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Pagaliau išleista Alberto Vijuko-Kojelavičiaus Lietuvos istorija 

K A Z I M I E R A S B A R Ė N A S 

Šeštajam Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui ruošiantis 

Apie įvyksiantį s impoziumą informuoja i r į 
visuomenę kreipias i dr. Rimas Vaičaitis, Mokslinės 
programos komite to p i r n i n i n k a s . 

kiekvieną dieną numatytas nuo 
8:30 v.r iki 5:30 v.v. Simpoziumo 
kultūriniai renginiai vyks Jau
nimo centre, Chicagoje. Jie bus 
šieji: susipažinimo v a k a r a s 
trečiadienį, lapkričio 22 dieną, 
7:30 v.v. Jaunimo vakaras ketvir
tadienį, lapkričio 23 dieną, 7:30 
v.v.; kultūros vakaras penkta
dienį, lapkričio 24 dieną, 7:30 
v.v.; simpoziumo uždarymas 
sekmadienį, lapkričio 26 dieną, 
12:30 v. p.p. Simpoziumo pokylis 
yra rengiamas šeštadienį , 
lapkričio 25 dieną, 7:00 v.v. The 
Lexington.House, Hickory Hills, 
Illinois. Simpoziumo proga ruo
šiama iškilių lietuvių menininkų 
darbų paroda, kurioje dalyvaus 
dailininkai iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių, Kanados, Europos 
ir Lietuvos. Meno paroda vyks 
dviejose vietose — Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chica
goje, ir Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. 

Simpoziumui yra sudaryta plati 
ir aukšto lygio akademinė pro
grama, susidedanti iš 77 sesijų. 
Yra paruošta daugiau kaip 250 
paskaitų ir pranešimų. Numa
tyta yra šešios pilnaties sesijos, 
kuriose bus iškeliamos kai kurios 
svarbios temos: Lietuvos kultū
rinės perspektyvos; l ietuvio 
architekto paskirtis Lietuvoje ir 
užsienyje; Vytauto Didžiojo uni
versiteto Kaune atkūrimo kon
cepcija; ekologijos ir gamtosaugos 
problemos Lietuvoje; mokslinis 
bendradarbiavimas Sovietų 
Sąjungos pertvarkos laikotarpyje; 
Įgyto imuniteto deficito liga 
AIDS. Pilnaties sesijose padaryti 
pranešimus yra pakviesti pasi
žymėję lietuviai mokslininkai ir 
ekspertai iš JAV, Kanados, Euro
pos ir Lietuvos. Pilnaties sesijos 
vyks ketvirtadieni, lapkričio 23 
dieną, 10-12 v.r. ir 4:30-6 v. p.p., 
penktadienį, lapkričio 24 dieną, 
11-12:30 v.r. ir 4-5:30 v.v., bei 
šeštadienį, lapkričio 25 dieną. 
11-12:30 v.r. ir 4-5:30 v.v. Pilnaties 
sesijų laiku nevyks kitų sesijų — 
tai duos progą visiems moksli
ninkams ir visuomenei kartu 
išklausyti visus šiuos pranešimus 
ir dalyvauti diskusijose. 

Vienas iš svarbiųjų Šeštojo 
(Nukelta į 3 psl.) 

Dr. Rimas Vaičaitis, statybos ir me
c h a n i n ė s inžinerijos profesorius 
Columbia universitete, New Yorke. 

Mokslo ir kūrybos simpoziumai 
yra rengiami kas ketveri metai 
Chicagoje per Padėkos šventės sa
vaitgalį, lapkričio mėnesio gale. 
Šių simpoziumų tikslas yra su
burti lietuvius mokslininkus ir 
kūrėjus, parodyti visuomenei jų 
pasiekimus ir stiprinti lietuvišką 
veiklą tautinėje plotmėje. Tokio 
pobūdžio simpoziumai sutraukia 
dinamišką, kūrybingą ir mokslo 
viršūnes pasiekusią lietuvių 
grupe, kuri parodo ateičiai gaires, 
reikalingas sekti mūsų jaunajai 
kartai. Čia susirenka specialistai 
ir žinovai iš įvairiausių disciplinų 
ir mokslo šakų, o tai duoda jiems 
progą pasidalyti informacija, 
susipažinti su nesavom, skir
tingom mokslo sritim ir praplės
ti savo profesinį akiratį. Subūrus 
po viena pastoge technologus, 
architektus, matematikus, hu
manitarus, psichologus, sociolo
gus, muzikus, menininkus ir es-
tetikus, galima pajusti, kaip įvai
rios mokslo šakos progresuoja ir 
rišasi viena su kita. Tokio plataus 
masto ir užmojo tarpdisciplini 
nių konferencijų ir simpoziumų 
amerikiečių ar kitų tautybių 
mokslinėje visuomenėje, atrodo. 
neįvyksta. 

Šeštasis Mokslo ir kūrybos sim 
poziumas vyks šiais metais nuo 
lapkričio 22 iki 26 dienos Chica
goje. Visos simpoziumo paskaitos 
ir pranešimai, pilnaties ir atski
rų mokslinių sričių sesijos bus 
lapkričio 23, 24 ir 25 dieną Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, II 
linois. Paskaitų laiko tarpas 

Svetur mes čia, atrodo, nejau
čiame savo istorijos bado, nes du
kart buvo naujomis laidomis pa
kartota Adolfo Šapokos redaguo
toji, išleista dr. Vandos Daugir-
daitės-Sruogienės istorija ir kita 
mažėlesnė, Prano Čepėno parašy
tosios du tomai ir dar mokyklos 
reikalui kitų autorių. Tos rūšies 
darbų badą, kaip dabar esame 
matę iš nusiskundimų laikraš
čiuose, jautė Lietuva. Tokia buvo 
Maskvos politika, kad lietuviai 
kuo mažiau žinotų savo tautos 
praeitį ir greičiau susilietų su 
valdančiu „didžiuoju broliu", o jai 
paklusnūs partinės viršūnės lie
tuviai pareigūnai padėjo tokią 
misiją vykdyti. Jei kas pasisekė 
išleisti, tai, atrodo, tik atkaklių ir 
įtakingų patriotų pastangomis. 
Bet ir jų užsimojimai ne kartą už
kliūdavo. Štai prieš keletą metų 
kai kurie lietuviški laikraščiai 
svetur išsispausdino iš Lietuvoje 
leistos pogr indinės spaudos 
straipsnį, kuriame buvo rašoma, 
kas atsitiko su dvitomės Alberto 
Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos 
istorijos vertimu, kuris norėta 
išleisti „Lituanistinės bibliote
kos" serijoje. J is buvo išverstas ir 
spaustuvės surinktas jau 1979 
metais, bet atsirado, kas pakišo 
politinę koją, i r visas didžiulis 
rinkinys suverstas į švino katilą 
ir sulydytas. 

Praėjusiais metais Lietuvos ra
šytojai, savo susirinkime svarsty
dami Lietuvos istorijos ir istori
nės grožinės l i teratūros klausi
mus, pajudino ir Kojelavičiaus 
veikalo klausimą. Po to, tų pat 
1988 metų balandžio mėnesį sa
vaitraštyje Literatūra ir menas 
pasirodė du straipsniai, iš kurių 
paaiškėjo, kas buvo už to veikalo 
išleidimą ir kas pakišo koją. Tai 
istorijai įvadą ir paaiškinimus pa
rašęs akademikas prof. dr. Juozas 
Jurginis gynė reikalą išleisti, o 
prof. dr. Stasys Lazutka kėlė savo 
abejones, nes Kojelavičiaus dar
bas nesąs istorinis, neturįs reikš
mės nei kaip šaltinis, iš viso jo 
reikšmė esanti menka. Be to, 
autorius esąs jėzuitas, kontrrefor
macijos šalininkas ir aktyvus 
vykdytojas, tad jo, sako, nepri-
skirsi prie pažangiųjų vyrų. Nors 
jis ir sutinka su Jurginio teigimu, 
kad Alberto Vijūko-Kojelavičiaus 
darbas yra feodalinės istoriogra
fijos paminklas, priklausantis 
Vilniaus universiteto ir Lietuvos 
kultūros istorijai, bet jo balsas 
anuomet bus lemtingas buvęs, 
nors turbūt ne vienintelis. Dabar 
Literatūroje ir mene anuometiniai 
leidyklos redaktoriai prasitarė, 
kad tada iš aukštoje vietoje sėdė
jusio pareigūno buvo gautas tos 
Kojelavičiaus istorijos laužinio 
egzempliorius, kuriame sužymė
tos skaitytojui pavojingos vietos 
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tokiom antraštėlėm kaip: „Lietu
va pavergta rusų", „Lietuviai už
puola Rusią", „Lietuvos dalį 
užkariauja rusai" ir t.t. Tada, 
sako, visa ko reikėjo bijoti, ir nei
giamas galėjo būti tik lietuvis ir 
čigonas, daugiau niekas kitas. 
Kad ta daugiau neigiama prof. 
dr. Stasio Lazutkos nuomonė bū
tų žinoma ir šios Lietuvos istori
jos skaitytojams, dabar knygos 
pabaigoje spausdinamas aptrum-
pintas jo t a s recenzijinis straips
nis. Taigi šitaip įamžinamas rim
to lietuviško darbo trukdytojas. 

Sąlygos pasikeitė, ir štai dar šių 
metų vasario mėnesio pradžioje 
net ir užsienį pasiekė ta 1988 me
tų data išleista Alberto Vijūko-
Kojelavičiaus Lietuvos istorija 
(išleido Vilniuje Vaga; su prof. 
Juozo Jurginio įvadu ir paaiškini
mais, su pavardžių ir vietovar
džių rodyklėmis — jas sudarė A. 
Daugaravičienė, 824 puslapiai, 
kaina 6 rb . 50 kp.). Ją skaitė, 
svarstė ir jos išleidimui pritarė 
nemaža komisija (pirmininkas J. 
Lankutis, nariai A. Jovaišas, A. 
Maldonis, V. Merkys, E. Ulčinai
tė ir H. Zabulis), dėl to yra ko 
nustebti, kad įsikišo neišmanėliai 
pataikūnai ir nugalėjo visus 
anais 1979 metais, kaip redakci
jos pastabose sakoma, „dėl ideolo
ginės stagnacijos sąlygomis kilu
sių konjunktūrinių kliūčių". 

Dabar paskubomis kartojami 
dideliais tiražais Nepriklausomy
bes laikais išleisti i r seniai nebe
prieinami istoriniai darbai. Pa
kartotas 125,000 tiražu Nepri
klausomybės laikais parašytas 
kolektyvinis veikalas Vytautas 
Didysis, kuris skaitytojų buvo 
tuoj išgrobstytas. 200,000 ar net 
didesniu tiražu išleista Adolfo Ša
pokos redaguotoji Lietuvos isto
rija, kuri dalimis spausdinta ir 
žurnale Kultūros barai Alberto 
Vijūko-Kojelavičiaus veikalo taip 
pat išspausdinta 45,000 egzemp
liorių, nes jo adresatas, kaip sa
koma pastabose, „ne vien mokslo 
visuomenė, istorijos specialistai, 
bet apskritai žmonės, kuriems 
rūpi istorinės minties raida Lie
tuvoje, todėl šis leidimas orien
tuojamas į masinį skaitytoją", 
kuris, žinoma, džiaugsis ir labai 
pagrįstai. 

Keistybių, žinoma, Lietuvos 
spaudoje ir knygų leidyboje šiais 
pokario dešimtmečiais niekada 
netrūko. Viena metasi į akis ir 
šioje knygoje. Vijūkas-Kojelavi-
čius, norėdamas, kad platesnis 
pasaulis galėtų susipažinti su 
Lietuvos praeitim, rašė tą stam
bų savo darbą ne lenkų, bet loty
nų kalba, kuri tada buvotarptau-
tiškai labiausiai paplitusi. Kas 
gi, sakau, ją taip dailiai lietu
viams išvertė? Būtų natūralu 
laukti, kad vertėjo pavardę užtik
tume tituliniame puslapyje. Lei
dėjų aiškinamajame straipsnyje 
tik paminėta, kad vertimą, kur 
buvo reikalinga, taisė E. Ulčinai
tė. Bet paties paskutinio puslapio 
metrikoje vis dėlto pažymėta: „Iš 
lotynų k. vertė L. Valkūnas". Ma
no turimomis žiniomis, šio vertėjo 
net du buvusieji mokiniai — E. 
Ulčinaitė ir H. Zabulis — yra šio 
veikalo redakcinėje komisijoje, 
bet sutiko, kad būtų taip paže 
mintas ir paniekintas vertėjas — 
jo pavardė nugrūsta į patį kampą, 
lyg į šuns būdą. O L. Valkūnas, 
Vilniaus universiteto klasikinės 

Jūratė Urbienė. Laiko tėkmė. Žalgiris. 1977. Gobelenas. Vilna. 300 x 500. Trakų pilis, Lietuva. 

filologijos profesorius, yra ir įžy
mus, daug davęs vertėjas ir įvai
r ių kitų savo srities darbų auto
rius. 

O ko gi džiaugsis lietuvis skai
tytojas ta dabar jau prieinama 
Kojelavičiaus Lietuvos istorija? 
Rašyta prieš 300 metų, ji nėra 
tokia šiuolaikinė, kaip Adolfo Ša
pokos redaguotoji ar dr. Vandos 
Daugirdaitės-Sruogienės parašy
toji ir svetur išleista. Istorikai juk 
pagrįstai sako, kad tasai mokslas 
nuolat ką nors naujo suranda, 
kur reikia pakoreguoti ankstes
nius teiginius. Kultūros baruose 
spausdinamą Adolfo Šapokos re
daguotą veikalą jie kaip tik ir pa
pildo pastabėlėmis, kuriose patei
kiami nauji duomenys. Kojelavi
čiaus veikalą suprasti daug pade
da Juozo Jurginio įvadas ir paaiš
kinimai. 

Toje Kojelavičiaus istorijoje šis 
t a s jau ir dailiai paseno. Pirmiau

sia tai , žinoma, tos anuomet po
puliarios buvusios teorijos apie 
lietuvių kilmę iš romėnų su vi
sais Palemonais ir kitais didikais, 
Lietuvos valdovais, nors ir pats 
autorius šen ten kelia kritišką 
mintį, ypač dėi tų Lietuvą taria
mai valdžiusių legendinių valdo
vų, kad jie įtartinai per ilgai 
sėdėjo sostuose. 

Kaip akademikas Juozas Jurgi
nis įvade nurodo. Kojelavičius ne 
pats visus tuos legendinius ir is
torinius faktus kruopščiai sume
džiojo: jo pagrindiniai šaltiniai 
buvo Maciej Stryjkovski ir Petro 
Dusburgiečio kronikos, tik jis kai 
kur tą medžiagą paspalvino pagal 
savo įsitikinimus. Pats ir auto
rius prisipažįsta, kad jis imąsis 
tvarkyti istoriją, „bet ne naujai 
savo sudėtą, o iš Motiejaus Strij
kovskio metraščių išrankiotą". 

Tik jis pats sprendžia, kurių 
valdovų žygius palankiai reikia 

Vilniaus universiteto dainų ir šokiu ansamblis priešais Šv. Jono bažnyčią 
universiteto kieme. ..Margučio" pakviestas, ansamblis ateinanti savaitgali kon
certuos Jaunimo centre. Chicagoje. 

Gedimino Talucio nuotrauka 

priimti, o kuriuos pasmerkti. Pir
mąjį ir vienintelį Lietuvos kara
lių Mindaugą smerkia ir žudiku 
vadina, nes tas atsimetė nuo 
krikščionybės ir padėjo prūsams 
kovoti su krikščioniais kryžiuo
čiais. Smerkia ir Vytenį, kuris. 
viską sunaikinęs Varmės žemėje, 
krikščionių belaisvių akivaizdoje 
išniekinęs ostiją, bet netrukus 
mūšyje susilaukė bausmės — bu
vo į galvą sužeistas. Bet nesmer
kia Gedimino, kuris atsisakė pri
imti krikščionybę, ir jo sūnų Al
girdo ir Kęstučio. O Vytautas ir 
jo valdymas net giriamas, nes ta
da „Prasidėjo valstybėje klestėji
mo laikai", „niekada ji nei žygių 
šlove, nei valdomų žemių platu
mu nebuvo didingesnė, kaip vieš
pataujant Vytautui". 

Kojelavičiaus istorija nėra 
lietuvių tautos ir jos gyvenimo 
istorija. Mes išjos nesužinosime, 
kaip gyveno tauta, ką ji kūrė. Tai 
daugiau tik krašto valdovų ir 
smulkesniųjų talkininkų istori
ja, o gal tiksliau būtų sakyti: 
karų, įvairių sąmokslų, apgaulių, 
niokojimų, žudymu, kerštų istori
ja. Čia kryžiuočiai, čia kalavijuo
čiai, lenkai ar rusai puola Lietu
vą, čia lietuviai plėšti ir naikinti 
žygiuoja į tuos kaimyninius kraš
tus. Vakarykščiai priešai pajėgia 
susitarti ir pulti kuriuos nors gal 
vakar irgi buvusius priešus, o gal 
ir sąjungininkus. 

O kuo Kojelavičius ir šian 
dien gali patraukti masinį skaity
toją, tai nepaprastai gyvu apra
šymu žygių ir kovų. Skaitai tary
tum kokį romaną, kuriame daug 
įvykių. Jei ne romaną, tai gerus 
reportažus, kuriuose smulkme
niškai aprašinėjami įvykiai. Štai 
kad ir Žalgirio mūšis, kurio apra
šymui skirti keli puslapiai. Ka
riuomenės paruoštos jau stovi 
viena prieš kitą. Vytautas ragina 
besimeldžiantį Jogailą paskubėti 
ir, tarytum kad būtų daugiau 
vaizdingo dramatiškumo, prieš 
mūšį jterpiamas toks epizodą?: 

„Kryžiuočių magistras Ulri 
chas, būdamas tikras del savo 
pergalės ir nenorėdamas delsti. 
išsiuntė išdidžius žygūnus ir 
iškvietė karalių bei Vytautą Į 
mūši. Pasiuntinys nešėsi plikus 
kalavijus, vieną — dešiniąja 
ranka, kitą — kairiąja. Sutiktas 
baigusio melstis karaliaus, jis 
magistro vardu pasišaipė iš, kaip 

(Nukelta j 4 psl.) 
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Susikaupimas prie Lietuvos klausimų Dainavoje 
Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitė 

JUOZAS BAUŽYS 

(Tęsinys 
iš praėjusio šeštadienio) 

Lietuva, Sąjūdis 
ir Bendruomenė 

Šiame simpoziume i politinės 
padėties vystymąsi Lietuvoje 
žvelgė bendruomenininkai: dr. 
Vytautas Bieliauskas, dr. An
tanas Razma, dr. Petras Kisielius 

mius Nainys. Pokalbiui va
dovavo dr. Vytautas Vardys, savo 
įžangoje davęs lyg rėmus, kuriuo
se šiuo metu vyksta Lietuvoje 
drama ir kovos tarp Maskvos, 
partijo- ir Sąjūdžio. Maskva 
nelaukė t jkio įvykių išsivystymo. 
kad persitvarkymo sąjūdžiai 
išaugtų į tautinius judėjimus, 
tačiau dabčr griežtai tvirtina, 
kad Sovietu Sąjunga jokiu būdu 
negali buri išardyta. 

Di t :skas pabrėžė, kad ir 
"< ni; i enė, ir Sąjūdis yra or-

t ;miniai vienetai, o ne or-
ar naciniai. Bendruomenė pa-
aiko artimus ryšius su Sąjū-
?7iu. koordinuojama materialinė 

parama, asmenų atvykimai. Tuo 
pačia plečiasi ir pati Bend-

omenė, jos darbai. Juos dažnai 
kia jau paskirstyti kraštų 
ldyboms ir net atskiroms gru-

(. .-ms 
Dr. Kisielius taip pat nurodė 

Bendruomenės ir Sąjūdžio pana
šumus ir džiaugėsi, kad kontak
tai su Lietuva vis didėja. Jis 
abejojo, ar Sąjūdžio parinkti at
stovai Europoje ir Amerikoje yra 
visiškai tinkami, todėl kėlė tiesio
ginio ryšio su Sąjūdžiu reikalą. 

Dr. Razma taip pat džiaugėsi, 
kad atgimimas Lietuvoje atnau
jino ir LB veiklą, kad išeivijos lie
tuviai daug aukoja pinigų. Smul
kiai išminėjo, kokios sumos ir 
kam buvo išleistos. Iškėlė naujus 
Krašto valdybos projektus ligo
ninėms, vaistams, t remtinių 
sveikatos reikalams ir kt. parem
ti. Tam būtinai reikėtų bent 
puses milijono dolerių. Aplamai 
visas prelegento pranešimas 
sukosi apie pinigines aukas. 

„Tauta kovoja Maskvoje, o mes 
veliamės Washingtone ir nieko 
negauname*' — kalbėjo Bronius 
Nainys. Esame pasimetę, blaš
komės iš vieno kraštutinumo j 
kitą. Tie. kurie anksčiau draudė 
net važiuoti į Lietuvą, dabar pir
mieji ten važiuoja. Reikia keisti 
veiklos krypti, reikia suprasti pa
galiau, kad joks veiksnys Lietu
vai neatstovauja. Turime elgtis 
taip, kaip nori pati tauta Lie-

LFB studijų savaitėje 1989 m. rugpjūčio 13-20 dienomis Dainavoje, Manchester, Michigan, klausimą intensyviai 
aiškinasi Pilypas Narutis, kun. Alfonsas Svarinskas ir prof. dr. Vytautas Vardys. 

Vytauto Maželio nuotrauka 

tuvoje, nes išeivijos — uždavinys 
— tik pagelbėti tautai išsivaduoti. 

Poli t inio cent ro p ro j ek t a s 

Penktadienį visą dieną vyko la
biausiai laukti pokalbiai lietuvių 
„lobbying" centro ir apskritai 
lietuvių politinės veiklos naujų 
metodų reikalais. LFB Centro 
valdybos įgalioti, Juozas Ardys 
ir Ingrida Bublienė jau seniai rū
pinosi tokio akcijos centro pro
jekto sudarymu ir su juo supažin
dinimu šios studijų savaitės 
metu. Tam tikslui buvo paskirta 
net tam tikra suma pinigų, jau
nieji politinės srities profesio
nalai kelis kartus buvo susitikę, 
paruošę projektus ir savo mintis 
dabar Dainavoje išdėstė. Svarsty -
boms vadovavo pati Ingrida 
Bublienė. 

Linas Kojelis kalbėjo pats pir
masis, šmaikščiais žodžiais, nevy
niodamas nieko į vatą, gal kar
tais ir per aštriai išsireikšdamas, 
tačiau pasakydamas pilną tiesą, 
kuri, aišku, ne kiekvienam buvo 
prie širdies. Jo nuomone, mes ne
begalime veikti taip. kaip iki 
šiol. Įprastiniai mūsų veikėjai, 
veiksnių ir organizacijų vadovai 
nesugeba prieiti prie VVashing-
tono politinių sluoksnių, prie 
įtakingų amerikiečių. Iš tolimes
nių periferijų negalima Washing-
tone turėti įtakos. Tad bendras 
visų lietuvių politinės akcijos cen
tras Washingtone su politinės 
veiklos specialistais yra būtinai 
reikalingas. Mes dažnai tebevei
kiame knygnešių laikų metodais. 
Štai dr. Razma kalba apie rinki
mą pinigu vaistams į Lietuvą 
gabenti. O ar ne geriau būtu pri
eiti prie vaistų gamybos firmų ir 

-.-. irvi v 'ose apie Lietuvos ūkj. pramonę ir prekyba kalba prof. dr. Feliksas Palubinskas. Prie stalo kiti svarstybų 
dalyviai: prof. dr. Vytautas Vardys, prof. dr. Vytautas Bieliauskas, dr. Adolfas Darnusis, dr. Rimas Aukštuolis, 
JOHM I' ih« H>n«ka< ir Algis Raulinaitis. 

i į, ,,,. .,, politinio • nirn VV ;i-.hinift<>nc reikalų pristato l.inas Kojelis, jo dešinėje - Ingrida Bubliene, prie stalo 
ukrainiečių politinio centro VVashington* vedėjas Fugene Ivarwew ir Asta Banionytė-Connor 

savo vaikus (Lemonte), kad jie jau 
tęstų darbą Washingtone" (kun. 
Repšys). „Idėja, atrodo, gera, bet 
kaip ją įgyvendinti?" (dr. Razma). 
„Idėja puiki, mes ją jau bandė
me įsiūlyti Bendruomenei ir 
VLIK'ui. Nepasisekė. Būtinai 
reikia varyti toliau. Prarasim 
daug, jei tesirūpinsim vien tik lie
tuvybės išlaikymu. Lietuvių fron
to bičiuliai turi dabar imtis ini
ciatyvos" (dr. Ambrazaitis). 

Popietinėje sesijoje pirmoji 
kalbėjo Rima Janulevičiūtė, 
Atlantoje tvarkanti kabelinės 
televizijos CNN tinklo rytinių 
žinių laidas. J i pabrėžė ryšių su 
televizija ir spauda reikšmę ir 
reikalą turėti tiems ryšiams 
tinkamų žmonių. Rimos Janule-
vičiūtės pranešimas ištisai buvo 
spausdintas šių metų rugsėjo 1 
dienos Draugo numeryje. 

Asta Banionytė-Connor, kuri 
dirba Washingtone kaip konsul
tantė Baltic Freedom League ir iš 
dalies Lietuvių Bendruomenės ži
nioje (išrūpindama Vytautui 
Landsbergiui susitikimus Wa-
shingtone), pateikė įvairią statis
t iką apie Kongreso atstovus, 
kuriuos lietuviai turėtų kontak
tuoti ir paveikti. Ji iškėlė ir 
daugybę aktualių projektų: pa
veikti EPA, kad skirtų finansų 
oro taršos tyrimams Lietuvoje, 
kreiptis į USIA dėl paramos orga
nizacijoms, prašyti Kongreso 
atstovus, kad jie rinkimų me
tu vyktų į Lietuvą, Kazimierui 
Uokai atvykus į JAV, jam padėti 
susirišti su darbo unijomis, ir 
daug kitokių. 

Klausytojai visos dienos po
kalbius sutiko su dėmesiu, daly
vavo diskusijose ir pareiškė Lie
tuvių fronto bičiulių tarybai prita
rimą, pasitikėjimą ir raginimą 
paruošti konkretų planą lietuvių 
akcijos centro steigimui. Vytau
tas Volertas ten pat pažadėjo 
tokiam steigiamam centrui paau
koti kompiuterį ir jo pažadas 
buvo sutiktas plojimais. Tą patį 
vakarą ir šeštadienio rytą stovyk
lautojai bičiuliai savo pažadais su 
parašais užtikrino steigiamo cen
tro pradžiai beveik 27 tūkstan
čius dolerių. 

Šeštadienį posėdžiavo LFB 
taryba ir konkrečiai svarstė tokio 
centro galimybes. Buvo nutarta, 
kad centras steigtinas, organiza
vimo darbą pradedant Lietuvių 
fronto bičiuliams ir prie jo prisi
dedant lygiais partneriais JAV 
Lietuvių Bendruomenei ir Baltu 
Laisvės Lygai, vėliau kviečiant 
įsijungti kitus veiksnius ar or
ganizacijas, įsipareigojimas būtų 
vieneriems metams. įstaiga va
dintųsi „Akcijos centras". Buvo 
svarstytas ir pirmų metų biudže
tas, nutarta tuoj pat kalbėtis su 
LB ir BAFL. Neatrodė, kad atsi
rastų kokių nors kliūčių, nes po 
vakarykščių diskusijų dr. Razma 
rodė nemažą susidomėjimą šiuo 
projektu (Tačiau jau berašant šią 
studijų savaitės apžvalgą, teko 
patirti, kad po savaitės įvyku-

Vytaufo Manelio nuotraukos šiame JAV LB Krašto valdybos 

joms pasiūlyti Lietuvoje steigti 
fabrikus? Tik tam reikia pažinčių 
ir įtakos amerikiečių įsta.gose. 
Pakanka vien tik rašyti rezoliu
cijas, reikia ir jas įgyvendinti, 
pakanka sakyti: padarėme, ką 
galėjome. 

Ilgą ir išsamų pranešimą anglų 
kalba padarė Eugene Ivancew, 
ukrainie t is , ukrainiečių „lob
bying" centro Washingtone ve
dėjas. Papasakojęs apie Ameri
koje įs igalėjusio „ lobbying" 
reikšmę ir svarbą, jis konkrečiai 
apsistojo prie tokios ukrainiečių 
įstaigos, sukurtos tik prieš porą 
metų, o dabar jau sėkmingai ir 
paveikiai at l iekančios įvairų 
ukrainiečiams naudingą darbą. 
Jie tur i savo įstaigą visai netoli 
Kapi to l iaus . Darbą pradėjus, 
reikėjo sudėti pinigų, bet dabar, 
po poros metų. jie atrado kelius, 
kaip prieiti prie amerikiečių 
fondų ir gaut i įvairius „grants". 
Jie j au sugeba įtaigauti valdžios 
įstaigas, ypač Amerikos-Sovietų 
Sąjungos prekybos reikalais, kad 
prekyba su Ukraina neitų per 
Maskvą, prieina prie Kongreso 
atstovų, pravedė keletą ukrainie
čiams naudingų įstatymų. Žo
džiu, per tuos pora metų jie atliko 
darbus, apie kuriuos pirma tik 
svajota buvo. Panašius centrus 
sostinėje tur i ir kitos tautybės, 
tad j is nuoširdžiai rekomenduoja 
ir l ietuviams tokį centrą sukurti. 

Šios pirmosios dvi paskaitos 
sukė lė a u d r i n g a s diskusijas, 
kurių neįmanoma atpasakoti. 
Štai t ik keletas minčių: „Lemon-
tas ir Washingtonas — abi vieto
vės mums reikalingos, bet reikia 
pradėti veikti , kaip veikia visas 
pasaulis. Auklėkim lietuviškai 

posėdyje buvo pasisakyta prieš 
LFB iniciatyvą organizuoti šį 
projektą ir nutarta panašų centrą 
steigti vien tik LB rėmuose. 
Vieno bijome — kad bandymas 
turėti platesnės bazės politinį 
centrą ir vėl bus pakibęs ore.) 

Lietuvos ūkis, pramonė 
ir prekyba 

Šeštadienio rytą buvo platus 
simpoziumas ekonominiais Lietu
vos klausimais. Moderatorius dr. 
Vytautas Vardys, simpoziumo 
dalyviai — Algis Raulinaitis, 
Jonas Pabedinskas, dr. Rimas 
Aukštuolis, prof. dr. Feliksas Pa
lubinskas, dr. Adolfas Darnusis ir 
dr. Vytautas Bieliauskas. Buvo 
kalbama apie Lietuvos ekono
minę padėtį, planavimo ir kai
nų sistemą, priklausomumą nuo 
Maskvos, kooperatyvinių įmonių 
sunkumus, žaliavų skyrimą per 
Maskvos malonę, tranzito ir 
prekybos kontrolę (Palubinskas). 
Reikia uždirbti kietos valiutos, 
užmegzti ryšius su užsienio 
bendrovėmis, neužtektų išmai
nyti Maskvos b iu rokra tus į 
Vilniaus, nes tokiu atveju vis tiek 
n iekas nepasikeistų (Pabe
dinskas). Rimas Aukštuolis nag
rinėjo užsienio bankų finansa
vimo Lietuvos ūkiui galimybes. 
Dr. Darnusis kalbėjo apie Lie
tuvos baldų, cemento ir trąšų 
pramonę. Algis Raulinaitis iškėlė 
laisvosios rinkos galimybes Lie
tuvoje, bet abejojo, ar t a i būtų 
įmanoma komunistinėje sistemo
je. Taip pat darbo ir užmokesčio 
santykis Lietuvoje tebėra labai 
blogas. Dr. Bieliauskas pranešė, 
kad yra sudaryta bendra išeivijos 
ir Lietuvos ekonomijos specialis
tų komisija, kuri studijuoja, kaip 
būtų galima pakeisti padėtį ir 
ruošti tinkamus žmones. 

Miško brolių vakaras 

Vakarais po paskaitų ir disku
sijų skambėdavo bendra daina ar
ba būdavo specialios programos. 
Vieną vakarą prie ežero buvo su
rengtas partizanų — miško brolių 
vakaras. Jo rengimu ir pro
gramos atlikimu rūpinosi studijų 
savaitės dalyviai iš Lietuvos. 
Kun. Ričardas Repšys skaitė 

psalmės žodžius, Saulius Galą-
dauskas — specialiai sukurtą 
maldą. Dai l in inkas Kęstutis 
Balčikonis skaitė savo poeziją, 
kalbėjo apie miško brolių rite
riškumą, papasakojo keletą sa
vo atsiminimų apie pažįstamus 
partizanus. Balčikonio sukurtas 
didelis Vytis gražiai atsišvietė 
gęstančios saulės spinduliuose, o 
ant stalų buvo išdėliotos žvaku
tės. Kun. Alfonsas Svarinskas 
kalbėjo apie partizanų auką ir 
tautos kančias. Tai buvo tikrai 
gilios nuotaikos ir jaudinantis 
vakaras. 

Menas, poezija ir daina 

Dar pradžioje savaitės buvo ati
daryta meno paroda. Joje savo 
kūrybos darbus eksponavo kliv-
landietė Lina Palubinskaitė ir iš 
Lietuvos atvykęs Kęstutis Balči
konis. Dailininkė Palubinskaitė, 
kurios pagrindinė meno šaka yra 
juvelyrų menas, buvo išdėsčiusi 
savo darbus ant stalų, o sienas 
puošė jos tapybos drobės. Daili
ninkas Balčikonis kuria Ameri
koje gana retai sutinkamą ba
tikos meną. Jo darbai didelio for
mato, j ie Lietuvoje dažnai yra 
buvę iškelti įvairiuose susibū
rimuose ir demonstracijose, jų 
tarpe ir Vingio parke. Balčikonis 
aktyviai veikia su Sąjūdžiu ir 
Lyga. 

Parodą atidarė Brazdžionio 
poezijos posmais Milda Lenkaus
kienė ir gražiu žodžiu supažindino 
su dailininkais. Kęstutis Balči
konis buvo pakviestas parodyti 
savo ir savo tėvo, taip pat garsaus 
gobelenų menininko Lietuvoje, 
kūrinių skaidres. Jis pasakojo 
apie savo kelią į meno pasaulį, 
apie patirtus laisvos kūrybos 
varžymus, apie dabartinį tautos 
atgimimą. Jo pasakojime buvo 
jaučiami nuoširdūs pergyve
nimai, p a t i r t i pirmųjų de
monstracijų metu , susi t ikus 
buvusius partizanus, įsijungus į 
Lietuvos Laisvės Lygą, raginant 
tolimosios provincijos žmones įsi
jungti į tautos sąjūdį. 

Su dailininke Lina Palubins
kaite supažindino ir dr. Vytautas 
Majauskas. Lina — Dainavos 
vaikas, čia dar savo vaikystėje 
dažnai akmenėlius rinkusi ir jau 
gal tada apie savo sukursimus 
juvelyrus svajojusi. Jos darbai 
įspūdingi, juose jaučiama inspira-

Rita Markelytė-Dagienė, dainavusi 
LFB studijų savaitės uždaromajame 
literatūros ir muzikos vakare. 
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cija, paimta iš gamtos. 
Paskutinis studijų ir poilsio sa

vaitės vakaras visuomet pats iš
kilmingiausias. Šįmet jo progra
ma susidėjo iš poezijos ir dainos. 
Poetas Bernardas Brazdžionis, su 
savim neseniai iš Lietuvos parsi
vežęs jos nuotaikas ir jomis su 
savaitės dalyviais jau kelias 
dienas dalijęsis, jaunas ir nepa
vargęs stovėjo prieš susikaupusią 
publiką ir skaitė savo poeziją. 
Skaitė su paaiškinimais, kurie 
buvo nepaprastai įdomūs. Buvo 
tikrai nuotaikingas Bernardo 
Brazdžionio poezijos rečitalis. 

Koncertinę dalį atliko solistė 
Rita Markelytė-Dagienė, labai 
reto žemo balso dainininkė. Pia
ninu palydima Vido Neverausko, 
solistė dviem išėjimais atliko 
Brahmso, Mahlerio. Šimkaus ir 
Gruodžio kūrinius. Jos unikalus 

(Nukelta į 3 psl.) 
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Herojų svyravimai, pokario prieštaringumai 
Jono Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo meto" ketvirtoji dalis 

P E T R A S M E L N I K A S 

Per penkis Pergalės žurnalo nu
merius (1988 m. Nr. 8-12) buvo iš
spausdintas turbūt paskutinis 
Jono Avyžiaus Sodybų tuštėjimo 
meto tomas. Jį perskaičius, kyla 
įvairios mintys. Skaitytojui at
rodo, lyg norėta parašyti kažką 
p a n a š a u s į Šolochovo Tykųjį 
Doną, bet autorius, atrodo, yra 
pakeitęs pasakojimo kryptį nuo 
pirmųjų tomų, nes ir laikai kei
tėsi . Į takos romanui greičiausiai 
turėjo ir rusų filmų stilius, tų 
filmų technika. Kokią linkmę pa
sirinko autorius? Ji ne visai aiški. 
Ar etiškai ir humanistiškai trak
tuojamas čia žmogus, skriauda, 
kerš tas , mirtis? Gal epas buvo 
t a m nedėkingas? Ar nenukentėjo 
veikėjų charakteriai nuo idėjų 
krūvio, pakenkdami romano este
t in iam sukirpimui, ir todėl ar jo 
herojai tebėra įtikinantys? 

Į tokius klausimus gal t iksliai 
neįmanoma atsakyti . Tenka gal 
t ik spėlioti, nes romanas Jono 
Avyžiaus buvo rašytas 1985-1987 
metų tarpe, tad dar ne „persi
tva rkymo" laiku. Teko pagalvoti 
i r skaityti net kelias nuomones 
ap ie Sodybų tuštėjimo meto 
trečiąja ir ketvirtąją dalį. Gal jų 
bus ir daugiau. Vieni komen
ta tor ia i (pavyzdžiui, Vincas Nat
kevičius Aiduose) priskiria šias 
pas tarąs ias romano dalis „persi
t va rkymo" dvasiai, nes esą au
tor ius jose jau yra nutolęs nuo 
įprastinių pirmosios ir antrosios 
dalies juoda-balta spalvų, taipgi 
r andami humaniški personažai 
(Nemunis, Džiugas, Keršis), o kiti 
(pavyzdžiui, J. Žemkalnis) tik 
veikėją Keršį laiko įt ikinamu, 
Žemažiūrovą — gan vientisu, o 
Nemunį ir Džiugą — suklijuotais 
ir be gyvybės. Treti (pavyzdžiui, 
Aleksandras Krasnovas Pergalė
je) mano, kad autorius pasisako 
už žmonišką, demokratinį socia
lizmą, grindžiamą savarankišku
m u ir savivalda. 

Problema galbūt glūdi pasi
rinktoje romano formoje: epo 
žanre. Pažintine prasme į romaną 
įvesta daug medžiagos, ir roma
nas , t apęs pažinimo įrankiu, 
pasidaro įvairių pokario metų 
idėjų, jų kritikos, prieštaringumų 
ir buit ies vaizduojančiu pasako
j imu. Autoriui tenka blaškytis, 
norint parodyti visas tas priešin
gybes, ir tokiu būdu išsklaidomas 
skaitytojo dėmesys. Ar autoriui 
reikėjo labiau mestis į vieną ar 
kitą ideologiją? Tokiu atveju epas 
rašytojams yra nedėkinga forma. 

Pasakojimo ašis 

Trumpai , ketvirtosios Sodybų 
tuštėjimo meto dalies turinio ašis 
y ra tokia: šiame tome aprašomas 
daugiausia varganas partizanų 
gyvenimas žeminėje, kova, pra
laimėjimai, klastos, jų buitis. 
Par t izanų vadas Adomas veda 
par t izanę Almonę, susilaukia 
kūdikio ir verčia pirmininką Bigę 
juos laikinai priglausti stribų 

Rašytojas Jonas Avyžius 1972 metais Antakalnyje, Vilniuje. 
Algimanto Kunčiaus nuotrauka 

užimtame dvare. Vėliau Bigė Al-
monei duoda suprasti, kad ji tur i 
eiti į mišką. Almonė su kūdikiu 
išeina ir dingsta nežinia kur. Tuo 
tarpu Nemunis dėl ginčų su par
tiečiais yra Žemažiūrovo įtaria
mas ir norimas išmesti iš partijos. 
Nemunis papuola į partizanų vy
riausio štabo rankas — ten jis 
pareiškia, kad valdžios vykdomos 
represijos, žmonių trėmimai yra 
politinė klaida, tačiau po tokiu 
savo pasisakymu nepasirašo. 

Gediminas Džiugas, buvęs Ne
munio mokytojas, kuris antrojo
je romano dalyje buvo pabėgęs 
pas partizanus, pasidaro j iems 
įtariamas, ir štai slapta įduoda 
surištam Nemuniui granatą. O 
pats pabėga (vėl!) pas Žemažiūro
vą ir, jo milicijos primuštas, at
veda Žemažiūrovo būrį į mišką, 
kur randa susprogdintą partiza
nų vyriausio štabo būstinę ir 
negyvą Nemunį. 

Ūkininkas Keršis, nepajėgda
mas išmokėti tyčia jam pakeltą 
duoklę, prieš pat kolchozų steigi
mą sudegina savo sodybą ir din
gsta. O Adomas gale, besikankin
damas dėl Almonės dingimo, už
klumpa savo namuose įsitaisiu
sius stribus ir, degdamas kerštu, 
ruošiasi visus išnaikinti, bet Bigė 
iš lauko pro langą jį nušauna. 

Veikėjų charakterių 
svyravimai 

Klasta, netikėtumai ir herojų 
svyravimai vyrauja knygoje. 
Nemunis tikrai gal per daug 
komplikuotas. Viduje besiplėšan
t is , jis sudaro beveik du charak
ter ius. Taip pat ir Džiugas. 
Siekiant romanui vientisumo, 
Nemunis galėjo būti padalytas, 
galbūt įvestas dar vienas naujas 
veikėjas (Nemunio teigiamai ar 
neigiamai pusei įkūnyti). Kadan
gi yra ironiška, kad Nemunis, 
t iek mąstęs ir ginčijęsis su 
par t iečia is , tiek nekęsdamas 
Žemažiūrovo, o taip pat ir Linar-
to dėl jo žemdirbystės prievarta
vimo, nekęsdamas t rėmimų, 
Stalino forsuoto kolchozų steigi
mo, patekęs į partizanų rankas, 
atsisako visus tuos savo tvirtus 
įsitikinimus surašyti ir pasirašyti 

po jais. Per visą romaną jei ne to, 
tai kažko panašaus buvo tikėtasi. 
Nemunio Šiaušimasis prieš val
džios piktadarystes gale atrodo 
netvirtas, jo charakteris, su 
pomėgiu ginčams, nepaklusnu
mui, yra neveiklus. Jo viltis, jam 
kalbant su Džiugu, atsklei
džiama, kaip jo tikėjimas, kad 
valdžios „pastatas neužbaigtas. 
Ateis toks laikas [...] Iškuopsim 
šiukšles [...], nuvalysim purvą... 
kraują, išdžiovinsim nekaltų 
žmonių ašaras..." Nejaugi Nemu
nis jau tada atspėjo šiandieninius 
pasikeitimus, atėjusius po 42 
metų merdėjimo? 

Filmų ir šaltinių įtakos 
autoriui 

Partizanų vado Adomo asmeny
je yra keistų, satyriškų brūkšnių, 
kai jis stebėtinai ironiškai galvo
ja apie savo partizanus. Jei čia at
sispindi autoriaus nuomonė, tai ji 
sukarikatūrina partizanus. Aiš
ku, ironizuojami yra ne tik par
tizanai, bet ir stribai, kolchozų 
steigimas. Tačiau mažiau ironi
zuojami rusai, kurių kaltė tik 
dabar, „persitvarkymo" laiku, 
yra keliama. Galima sakyti, kad 
vis dėlto romane yra paberta ir 

stiprių žodžių prieš okupantą ir 
prieš prisitaikiusius lietuvius, 
bet daugiausia tai ateina iš 
partizanų lūpų. Nelygioj kovoj, 
savųjų kartais išduodami, spau
džiami vis giliau į mišką, kai 
kurie iš jų autoriaus yra mieliau 
vaizduojami kaip neracionaliai 
kerštingi, liguistai įtaringi, tik 
retkarčiais žmogiški. Atrodo jie 
kaip charakteriai iš sovietinių 
porevoliucinio karo filmų, kuriuo
se vyrauja klasta, herojų svyravi
mai, laimi tai baltagvardiečiai, 
tai raudonieji. Tiesą sakant, tuo
se kūriniuose išjuokiami balta
gvardiečiai „žaismingu stiliumi", 
nors jie juk priešinosi santvarkai, 
kuri šiandien, po daugelio metų, 
yra laikoma ne tik netikusia, bet 
ir reto brutalumo žmonijos istori
joje. Sodybų tuštėjimo meto auto
rius tų filmų stilių sušvelnina, pa
siteikdamas lietuvių meilę žemei, 
miškui, savo sodyboms, poezijai. 

Taip atsiranda romane daug 
įdomių, realistiškų scenų, epi
zodų, vaizduojančių varganą par
tizanų buitį, jų kenčiamą šaltį, 
nuolatinį rūpestį dėl maisto, bai
mę būti užkluptiems ir jų pergyve
namą nuobodulį žeminėje. Pertei
kiami Mariaus Nemunio drąsūs 
ginčai su partiečiais, jo logiški 
įrodinėjimai, kad klystama, ver
čiant vežti valstybei grūdus, ne
paliekant jų sėjai. Gerai aprašyti 
mėginimai steigti kolchozus, kai 
beveik niekas jų nenori. Ir tie, 
kurie į kolchozus užsirašo, yra 
tokie, kurie neturi nieko prarasti 
(bernai, mažažemiai) arba nepa
jėgiantys išmokėti tyčia pakeltų 
valdžios mokesčių. 

Taigi, aplamai imant, pažintine 
prasme Jono Avyžiaus Sodybų 
tuštėjimo meto tęsinyje yra 
nemaža medžiagos. Atrodo, kad 
rinktasi iš prieinamų šaltinių 
apie tuos Lietuvos kaimui sun
kiai pakeliamus laikus. Bet gal 
dabar, kitais laikais, medžiaga 
bus prieinamesnė, pats autorius 
atviresnis, mažiau svyruojantis. 
Ir iš to galbūt gims dar vienas 
Sodybų tuštėjimo meto tomas ar
ba visai naujas Jono Avyžiaus 
kūrinys. 

Mokslo ir kūrybos simpoziumui ruošiantis 
(Atkelta iš 1 psl.) 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
motyvų y ra noras iškelti ir 
įvertinti reikšminguosius istori
nius įvykius ir perversmus, kurie 
turėjo stiprią įtaką, formuojantis 
lietuvių tautai, kalbai, ekonomi
niam gyvenimui. Tam paminėti 
sukurtas iškilus bronzos medalis 
(skulptoriaus Ramojaus Mozo-
liausko projektas). Pasirinktas 
šio simpoziumo šūkis: „Laisvė — 
Mokslas — Kūryba" nurodo tą 
dvasinę nuotaiką, kur ia ši 
mokslinė konferencija ir svarsty-
bos turėtų remtis. Nemažai lie
tuvių mokslininkų yra pasiekę 
mokslo viršūnes ne tik Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir 
Kanadoje, bet ir viso pasaulio 
plotmėje. Jų darbai ir pasiekimai 
yra didžiai vertinami kitataučių 
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mokslininkų. Per Šeštąjį mokslo 
ir kūrybos simpoziumą numatyta 
pagerbti iškilius lietuvių moksli
ninkus ir kūrėjus, {teikiant jiems 
žymenis kultūros vakaro metu. 

Šeštojo Mokslo ir kūrybos sim
poziumo programa susideda iš 
penkių pagrindinių dalių: griež
tieji mokslai, architektūra ir 
technologija (pirmininkas — dr. 
Stasys Bačkaitis'; humanita 
r iniai ir socialiniai mokslai 
(pirmininkė — profesorė dr. 
Dalia Katiliūtė-Boydstun); medi 
eina ir odontologija (pirmininkas 
— dr. Arvydas Vanagūnas): me
nas ir muzika 'pirmininkė — 
Loreta Venclauskienė); teisė ir 
komerciniai mokslai (pirmi
ninkas — Povilas Kilius). Spau
doje artimu laiku bus pateikta 
daugiau detalios informacijos 
apie kiekvienos šių mokslo sričių 
programą ir apimti, sesijų temas, 
dalyvausiančius mokslininkus. 
Tokio masto simpoziumo orga
nizavimas iš rengėjų pareika
lauja nepaprastai daug darbo, 
energijos ir lėšų sutelkimo. 

Mokslinės programos komi
tetas, kurį sudaro aukščiau pa
minėti penkių pagrindinių pro
gramos dalių pirmininkai ir 
komiteto pirmininkas profesorius 
dr. Rimas Vaičaitis, glaudžiai du
ba su simpoziumo organizaciniu 
komitetu. Organizacinį komitetą 
sudaro: Leonas Maskaliūnas — 
pirmininkas, dr. Pranutė Do 
manskienė — vicepirmininkė. 
Gailė Eidukaitė — sekretorė. 
Liudas Šlenys — iždininkas. Kiti 
komiteto nariai rūpinasi speci
finiais simpoziumo ruošos dar
bais: spauda ir informacija — 
Juozas Žygas, viešbučių parūpini 
mu ir kelionėmis — Birutė Zala
torienė, kultūriniais renginiais ir 
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RUDENS SEKMADIENĮ 

Sekmadienio medžiuose 
Guli tyla. 
Dangus — išpraustas 
Ligi mėlynumo — 
Pilnas poilsio. 
Ant pernokusio krūmo 
Tingėdama ilsisi saulė, 
Išsidažiusi šviesiam sekmadieniui. 

Tokį tingų rudens 
Sekmadienį. 
Tarp gelstančių lapų 
Paukštis pakabina giesmę, 
Ruošdamasis kelionei. — 
Tokį saulėtą sekmadienį 
Neverta praustis liūdesiu, 
Galvoti apie išsiskyrimą. 

O vakare — 
Nakties svečiams 
Keliant pokylį — 
Svirplių orkestras 
Aistringai groja 
Po nežinios delčia, 
Kol nuvargus nuo šokių 
Apalpsta naktis — 

IMPRESIONISTINIS EILĖRAŠTIS 

Raudonas beržynas 
Uždegė vakaro dangų — 
Jame atsispindi 
Žingine bėgantys gluosniai. 

Lyg vilties kaspinas 
Laidotuvių procesijoje, 
Lyg žiemos pusnyse 
Pražydus laukinė obelis, 
Su snaigėm šokanti 
Baltais atlaso batukais — 

Ant vizijų žvakės, 
Ant plaštakės sparnų 
Supasi basas 
Eilėraštis — 
Baltuos marškiniuos, 
Liūdnų minčių sagom — 
Ir čiauška lyg kūdikis, 
Išvyde.s motinos akis — 

ILGATIS 

Žvirgždynę apsodinau 
Vilčių pušelėmis, 
Pakrantes apsėjau 
Aguonom — 

Išaugs — galvoju — pušys — 
Bus laivų stiebai. 
O kr.tntai kūrens 
Aguonų laužus. 

Dabar sėdžiu pajūry 
Prie griūvančio molo. 
Valandų ilgatvėj 
Klausau sunkaus 
Bangų skundo — 

Aš — senas, raukšlėtas žvejas 
Lopau tinklus, 

Kuprotas kelias kopia 
Į sutemų kalną — 

O ant kalno — švyturys, 
Skęstantis lietuje. 
Vėjuje plazda 
Jaunutės nuotakos nuometas 
Ir baltoji suknia — 

Laukiu laivų, sugrįžtančių 
Iš miglotų metų gelmės, 
Iš jūros glėbio — 

0 krantai dega 
Mano laukimo ugnim — 
Laukinių aguonų 
Pamėnais — 

'•:••• » • 

Saviveikla LFB studijų savaitėje — dalis dainuotojų rato (iš kaires) Juozas Paliulis, Rt-da Ardienė. Bronius Nainys. 
Laima Stepaitienė. Algis Stepaitis, dr. Petras Kisielius. Vytauto Maželio nuotrauka 

parodomis: Irena Kerelienė. 
Matilda Marcinkienė, Zenonas 
Mereckis, Emilijus Holenderis. 
Dalia Šlenienė, Aldona Laitienė. 
Birutė Vindašienė ir Rimas Že 
maitaitis. Lėšų telkimui vado
vauja Birutė Jasaitienė. Simpo
ziumo teis inis patarėjas — 
advokatas Povilas Žumbakis. 

I simpoziumo tarybą įeina: 
tarybos pirmininkas Albertas 
Kerelis ir simpoziumą glo 
bojančių organizacijų atstovai — 
kun. Juozas Vaišnys ir Aušra 
Liulevičienė (Lituanistikos in
stitutas), dr. Kazys Ambrozaitis 
ir dr Jonas Valaitis (Pasaulio lie
tuvių gydytojų sąjungai Grož-
vydas Lazauskas (Pasaulio lie
tuvių inžinierių ir architektų 
sąjunga1 bei Dalia Kučėnienė ir 
Bronius Juodelis (JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba'. 

Ruošiamas Šeštojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo leidinys, 
kurį redaguoja Ramojus Vaitys. 
Leidinyje bus pateikta simpo
ziumo mokslinė programa, bio-

Susikaupimas prie 
Lietuvos klausimų 

(Atkelta iš 2 psl.) 
balsas ir dainų interpretacija 
buvo šiltai publikos priimti ir 
įvertinti. Vakarui gabiai vado
vavo Ingrida Bublienė. 

Lietuva — egzistencinis 
išgyvenimas 

Šeštadienio popietę buvo įdomu 
klausytis studijų savaitės mode
ratoriaus dr. Vytauto Vardžio 
savaitės programos susumavimo 
ir vertinimo. Jo žodžiais, anks
čiau Lietuva būdavo tik studijų 
objektas, ne egzistencinis išgy
venimas. Šioje savaitėje kartu 
dalyvavo ir žmonės iš Lietnvos. 

sukūrę gyvą ryšį. įdomu, kad 
metodas, vartojamas svarsty-
boms, buvo daugiausia pokal-
bių-simpoziumų būdas. Rezoliu
cijų nepriimta, bet prieita tam 
tikrų sutarimų. Nors kai kurie 
pokalbiai buvo emocingai karšti, 
bet rezultatai buvo pasiekti geri. 
Atsirado galimybė praplėsti Lie
tuvių fronto dimensijas jaunes
nėje generacijoje arba, gal geriau 
pasakius, profesiniu specialistų 
kartoje. Sveikintina pradžia Wa-
shingtone steigti vieningą Akci
jos centrą. J a u tie du pasiekti 
dalykai leidžia teigiamai ver
tinti šią Lietuvių fronto bičiulių 
studijų ir poilsio savaite. Svarbu 
dabar visa tai įvykdyti. 

grafinės žinios apie kiekvieną 
simpoziumo dalyvį bei jų paskai 
tų santraukos ir simpoziumui 
skirti sveikinimai. 

Visi simpoziumo ruošos komite
tai kviečia lietuvių visuomene 
aktyviai dalyvauti Šeštojo moks 
lo ir kūrybos simpoziumo aka 

deminėje programoje ir kul tūn 
niuose rengin iuose . Gausus 
visuomenes dalyvavimas mo
raliai atlygins organizatoriams, 
kurie jau yra atidavę šimtus 
valandų savo laiko, planuojant ir 
organizuojant šių metų Mokslo ir 
kūrybos simpoziumą. 
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Roberto Mockaus solo debiutas 
M Y K O L A S D R U N G A 

Pianino rečitaliai — pernelyg 
reti įvykiai mūsų kultūrinėj pa
dangėj. Užtat rugsėjo 17 dieną su 
malonumu nuėjau į Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejų pasiklau
syti Roberto Mockaus, jau pa
sižymėjusio akompaniatoriaus, 
Lietuvių operos koncertmeisterio, 
šiuo kartu pirmąsyk pasirodančio 
solisto rolėje. Deja. išeiti teko tru
putį nusivylusiam. 

Prieš porą dešimtmečių Vladas 
Jakubėnas ir Antanas Nakas, 
taip pat ir kiti lietuvių fortepijono 
pedagogai Chicagoje, kasmet 
suruošdavo savo mokinių kon
certus, kuriuose pažangumo eilės 
tvarka pasirodydavo po keliolika 
jaunų pianistų 'Manigirdas Mo-
tekaitis vienintelis šią tradiciją 
tęsia dar ir dabar). Tokiuose kon
certuose Robertui Mockui, be abe
jo, būtų tekusi vieta kur nors prie 
galo, tarp pažangiausių studijos 
lankytojų. Bet jei palyginimui 
paimsime mūsų (pilnai ar pusiau) 
profesionalių pianistų šeimą, 
kurion iš mano girdėtųjų įrikiuo-
čiau Raimondą Apeikytę. Vytą 
Bakšį. Saulių Cibą. Aldoną Dva
r ionai tę , Astą Kazlauskai tę , 
Andrių Kuprevičių, Ramintą 
Lampsatytę, Manigirdą Mote-
kaitį, Dalią Sakaitę, Antaną 
Smetoną, Vytautą Smetoną, 
Petrą Stravinską ir Alvydą Va-
saitį, tai, sprendžiant tik iš šio 
rečitalio, Robertas Mockus turbūt 
neatlaikytų nė vieno jų konku
rencijos. 

Tiesa, koncerto programa, nors 

Robertas Mockus 
Fred Fox Studios 

trumpa, buvo gerai suręsta. Du 
puikius Mozarto kūrinius sekė 
keli spalvingi romantiški gabalai 
— pora lietuviškų pjesių ir 
Rachmaninovo Corelli variacijos. 
Rimtam pianistui gardus masa
las! Tačiau Mockus, visą laiką 
skambindamas iš gaidų, j jį 
nei technine, nei interpretacine 
prasme nesuleido dantų. 

Vienintelė išimtis — lietuviš
koji programos dalis, susidėjusi iš 
Balio Dvariono Noktiurno ir Sta
sio Vainiūno Baladės op. 30. 
Šiedu jau mirusių žymių Lietuvos 
kompozitorių devynioliktojo am
žiaus dvasia parašyti kūrinėliai 
— pirmas gracingai lyriškas, an
tras gyvai kontrastingas, su lie
tuviškų motyvų atgarsiais — Chi-
cagoj viešai skambinami bene 
pirmą kartą. Mockus juos atli

ko pakankamai stilingai, salės 
skambų (Baldwin firmos) instru
mentą prašnekindamas ta i sva
jingų, tai audringų pasažų gi
jomis. Gaila, kad to paties lygio 
pianisto rankose n e p a s i e k ė 
Mozartas ir Rachmaninovas. 

Mockaus išorinę pozą ženklina 
tarsi nerūpestingas žaismin
gumas, kuris Mozarto atveju 
atsiliepė ir vidiniu paviršu
tiniškumu Pasirinkęs du mi
norinės tonacijos veikalus, solis
tas neištyrė jų tauraus liūdesio 
gylio. Lėta Adagio h-moll (KV 
540) slinktis pavirto mechaniškai 
„besišpaciruojančiu" andante , 
netekusiu jo chromatinių inter
valų spalvose bei alternuojančių 
forte ir piano kirčių dinamikoje 
sukaupto sielvarto rbeje, kur 
dingo pirmosios temos trečios ir 
penktos ketvirtinės sforzando?). 
O a-moll Sonatoje (KV 310) lyg 
nealsavo pirmosios dalies dai
ningoji pagrindinė tema; pianis
to ilgi pirštai kliuvinėjo už antro
sios temos šešioliktinių (ypač 
ekspozicijos pakartojime ir repri-
zoje); lėtosios dalies perdirbimas 
stokojo dramat inės į tampos; 
trečioji Presto dalis, turėjusi savo 
nenumaldomo intensyvumo čiu-
renimu užimti kvapą, vėlgi pra
skambėjo metronomiška mono
tonija. Nesakau, kad Mockaus 
Mozarte visai nebuvo gražių 
momentų (pvz., pianistas moka 
dailiai treliuoti ir turi anšlago 
kultūros pagrindus), tačiau jų 
galėjo būti kur kas daugiau. 

Jeigu Mozartas savo dvasin
gumą išsako mažu kiekiu gaidų. 

kurių kiekviena užtat įgyja be
veik nelygstamos vertės, tai 
Rachmaninovo atveju, atvirkš
čiai, natos liejasi per kraštus, ir 
t ik reikia mokėti jomis sliuogti, 
kaip per Kalifornijos Pacifiko 
(prie kurio Rachmaninovas pra
leido didžiumą savo gyvenimo) 
lūžtančias bangas. Corelli vari
acijose to sugebėjimo pianistas 
mažai teparodė, neatkurdamas 
nei virtuozinio pasažų blizgesio, 
nei jų čia aksominio, čia plieninio 
kolorito. Mockaus skambinimą 
ir vėl bū tų galima apibūdinti 
taikliu angliškuoju žodžiu ,,pe-
destrian". Kita vertus, gal iš 
tikro ger iau šitaip, negu, žinant 
savo technikos ribotumus, ban
dyti neišvengiamo „mažinimo" 
sąskaita žūt būt sekti briliantiš-
kaisiais virtuozais (kurių viršū
nėje tarp 20 a. pradžios pianistų 
kaip t ik stovėjo pats Rachmani
novas). 

Roberto Mockaus pasirodymą 
čia vertinome profesionalių kon 
certinių pianistų (kokių Chicagos 
miesto centre sezono metu gastro
liuoja beveik kas savaitę) krite
rijais. Bet galima, o galbūt ir 
reikia, į šį dalyką ir kitaip pa
žvelgti. Jei tą koncertą suprasime 
kaip jaukioje muziejaus salėje šei
myniškai surengtą „Hausmusik" 
popietę, ta i , ką gi, lieka tokiomis 
kultūrinėmis pramogomis tik 
pasidžiaugti, joms palinkėti gero 
vėjo ir ateity — daugiau klausy
tojų. Vis tiek šis ir kiti Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus ren
giniai auklėja publikos skonį 
geriau, negu kai kurie „estradi
niai'' pasirodymai, nuo kurių 
lūžta pačios didžiausios mūsų 
salės. 

Danguolės Kuolienės 
grafika Los Angeles 

I G N A S M E D Ž I U K A S 

Dailininkės Danguolės Stončiū-
tės-Kuolienės meno paroda ren
giama spalio 15 dieną Los Ange
les, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Čia bus eksponuojami jos 
grafikos darbai, kurių dauguma 
— kolografija. Tai tam tikra gra
fikos technika, kurioje dar mažai 
kas iš lietuvių reiškiasi. Parodos 
rengėjai — Los Angeles ateiti
ninkai. 

Danguolę Kuoliene daugumas 
losandželiečių pažįsta kaip litu
anistinės mokyklos mokytoją, 
pavyzdingą motiną, visuomeni
ninke. Tačiau tik nedaugelis yra 
susipažinę sujos kaip dailininkės 
kūryba, gal tik retkarčiais yra 
pastebėję spaudoje jos surengtų 
meno parodų vertinimą ar jos 
darbus, iliustruojančius mūsų ra
šytojų knygas. Labiausiai ji tur
būt yra žinoma jos tėviškėje. 
Chicagoje, kur ji anksti pajuto 
kūrybinį polinkį menui. Todėl 

dar vaikystėje mokosi privačiai 
pas žymųjį dailininką — a. a. gra
fiką Viktorą Petravičių. Šie pir
mieji žingsniai nulėmė jos toli
mesnį studijų pasirinkimą. 

Dailininkė Danguolė Stončiū-
tė-Kuolienė, gimusi 1952 metais 
Chicagoje, studijavo meną Mun-
delein kolegijoje, kur gavo BA 
laipsnį (Fine ArtsK Pagrindinė 
studijų šaka — grafika. Šioje sri
tyje tobulinosi Chicagos Meno in
stituto mokykloje, studijas gilino 
New Yorko valstybiniame uni
versitete. Vos baigusi kolegiją, ji 
surengė savo kūrinių parodą ko
legijos patalpose 1974 metais ir 
tais pačiais metais Čiurlionio 
galerijoje. Chicagoje, kur lanky
tojai turėjo galimybe pamatyti 40 
jos darbų. 

Aprašiusi šią parodą Drauge 
Aldona Zaiiskaitė. =ako, kad 
Danguolės kūriniai pilni jaunat
viško entuziazmo įvairiems ban
dymams, ieškojimams, kad net 
jau dabar jos darbai rodo išsamų 
estetiniu problemų sprendimo bū

dą, atvirumą naujoms galimy
bėms ir nepailstantį kruopštumą. 

Šiandien dailininkė Danguolė 
Kuolienė jau nebe naujokė meno 
pasaulyje, o tvirtai atsistojusi jos 
pasirinktoje meno srityje. J i 
yra dalyvavusi daugelyje lietuvių 
bei amerikiečių grupinių parodų 
Chicagoje, Toronte, Bostone, New 
Yorke ir kai kuriose vietovėse 
Pietų Kalifornijoj. Kasmet daly
vauja Algimanto Kezio rengiamo
se jungtinėse pasaulio lietuvių 
dailininkų parodose. 

Indiv idual inės D a n g u o l ė s 
Kuolienės grafikos parodos buvo 
1974 metais — Chicagoje, 1977 — 
Toronte, 1982 — Kennebunkpor-
te, 1982 - Bostone, 1985 - Cle-
velande. Už savo kūrybą yra ga
vusi pažymėjimų ir premijų. Jos 
kūrybos technika y r a plačios 
apimties: litografija, plastgraviū-
ra, linoraižyba, ofortai. Mitolo
ginėje jos tematikoje įvesti liau
dies kūrybos bruožai leidžia at
spėti jos lietuvišką ki lmę. 

Kuolienė daug reiškiasi iliust
ravimo mene. Yra il iustravusi 
periodinius leidinius: Ateitį, Eg
lutę, Tėviškės žiburius. J i y ra 
meniškai apipavidalinusi daugelį 

knygų: Antano Jasmanto, Juo
zo Girniaus, Julijos Švabaitės, 
Vlado Šlaito. Aleksandro Ra-
džiaus ir kitų rašytojų. 

Danguolės Kuolienės išstatytą 
parodose kūrybą žinovai yra gra
žiai įvertinę. Dailininkas prof. 
Viktoras Vizgirda apie jos paro
dą Bostone 1982 metais sako, kad 
dailininkė jau surado savo braižą 
be didelių ieškojimų; jos grafiškas 
piešinys turi savo liniją, o plokš
tumų išbalansavimas — jai bū
dingą ritmą (Draugo kultūrinis 
priedas. 1982 m. lapkričio mėn. 
20 d.). 

1988 metais Danguolė Kuolie
nė buvo priimta nare į Los Ange 
les Printing Society, kuri yra 
rinktinė grafikų draugija. Jos na
riai — visos Amerikos grafikai. 
Draugija ruošia parodas visame 
pasaulyje. Taigi ir dailininkei 
Danguolei Kuolienei atsiveria 

' platūs horizontai su savo kūryba 
išeiti į tarptautinę sceną. 

Dar pažymėtina, kad JAV LB 
Švietimo taryba yra numačiusi 
išleisti jos paruoštą pradžia
moksliams paveiksluotą knygelę 
Abėcėlė, kurią dar šiais metais 
gaus lituanistinės mokyklos. 

Henrikas Uznys 
dovas. 

šokiu grupės va- Vytautas Abaris — choro vadovas. Kastytis Mikiška — orkestro vadovas. 

Nematyti ir negirdėti 
Apie Vilniaus universiteto 

dainų ir šokių ansamblį, kuris 
jau netrukus lankysis Šiaurės 
Amerikoje, galima drąsiai teigti, 
kad tokio didelio ir tokio aukšto 
meninio lygio vieneto dar mums 
neteko matyti ir girdėti. Vilniaus 
universiteto ansamblio meno 
vadovas ir režisierius yra Vidas 
Aleksandravičius, šis ansamblis 
yra išraižęs Rytų ir Vakarų 
Europą, o dabar rengiasi pirmajai 
išvykai į užjūrį. 

Apie Vilniaus universiteto an
samblio programų pobūdį žurna
listas Antanas Stanevičius ka
daise taip rašė: 

„Sėdėdamas ansamblio koncer
te, dažnai pagalvoji: iš kur toks 
įtaigumas, smagumas? Studen
tai ne koncertuoja, o kiekvieną 
kūrinį tiesiog išgyvena. Prog
rama — tai ne paskira daina po 
dainos, ne šokis po šokio, o vien-
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t isas audinys". 
„Ansamblio programos — ta i 

pačių vertingiausių lietuvių liau
dies šokių ir dainų gyvenimas 
scenoje ir kartu — šiuolaikinis 
liaudies menas, tęsiantis geriau
sias liaudies kūrybos tradicijas, — 
sako ansamblio meno vadovas 
Vidas Aleksandravičius. — Šokių 
elementai ir dainos atėjusios iš 
žilos senovės, bet visa tai šian
dien kompozitorių ir choreografų 
perkurta, pritaikyta šiuolaiki
niam studentui — ir atlikėjui, ir 
žiūrovui". 

„Tad jeigu norime pralinks
mėti, pabendrauti su jaunyste 
ir patys pajaunėti — eikime į 
Vilniaus universiteto ansamblio 
koncertą". 

Vilniaus universiteto ansamb
lio šokių grupės vadovai — Ta
mara Kalibataitė ir Henrikas Uz
nys. Kanklių grupės vadovė — 
Daiva Čičinskienė. Orkestro 
vadovas — Kastytis Mikiška. 
Choro vadovas — Vytautas Aba
ris. Koncertuose naudojami 36 
muzikos instrumentai. Ansamb
lio sudėtyje 49 asmenys. 

Greit Vilniaus universiteto 
ansamblis, lėktuvu atskridęs į 
Montrealį ir porą dienų paviešė
jęs Kanadoje, keliaus j Chicagą. 
„Margučio" rengiami koncertai 
bus spalio 7, 8 ir 9 dieną Jauni
mo centre. Ansamblio choras 
spalio 8 dieną, sekmadienį, 10:30 
v.r. giedos per šv. Mišias Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje, Marquette Parke. 
Tą pačią dieną 3 v. p.p. koncer
tuos Jaunimo centre. Po koncer
to mažojoje salėje rengiama va
karienė — ansambliečių pagerbi
mas. Vakarienės metu ansamblio 
nariai atliks humoristinę prog
ramą. Spalio 10 dieną numatytas 
ansamblio vizitas Chicagoje vei
kiančiame Illinois universitete ir 
miesto apžiūrėjimas. Spalio 12 
dieną ansamblis koncertuos Det
roite, o spalio 15 dieną Cleve-
lande. Paskui grįš į Kanadą ir 
koncertuos Toronte bei Montre-
alyje. p t r . 

Vijūko-Kojelavičiaus 
Lietuvos istorija 

(Atkelta iš 1 psl.) 

jam rodėsi, delsiančio ir būgštau
jančio priešo: jeigu, girdi, jiems 
trūksta ginklų, ta i štai atnešęs 
nuo magistro vieną kalaviją 
karaliui, kitą Vytautui. Ramiai 
karalius išklausė tų žodžių. .Ge
rai, — tarė, — mielai priimu šį 
kovos ženklą. Priešas pa ts parū
pino kalaviją, kurį įsmeigsime 
jam į sprandą' ". Tada tuoj ir 
prasideda mūšis, vis t a ip gyvai 
atpasakotas. Skaitytojai, žinoma, 
džiaugsis ta gausybe medžiagos, 
tuo vaizdingumu, retkarčiais už
tikdami Šen ten ir antgamtinės 
jėgos įsikišimą į įvykius, kaip 
anuomet Vytenio atveju ar kai 
šv. Kazimiero vedami lietuviai 
sumuša maskvėnus. 

Istorija baigiama Žygimanto 
Augusto, paskutinio Jogailaičių 
giminės valdovo, mirtimi 1572 
metais. 

• Chicago Actors ' Thea t r e , 
Synergy Centre, 1753 North 
Damen, naujas, jaukus, nedidelis 
teatras yra neseniai įsteigtas reži
sierės K. Lynn Johnson ir patyru
sio aktoriaus Mark McDonough (abu 
su magistro laipsniais iš DePaul). 
Teatras jau kelias savaites stato 
Eric Bogosian veikalą „Talk 
Radio", kuriame tarp kitų paty
rusių profesionalų aktorių debiu
tuoja Gintarė Kižytė, šį pavasarį 
baigusi Columbia kolegiją Chica
goje BA laipsniu. 

Autorius Bogosian su humoru, 
sąmoju. įžvalga iškelia šių laikų 
problemas, kurių priežastimi yra 
neapykanta, fanatizmas, baimė, 
vienišumas Labai daug klau
simų, į kuriuos neduodama atsa
kymų. Pagrindinis klausimas — 
„Kas mes esame?" 

„Talk Radio" dar galima pama
tyti šią ir kitą savaitę šešta
dieniais 6:30 ir 9:30 ir sekma
dieniais 8 vai. vak , o taip pat kitą 
savaitę ketvirtadienį ir penkta
dienį 8 vai. vak. Spektakliai 
baigiasi spalio 8 dieną. Dėl 
informacijų skambinti 334-0456. 
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