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Minėjimas Sausio 
13-osios išvakarėse 

Trečiadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, sausio 13 (Elta) — 

Saus io 12-osios v a k a r e į 
Vilniaus operos ir baleto teatrą 
paminėti Sausio 13-osios įvykių 
susirinko žmonės, atmintinomis 
dienomis gynę Lietuvą. Atėjo 
buvę Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai, Seimo nariai , diplo
matinių misijų atstovai. 

Sausio 13-oji — skausminga, 
bet kilni naujosios Lietuvos is
torijos data , pasakė minis t ras 
pirmininkas Bronislovas Lubys. 
Ant laisvės aukuro buvo sudė
tos paskutinės tautos aukos il
game jos kelyje į Nepriklau
somybę. Tačiau kas jas suskai
čiuos gulaguose, kas gali išma
tuot i nueitas kalvarijas. 

„Pasipriešinimas okupacijai 
nebuvo nuslopintas visus 50 
metų", pažymėjo premjeras. 
„Priklausomai nuo aplinkybių 
j is įgydavo vis naujas formas 
— buvo ginklas, laisvės daina ar 
malda". 

Saus io 13-osios brol i jos 
atstovas Romas Kalesinskas 
prisiminė sunkias budėjimo prie 
televizijos bokšto valandas. 

Po iškilmingosios dalies įvyko 
koncertas. Grojo Lietuvos vals
tybinis simfoninis orkestras, 
diriguojamas Gintaro Rinkevi
čiaus, smuikininkas Raimundas 
Katilius, eiles skaitė aktorė 
Gražina Urbonaitė. 

Sausio 13-osios įvykių pami
nėjime dalyvavo laikinai einan
t i s prezidento pareigas Algir
das Brazauskas, buvęs Aukš
čiausiosios Tarybos pirminin
kas , Seimo narys Vytautas 
Landsbergis, ministrai . 

Šiandien Vilniuje vyks ta 
iškilmingas Seimo posėdis, skir
t a s Laisvės gynėjų dienai. Gru
pei Lietuvos ir užsienio piliečių 
bus įteikti Sausio 13-osios at
minimo medaliai. 

Lie tuvos D a r b o Biržoje 

1922 metų sausio 1 dieną 
Lietuvos Darbo Biržoje buvo už
registruota 4,558 bedarbiai. O 
šiuos metus be darbo sutiko 
20,692 Lietuvos piliečiai. Pakito 
i r beda rb ių s t r u k t ū r a — 
1991-aisiais bedarbių gretose 
vyravo tarnautojai — jie sudarė 
66.5#. Šiuo metu į bedarbių ei
les gausiai įsiliejo ir darbininkai 
— jie sudaro 47.3<7r bedarbių. 

Daugiausia bedarbių Vilniu
je, Kaune, Panevėžyje, Taura
gės, Utenos, Jonavos rajonuose. 
Miestuose bedarbių šiek tiek 
daugiau , tač iau pastaruoju 
metu jų daugėja ir rajonuose. 
Per praeitų metų sausio mėnesį 
buvo u ž r e g i s t r u o t a 1,500 
bedarbių, o metų pabaigoje — 
gruodžio mėnesį — 6,000, t.y. 
keturis kar tus daugiau, negu 
metų pradžioje. 

Situacija darbo rinkoje kei
čiasi, ir tai normalus procesas, 
pasakė Eltai Lietuvos Darbo 
Biržos generalinis direktorius 
Vidas Š leka i t i s . P a s a k jo, 
Lietuvoje dabar nedirba 1 ^ visų 
darb ingo a m ž i a u s žmonių . 
Šaliai, kuri pereina į rinkos 
ekonomiką, tai normalu. Metų 
pabaigoje Darbo Biržos spe
c ia l i s ta i p rognozuoja , kad 
6<7<-7% visų galinčių dirbti bus 
bedarbiai. 

L a n d s b e r g i s a t s t o v a u s 
E u r o p o s T a r y b o j e 

Vytautas Landsbergis paskir
tas ketvirtuoju Lietuvos Seimo 
atstovu Europos Tarybos parla

men t inė j e asamblėjoje 1993 
meta i s . 

A n k s č i a u Se imo a t s t o v a i s 
asamblėjoje vieneriems me tams 
p a s k i r t i d e p u t a t a i A l g i r d a s 
Gricius (Demokra t inė Darbo 
P a r t i j a ) , s o c i a l d e m o k r a t a s 
Aloyzas Saka l a s ir Zbignev Sie-
menovvicz (Lenkų Sąjunga) 

S u s i t a r t a , kad 1994-1995 m. 
Europos Tarybos par lament inė
je asamblėjoje d a l y v a u s du 
Seimo n a r i a i iš LDDP frakcijos 
ir du iš opozicinės Tėvynės San
t a r o s k o a l i c i j o s . 1 9 9 6 m. 
delegaciją sudarys du LDDP 
frakcijos nar ia i , vienas Tėvynės 
Santaros atstovas ir vienas Cen
t r o Judė j imo d e p u t a t a s a rba 
f r a k c i j o m s n e p r i k l a u s a n t i s 
Seimo n a r y s . 

R u s i j a n e i š d u o d a g e n o c i d o 
v y k d y t o j o 

Rusijos genera l inė prokura
t ū r a a t s i s a k ė išduoti v ieną 
genocido vykdytojų Lietuvoje, 
Pe t r ą Raslaną, ta ip p a t nesu
t e ikė ga l imybių apklaus t i bu
vusį Lie tuvos TSR genera l in į 
p rokuro rą An taną Pe t rauską , 
k u r i s po pučo dirbo p rokuro ru 
v i ename kar in ių dalinių Lenki
joje. N o r s Lie tuva y r a pasi
raš ius i te is inio bendradarb ia
v imo s u t a r t į su Rusija, t ač i au 
buvo a t s a k y t a neigiamai , moty
vuojant tuo , k a d su ta r t i e s dar 
ne ra t i f ikavo Rusijos pa r l amen
t a s , o P . Ras l anas t u r i Rusijos 
p i l ie tybę . 

Apie t a i p raneš ta Lietuvos 
g e n e r a l i n ė j e p r o k u r a t ū r o j e 
įvykusioje spaudos konferenci
joje. Jo je Special ių T y r i m ų 
S k y r i a u s v y r i a u s i a s i s pro
k u r o r a s V idman tas Vaicekaus
kas pakomentavo užsienio masi
nės informacijos priemonėse pa
ske lb tus te iginius apie Lietuvo
je vyks tant į represuotų asmenų 
reabilitacijos procesą. Prokuroro 
nuomone . S. Wiesentha l centro 
Izraelio skyr iaus noras sudaryt i 
komisiją, kuri t ik r in tų Lietuvos 
Respublikos Generalinės Proku
ra tū ros ir Aukščiausiojo Teismo 
i šduotus reabilitacijos pažymė
j imus , y r a ne kas kita, ka ip sve
t i m o s va l s tybės v i suomenės 
organizacijos k iš imasis į mūsų 
va l s tybės re ikalus . S. Wiesen-
t h a l c en t r a s pageidauja gau t i 
50 ,000 reab i l i tuo tų a s m e n ų 
są rašus , tač iau j is nepa te ikė 
savo t u r i m ų duomenų apie as
m e n i s , k a i p j i s t e i g i a , 
da lyvavus iu s žydų žudynėse 
Lietuvoje. Vieną kar tą sakoma, 
kad y r a 800, kitą - 400, o 
vėl iau — 120 ir ne t 20 tokių 
žmonių sąrašas . Būtų daug 
paprasč iau , jei Lietuvos pro
k u r a t ū r a galėtų susipažint i ir 
pat ikr int i jų turimą informaciją, 
p a s a k ė V. Vaicekauskas . 

Spaudos konferencijoje nusi
k a l t i m ų tyr imo d e p a r t a m e n t o 
g rupės vyr. tardytojas Kęs tu t i s 
Be t ing i s papasakojo apie iškel
t a s baudžiamąs ias bylas dėl 
žudynių 1941-1944 m. Rainių 
m i š k e l y j e , P r a v i e n i š k ė s e , 
Pažaislyje, Alytaus rajono kai
muose , Panevėžyje. P rokura tū 
r o s d u o m e n i m i s , ž u d y n ė s e 
dalyvavo NKVD. reguliariosios 
k a r i u o m e n ė s kar ia i . Bū ta ir 
v ie t in ių ta lk in inkų . 

B y l a dė l S e i m o nar ių 
r i n k i m ų rezul tatų a t idėta 

Sausio 12 dieną Aukščiausiojo 
Te i smo civilinių bylų kolegija 

JAV principiniai 
nutarė pulti Iraką 

Shetland salų gyventojai Škotijoje stebi Braer alyvos tanklaivį, vėtroms ir bangoms jį suskaldžius 
ir bangoms išnešant į jūrą jame likusius 26 milijonus galionų alyvos. 

Prancūzija atsiima 
savarankiškos intervencijos 

pasisiūlymą 
P a r y ž i u s , sausio 12 d. (NYT) 

— Prancūzijos pasisiūlymas/vei
k i an t s ava rank i ška i , už imt i 
serbų vedamas belaisvių sto
vyklas Bosnijoje ir Hercegovino
je, nesus i laukė tikėtųsi pagyri
mų. Pr iešingai — j is iššaukė 
susiskaldymą Prancūzijos kabi
nete, kr i t iką iš užsienio ir, ga lų 
gale, nemalonumą, a t s i imant 
pasisiūlymą. 

Pasis iūlymą sekmadienį pa
darė užsienio ministras Roland 
Durnas, pasakydamas, jog j i s 
įsakęs Prancūzijos taikos pa
la ikymo dal in iams Sarajevo 
mieste J e i reikia — savaran
k i š k a i " ' lydė t i k o n v o j u s į 
belaisvių stovyklą ir , jei re ik ia 
- jėga'" jas užimti. 

Bet beveik tučtuojau po to 
P r a n c ū z i j o s m i n i s t r a s p i r 
min inkas Pierre Bėrėgovoy, 
gynybos ministras Pierre Joxe 
ir J T gen. sekr. Boutros-Ghali 
iškėlė k laus imus dėl t ok io 
sava rank i ško ėjimo. Dėl to 
ėjimo s t ip r ia i užs ipuolė ir 
opozicinės partijos Prancūzijoje. 

2,000 karių į JAV vadovaujamą 
Jungtinių Tautų operaciją So
mai ijoje. 

Bet atrodo, kad R. Durnas 
pasiūlymas atidaryti belaisvių 
stovyklas Bosnijoje buvo diplo-

mano, kad kokio tarptautinio matinis ir politinis liapsusas, 
ėjimo buvusioje Jugoslavijoje iššaukęs Bosnijos serbų vado 
turėtų būti imamasi ..glau- Radovan Karadzič grasinimą 
džiuose Jungtinių Tautų rėmuo
se". Kalbos apie savarankišką 
prancūzų ėjimą staigi šgaravo. 

Nors neaišku, kodėl t Durnas 
padarė pasisiūlymą jy^asitares 
su savo kolegomis Aabinete, šis 
įvykis pailiustravo socialistinės 
vyriausybės norą pasireikšti 
Bosnijos problema sprendime, 
artėjant parlamento rinkimams 
kovo mėnesį. 

Prancūzijoje ekonomija yra 
nukritusi, bedarbe kyla,ir dau
gelis kitų veiksniu kenkia val
džios populiarumui Tad valdžia 
rodo į Prancūzijos dalyvavimą 
Bosnijos taikos daliniuose bei 
Somalijos šalpos pynime, ban
dydama įtikinti balsuotojus, 
kad Prancūzija tebėra pasaulio 
pagrindinių politinių jėgų tarpe, 
pasibaigus šaltajam karui. 

Prancūzija yra pasiuntusi 
5,000 kareivių į tauos dalinius 
Bosnijoje ir Kroatij' e,ir prancū
zas karininkas — ge«. Philippe 
Morillon yra Jungtinių Tautų 

atsikeršyti ir tiek kritikos iš 
k i tų Prancūzi jos valdžios 
žmonių, kad laikraščių veda
mųjų rašytojai sakė, jog valdžia 
esanti sumaištyje. 

Prancūzijos Sveikatos ir Hu
manitarinių Reikalų ministras 
Bernard Kouchner, ku r i am 
buvo pavesta vadovauti belais
vių išvadavimo konvojams, pats 
pirmasis pareiškė, kad negali
ma naudoti kar inės jėgos. 
Gynybos ministras pareiškė, 
kad radijuje bei televizijoje 
transliuoti R. Durnas žodžiai 
buvo neteisingai suprasti. 

Pirmadienio vakarą min. pirm. 
P. Beregovoy šaukėsi „šalta
kraujiškumo" Bosnijos krizės 
reikaluose, pastebėdamas, jog 
..kartais žmonės lengvai kalba 
apie karą, ka i reikia išlaikyti 
blaivumą". 

Antradienį užsienio ministro 
atstovas Daniel Bėrard pareis- pajėgų vadas Saraevo mieste, 
kė, kad užsienio m i n i s t r a s Be to, Prancūzija y n pasiuntusi 

po trečiojo posėdžio at idėjo 
nagrinėt i Demokratinės Darbo 
Partijos skundą dėl Vyriausio
sios Rinkimų Komisijos spren
dimo panaikinti Seimo r inkimų 
antrojo turo rezultatus pajūrio 
22-oje rinkimų apygardoje. 

Kolegija nusprendė grįžti prie 
bylos nagrinėjimo iš esmės po 
to, kai iš Klaipėdos miesto 
prokuratūros bus gauti duo
menys apie jos pradėtą baudžia
mąją bylą. dėl įtarimų, kad buvo 
suklastoti rinkimų dokumentai. 

Vyriausioji Rinkimų Komisi
ja balsų dauguma buvo panaiki
nusi balsavimo rezultatus dvie
jose šios apygardos rinkimų apy
l inkėse . Tokį sp rend imą ji 
priėmė, remdamasi tuo, kad, jos 
gautais duomenimis, iš šių apy
linkių, kurioms priklausė užsie
nyje žūklavę laivai, buvo pateik
tos neteisingos žinios apie bal
savusiųjų pilietybę. Tas žinias, 
be to, pateikė laivų kapitonai , 
neturėję Lietuvos pilietybės. 

Panaik inus balsavimo rezul
t a t u s šios apygardos 14-oje i-r 
54-oje apylinkėse, LDDP kan
didatas Ričardas Zurinskas ne
teko gerokai daugiau balsų, 
negu jo oponentas Sąjūdžio kan

didatas St. Malkevičius. Lai
mėjimas užfiksuotas Vyriausio
sios rinkimų K^nisijos pro
tokole. Stasį Macevičių Vy
riausioji rinkimu Komisija pat
virtino Seimo nariu. 

Demokratinė Darbo Partija 
apskundė Auksė;a.:siajam Teis
mui Seimo rinkimų rezultatus 
dar dviejose apygardose. Pernai 
gruodžio viduryj* eismas pri
pažino, kad Vyriausiosios rin
kimų komisijos nutarimas dėl 
rinkimų Šakių 64 >ie apygardo
je yra neteisėta- r pripažino 
rinkimų rezultatu? LDDP kan
didato Zigmo Po\: ličio naudai. 
Jo varžovu į Seimo narius šioje 
apygardoje buvo p liečiu Char
tijos kandidata> Algirdas En 
driukaitis. Vyriausioji rinkimu 
komisija balsu dauguma šio 
sprendimo nepripažįsta. Dar 
viena byla del rinkimų rezul
tatų Baltijos 20" f apygardoje, 
kurioje balot;ra^ - LDDP kan
didatė Irena Ži.v; ienė bei Są
jūdžio kandidate Regina Hofer
tiene. Rinkimu- "mėjusia Vy
riausioji rinkim,: <omisija pat
virtino pastarąja 

(J.V.) 

Plinta padirbti 
talonai 

Vilnius, sausio 7 d. (RFE/RL) 
— Lietuvoje pasklido didelis 
skaičius padirbtų talonų, ypač 
500 vertės, didžiausia išleista 
moneta. Daugiausia padirbtų 
talonų atsirado Kaune, kur 
viena privati įmonė į banką 
atnešė 150.000 tokių talonų. 
Sunku atskirti t ikrus talonus 
nuo padirbtųjų, nes padirbtieji 
gaminami tokiu pat ofsetu, kaip 
tikrieji ir skiriasi tik tuo. kad 
tikrieji spausdinami ant van
dens ženklų pažymėto popie
riaus. 

Plumpa pasiūlytas 
patarėju Bažnyčios 

reikalams 
VUnius, Sausio 7 D (RFE/RL) 

— Kardinolas Vincentas Sladke
vičius pasiūlė buvusį Lietuvos 
Saugumo Tarybos vadą Petrą 
Plumpą valdžios patarėju reika
lams su Katalikų Bažnyčia. B. 
Lubys buvo paprašęs, kad Lie
tuvos Vyskupų konferencija no
minuotų kandidatą į tas parei
gas. Plumpa buvo aktyvus disi
dentas ir kalėjo 1973-1981 m. už 
dauginimą Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos. Neseniai 
Seimas patvirtino Jurgį Jurgelį 
LST generaliniu direktorium. 

Washington, DC, sausio 12 
d. (NYT) - Prez. George Bush 
n u t a r ė n e t r u k u s p r a d ė t i 
kar inius puolimus prieš Iraką, 
supykintas Irako iššūkių Jung
tinėms Tautoms ir JAV išleis
t iems ul t imatumams. Aukšti 
JAV pare igūna i sako, kad 
I r akas dar galėtų sulaikyti 
prezidento ranką, jei iškart ir 
p lač ia i pak lu s tų Jung t in ių 
Tautų reikalavimams. Bet JAV 
to nelaukia iš Irako ir JAV oro 
pajėgos ruošiasi pradėti puoli
mus pirma galima proga. 

JAV Administracijos pareigū
nai sakė, kad prez. Bush ir jo 
svarbiausi talkininkai pirma
dienį aptarė karinius ėjimus 
Irake. Posėdžio metu jie vėl per
žiūrėjo Irako atsiliepimus į JAV 
reikalavimus, kad Irakas paša
lintų priešlėktuvines raketas iš 
pietinio Irako : ir į S. Hussein'o 
pažeidimą Jungt in ių Tautų 
sutar t ies punktų. Tai sustipri
no JAV nusistatumą, kad būti
na naudoti jėgą prieš Iraką. „Jie 
tarėsi ir principiniai nutarė, jog 
reikia imtis veiklos", pasakė 
vienas Pentagono pareigūnų. 

D a u g i a u perspėjimų 
Irakas n e b e g a u s 

Kai I rako pajėgos jau trečią 
kar tą be leidimo įėjo į Kuvvait'o 
teritoriją, ku r i prieš Persų įlan
kos karą pr iklausė I rakui , 
Baltųjų rūmų atstovas Marlin 
Fitzwater pareiškė, kad dau
giau perspėjimų S. Hussein'ui 
nebus. 

JAV pareigūnai pranešė apie 
šį nu ta r imą kaip tik tuo metu. 
ka i Irako atstovas Jungtinėms 
T a u t o m s į t e ikė la išką J T 
Saugumo Tarybos pirmininkui, 
kur iame Bagdadas pareiškia 
n o r į s i š s p r ę s t i l i k u s i u s 
nesu t a r imus . Irako atstovas 
Nizar Hamdoon pasakė: „Iš 
esmės la iškas pabrėžė Irako 
norą t e b e s i t a r t i su ( JT 
Saugumo) Taryba, vedant su ja 
kons t ruk tyvų dialogą, sten
giant is išspręsti likusias prob
lemas" . 

JAV administracija tuo tarpu 
dar neturėjo pasisakymo dėl to 
laiško. 

Irakas įvykdė 
d a u g provokaci jų 

Per praėjusias kelias savaites 
I rakas padarė visą eilę provoka
cijų: sprausminiais karo lėktu
vais skr ido į uždraustąją zoną 
p ie t in iame Irake, į tą zoną ir į 
uždraustą šiaurine zoną atvežė 
priešlėktuvines raketas, atsakė 
l e i d i m ą J u n g t i n i ų T a u t ų 

Gal imi t a ik in ia i 

Ne valdžios kariniai ekspertai 
spėja, kad puolimų taikiniais 
gali būti aerouostai, komuni
kaci jos p u n k t a i , p a s t a t a i , 
kuriuose, manoma, kad laiko
mi cheminiai ginklai, bei kit i 
įrengimai, kur manoma, kad jie 
dalyvauja Irako masinio naiki
nimo ginklų vystyme. 

Irakas yra ats tatęs daugumą 
savo oro gynybos sistemos, tad 
manoma, kad ir ši gali būti tai
kiniu. 

Kai kurių nevaldiškų eksper
tų nuomone, Bagdadas nebus 
puolimų taikiniu, nes tai žymiai 
praplėstų konfrontacijos apimtį. 
Persų įlankos karo pradžioje 
sąjungininkai puolė raktines 
min i s t e r i j a s bei š tabo ir 
kontroliavimo punktus . 

I r a k a s n e d a r o n u o l a i d ų 

Jungtinėse Tautose antra
dienį Irako atstovas N. Ham
doon sakė, kad I rakas yra susi
rūpinęs dėl galimo puolimo, bet 
jis taip pat pripažino, kad JT ST 
pirmininkui, Japonijos atstovui 
Yoshio Hatano įteiktame laiške 
nebuvo jokių konkrečių pasiūly
mų šiai krizei išspręsti. Y. 
Hatano tačiau taip pat pasakė, 
jog N . Hamdoon neminėjo, kad 
Irakas būtų pasiruošęs paklusti 
•Jungtiniu T a u t ų reikalavi
mams. 

Nors VVashingtonas praeityje 
neparodė sugebėjimo numatyt i 
Irako veiksmus. Administraci
jos specialistai sako. kad Irako 
veiksmai yra motyvuojami ke
lių dalykų. Vienas jų. noras 
pasipriešinimu JAV-ėms nu
kreipti dėmesį nuo vidaus prob
lemų: būtent maisto dalini
mas pagal korteles bei įvairių 
buitinių reikmenų t rūkumai . 

JAV ekspertai ta ip pat mano. 
kad Irako vadai nusprendė, kad 
JAV vyriausybių pasikeitimo 
metas būtų gera proga daryti 
Vakarams nemalonumų. Gali 
būti, kad Irakas nori būsimam 
prez. Clinton'ui pademonstruoti 
savo sugebėjimą sukelti tarp
taut inę krizę ir tuo nukreipti 
JAV vyriausybės pajėgas nuo 
savo vidaus problemų, ko JAV 
galėtų išvengti, padarydama 
nuolaidų Irakui. 

Tačiau tiek Bush adminis
tracija, tiek ir Clinton adminis
tracija pabrėžė, jog jei I rakas 
taip galvoja, jie apsiskaičiuoja. 

Irako paskutine minutę įteik
tas laiškas Jungt inėms Tau
toms primena jo paskutinius 
ėjimus prieš Persų įlankos karą. 
kai Irakas įvairiais diploma
tiniais ėjimais, bet nedarydamas 

inspektor iams skristi į I raką J o k i ų nuolaidų>andė sulaikyti 
savais lėktuvais ir į Kuwaitą k a n m u s veiksmus prieš Iraką. 
(buvusią Irako teritoriją) siuntė 
g inkluota is kariais apsaugotus 
darbo kadrus išmontuoti savo 
karo įrengimus ir išsivežė iš ten 
ginklus , kas buvo specialiai 
uždraus ta JT nurodymais. 

JAV ir sąjungininkų pareigū
nai sakė, kad Britanija ir Pran
cūzija y ra pasiruošusios daly
vaut i I rako puolime, jei to 
pr i re iktų. Britanijos ir Prancū 
zijos lėktuvai jau stovi Saudi 
Arabijoje. Persų įlankoje esan
ty s J A V lėktuvnešiai t u r i 
p a k a n k a m a i lėktuvų įvykdyti 
savo uždavinius, pasakė Penta
gono pareigūnai . Nereikės ten 
siųsti daugiau JAV pajėgų. J is 
atsisakė minėti, kokius objektus 
jie puls . 

K A L E N D O R I U S 

S a u s i o 14 d.: Feliksas. Teo-
dozijus. Laimis. Auksė. 

S a u s i o 15 d.: Klaipėdos 
krašto atvadavimas. Paulius 
Tyruolis. Ida. Dailius, Skirgaila. 
Snieguolė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Ketvirtadienį saule tekėjo 
7:19. leisis 4:33. Temperatūra 
dieną 25 F ( 4 C>. apsiniaukė 
ir snigs, naktį 10 F (- 12 O . 

Penktadienį saulė tekės 7:18. 
d a l i n a i s a u l ė t a , š i ek t i e k 
šalčiau. 
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DETROITO ŽINIOS 
S V A R B I Ų ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 

Klaipėdos krašto 70 metų at
vadavimo ir 1991 m. sausio 13 
dienos žudynių Vilniuje minėji
mas vyks šia tvarka: 

Sekmadienį , sausio 17 d., 
10:30 vai . ryto šv. Mišios Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Giedos choras, vadovaujamas 
muz. Stasio Sližio. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti su savo 
vėliavomis. Po šv. Mišių — 
akademija Šv. Antano parapijos 
pa ta lpose . Ka lbės Lie tuvių 
Šaulių sąjungos išeivijoje pirmi
ninkas Mykolas Abarius. Bus 
rodoma va i zda juos t ė iš 
L i e tuvos . Minėj imą ruoš ia 
ramovėnai, St. Butkaus ir „Švy
tur io" jūros šaulių kuopos ir 
birutietės. Minėjime dalyvaus ir 
Detroite gyvenantys Klaipėdos 
vadavimo kovų dalyviai, sava
noriai kūrėjai Stasys Šimoliū-
nas ir Vincas Tamoš iūnas . 
Visuomenė kv ieč iama daly
vauti . 

„ŠVYTURIO" J Ū R O S 
ŠAULIŲ VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS 

Sekmadieni, sausio 24 dieną, 
12 vai. vidurdienį, Šv. Antano 
parapijos patalpose vyks visuo
tinis metinis „Švytur io" jūros 
šaulių kuopos sus i r inkimas . 
Praneš imus a t l iks valdybos ir 
revizijos komisija. Bus renkama 
nauja valdyba. Pranešimai ir 
n u t a r i m a i a p i e , , P i l ė n ų " 
s tovyk lą . N a r i a i p r a š o m i 
užsimokėti savo nario mokestį 
prieš metinį susirinkimą ir visi 
jame dalyvauti . Po susirinkimo 
vaišės. 

PRISIMINTAS 
ANT. GRINIUS 

Sausio mėn. 10 dieną, žur
nalisto a.a. Antano Griniaus 
mirties met in ių dieną, šv. Mi
šias už velionį aukos Šv. Antano 
bažnyčios klebonas kun. Alfon
sas Babonas. Po Mišių velionio 
našlė Jadvyga Grinienė pakvie
tė visus dalyvaut i pietuose, pa
ruoštuose parapijose salėje. A.a. 
Antanas Grinius buvo ilgame
t is dienraščio „Draugo" ir ki tų 
lietuviškų laikraščių bendra
darbis. 

ARTIST GALLERY NAUJŲ 
PATALPŲ ATIDARYMAS 

Elaine Redmond ir kitų Artist 
Gallery dai l ininkų naujos vie
tos, 30905 Orchard Lake, ta rp 
13 ir 14 mylių. Farmington 
Hills. Michigan, a t idarymas 
įvyks sekmadienį , sausio 24 
dieną, nuo 12 iki 4 vai. po pie
tų. Elaine Redmond yra dukra 
anks tyvesnės kartos veikėjo 
Clem Patocki . 

Š A R Ū N A S MARČIULIONIS 
P A S DETROITO 

LIETUVIUS 

Šeštadieni, sausio 9 dieną, 
, ,Golden S t a t e W a r r i o r s " 
krepšinio komanda nugalėjo 
Detroito „Pistons". 108-104. Ša
rūnas Marčiulionis žaidė 20 mi
nučių, pelnė 7 taškus ir sivinko 
6 baudas. 

Matės i , k a d Šarūn- i da r 
jaut r i jo buvusi sulauž, ta koja. 
Šarūnas su kiekvien' mis rung
tynėmis stiprėja ir ' .a vienas iš 
p a g r i n d i n i u , W a r r i o r s ' 
žaidėjų, kurio žaidimo technika 
ir ryžtas duo^ i komandinius 
nuopelnus. 

Žaidynes stebėjo ir daugiau 
negu 100 lietuvių, jų tarpe ir 
nemažas būrys atvykusių iš To
ronto. Kiti lietuviai Šarūną ste
bėjo per televiziją, kurioje daug 
gražių komentarų buvo skir ta 
Šarūnui. 

Po rungtynių Šarūnas Mar
čiulionis ir Donny Nelson susi
tiko su lietuviai žaidynių stebė
tojais Vytauto Polteraičio vado
vaujamos įmonės ložėje. 

Sausio 8 dieną Dievo Apvaiz
dos Kultūros centre įvyko Det
roito visuomenės pagerbimas 
Šarūnui Marčiulioniui ir Donny 
Nelson, kuris buvo Lietuvos 
olimpinės komandos treneris. 
Dėl kitų įsipareigojimų Donny 
Nelson pagerb ime negalėjo 
dalyvauti. Jo pasikalbėjimas su 
„Lietuviškųjų melodijų" radijo 
valandėle bus perduotas sausio 
15 dienos laidoje. Daugiau negu 
200 lietuvių sutiko Šarūną 
Marčiulionį Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre. Marčiulionį pa
sveikino Detroito Sporto klubo 
„Kovo" pirmininkas Algis Ru
gienius ir klubo vardu įteikė 
lietuvių sportininkų išleistą 
sporto istorijos apžvalgos knygą 
ir gėlių puokštę. Kalbėjo ir 
atsakinėjo į klausimus pats 
Š a r ū n a s . L ie tuv ių Bend
ruomenės vardu jį pasveikino 
LB apylinkės valdybos pirmi
ninkė Eleonora Grigaitienė. Ša
rūnas teikė autografus ir nusi
fotografavo su susitikimo daly
viais. Vakaro pelnas skiriamas 
našlaičiams Lietuvoje remti. 
Šiam tikslui buvo surinkta dau
giau 3000 dolerių. Pagerbimą ir 
šalpą našlaičiams suorganizavo 
Detroito Sporto klubas „Kovas" 
ir LB Detroito apylinkės valdy
ba. 

AUDRONĖS 
TAMULIONYTĖS 

PRANEŠIMAS 

Audronė Tamulionytė-Lenz. 
HR S t r a t e g i n ė s įmonės, 
V i l n i a u s sky r i aus , vedėja, 
švenčių metu buvo grįžusi į Det
roitą. Jos pasikalbėjimas apie 
artėjančius (vasario 14 dienos) 
prezidentinius rinkimus ir jų 
svarbą Lietuvai bei Įmonėms, 
turinčioms savo biznius Lietu
voje, buvo perduotas „Lietu
viškų melodijų" radijo valan
dėlės sausio 8 dieno? laidoje. 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė y ra transliuojama iš 
tautybių stoties WP0N, AM 
banga 1460 antradieniais ir 
penktadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
p.p. 

lm 

S M A G U S N A U J Ų J Ų METŲ 
SUTIKIMAS 

Naujųjų Metų sutikimas Det
roite gruodžio 31d. buvo suruoš
tas Šv. An tano parapijoje. 
Šventė buvo pradėta šv. Mi-
šiomis bažnyčioje. Gausus būrys 
žmonių susirinko išklausyti kle
bono k u n . Alfonso Babono 
aukojamų šv. Mišių ir pamoks
lo. Giedojo ir vargonavo muz. St. 
Sližys. Po Mišių visi susirinko 
j gražiai papuoštą parapijos 
sale. 

Vakaro programai vadovavo 
Mykolas Abarius. Prieš vaka 
rienę maldą sukalbėjo kun. A. 
Babonas. Dalyviai vaišinosi 
gausiais ir skoningai paruoštais 
pat iekalais ir linksminosi. Gė
r i m ų b a r ą t v a r k ė Albinas 
Andriušait is , o šokių muzika — 
Alfonsas Rimbą. Muz. Stasys 
Sližys visus įtraukė j bendrą 
dainavimą. Naujieji metai buvo 
sutikti visiems giedant Lietuvos 
himną. N.M. sutikimo pagrin
dinės rengėjos buvo Regina 
Juškai tė ir Ona Selenienė. 

R. J u š k a i t ė 

Mykolas ir Onute Abar i a i , a t šven tę 40 me tų vedybinio gyvenimo 
sukaktį . 

ONUTĖ IR M Y K O L A S 
ABARIAI - JUBILIATAI 

Spalio mėnesį Onu tė (Gra
žulytė) ir Mykolas Abar ia i 
šventė savo bendro gyvenimo 
kelio keturiasdešimties metų 
sukaktį. Tą šventę su rengė jų 
vaikai. Abariai lietuviškoje, ka
talikiškoje dvasioje užaugino 
keturis vaikus. Dabar j au džiau
giasi ir keturiais vaikaičiais . 
Visi jų vaikai yra baigę lituanis
tinę mokyklą. Vyriausia d u k r a 
Violeta yra buvusi Pasau l io 
Lietuvių J a u n i m o k o n g r e s o 
pirmininkė. 

Abarių šeimos šventę p ra tu r 
tino svečiai iš Lietuvos: Mykolo 
brolis muzikos akademijos pro
fesorius Lionginas Abar ius ir jo 
žmona. Šv. Antano l ietuvių 
parapijoje surengtame pokylyje 

abu broliai ir duetą sudainavo... 
Onutę ir Mykolą Abarius teko 

stebėti nuo tų laikų, kai jų 
vaikai buvo dar maži. Abu 
s u k a k t u v i n i n k a i p a s i ž y m i 
nuolankumu, kantrybe, darbš
t u m u , pareigingumu, meile 
tėvynei i r artimui, pamaldumu. 
O n u t ė , dažniausiai pirmoji , 
sekmadieniais prieš Mišias pra
veda rožančiaus maldas Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčioje. 

Š v e n t ė s proga l ab i aus i a i 
norisi paryškinti jų nuopelnus 
ir darbštumą Jei kas klaustų: 
„Ar Detroito apylinkės lietuvių 
telkinyje yra buvęs bent vienas 
įvykis: seimas, suvažiavimas, 
kongresas, minėjimas, pager
bimas, šventė be Mykolo Aba
r iaus meniškų plakatų, įrašų, 
dekoracijų... Kurie juose daly
vauja ir stebi — komentarų ne

reikia. Vienoje ir kitoje parapi
joje ma ty t i Mykolo darbai. 
Dievo Apvaizdos parapijoje alto
riaus tr ikampį puošia didžiulės 
iškabos, keičiamos pagal litur
gijos pas ike i t imus . Kiek tų 
paminklų!... Jaunimo stovykloje 
„Dainavoje" — Kalantos, Šaulių 
stovykloje „Pilėnuose"... Savo 
da rbu y r a pr i s idė jęs p r i e 
įrengimo Lietuvių kambario 
Wayne S t a t e un ive r s i t e t e . 
Šaulių sąjungos C. v-bos pirmi
ninkas. Aplankęs turbūt visas 
vietoves, kur t ik organizuoti 
šauliai. Su įvairia parama ne 
kar tą l ankė šaul ius Lietuvoje. 
Onutė, ku r prašoma pagalbos, 
nemoka ats isakyti , nors jos 
pilnos rankos darbų namuose, 
ypač kai vaikai buvo maži. Prieš 
k e l i a s s a v a i t e s s k a i t ė m e 
klebono V. Kriščiūnevičiaus 
padėką Abariams. Patys jie savo 
darbais nesigiria. Per „Lietu
viško Balso" radijo valandėlę 
Mykolas Abarius dėkojo visiems 
juos sveikinusiems. 

Te Aukščiausias globoja ir 
laimina jubi l ia tus Onutę ir 
Mykolą Abarius. 

R. R a ž a u s k i e n ė 

KONCERTAS 

Lietuvių Fondo pakviest i , 
Lietuvos Operos solistai Sigutė 
Stonytė ir Arvydas Markauskas 
koncertuos Det ro i te sekma
dienį, sausio 31 d., 12:30 vai . 
p.p. Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, Southfielde, MI. Solis
t a m s a k o m p a n u o s Lietuvių 
Operos dirigentas muz. Alvydas 
Vasaitis. 

Abu solistai, Sibiro tremtinių 
vaikai, savo menines karjeras 
pradėjo Lietuvoje. Sopranas 
Sigutė Stonytė Lietuvos Valsty
biniame Operos tea t re dainuo
j a jau aš tun tą sezoną, kur ji 
atliko pagrindines soprano par
tijas, pradedant Violetos partija 
operoje „Trav i a t a i ir, baigiant 
1992-tus metus, £ . Verti „Na-
bucco". Baritonas Arvydas Mar
kauskas debiutavo Vilniuje 
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DAYTON, OH, 96-TA 
LIETUVOS VYČIŲ K U O P A 

Laimingų Naujų Metų! Mes, 
saulėto Daytono gyventojai, lin
kime gero visiems savo drau
gams. 

Daytono L i e t u v o s Vyč ių 
kuopa daug nuveikė per pas
kutinius mėnesius. 

Pernai rudenį Chris ir Juozas 
Fle tcher surengė s ė k m i n g ą 
kepinių išpardavimą. Dėkui 
visiems aukojusiems p rekes ir 
prisidėjusiems darbu. 

96-tos kuopos valdybos r inki 
mai šiems veiklos metams įvyko 
lapkričio mėnesio sus i r ink ime 
Sv. Kryžiaus parapijos salėje 
vykusioje metinėje iškilmingoje 
v a k a r i e n ė j e . Š ta i naujo j i 
1993-čiųjų metų valdyba: dva
sios vadas kun. Vladas Kata rs -
kis, pirmininkė E. Mikalauskas, 
antroji vicepirm. Julija Goecke, 
iždininkė Barbora Goecke, fi
nansų sekretorė P r a n ė Mika
lauskas, tvarkdar ia i Karol is 
Keivel ir J u o z a s F l e t c h e r 
patikėtiniai — Juozas E . Mantz 
ir J. Mikalauskas. Komi te tų 
valdybon išrinkti: re l iginio — 
Pranė Petkus. Aldona Ryan, 
Stasys Vaitkus ir J. Mika laus 
kas, lietuviškų re ikalų — A. 
Ryan. Stefanija Raštikis ir Aud
ra Varnelis, ku l tūr in ių reik. — 
S. Raštikis ir A. Ryan, r i tua lų 
— P. Petkus, korespondente 
MA Mikalauskas, b iu le ten io 
redaktore — J. Goecke, istorinių 
rejk. — Eugenija Gečas ir Joe 

Ryan, socialinių reik. — Elaine 
Pacovsky ir K. P rašmantas , or
ganizacinių reik. — Judy Sluzas 
ir Eleonora Mantz. sportinių 
reik. — J. Fletcher, sveikinimų 
— Kristina Fletcher, įstatų — E. 
Mantz ir J. Ryan, susisiekimo 
r e i k . — Joyce Berzce l ly , 
santykių palaikymo — J . Gečas 
ir S. Raštikis, viešųjų reik. — 
MA Mikalauskas, fotografė — 
A. Varnelis, bibliotekininkė — 
S. Raštikis. 

Kalėdinis balius buvo sureng
tas Anticoli's restorane. Da
lyvavo 27 asmenys. Dėkui Pra
nei Mikalauskas, surengusiai 
šią šventę. 

Kiekvieną gruodžio mėnesį 
Vyčiai aplanko kiekvieną Sv. 
Kryžiaus parapijos senelį ar 
senelę, sulaukusius 80-tį metų 
ar daugiau, bei kiekvieną ligonį 
ir pagieda jiems kalėdines gies
mes. Šiais metais taip pat tai at
likome. Pradėjome iškylą pėsti, 
o užbaigėme automobilių kara
vanu. Nukeliavome 29-ias my
lias, aplankėme 11 namų. Po iš
kylos Barbora Goecke ir jos pa
galbininkes paruošė mums pui
kias vaišes. Buvo aplankyti Ona 
Ambrose. .Jonas Kvietys, Vero
nika Ontlar, Kazimieras VValu-
sis, Jimmv Kavalauskas , Mor
t a Gevat. Teresė Burgulis , An 
nadel Mi l a skav i t z , Ne l l i e 
Razauskas. Sally Greene, Ona 
Nienaber i>ei Mike ir Alice 
P e t k u s G i e s m ė m s g i t a r a 
akompanavo MA Mikalauskas. 

Mary Agnės Mikalauskas , 

LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
MISS CONNECTICUT 

VARŽYBAS 

North Haven, CT, gyventoja 
Valerija Abate pernai birželio 
mėnesį laimėjo Miss Connec-
tieut varžybas. J i yra kolo
ratūrinis sopranas, ir jos puikus 
Venecijos k a r n a v a l o ari jos 
at l ikimas prisidėjo prie jos lai
mėjimo. Be to, ji laimėjo ir 
maudymosi kostiumų kategori
joje. 

J i yra veikli visuomenėje ir 
savanorė įvairiuose humanita
riškuose projektuose; neseniai 
laimėjo premiją už „Quality of 
Life" projektą. J i yra anksčiau 
dalyvavusi Miss America varžy
bose Atlantic City, NJ. 

Pernai 50-tos New Haven, CT, 
Lietuvos Vyčių kuopos rengta
me Šv. Kazimiero minėjime 
Valerija puikiai giedojo Mišiose. 
J i , tėvai ir seneliai yra šios 
kuopos nariai . 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis,Jr. 
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1979 metais ir nuo to laiko dai
nuoja daugelį pagrindinių bari
tono partijų. Detroite girdėsime 
jį a t l iekant visų labai mėgiamą 
Udrio dainą iš V. Klovos operos 
„Pilėnai". Taip pat girdėsime ir 
k i t a s arijas solo bei duetus iš 
visiems gerai žinomų operų: 
„Bohema", „Carmen", „Travia
t a " , „Nabucco", „Gražina" ir 
k i tų . Nebus pamirštos ir mūsų 
gražiosios lietuviškos dainos. 

Koncerto bilietų ka ina labai 
p r i e i n a m a — t i k 12 dol . 
asmeniui, įskai tant ir kavą su 
pyragais. Bilietai bus plat inami 
ir iš anksto su nuolaida — 10 
dol. asmeniui. Juos ga l ima įsi
gyti iki sausio 24-tos dienos pas 
A. Bražėną prie Dievo Apvaiz
dos p a r a p i j o s , ir p a s V. 
Čižauską pr ie Sv. A n t a n o 
parapijos. 

V . P . 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai. 312-434 5849 (veikia 24 vai.) 
Pirm.,antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robertą Rd., Patoa HNto, IL 

Tai. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p—7 v.v. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)244-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFOM> MEDICAL BUILDING 

•449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 96 St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v. p.p.-7 v.v antrd 12:30-3 v p.p. 
trečd. uždaryta, ketvd, 1-3 v.p.p , 
penkt ir seštd. 9 v.r -12 v.p.p. 

Laimė — kaprizingas sutvė
rimas: jei kas užsispyrės jos ieš
ko, beveik niekad jos neranda, 
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DR. S. LAL 
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(312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tol. (312) 585-0348; 
Re*. (312) 770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4258 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 
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9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills. ILJ 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
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DR. FRANK PLECKAS 
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DR. LEONAS SEIBUTIS 
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Namų 708-381.3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAf IR CHIRURGAS 

6745 W. 83rd St., Chicago, IL 80838 
Vai : pirm . antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 
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Ar ne per brangiai kainuos 

RELIGINĖ LAISVĖ? 
Praėjusį rudenį JAV Kongre

sui buvo pristatytas vadinama
sis Religinės laisvės atstatymo 
įstatymo projektas — , Jteligious 
Freedom Restoration Act" 
(RFRA). Nors atrodytų, kad visų 
religijų vadovybės turėtų ska
tinti to įstatymo rėmimą, prie
šingai — jis kelia kontroversiją, 
ypač įvairiose religinėse gru
pėse, ir kaip tik dėl to nepraėjo 
buvusiame Kongrese. Nors jį 
pristatęs kongresmanas Solarz 
neteko savo vietos Kongrese, jo 
atstovaujamą Brooklyną pri
skyrus kitam distriktui, tiki
masi, kad naujajame Kongrese 
tą patį projektą pristatys kas 
kitas. Todėl gali būti naudinga 
susipažinti su tuo reikalu — 
bent tiek, kiek praėjusį rudenį 
teko apie jį skaityti National 
Catholic Register laikrašty. 

Šio religinės laisvės įstatymo 
projektą — RFRA pereitame 
Kongrese Atstovų rūmuose pri
statė kongresmanas Stephen 
Solarz (D-NY), ir jo tikslas buvo 
apsaugoti nuo religinių teisių 
pažeidimų tuos, kuriems atei
tyje gali tekti kelti bylas dėl 
religinės laisvės pažeidimų. 

Bet šio įstatymo projektas 
visai netikėtai atsidūrė už ar 
prieš abortus politikoje, ir tam 
įvykus, nors RFRA projektas 
yra remiamas kai kurių reli
ginių konfesijų ar grupių, jam 
priešinasi „National Right to 
Life Committee" (NRLC), kuri 
kovoja prieš abortus, ir JAV 
vyskupų konferencija — U.S. 
Catholic Conference". 

RFRE įstatymo projektas yra 
atsiliepimas į JAV Aukščiausio
jo Teismo sprendimą, kuriuo 
buvo patvirtintas Žemesniojo 
sprendimas atleisti iš tarnybos 
du Amerikos indėnus, dir
bančius Oreguii valstijos fi
nansuojamoje programoje kovo
ti su narkotikų vartojimu. Jie 
buvo atleisti iš tarnybos už tai, 
kad savo indėnų genties reli
ginėse apeigose naudojo jose tra
diciškai vartojamą peyote gry
bą, kuris sukelia haliucinacijas 
ir įrašytas į JAV valdžios drau 
džiamų narkotikų sąrašą. 

Tačiau atleistieji tarnautojai 
argumentavo, kad jie buvo 
apsaugoti JAV konstitucijoje 
įrašytos teisės laisvai prak
tikuoti savo religiją. JAV Aukš
čiausiasis Teismas šią bylą, kuri 
dabar populiariai vadinama 
Smith byla, nusprendė valdžios 
naudai. Tai sukėlė didelį pasi
piktinimą įvairių religijų tarpe, 
kur bijoma, jog šis sprendimas 
atidaro duris valdžiai kištis į bet 
kurios religijos praktikavimą. 

Bet kovotojai prieš abortus 
šiame įstatyme įžiūri dar ir kitą 
pavojų. Dabartinis sprendimas 
nurodo, kad tais atvejais, kur 
yra konfliktas tarp religijos 
praktikavimo ir valdžios įsta
tymo, pirmenybė turi būti duo
dama valdžios įstatymui. Kovo
tojai prieš abortus bijo, kad, 
palaikius teisę gauti abortą reli
gine teise (išvedant iš to, kad 
aborto nedarydamas yra reli
gijos praktikavimas), įstatymas, 
apsaugojantis religines teises 
(RFRA), gali apsaugoti teisę 
daryti abortus, tuo sukeldamas 
didelį pavojų negimusiems 
kūdikiams. 

Kongresmanas Henry Hyde 
(R-IL) sako, kad RFRA įstatymo 
pravedimas sumažintų šansus 
atstatyti teisinę apsaugą nesu
skaitomiems negimusiems kū
dikiams. Laiške, parašytame 
progyvybinei organizacijai 
NRLC, kongr. Hyde paminėjo 
dabar einančią bylą Utah vals
tijoje, kur teisme keliamas klau
simas dėl tos valstijos įstatymų, 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 

nėščia. Pastorius, sako ji, „pa
dėjo man prieiti išvados, kad nu
traukimas šio nėštumo buvo tas 
pasirinkimas, kuris atitinka 
mano tikėjimui... kad pagal 
mano tikėjimą, man būtų netei
singa atsisakyti savo siekio būti 
savarankiška tiek dėl savęs 
pačios, tiek ir dėl mano vaikų". 

Kadangi jau dabar keliami 
tokie ieškiniai religinės laisvės 
vardu, kongresmanas Hyde 
„kosponsoriuoja" RFRA įsta
tymo projekto pataisą, kuri pa
darytų šį įstatymą neutralų 
abortų klausimu. Bet to įsta
tymo rėmėjai sako, jog bet 
kur ių in t e resus tur inčių 
grupių prikabintos pataisos 
pažeistų jo pagrindinį tikslą — 
užtikrinti neribotą religinę 
laisvę. 

JAV katalikų vyskupų konfe
rencijos teisinis patarėjas Mark 
Chopko į tai atsako, kad RFRA 
įstatymas yra iš viso nereikalin
gas, o, be to, dar kelia pavojų ne
gimusiems kūdikiams. Straips
nyje, išspausdintame tarpkonfe-
siniame nuomonių žurnale First 
Things Mark Chopko rašo, kad 
RFRA įstatymą galima būtų 
panaudoti, norint pakenkti 
bažnytinėms socialinėms pro
gramoms, gaunančioms valdiš
kų lėšų. Juo taip pat galima 
būtų naudotis, norint atimti 
at leidimą nuo vals tybinių 
mokesčių iš bažnytinių in
stitucijų, pvz. katalikų Bažny
čios, kur i dažnai užima 
nepopuliarias pozicijas kontro
versiškais visuomeninės poli
tikos klausimais (pvz., abortai, 
ginklų mažinimas, ekonomi-
niai-socialiniai klausimai). 

Svarbiausia, rašo Chopko, 
RFRA gali padaryti abortų lais
vės klausimą nebeaktualų, net 
jeigu Aukščiausiasis Teismas 
panaikintų Roe v. Wade spren
dimą, kuriuo motyvuojama 
abortų teisė. 

Nepaisant to, RFRA įstatymą 
remia įvairios religinės grupės, 
jų tarpe „National Council of 
Churches" (kuriam nepriklauso 
nei katalikai, nei ortodoksai), 
įvairios žydų religinės organiza
cijos, „National Association of 
Evangelicals", atstovaujanti 
įvairioms konfesinėms gru
pėms, aktyviai kovojusioms 
prieš abortus. Pastarosios orga
nizacijos teisinis patarėjas For-
rest Montgomery teigia, kad 
Smith sprendimas panaikina 
religinės laisvės teisę ir todėl 
reikia rasti būdą jį panaikinti. 

Anot jo, Smith sprendimas 
grasina tėvų teisei neleisti savo 
vaikui dalyvauti viešosios mo
kyklos literatūros pamokose, jei 
jose studijuojami veikalai, kurie 
tėvams nepriimtini dėl religinių 
įsitikinimų. Smith sprendimas 
gali būti pagrindu priversti 
Amish sektos žmones, kurie 
pagal savo religiją atsisako dau
gumos modernių patogumų, ant 
savo vežimų, kuriais jie važinėja 
vietoj automobilių, užsikabinti 
raudoną trikampį, pažymint, 
kad jų riedmuo pavojingas eis
mui. Pagaliau, jie sako, Smith 
sprendimas gali būti panau
dojamas priversti bažnytines 
įstaigas samdyti aktyvius homo
seksualus. 

Montgomery nuomone, bai
mė, kad šiuo įstatymu bus 
naudojamasi įteisinti abortus, 
yra nepagrįsta ir dėl to jo orga
nizacija, kuri ir toliau aktyviai 
priešinsis abortams, stengsis 
panaikinti Smith sprendimo 
pasekmes. Jie sako, kad jie prie
šinasi RFRA įstatymui, rem
damiesi tik teoretine galimybe, 
kad abortas būtų kada nors pri
pažintas religine teise. Jis 

Jo teisės ir pareigos 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Vasario 14 d. bus renkamas sia balsų gavę, kandidatai. 
Lietuvos Respublikos preziden- Išrinktu laikomas kandidatas, 
tas. Balsuoti galės ne tik Lietu- surinkęs daugiau balsų. Jeigu 
voje gyvenantieji jos piliečiai, pirmajame rinkimų rate daly-
bet ir užsienyje gyvenantieji vavo tik du kandidatai ir nė 
lietuviai, turintieji reikalingas vienas negavo reikiamo balsų 
kvalifikacijas. Labai svarbu, skaičiaus, kaip numatyta 
kad kuo daugiausia užsienyje Konstitucijoje, tada rengiami 
gyvenančių Lietuvos pilietybę pakartotiniai rinkimai (81 str.). 
turinčių asmenų balsavime Išrinktas Respublikos prezi-
dalyvautų ir atiduotų savo balsą dentas pareigas pradeda eiti 
už kiekvieno nuomone rytojaus dieną, ja ibaigus 
tinkamiausią kandidatą. Kaip Respublikos prezidento ter-
praėjusieji rinkimai parodė, minui. Jis prisiekia tautai, 
kartais net nedidelis skaičius 
užsienyje gyvenančių Lietuvos 
piliečių balsų buvo lemtingas. 
Pr ieš r inkimus naudinga 
susipažint i su Lietuvos 
Respublikos prezidento ins
titucija, teisėmis ir pareigomis. 

Pagal Lietuvos Konstituciją, 

Seimo nariams dalyvaujant, 
būti ištikimas Lietuvos 
Respublikai ir Konstitucijai, 
sąžiningai eiti pareigas ir būti 
visiems lygiai teisingas (82 str.). 
Respublikos prezidentas negali 
būti Seimo nariu ir negali 
užimti kitų pareigų ir gauti 

Respublikos prezidentas vado- atlyginimo, tik Respublikos pre-
vauja valstybei, jai atstovauja ir zidentui nustatytą atlyginimą ir 
atlieka visa, ką jam paveda atlyginimą už kūrybinę veiklą. 
Konstitucija ir įstatymai (77 
str.). Resp. prezidentu gali 
būti renkamas Lietuvos pilietis, 
ne mažiau kaip paskutinius tre
jus metus gyvenęs Lietuvoje, 
turįs iki rinkimų dienos 40 
metų ir jeigu jis gali būti 
renkamas seimo nariu (78 str.). 
Prezidentas yra renkamas 
Lietuvos piliečių penkeriems 
metams, visuotine, lygia ir tie
siogine rinkimų teise, slaptu 
balsavimu. Tas pats asmuo pre
zidentu gali būti renkamas ne 
daugiau, kaip du kartu iš eilės 
(79 str.). 

Kandida tu į prezidentus 
įrašomas asmuo, atitinkąs jam 
nustatytus reikalavimus ir su-

Išrmktas Respublikos pre
zidentu, asmuo negali dalyvauti 
politinių partijų ir organizacijų 
veikloje iki naujos Respublikos 
prezidento rinkimų kampanijos 
pradžios (83 Str. i. 

Respublikos prezidentas: 
sprendžia pagrindinius užsienio 
politikos klausimus ir kartu su 
Vyriausybe vykdo užsienio 
politiką; pasirašo tarptautines 
sutartis ir pateikia jas Seimui 
rat if ikuoti ; Vyriausybės 
teikimu, skiria ir atšaukia 
diplomatinius atstovus užsienio 
valstybėms ir prie tarptautinių 
organizacijų; priima užsienio 
valstybių diplomatinių atstovų 
įgaliojimus; suteikia diploma-

rinkęs ne mažiau 20 tūkstančių tinius rangus; Seimui pritarus. 
rinkėjų parašų. Kandidatų skai- skiria ministrą pirmininką, pa

skiria ir atleidžia įstatymu 
numatytus valstybės parei
gūnus; pateikia Seimui Aukš 
čiausio ir Apeliacini Teismo 
teisėjų kandidatūras ir iš jų 
pirmininkus; skiria apygardų ir 
apylinkių teismų teisėjus ir 
pirmininkus; įstatymu numaty
tais atvejais teikia Seimui juos 
atleisti; teikia Seimui trijų 
Konstitucinio Teismo teisėjų 
kandidatūras ir iš jų šio teismo 
pirmininko kandidatūrą; prista
to Seimui Valstybės kontrolie
riaus, Lietuvos banko valdytojo 
kandidatūrą; gali įteikti Seimui 
jais nepasitikėjimą; Seimui 
pritarus, skiria ir atleidžia 
kariuomenės vadą ir saugumo 
tarnybos viršininką; suteikia 
aukščiausius karinius laipsnius; 
ginkluoto užpuolimo atveju, kai 
gresia valstybės suverenumui 
pavojus, sprendžia gynybos nuo 
ginkluotos agresijos, karo padė
ties įvedimo ir mobilizacijos 
reikalus; šiuos sprendimus 
pateikia Seimui tvirtinti ar
timiausiam posėdyje; įstatymų 
nus ta ty ta tvarka skelbia 
nepaprastą padėtį ir apie tai 
pateikia Seimui svars ty t i 
artimiausiam posėdyje; Seime 
kasmet praneša apie Lietuvos 
Respublikos vidaus ir užsienio 
politiką; remdamasis Konstitu
cijoj numatytais atvejais, šaukia 
neeilinę Seimo sesiją, o pasi
remdamas Konstitucijos 58 str. 
numatytais atvejais (kai Seimas 
pareiškia tiesioginį nepasi
tikėjimą Vyriausybe), pirma
laikius Seimo rinkimus; nusta
tyta tvarka teikia Lietuvos 
Respublikos pilietybę; skiria 
apdovanojimus; teikia malo
nę nuteistiesiems; pasirašo 
ir skelbia Seimo priimtus įsta
tymus arba grąžina Seimui 

pakartotinai svarstyti; (84 str. 
1-24 p.). 

Respublikos prezidento asmuo 
neliečiamas, kol jis eina savo 
pareigas, jis negali būti pa
trauktas atsakomybėn. Jis gali 
būti prieš laiką pašalintas tik 
šiurkščiai pažeidęs Konstituciją 
ar sulaužęs priesaiką. Kaltės ir 
pašalinimo klausimą sprendžia 
Seimas (86 str.). 

Respublikos prezidento įgalio
jimai baigiasi: praėjus laikui, 
kuriam jis buvo išrinktas; įvy
kus pirmalaikiams Respublikos 
prezidento rinkimams; prezi
dentui iš pareigų atsistatydinus; 
nusikaltimo; Seimui 3/5 savo 
narių balsų dauguma, atsižvel
giant į Konstitucinio Teismo iš
vadą, nutarus, kad Respublikos 
Prezidentui mirus; Seimui pa
šalinus jį iš pareigų dėl pada
ryto nusikaltimo; Seimui 3/5 sa
vo narių balsų dauguma, atsi
žvelgiant į Konstitucinio Teis
mo išvadą, nutarus, kad Res
publikos prezidento sveikatos 
būklė neleidžia jam eiti savo 
pareigų (88 str.). 

Prezidentui mirus, pašalinus 
jį iš pareigų, kai jo sveikata 
neleidžia jam eiti savo pareigų, 
jo pareigas laikinai eina Seimo 
pirmininkas, o Seimo pir
mininko pareigas laikinai eina 
jo pavaduotojas. Tokiais atvejais 
Seimas per 10 dienų privalo 
paskirti prezidento rinkimus, 
kurie turi įvykti ne vėliau kaip 
per du mėnesius. Seimui ne
galint susirinkti, rinkimus 
skelbia vyriausybė. Išvykusį į 
užsienj ar susirgusį prezidentą 
tuo laiku pavaduoja Seimo 
pirmininkas (89 str.). 

Respublikos prezidentas turi 
savo rezidenciją, kurios finan

savimą nustato įstatymas (90 
str.). 

Kaip matome, Respublikos 
prezidento kompetencija yra 
aiškiai nusakyta Konstitucijoje. 
Jis yra vykdomosios valdžios 
mechanizmo dalis. Svarbesniais 
atvejais jis be Seimo nutarimo 
ar pritarimo negali veikti. 
Tiesa, prezidentas, remdamasis 
Konstitucijos 58 str., gali 
paskelbti pirmalaikius Seimo 
rinkimus, bet tuo atveju jis 
rizikuoja savo padėtimi, nes 
naujai išrinktas Seimas gali 
paskelbti ir pirmalaikius pre
zidento rinkimus (87 str.). Kai 
kuriais atvejais prezidentas, 
remdamasis jam suteiktais 
įgaliojimais, leidžia aktus (85 
str.), bet jie turi būti pasirašyti 
ministro pirmininko arba ati
tinkamo ministro. 

Lyginant šios Konstitucijos 
nuostatus, nusakančius pre
zidento rinkimus, su anks
čiau buvusių konstitucijų, 
randama didelių skirtumų. 
1922 metų Konstitucijoje nusta
tyta, kad Respublikos pre
zidentas renkamas Seimo slap
tu balsavimu 3 metams ir turėjo 
būti ne jaunesnis, kaip 35 metų 
amžiaus. 1928 metų Konsti
tucija prezidento kadenciją 
pailgino iki 7 metų ir kandidato 
amžių pakėlė iki 40 metų. Jis 
buvo renkamas jau ne Seimo, 
bet „ypatingųjų Tautos at
stovų" ir jo teisės žymiai 
praplėstos. Seimas jo negalėjo 
atstatyti, o laikinai pavaduoti — 
jau ne Seimo pirmininkas, bet 
ministras pirmininkas. 1938 
metų Konstitucija dar labiau iš
ryškino prezidento galią, išjung
dama prezidentą iš Vyriausybės 
sudėties, įsakmiai pareiškiant, 
kad prezidentas yra „valstybės 
priešakyje ir jai vadovauja". Šis 
nuostatas, atrodo, yra paimtas 
ir įrašytas dabartinėje konsti
tucijoje. 

čius neribojamas (79 str.). 
Prezidento eiliniai rinkimai 

vykdomi paskutinį sekmadienį, 
likus dviems mėnesiams iki 
Respublikos prezidento termino 
pabaigos (80 str.). Išrinktas pre-

vesdamas jam =adaryti vyriau
sybę, ir tvirtina jos sudėtį; 
Seimui pritarus, atleidžia 
ministrą prmininką; priima 
vyriausybė? grąžinamuosius 
įgaliojimus, išrinkus naują 

zidentu laikomas tas kandida- Seimą, ir paveda jai eiti pareigas, 
tas, kuris, rinkimuose daly- iki bus sudaryta nauja 
vaujant daugiau kaip pusei vyriausybė; priima vyriausybės 
rinkėjų, gauna daugiau kaip atsistatydinimą ir. reikalui 
pusę visų rinkimuose daly- esant, paveda jai toliau eiti 
vavusių rinkėjų balsų, pareigas, arba paveda vienam iš 
Rinkimuose dalyvaujant ministrų eiti ministro pir-
mažiau kaip pusei turinčių teisę mininko pa-eigas, kol bus su
balsuoti, išrinktu laikomas daryta nauja vyriausybė; priima 
kandidatas , gavęs daugiau ministrų ats>tatydinimą ir gali 
balsų, bet ne mažiau kaip vieną laikinai jienv pavesti eiti parei-
trečdalį visų rinkėjų balsų. Kai gas; vyriausybei atsistatydinus, 
pirmame balsavimo rate nė ne vėliau kaip per 15 dienų 
vienas kandidatas negauna pateikia Seinui svarstyti nau-
reikiamos balsų daugumos, tada jo ministro oirmininko kandi-
po dviejų savaičių įvyksta datūrą; mir, strui pirmininkui 
pakar to t in is balsavimas, pristačius, skiria ir atleidžia 
kuriame išstatomi du, daugiau- ministrus; nustatyta tvarka 

Nuolatiniai „Draugo'* bendradarbiai iš Los Angeles. California. Iš k — Ignas Medžiukas, Juozas 
Kojelis ir Vytautas Šeštokas. 
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kad ir 

apribojančių abortų darymą, esą nemano, kad tai iš viso galėtų 
jie suvaržo laisvą religijos prak- įvykti. 
tikavimą. 

Toje byloje ieškovė, pasiva
dinusi „Jane Liberty", sako, 
kad ji, praktikuojanti krikš
čionė, tarėsi su savo pastorium, 
kaip elgtis, jei netikėtai taptų 

Kaip bebūtų, vadinamasis 
Religinės laisvės įstatymas, be 
abejo, vėl bus keliamas ir nau
jame Kongrese, o nesutarimas 
dėl jo, be abejo, nemažės. 

a.j.z. 

Mikas žvilgterėjo. 
— Gal kaimynai atėjo moteriai padėti. 
— Gal... Turėtų būti jau gerai apsiprati 

laišką skaito ir žino, kur rankšluosčiai. 
— Iš fronto? — priėjęs vyras paklausė. 
— Ne, — atvirai pasakiau. — Tik iš ano? pusės. 
— Tai ne vokiečiai? 
— Lietuviai. 
Kalba nutrūko. Jis ėmė viena ranka pumpuoti 

vandenį. Mikas paėmė rankeną, tada vokietis pasi-
turkšdamas ligi pusės apsiprausė. Tuo tarpu Heincas 
atnešė ir rankšluosčių. Išsinėriau iš marškinių ir aš, 
paskum Mikas, o į patį galą Heincas. Smagu buvo atsi
gaivinti šaltu vandeniu. Mikas atsisėdo ant lovio 
krašto, nusimetė batus ir ėmė plautis kojas. — Jeigu 
paklos tokius patalus, kaip jos sesuo, ne sarmata bus 
į lovą lipti. 

— Ką jis sako? — paklausė vokietis. 
— Sako, kad po kelių dienų ėjimo, smagu kojas 

panerti į vandenį. 
— Žinau. Pusvalandį pamirkęs, gali vėl eiti, — 

pasakė vokietis. 
Nusiaviau ir aš. įsišnekėjau. Mes pė t̂ tik nuo 

Berlyno, o juodu beveik nuo Varšuvos. Čia galėjo pasi
duoti amerikiečiams į nelaisvę. Bet nelaisvė yra nelais-

Ir abu sveiki. Heincas sugrįžęs pas motiną. Jis žino, 
ką daryti. Jo kelias baigtas. 

- O mano, - tęsė pasakojimą. - kol kas padirbę 
siu čia. Jai reikia darbininko. I aną pusę, į namus 
kelias uždarytas. Jeigu nepasidaviau amerikiečiams 
ar anglams. į rusų nelaisvę tai jau neisiu. O kur judu? 

- Irgi taip pat. Jeigu rasim, kam būsim reikalingi, 
dirbsim, jeigu ne, kas žino. Ne mes vieni. 

Ir papasakojau, ką mačiau Hamburgo stoty ir kaip 
žmonės važiuoja. 

- Atrodo, kad visas pasaulis neteko namų, — 
užbaigiau. 

Kalbėdamas tarpais mečiau akį į Heincą, tikė
damas, kad paragins pasilikti, kad jo ūkyj darbo užteks 
visiems, bet jis kalbos j tą pus nepasuko nė per nago 
juodumą. 

Pašaukė valgyti. 
Per vakarienę vėl reikėjo papasakoti, kaip buvo pas 

jos tėvą ir kodėl jis nesiryžo nors kuriam laikui ateiti 
pas J4 Gyvulius būtų pažiūrėie kaimynai. Ir Ema... 

- Vargšė Ema, - kartojo, ir ašaros rinkosi pilkų 
akių kampučiuose. 

Mėginau net jos pačios tėvo žodžiais aiškinti, kaip 
sunku viską palikti. Viską, su kuo gulei ir kėlei, viską, 
kas pripildė visą žmogaus buvimą. Ir dar pridėjau tėvo 
galvojimą, kad dabar nebe karas, kad bus nebe 
kariuomenės valia, kad bus kokia administracija, 
kuriai rūpės ne tik, kad būtų tvarka, bet ir kad visiems 
būtų duonos. Duonos gamintojas ir pikčiausiam 
okupantui teužkliūva paskutinis. 

- O tamstos tėvai užkliuvo. 
- Mūsų kitas reikalas. Mūsų nedaug. Mūsų jiems 

vė Pas žmones gavę civilinius drabužius, nuo tvoros ir nereikia. Jiems reikia tik mūsų žemes bet vis tiek 
nusiplėšę porą lentų ir perplaukę į tą pačią p-.i*. Elbė ir to nedaugelio iš karto nesunaikins. Reikės laiko, per 
buvusi šalta kaip Rusijoj žiema, bet va juodu jau čia. kurį nepajėgs naikinti naujai užimtų kraštų. Tuo atve-

ju vokiečiams dar daug laiko prabėgs, kol rusas galės 
pradėti juos žiaumoti. O žinai, ponia, kad istorija yra 
labai sunkiai suvokiamas gyvulys. Jis beveik niekada 
neina ten, kur jo amžininkai mėgina tą galybę vairuoti. 
Jis eina, eina ir visiškai nelauktai pasuka kitur. Kur 
niekas nesitikėjo. Kas žino, kur jis pasuks po metų, po 
kitų, po dešimt, po dvidešimt. O kad ir dabar. Kas gali 
užtikrinti, kad dėl ko nors ir dabar amerikiečiai nesusi
kibs su rusais? 

— Tamsta manai? 
— Nemanau, bet niekada negali žinoti. Kiekvienas 

rytojus ateina su savo dienotvarke. 
Abu vyrai, nedaug tešnekėję, pakilo nuo stalo ir 

išėjo baigti dienos darbų. Pasilikom trise. Valandėlę 
tylėjom. 

— Gal ir mudu galėtumėm ką padėti, — tylėjimą 
pertraukė Mikas. 

— Ne. Juodu tik sužiūrės gyvulius. Labai gaila. 
Mano ūkis nedidelis, tai trise beveik ir apsidirbsim. 
Ypač dabar, kai didieji darbai teprasidės už savaitės 
kitos. Buvau dideliam rūpesty, bet kai atsirado sūnus 
su draugu, širdis palengvėjo. Ačiū Dievui, duonos 
užtenka, tai kviečiu keletą dienų pailsėti, o per tą laiką 
pasidairysiu, gal kur kaimynams būsite reikalingi. 
Daug kur trūksta, bet visi lūkuriuoja sugrįžtant 
savųjų. Prašom, parodysiu, kur galėsite pailsėti, o rytoj 
bus kita diena. 

Pakilom. Nuvedė pastogėn į nedidelį, saulės kiek 
jkaitintą kambarėlį su dviem švariai paklotom lovom. 

— Buvo labai karšta, tai atsidariau langą. Jeigu 
naktį atvėstų užsidarykit. O rytoj miegokit, kiek šir
dys leL. Kai Heincas su Hermanu sugrįžo, tai išmie
gojo po dvidešimt keturias valandas. Jeigu tik miegosią, 
miegokit ir tamstos. Rusai ant kulnų nelipa, skubėti 
nebereikia. . . , . 

(Bus daugiau) 

\ 
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N. METŲ VAIKAS - DAIL. 
ANTANAS ŽALKAUSKAS 

Dabar jis gyvena Šiaurinėje 
Floridoj, Sunny Hills pušyne, 
ežero, turinčio Boat Lake vardą, 
pakrantėje. Kai karš tomis va
saros dienomis būrys vietinių 
lietuvių mėgaujasi drungnom 
ežero bangelėm, netikėtai ir 
nežinia iš kur pasirodo baidarė 
su šviesia bure ir sparčiai 
čiuožia paplūdimio link. Visi 
žinome, kad p a s bes imau
dančius a tp laukia A n t a n a s . 
Lieknas, metų nesu lenk tas , 
ba l ta i p r a ž y d u s i a , g r a ž i a 
pakirpta barzdele, tokiais pat 
ūsais, šypsančio veido, skvarbių 
akių, paplikusiu viršugalviu 
vyras . Tik v i e n a tok ia 
neskestanti baidarė, tik viena 
tokia burė. Antano patyrusių 
rankų valdoma, skersai-išilgai 
skrodžia Boat Lake bangeles, 
nepaisant, kokios krypties ir 
kokio stiprumo vėjai pūstų. 

Vėl jis nejučiom paplūdimį 
palieka ir grįžta į savo garažą 
- ateljė. 

Antanas Zaikauskas gimė 
1923 m. sausio 1 Putil iškių 
kaime, Raguvos valsčiuj, Pane
vėžio apskrity. Kai tėvas 1925 
m. išplaukė į Argentiną sidabro 
ieškoti, motina pasiliko jo laukti 
su trim mažyliais: Antanu, už jį 
metais jaunesne Julija ir už jį 
truputį vyresne Emilija. Kad 
vyro-tėvo belaukiant lengviau 
būtų maitintis, visi išsikėlė į 
Panevėžį. Motina gavo darbą 
. ,Maisto" ' mėsos k o n s e r v ų 
pramonėje ir. vos galą su galu 
sudurdama, visus tr is vaikus 
maitino ir leido į mokslus. Už 

kelerių metų bet koks ryšys su 
v y r u - t ė v u n u t r ū k o . J i s 
sidabrinėje šaly dingo amžinai . 

Panevėžy Antanas baigė pra
dž ios mokyklą ir V y r ų 
gimnaziją. Iš mažens jausdamas 
menininko pašaukimą, 1942 
įstojo į Vilniaus dailės aka
demiją, bet 1943 kovo 17 naciai 
v i s a s Lie tuvos a u k š t ą s i a s 
mokyklas, įskaitant ir minimą 
akademiją, uždarė. 

Išgyvenę 1940-41 metų bolše
vikų terorą, Antanas ir abi sesu
tės 1944 vasarą pas i t raukė į 
Vokiet i ją . Už tą „ b a i s ų 
nusikaltimą'" grįžę raudonieji 
atlygino motinai: ji 10 metų 
turėjo kirsti šimtametes Sibiro 
egles, kurioms gr iūvant , ne 
viena lietuvė paguldė galvą. 
Antanas ir seserys motinėlės 
n e p a m i r š o , d i d e l ė m i s pa
s t a n g o m i s ją i š v a d a v o ir 
a t s i ė m ė Amerikon. Tuz iną 
metų vaikais bei vaikaičiais 
pasidžiaugusi, ji mirė ir palai
dota Detroite. 

Nesisekė Antanui su for
maliais mokslais nė Vokietijoje. 
Miunchene 1946 jis įstojo į 
Unros (UNRRA) universi tetą 
architektūros bei meno studijuo
ti. Bet po pusantrų metų šį uni
versitetą sunaikino nebe naciai, 
o tuomet visur pas i ek ian t i 
bolševikų ranka. 

I JAV 1949 išemigravęs, t r is 
mėnesius pagyvenęs Pit tsburge 
pas gimines, persikėlė į Detroi
tą. Dirbo Genera l Mo to r s 
įmonėje. Pradėjęs žemiausios 
k lasės detalistu. už keler ių 

metų tapo brėžinių tikrintoju ir 
pirmaeiliu projektuotoju. Dailės 
studijoms trečią kartą grįžo 
Detroi te į Arts & Craf t s 
mokyklą prie Wayne State uni
versiteto. 

Kalbant apie Antaną Zai
kauską — dailininką, stebina jo 
darbštumas ir universalumas. 
J a u n y s t ė j e , kol ne tu rė jo 
nuosavo kampo, daugiau užsi
iminėjo t apyba . Su š e i m a 
įsikūręs nuosavam name War-
r en , De t ro i to p r i e m i e s t y , 
a t s i s k l e i d ė ka ip a rch i -
tektas-praktikas, pats paruoš
damas brėžinius, pats juos 
realizuodamas namo viduj ir 
kiemui išpuošti. Nedideliam 
kiemely Antanas buvo įrengęs 
fontaną, miniatiūrinį baseinėlį, 
aplink jį visokių puošmenų. 
Aplink namą Sunny Hills irgi 
formuojasi a r c h i t e k t ū r i n ė s 
puošmenos. 

Bet už vis labiau stebina An
tano medžio skulptūros. Kaip 
kiti lietuviai bei kitataučiai 
medžio skulptoriai, ir Antanas 
m e n i š k a s f igū ras i š g a u n a 
dažniausiai iš vieno gabalo. Ir 
tai ne tik mintį suteikusių kaip 
nors išsilanksčiusių šaknų ar 
plonų šakų . bet dažnai iš 
visiškai nieko nereiškiančių 
pliauškių, a r apvalių rąstelių. 
Visa ta i vyksta jo ateljė — ga
raže, kurio plačiai atvertos 
durys teikia pakankamai švie
sos. Visokie a š t rūs pei l iai , 
skalpeliai, kalteliai, samteliai jo 
rankose daro stebuklus. Formuo
jasi klasiški moterų (rečiau 
vyrų) veidai, grakščios kūnų li
nijos. Sako, apie 50 skulptūrų ir 
p a n a š ų ska ič ių pave ik s lų 
išleidęs į pasaulį, daugiausia 
dovanodamas artimiems žmo
nėms. Šiuo metu dar daug neuž-
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Antano Zaikausko ,.A 

baigtų laukia jo rankų. Skulp 
tor iaus darbas — atsakingas: 
jau visai bebaigdamas sugadinsi 
nosį, ausį ar kad it rankos pirš 
telį, ir savaičių darbas nueis 
vėjais. A n t a n a s pritariančiai 
linkčioja galva ir šypsosi. Ar su
gadino? Kiek kartų' ' Bėjo apie 
ta i turbūt žino tik žmona.. 

Ak, žmona! 
Ilgokai A n t a n a s jos ieškojo. 

Manėm, kad ir neberas. Bet per 
Aust ra l i ją pas iekė Detroitą 
t au rag i škė E r n a Okaitė. Daili. 

tanina" tarp veidrodžių. 

v i l io janč ių akių . A n t a n ą 
pa t raukė kaip magnetas. Jiedu 
susituokė 1957 kovo 30 d. Jiems 
gimė Loreta, dabar inžinierė, 
Linda, dabar mokytoja, Paulius, 
inžinierius. Pradžiai jau laksto 
du vaikaičiai . 

G.M. inžinerijoj 31 metus iš
dirbęs, Antanas išėjo j pensiją ir 
1986 metais atsirado su Erna 
Sunny Hills. Antaną., linkiu 
tai; daugelio nuostabiu skulptū 
ru ir saulėtu metų! 

Alfonsas N a k a s 
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KMIECIK REALTORS 
7922 S. Pulaski Rd. 

4363 S. Archer Ave. 
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DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South VVestern • Chicago 

(312) 7374000 

Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC 
Truck, Volkswagen, Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai. 

LIETUVA, 
vasario 14 paskutinis tavo posūkis 

į kelią, kurio ieškai nuo 1991 Kovo 11 — nepriklausomybės paskelbimo dienos. 
Turi jau savo Seimą, Vyriausybę, viso pasaulio pripažinimą. Valstybės kūrimui užbaigti dabar išsirinksi 

PREZIDENTĄ 
UŽ KOKĮ kandidatą kviesi savo piliečius balsuoti? 

Mes, JAV ir Kanados lietuviai, kviečiame visus Lietuvą mylinčius brolius ir seseris pasisakyti už: 

Uetuvos Konstitucijos bei įstatymų sąžiningą vykdymą ir vykdymo 
priežiūrą, 
okupacijos palikimo atsikratymą ir valstybės sienų užtikrintą 
apsaugą, 

vakarietišką demokratiją ir valstybingumo išsaugojimą, 

įstatymais saugomas žmogaus teises VISIEMS Lietuvos žmonėms, 

laisvą žodį, laisvą mokslo, kultūros, meno kūrybą, 

• privačią nuosavybę, laisvą ūkį, laisvą gamybą, laisvą verslą, laisvą 
rinką, 

• darbo ir atlyginimo pusiausvyrą, laisvą darbdavio-darbininko 
susitarimą, 

• vakarietiškos sąrangos modernią valstybės administraciją, 

• žmonių privataus gyvenimo neliečiamybę ir apsaugą, 

• prieš Konstitucijoje ir įstatymuose numatytų laisvių varžymą, 

DIRBU IR DIRBSIU LIETUVAI. 
PASISAKAU UŽ DEMOKRATINIO 

GYVENIMO DŽENTELMENIŠKUMĄ. 

už šviesesnę Lietuvos ateitį per 

LAISVĘ, VIENYRĘ IR GEROVĘ 
Todėl visus raginame balsuoti už AMBASADORIŲ 

STASĮ LOZORAITĮ! 
Komitetas už „Lozoraitį 
į prezidentus": St. Lozora i t i 

VILNIUS, I992.XI I .29 
Dr J Adomavičius. A. T Antanaitis. St. Baras, dr 
P Kisielius, dr. A. Razma. R Domanskis, A 
Milūnas. dr. J. Valaitis. L Maskaliūnas. dr T 
Remeikis. R. Dirvonis, Br Juodelis, dr T. Kisielius. 
K. Jablonskis. Ed Vitkus. R Rimkus. R. Juškus. 

. . . . . . . . . . . M„, Alg Regis. dr. L. Ragas, Vyt Radžius. L. Narbu-
Stasio Lozoraičio rinkimams padėti siunčiu dol. tis
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LIETUVOS SEIMO NARIO 
DR. KAZIO BOBELIO 

PRANEŠIMAS 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

St. Petersburgas, FL sis, visiems gerai pažįstamas J. 
Paleckis, tegavo tik 29% balsų. 
Antrajame rate, jau po teismo 
sprendimo, 61% balsų dauguma 
laimėjo rinkimus. 

Deputatė J. Bieliauskienė ir 
kun. Svarinskas buvo padavę 

Su šeima ir artimaisiais skundus Vyr. Rinkimų komi-
praleisti šventes į St. Peters- sijai. Joje jam reikėjo praleisti 
burgą grįžo buvęs Vliko pirmi- nemažai laiko, aiškinant savo 
ninkas, dabartinis Lietuvos poziciją ir a tremiant kalti-
Seimo narys ir Seimo Užsienio nimus. Vyr. Rinkimų komisija 
reikalų komisijos pirmininkas jo k a n d i d a t ū r ą patvi r t ino, 
dr. Kazys Bobelis. Ta proga Vėliau J. Bieliauskienė skundą 
Lietuvių klubo Kultūrinių po- pateikė Vyriausiam Teismui, 
piečių būrelis, vadovaujamas J a m buvo iškelti du kaltinimai: 
daktaro Danieliaus Degėsio, L nesąs Lietuvos pilietis, 2. 
paprašė Seimo narį gruodžio 28 neišgyvenęs Lietuvoje 3 metų. 
d. padaryti pranešimą vi- Pagrindiniai jo paaiškinamai 
suomenei. buvo, kad remiantis kaltinimu, 

Susirinko arti keturi šimtai jei jis nesąs pilietis, tai ir dau-
asmenų. Dr. Degesys, prista- guma lietuvių, kaip ir teisme 
tydamas prelegentą, pažymėjo, 
kad jis didelę savo gyvenimą 
dalį praleido kovodamas dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. Ir 
dabar, būdamas Seimo nariu, 
visą energiją pašvenčia tautos 
reikalams. Nors jam buvo siūlo
mos pareigos naujoje vyriau
sybėje, tačiau jis atsisakė, nes 
galvoja, kad geriau pasitarnaus 
tautai, būdamas Seimo nariu. 
Dr. Bobelis, pradėdamas pra
nešimą, pasidžiaugė gausiai 
susirinkusia publika. Pastebėjo, 
kad St. Petersburge yra kalbėjęs 
daug kartų ir visiems yra 
pažįstamas. 

Trumpai papasakojo Vliko is
toriją, priminė 1944 metų dekla
raciją, Vliko Seimo nutarimus 
ir Vliko likvidavimą. Vliko 
įstaiga Washingtone buvo 
siūloma Vagnoriaus vyriausy
bei, bet galutinio sprendimo 
nesulaukta. Tuo reikalu buvo 
kalbėta ir su Abišala — nieko 
konkretaus neišėjo. Tad dabar, 
susitarus, nuo Naujųjų metų 
visas turtas bus perduodamas 
Tautos fondui. 

Ilgesniame išvedžiojime 
pasakojo, kas jį paskatino 
kandidatuoti į Seimą, nurodė 
gana įtemptą rinkiminę eigą, 
kaltinimus laikraščiuose, užves
tą bylą teisme, teismo spren
dimą ir galutinį laimėjimą. 
Paminėjo Tarptautinių San
tykių Katedra, kurios įstei
gimui Tautos fondas paskyrė 
100,000 dolerių, ir toliau fi
nansuoja 19 studentų išlai
kymą. Pabrėžė tos katedros 
reikšmę ir teigiamą įtaką stu
dentams. Čia dr. Bobelis skaitė 
kelias paskaitas apie Vliką, jo 
veiklą ir darbus. Skatinamas 
artimųjų, o ypač studentų, kurie 
pažadėjo padėti rinkimų rekla
mai, nusprendė kandidatuoti 
Krikščionių Demokratų partijos 
sąrangoje, nes nuo studen
tavimo laikų priklausė tai poli
tinei grupei. Pasirinko Mari
jampolę, nes netoli nuo jos yra 
kilę jo tėvai, ir dabar ten esama 
jo giminių. Be to, turi nemažai 
pažįstamų gydytojų, su kuriais 
bendradarbiavo medicininės 
pagalbos organizavimo metu. 

įskaitant dr. Bobelį, rajone 
buvo išstatyta 11 kandidatų. 
Dviem iš jų prieš rinkimus at
sisakius, liko devyni. Jis sako: 
„Atsispausdinau 50,000 lapelių 
su užrašu ir nuotrauka. Pir
miausiai nuėjau į turgų, kur 
daugiausia susirenka, ir pra
dėjau dalinti kiekvienam su
tiktam, kartu, amerikietiškų 
stiliumi, paspausdamas kiekvie
nam ranką ir prašydamas bal
suoti. Susidomėjimas buvo di
desnis negu tikėjausi". 

Prieš rinkimus aplankė vysk. 
Žemaitį, kleboną, kunigus, 
fabrikus, dirbtuves. Kalbėjo per 
Vilniaus ir Marijampolės TV 
stotis, kiek kandidatas buvo 
leidžiama. Be to, papildomai, 
porą kartų savo iniciatyva 
nupirkęs po 20 minučių laiko 
paaiškinti savo programą ir 
planus. Pirmajame rate surinko 
40% balsų, kai tuo tarpu antra-

gausiai susirinkusieji, nėra 
piliečiai, nes jie ir dabai dar te
benešioja Sovietų Sąjungos 
pasus, kur nėra pažymėta Lietu
vos pilietybė. Esąs gimęs Lietu
voje ir, remiantis tarptautiniais 
įstatymais bei Helsinkio aktais, 
niekas jam pilietybės negali 
a t imti ir jis visad gali grįžti į 
savo gimtinę. O dėl gyvenamo 
laiko, tai daug tremtinių ir 
kitur išvykusių Lietuvoje ištisai 
negyveno. Be to, konstitucijoje 
nėra nurodyta, kiek laiko per 
metus (1 dieną arba 365 dienas) 
asmuo tur i gyventi Lietuvoje ir 
t . t . Argumentai, matyt, buvo 
svarūs , nes po gan ilgoko 
apklausinėjimo ir paaiškinimų, 
V y r i a u s i a s Te ismas bylą 
atmetė. J is pastebėjo, kad J. 
Bieliauskienės kaltinimą jis pa
teisina, nes jo nuomone, ta mo
teris nėra sveika. Tačiau jam 
buvę skaudžiausia, kad kun. 
Svarinskas prisidėjo prie skun
do (nors teismui kaltinimų 
nepateikė). J is kunigą Sva
rinską gerai pažįsta ir yra jam 
daug padėjęs. Vieną kartą susi
t ikus, kun. Svarinskas žadėjo 
paaiškinti , kodėl jis tai darė, 
bet iki šiol nieko negirdėjęs. Pri
sipažino, kad buvę momentų, 
kai pagalvodavo, kam į tas bėdas 
įsivėlė: šalta, nėra šilto van
dens, vienas be šeimos, įvairūs 
kaltinimai, bet vėliau kova jam 
tapo principiniu reikalu. 

Dabar jam darbas patinka, 
yra įdomu. Susitinka daug 
užsienio korespondentų ir kitų 
kraš tų par lamentarų. Kaip 
Seimo narys, kas antrą savaitę 
grįžta į savo rajoną padaryti 
p raneš imus , pasikalbėti su 
žmonėmis ir išklausyti jų skun
dus. 

Bendrai Lietuvoje dabar yra 
didelis nepakantumas naujam 
žmogui, naujai idėjai. Daug ky-
šininkaujama, papirkinėjama. 
Daug nusikaltimų ir panašiai. 
J i s kaltino „Lietuvos aidą" už 
pramanytų žinių skelbimą bei 
šmeižtą ir priminė, kad tokius 
dalykus reiktų sutvarkyti. Nors 
Landsbergio tiesiogiai nekal
tino, bet smarkiai peikė buvusią 
vyriausybę, ypač Vagnorių, už 
netvarką, už blogus įstatymus, 
įstatymų nevykdymą, už KGB 
agentų gausą buvusioje vyriau
sybėje. Vėliau priminė, kad 
reikia skirti gerus komunistus 
nuo blogų komunistų. Vieni 
norėjo pasiekti geresnių pozicijų 
ir tuo padėti Lietuvai, kiti 
kenkė tautai. Reiktų atsikratyti 
visais KGB-tais ir stribais, 
tačiau išsiaiškinimus ir spren
dimus daryti juridinio proceso 
būdu, o ne gatviniu metodu, 
neteisingai šmeižiant ar kalti
nant be aiškių įrodymų. Pasi
siūlė padėti, jei kas turi aiškių 
įrodymų. 

J i s galvoja, kad naujasis 
Seimas atitaisys daug padarytų 
klaidų, ypač privatizacjos pro
cese. Visi turi teisę atgauti savo 
turtą, ar jis turtingas, galingas, 
ar vargšas. Šiuo metu buvęs pri
vatizacijos įstatymas sustab
dytas iki sausio 15 dienos, kai 

bus pateiktas naujas įstatymo 
projektas. Naujoji dauguma 
(LDDP) yra ne vienalytė. Esama 
ir labai kairių, yra ir centristų. 
Naujoje vyriausybėje iš 17 
ministrų tik keturi yra LDDP 
nariai, kiti priklauso kitoms 
grupėms. 

Konstitucija, pagal jį, turinti 
daug skylių, nes per greitai 
buvo užbaigta, tačiau pakeitimo 
procesas esąs nelengvas. Teks 
su ta konstitucija gyventi ir 
ruošti procedūrines direktyvas, 
kaip dabar daroma prezidento 
rinkimo taisyklių darbo gru
pėje, kurioje ir jis dalyvauja. Ka
dangi rinkimai buvo demokra
tiniai, nors LDDP ir laimėjo, dėl 
to nereikia nusiminti ir bijoti, 
nes Lietuva niekad nesugrįš į 
komunizmą. Trinties nebus 
galima išvengti dar daug metų, 
bet jis turi vilties, kad anksčiau 
ar vėliau bus susitarta ir dir
bama kartu ir vieningai. Į viską 
reikia žiūrėti, jo nuomone, daly
kiškai ir logiškai. Ne visi vieno
dai galvoja, nevienodai dirba ir 
nevienodai siekia to pačio 
tikslo. 

Pranešimas, tęsesis arti va
landą ir penkiolika minučių, 
neprailgo ir buvo visų su 
dėmesiu išklausytas. Kartais 
susi laukdavo didesnių ar 
mažesnių plojimų. Po to sekė 45 
minučių klausimų laikotarpis 
jau su aštresniais užklausimais 
ir kartais publikos garsiais 
prieštaravimais ir ūžesiu. 

Keli įdomesni klausimai ir 
atsakymai suglaustai. 

Kl. Lito reikalai. 
At. Tas klausimas komplikuo

tas. Buvę nesutarimai ir triukš
mas buvusioje valdžioje. Tiki
masi, kad iki kovo 1 dienos litas 
pasirodys. 

Kl. Ar privatizacijos proce
so metu įsigyta ir parduota 
nuosavybė bus atimta? 

At.Yra sudaryta nauja Eko
nominių nusikaltimų komisija, 
kuri peržiūrės privatizacijos 
dokumentus ir, jei bus rastas 
nusikalstamumas, tai nuosavy
bės įsigijimas bus panaikintas. 

Kl. Kokie Seimo ir vyriau
sybės santykiai? 

At. Ministras pirm. pateikė 
Seimui savo programą, kurią 
Seimas turi tvirtinti. Aš kėliau 
klausimą, kad reiktų programą 
priimti kaip pateikta ir leisti 
šešis mėnesius pagal ją veikti, 
t.y., duoti „medaus mėnesio" 
laikotarpį ir tik tada ją disku
tuoti ar kritikuoti. Ji buvo 
priimta. 

Kl. Kokia nuomonė apie 
Brazauską? 

At. Aš su juo mažai susitinku, 
bet jis daro gerą įspūdį. Atrodo, 
jis nėra tas aršusis komunistas. 

Yra ekonomistas, statybų pla
nuotojas. Sukalbamas. 

Kl. Kariuomenės išvedimo 
reikalai. 

At. Didesnė dalis jos ištrauk- * 
ta. Jie, žinoma, irgi turi proble
mų. Svarbu, kad būtų išvesta, 
kaip susitarta, iki rugpjūčio 
mėnesio pabaigos. Šiuo metu, o 
ką gi mes, lietuviai, galėtume 
daryti, jei koks generolas 
užsimanytų ištraukimą pristab
dyti. 

Kl. Ką galvojate apie Lozo
raičio kandidatavimą į pre
zidentus? 

At. Šis klausimas absurdiš
kas, nerealus. Jį pakvietė visos 
tos mažos grupės, kurios nei 
vieno kandidato neturi Seime. 
Tai galvoja, kad Lozoraitis joms 
suteiks prestižo. Jei jis nori rim
tai kandidatuoti, tegul pats visa 
energija eina taip, kaip aš pada
riau. 

Kl. PLB atstovo klausimas 
vyriausybėje? 

At. Nainys visą gyvenimą 
daro klaidas viena po kitos. Jis 
padarė didelį netaktą, kai mane 
apkaltino „Lietuvos aide", kad 
aš pasiskelbęs reprezentuosiąs 
išeivijai. Aš to nepretendavau. 
Jis taip pat reikalavo, kad būtų 
įsteigta ministerio be portfelio 
pozicija išeivijai atstovauti. To 
ypač norėjo rytiniai lietuvių jun
giniai (Rusija, Sibiras ir kiti). 
Bet grįžęs jis parašė, kad su ta 
pozicija nesutinka ir bendra
darbiaus, kaip anksčiau. Tai ir 
vėl jo naujoji klaida. 

Kl. Ką galvojate apie 
Prunskienę? 

At. Ji neturi jokios pozicijos. 
Neturi jokios įtakos. Nėra 
Seimo narė. Netrukus ji turės 
stoti prieš Apeliacinį Teismą. 

Kl. Buvo pranešta per Vil
niaus radiją užsieniui, kad 
galvojate kandidatuoti į pre
zidentus? 

At. Dar ne?u apsisprendęs. 
Daug kas man siūlo kandi
datuoti. Kai grįšiu pasitarsiu, 
pažiūrėsiu. Jei žmonės manęs 
norės, tai ?utiksiu. Dar nėra ofi
cialiai pasiskelbusių kandidatų. 
Tai turi būti atlikta iki sausio 
10 dienos. Šiuo metu pramatomi 
trys kandidatai: Brazauskas, 
Landsbergis ir Antanavičius. Aš 
padarysiu nutarimą už keletos 
dienų. Sunku bus nurungti Bra
zauską. 

Kl. Kodėl J ū s perbėgote į 
Krikščionių Demokratų at
skalūnų sąjungą? 

At. Netiesa. KDS-ga yra 
tikroji, originalioji KDP-ja. (čia 
jis pateikė kiek komplikuotą 
ilgesnį paaiškinimą apie Krikš
čionių Derr. kratų junginius). 

Kl. Kodėl J ū s taip neigia
mai atsiliepiate apie Lands

bergį? J u k jis išvedė Lietuvą 
į N e p r i k l a u s o m y b ė s 
paskelbimą. 

At. Landsbergio aš nekaltinu. 
Jis geras žmogus. Susitinkame 
ir kartu dirbame Seime. Tačiau 
kaltinu asmenis, kuriuos jis 
parinko apie save; netinkami 
žmonės. 
Dr. Degesys, padėkojęs prele
gentui už išsamų ir atvirą 
pranešimą, pakvietė dalyvius 
pasivaišinti kavute, pasišneku
čiuoti ir, jei norėtų, asmeniškai 
pasikalbėti su dr. K. Bobeliu. 

Mečys 
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DĖKOJA UZ STIPENDIJAS 

DAINŲ ŠVENTE 
VILNIUJE 

1994 m. liepos 7-10 d. Vilniu
je vyks Lietuvos dainų šventė. 
Į šią sukaktuvinę šventę (70 m. 
nuo pirmosios dainų šventės 
1924 m. Kaune) yra pakviesti ir 
išeivijos chorai, dainos vienetai, 
šokių ansambliai. 

Toronte sudarytas organizaci
nis komitetas, kuriam pirminin
kauja Juozas Karasiejus. Šiam 
komitetui priklauso Rita 
Karasiejienė, kuri rūpinasi 
šokių reikalais , ir Dalia 
Viskontienė — chorais bei 
dainos vienetais. Jos abi buvo 
pakviestos Lietuvos Kultūros ir 
Švietimo ministro D. Kuolio 
atlikti šį darbą, būti dainų ir 
šokių vadovėmis išeivijos meno 
vienetų. 

Chorų vadovei Daliai Viskon-
tienei, o kartu ir visam orga
nizaciniam komitetui labai 
svarbu žinoti, kiek choristų 
mano važiuoti iš kokių vietovių 
(adresas) ir maždaug kokio am
žiaus. Visos šios žinios rei
kalingos tolesniam darbui, o 
svarbiausia repertuaro parinki
mui. Maloniai prašytume visus 
chorų ir dainos vienetų vadovus, 
galvojančius dalyvauti 
sukaktuvinėje Lietuvos dainų 
šventėje, kuo skubiausiai 
parašyti atsiliepimą ar žinutę, 
vėliausiai iki š.m. vasario 25 d. 
šiuo adresu: 1994 m. Lietuvos 
dainų šventė — išeivijos org. 
komitetas, c/o Algis Nausėdas, 
1011 College Street, Toronto, 
Ont. M6H 1A8. 

Gavę jūsų žinutes, išsiųsime 
registracijos anketas. Remiantis 
gautomis žiniomis iš Lietuvos, 
šventės repeticijos prasidės 
liepos 5 d. Išeivijos vienetai 
būtinai kviečiami jose dalyvau
ti. Nakvynė ir maistas šventės 
metu bus parūpintas. Gavę dau
giau žinių, stengsimės skubiai 
informuoti spaudoje. 

Organizacinis komitetas 

Cicero Lietuvių Medžiotojų 
klubas gavo laišką, kuriame dvi 
lietuvaitės — Violeta Vin-
cevičiūtė ir Edita Jarmalavičiū-
tė, dėkoja už joms paskirtas 
vienkartines stipendijas. Laiške 
taip rašoma: 

„Dėkojame jums už vienkar
t ines stipendijas, kurios 
konkurso keliu buvo paskirtos 
Aplinkos Inžinerijos Instituto 
magistrei Editai Jarmalavičiū-
tei ir doktorantei Violetai Vin-
cevičiūtei. Mes abi tiriame 
Nemuno baseino, Kauno bei 
Kuršių marių vandens kokybę 
ir kuriame atitinkamus ma
tematinius modelius jo įverti
nimui, prognozavimui bei valdy
mui. 

Savo moksliniame darbe 
bendradarbaujame su LUNDO 
Technologijos universitetu (Šve
dija) bei Danijos Technikos uni
versiteto mokslininkais. Būtų 
naudinga palaikyti kontaktus 

su šios srities specialistais JAV. 
Dar kartą nuoširdžiai dėko

jame jums už paramą. Jeigu 
jums būtų įdomi mūsų ar naujo 
Aplinkos Inžinerijos instituto 
veikla, parašykite mums ir mes 
su dideliu malonumu apie tai 
informuosime. 

Laimingų Naujų metų!". 
Violeta Vincevičiūtė, 
Edita Jarmalavič iūtė 

ORTODOKSŲ KALĖDOS 
Chicagoje ir apylinkėse 

gyvena apie 100,000 Rytų apei
gų katalikų. Praėjusį ketvirta
dienį, sausio 7 d., jie šventė 
Kalėdas, kurios švenčiamos 
pagal Gregorinį kalendorių. 

KALĖJIMO BIBLIOTEKA 

Cook apskr. kalėjimo biblio
teka, taupant lėšas, buvo 
uždaryta, bet nuo šių metų pra
džios vėl atidaroma. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVEROREEN PARK, IL 60642 
TEL. (709) 422-3000 
FAX (709) 422-3163 

* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti. 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an-
trad., ketvlrtd. ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tr*čd. 9 v.r.—7 v.v. 

Dr. K. Bobelio kalbos St. Petersburgo I. -
iš k. — kun. M. Čyvas, lietuvių prancišk 
tis, A. Grigaitienė-Devenienė, P. Gudor. 

vių klube klausosi gausiai susirinkusi publika. I eil. 
4 vienuolijos provincijolas kun. P Barius. K Grigai-
»ė, A. Gudonis. M. Ugenienė. 

Nuotr. dr. D. Degėsio 

v 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones; - etuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
C ARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paKe^ pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 da^"1 dienų. 

9S29 South 791h Av*nu« 
Hlckory HIII, Illinois 60457 

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius. Ustuva 
Tatafona* 736-822 Ir 736-840 

GAIDAS-DAIMTD 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 5234)440 

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 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. 

Vlarquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South SOth Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD V PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Lie tuvos Respub l ikos 
general inis konsulatas Chica-
goje praneša, kad ryšium su 
Lietuvos prezidento rinkimais 
konsulato įstaiga bus atidaryta 
šį šeštadienį, sausio 16 dieną, 
nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p. Konsula
tas primena, kad registracijos 
terminas prezidento rinkimams 
yra trečiadienis, sausio 20 d. 
Asmenys, kurie nori įsigyti 
piliečio pažymėjimus ir daly
vau t i Lietuvos prezidento 
rinkimuose, bet negali atvykti 
į konsulatą įprastom darbo 
valandomis, prašomi atvykti į 
konsulatą šį šeštadienį tarp 
10 v.r. ir 1 v. p.p. 

x Vakaronė su laureatu 
poetu Kaziu Bradūnu bus penk
tadienį, sausio 15 d., 7 v.v. Jau
nimo centro kavinėje. Visuo
menė kviečiama gausiai daly
vauti ir praleisti valandėlę-kitą 
tikrai dvasinės atgaivos nuo
taikoje. 

x Algis Zaparackas, Detroi
to „Lietuviškų melodijų" radi
jo valandėlės vedėjas ir „Drau
go" korespondentas, atsto
vaudamas „Draugui", stebės šį 
penktadienį, sausio 15 d., Chica-
gos stadione vyksiančios Chica-
gos „Bulis" ir San Francisco 
„Golden State Warriors" pro
fesionalų krepšinio komandų 
rungtynes. Ateinančios savaitės 
„Sporto apžvalgos" skyriuje 
spausdinsime Zaparacko 
pašnekesį su Šarūnu Marčiu-
lioniu, „G.S. Warriors" koman
dos žaidėju. 

x Šakių parapijos klebo
n a s kun. D. Brogys rašo: 
.„...planuojame ir bandome kaip 
padėti jaunam žmogui tapti 
tikru lietuviu ir žmogumi, šei
moms — būti dvasiniais tautos 
židiniais, seneliams ir naš
laičiams — mažinti jų skurdą, 
vienatvę ir kitas negalias... 
Įrengti senelių globos namus 
reikalinga dujinė arba elektrinė 
viryklė, du šaldytuvai, vandens 
šildytuvas voniai, aštuonios 
lovos, keturios spintos, televizo
rius ir kitų baldų. Įkurti Šakių 
parapijos jaunimo ir šeimos 
klubą reikia dviejų šaldytuvų, 
vandens šildymo aparato, kavos 
ruošimo aparato kavinei, dviejų 
mikserių, įvairių baldų, televi
zoriaus, video— VHS, audio apa
ratūros, kasečių ir t.t.". Šakie
čiai prašomi paremti šiuos svar
bius parapijos klebono planus. 
Skambinkite Juozui Kregždžiui 
(815) 838-2447 (1068 Ashley Ct. 
N3B, Lockport, IL 60441). 

x Lietuvos Vyčių choro 
va ldyba maloniai kviečia lietu
viškąją Chicagos visuomenę į 
savo metinį pokylį sausio 16 d., 
šeštadienį, Šaulių salėje, 2417 
W. 43 St. Bus šalta-šilta vaka
rienė, trumpa dainų programa 
ir šokiai, grojant Ramanausko 
okestrui. Bilietus rezervuokite 
šiuo tel.: Stasė R u d o k a s , 
312-471-2239. 

(sk) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant, atvykstu i 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikait is , Accountant, tel. 
708-597-9454. 

(sk) 

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

(sk) 

x Balfo Cicero skyr iaus 
metinis susirinkimas įvyks sau
sio 31 d., sekmadienį, Šv. An
tano parapijos salėje. Cicero, IL, 
tuoj po 11 vai. lietuviškų Mišių, 
kurios bus aukojamos ui gyvus 
ir mirusius skyriaus narius bei 
rėmėjus. Visi kviečiami gausiai 
dalyvauti pamaldose ir 
susirinkime. 

x Stud. Jūra tė J a n k a u s 
kaitė deklamuos meninėje daly
je pedagogo J. Dainausko pager
bime š.m. sausio mėn. 24 d., 3 
vai. p.p. Jaunimo centro 
kavinėje. Pagerbimą rengia Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centras. Pedagoginis lituanis
tikos institutas, Vydūno fondas, 
Lietuvių istorijos draugija ir 
Akademinis skautų sąjūdis. 

x LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba kviečia visus 
dalyvauti Chicagoje esančio 
Lietuvos konsulato išlaikymo 
pobūvyje Lietuvių Tautiniuose 
namuose, 6422 S. Kedzie. Pobū
vis įvyks sausio 23 d., 7 v.v. Bus 
karšta vakarienė ir gražios 
muzikos sūkury praleisime nors 
trumpą valandėlę su mūsų kon
sulu Vaclovu Kleiza. Savo daly
vavimu parodysime, kad įverti
name konsulato darbą ir 
prisidėsime prie jo išlaikymo. 

x Amber Health Center, 
esantis Bridgeview, IL (7271 S. 
Harlem Ave.), kurio savininkė 
yra dr. Vilija Kerelytė, ruošia 
savisaugos seminarą, pavadintą 
„Street Smarts and Defensive 
Techniąues" š.m. sausio 19 d., 
tarp 7 ir 8 v.v. Audra Linta-
kienė pademonstruos karate 
techniką, kuri labai naudinga 
apsigynimui, kai kas nors 
užpuola. Dalyvavimas be įėjimo 
mokesčio. 

x L ie tuvos Va l s tyb inės 
operos solistų — Sigutės Stony
tės ir Arvydo Markausko kon
certas, įvykęs sausio 10 d. J. 
centre Chicagoje, nuo pirmos 
dainos nudžiugino publiką, iš
girdus lietuvių kūrybą. Gau
siais plojimais visa publika atsi
dėkojo solistams už aukšto lygio 
koncertą. Retai tenka girdėti 
tyro, skambaus, giliai išlavinto 
balso lengvą didėjimą, kurį per
teikė solistė Sigutė Stonytė. 
Solistas Arvydas Markauskas 
pasirodė, kaip stiprus partneris 
S. Stonytei, sudarydami puikią 
meninę puotą. Kiti jų koncertai 
įvyks Los Angeles sausio 24 d.. 
Detroite sausio 31 d., Cleve-
lande vasario 7 d. ir Lemonto 
centre sausio 22 d. 

x A u d r o n ė Budvydas -
Gruss iš New York, NY, paau
kojo „Draugo" vajui 5,000 dol.. 
tačiau sąraše buvo klaidingai iš
spausdinta jos pavardė. 
Atsiprašome ir dar kartą 
dėkojame už tokią gausią auką. 

x Aplankykite dailės pa
roda „Mirtis", gimusi Ameri
koje" sausio 16 d. iki vasario 10 
d. Lietuvių Dailės muziejuje, 
Lemonte. Atidarymas sausio 
16 d. 7:30 v.v. Su savo kūriniais 
dalyvauja 12 dailininkų. Muzie
jaus valandos: šeštd. 11 v.r.—2 
v.p.p., sekmd. 12—2 v. p.p. 

(sk) 
x Advokatas Jonas Nekra-

šius konsultuoja civilinės teisės 
klausimais, rūpinasi nuosavy
bės sugrąžinimo, paveldėjimo, 
pilietybės įsigijimo reikalais, at
stovauja ir gina teismuose, ofi
cialiose įstaigose Lietuvoje ir 
užsienyje, teikia kitą teisinę pa
galbą. Kontoros adresas. Vy
tau to 149, 5400 Šiauliai, Lie
tuva. Tel.: 30513, fax: 20465. 

(sk) 
x American Travel Service 

skelbia papigintus skridimus 
iš Chicagos į Vilnių už $500 į 
vieną pusę ir $835 į abi puses iŠ 
Rygos į Chicagą. Kreiptis: 
American Travel Service, tel. 
708-433-3000. 

(sk) 

Po Lietuvių Fondo koncerto sausio 10 d. Jaunimo centre iš kairės): solistai Arvydas Markauskas 
ir Sigutė Stonytė, muz. Alvydas Vasaitis ir koncerto koordinatorė Marija Remienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

x „Draugas", popiežiaus Jo
no Pauliaus II istorinio apsilan
kymo Lietuvoje proga, organi 
zuoja Amerikos lietuvių kelionę 
į Lietuvą rugsėjo mėnesio 
pirmosiomis dienomis. Prašome 
registruotis iš anksto American 
Travel biuro įstaigoje 
1-708-422-30O0, kuri suteiks 
daugiau informacijų. Šiuo metu 
žinoma, kad popiežius Lietuvoje 
bus rugsėjo 4-7 dienomis. 
Kokiose vietovėse popiežius 
lankysis, bus pranešta vėliau. 
Amerikos lietuvių ekskursijos 
Lietuvoje gaiės tęstis dvi savai
tes, o jei kas norėtų, tai ir ilgiau. 
Labai svarbu jau dabar 
užsisakyti sau vietas. 

x LB Marąuette Parko apy
linkė, norėdama palengvinti 
išeivijos lietuviams užsi
registruoti Lietuvos prezidento 
rinkimuose, kviečia visus, kurie 
nori balsuoti, atvykti į Seklyčią 
sausio 16 d., 3 vai. p.p. užsi
registruoti. 

Visi, kurie balsavo 1992 m. 
gegužės 23 d. Seklyčioje ir 
birželio mėn. 14 Dainoje, bet 
neturi žalio Piliečio 
pažymėjimo, galės jį gauti, tik 
turi atsinešti tris pasines nuo
traukas ir 20 dol. Mes turime 
aukščiau minėtose vietose 
balsavusiųjų dokumentus. Visi, 
kurie turi Piliečio pažymėjimą 
ir nori balsuoti prezidento 
rinkimuose, būtinai turi užsi
registruoti. Visiems, kurie 
balsavo 1992 m. spalio 25 d. 
Seimo rinkimuose, nereikia 
registruotis. Jeigu kas neaišku, 
skambinkite 312-471-0811, 
mielai paaiškinsime. 

x Brighton Pk. Liet. Namų 
Sav. draugijos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 17 d., 
sekmadienį, 11 vai. ryto 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
mokyklos salėje, 4420 S. Fair-
field. Visi nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti ir atsinešti 
nario knygutes. Po susirinkimo 
vaišės. Valdyba. 

(sk) 

x „Maironio" lituanistinė 
mokykla Lemonte kviečia 
visus pasisvečiuoti metiniame 
pokylyje sausio 30 d., šeštadienį, 
7 v.v. Pasaulio lietuvių centre. 
Bus šilta-šalta vakarienė, veiks 
loterija, šokiams gros „Žiburio" 
orkestras. Stalus arba pavienes 
vietas rezervuoti: te l . 
708-961-3896 a r b a tel . . 
708-971-1795. 

(sk) 
x MAISTO SIUNTINIAI 

sudaromi iš sūrio, aliejaus, deš
rų ir kitų gerų maisto pro
duktų. Galite užsisakyti aspi 
rino ir vitaminų. Pervedami 
palikimai. Pinigus doleriais 
galima pervesti skubiai jūsų 
giminėms. Atsiskaityti iki 
vasario 6 d. TRANSPAK fir
mos naujos atstovybės jau dir
ba Detroit, Cleveland, New 
York ir Hartford miestuose. 
Transpak, 2638 W. 69 St., tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„ŽIBURĖLIO" 

MOKYKLĖLĖS VEIKLA 

Trys, keturi: „Kalėdų seneli, 
važiuok į Lemonta, čia maži 
vaikučiai laukia ir valio, valio 
tau šaukia!" Nuaidėjo per Lietu
vių centro salę , Žiburėlio" 
mokyklėlės mažamečių 
ska id rūs balseli? i Kalėdų 
eglutės programos metu. Įspū
dingas „Žiburėlio" Kalėdų eglu
tės pasirodymas, paruoštas 
mokyklos vedėjos Danutės Dir 
vonienės k a r t u su pagal
bininkėmis Violeta Karaliene ir 
Dainora Stelingyte, įvyko gruo-

x Šarūną Marčiulionį ma
tysime žaidžiantį šį penkta
dienį, sausio 15 d.. 7 30 vai. vak. 
Chicagos stadione vyksiančiose 
Chicagos , ,Bulis" ir San 
Francisco „Golden State War-
riors" profesionalų krepšinio 
komandų rungtynėse. Rungty 
nės bus transliuojamos ir per 
televizijos kabelinį sporto 
kanalą. 

x J aun i lietuviai krepšinin
kai (12-29 metų amžiaus) kvie
čiami įsijungti į ..Lituanicos" 
sporto klubo krepšinio jaunių 
komandą. Treniruotės vyksta 
šeštadieniais nuo 4 iki 5 v. p.p. 
Lemont Park District salėje. 
Lemonte, prie 107 gatvės, vieną 
mylią j vakarus nuo Lietuviu 
centro. Treniruotes praveda 
Algis Jonynas ir Petras Stukas. 

x Chicagoje mirusio pulki
ninko Juozo Tumo vaikų — 
Birutės, Aldutės ir Romo ieško 
Aldona Bilinskaitė-Balčiūnienė 
iš Kybartų miesto. K. Naumies
čio 11-2, Lietuva. Ji yra artima 
giminaitė ir, neseniai perskai
čiusi knygą „Kelias i Červenę", 
sužinojo, jog pulk Tumas gy
veno ir mirė Chicagoje, o manė, 
kad Sibire. 

džio 18 dieną. Mokyklėlės 
auklėtiniai, pasipuošę šventa
dieniškais rūbeliais, šauniai 
a t l iko eglutės programą, 
šokdami, dainuodami ir dekla
muodami. Mokinukai linksmai 
padainavo svečiams ir tė
veliams apie žaliuojančias eglu
tes, sniego senius su aukštomis 
kepurėmis ir Kalėdų senelį, 
kurio visi mažamečiai įtemptai 
laukė. Atsilankiusį Kalėdų 
senelį pamatę, kiekvienas apsi
džiaugė ir kantriai laukė savo 
eilės priimti kuklią dovanėlę. 

Atlikę eglutės programą, vai
kučiai tvarkingai atsisėdo prie 
savo įprastų staliukų „Žibu
rėlio" klasėje, gražiai sukalbėjo 
maldelę ir kartu vaišinosi 
tėvelių bei mokytojų suruoš
tomis Kūčiomis. Atsi lankę 
svečiai taip pat turėjo progos 
pasivaišinti prie Kūčių stalo ir 
smagiai pabendrauti su kitomis 
„Žiburėlio" šeimomis lietu
viškoje aplinkoje. Smagiai 
praleidę rytą, tėveliai, seneliai 
ir kiti svečiai didžiavosi savo 
vaikais bei anūkais ir džiaugėsi 
mokinukų sukelta kalėdine 
nuotaika. 

Gruodžio 7 dieną „Žiburėlyje" 
įvyko „tėvo-vaiko" vakaras. 
Buvo puiki proga kiekvienam 
„Žiburėlio" mažamečiui nusi
vesti savo tėvelį mokyklėlėn ir 
parodyti jam, ką yra išmokęs ir 
ką jis ten dirba. Tėvai gausiai 
aplankė savo vaikų „darbo
vie tę" , kurioje auklėt iniai 
kruopščiai atliko pasirinktus 
darbe l ius . Ištisą valandą 
„Žiburėl is" ūžė mokinukų 
balseliais, guviai aiškinančiais 
savo tėveliams apie mokyklėlės 
užsiėmimus, uoliai parodydami 
darbelius, o tėveliai stebėjo 
mūsų jaunąjį atžalyną ir džiau
gėsi jo savarank iškumu, 
auklėjimo pažanga. 

Vasario 8 d. „Žiburėlio" 
mokinukai turės progą savo 

mamytes nusivesti į mokyklėlę 
,,motinos-vaiko" vakarui ir 
panašiai parodyti, ką jie ten jo
je dirba. Šiuo metu yra numa
tyta „Žiburėlį" atidaryti 
visuomenės apžiūrėjimui pa
vasarį. Tuo metu besidomintys 
tėveliai su Šeimomis galės 
aplankyti mokyklėlės patalpas, 
susipažinti su montesorine 
aplinka ir pasiteirauti dėl 
registracijos ateinantiems 
mokslo metams. 

„Žiburėlio" rengimo komi
tetas, vedamas Dainės Quinn, 
kartu su „Vaikų namelių" 
rengimo komitetu intensyviai 
ruošiasi mokyklėlių pagrin
diniam lėšų telkimo vajui — ma
dų parodai. Šiais metais madų 
paroda „Skambėk, pavasarėli", 
įvyks vasario 21 d„ sekmadienį, 
elegantiškoje Lexington House 
salėje, 7717 W. 95th Street, Hic-
kory Hills, 12:30 v. p.p. Rengėjai 
atsilankiusius svečius vaišins 
skaniai pagamintais pietumis. 
Veiks turtingas laimės šulinys. 
Visas pelnas bus skiriamas 
„Žiburėlio" ir „Vaikų namelių" 
mokyklėlių išlaikymui. 
Kviečiame visus atsilankyti, 
smagiai praleisti sekmadienio 
popietę, pabendrauti su savo 
pažįstamais ir pasigėrėti nau
jomis šio pavasario madomis, jų 
spalvomis, deriniais. Iki 
pasimatymo madų parodoje! 

Irena Senkevičienė 

PAVYKĘS LIETUVIU 
FONDO KONCERTAS 

Pačiame žiemos viduryje yra 
didelė rizika Chicagoje koncer
tą rengti, bet Lietuvių Fondo 
renginių vadovė Marija 
Remienė rizikavo ir sausio 10 d. 
surengė Sigutės Stonytės — 
soprano ir Arvydo Markausko — 
baritono koncertą. Abu yra 
žinomi Lietuvos operos solistai. 
Iš vakaro per žinias sniego 
audrą žadėjo, tad buvo šiek tiek 
neramu. Iš ryto atsikėlęs, pir
miausiai ėjau pasižiūrėti, kaip 
lauke atrodo. Vaizdas buvo ne
skatinantis iš namų išeiti. Dar 
mielai būčiau po patalais lindęs, 
bet ką paskui Marija pasakys! 
Per žinias minėjo, kad oficialiai 
yra iškritę septyni coliai sniego 
ir dar vieną žadėjo. Pats va
žiavimas tai mažai rūpėjo, tik 
ką darysi, nuvažiavęs į Jaunimo 
centrą, kuomet reikės į sniego 
pusnį lįsti? Bet anksti nuvažia
vus, taip labai blogai nebuvo. 

Publika rinkosi labai pamažu, 
daug kas vėlavosi. Pagaliau 
prisirinko maždaug pusė salės. 
Pagal oro sąlygas — tai dar 
reikia džiaugtis. Reikia paste
bėti, kad buvo nemažai iš Le
monto, Beverly Shores ir kitų 
tolimesnių vietovių. Kurie 
dalyvavo — tai neapsigavo, ka
dangi koncertas buvo labai 
aukšto lygio. Be to, programa 
įdomi ir vykusiai sudaryta. Ir 
mūsų liaudies dainos naujo
viškai harmonizuotos, tai 
kažkaip šviežiai skambėjo. Pro
grama buvo perpinta arijomis 
solo ir duetais. Pradėdami 
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pirmąją dalį, abu solistai pa
dainavo „Tėvynė" — A. Bražins
ko. Jau su pirmuoju duetu 
užsimezgė šiltas ryšys tarp 
solistų ir publikos. Nepaisant 
pūgos lauke, salėje buvo malo
ni šiluma. A. Markauskas 
atliko jauno bajoro dainą iš 
operos „Gražina" — J. Karna-
vičiaus ir Ūdrio dainą iš operos 
„Pilėnai" - V. Klovos. Publikai 
vos plojimą baigus, tuojau įėjo 
S. Stonytė, kuri padainavo 
Ramunės ariją iš operos „Gra
žina" — J. Karnavičiaus ir Mi-
mi ariją iš operos „Bohema" — 
G. Puccini. čia dabar neminėsiu 
po kiekvienos arijos entuzias
tingų plojimų, kuriuos kiekvie
nas solistų pasirodymas iššauk
davo. A. Markauskas sėkmingai 
atliko Don Žuano ariją iš operos 
„Don Žuanas" — W. A. Mozart. 
Plojimams ir bisavimams apri
mus, scenoje pasirodė sol. S. 
Stonytė, kuri šįkart atliko gra
fienės ariją iš operos „Figaro 
vestuvės" — W. A. Mozart. Po 
jos A. Markauskas visus malo
niai nuteikė, atlikdamas Erdvi-
lio ariją iš operos „Lietuviai" — 
A. Ponchielli. Įvairumo dėlei 
solo arijas pakeitė duetas. Buvo 
atliktos dvi lietuvių liaudies 
dainos: „Ta mūs seselė" — 
harm. V. Viržonis ir „Stok ant 
akmenėlio" — harm. I. Oleka. 
Abi dainos, bent rašančiajam, 
negirdėtos ir paliko malonų 
įspūdį. Abiems solistams besi-
lankstant, publika nerimo ir 
reikalavo „biso". Ypač balkone 
esantieji labai organizuotai 
„bisavo", kol išreikalavo. 
„Bisui" atliko liaudies dainą 
„Krenta miglelė". Tuo buvo 
baigta pirmoji koncerto dalis. 

Antroji dalis buvo pradėta 
solo arijomis. Sol. S. Stonytė 
atliko Abigailės ariją (itališkai) 
iš operos „Nabucco" — G. Ver
di. Po jos A. Markauskas taip 
pat pasirodė su Nabucco arija 
(lietuviškai) iš operos „Nabuc
co" — G. Verdi. Kokia kalba 
buvo atliekama, nurodžiau dėl 
to, kad „Nabucco" visai 
neseniai pastatyta ir atlikta 
itališkai. Ir vėl su solo partija 
pasirodė S. Stonytė, atlikdama 
variacijas lietuvių liaudies 
temomis „Ugdė motulė" — F. 
Bajoro. Po jos su savo paskuti
niąja solo arija išėjo A. Mar
kauskas, pada inuodamas 
Eskamiljo kupletus iš operos 
„Carmen" — G. Bizet. Einant į 
koncerto užbaigą, buvo atlikta 
keletas duetų, būtent: „Augo 
kalneliai be pakalnėlių", liet. 
liaud. daina — harm. V. 
Viržonis ir „Oi, užkilnokit var
telius", liet. liaud. daina — 
harm. B. Dvarionas. Užsklandai 
Violetos ir Žermono duetas iš 
operos „Traviata" — G. Verdi. 
Po šio dueto beveik visa publika 
nenuilstamai reikalavo „bisų". 
Kad patenkintų publikos reika
lavimą, padainavo duetą „O 
tėviške, miela..." 

Iki šiol nebuvau minėjęs, kad 
koncertui labai vykusiai ir be
veik virtuoziškai akompanavo 
muz. Alvydas Vasaitis. Tad, 
visiems programos atlikėjams 
išėjus.į scenos vidurį, visa kon
certo publika pakilo ir, audrin
gai plodama, pagerbė mielus 
programos atlikėjus. Jau buvau 
minėjęs, kad buvo svečių ir iš 
Lemonto, pasirodo, jų tarpe buvo 
ir žvalgai. Tad netrukus užgir
dau, kad koncertas bus pakar
totas sausio 22 d., penktadienį. 
Lietuvių centre, Lemonte. O 
visa koncertų pynė vyks anks
čiau paskelbta tvarka: Bostone 
sausio 17 d., Los Angeles sausio 
24 d., Detroite sausio 31 d. ir 
Clevelande vasario 7 d. Koncer
tus organizuoja ir bilietų pla
tinimu rūpinasi tų vietovių 
Lietuvių Fondo įgaliotiniai. 

J . Žygas 
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