
;KH 

D R E N G Ė DEPARTKO. 
SERIALS DIVISION 
iftSHlNGTON DC - - ' • •--

2ND CLASS MAIL THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

Vol. LXXXIII Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAY, LIEPA - JULY 30, 1992 Nr. 147 

Ekonominės ir 
politinės reformos 

bus ryžtingai tęsiamos 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, liepos 29 d. (Elta) — 
Praėjusią savaitę Lietuvos Mi
nistru pirmininku paskirtas 
Aleksandras Abišala vakar 
susitikime su Lietuvoje akre
dituotų užsienio diplomatinių 
misijų vadovais dar kartą pat
virtino, kad Lietuvos valstybės 
politikos strategija nesikeis. 
1990 m. kovo 11d. deklaruotos 
idėjos bus įgyvendinamos gal 
net griežčiau, pasakė jis. 

Premjeras sakė, kad naujoji 
vyriausybė ryžtingai tęs 
pradėtas ekonomikos reformas. 
Jis tikisi dar iki Seimo rinkimų 
(šiemet spalio 25 d.) pasiruošti 
įvesti litą. Jeigu ekonominė 
padėtis leis, vyriausybė ketina 
sumažinti bendrą mokesčių 
sumą. Tačiau kartu gali būti 
sumažintos ir socialinės garan
tijos, pabrėžė jis. Vienok, jo 
nuomone, toks žingsnis padėtų 
pagerinti ekonomiką. 

Dėl Rusijos kariuomenės 
t ranzi to per Lietuvą 

Lietuva suteiks galimybę 
tranzitu per savo teritoriją 
pervežti iš Vokietijos buvusios 
sovietų kariuomenės kontin
gentus su sąlyga, kad Rusija 
sudarys tuo reikalu sutartį su 
Lietuva. Premjeras Aleksand
ras Abišala apgailestavo, kad 
Rusija, kurios jurisdikcijai nuo 
šių metų pradžios priklauso ta 
kariuomenė, tokios iniciatyvos 
nerodo. Lietuva nėra nusitei
kusi sustabdyti kariuomenės 
išvedimą iš Vokietijos ar 
sulėtinti jo tempus, pasakė jis. 
Tačiau tranzitas neįmanomas, 
kol nebus sudaryta sutartis 
Lietuvai priimtinomis sąlygo
mis. Mes norime, pabrėžė prem
jeras, kad Lietuvai už tai būtų 
pakankamai atlyginta tiek poli
tiškai, tiek ekonomiškai. 

Nauji diplomatiniai 
partneriai 

Lietuva užmezgė diploma
tinius santykius su Kirgizista-
no (Vidurinė Azija) ir Kazachs
tano respublikomis. Jos įeina į 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugą, susikūrusią kai per
nai subyrėjo Sovietų Sąjunga. 
Abi šios respublikos palaiko su 
Lietuva tiesioginius ekonomi
nius ryšius. Tačiau Kazachsta
nas šiemet nutraukė Lietuvai 
tiekęs grūdus. Aiškinama, kad 
jų prekinės atsargos pasibai
gusios. 

Šiuo metu Lietuva palaiko 
diplomatinius santykius su 60 
valstybių. Jos diplomatinės 
misijos veikia 15-koje šalių. 

Landsbergis tarsis 
dėl Rusijos kariuomenės 

Rytoj Vytautas Landsbergis 
susitiks su Šiaurės \ akarų 
kariuomenės vadu gen. pulk. 
Leonidu Majorovu pastarojo 
prašymu. 

Šiaurės Vakarų kariuomenės 
grupė sovietų armijos geogra-
f iniame-adminis t raciniame 
žemėlapyje buvo žymima kaip 
Pabaltijo karinė apygarda. Ji 
valdė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos respublikose bei Kaliningra
de (Rusijos Federacijos admi
nistracinė teritorinė priklau
somybė) srityje dislokuotus da
linius, kurie nuo šių metų pra

džios priklauso Rusijos juris
dikcijai. Šių metų pradžioje Lie
tuvoje buvo 35,000 šios armijos 
kariškių. Maskva teigia išvedu
si 3,800 kariškių, tačiau Lie
tuvos krašto apsaugos minis
terijos duomenimis per tą laiką 
nelegaliai atvežta apie 1,500 
kareivių. 

Vytauto Landsbergio ir Leo
nido Majorovo susitikimo metu, 
spėjama, bus kalbama apie šios 
migracijos problemas. 

Rusijos naftos t iekimas 
Baltijos valstybėms 

Latvijos premjeras Ivars God-
manis sako, kad Latvijos 
ekonominiai santykiai su Rusi
ja netrukus gali pablogėti. Anot 
jo, tai verčia Latviją aktyviai 
ieškoti prekybos par tner ių 
Vakaruose. Rusija reikalauja iš 
Latvijos už energetinius ištek
lius mokėti pasaulinėmis kaino
mis, ir dažniausiai doleriais. 
Tai, Ivars Godmanis nuomone, 
pernelyg sunki našta Latvijai. 
Tačiau, jis pabrėžė, kad kol kas 
nėra jokio pagrindo kaltinti Ru
siją ekonominiu embargo Latvi
jos atžvilgiu. 

Nepasiekta jokio sutarimo ir 
Lietuvos bei Rusijos derybose 
dėl naftos tiekimų Lietuvai 
1993 metais. Lietuva pageidavo 
gauti šių metų lygio kvotą (6 
milijonai tonų naftos), paten
kinančią minimalius respubli
kos poreikius. Tačiau Rusijai 
dar neaišku, kiek naftos jų 
verslovėse pavyks išsiurbti. 

J ū r ų t ranspor to sutar t is 
su Vokietija 

Vilniuje pasirašyta tarp
valstybinė Lietuvos ir Vokieti
jos sutartis dėl jūrų transporto. 
Šalys bendradarbiaus atnauji
nant Lietuvos laivyną, organi
zuojant keleivių ir krovinių per
vežimą. 

Lietuva turėjo vieną didžiau
sių transporto laivynų buvusia
me sovietiniame Baltijos jūros 
regione. Per paskutinius metus 
jis techniškai nuskurdo. Vokie
tija žada padėti jį modernizuoti. 

Žadama modernizuoti ir jūros 
keltus, kurie plaukioja tarp 
Klaipėdos ir Mukrano uostų. 
Mažiausiai vienas iš jų vežios 
konteinerius (dabar keltais 
gabenami geležinkelio vagonai), 
tai įgalins padidinti ir paspar
tinti krovinių apyvartą. Jų di
džioji dalis po to Lietuvos 
geležinkeliais bus pervežama į 
Rytus. Lietuva iš to tikisi gero 
pelno. 

Danijos karal ienės vizitas 

Į Estiją su oficialiu vizitu at
vyko Danijos karalienė Marga-
rethe II. Talino uoste karalienę 
ir jos vyrą princą Henriką svei
kino Estijos Aukščiausiosios Ta
rybos p i rmininkas Arnold 
Ruutel. 

Šiandien ir rytoj karalienė 
Margarethe lankysis Latvijoje, 
o penktadieni atskris į Vilnių. 
Su ja taip pat keliauja abudu 
sūnūs — sosto įpėdinis princas 
Frederik ir princas Joachim. 
Danijos karališkoji šeima Vilniu
je susitiks su AT pirm. Vytautu 
Landsbergiu ir premjeru Alek
sandru Abišala. 

Karalienės vizito proga Vil-

Pirmadienį Italija pasiuntė 7,000 kareivių patruliuoti nuo Mafijos išpuolių. Nežiūrint to, tą pačią 
dieną Catanijos mieste mafininkai nušovė policijos anti-mafininkų kadro vadą Giovanni Lizzio. 

Sicilijoje Mafija 
nužudė dar vieną 

valdžios pareigūną 
Catania, Sicilija, liepos 28 d. 

— Tyčiodamiesi iš Italijos 
valdžios, kuri ką tik pirmadienį 
atsiuntė 7,000 kareivių kovai su 
Mafija Sicilijoje, mafiozai pirma
dienį nušovė jau trečią valdžios 
kovotoją prieš Mafiją — Sicilijos 
antro didžiausio miesto Catani
jos policijos anti-mafininkų kad
ro vadą Giovanni Lizzio. Bent 
du šalmuoti motociklininkai jį 
sušaudė, jam automobily lau
kiant eismo šviesos pasikeitimo, 
važiuojant namo po darbo. 

Italijos Ministras pirmininkas 
Giuliano Amato, tik mėnesį bū
damas šiame poste ir galynėda
masis su daugybe kitų bėdų, 
antradienį pareiškė, kad su šiuo 
nužudymu valdžia prarado savo 
patikimumą. „Pergyvename 
laikotarpį, kai viskas atrodo 
išsirikiavo mūsų nenaudai: eko
nomija, finansai, valiutos rinka, 
Mafija ir krizė mūsų politinėse 
partijose", — kalbėjo premjeras 
Amato televizijoje. 

Vyriausybės kitos bėdos 

Vyriausybės ekonominiai var
gai susideda iš vyriausybės su
darytos labai trapios koalicijos 
pastangų išgauti parlamento 
patvirtinimą ypatingo biudžeto 

niaus „Arkos" galerijoje ati
daroma Danijos buitinio dizaino 
paroda. 

Paminklas Japonijos 
diplomatui 

Vilniaus centre, Lietuvos 
žydų valstybinio muziejaus kie
melyje, atidengtas paminklas 
Japonijos diplomatui Chyune 
Sugihara. Būdamas Japonijos 
konsulu Kaune 1939-1940 me
tais jis priešingai savos šalies 
imperatoriaus valiai išdavė 
6,000 vizų įvažiuoti į Japoniją 
nuo hitlerininkų pabėgusiems 
Lenkijos žydamas. 

Paminklą sukūrė jaunas japo
nų skulptorius Goichi Kitaga-
wa, jam talkino žinomas Lietu
vos skulptorius Vladas Vil
džiūnas. Atidengiant paminklą, 
apie Chyune Sugihara atlikto 
žygdarbio reikšmę, be kitų, 
kalbėjo pirm. Vytautas Lands
bergis ir Užsieno reikalų minis
tras Algirdas Saudargas. (B.B.) 

krizėms spręsti prieš jam išsis-
kirstant vasaros atostogoms. 
Vyriausybė antradienį taip pat 
nusprendė šauktis pasitikėjimo 
balsavimo dėl savo siūlymo su
mažinti valstybinio biudžeto de
ficitą (didžiausio Europoje —130 
bil dol. šįmet), kuris propor
cingai pagal gyventojų skaičių 
yra net didesnis už JAV-ių. 

Vyriausybė siūlo deficitą su 
mažinti 27 bilijonais dolerių, 
padidindama taksus ir sumažin
dama valdžios išmokėjimus. 
Pagal Italijos parlamento nuos
tatus, opozicinės partijos negali 
reikalauti pakeitimų šiame pro
jekte prieš pravedant balsavimą 
dėl pasitikėjimo, bet jei vyriau
sybė pralaimi šį balsavimą, ji 
privalo atsistatydinti. 

Ministro pirmininko Amato 
vyriausybė teturi tik labai mažą 
daugumą parlamente, bet. atro
do, apskaičiavo, kad jos opozicija 
nenorėtų rizikuoti sukelt; poli
tinę krizę šiuo metu, kai ekono
mija jau yra kritiškoje padėtyje 
ir dabar jau ir Mafija meta val
džiai iššūkius. 

Ekonominiai vargai 

Užsienio investitorių nykstan
tis pasitikėjimas Italijos valdžia 
per paskutines kelias savaites 
žymiai nusmukdė liros vertę va
liutos rinkoje. Italijos Finansų 
ministeris Goria dėl to pareiškė, 
kad yra būtina abiems parla
mento rūmams priimti siūlomą 
ekonominio susitvarkymo pla
ną, prieš jiems išsiskirstant, kad 
rinkoms būtų duodamas teisin
gas signalas ir lira būtų stabi
lizuota. 

Jei Italijai nepasiseks stabili
zuoti savo ekonomijos jai gresia 
būti išjungtai iš kai kurių 
raktinių sprendimų, pradedant 
Europos Bendrijos kraštų eko
nominį integravimąsi sekan
čiais metais. Bet premjero 
Amato pastangos duoti priorite
tą ekonominėms problemoms 
buvo sabotuotos Mafijos nužu
dymų ir jų sukelto viešo spaudi
mo nebedelsiant susidoroti su 
Mafija. 

Prašo užsienio pagalbos 

Amato pasijuto taip despera
tiškai, kad jis kvietė ir užsienio 

Latvija įstos į TVF 

Ryga, liepos 24 d. — Latvija 
pasiuntė Tarptautiniam Valiu
tos Fondui laišką, smulkiai iš
dėstant}, kaip Latvija numato 
įvykdyti ekonomijos reformą.ir 
tikimasi, kad TVF šį projektą 
patvirtins dar prieš savo pusme
tinį susirinkimą rugsėjo 22-24. 
Jei TVF tą planą patvirtins, 
Latvija galėtų gauti iki 100 mil. 
dol. paskolų tuoj pat. Latvija yra 
pirmoji buvusios Sovietų Sąjun
gos respublika, jau susitarusi su 
TVF dėl pilnos ekonominės re
formos programos. 

Teismas išklausys naujų 
Demjanjuko parodymų 

VVashington, DC, liepos 27 d. 
— JAV Apeliacinis teismas, 
6-ojo cirkuto Cincinnati mieste 
ruošiasi rugpjūčio 11 d. išim
tinei sesijai, išklausyti visų 
naujų duomenų žydų žudymu 
neteisingai apkaltintam kle-
velandiečiui John Demjanjuk. 
Tai sesijai ruošiantis, jo ad
vokatai įteikė teismui raštą, 
kuriame JAV Teisingumo de
partamentas yra kaltinamas 
svarbių parodymų sulaikymu 
Demjanjuko pilietybės atėmimo 
byloje. 

Įteiktame rašte rašoma, jog 
JAV prokurorams siekiant 
Demjanjuko deportacijos, jie 
tyčia slėpė buvusių Treblinkos 
sargų liudijimus, kurie būtų 
parodę, kad Demjanjuk nekal
tas ir kad tikrasis „Ivanas bai
susis" buvo Ivan Marčenko, 
kuris paskutinį kartą buvo 
matytas 1944 m. 

John Demjanjuk buvo depor
tuotas į Izraelį 1986 m., ir 1988 
m. buvo nuteistas mirčiai kaip 
karo nusikaltėlis. Šiuo metu jis 
yra kalėjime Izraelyje ir laukia 
Izraelio Aukščiausiojo teismo 
sprendimo dėl įteiktos apeliaci
jos, kad teismas buvęs neteisin
gas. 

JAV Teisingumo departamen
tas laikosi savo pozicijos ir prieš 
dvi savaites įteiktame rašte 
šiam Apeliaciniam teismui Cin
cinnati teigia, kad naujieji 
parodymai, jei jie ir kitaip 
nušviestų Demjanjuko bylą, 
turėtų būti įteikti Izraelio 
Aukščiausiam teismui, kur jo 
apeliacija dabar eina. JAV 
vykdytasis pilietybės atėmimo 
procesas buvęs teisingas, nes 

jam tereikėjo tik įtarimo, kad 
buvo kas nuslėpta, ne kaltumo 
įrodymų. 

Sis būsimasis Apeliacinio teis
mo išklausymas visų parodymų 
yra išimtinas dėl to, kad apelia
ciniai teismai dažniausiai ri
bojasi tik buvusio teismo duo
menų peržiūrėjimu, ne naujų 
parodymų išklausymu. Šio 
teismo trys teisėjai birželio 
mėnesį savarankiškai atidarė 
šią bylą ir įsakė JAV Teisin
gumo departamentui pateisinti 
savo veiksmus, nes jie biją, jog 
Demjanjuk buvęs deportuotas 
klaidingos informacijos pagrin
du. Teisingumo departamentas 
argumentuoja, kad šis apelia
cinis teismas neturįs jurisdik
cijos šią bylą vėl atidaryti. 

Demjanjko šeima ir rėmėjai 
tvirtina, kad Teisingumo depar
tamento OSI pareigūnai atėmė 
Demjanjuko pilietybę, remda
miesi senų Treblinkos kalinių 
liudijimais, kurių atmintis 
šlubavusi. OSI pareigūnai tvir
tina, kad jie nesulaikę jokių 
svarbių parodymų ir kad Sovie
tų Sąjungos pristatytuose liudi
jimuose tebuvę tik daliniai paro
dymai, kurie nenušvietė „Ivano 
baisiojo" tapatybės. 

Daugumas informacijos liepos 
27 d. Demjanjuko advokatų 
įteiktame rašte buvo gauta per 
kongresmaną James A. Trafi-
cant (D-OH), Demjanjuko rėmė
ją, kuris šią informaciją išgavo, 
jos reikalaudamas pagal „Free-
dom of Information" įstatymą. 
Kai kurie nauji parodymai buvo 
gauti ir iš naujai atidarytų 
buvusios Sovietų Sąjungos ar
chyvų. 

Pabėgėliai iš Balkanų 
Estijoje 

Talinas, liepos 16 d. — Taline 
sustojo apie 230 pabėgėlių iš Ko-
sovo, Makedonijos ir Bosnia-
Hercegovinos, pakeliui į Suo
miją. Pabėgėliai, kurių daugu
ma buvo moterys ir vaikai, buvo 
pervargę po sunkios autobuso 
kelionės. Juos visus pavalgy
dino Estijos Raudonasis Kry
žius. Kaip praneša Baltijos žinių 
agentūra, dar neaišku, ar Suo
mija duos pabėgėliams kelia
lapius į Helsinkį. Vakarų agen
tūros praneša, kad Italija ir Vo
kietija jau pradėjo priimti kai 
kuriuos pabėgėlius iš Bosnijos. 

kraštus prisidėti prie Italijos 
Slaptosios tarnybos pastangų 
įveikti Mafiją. „Terorizmas, 
daugelį metų buvęs mūsų žval
gybos priešu, jau nebeegzistuo
ja. Kokia turėtų būti mūsų žval
gybos užduotis dabar, jei ne 
pradėti infiltruoti kriminalų 
organizacijas?" —jis kalbėjo per 
radiją. 

Paskutinysis Mafijos auka G. 
Lizzio nebuvo tokio aukšto ran
go kaip Palermo gegužės 23 d. su 
trimis savo sargais bomba nu
žudytas mafininkus tardęs tei
sėjas Falcone ar prieš dvi 
savaites su penkiais savo sar
gais bomba nužudytas kitas 
teisėjas Borsellino. Bet jo nu
žudymas buvo reikšmingas, nes 
iki šiol Catania miestas vis 
sugebėjo atsispirti Mafijos in-
filtravimui. Pastaruoju laiku 
tačiau jau pusė Catanijos krau
tuvininkų moka duokles Mafi
jai, o tai jau yra didesnė pro
porcija net už Palermo, kuris iki 
šiol buvo laikomas Mafijos tvir
tove. 

John Demjanjuk po pirmosios teismo sesijos Jeruzalėje po jo deportavimo iš 
JAV 1986 m. 

— Barcelonoje krepšinio 
rungtynėse liepos 29 d. Lietuva 
laimėjo prieš Puerto Rico 
104:91. 

— Olimpinėse žaidynėse iki 
trečiadienio ryto daugiausia 
medalių — 16 surinko JAV (4 
aukso, 8 bronzos), o po jų Jung
tinė komanda (Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos"! — su 15 
(8 aukso, 2 bronzos). Trečioje 
vietoje su 14 medalių (5 aukso, 
7 sidabro) stovi Kinija. Po jų 
daugiausia turi Vengrija — su 
8, Vokietija ir Prancūzija — po 
7. 

— Pop. Jonas Paulius II 
antradienį išėjo iš ligoninės ir 
nuvyko į savo vasarvietę Castel 
Gandolfo, kur jam gydytojai 
patarė dar du mėnesius sveikti 
ir ilsėtis. 

— JAV Senato Ginkluotų 
Pajėgų komisijos pirm. Sam 
Nunn pasakė Gynybos sekr. 
Diek Cheney ir Jungt. Pajėgų 
pirm. gen. Colin Powell, kad 
būtina dar labiau apriboti 
branduolinių ginklų bandymus, 
o jei ne, Kongresas tai padarys. 

KALENDORIUS 

Liepos 30 d.: Šv. Petras Auk-
sažodis, Donatilė. Julytė, Bijū
nas, Radvile. 

Liepos 31 d.: Šv. Ignacas Lo
jolą, Elena, Lėtutė. Gracija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:41, leidžiasi 8:12. 
Temperatūra dieną 75 F (24 

C), naktį 60 F (15 C), debesuo
ta, su lietum ir galimybe aud
ros. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 30 d. 

IŠ LIETUVOS 
PARTIZANŲ KOVŲ 

LAUKO (3) 
Pate ikdamas Lietuvos par

tizanų apygardų bei sričių žemė
lapį, Arvydas Anusauskas 
„Jaunimo gretų" 1990 m. nr. 11 
paske lbė i lgesnį s tudij inį 
straipsnį apie Lietuvos ginkluo
tos ios rezis tenci jos kovas 
1944-53 m. laikotarpiu. Tų 
įvykių 45-ių metų sukaktį mi
nint, įdomu pažvelgti į 1947 me
tus, kada, pasak straipsnio, 
ginkluota rezistenci ja „jau 
neteko masiškumo. Pirmiausia 
dėl didelių nuostolių (...) Dėl su
stiprėjusių karinių įgulų, nuola
tinių miškų ,šūkavimų' gink
luotos rezistencijos būriai turėjo 
skaidytis į smulkias grupes, ku
rios, reikalui esant, galėjo susi
vienyti į stambesnius vienetus. 
Partizanų t ak t ika keitėsi (...) 
Valstybės saugumo organai nuo 
1947 metų perėmė iš vidaus 
r e i k a l ų o r g a n ų n a i k i n t o -
jų-gynėjų būrius , įsteigė spe
cialius antipartizaninius būrius. 
Šie, vadovaujami saugumo ka
rininkų, likviduodavo partizanų 
vadus, šantažuodavo įtariamus 
b e n d r a d a r b i a v i m u su po
grindžiu ir rengdavo provoka
cijas..." 

I šdavė r a š y m a s kair iąja 
r a n k a 

K a i p p r a n e š a l a i k r a š t i s 
„Aukštai t is" 1990 m. nr. 5, 
1952 m. kovo 2-10 d. (taigi, prieš 
40 m. - V.R.) vykęs Pabaltijo 
apygardos karinio tribunolo 
posėdis A n t a n ą E g l i n s k ą 
nu te i sė s u š a u d y t i . TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos prezi
d i u m a s m a l o n ė s p r a š y m ą 
atmetė. K a s gi buvo tas An
t a n a s Eglinskas? Straipsnio 
autorius J. Andriusevičius rašo, 
kad Antanas Eglinskas mokėsi 
Telšių kun igų seminarijoje. 
Bolševikams ją uždarius, perėjo 
mokytis į Klaipėdos mokytojų 
institutą, vėliau mokytojavo 
Saldutiškio vid. mokykloje ir 
1947 m. įsteigė pogrindinę 
organizaciją. 1950 m. Eglinskas 
susirišo su partizanų būriu, 
k u r i a m vadovavo B . 
Ryliškis-Kėkštas. Kai Kėkštas 
buvo nukautas , būrio vadu 
paskirtas A. Eglinskas-Margi-
ris. Būrys tada bazavosi Dusetų 
apylinkėse, rytų Lietuvoje. 1951 
m. kovo 2 d., kai būrio kovotojai 
dienojo vienoje sodyboje Salose, 

juos apsupo enkavedistai, ir kau
tynių metu beveik visi vyrai 
žuvo. Tik sužeistas Eglins-
kas-Margiris per gilų sniegą pa
bėgo. 

Toliau cituoju J . Andriusevi-
čiaus straipsnio žodžius: „1951 
metų vasarą jau pasveikusi 
Egl inską-Marg i r į pas s ave 
atvežė J o n o Dudėno vado
vaujamo ,Erškėčių' būrio par
tizanai, veikę trikampyje Dau-
gailiai-Salakas-Tauragnai. Kurį 
laiką Eglinskas ir buvo šiame 
būryje, a tkakl iai gydydamas ir 
t r e n i r u o d a m a s s u ž e i s t a s 
rankas. Tų pačių metų rudenį 
j is bandė įsigyti dokumentus ir 
perei t i į legalų gyvenimą. 
Tačiau pasų skyriuje, atsiimant 
pasą, bandė p a s i r a š y t i 
sveikesne kairiąja ranka. Tai 
sukėlė įtarimą, ir jis buvo 
s u l a i k y t a s . Ta ip A n t a n a s 
Eglinskas-Margiris 1951 m. 
spalio mėn . atsidūrė Vilniuje, 
saugumo kalėjime, kameroje 
Nr. 18..." 

Praėjus lygiai vieneriems me
tams n u o kautynių Salose, 
mokytojui partizanui A. Eglins-

Ekui-Margiriui sovietų karinio 
tribunolo buvo paskelbtas mir
ties sprendimas. 

Tada žuvo vienuolika 

Tokia an t raš te paskelbtas 
straipsnis laikraščio „Trem

tinys ' 1990 m. nr. 15. Jame 
aprašoma Tauragės gimnazisto 
Juozo Nausėdos ir kitų 10 parti
zanų mirtis 1947 m. balandžio 
16 d., prieš pat Velykas. 1926 m 
Tauragės aps., Gaurės vis., 
Vėžaičių km. gimęs Juozas Nau
sėda, T a u r a g ė s v i d u r i n ė s 
mokyklos moksleivis, su kitais 
mokiniais platino part izanų 
spaudą, už tai buvo tardomas, 
vėliau, pr ieš pa t ab i t ū ro s 
egzaminus, suimtas . Tačiau 
1946 m. birželio 13 naktį būrelis 
kalinių, jų tarpe ir J. Nausėda, 
iš Tauragės kalėjimo pabėgo į 
laisvę ir atsidūrė „Kęstučio" 
apygardos Mindaugo partizanų 
būryje. 

I. Lukšytė straipsnyje rašo: 
„Žiemą jie prabuvo pas žmones 
bunkeryje, o pavasarį — į žygį. 
Kartą apsistojo pailsėti pamiš
kėje gyvenančios Maselskienės 
trobelėje. Ojų pėdsakais atsekė 
stribai ir kareiviai. Apsupo iš 
miško pusės, atidengė ugnį. 
Vyrai šoko bėgti, prasidėjo susi
šaudymas (...) Atkir tę kelią į 
mišką, lygiame lauke išguldė 
vaikinus kaip beržus. Juozas 
buvo kulkosva id in inkas , jo 
paskut in ia i žodžiai, i š ta r t i 
vadui: .Mindaugai, bėk nors tu, 
aš tave dengsiu!* Ir Mindaugas 
dar spėjo pamatyti, kaip grana
ta suaižė Juozui galvą. Tai 
įvyko 1947 m. balandžio 16 d..." 

Liudininkų pasakojimu, la
vonus sumetė Eržvilko mies
telio aikštėje, o paskui užkasė 
„siratkapinėse". Artimieji slap
tai puošė kapus, o stribai iš
draskydavo. Tada kapą užmi
navo. Atėjusį niekinti kapo 
stribą Tamašauską „taip ir 
išnešė į orą". 

Vienuolikos partizanų palai
dojimo vietoje dabar pastatytas 
paminklas, jame įrašytos žuvu
siųjų pavardės: Steponas, Jonas 
ir Petras Žukauskai, Steponas 
Juškys , Alfonsas Čepa i t i s , 
Steponas Tolišauskas, Jonas 
Marnarauskas, Stasys Urbonas. 
Juozas Nausėda. 

1992 m. ŠALFAS s-gos metinių žaidynių Toronte II vietos laimėtojai Detroito LSK „ K o v a s " Vyrų 
„A" krepšinio komanda. Iš k. I eil. — A. tiacka, A. Gražul is , A. Rugien ius , A. McDonald. II eil. 
— P. Gilvydis, D. Kennedy, T Balanda. P. Gražulis , M. Gražulis ir t r ene r i s A. Racka . 

Nuo t r . A. R u g i e n i a u s 

ciklo „Partizaninių kovų aidai", 
jungt inės Kęstučio apygardos 
vadą Juozą Kasperavičių-Vis
vydą, kilusį iš Vadžgirio, jau 
1945 m. sužeistą kartu su broliu 
Kaziu, suėmė girti Jurbarko 
stribai. „Liepė jiems bėgti, kad 
galėtų nušauti. Kazys bėgo — jį 
nušovė. Juozą pastūmė, kad jis 
bėgtų, ir vis tiek šovė. Suvertė 
į vežimą. Juozas gulėjo apačioje, 

LIETUVOS MEDICINOS 
D A R B U O T O J Ų 
D E L E G A C I J A 

American Lithuanian Disabi-
o nušautas brolis vn-šuje. visą l i t y a n d R e h a b i l i t a t i on progra-
kelią brolio kraujas tekėjo ant m ą V T k d a n t rugpjūčio i i - t ą die-

Kovų l a u k e k r i t ę s v a d a s 

Aviacijos kapitonas, Lietuvos 
laisvės kovotojų „Kęstučio" 
apygardos vadas Juozas Kaspa
ravičius taip pa t žuvo prieš 45 
metus — 1947.IV. 12 bunkeryje 
prie Batakių, Tauragės aps., 
kuriame kar tu buvo ir 8 klasės 
gimnazistas Albinas Biliūnas. 
Tėvynės pažinimo laikraštyje 
„ G i m t i n ė " 1990 m. nr . 9 
rašoma, kad abu partizanai, 
apsupti NKVD dalinio kareivių, 
„sunaikino dokumentus ir, besi
gindami pabaigę šovinius, patys 
susisprogdino granatomis". 

Pasak A. Garmutės aprašymų 

sužeistojo. Išmetė juos ant grin
dinio. Sulaukęs vidurnakčio, 
J u o z a s i šš l iaužė . Išs igydė 
slėptuvėje". 

Antrą kartą J. Kasperavičius 
buvo sužeistas prie Paupio 
bažnytkaimio. Stribai nuvežė j 
Biliūnų dvarą, kur buvo įreng
ta ligoninė, nes Raseinių įstai
gas nušlavė karo audra. Sargy
bos nenuleido nuo sužeistojo 
akių. Tačiau dvi medicinos 
seserys pranešė partizanams. 
„Susirinko keli būriai, užėmė 
ligoninę ir vadą išvadavo", rašo 
A. Garmutė , 1947.IV.12 žuvusį 
vada vadindama aviacijos lei
t enan tu Juozu Kasperavičium, 
kai tuo tarpu „Gimtinėje" jis 
įvardijamas kaip Lietuvos aviu 
cijos kapitonas Juozas Kaspa
ravičius. 

Ka ip ten bebūtų, bet čia 
aprašyti ir begalės kitų žiaurių 
įvykių vyko prieš 45 metus, kai 
Lietuvoje veikė 9 partizanų 
apygardos: Dainavos, Tauro, 
Jungt inė Kęstučio, Žemaičių 
legiono, Didžiosios Kovos, 
Vyčio, Trečiosios Siaurės Lietu
vos Laisvės Armijos, Algiman
to ir Vytauto. Vienos iš tų apy
gardų — Tauro — kovotojas tada 
šitaip eiliavo: „Jei liksime bent 
vienas mes, / Laisvajam rytui 
švintant, / Užversim bunkerį 
tada Ir ąžuolą sodinsim... / 
Tegul pasaulis sužinos, / Kaip 
laisvės buvo laukta, / Kaip žu-
vom mes kovos lauke / Už savo 
brangią tautu..." 

VI. R. 

ną iš Lietuvos į Ann Arbor at
vyks 16-ko- asmenų delegacija, 
kad galėtu susipažinti su mo
dernia, aktyvia medicinine re-
habilitacija. Programai vykdy
ti reikalingi vertėjai,-os, ku
rie galėtų nors kelias dienas 
(ar daugiau) savo laiko paau
koti šiam reikalui rugpjūčio 
13-30 d. tarpe. Prašome kreip
tis pas dr. \Villiam Waring tel. 
313-668-6014, arba Jū ra t ę Pe
čiūr ienę tel. 313-663-8394. 
Sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 
delegatai dalyvaus Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Po šv. Mišių 
vyks susipažinimo popietė. No
rintieji popietėje da lyvaut i 
prašomi kreiptis pas Stasę Bliū-
džiuvienę, tel. 355-2593. 

A R T Ė J A P I R M I N I A I 
RINKIMAI 

Rugpjūčio 4 dieną Michigano 
valstijoje v y k s p i r m i n i a i 
rinkimai. Didžiausias dėmesys 
šiuose rinkimuose y ra JAV 
Kongreso na r ių kandida ta i . 
Lietuviams dėmesys yra 11-ame 
distrikte, kuriame balsuotojai 
pasirinks kandidatą iš dviejų 
demokratų ir trijų respubliko
nų. Buvusiam kongresmanui 
Wiliam S. Broomfield nebe-
kandidatuojant, į jo vieta pre
tenduoja net t rys respublikonų 
kandidatai: senatorius Davė Ho-
nenghan. teisėja Alice Gilbert ir 
kongresmano Broomfield 
rinkimines kompanijo vadovas 

Joe K n o l l e n b e r g . Kongres -
manas William S. Broomfield 
liepos 22 dieną išs iuntė laišką 
lietuviams, k u r i a m e j is prisi
mena, kad j a u 36 meta i kaip jis 
bendradarbiauja su Lietuvių 
Bendruomene, Detroi to Lietu
vių Organizacijos cen t ru i r 
Lietuvos Vyčiais pastangose dėl 
Lietuvos nepr iklausomybės at
statymo. J is p r i t a r ia , kad Rusi
jos kar inės pajėgos tu r i būt i iš
t rauktos iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Pr imena, kad rugpjūčio 
4 dieną jis balsuos už Joe Knol
lenberg, kur is y ra gerai susipa
žinęs su Lietuvos reikalais ir 
atstovaus l ie tuv iams Washing-
tone. Laiške Algis Zaparackas 
taip pa t ragina l ie tuvius remti 
Joe Knollenberg. Joe Knollen
berg yra vokiečių ki lmės ir 
aktyvus ka ta l ikų veikėjas. 
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U N I V E R S I T E T A I 
S I A U R I N A VEIKLĄ 

Illinois valdiniuose universi
tetuose nuspręsta uždaryti 21 
programą dėl nedidelio jose įsi
regis t ravusių studentų skai
čiaus ir t rūks t an t lėšų. 

DR. LINAS J. BARTUŠKA 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Praktika su Dr. P Toussaint 
1 0 8 3 5 S . VVestern A v e n u e 

C h i c a g o , IL 6 0 6 4 3 
T e l . ( 3 1 2 ) 2 3 8 - 1 1 3 3 

Valandos pagal susi tar imą 

PR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — Širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 

f f r ik lauso Hory Cross ir Chnst ligoninėms 
2434 W . 71 Street, CMcego 

Tei . (1-312) 434-8849 (veikia 24 vai.) 
IPirm . antr., ketv , penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

•f 

VISŲ G O L F U O T O J Ų 
D Ė M E S I U I 

Tarpmiest inis Clevelando ir 
Detroito Golfo t u r n y r a s vyks 
šeštadienį, rugpjūčio 1 d.. 10:30 
vai. rytą, Elmore Golfo lau
kuose, Elmore, Ohio. 

1992 m. ŠALFAS s-gos 27-tos 
tarpmiestinės ir individualinės 
golfo varžybos vyks rugsėjo 5-6 
d. Huron Golf Club, Radison on 
the Lake, Ypsilanty, MI. Šias 
r u n g t y n e s r e n g i a De t ro i to 
lietuvių sporto klubas „Kovas". 
Dėl smulkesn ių informacijų 
prašome kreipt is pas Vytą Pet
rulį, tel. 313-525-0294. 

O L I M P I N E S N A U J I E N O S 

XXV Olimpiados sporto varžy
bas, kuriose dalyvauja ir 47 
lietuviai spor t in inkai , apie jų 
pasiektus laimėjimus praneša 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė, transliuojama antra
dieniais ir penktadieniais nuo 4 
iki 5 vai. p.p. iš tautybių stoties, 
W P O N , AM b a n g a 1460. 
Pasiklausyki te . 

lm 

Kak. (1-312) 738-4477; 
(70t)24«-00t7; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOM> MEDICAL BUILDING 

• 4 4 9 So. Puleekl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W . »5 St. T«4. (7M) 4 2 2 4 1 0 1 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p.p - 7 v v , antra 12:30-3 v.p.p 
trecd uždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeštd 9 v . r -12 v p.p 

Kab. t e l . (1-312) 565-0349: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4268 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ava., 

Chicago , III. 6 0 6 5 2 

6132 S. Kedzle Ave., CMcego 
|(1 -312) 776-6969 arba (1-312) 499-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Putaekl Roed. 
Te l . (1-312) 595-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt 12-3 v p p , ketv. 2-7 v.vj 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, CMcego, III. 
Te l . (1-312) 925-2970 

1185 Oundee Ave., Elgln. IH. 60120 
Tel. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL . 
Te l . (1-312)476-2112 

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. 
Te l . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hlckory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . (709) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Vilniaus Mokytojų Kvalifikacijos inst i tuto direktorius, APPLE gen. direkton Vaiva Vėbra i te 

Gustienė ir NN. 

S E A R S D A R B I N I N K Ų 
L A U K I A I L G A K E L I O N Ė 

Nuo rugpjūčio 1 d. apie 5000 
da rb in inkų iš Sea r s Tower 
Chicagos vidurmiestyje pradės 
važinėti į HofFman Es ta tes 
priemiestį, kur perkeliamos kai 
kurios Sears įstaigos. Nors kom
panija s tengias i palengvint i 
savo darbininkų kelionę į darbą 
ir atgal, organizuodama susi
siekimo pr iemones, gyvenan
tiems pietinėje miesto dalyje ar 
tolimesniuose priemiesčiuose, 
kelionė į darbą už t ruks labai il
gai, ypač žiemos metu. 

Tel . kabineto Ir buto: (708)952-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Putaekl Rd., Chicago 

312-585-1955 
172 SchlIUr St., Elmhurmt. IL 60126 

709-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

Te l . (1-312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

Pelos Vision Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel . (709) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2659 W. 63rd Street 

Vai antr 1-4 v p p. ir ketv 2-5 v p.p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto t e l . (1-312) 775-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adėme 
VIOAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Ortond Perk 
709-3494100 

10 W. Martin. MepervUto 
> 709-3659779 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 709-957-9393 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avs. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (1-312) 585-7755 

A R A S ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samerlten Medtcel Center-

NepervMe Campus 
1020 C. Ogden Ave., Strfte 310, 

NoesrvMs IL 90593 
Tel . 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Keb. tel . (1-312) 589-3166 _ 
Ne«iM| (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9748 Wset 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

» 
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Olimpinių žaidimų dabartis, ateitis ir 

LAISVOS LIETUVOS 
ATLETAI 

Suskilus pavojingiausios žmo
nijos istorijoje ideologijos impe
rijai, Sovietų Sąjungai, pasaulis 
gali šiek tiek lengviau atsikvėp
ti ir ateityje tikėtis glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp tautų, 
sprendžiant pasaulinio masto 
problemas. 

Toks bendradarbiavimas pasi
reiškė šios vasaros pradžioje, kai 
Rio De Janeiro mieste susirinko 
161 valstybių atstovai iš arčiau 
pažvelgti į ekologines pro
blemas, grasinančias viso 
Žemės rutulio gerovei. Gal 
praktiškos naudos iš tos konfe
rencijos bus nedaug, bet pats 
faktas, kad tiek daug kraštų 
suprato reikalą joje dalyvauti, 
jau yra reikšmingas. Juo daž
niau skirtingų pažiūrų, kultūrų 
ir ideologijų žmonės susėda prie 
pasitarimų stalo, tuo rečiau jie 
susiremia kovos lauke. 

Dabar pasaulio akys nukrypo 
j kitą didįjį šios vasaros renginį 
— XXV olimpiadą, kurios ati
darymo iškilmės įvyko liepos 25 
d. Barcelonoje. Pirmą kartą po 
kelių dešimčių metų naujai 
išsilaisvinusios tautos su viltimi 
žvelgė į ateitį ir žygiavo su savo 
valstybinėmis vėliavomis. 

Kiek daug olimpinio ati
darymo eisenos sudėtis pasikei
tė nuo 1988 m. olimpiados, 
įvykusios Seoul mieste, Korėjos 
sostinėje. Tuo metu olimpiadoje 
oficialiai dalyvavo 160 kraštų, 
bet iš tikrųjų buvo daug dau
giau. Po Sovietų Sąjungos vėlia
va žygiavo didelis būrys atletų, 
surinktų iš visų pavergtųjų 
respublikų, kad savo talentais 
ir sugebėjimais rinktų medalius 
Rusijai. Jų tarpe buvo ir 
lietuvių. 

Barcelonoje tarp beveik 
10,000 atletų iš 170 tautų šį 
kartą drąsiai, išdidžiai žygiavo 
ir lietuviai, jau su savo trispal
ve. Manoma, kad olimpiados 
atidarymo iškilmes stebėjo apie 
3 bilijonai žiūrovų ne tik iš sta
diono, bet ir televizijos ek
ranuose. Iškilmes perdavė 16 
televizijos bendrovių į visus 
žemynus. 

Nuo olimpinių žaidimų pra
džios Atėnuose 1896 m. iki šiol 
įvyko 37 žiemos ir vasaros 
olimpiados. Barcelona yra tris
dešimt aštuntoji. Ateinanti 
žiemos olimpiada vyks Norve
gijoje 1994 m., o vasaros — 
Atlantoje (JAV) — 1996 m. Mo
derniųjų olimpinių žaidimų 
įsteigėjas buvo prancūzas aristo
kratas Pierre de Coubertin 

(miręs 1937 m.). Jis buvo idealis
tas ir tikėjo, kad pereito šimt
mečio pabaigoje pasauliui labai 
trūko tarptautinio bendradar
biavimo dvasios. Olimpiniai 
žaidimai ne tik suteikia progą 
taikiai rungtyniauti įvairių 
kraštų atletams, bet taip pat įro
do, kad visi žmonės — nežiūrint 
rasės, tautybės, kalbos ar įsitiki
nimų — turi daugiau tarpusaviu 
panašumų kaip skirtumų. Olim
piniuose žaidimuose jie gali pa
justi bendradarbiavimo, pasi
tikėjimo ir net meilės artimui 
svarbą Čia akivaizdžiai ma
toma, kad artimas yra kiekvie
nas žmogus pasaulyje. 

Stebint tautybių eiseną 
olimpiados atidarymo iškil
mėse, taikos ir draugiškumo 
dvasia buvo labai akiva'zdi. 
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Vakarykšti (ar net šiuolaikiniai) 
priešai ramiai žengė vienas 
paskui kitą, sulyginti alfabe
tinės tvarkos drausme. Net ir 
tie, kurių tėvynėje šiuo metu 
vyksta kruvinos kovos, laikinai 
tegalvojo apie būsimąsias varžy
bas. Galbūt, grįžę į savo sunkią 
realybę, žvelgs į ją ir į savo prie
šus jau kitokiomis akimis, nes 
dvi savaites bus gyvenę taikos 
ir draugiškumo atmosferoje. 

Savaime suprantama, kad 
lietuviams — ir atletams, ir žiū
rovams — yra labai svarbu 
gerai, sėkmingai pasireikšti, 
galbūt net pasipuošti vienu kitu 
medaliu. To, be abejo, tikisi ir 
kitų kraštų atletai. Jau esame 
su pasididžiavimu stebėję lietu
vių krepšininkų laimėjimus 
Europoje, kur jie laimėjo visas 
11 rungtynių su geriausiomis 
Europos komandomis, pasiruo
šusiomis keliauti į olimpiadą. 
Įdomu, kad beveik pusė olimpia
doje dalyvaujančių tautybių (šį 
kartą 80 iš 170) nėra laimėję 
jokio medalio. Tačiau tai nė 
kiek nekenkia atletų entuziaz
mui ir viltims, kad „gal šį 
kartą..." 

Jeigu lietuviams nepavyktų 
išsikovoti net jokių pirmenybių, 
jokių medalių, jau faktas, kad 
jie vėl laisvai dalyvauja pasauli
nėje olimpiadoje, pasipuošę savo 
tėvynės spalvomis, kelia 
džiaugsmą. Reikia tikėtis, kad 
ir Lietuvoje besikivirčijančios 
partijos bent olimpiados metu 
pamirš savo nesutarimus ir 
gyvens vienybės dvasia, kuri 
visus jungė, kovojant dėl 
tėvynės laisvo rytojaus. Jeigu ta 
— nors ir laikina — vienybė 
sužydės Lietuvoje, stebint savo 
ir kitų atletų pasirodymus, 
laimėjimas, daug vertesnis už 
aukso medalį, bus pasiektas. 

XXV olimpiada tam tikra 
prasme yra atsidūrusi kryž
kelėje. Olimpinis komitetas jau 
anksčiau svarstė kai kurių tai
syklių pakeitimą. Pradedant 
1932 m. olimpiada, įvykusia Los 
Angeles mieste, maždaug 90% 
atletų, laimėjusių medalius, 
gavo finansinę paramą iš įvai
rių bendrovių, korporacijų, spor
to organizacijų. Jiems nereikėjo 
rūpintis pragyvenimu ir dėl to 
galėjo ruoštis olimpiadai. Po 60 
metų nedaug kas pasikeitė. Kad 
olimpiadose dalyvauja tik atle-
tai-mėgėjai, yra mitas, kuriuo 
seniai niekas nebetiki. Kai 
kurių kraštų (ypač bu v. Sov. 
Sąjungos, Rytų Vokietijos, 
dabar Kinijos ir kitų) atletai 
gaudavo visokeriopą paramą iš 
savo valdžios ir dėl to su
rinkdavo daugiausia medalių. 
Mėgėjai, kurie tegalėdavo treni
ruotis atliekamu nuo kasdie
ninio darbo metu, grįždavo iš 
olimpiadų tuščiomis rankomis. 

Tikima, kad olimpiada ir šiais 
laikais nėra praradusi siekių, 
kuriuos norėjo puoselėti jos 
įsteigėjas de Coubertin. Tai yra 
vienas ryškiausių, visą pasaulį 
vienijančių, reiškinių, nors kai 
kurie pakeitimai būtų labai 
naudingi. 

Tvarkingai ir ramiai tuos 
pakeitimus įgyvendinant, olim
piniai žaidimai gali drąsiai 
žengti į XXI šimtmetį, o su jais 
— ir laisvos Lietuvos atletai. 

D.B. 

KOMUNISTŲ PARTIJOS 
NUERNBERGO TEISMAS" 

Prezidentui Boris Jelcinui iškeltoji 
byla gali sužlugdyti komunizmą 

Jau beveik pilni metai, kai 
Sov. Sąjungos kietasprandžiai 
komunis ta i , vadovaujami 
maršalo Jazovo ir KGB virši
ninko Kriučkovo ir kelių kitų 
aukštųjų pareigūnų 1991 m. 
rugpjūčio 20-21 d. mėgino „su
tvarkyti" pirmąjį visos rusų 
tautos išrinktąjį prezidentą B. 
Jelciną. Sukilimo tikslas buvo 
sugrąžinti visoje buvusioje Sov. 
Sąjungoje absoliutinę KGB 
kontroliuojamą diktatūrą. Visas 
pasaulis TV ekranuose matė, 
kaip šis pučas nepavyko. Jo 
svarbiausieji vadovai tebe
laukia teismo ir užpelnytos 
bausmės. 

Šio nepavykusio perversmo 
pasekmėje B. Jelcino vado
vaujama vyriausybė uždraudė 
KP veiklą visoje Rusijos teri
torijoje. Taip pat buvo konfis
kuoti visi KP kontroliuojami 
turtai. Šiuo smūgiu stengtasi 
komunistinei hidrai nukirsti pa
grindinę galvą — atimti iš jos 
visame pasaulyje suvogtus tur
tus. 

The Wall Street Journal dien
raštis š.m. liepos 20 d. atspaus
dino Georg Melloan straipsnį, 
kuriame autorius pasisako,ko 
Rusijos gyventojai galėtų laukti 
iš teismo, „kuriame nusikaltėlis 
kreipiasi į teismą, kad pasta
rasis rastų kaltu teisingąją 
pusę". 

Komunistai ieško teisingumo 

B. Jelcinui visą laiką virš gal
vos kabo „Damoklo kardas", ir 
jis gali laukti kito sukilimo, 
jeigu per ilgai užsitęstų ar nepa
vyktų jo vyriausybės prieš 
pusmetį pradėtosios ūkinės 
krašto reformos. Tačiau, nežiū
rint šios beveik tikros grėsmės, 
šiuo metu ,Jam lyg iš dangaus 
nukrito" auksinė proga dar stip
r iau sun iek in t i pusė t ina i 
priblokštą buvusios Sov. 
Sąjungos komunistų partiją. 

Ir ne kas kitas, bet patys at
kaklieji partiečiai atėjo į pa
galbą jų nekenčiamam B. Jel
cinui: jie iškėlė bylą Rusijos pre
zidentui, kaltindami jį, kad pa
starasis pažeidė krašto konsti
tuciją, uždarydamas KP ir kon
fiskuodamas jos turimus turtus. 
Atrodo, kad šiems kietaspran-
džiams niekada nešovė mintis, 
kad šis teismas Jelcino šali
ninkų gali būti nukreiptas prieš 
juos su tokiu reikalavimu: ar 
KP, faktinai valdžiusi visą Sov. 
Sąjungą, visada prisilaikė jų 

OLIMPINĖS 
ĮVAIRENYBĖS 

Olimpiados simbolis: penki 
tarp savęs susipynę, įvairia
spalviai žiedai, pažymi penkis 
pasaulio žemynus, kurių atletai 
dalyvauja žaidynėse. Bent viena 
iš žiedų spalvų — mėlyna, juoda, 
raudona, geltona, žalia — ran
dama kiekvienos dalyvaujan
čios valstybės vėliavoje. 

Ne kiekvienoje olimpiadoje 

BR. AUŠROTAS 

pačių rašytos konstitucijos? 
Rusijoje neseniai buvo įkurtas 

„Konstitucinis teismas". Jo su
dėtyje 13 teisėjų, žinoma, anks
čiau buvusių KP narių. Jiem da
bar pavesta peržiūrėti surašytų 
36 tomų per 70 metų KP įvyk
dytus krimi įalinius nusi
kaltimus. Tikėtina, kad nei 
rašytojas Dostojevskis nebūtų 
sukūręs dramatiškesnių scenų, 
negu tos, kai teismas pradėjo 
savo posėdžius netoli nuo Rau
donosios aikštės. Tai yra is
torinė byla. B. Jelcino advoka
tas Sergejus Šakraj teismui pa
reiškė, kad ,,KP sumindžiojo 
savo pačios patvirtintą kon
stituciją. Jie sugriovė visas 
pilietines teises, išniekino pri
vačios nuosavybės įstatymus. 
Bolševikai per 70 metų slėpėsi 
po pabaisos vardą turinčia 
vyriausybe, valdydami kraštą 
t a r i amų liaudies įstatymų 
vardu". 

Šių advokato S. Šakraj kalti
nimų klausėsi 37 dabartinio 
seimo atstovai, iškėlusieji B. 
Jelcinui bylą. M. Gorbačiovo pa
vaduotojas Politbiure Jeger 
Ligačiovas stengėsi nevykusiai 
nukreipti bylos eigą, teigdamas, 
kad „ši byla tesanti tik prieš B. 
Jelcino nekonstitucinius potvar
kius". Dar kitas deputatas, sibi-
riokas Dmitri Stepanov, nusikal
bėjo taip toli, kad „stengėsi 
pateisinti 1991 metų rugpjūčio 
pučą". Jis net siūlė, kad derėtų 
nuversti dabartinę vyriausybę 
ir esančius kalėjimuose pervers
mo vadovus grąžinti prie val
džios vairo. Už šiuos pareiš
k imus teismas Stepanovui 
a tėmė teisę kalbėti šiame 
teisme. 

Atkaklūs likučiai 
Galima spėlioti, kad KP yra 

negyva, koks bebūtų šio teismo 
sprendimas. Lygiai taip, kaip ir 
buvusioji Sov. Sąjunga. Jų 
niekas negali prikelti iš isto
rinio kapinyno. Tačiau, ob
jektyviai padėtį svarstydami, 
randame, kad tų KP skeveldrų 
tarpe (lygiai panašiai kaip ir 
buvusioje Lietuvos Aukščiau
sioje taryboje — aut.) yra ne
mažai užkietėjusių raudonųjų. 
Jų negali nubaltinti jokios re
formos. Šie komunistai yra lyg 
tos piktžoles našiame kviečių 
lauke. Jie deda visas įmanomas 

. pastangas sustabdyti dėl visos 

rusų tautos vykdomas reformai 
Teismui yra parengti 36 sto

roki komunistų nusikaltimu 
tomai. Tai yra tie politiniai do 
kumentai, kuriuos išnagrinėjus, 
B. Jelcinas ir jo vyriausybė sten
giasi visiškai diskredituoti ko
munistus ir šią idėją visiems lai
kams. 

KP buvo labai turtinga in
stitucija. Jeigu teismas rastų, 
kad B. Jelcino vyriausybė netei
sėtai nusavino KP turtus, tada 
šio lavono likučius KP kieta
sprandžiai panaudotų nusipirk
dami įtakingus politikus, 
kuriems nerūpi jokia ideologija, 
bet tik pinigai. Toks teismo 
sprendimas taip pat sulėtintų 
vykdomų reformų eigą. Taip pat 
pažadintų apalpusius karinio — 
pramonės sektoriaus buvusius 
pareigūnus, kurie yra žūtbūt 
pasiryžę reformų vykdymą 
paraližuoti. Tai reikštų, kad j 
Rusiją vėl grįžtų chaoso ir ne
tvarkos laikotarpis. 

Šio teismo reikšmė 

Ši byla konstituciniame teis
me turi ir daug platesnę 
reikšmę. Proceso metu visi, kas 
tik norės, sužinos apie prabėgu
sių 50-ties metų Rusijos istoriją. 
Viešumai bus pateikta tiek 
žinių, kiek jų partija išcenzū
ravo. 

Šiuose 30-tyje tomų yra be
galės smulkmenų, išrinktų iš 
slaptų KGB archyvų. Visas pa
saulis sužinos, kokia nuožmi 
buvo ši partija: ji visus savo poli
tinius priešus siuntė į darbo ir 
mirties stovyklas, kaip partija 
finansavo užsienio teroristus ir 

kokiais metodais partija kovojo 
prieš tikėjimą. 

Taip pat paaiškės Stalino 
masinės nepaklusnių ūkininkų 
žudynės 30-jų laikotarpiu, ne
bus užmiršti ir parodomieji 
aukštųjų karininkų ir politikų 
teismai, trėmimai į Sibirą ir Ka
zachstaną lietuvių, latvių, estų, 
lenkų, pavolgio vokiečių ir kitų 
vidurio Europos okupuotų 
tautų. 

Tiesa, apie šiuos negirdėtus 
XX amžiaus žiaurumus lais
vasis pasaulis jau seniai žinojo. 
Deja, tik dabar ir rusai, nebijo
dami KGB teroro ir persekio
jimų, galės sužinoti, kas tikrai 
įvyko komunistų kontroliuoja
mose žemėse. Ir juo daugiau 
visuomenė sužinos apie šiuos 
nusikal t imus, juo mažiau 
simpatijų liks komunistų parti
jai. 

Konstituciniame teisme kal
tinami 37 komunistai — par
lamentarai, bylos B. Jelcino 
vyriausybei organizatoriai, tei
sinasi, kad „Prezidentas 

uždaręs reformuotą partiją". 
Komunistai dar vis tiki, kad 
gali laimėti visuomenės simpa
tijas. Vienok, vargu, ar žmonės, 
pamatę tikrąjį komunizmo 
veidą, leistųsi ir toliau 
apgaudinėjami. 

Šiandien sunku nuspėti, kaip 
šioje istorinėje byloje, kuri užsi
tęs keliolika savaičių, nutars 
buvę komunistai, dabar kons
titucinio teismo pareigūnai. 
Tikėtina, kad demokratizacijos 
procesas bus jau tiek toli pažen
gęs pirmyn, kad ir šie trylika 
teisėjų supras savo pareigas 
rusų tautai ir pabos pasaulinės 
opinijos. 

Čia verta dar prisiminti, kad 
37-ių komunistų grupė taip pat 
kvietė prie jų kaltinimų prisi
dėti ir buvusį KP generalinį 
sekretorių M. Gorbačiovą. 
Tačiau buvęs Sov. Sąjungos pre
zidentas į šį kvietimą atsakė 
neigiamai, teisindamasis, kad 
, jis buvo iš KP išstojęs dar prieš 
jos uždarymą". Tai gal galėtų 
būti ir užuomina, kokio teismo 
sprendimo būtų galima laukti. 

MOKYTOJŲ 
PASITOBULINIMAS 

Šiuo metu Lietuvoje vyksta 
antrasis A.P.P.L.E. pedagoginis 
seminaras, kvalifikacijos kėlimo 
kursai Lietuvos mokytojams. 
Seminaras vyksta nuo liepos 13 
dienos iki rugpjūčio 7 dienos 
dviem srautais po dvi savaites. 
Kiekviename sraute dalyvauja 
po 500 klausytojų. Paskaitas 
skaito arti 70 mokytojų iš JAV. 
Seminaras vyksta Vilniaus Mo-
kvtoiu kvalifikacijos institute ir 
Šiaulių Pedagoginiame in
stitute. Dalis paskaitininkų 
pasiliks dar penktai savaitei 
Klaipėdoje tęst i seminaro 
darbą. 

Kursų atidarymas įvyko 
liepos 13 dieną. Jame dalyvavo 

JAV ambasadorius Lietuvoje 
Daryli Johnson su žmona 
Kathleen. Pagrindines ati
darymo kalbas pasakė Lietuvos 
Kultūros ir švietimo ministeris 
Darius Kuolys ir A.P.P.L.E. 
generalinė direktorė Vaiva Veb-
raitė-Gustienė. Savo kalboje ji 
sakė: „... Žinau, kad APPLE 
lektoriai neatvyko piršti sve
timos minties, jie atvyko daly
vaujant forume, kur skleisis 
Lietuvos mokyklos ir mokytojų 
mintys, lūkesčiai. Pernai supra- -
tome, kad Lietuvos mokytojai 
pasiryžę savo veikla saugoti 
gėrį ir ugdyti laisvę. Aš esu 
dėkinga visiems Jums — AP
PLE nariams, mieliems šeimi
ninkams — kad galime ir vėl 
žengti žingsnį ne tik šalia, bet 
ir kartu". 

Ra imonda Rukšienė 
APPLE korespondentė 

Lietuvos Mokytojų kvalifikacijos kursai. Iš kairės: Halina Kabeckaitė - tautybių departamento 
direktorė, Darius Kuolys - Kultūros ir Švietimo ministeris. Kathleen Johnson ir JAV ambasa
dorius Darill Johnson. 

Nuotr. V. Ylevičiaus 

laimėtojai buvo apdovanojami 
medaliais. 1900 m. Paryžiuje 
vietoj medalių buvo duodami 
vertingi meno kūriniai. 

Kai 1972 m. Amerikos krep
šininkai pralaimėjo prieš so
vietų rinktinę, jie atsisakė 
priimti sidabro medalius, tvir
tindami, kad sovietų laimėji
mas buvo neteisėtas. Net po 
20 metų medalių amerikiečiai 
dar neatsiėmė. 

MOTERIS BU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ ŠIMAITIENĖ 
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„Tamsiausioje naktyje aiškiausiai yra matomos 

žvaigždutės. Tačiau aimanuodamas ir nesiryždamas 
nematysite. Todėl nuoširdžiai patariu nedelsiant pasi
ryžti savanoriškai atsikratyti savo blogu įpročiu. Tada.. 
Ir tik tada jums ryškiai atsistos pilnas šviesos ir giedro 
džiaugsmo gyvenimas. Praeitis liks tik baisus sapnas, 
kuris, laikui bėgant, išblės", bandžiau įrodinėti li
goniui. 

Ūmai jo žmonos lūpų kampeliuose šmėkštelėjo 
švelni šypsena. Ji džiaugsmu prašvitusiu veidu pirmą 
kartą pratarė: 

„Joneli, kokia aš laiminga, nes mano širdy atgimė 
viltis ir pasitikėjimas. Tvirtai tikiu, kad tu greitu laiku 
atsigausi. Būsi savo kraštui naudingas pilietis, o šeimai 
vyras ir tėvas". 

Ligonis, nuleidęs akis, tylėjo. 
„Pilnai sutinku su jūsų nuomone, ponia", patvirti

nau. „O kaip jūs galvojate?", kreipiausi į ligonį. 
„Mano sieloje maišosi netikrumas ir viltis. Daugiau 

netikrumas negu viltis", ramiu balsu atsakė. Ir įbedęs 
į mane nekantrumu degančias akis. pridūrė: 

„Vargas man! Esu apsuptas kentėjimais ir trage
dijomis, kurios vyksta prieš mano akis. Begalinė baimė, 
neapsakomas siaubas, įkyrus nuobodulys, apsivylimai 
peiliais varsto mano širdį ir kaip slibinai baigia čiulp
ti mano fizines ir dvasines jėgas. Dėlto esu ne tik viskuo 
ir visais nepatenkintas, bet ir baisiausiai nelaimingas". 

„Ponas Hali, argi jums kartais neateina į galvą 
mintis, kad esate laimingas?" 

„Ne", sumirkčiojęs blakstienomis, trumpai atsakė. 
„Ponas Hali, iš mudviejų pasikalbėjimo susidariau 

nuomonę, kad esate inteligentiškas, sentimentalus, 
turintis gerą vaizduotę žmogus. Todėl siūlau — ap-
sidairykit aplink ir rimtai pagalvokit. Pats nustebsit, 
koks esate laimingas! Kairėje pusėje sėdi jauna, graži, 
ištikima jūsų gyvenimo palydovė. Dešinėje — aš. Už 
sienos dvi sekretorės. Keturioliktame aukšte — 
psichologė Barbara. Namuose — sūnelis. Visi šie mano 
išvardinti žmonės yra geriausi jūsų draugai, nes jie 
puikiai supranta dabartinį jūsų psichinį stovį ir deda 
visas pastangas grąžinti jus į laimingą gyvenimą. Mano 
manymu, turėtumėt jaustis laimingas. Juk ne visiems 
tokia laimė skirta". Pasakiusi tai, pagalvojau. Kokia 
komplikuota yra gydytojo profesija! Ir kaip dažnai 
mums tenka lošti psichologų, dvasiškių, filosofų, 
advokatų ir kartais net komikų roles. 

Ligonis nuvargusiu žvilgsniu pažiūrėjo į mane 
Pakrapštė pakaušį ir atsidusęs atsakė: 

..Deja. pats j tą temą negaliu jums atsakyti. Tik Visa
galis Dievas žino. Mano vienintelė svajonė yra pasi
daryti tuo. kuo buvau. Būčiau dėkingas Dievui už tokį 
stebuklą". 

„Iš tikrųjų būtų stebuklas", pagalvojau a š , , jei jo 
narkotikais sužaloti smegenys atsistatytų". 

„Ponas Hali, kad ta jūsų svajonė būtų įgyvendinta, 
turime negaišti laiko ir pradėti vykdyti Barbaros 
planus. Esu tikra, kad sekretorės ponia Leardi ir pane
lė Leonardo išskėstomis rankomis jus sutiks". 

Ligonis flegmatiškai atsistojo ir sekė paskui mane. 
Sekretorės jį draugiškai sutiko ir triumfuojančiai 
pasveikino. 

„Džiaugiuosi, kad eeroii laumė ius mums at-

siuntė", linksmai tarė Leardi. 
Tuo pat metu Fort Hamilton kareivinių aikštėje 

suskambėjo kariškas dūdų orkestras. Visi subėgome 
prie langų. Tylėdami stebėjome saulės spindulių 
apšviestus, blizgančias dūdas, trombonus... Ir 
grožėjomės įspūdingai marširuojančiais, rausvais vei
dais, jaunais kariais. 

Ligonis, paskendęs savo mintyse, akimis sekė para
duojantį dalinį. 

Nuskambėjus paskutiniams muzikos garsams, 
panelė Leonardo atsigrįžo į mus ir tarė: 

„Iškilmės pasibaigė. Laikas visiems sugrįžti prie 
kasdieninių pareigų. Juk nieko nėra geresnio, kaip kas
dieninis darbas. „Ponas Hali", kreipėsi ji į ligonį, „esu 
tikra, kad su laiku ir jūs tai įsitikinsit". 

„Galbūt", abejingai jis atsakė. 
„Tai gal pabandytumėt užvardinti kelis vokus?", 

užklausė jį ponia Leardi. , 
„Gerai. Pabandysiu. Tik ar sugebėsiu?" neslėp

damas savo nerimo, ištarė. 
„Pabandykit", vėl atsiliepė panelė Leonardo. „Ban

dydamas jūs nieko negalite pralaimėti, o tik laimėti. 
Žinoma, pradžia kartais būna sunkesnė. Nenusiminkit! 
Paskui bus lengviau". Ir ranka parodė jam rašomąjį 
stalą, ant kurio gulėjo geroka krūvelė baltų, ilgų 
valdiškų vokų. 

Ligonis tingiai susmuko į kėdę. Kurį laiką sėdėjo 
ir klaikiu žvilgsniu spoksojo tai į vokus, tai į adresų 
sąrašą. 

Po trumpo laiko jo akyse suspindėjo minkštas 
spindėjimas, ir jis nedrąsiai, vos girdimai sušnabždėjo:: 

„Kiekvienas žmogus kuria savo pasaulį, pa
bandysiu kurti ir aš". Ir pritraukęs arčiau prie savęs 
vokus, panėrė žvilgsnį į sąrašą. Pradėjo automatiškai 
juos vardinti. (Bus daugiau) 



Būti kartu 
su j ais dabar 

žymiai lengviau 

• 

• 

Naudojant AT&T dabar galite tiesioginiai skambinti į bet kurią iš šių penkiolikos 
nepriklausamų respublikų pasikalbėti su artimaisiais. 

Dabar nebereikės skambinti operato
riui kai norėsite sužinoti, kaip laikosi gimi
nės ar draugai šiose respublikose. Kad Jūsų 
pokalbis įvyktų, tik surinkite 14 skaičių. 
Lengva ir paprasta, ir dar pigiau kainuoja. 
AT&T šiuo patarnavimu aprūpina daugiau 
kaip 2,000 miestų šiuose kraštuose. 

Žinoma, tebegalite skambinti 24 valan
das per dieną AT&T operatoriams kurie 
Jums padės susirišti ar suteiks bet kokią 
pageidaujamą paslaugą. Reikalui esant. 

KAIP TIESIOGINIAI SKAMBINTI 
Skambinki te 011 -7 -t- Miesto kodą + 

Asmens telefono n u m e r i 

RESPUBLIKA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 
LIETUVA 

ARMĖNIJA 
AZERBAIDŽANAS 

8ALTARUSUA 
ESTUA 

GRUZUA 
KAZACHSTANAS 

KIRGIZIJA 
LATVIJA 

MOLDOVA 
RUSUA 

TADŽIKISTANAS 
TURKMĖNIJA 

UKRAINA 
UZBEKIJA 

MIESTAS 
• as 

Klaipau 
Panevėžys 

Vilnius 
Jere.-nas 

BSMI 

M'-skaS 

A---
P'ŠC 

c • 

Ma 

as 
SI 
Ata 
<as 
i 
ves 

-va 
Duša-į* 

Ase1---adąs 
K^.as 

Tas"-tai 

MIESTO KOPAS 
0127 
01261 
01254 
01214 
0122 
885 
8922 
0172 
0142 
8832 
3372 
3312 
0132 
0422 
095 

3772 
3632 
044 
3712 

Galite nemokamai skar- sinti AT&T operatoriui 
1 800 874-4000. vidinis kooa* 121. norint sužinoti 

kitų miestu kodus, kury nėra i iame sarase. 

patarnavimus suteiks operatoriai mokantys 
virš 140 kalbų bei dialektų. 

Jei norėtumėte daugiau žinių kaip įsi
jungti į AT&T tinklą ar apie mūsų tiesiogi
nio susiskambinimo patarnavimą bei 
konkuruojančias kainas, prašome skambinti 
Jums nemokamu numeriu: 1800 374-4000 
ir paprašykite vidinio kodo 121. 

O dabar, paskambinkite į namus. Ten 
tiek daug artimųjų mielai pasikalbėtų 
su jumis. 

L J 
AT&T 

cmi*w 
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Lietuvos valstybės muziejaus ekspedicijos Kazachstane dalyviai 1991 m. rugpjūčio mėn. kryžiais 
paženklino tas vietas, kur žuvo lietuviai politkaliniai. Nuotraukoje Bidaik lagerio, apie 180 km 
nuo Karagandos, kapinių vieta. 

Nuotr. H. Paulausko 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, IL 

P A G E R B T A S MUZ. 
VINCAS M A M A I T I S 

Apie artėjančią muziko Vinco 
Mamaičio 85-rių metų amžiaus 
sukaktį (gimė 1907 liepos 21) 
plačiau rašiau „Draugo" š.m. 
birželio 9 d. laidoje. Šį kartą 
t r umpa i papasakosiu , ka ip 
sukaktuvininkas buvo pagerb
tas, sukakčiai priartėjus, sekma
dienį, 1992 liepos 19. 

Iškilmių preliudas įvyko lietu
viškų pamaldų metu Šv. Tere
sės bažnyčioje. J a u prieš Mišias 
sukak tuv in inką pasveik ino 
parap. klebonas kun. Francis 
Szczykutowicz, linkėjo Dievo 
palaimos ir kvietė parapiečius 
už jį pasimelsti. Priartėjus pa
mokslui, klebonas didelę jo dalį 
paskyrė V. Mamaičio, kaip be
veik tuziną metų šios parapijos 
vargonininko bei chorvedžio, 
darbams paryškinti. Sukaktu
vininkui vargonuojant, Antro
sios jaunystės choras, nuo pat 
įsisteigimo jo lavinamas, dar
niai sugiedojo keletą giesmių. 
Man čia niekada negirdėtas 
buvo „Panis Angelicus' ' atliki
mas: vyrų trio (Vytas Macys, 
Albinas Strazdis ir Alfonsas 
Vėlavičius) giedojo lietuviškai, 
o visas choras giesmės refreną 
— lotyniškai. Vyrų tr io dar 
atliko, jau chorui nesijungiant 
„Kad skausmas tau širdį..." 
Jam skirtais momentais žvilg-
čiojom į prie vargonų sėdinčio 
ramų veidą, o klebonui apie jį 
pakalbėjus, spontaniškai visi 
paplojome. 

Pavakare parapijos salėje pra
sidėjo sukaktuvininko garbei 
skirta puota, kurią suruošė 
Olga Mamaitienė. Čia vyr. va
dovo pareigas sklandžiai atliko 
Antrosios jaunystės choro gar
bės na rys K l e m e n s a s Žu
kauskas. Pirmoji ištisa valanda 
buvo paskirta meninei pro
gramai, kuriai vadovavo Vyt. 
Macys. Pasveikinęs už garbės 
stalo pasodintą sukaktuvinin
ką, j is choristus paprašė sugie
doti „Valio, ilgiausių metų 
Jums..." (Br. Budriūno). Tuomet 
prieš publiką išdygo aštuonme
tis trečios kartos lietuviukas 
Vytukas Reitz, kuris labai 
sklandžiai, muzikaliai, gera lie
tuviška tartimi atliko verstinio 
teksto dainą „Mūs pasaulis ne-
didus". Jam truputį talkino jo 
senelis Alb. Strazdis. 

M i š r u s k v a r t e t a s (Onė 
Adomaitienė, Genė Beleckienė, 
A. Strazdis ir A. Vėlavičius) pa
dainavo skambią dainą „Lietu
va" . Choras atliko tris dainas: 
muz. Makačino „Gimtinės dan
gus" , nežinomo komp., B. Braz
džionio žodžiais, „Klajūnui" ir 
prieš kelis dešimtmečius V. Ma
maičio sukurtą , visur žinomą 
„Ramunėlė" . Viskas, kas choro 
ir kva r t e to dainuota , buvo 
s u k a k t u v i n i n k u i s taigmena, 
j am nežinant per porą savaičių 
surepe tuota , G. Beleckienei 
vadovaujant, o puotos metu jai 
prie pianino sėdint. Užsklandai 
išklausėme artistiškai Anelės 
P e č k a i t i e n ė s padek lamuo tą 
eilėraštį „Prisiminimai". 

Puotos metu K. Žukausko pa
kviečiami prabilo keletas kalbė
tojų: A. Vėlavičius (sveikino LB 
vardu), V. Macys (Antrosios jau
nystės choro vardu), kun. F. 
Szczykutovvicz (atliko maldą, 
vėliau kalbėjo ir svečius užra
gino giedotiniams sukaktuvi
ninko sveikinimams), Feliksas 
B o č i ū n a s ( p r i s i m i n d a m a s 
Nemuno pakrančių įžymiuosius 
žmones), Olga Mamaitienė (šei
mos vardu), Vyt. Beleckas (Sun
ny Hills kolonijos vardu). Vikto
rija Dėdinienė ir V. Macys 
sukaktuvin inkui įteikė choro 
dovaną. 

Gerai paruoštais patiekalais 
besivaišindami, brangius gėri
mus gerdami, puotavome iki 
vėlyvo vakaro. 

Puotoje dalyvavo apie 50 
kviestų svečių. Iš Texas buvo at
vykusi sukaktuvininko duktė 
Judi ta . 

Baigdamas noriu patikslinti 
savo 1992.VI.9 rašinio vietas, 
susijusias su Vinco Mamaičio 
biografija. Būtent fortepionu 
skambint i jis mokėsi ne pas 
Vincą, o pas Antaną Nacevičių; 
Saulių s-gos chorui nėra diriga
vęs, bet t ik kar ta is pavaduo
davęs jo dirigentą N. Martinonį 
repeticijų metu; už butelį deg
t inės „nup i rk tas" motorlaivis 
vadinosi „Neris", o tik su juo at
plaukus į Jurbarką, V. Mamai-
tis paskir tas „Vilkijos" garlai
vio kapitonu. Tikslinant toliau 
primint ina, kad iš mano pasku
tinio sakinio spaustuvėje dingo 
žodis M a e s t r o , o kai nelai
mingai atsiskyrusi nuotrauka 
atspausdinta birželio 18 d. lai
doje, tai apraše Vincas Mamai-
tis „pai lgintas" į Manomaitį... 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ^ a į ^ ^ » 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirt ingų paketų pasir inkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

6825 South 7t th A V M H M 
Htekory MM, (Mnete 60457 
Tetotona* (7M) 430-7272 

223 Katvartfe gatvė 
VNnfcis, Uatuva 
T«l«fon«t 3SO-11S Ir 778-302 

A.tA. 
BRONEI MEDZIUKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn , vyrui IGNUI MEDŽIUKUI, 
dukrai RITAI, d u k r a i t e i RITAI bei g iminėms gilią 
užuojautą re i šk ia 

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Centro Valdyba 

Taip staigiai ir n e t i k ė t a i 

A.tA. 
Dr. ALBINUI LIAUGMINUI 

Amžinybėn iškeliavus, žmonai DANUTEI , sūnums — 
dr. RIMANTUI i r dr. DALIUI su še imomis reiškiame 
gilią užuojautą i r j ung i amės į jų skausmą . 

A. Giedraitienė, sūnus Kastytis, 
dukros — Eglė ir Rūta su šeimomis 

A T O S T O G A U J A M E 
L I E T U V O J E 

Prieš porą metų Sunny Hills 
lietuviai, palyginti su kitų tel
kinių taut iečiais , nepropor
cingai daug aukojo Dovana 
Lietuvai fondui, vėliau Lietuvos 
ambasadai VVashingtone ir ki
tiems vajams. Lietuvoje poli
tinei ir ekonominei anarchijai 
plintant, aukų r inkimas atslū
go. Daugelis panūdome patys 
ten nuskristi , bent šį tą savo 
akimis pamatyti. 

Šiuo metu Lietuvoje vieši 
Bronė Bočiūnienė, Pranas Ja
nulis, kun. Leonardas Mus
teikis, Povilas Grigalauskas, 
Onė Adomaitienė. Artimiausių 
savaičių laike ruošiasi ten skris
ti Alf. ir Danutė Vėlavičiai, 
Jonas ir Albina Vyšniauskai, 
čia rašant is su žmona. Trum
piau ar ilgiau paviešėję, jau grį
žo: Laima Savaitienė, Jonas 
Baužys, Vladas Mikutis, Stasė 
Macienė, Petras Mackus, Elena 
Zeber tavičienė, Mari ja De-
renčienė. Galimas daiktas, kad 
vieną kitą viešintį ar grįžusį 
praleidau, bet ir tiek, kiek sumi
nėjau, 100 galvų kolonijai neblo
gas skaičius, juoba, kad didelis 
b ū r y s L i e t u v o n k e l i a v o 
užpernai ir pernai, o kiti pla
nuoja keliauti ki tais metais. 

PAMALDOS LIETUVIŠKAI, 
KAD IR KAŽINKAS.. . 

Prieš keletą metų S. Hills tu
rėjome penkis lietuvius kuni-
gus-pensininkus. Trims pasi
traukus amžinybėn, lietuviškas 
pamaldas atlikinėja kun. L. 
Musteikis ir kun. Izidorius Ged
vilą. Liepos pradžioje pirmajam 
išvykus į Lietuvą, o antrajam 
laikinai ap t a rnau j an t ki ta
taučių parapijas, prie altoriaus 
liko tik lenkas klebonas kun. 
Francis Szczykutovvicz. Liepos 
12 ir 19 d. jis mums padarė siur
prizą, beve ik v i sa s Mišių 
maldas a t l i kdamas visiškai 
s u p r a n t a m a i l i e t u v i š k a i . 
Angliškai skaitė t ik evangeliją 
ir sakė pamokslą. Žinojome iš 
anksčiau, kad jis lietuviškai mo
kosi ir su lietuviškomis frazėmis 
ne kartą buvo pasirodęs. Bet mi-
n imų dviejų s e k m a d i e n i ų 
pamaldomis jis visus mūsų tau
tiečius maloniausiai nustebino. 
Kai liepos 12 d. „išprakaitavęs" 
jis ėjo nuo altoriaus, tikinčiųjų 
buvo išlydėtas plojimais. 

įdomu būtų išgirsti, kuriose 
kitose vietovėse ki ta taučia i 
kunigai lietuviškai mokosi? 

Alfonsas N a k a s 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

FOR RENT 

I š n u o m o j a m a s 4 k a m b . 2 mieg . 
bu tas su š i luma, 49 St . & Karlov 
apyl . Skambint i : 3 1 2 - 7 3 5 - 9 1 4 8 
arba 3 1 2 - 7 3 5 - 3 9 3 0 

Išnuomojamas modernus butas 
Marquette Pk. apy!., antrame aukšte; 
41/2 kamb. 2 mieg. Su šiluma, oro 
vėsinimu; moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbykla su mašinomis. 

Kreiptis: 708-361-5594 

MISCELLANEOUS 

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

T84.376-1832 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208Va W « s t 9 5 t h Strst 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 5 8 1 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ! 

Tunu Ch'cigos miesto leidimą DuOu ir 
užmiesty DirDu greitai, oarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS gUMPUTia 

^™•—•-^"*~™ ' J 

Kraustymas — Movmg 
Greitas profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas 

Kreiptis: Vytas 
tai. 312-925-4331 nuo 8 v.r. — 12 v.d. 

tai. 312-436-5219 nuo 5 v.p.p. 

JMZ ROOFING A 
CONSTRUCTION CO. 

Custom carpentry, kitchens, bath-
rooms, recrooms & room additon 
construction. Aluminum skJing, sof-
fit fascia & gutters. Replacement 
doors & windows. giass block. 
shingle flat (hot tar) modified rub-
ber & roll roofing (specialist at 
tearoffs). Fra* estlmate. 

Call: 312-622 9866 

REAL ESTATE 

rffl 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzle Ava. , 

Chicago, IL 60829 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų {vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Uznluo î KMIEC1K REALU*?' 
7922 S. Pulast; *£ 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesional iai , sąžiningai ir 
.įsmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

HELP WANTED 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn. 30 d. 5 

Mokėti valdyti patį save yra Kokia maloni s taigmena pa-
vienintelė t ikra laisvė, kuria galiau patirti, kaip vienatvė 
gali džiaugtis žmogus. gali būti nevieniša. 

Perthes Ellen Burstyn 

Reikalinga moteris namų 
ruošai netoli Filadelfijos. 
Skambinti: 312-776-4086 

P a s a u k ė mane. . . 

ši knyga — tai dabartinio Pepia 
ilsus Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugeli kalbų. Iš lenkų kalbos i 
lietuvių kalba išvertė kun. R. 
Jakutis. Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl.. spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. S3rd St. 
Chicago, IL S0620 

Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis, Brolis 

A.tA. 
CEZARIS MODESTAVIČIUS 

MODESTAS 
neatlaikęs antrojo širdies smūgio, atsisveikino su mumis 
liepos 25 d. rytą. 

Giliame liūdesyje liko žmona Genovaitė, sūnus Algirdas 
su žmona Violeta, anūkėliai — Aleksas ir Liana; sūnus Eduar
das su žmona Regina, anūkėliai — Saulius ir Lina; sesuo Dalia 
Mieželienė su šeima; mylima teta Jadvyga Stravinskienė ir 
jos šeima, taip pat labai gausi Modestų šeima Amerikoje ir 
Lietuvoje bei daug draugų ir kolegų neo-lituanų. 

Velionis nepaprastai giliai išgyveno visus lietuvių 
skausmus ir nesėkmes Ypatingai džiaugėsi Lietuvos laisve; 
buvo vienas iš atsteigėjų Korp! N'eo-Lithuania išeivijoje: užsi
tarnavo korporacijos garbės ženklą — žiedą. Ilgus metus pir
mininkavo Korp! Neo-Lithuania, dirbo Tautinės sąjungos 
valdybose, priklausė „Vilties" draugijai. 

Kūnas bus pašarvotas penktadienį, liepos 31d. nuo 2 iki 
9 v.v. Atsisveikinimas-akademija penktadienį 6:30 v.v. 

Laidotuvės šeštadienį, rugpjūčio 1 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto velionis bus nulydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo bažnyčią 
ir po gedulingų pamaldų palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 

, kapinėse. 

Nuliūdę: žmona Genovaitė, sūnūs, šeimos, anūkai , 
sesuo ir kiti giminės. 

Laid. dir. Donald A. Petkus 
312-476-2345. 

Donald M. Petkus. Tel. 

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 i r (1-312) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

K i t i S. C. Lack la ido tuv ių namai : 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Fu nėra I Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South KnUitii Road 
Palos Hi l ls . I l l inois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home , 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Ch icago je ir p r i emiesč iuose . 

V i sus la idotuvių n a m u s gali te pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

^ ^ M ^ A ^ i ^ i ^ M M ^ M M ^ M A a M a M a a i 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. liepos mėn 30 d. 

x L e o n a r d a s J . Šimutis ap
lankė „Draugo" redakciją ir pa
pasakojo, kokius įspūdžius jis ir 
jo brolis Jonas išsivežė iš 
Lietuvos. Vilniuje jį, kaip 
muziką, pakvietė Muzikos aka
demija, vė l iau nuvažiavo 
aplankyt i Šiaulius, Kryžių 
kalną, Palangą ir savo tėvo, 
buvusio ilgamečio ,.Draugo" 
redaktoriaus. Leonardo Šimučio 
tėviškės. 

x Pre l . Domazas Mozeris 
turėjo Loyolos ligoninėje opera
ciją ir dėkoja parapiečiams už 
maldas, nes operacija gerai 
pavyko. Prel. D. Mozeris dabar 
sveiksta klebonijoje Brighton 
Parke. 

x Marijos Ročkienės vardi
nes švenčiant, Sofija Plenienė 
vietoj dovanų pasiūlė sudėti 
auką. kurią galėtų Vardu
vininkė panaudoti savo nuožiū
ra. M. Ročkienė nuo savęs dar 
pridėjo ir 200 dol. paskyrė 
„Lietuvos Vaikų Vilties" drau
gijai. Draugijos vadovės nuošir
džiai aukotojai padėkojo. 

x , , D r a u g o " g e g u ž i n ė s 
metu nuo 2 vai. po pietų „Drau
go" administracijos patalpose iš 
Švento Kryžiaus ligoninės at
vyks dvi specialistės ir visiems, 
kas norės , t i k r in s kraujo 
spaudimą. 

x Laimėjimams „Draugo" 
gegužinėje, kuri bus ateinantį 
sekmadienį, rugpjūčio 2 d., prie 
Marijonų vienuolyno sode, gra
žioje pievelėje, reikia dovanų — 
fantų. -Jas galima įteikti Mari
jonų vienuolyne arba „Draugo" 
administraci joje. Negal in t 
atvežti, galima darbo metu tarp 
8:30 ryto ir 4:30 po pietų 
paskambinti tel. 312-585-9500. 

x Lietuvos bičiulis sena
tor ius Alfonse M. D'Amato 
atvyksta į Chicagą sekmadie
nį, rugpjūčio 16 d. Balzeko mu
ziejuje bus spaudos konferen
cija 3:45 v.p.p. iki 4:15 v. p.p. 
Žurnalistai, norintys dalyvauti, 
prašomi pranešti Indrei Tijūnė-
l ienei 708-537-7949 arba 
708-541-3702. 

x J a u galima įsigyti IX išei
vijos l ietuvių tau t in ių šo
kių šventės video filmą. Ši 
profesionaliai nufilmuota ir 
suredaguota 93 min. vaizdajuos
tė kainuoja $30; persiuntimas 
$4. Pirkdami paremsite ne
priklausomų lietuviškų TV 
programų kūrimą. Teirauki
tės: te l . 312-471-1755 arba 
708-795-4152. Čeki adresuokite: 
„ L a i d a " , P.O. Box 29242, 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x J A V LB Vid. V a k a r ų 

a p y g a r d o s va ldyba dėkoja 
apylinkių valdyboms, šokių 
šventės ir PLB Seimo organiza
vimo darbuose gerai ir širdingai 
atlikusioms darbą, o taip pat už 
aukas. Pasidalinti praėjusių is
torinių įvykių įspūdžais, apy
gardos valdyba kviečia visus 
dalyvauti tradicinėje apygardos 
gegužinėje PLC, Lemonte, 
rugpjūčio 9 d., sekmadienį, 12 
vai. 

'sk) 

x Kun. Vytautas Brilius, 
svečias iš Lietuvos, dabar iš 
Romos, laikys šv. Mišias ir 
sakys pamokslą rugpjūčio 2 d., 
sekmadienį, 12 vai. Marijonų 
koplyčioje. Tuo pradės „Drau
go" gegužinę ir visas iškilmes — 
laimėjimus, pietus, muziką ir 
dainas bei šaltus gėrimus. Visi 
kviečiami ats i lankyti , nes 
gegužinė bus sode po medžiais 
tarp Marijonų vienuolyno ir 
„Draugo" patalpų. Taip pat 
„Draugo" administracijoje bus 
galima pratęsti prenumeratas ir 
įsigyti knygų. 

x Registraci ja Mokytojų, 
s tuden tų ir tėvų savaitei, 
vykdoma G. Sturonienės, 
vyksta labai sparčiai — užsi
registravo jau 120 asmenų. 
Lietuvių kalbos kursams, kurie 
vyksta tuo pačiu metu, jau užsi
registravo daugiau kaip tuzinas 
asmenų, pagal kurso koordina
torių B. Krokį. Abidvi grupės 
bendraus ir mokysis Dainavoje 
rugpjūčio 2-9 dienomis. 

x „Draugo" gegužinės lai
mėjimams, kuri bus sekma
dienį, rugpjūčio 2 d. Marijonų 
sodelyje, vertingų daiktų pado
vanojo: Kazimiera Bradūnienė, 
Kazimiera Šklėrienė, Aldona 
Grincevičienė, Anastazija 
Riškienė, Stasys Radžionis, Sta
sys Žilevičius, Jadzė Dočkienė, 
Vida Silienė, Aldona Šmulkštie-
ne ir daug kitų. Dėkojame. 

x Mokytojų, tėvų ir studen
tų savaitėje psichologė dr. Vita 
Aukštuolienė kalbės tema: 
„Mąstymas ir jausmingumas 
vaikų auklėjime". Savaitė vyks 
Dainavoje rugpjūčio 2-9 die
nomis. 

x P. Algis Raulinaitis, kele
tą mėnesių gyvenęs Lietuvoje, 
bus vienas iš paskaitininkų, 
kurie Lietuviškų studijų savai
tėje nagrinės politinės ir eko
nominės transformacijos Lietu
voje problemas. Ši savaitė vyks 
Dainavoje rugpjūčio 23-30 die
nomis. 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Vytautas Musonis 
ir Stanley Raštutis, Oak Lawn, 
111., Vanda Milavickas, P. Kin-
deris, Eleonora Szwed, Robertas 
Mingėla, Sigitas Astrauskas, 
visi iš Chicagos, Anna Krasna-
kevich, So. Boston, Mass., 

Kavaliukas, Det-
Juozas Stašaitis, 
Mass. Visiems 

MASKVOJE 
NEDAUG JUOKO 

Valantinas 
roit, Mich., 
Brockton, 
dėkojame. 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirm. V. Landsbergis kartu su užsienio lietuviais, atidarant 
VLIK'o atsiustą parodą Lietuvos valstybės muziejuje š.m gegužės 28 d. Antras iš dešinės dr. 
K. Bobelis. 

Nuotr. V. Putrimo 

x Rūta Kosmopoulos iš 
Oak Lawn. 111., pratęsdama pre
numeratą, paaukojo ir 40 dol. 
dienraščio stiprinimui. Rūtą 
Kosmopoulos skelbiame garbės 
prenumeratore, o už palaikymą 
savos spaudos tariame nuoširdų 
ačiū. 

x Alvyra Kronienė, Dun-
das, Ont„ Kanada, pagal seną 
adresą gyvenusi Oakville, Ont„ 
pakeisdama „Draugo" siunti
nėjimo adresą, pridėjo išlaidų 
sumažinimui ir 20 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x NAMAMS PIRKTI PA 
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

PIRMIEJI LIETUVIŲ 
LAIMĖJIMAI 

BARCELONOJE 
Pagaliau liepos 26 d. prasidėjo kanaluose, be reklamų. Pirmo-

visų mūsų laukta 25-toji Olim- šios rodomos rungtynės kaip tik 
piada Barcelonoje, Katalonijos ir buvo lietuvių su kiniečiais, 
srityje. Šeštadienį vakare įspū- Kad lietuviai turi šias 
dingas atidarymas, kuriame rungtynes laimėti, jau buvo 
dalyvavo arti 10 tūkstančių spėjama iš anksto, tačiau būna 
sportininkų iš 172 šalių, jų netikėtumų, todėl netikėjome 
tarpe ir arti 50 asmenų lietuvių tol, kol nepamatėme. Pergalė 
delegacija. Atidarymo iškilmes buvo tikrai graži. Laimėta 37 
JAV transliavo NBC. Spėjama, taškų skirtumu, 112:75. Dau-
kad čia stebėjo 50 mil. žmonių, giausiai taškų sumetė Rimas 
tačiau ekonominius sunkumus Kurtinaitis — 31, Arvydas Sa

bonis — 19 ir Šarūnas Marčiu
lionis — 15. Po pirmo puslaikio 
rezultatas buvo 55:26, taigi 
antrame puslaikyje Sabonis 
beveik nežaidė, buvo leista pasi
reikšti kitiems. Nors Šarūnas 
išsikovojo labai daug baudos 
metimų, tačiau bendrai lietu
viams šie metimai nesisekė, 
sumetė tik 56%. 

Taip pat sekmadienį, liepos 26 
d., pirmajame rate 148 svarų 
bokso rungtynes laimėjo Vi
talijus Karpačiauskas prieš An
drei Pestriaev, Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugą, 9:4. 
Puikiai pasirodė ir mūsų dvira
tininkės 81 km individualiose 
varžybose, tai Laima Zilporytė 
18-je vietoje ir Daiva Čepelienė 
20-je vietoje, jų laikas buvo 
2:05:02. Iš „Detroit Free Press" 
pateiktų rezultatų atrodo, kad 
tai buvo antras geriausias lai
kas ir jį pasiekė net 30 dvira
tininkių. Kiek blogiau sekėsi 
mūsų vyrams penkiakovėje. 
Fechtavime Vladimiras Močia-
lovas, Gintaras Staškevičius ir 
Tomas Narkus pelnė 16 vietą, 
surinkdami 2,099 taškus; pir
moji vieta teko vengrams, kurie 
surinko 2.7% taškus Latviai 
tuo tarpu išsikovojo net ketvir
tą vietą, tokią pat ir individuali
nėse fechtavimo varžybose Ki-

K a d „ D r a u g a s " i š l ik tų d i e n r a š č i u , rė
mėja i , b e n d r a d a r b i a i ir ska i ty to ja i prašo
mi p a g a l b o s . R u o š d a m i t e s t a m e n t i n i u s 
p a l i k i m u s , n e p a m i r š k i t e „ D r a u g o " ir j o 
l e idėjų . V i e n a m e p u n k t e malonia i prašome 
į rašyt i : „I g i v e a n d b e ų u e a t h the s u m of... 
t o „ D r a u g a s " (arba t o t h e Lith. Mar ian 
F a t h e r s ) , 4545 W. 63th St„ Ch icago , IL 
60629". A u k o s „ D r a u g u i " ir Mari jonų vie
nuol i jai n u r a š o m o s n u o vals tybinių mokes
č ių . 

turbūt jaučia ir televizija, nes 
tiek daug laiko pardavė įvai
riems bizniams. Bežiūrint, vos 
tik spėdavome įsijausti į pro
gramą, nuolatos buvome per
traukti bent šešių reklamų. 
Dėkui Dievui, šį kartą parodė 
lietuvius, nors ir ne visą delega
ciją. Kamera ilgiau sustojo ties 
Lietuvos vėliavą nešančiu Rai
mundu Mažuolių (televizijoje 
pavardė buvo užrašyta Mažno-
lis), pasipuošusiu japono de-
zainerio Issey Miyake specialiai 
šioms iškilmėms sukurta uni
forma. Komentatorius papa
sakojo apie „Golden State War-
riors" komandos, kurioje žaidžia 
Š. Marčiulionis, trenerio Don 
Nelson sūnų, kuris irgi su lietu
viais žygiavo. Dar vieną 
akimirką teko pamatyti lietu
vius, kai populiariausias ispanų 
krepšininkas, vadinamas Epi, 
nešė olimpinę liepsną. Didžiau
sią įspūdį iš iškilmių, žinoma, 
be ten matytų lietuvių, paliko 
Antonio Rebollo taikli strėlė, iš
šauta iš 195 pėdų nuotolio, ku
ria buvo uždegta Olimpiados 
aukuro liepsna. 

Sekmadienį rytą prasidėjo 
rungtynės. Kėlėmės 5 vai. žiū
rėti mūsų krepšininkų per 
kabeliu rodomą Olimpiados 
programą net trijuose televizijos 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: kun. V. Kriščiū-
nevičius, Southfield, Mich., dr. 
V. K. Vaitkevičius, Pleasant 
Ridge, Mich., Lariat Motei, Fal-
lon, Nevada. Dėkojame. 

x „Kalba Vilnius". Klau 
sykite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. 
Pirmiausia — paskambinkit. 

fski 

x Naujas, NEBRANGUS, 
MAISTO siuntinys tik $49: 
mėsos gaminiai, cukrus, kava. 
aliejus, vaisiai ir kt. produktai. 
Pats populiariausias 55 SVA
RŲ siuntinys iš įvairių pro 
dūktų tik $85; 22 SVARAI tik 
mėsos gaminių irgi $85. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

rils Medjancevs. 100 metrų 
plaukimo krūtine varžybose. 
Nerijus Beiga savo grupėje buvo 
aštuntu, atplaukęs per 1:05.17 
ir į baigmines lenktynes 
nebepateko. 

Pirmadienį, liepo6 27 d. rytą, 
vėl nekantriai laukėme Lietu
vos krepšininkų varžybų. Sį 
kartą su Venezuela. Gal, kad iki 
šiol mūsų vyrai ėjo be pralai
mėjimų, televiziją atsisukome 
su dideliu pasitikėjimu. Teko 
labai nustebti, kaip jau pačioje 
rungtynių pradžioje buvo kieta 
kova ir Arvydas Sabonis gavo 
tuoj pat net tris baudas. Jautėsi, 
kad labai susinervinęs, ne tik 
jis, bet ir visa komanda. Antro 
Sabonio lietuviai ant suolo 
neturi, taigi, nebuvo pakaitalo. 
Komentatorius sako, kad aš da
bar sodinčiau Sabonį ir duočiau 
jam atvėsti, tačiau kuo pakeis
ti? Gal todėl, kad lietuviai buvo 
praradę pasitikėjimą, pirmą 
puslaikį krepšiai visai nekrito, 
nei puikaus tritaškių metiko 
Kurtinaičio. Pirmas puslaikis 
baigėsi 46:38, 8 taškai Vene-
zuelos naudai. Pradedant antrą 
puslaikį, mūsų vyrai atsigavo ir 
rungtynių eigą perėmė į savo 
rankas, sumesdami 10 taškų iš 
eilės ir po trijų minučių rezul
tatas buvo išlygintas 50:50. 
Nors skirtumas tarp abiejų 
komandų buvo mažas, daugiau
siai ką buvo atsiplėšę, tai 11 
taškų. Vos porai minučių likus, 
lietuviai vedė tik trijų taškų 
skirtumu, tačiau šaltai galvo
dami išsikovojo 87:79 laimė
jimą, ypač puikiai savo ga
bumus pademonstravo Marčiu
lionis. Šiose rungtynėse taškus 
pelnė: Š. Marčiulionis — 27, Ar
vydas Sabonis — 24, A. Krapi-
kas — 13, Kurtinaitis — 12, Jo
vaiša — 7, Brazdauskas — 4. La
bai pasigendama susižeidusio 
Karnišovo. Kitos lietuvių 
rungtynės bus trečiadienį su 
Puerto Rico, penktadienį su 

Vakarų valstybės nenori ga
lingos Rusijos. Joms daug pato
giau Rusiją laikyti tik žemės 
turtų ir pigios energijos teikėja. 
Taip Šiandien samprotauja la
biau valstybės ateitimi susirūpi
nusi Rusijos inteligentija. 

Kitataučiai žurnalistai, trum
pesnį ar ilgesnį laiką praleidę 
Maskvoje, mėgsta savo repor
tažuose išskaičiuoti ilgus sąra
šus blogybių, šiuo metu akivaiz
džiai sutinkamų sostinėje. Tos 
blogybės dar aštriau pastebimos 
tolimesniuose Rusijos užkam
piuose. 

Šalia jau dažnai girdėtų nei
giamybių — maisto stokos, neiš
pasakytai aukštų kainų, gir
tuokliavimo, kyšių ėmimo ir 
būtiniausių kasdieninių 
reikmenų trūkumo, į akis kren
ta nusiskundimas, kad Rusijoje 
baigia išnykti politiniai anekdo
tai. 

Net aršiausio komunistinio 
suvaržymo metais Maskvos gat
vėse ir privačiuose draugų ra
teliuose buvo mada pasijuokti iš 
valdžos potvarkių, valdininkų, 
trūkumų, įvairiausių draudimų. 
Pajuokos neišvengė ir visagir-
dinti bei visamatanti slaptoji 
policija. Kiekvienas labiau susi
pratęs rusas žinojo kelis anekdo
tus apie KGB veiklą. 

Dabar Maskvą gaubia niūri 
realybė, po kurios skraiste sle
piasi gyventojų nepasitenki
nimas ir rūpestis ne tiek atei
timi, kiek gyvenamąja diena. 

Nuo pereito sausio mėnesio 
kai kurių maisto produktų 
kainos pakilo 100%. Sakoma, 
kad rusai, kurie anksčiau buvo 
storoki, dabar dailiai suliesėjo, 
nes gaunamas uždarbis toli 
gražu nepadengia pragyvenimo 
išlaidų ir tenka „laikytis vals
tybinės dietos". 

Tačiau kai kuriais kitais atve
jais maskviečių kasdienybė ne
daug pasikeitė. Verslininkai 
nusiskundžia, kad naujosios val
džios pareigūnai reikalauja 15 
kartų didesnių kyšių, kaip seno
sios. Komunistų partijos veiklie
ji nariai daugeliu atvejų užima 

ir toliau aukš tas pare igas 
valdžioje. Jų tarpe yra valstybės 
sekretorius Gennady Burbulis, 
kuris dar labai neseniai dėstė 
Markso-Lenino mokslą, arba 
Rusijos pa r l amen to n a r y s 
Khasbulatovas, kuris gyvena 
prabangiame bute, pastatytame 
Brežnevui. Visa tai erzina ru
sus, kurie daug vilčų dėjo į 
demokratų pažadus, ypač po pe
reitų metų rugpjūčio mėnesio, 
kai Jelcinas perėmė valdžią. 

Tačiau Maskvoje (ir kitose 
Rusijos vietovėse) jau atsirado 
nauja visuomenės klasė, kuri la
bai išsiskiria iš pilkųjų masių. 
Tai vadinamieji — „mafiosai" — 
daugiausia jauni vyrai, kuriems 
niekada netrūksta pinigų, mo
dernių vakarietiškų drabužių ir 
naujų, importuotų automobilių. 
Jie be atodairos švaisto pinigus 
ir kelia visų pavydą. Kiti jau
nuoliai stengiasi sekti jų pavyz
džiu ir yra įtraukiami į ne
švarius uždarbiavimus. 

Šiuo metu rusai nežino, ko 
tikėtis. Kai kas pranašauja gali
mus neramumus, riaušes ar net 
pilietinį karą, jeigu situacija 
nepagerės. Kasdieninis gyve
nimas dabar dažnai apibūdi

namas kaip skaistykla. Žmonės. 
tvirtina, kad bet koks pasikei
timas būtų geriau, kaip dabar
tis. 

Stalinui truko apie 10 labai 
griežto režimo metų, kol Rusi
jos imperijos žmonės tapo 
paklusnūs Sovietų Sąjungos 
piliečiai. Net ir po Stalino mir
ties sistema nesugriuvo. Per 70 
metų rusai išmoko gyventi ko
munizmo propagandos sukur
tame rojuje. Vieniems tas rojus 
buvo labai šviesus, kiti jį vadino 
pragaru (arba bent skaistykla). 

Šiuo metu Rusiją galima paly
ginti su narve gimusiu paukš
čiu, kuris staiga pasijunta lais
vas. Visą gyvenimą pažinęs tik 
geležinio narvo sienas, jis 
nemoka naudotis laisvės lobiais. 
Truks nemažai laiko, kol galės 
prisitaikyti prie naujų gyve
nimo sąlygų ir savarankiškai, 
laisvai gyventi. 

D. Bindokienė 
NVS ir sekmadienį su Austra
lija. Tikimės, kad laimėjimai 
bus lengviau pasiekiami, nes 
mums, žiūrovams, tik per tele
viziją, jau labai daug įtampos, o 
ką bekalbėti apie esančius Bar
celonoje. Nors jų ten mažas bū
relis, tačiau garsus. Girdėjome 
skanduojant „Lie-tu-va, Lie-tu-
va", o rungtynėms baigiantis, 
rodė vienus su kitais besibu
čiuojant. 

Balkone prie lietuviškos vėlia
vos sėdinčius atpažinome Remi
gijų Gašką ir Joną Sverą iš 
Detroito. Linkime jiems visiems 
kuo daugiau laimėti ir laukia
me Rimo įdomių reportažų, kad 
parašytų viską, kaip atrodė iš 
a r t l L. Rugienienė 

Ekspedicijos dah viai Kazachstano stepėse pakėlė nežinoma kryžių tikriausia, anksčiau žymėjusį 
kal.mo kapa. 1991 m. rugpjūtis, Karaganda. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

UOLIAU GAUDYS 
AUTOMOBILIU VAGIS 

Apskaičiuojama, kad Chica-
goje per metus pavagia apie 
42,400 automobilių, o prie
miesčiuose — apie 13,000. Au
tomobilių vagis labai sunku su
gauti, pvz., Rolling Meadows 
priemiestyje iš 50 pavogtų au
tomobilių areštuoti tik 2 vagys. 
Chicagoje dar blogiau, nes pa
vogtieji automobiliai dažniau
siai išardomi ir dalys par
duodamos atskirai. 

Nuo ateinančio mėnesio poli
cija įves naują vagių gaudymo 
programą: neuniformuoti poli
cininkai patruliuos didžiųjų 
apsipirkimo centrų aikštes, seks 
ir net filmuos įtartinus asmenis 
bei kitokiais būdais stengsis su
gauti vagis. Jeigu programa bus 
sėkminga, automobilių drau
dimo mokestis nukris apie 10%. 

JUOKTIS SVEIKA 

AMA Journal patvirtina, ką 
žmonės seniai žinojo: juoktis yra 
sveika. Žurnale patariama ne
vengti juoko, nes juokas mažina 
nervų įtampą, pagreitina kraujo 
apytaką ir širdies plakimą, pa
deda gaminti kai kuriuos hor
monus ir teigiamai veikia 
virškinimo aparatą. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


