realtor 
Irena Bllnstrublenė. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

Parduodamas 4 butų namas, 
Oak Lawn. 

Didžiulės pajamos 
First Rate Raal Estate 

Tel. 312-767-2400 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10o/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Tunu Ch'Cigcs miesto leidimą D>:ou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Skubus Ir sąžiningas 
patarnavimas 

PLUMBING & SEWER 
pataisyme 
Skambinti: 

Dariui tel. 312-776-5088 

*,^rn 

kun Meoslavas Malinskis 

PAŠAUKĖ 
MANE... 

P A S A U K Ė M A N E . . . 

Si knyga — tai daba r t i n i o 
Popiežiaus Jono Povilo II bio
graf i ja , kūną parašė Jo artimas 
įaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų Knyga yra išversta i anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir 

• kitas kalbas Iš lenkų kalbos |. 
lietuvių kalbą išvertė kun. Ričardas-
Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų. 
352 psl Spaudė ..Vil t ies" spaus
tuvė 1990 m Vilniuje. Kaina 1 0 
dol . Su pers iunt imu - 12dol I l l i 
nois gyventojai dar prideda 80 et 
valst i jos mokesčio. 

Užsakymus s iųs t i : 
DRAUGAS 

4245 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 
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SVEČIAS IŠ 
LIETUVOS SU 

IDĖJOMIS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Žavų birželio 6 dienos vakarą 
visuomenininkų Raimundo ir 

Gražinos Kudukių namuose susi
rinko gražus būrys Clevelando 
lietuvių visuomenės aktyvių 
narių ir amerikiečių pareigūnų 
susipažinti su iš Lietuvos atvy
kusiu Petru Stirbiu, medicinos 
d a k t a r u , profesoriumi ir 
išradėju, jį pagerbti. Tai puikios 
išvaizdos gan jaunas dviejų 
daktaratų savininkas, profeso
rius, Kauno Medicinos akademi
jos prorektorius klinikiniam 
darbui, ir kas yra nepaprastai 
reikšminga, New Yorko Moksli
nės akademijos (New York 
Academy of Sciences) pilnatei
s i s narys , kur io viešnagė 
Amerikoje yra labai skirtinga 
nuo iki šiol sutiktų svečių iš Lie
tuvos. Priėmėme šokėjus, muzi
kus , dainininkus, politikus. 
Vieni mus linksmino, informa
vo apie Lietuvos gyvenimo prob
lemas, kiti stebėjo Amerikos 
gyvenimą ar tik domėjosi jos 
materialinėmis gėrybėmis. Dr. 
Stirbys atvyko ne tokiu tikslu 
— jis atsigabeno įspūdingą 
medicinos mokslinių žinių ir 
išradimų turtą elektrokardio-
logijos srityje ir juo dalinosi su 
tarptautiniais specialistais. Tai 
buvo abipusės naudos šaltinis: 
jo išradingų idėjų perdavimas 

kitiems ir modernios vakarų 
technologijos pažinimo jungtis. 
Savo gabumais ir žiniomis jis 
pra tur t ino savo specialybės 
kolegas tarptautinėje plotmėje, 
o išeivijos l ie tuvių širdyse 
sukėlė pasididžiavimo jausmus. 
Praturtėjęs vakarų technikos 
paž in imu ir m e t o d a i s , j i s 
prisidės prie Lietuvos sveika
tingumo lygio pakėlimo. 

Ieškodama platesnės informa
cijos apie svečią, turėjau laimę 
susipažinti su Felicija Kolp, lie
tuvių kilmės kongreso bibliote
kos tarnautoja Washingtone, 
kuri pereitą vasarą Lietuvoje 
viešėjo šešias savai tes kaip 
anglų kalbos mokytoja. Sujau
dinta įvykių Lietuvoje ir paju
tusi savo šaknis , ji nu tarė 
aplankyti savo tėvų šalį. J i buvo 
sužavėta t iek Lietuva, tiek jos 
žmonėmis. Kaune ji susipažino 
su dr. Pet ru Stirbiu ir pasiryžo 
jį paimti į savo globą, nes jai 
užimponavo jo darbai širdies 
elektrostimuliatorių srityje. Dr. 
Stirbys kalba angliškai , o jo 13 
mokslinių s t ra ipsn ių anglų 
kalba buvo paskelbti tarptau
tiniame aukšto prestižo medi
cinos žurnale ,,Pace". Sovietų 
Sąjungoje yra užpatentuota jo 
11 išradidmų. Dr. Stirbys yra 
vedęs ir augina tris vaikus. Jo 

žmona yra taip pat gydytoja, 
vaikų kardiologijos specialistė. 

Felicija Kolp pabrėžė, kad dr. 
Stirbys visur ir visada atstovavo 
Lietuvai. Gavęs kvietimą pada
ryt i pranešimą Clevelando kli
nikos kardiologams apie širdies 
elektrostimuliaturių padėtį So
vietų Sąjungoje, j is pareiškė, 
kad jam esą nepatogu daryti 
pranešimą apie „kaimyninės 
v a l s t y b ė s r e i k a l u s " , todėl 
kalbėsiąs t ik apie padėtį Lie
tuvoje. Gegužės 3 dieną, kaip 
pasaulyje pripažintas kardiolo
gijos specialistas ir ekspertas, jis 
ta ip pat padarė mokslinį prane
šimą Washingtono medikams 

Dr. Stirbys maloniai sutiko su 
manim pasidalinti savo viešna
gės Amerikoje įspūdžiais, &aa 
j u o s p e r d u o č i a u išeivijos 
spaudai. Nepatogu buvo vaišių 
m e t u monopolizuoti svečią, 
todėl susitarėme, kad jis į mano 
klausimus atsakys raštu. Toliau 
yra mūsų raštiško pokalbio tu
rinys. 

„Man pasitaikė unikali proga 
pabuvoti JAV ir pamatyti šią 
šalį iš arčiau. Iš Lietuvos atvy
kome penki gydytojai, (dr. 
Jurgis Brėdikis, mokslų kandi
datė I rena Pečiulienė, prof. 
Aldona Lukoševičiūtė ir dr. 
Dalia Giedrimienė), jų tarpe 
t rys profesoriai, į devintąjį 
pasaul inį širdies elektrosti-
muliacijos ir elektrofiziologijos 
simpoziumą, kur iame dalyvavo 
4000 su viršum kardiologų ir 
kardiochirurgų. Beveik visi 
padarėme mokslinius praneši
mus apie širdies ritmo sutri
kimus ir galimybę juos kore
guoti elektrostimuliaciniu me-

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATAI 
SOCIALISTŲ INTERNACIONALO 
KONFERENCIJOJ ISTAMBULE 

todu. 
Man teko nemaža atsakomybė 

ir garbė nusviesti Lietuvos pro
blemas, susijusias su specifinio 
gydymo metodo panaudojimu 
Reikėjo pademonstruoti mūsų 
praktinio patyrimo ypatumus ir 
tuo būdu pasidalinti savo patir
timi su kitų šalių specialistais. 
Kadangi laikas buvo ribotas, tai 
visko negalėjau aprėpti. Trum
pai nušvieČiau Lietuvos kardio
logų ir kardiochirurgų darbą ir 
dalyvius supažindinau su mūsų 
išradimais, veiklos kryptimi ir 
su ja susijusiomis problemomis. 
Didžiausia problema yra mažų 
ir lengvų implantuojamų kar-
diostimuliatorių nebuvimas, 
todėl negalime suteikti pagal
bos Lietuvos vaikams, kenčian
tiems nuo įgimtų širdies ritmo 
sutrikimų. Išsivysčiusiose šaly
se yra gaminami maži aparatu-
kai vaikams, o Lietuvoje šitą 
problemą reikia gana keistai ir 
rizikingai spręsti — laukti, kol 
vaikas paūgės iki 5-7 metų. Tik 
tuomet galima implantuoti 
aparatą, sveriantį 70 gramų. 
Tai didžiulis paradoksas: 
užsienyje aparatas pritaikomas 
pac ien tu i , o mums reikia 
pacientą taikyti prie aparato. 
Dažnai aparato laukiantys 
vaikai staiga miršta nuo širdies 
su t r ik imo , o likusių tėvų 
vaikams aparato laukimas yra 
kupinas nerimo ir įtampos. 

Simpoziume gavome daug 
naujos informacijos ir pajutome, 
kaip esame atsilikę nuo vakarų 
technologijos, bet neatsiliekame 
su naujomis idėjomis ir entu
ziazmu. Jau vien tas faktas, kad 
kai kurie pranešimai buvo orga
nizacinio komiteto atspausdin
ti, daug ką pasako. 

Tuo baigia dr. Stirbys savo 
įspūdžius iš simpoziumo. Toliau 
jis su giliu dėkingumu išvardina 
savo globėjus Washingtone Fe
liciją ir Terry Kolp, kurie jį ne 
tik globojo, bet talkino savo 
patarimais, taisė anglų kalbos 
kai kurių žodžių tarimą ir „sim

poziumo metu labiau jaudinosi 
už patį pranešėją". Jie jį atvežė 
į Clevelandą, kur jis svečiavosi 
Felicijos Kolp sesers Ritos ir 
Rimo Minkūnų šeimoje. Wa-
shingtone jam buvo sudarytos 
sąlygos pabendrauti su savo pro
fesijos kolegomis, o dr. Juozas 
Laukaitis jam aprodė savo kli
niką, kuri, dr. Stirbio žodžiais, 
labai skiriasi nuo Kauno klini
kos savo aparatūra, įrengimu ir 
medikamentais. Jam buvo 
linksma ir įdomu Kolpe šeimos 
draugo gražiu laivu paplaukioti 
Potomac upe. 

Lankydamasis Clevelando kli
nikose, jis turėjo progą savo 
akimis stebėti, kaip implan
tuojami širdies stimuliatoriai ir 
kaip šalinamos kai kurios kom
plikacijos. Savo pranešimu apie 
tos srities darbus Kaune jis 
labai sudomino klinikos gydyto
jus naujomis idėjomis. Klinikos 
kardiologijos skyriaus direkto 
rius dr. Maloney projektuoja su
rengti 1-2 mėnesių bendrą 
mokslinę-klinikinę programą, 
kurią globosianti „Medtronic" 
bendrovė. Projektas puikus, bet 
dar galut inai nesus i ta r ta , 
tačiau klinikos administracija į 
tą žiūri labai palankiai. 

Po viešnagės ir pranešimų 
Clevelando klinikose, dr. Stir
bys planuoja lankytis žurnalo 
„Pace" redakcijoje, New Yorko 
Mokslų akademijoje, kaip jos 
narys, ir Bostono Šiaurinės 
Amerikos elektrostimuliacijos ir 
elektrofiziologijos draugijoje, 
kuriai jis taip pat priklauso. 

Jis reiškia savo nuoširdžia 
padėką Ritai ir Rimui Minkū 
nams už globą ir vaišingumą. 
Raimundui ir Gražinai Kudu 
kiams už jam sudarytą progą 
susipažinti su Clevelando lietu 
viais. „Tai įsimintinas vakaras, 
švystelėjęs, kaip šviesi kometa", 
rašo dr. Stirbys. Jam stiprų 
įspūdį padarė išeivijos patrio
tiškas nusiteikimas ir rūpestis 
Lietuvos likimu. 

Baigdamas pokalbį, jis „pasi-
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k l i auna m a n i m i " , kad aš 
paminėsiu visus, kurie yra ver
ti paminėjimo" .. Nežinau. 
Svečių buvo daug. ir kiekvienas 
jų užsitarnauja malonaus žo
džio... Atleiskit, jei visų neiš
vardinau. 

Dievo ir Kristaus neigėjai 
niekada nepagalvoja, ka ip 
pasaulyje, kuriame nebus Kris
taus, visa pasidarys purvina ir 
nuodėminga. 

F. M. Dostojevskį 

Keturi Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) atsto
vai: prof. Aloyzas Sakalas — pir
mininkas, Alvydas Medalinskas 
- generalinis sekretorius, prof. 

Kazimieras Antanavičius — 
tarybos narys ir dr. Jonas Valai
t is — LSDP atstovas Amerikai 
dalyvavo birželio 11-12 d. 
Socialistų Internacionalo tary
bos konferencijoje Istambule, 
Turkijoje. Be lietuvių, iš pabal-
tiečių šioje konferencijoje taip 
pat dalyvavo 2 estai, Estijos 
Socialdemokratų atstovai, 4 lat
viai, Latvijos Socialdemokratų 
atstovai. Šiame Socialistų in
ternacionalo (SI) suvažiavime iš 
viso dalyvavo 200 atstovų iš 70 
vals tybių a ts tovaujančių 
Europai, Vid. Rytams, Azijai, 
Afrikai, Centrinei Amerikai, 
Pietų Amerikai, Kanadai ir 
JAV. 

Lietuvos Socialdemokratų at
stovų iniciatyva buvo paruoštas 
Pabalt i jo socia ldemokratų 
memorandumas, kuris buvo 
įteiktas SI prezidentui Willy 
Brandt. Pabaltiečių memo
randumas pateikė SI atstovams 
šiuos pageidavimus: 

SI tarpininkavimo Pabaltijo 
valstybių derybose su Sovietų 
Sąjunga siekiant pilnos nepri
klausomybės Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai. 

SI paramos Pabaltijo valsty

bių p a s t a n g o s e p a s i d a r y t i 
Helsinkyje sukur to Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
komiteto (CSCE) pilnais nariais. 

SI iniciatyvos sušauk ian t 
Tarptautinę konferenciją, kurio
je būtų iškeltas Pabaltijo vals
tybių pilnos nepriklausomybės 
klausimas. 

SI ir Europos Socialdemokra
tų partijų paramos, kad Pa
baltijo valstybės būtų priimtos 
p i lna i s n a r i a i s į Europos 
Bendruomenę. 

SI pritarimo, kad ekonominė 
parama Sovietų Sąjungai būtų 
suteikta šiomis sąlygomis: kad 
Sovie tų Sąjunga vykdytų 
demokratines ir ekonomines 
reformas ir kad Sovietų Sąjunga 
laikytųsi susitarimo ir sutarčių 
su Pabaltijo valstybėmis. 

Estijos Socialdemokratų atsto
vas, kalbėdamas visų Pabaltijo 
Socialdemokratų vardu, pakar
tojo minėto memorandumo min
tis ir pažymėjo, kad Pabaltijo 
valstybių nepr ik lausomybės 
klausimas yra tarptaut inis sa
vo esme ir kad tarptautinėje 
konferencijoje bū tų iškel ta 
Sovietų Sąjungos Pabaltijo vals
tybių okupacija ir kad toje kon
ferencijoje b ū t ų p r i i m t a s 
nutarimas^eikalaujantis Sovie
tų Sąjungai pabaigti Pabaltijo 
valstybių okupaciją ir pripažinti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 

Socialdemokratų suvažiavime Turkijoje Iš kairės: prof Kazimieras 
Antanavičius, prezidentas Willy Brandt. prof. Aloyzas Sakalas ir Alvydas 
Medalinskas 

pilną nepriklausomybę. 
SI Pabaltijo komisija išklau

siusi Pabaltijo valstybių social
d e m o k r a t ų a t s t ovų memo
r a n d u m ą ir Estijos social
d e m o k r a t ų a t s tovo kalbą, 
pateikė SI suvažiavimui Pa
baltijo rezoliuciją, kuri suvažia
vimo vienbalsiai buvo priimta. 
Ši rezoliucija susidėjo iš šių 
nutarimų: 

SI pas i sako už p i lnu t inę 
demokratiją Pabaltijo valsty
b ė s e , vedanč ią pr ie p i lnos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės. 

SI laiko Pabaltijo valstybių 
klausimą ne vien tik Sovietų 
Sąjungos ir Pabaltijo valstybių 
reikalu, bet tarptaut ine pro
blema, kuri tu rė tų būti spren
džiama tarptautinių institucijų. 
Šis klausimas bus SI keliamas 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo komiteto (CSCE) kon
ferencijoje ir SI pasiūlys šiam 
komitetui Pabaltijo valstybių 
atstovus tuojau pat priimti kaip 
stebėtojus ir ateityje kaip pilnus 
konferencijos narius. 

SI remia ekonominę pagalbą 
ne vien tik Sovietų Sąjungai, 
bet taip pat ir Rytų Europai ir 
Pabaltijo valstybėms su sąlyga, 
kad ekonominė pagalba ska
tintų Sovietų Sąjungoje demok
ratizacijos procesą, vedantį prie 
pilnos demokratijos Pabaltijo 
valstybėse. 

SI n u t a r ė šauk t i sekantį 
Socialistų internacionalo tary
bos suvažiavimą Santiago Čilėje 
1991 m. lapkričio mėn. Į šios 
konferencijos programą, šalia 
cen t ro ir P i e t ų Amer ikos 
demokratizacijos klausimų, bus 
taip pat svarstoma Rytų Euro
pos demokratizacijos pažanga, 
ypatingą dėmesį atkreipiant į 
Paba l t i jo va l s tyb ių pi lnos 
nepriklausomybės klausimą. 
Lietuvos Socialdemokratus San
tiago Čilės konferencijoje,pirmi
ninko prof. Aloyzo Sakalo 
paprašytas^sutiko dalyvauti dr. 
Jonas Valaitis LSDP atstovas 
Amerikai. 

Dr . J o n a s Valai t is 

A.tA. 
inž. RAIMUNDUI KLIMUI 

mirus, mielus — tėvelį BRONIŲ, brolius inž. 
EDVARDĄ, dr. VIKTORĄ su šeimomis giliai 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Regina ir Petras Petrauskai 
Aldona ir Kęstutis Šontai su šeima 
Birutė ir Vytautas Petrauskai su šeima 

Užgimus Amžinybėn 

A.tA. 
JANINAI DAUNORIENEI 

jos liūdintį vyrą JUOZĄ širdingai užjaučia 

Gvidas ir Genė Valantinai 
Cicero, IL 

PASSBOOK 
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financing. 

AT OUR L0W RATES 
VvlTH B f f A V M f «J* 

TO f l T VOUA I N C O M t 

Mutual Federal 
Savings and Loan 

2212VVESTCERMAK ROADCHICAGO. ILL 60608 
Peter Kazanauskas. Prs. Tel . : 847-7747 

Hours: M o n Tue Fr i . 9 4 Thur. 9-8 Sat 9 1 

SERVING CHICAGOLAN0 SINCE 1905 

A.tA. 
SESUO M. PRUDENTIA 

CONDRATE, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Holy Redeemer ligoninėje, 

Meadowbrook, PA 1991 m. birželio 26 d., sulaukusi 79 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, VVorcester, 

MA. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: brolį Adam Condrate. seseris Helen Balutis, 
Stephanie Jordan, Rita King. Veronica Coccio, daug 
dukterėčių ir sūnėnų. Velionė buvo sesuo a.a. Louise, SSC. 

Kūnas pašarvotas Šv Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marquette Rd., Chicago. sekmadienį, birželio 30 d. 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje, pirmadienį, liepos 1 d. 9:30 vai. ryto. 

Laidotuvės Šv Kazimiero Lietuvių kapinėse pirmadienį, 
liepos 1 d. 10:30 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti ui 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Kondratų šeima. 
Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus, tel. 

312-176-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9256 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

C hicago. Illinois 60629 
1-012)476-2345 

Hills Funeral Home 
102*11 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-100^ 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i 1-(3l2)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

I 



DRAUGAS, penktadienis, 1991 m. birželio mėn. 28 d. 

x A. a. ses. M. P r u d e n t i a 
Condra t e , 79 metų amžiaus, 
šv. Kazimiero seserų vienuoli
jos narė, mirė Holy Redeemer 
ligoninėje Meadowbrook, Pa. \ 
vienuolyną įstojo 1927 m. iš Šv. 
Kazimiero parapijos Worcester, 
Ma.. ir įžaduose išgyveno 61 
metus. Išskyrus paskutinius 
šešerius metus, velionė moky
tojavo pradinėse mokyklose, 
vedamose seselių kazimieriečių. 
Nuo 1986 m. buvo pensijoje ir 
gyveno Villa Joseph Marie 
Center , Holland, Pa. Liko 
vienas brolis ir keturios seserys. 
Kūnas pašarvotas motiniškam 
name Chicagoje sekmadienį. Šv. 
Mišios bus pirmadienį, liepos 1 
d. 

x Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba išleido laišką ir 
prašo aukų sport ininkams, 
liepos pabaigoje keliaujantiems 
į Lietuvoje vyksiančias sporto 
žaidynes. Manoma, kad į tas 
žaidynes susirinks sportininkai 
iš viso pasaulio, kur t ik yra 
lietuvių. 

x „E l t a " , Li thuanian In
formation Bulletin, Nr. 7, išėjo 
iš spaudos anglų kalba. Šiame 
numeryje rašoma apie Lietuvos 
prezidento ir pa r l amen to 
pareiškimus pasaulio vals
tybėms, apie rusų teroristų 
veiklą Lietuvoje ir kitose Pa
baltijo valstybėse. 

x LKVS Ramovės Chica-
gos skyriaus ramovėnai rengia 
tradicinę-metinę išvyką liepos 
27 d., sekmadienį, į Interna
t ional Friendship Garden , 
Michigan City, Indiana, prie 
Nepriklausomos Lietuvos pre
zidentų eglių ir jų garbei pa
statytų paminklėlių. Visuome
nė kviečiama dalyvauti. Išvykos 
atidarymas 12 vai. Chicagos 
laiku, pakeliant mūsų tautinę 
vėliavą. 

x Lituanist ikos s emina ra s 
— dviejų savaičių l ietuvių 
kalbos, literatūros ir istorijos 
kursai studentams ir vyres
niems, kurie domisi patobulinti 
savo lituanistines žinias, bus 
rugpjūčio 4-18 dienomis LaSalle 
Manor, netoli Chicagos. Regist
ruotis: Lituanistikos seminaras 
P.O. Box 50660, Ckicago, IL 
60650 arba skambinkite Vidai 
Kuprytei 708-863-0935. 

x C h a r l e s Fo rd , einąs 
Chicagos policijos superinten
dento pareigas, prašo pranešti, 
kad tiek policininkai, tiek pa
vieniai asmenys, važiuodami 
automobiliu, būtų prisir išę 

x Šiandien 7:30 vai. vak. 
V a i v a V a i š n y t ė iJ Yale 
universiteto pristatys kun. 
Antaną Saulaitį Jaunimo cen
tro vakaronėje, kavinėje, pra
nešimui apie Lietuves mokyklų 
padėtį ir krikščionišką]} poveikj 
dabartiniame Lietuvos jaunimo 
Švietime. Šią vakaronę reneia 
Ethnic Community tarnyba ir 
kviečia jus dalyvauti. Kavinėje 
veikia šalto oro sistema. 

x Birželio 14 d. Lietuvių 
centre Lemonte nauja JAV LB 
Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba pasiskirstė pareigomis. 
Pirmininko pareigas perima 
Kazimieras Laukaitis, vicepir
mininkas Linas Norusis, sekre
torė Agnė Katiliškyte-Berner, 
iždininkas Kęstutis Ječius ir 
vicepirmininkė specialiems rei
kalams Svajonė Kerelytė. 
Naujoji valdyba pasiruošusi 
pildyti krašto valdybos uždavi
nius ir artimai dirbti su Vid. 
Vakarų apygardos apylinkėmis. 
Planuoja susitikti su apylinkių 
valdybomis ir nariais per gegu
žinę rugpjūčio 1 1 d . Lietuvių 
centre. Lemonte. 

x Šv. Antano parapijoje. 
Cicero, 111.. kun. M. Brophy. 
OFM, įvesdinimas, kuris buvo 
numatytas šeštadienį, birželio 
29 d., yra atidėtas iki rudens, 
nes mirė kun. Brophy motina 
Pennsylvanijoje. 

x Lietuvos ir Estijos foto
g r a f ų paroda atidaroma penk
tadienį, birželio 28 d. nuo 5 iki 
8 v.v. Roy Boyd galerijoje, 739 
N . Wells Street Chicagoje. Bus 
išstatyti devynių lietuvių foto
grafų darbai, jų tarpe ir Antano 
Sutkaus. Paroda vyks iki liepos 
17 d. Lankymo valandos nuo 
"antradienio iki šeštadienio tarp 
10 v.r. ir 5:30 v.v. 

x Algirdas Idika. St. Peters-
Lurg Beach. Fla . . pratęsė 
prenumeratą, pridėjo auką su 
skaitytojų pageidavimu: „Lie
tuvoje laikraščiai talpindavo 
radijo programas. Ar nebūtu 
galima tą padaryti ir čionais, 
sakysime, vieną kartą sa
vaitėje? Painformuokite 
skaitytojus apie programas 
lietuvių kalba: Voice of Ameri
ca, Radio Liberty. Free Europe. 
Madi id . Va t ikanas . Vilnius ir - i r 2 ' 
kitos. Būtinai nurodyti laiką' 
Gera idėja. Ačiū. 

x Birželio 29 d. šeštadienį, 
7 v.v. Jaunimo centre kon
certuoja kaimo kapela iš Kauno^ 
„Griežlė". Visi bilietai po 10 dol. 
Vietos rezervuotos. Bilietus 
kviečiame įsigyti iš anksto 
..Patria" dovanų parduotuvėje, 
2638 W 71 St. Rengia Brighton 
Park I letuvių namų savininkų 
draugija. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 9 - G E R -
BER BABY FOOD. 10 dėžių -
po 12 stiklainių kiekvienoje: 
persikai, bananai, žalios pupe 
lės, žirniai, morkos, veršiena, 
jautiena, kiauliena, kumpis, ka
lakutas. Pilna kaina $150.00 
„ŽAIBAS" 9525 SO. 79TH 
A V E N U E , HI( KORY 
HILLS, ILL. 60457. TELF. 
(708) 4.30-8090. 

(sk) 
y. 

x ROMAS PŪKŠTYS vėl 
vyksta į Lietuvą liepos mėn 
P e r v e d a m i do le r ia i , pal i 
kimai. Priima užsakymus au
tomobiliams. Atsiskaityti iki 
liepos 15 d TRANSPAK, 2638 
W. 69 St.. Chicago, IL 60629. 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

liepos 4 d. šventėje, kada eismas 
yra didelis ir sunkus. 

x MĖSOS P R O D U K T A I 
aukščiaus ios kokybės prista
tomi į namus LIETUVOJE: me
džioklinės dešrelės, palendvica, 
dešros ir kt. — $95. Mažesnis 
s iunt inys — $68. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x KARGO I LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą BE MUITO! 
s i u n č i a m e ORO L I N I J A I 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternat ional , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave„ Hickory 
Hills. IL 60457. 

(sk) 
x VISI SIUNTINIAI I LIE

TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU I NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Sol. S tasė I 
Dana Point, Cal., 
vinskas, Hartford, 
sas Bacevičius, 
Fla., Antanas Kve< 
nah, Ga., Stasys 1 
bank, 111., „Drau 
garbės prenumerat 
prenumeratą viei 
tams su 20 dol. 
dėkojame. 

x Dr. Arvyda 
Wilbraham, Mass. 
Valė Skr idul ia 
Beach, Fla., Soi 
Palos Hills, 111., 
mantas, Glenwood 
„Draugą" 20dol. ai 
p renumera tą 
metams. Labai dė 

x Laima ir Le 
š a i , Chicago, I 
Kankus, Necedah. 
sandras Nelsas, Fi 
Mykolas Bikna 
Monica, Cal., Ger 
Powers Lake, Wi 
Sirutis, Santa N 
„Draugo" rėmė 
prenumera tor ia i 
prenumeratą su S 
Labai dėkojame. 

x Vytas Pesec 
Shores, Ind., En 
Woodhaven, N.Y., 
kus, Oak Lawn, 111 
gys, Hickory Hil 
daugas Baukus, 
parėmė „Draugą' 
auka ir pratęsė 
vieneriems met 
dėkojame ir kart 
garbės prenumer; 

x Rašyt . Juoz 
Stasys Vitkus, ab 
111., lankėsi „Drai 
prenumeratą vie 
tams ir kiekviena 
25 dol. J. Tolius; 
skelbiame garbės 
toriais, o už rėmii 
žodžio labai dėko. 

x V. German 
Arabia, R. Auk-
land Hts., Ohio. 
Euclid, Ohio, „Dr 
prenumeratoriai, 
tęsdami prenum< 
po 25 dol. aukų. N 

x Dr. O n a Ba 
go, 111., Stanley 
Racine, Wisc., 
kevičius, Toronto, 
tęsė prenumeratą 
pridėjo po 15 dol 
kalėdines kortele 
arba „Draugo" pi 
dėkojame. 

x P ra t ę sė pre 
10 dol. auka: Am 
Emilija Gaška, Pi 
Ignas Beleckis. £ 
Bronius Gelažių 
Harris, J. Milteni 
nowski, S. Bartki 
Ant. Dėdinas, T 
Jurgėla, V. Stani 
tis, Monica Pocių 
lenskis, Joseph P 
Janilionis, Petri 
Antanas Barčas,, 
bai dėkojame. 

x Baltijos r e s 
l ietuviškas mais 
kokteiliai. Dvi SJ 
renginiams. Restt 
taskasd-.enąll v. 
rytas pirmadieni 
ber ts Rd„ tel. 7 

x Greit pa rdu 
dviejų šeinių na 
ir apylinkėse. 
RE/MAX REAL 
Stankus, tel. (31: 
ba (708) 425-716 

x Akcijų, bom 
tybių p i rk ime i 
jums nuoširdžiai 
tarnaus, duoderr. 
laidą, Albina* 1 
312-977-7916 ari 
partneris Andri 
tel. 312-977-7242 
man & Renshaw 
je. Iš kitur, skam 
tel. 1-800-423-22 

i 

Paut ienienė , 
., Stanly Dre-
, Conn., Alfoh-
Ponce Iniet, 

sdaras, Savan-
Frizelis, Bur-
ngo" rėmėjai, 
įtoriai, pratęsė 
meriems me-

auka. Labai 

a s Matonis , 
>., muz. Ant. ir 
i i , Daytona 
»nia Untulis, 
, Tadas Nor-
d, 111., parėmė 
tuka ir pratęsė 

v iener iems 
ėkojame. 

eonas Bildu-
111., Leonas 
i, Wisc., Alek-
'ullerton, Cal., 
a i t i s , S a n t a 
r t ruda Slaby, 
fisc., Gražutė 
Monica, Cal., 
ė ja i , garbės 
ii , p ra tęsė 
20 dol. auka. 

c kas , Beverly 
milija Čekas, 
., Teresė Nor-
il., Petras Briz-
lls, 111., Min-

Cicero, 111., 
i" po 20 dol. 
prenumeratą 

t a m s . Labai 
"tu skelbiame 
ratoriais. 

zas Toliušis, 
bu iš Chicago, 
mge", pratęsė 
eneriems me-
as paaukojo po 
šį ir S. Vitkų 
;s prenumera-
imą lietuviško 
ojame. 

n a s , Jeddam 
Lštuolis, High-
a, V. Šilėnas, 
•raugo" garbės 
i, rėmėjai, pra-
leratą, pridėjo 
Nuoširdus ačiū. 

įkait is, Chica-
y P. Budrys, 
Juozas Staš-

D, Kanada, pra-
ą ir kiekvienas 
i. aukų, ta i už 
es, kalendorių, 
jaramai. Labai 

Lietuvos prez.dentas Vytautas Landsb* 
suvažiavimą Vilniuje. 

CHICAGOJE 

enumera tą su 
įastazija Šėma, 
3ovilas Kantas, 
S. Petkevičius, 
us, Bernadeta 
us, B. T. Kocho-
tus, A. Kasuba, 
r. Alinskas, E. 
kus , F. Pumpu-
us, Igoris Itom-
Pargauskas, M. 
rie Pekarskas, 
, A. Šaulytė. La-

storane g e r a s 
i s t as ir įvairūs 
salės įvairiems 
toranas atidary-
/.r.-9 v.v. Užda-
nais. 8100 Ro-
708-458-1400. 

(sk) 
uodu vienos ir 
amus Chicagoje 

Skambinkite 
LTORS, Rimas 
!2)58£5959ar-
61 . 

(sk) 

ių bei kitų ver-
ir pa rdav ime 
ii patars ir pa-
ni komiso nuo-
Kurkulis , tel. 

rba jo sūnus ir 
-ius Kurkulis. 
[2 dirbą su Rod-
v, Inc. Chicago-
nbinkite veltui: 
294. 

(sk) 

„ŽIBURĖLIO" 
UŽBAIGTUVĖS 

Užsibaigė 1990-91 „Žiburėlio" 
Montessori mokslo metai. Per 
visus metus su vaikučiais darbš
čiai dirbo ir juos auklėjo vedėja-
mokytoja Danutė Dirvonienė, 
kartu su asistentėm Violeta 
Karaliene ir Milda Šatiene. 

Dar prieš mokslui užsibai
giant, trečiadienį, gegužės 23 d., 
„Žiburėlio" mokinukai kartu su 
mokytojomis ir keliomis mamy
tėmis buvo išvykę autobusu į 
„Blackberry Fa rm" ūkį. 
Kelionė dideliu, geltonu auto
busu visiems mažiesiems buvo 
nuostabiai įdomi. Į ūkį nuvykę 
vaikučiai matė įvairių, seno
viškų ūkio įrankių mašinų, 
reikmenų, matė gyvuliukų, 
turėjo progą pajodinet arkliu 
kais ir ant karusele: bei pa
važinėti su traukinuku. Pietavo 
lauke tarp pušų, gražioj gamtoj. 

Gegužės 31 d., penktadienį. 
įvyko oficialios užbaigtu vės 
Sveikinam šių metų abiturien 
tus: Ingridą Brand, Jonuką 
Domanskį, Julių Gylį, Paulių 
Lieponį, Nidą Masiulytę, Vikto-
rią Milūnaitę, Ailą Mardoz. 
Tomuką Milo, Lianą Modes-
taitę, Viliją Pakalniškytę. 
Vakarę Petroliūnaitę, Alek
sandrą Strub. 

Programos pradžioje žodį tarė 
D. Dirvonienė. sveikindama 
abiturientus, patardama jiems 
visados gerbti ir klausyti tėvelių 
ir linkėdama jiems sėkmės atei
ties moksluose. Taip pat vedėja 
padėkojo šių metų Tėvų komi
tetui ir tėveliams už įvairią 
pagalbą. 

Eglė Novak, 1990-91 tėvų 
komiteto pirmininke, taip pat 
tarė žodį. Padėkojo mokytojoms 
ir savo komitetui už sklandžiai 
praėjusius metus. 

Eglė kitais metais nebebus 
pirmininkė, išsikrausto toli iš 
mūsų tarpo. Ramunė Brand, 
Eglės „dešinioji ranka", tarė 
atsisveikinimo žodi Egle i . 
Padėkojo ir pareiš-v , kad visi 
jos labai pasiges, praradę puikią 
pirmininkę ir gera iraugę. 

Gražiausia programos dalis 
buvo atlikta pačiu nturientų. 
Atliko vaidinimą hnieguolė" 

(Snovv Wh 
vestą Mih 
vaidino, 
visus. Užl 
„Žiburėlio 
deklamuo* 

Po progr 
sėje — skai 
čių. Iš tiki 
dingas vai 

Šią vasa 
praves v 
„Žiburėlio 
Stovyklėle 
tes: liepos 
dieniais, ti 
tadieniais 
b in t Rai 
708-301-5 

Matas ir \ 
..Žiburėlyje 

Zibur< 
metai pr< 
sėjo 4 d. 
racijai ga 
vonienei 
Brand 7( 

LIE 
S I 

Nors ; 
Parko liel 
veikla ne 
vietovių. 
Parko ir 
klubas ir 
nės skyri 

Kadan 
tančias «" 

„Žiburėlio" auklėtini*. skyloj* ant arkliuku 

gis sveikina Lietuvių Katalikų mokslo akademijos 

IR APYLINKĖSE 
te), paruoštą ir pra-
>s Šatienės. Vaikai 
la inavo, džiugino 
aigė programą visi 
auklėtiniai scenoje 

ami ir dainuodami, 
mos buvo vaišes kla-
iai paruoštos mamy 
) labai gražus, įspū-
aras . 
i Danutė Dirvonienė 
i k a m s s tovyklėlę 
patalpose Lemonte. 

vyks keturias savai 
1 - rugpjūčio 1. antra 
sčiadieniais ir ketvir 
Informacijom skam 
tune i B r a n d te l . 
80. 

ridos anksčiau Melrose Park 
gyvenę Jonas ir Elena Černia 
ta proga gegužės 25 d. sušaul 
tas klubo narių susirinkimą 
Jonas ir Elena tebėra klub 
nariai ir domisi jo veikla. Sus 
r ink imas įvyko pirminink 
Algio ir Zinos Sinkevičių gražii 
je sodyboje. Anksčiau visos o 
ganizacijos naudojosi Eagle 
klubo sale, prieš dvejus meti: 
klubui sudegus, visi prisiglaud 
vaišinguose Algio ir Zinc 
namuose. Čia vyksta sus 
rinkimai, metinės gegužinės 
piknikai, čia pakuojami drabi 
žiai, knygos ir kiti reikmen> 
siuntimui į vargstančią Tėvyni 

Susirinkimą atidarė pirm 

iiva laimingi atšve; 

l i r , " 1 Q Q 1 Q 9 r ^ n l / c U , 

sidės trečiadienį, rug 
nformacijai ir regist 
ima skambinti D. Dir 
708-246-1861 ar R 
3-301-5180. 

Vida S lapš ienė 

'UVIŲ KLUBO 
3IRINKIMAS 
umažėjusi Melrose 
ivių kolonija, bet savo 
tsilieka nuo didesnių 
iražiai dirba Melrose 
apylinkės Lietuvių 

lietuviu Bendruome 
is. 
i į Chicagoj vyks-
entes atvyko iš Flo-

Nuotr D. Dirvonienė* 

•itadienius kartu û draugą 

Nuotr. D. Dirvoniem 

rsmKas /Yigss . inKcVičius, r, 
sveikindamas ir pasidžiau 
damas gausiu narių atsila 
kymu. Vicepirm Ch. UI 
sukalbėjo ma'dą, o sekretorė 
Barauskaitė perskaitė perei 
susirinkimo protokolą, kui 
priimtas be pataisų. Pereita pi 
einamųjų reikalų. Lietuv 
ambasados VVashingtone išli 
kvmui reikalinga lėšų. Pask 
ta 100 dol.,nutarta vėliau sk 
ti daugiau. Dienraštį „Draug 
klubas irgi remia. Paskirta ! 
dol. Melrose Parko ir apylink 
Lietuvių Bendruomenės skyri 
kasmet ruošdavo „Octob 
Fest'*, o klubas gegužinę-pi 
niką. Tai buvo pajamos, nauc 

K jamos įvairiems reikalarr 
Sumažėjus narių skaičiui, be i 
tie patys žmonės priklau 
abiems organizacijoms, nutar 
ruošti bendrą Lietuvių klubo 
Bendruomenės gegužinę. P 
nas dabar irgi skiriamas ta 
pačiam tikslui — remti pagalb 
reikalingą vargstančią Tėvyr 

Nesant daugiau einamų 
reikalų, pirmininkas padėk( 
už dalyvavimą susirinkime 
pakvietė prie moterų narių \ 
ruoštų užkandžių. J. ir 
Černiai dėkingi klubo va'dyk 
už sušauktą susirinkimą, n 
turėjo progos pabendrauti 
seniai matytais nariais ir dra 
gaiš, pasidžiaugti klubo veik 

(e. 

| IŠ ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Laura Bilenaite, Danos ir 
Jono Bilenų jauniausia dukra, 
baigė College of Mount St. Vin-
cent Riverdale, N.Y., gailes
tingųjų seserų mokslą ir gavo 

| bakalauro laipsnį ir registruo
tos niursės diplomą. Pradėjo 
dirbti Cornell universiteto Le-
nox Hill ligoninėje, ortopedijes 
skyriuje . L. Bilėnaitė y r a 
pasižymėjusi ir lietuviškame 
gyvenime, baigusi lituanistinę 
mokyklą, dalyvavusi demonst
racijose prieš Sovietų Sąjungą ir 
visuomet propaguojanti lietu
vius ir Lietuvą. 

— Pranc i škonų s p a u s t u v ė 
Brooklyne, N.Y. bus uždaryta 
nuo liepos 1 d. iki liepos 21 d. 
„Darbininkas" išeis liepos 6 d., 
o po atostogų — liepos 26 d. 

— Muz . Nijolė Ulėn iene 
birželio 30 d. vyksta dvejoms 
savaitėms į Olandiją, kur bus 
koordinatorė įvairių muzikų iš 
viso pasaulio. Iš Olandijos ji 
vyksta į Šveicarijos Lausana, 
kur bus tarptautinis muzikos 
seminaras. 

e 
i . 

s. — Klier ikas Vytau tas Vo-
o l e r t a s , Jn., vasarai grįžo iš 
i- Romos ir padeda Šv. Andriejaus 
o parapijoje Philadelphijoje. 
> — V a n d a ir V y t a u t a s 
r J a n k a i , Bronė K a r a š k i e n ė , 
!S visi iš Delran, NJ, grįžo po 
is kelionės į Lietuvą. B. Karaš-
lė kienė vyko kartu su savo sū-
is naus Maksimino šeima iš Vir-
i- ginijos. Žadėję t en v iešė t i 
- ilgėlesnį laiką, grįžo anksčiau, 
i- nes oras buvęs šaltas, lietingas. 
s — A n t a n a s Masionis, peda-
į. gogas, buvęs gimnazijos direkto-
i- rius Lazdijuose, spaudos bendra

da rb i s , iš Peterson, N J , 
persikėlė į Philadelphiją, PA, 
arčiau dukters ir žento Gėčių. 

„GRIEŽLE" VEL 
LINKSMINS 

Daugelis Chicagos lietuvių 
atsimena Kauno kaimo kapelą 
, .Gr iežlę" , kuri perna i su 
pasisekimu rodėsi Jaunimo cen
tre ir Brighton Parko namų 
savininkų festivalyje. Šiemet šis 
ansamblis jau vėl atvyko ir taip 
pat linksmins Chicagos lietu
vius kaip ir praėjusiais metais. 

Šį kartą kauniečiai atvyko 
kiek skir t inga sudė t im i . 
Kalbantis su ansamblio vadovu 
Daliumi Ivanausku, paaiškėjo, 
kad, nors ir mažesnės apimties, 
dabartinis ansamblis yra pajė
gesnis ir geriau turėtų patikt i 
klausytojams. 

Nežiūr int kai kurių ten
dencingų žmonių „Griežlės" 

I j s atvžilgiu, Brighton Parko namų 
1̂  savininkų draugija su pirm. 
tQ Viktoru Utara yra patenkinti 

naujos sudėties , ,Griežle" . 
Pirmasis „Griežlės" pasirody
mas bus Jaunimo centro didž. 
salėje šeštadienio v a k a r e , 
birželio 29 d. 0 liepos 12, 13 ir 
14 dienomis atliks daugelį 
p rogramų Brighton P a r k o 

25 festivalyje prie Western ir ta rp 
e s 43-47 gatvių. 

Šalia kapelos vadovo D. Iva
nausko, šį kartą girdėsime 

k Narut į ir Rūtą Baginskus, 
l0 Vy tau t ą Drungilą, A r ū n ą 

Šerpytį, Raimunda Kukanaus-
ką, Giedrę Beinorienę, Antaną 
Jankauską, Stasį Andriške-

^ vičių. Jie čia dainuos, gros įvai-
j r riais instrumentais — smuiku, 

ej birbynėmis, triūba, akordeonu 
m ir kitais, šoks. Jų tarpe bus du 
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solistai vokalistai — Drungilas 
ir Beinorienė. Tad programa 
bus tokia įvairi ir įdomi, kad 
sunku bus atsigrožėti. 

Ed. Šula i t i s 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

la. Darbo V<»1 nuo ^ iki 7 vai vak. 
p j šettad <* v r iki 1 vai d 




