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Gintės Damuiytts reportažas 

Valstybės sekretorius jau 
palankesnis Pabaltijui 

Islandija, Norvegija, Danija, Švedija, JAV, 
Lenkija, Čekoslovakija, Suomija, Rumunija 

„už senosios Europos narius" 

New Yorkas . 1990 spalio 9. 
(LIC) — Tęsiame įvykių apžval
g a 

Kai paaiškėjo, kad Pa-
baltij is turi kelių Europos 
kraštų paramą, pasikeitė ir 
JAV laikysena po pirmos kon
ferencijos dienos. Ligi pirma
dienio vakaro Baker įstaiga 
tvirtino BATUNui — pabaltie-
čių organizacijai prie Jungtinių 
Tautų, kad Valstybės departa
mento sekretoriaus darbotvarkė 
yra užpildyta ir kad jis negalės 
su ministrais sueiti. BATUNas, 
tapęs Pabaltijo ministrų nervų 
centru jiems bebūnant New 
Yoke, jau nuo rugsėjo 18 d. 
prašė pasimatymo su Baker 
t a d a viešėjančio Latvi jos 
ministro vardu. Prašymas buvo 
atmestas. 

Net ikėtas pas ike i t imas 
Bet Danijos, Islandijos ir Nor

vegijos delegacijom sut ikus 
globoti spalio 2 d. įvykusią 
Pabal t i jo min i s t rų ESBK 
spaudos konferenciją, tą rytą 
sek re to r ius Baker s t a iga 
pakeitė nuomonę ir per Estijos 
Generalinį konsulą E. Jaakson 
New Yorke pranešė, kad jis nori 
su Pabalt i jo m i n i s t r a i s 
susitikti.Jau nuo antradienio 
ryto JAV Valstybės depar
tamentas skleidė žinią, kad 
spaudai bus suteikta proga 
nufotografuoti Baker kar tu su 
svečiais ministrais iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos. 

Prieš susitikimą su Baker, 
kuris įvyko ESBK užsibaigus, 
užsienio reikalų ministrai tęsė 
savo pareiškimus. Šalia Dani
jos, Švedijos ir JAV išreikštos 
paramos, Pabaltijo siekius dar 
parėmė šeši kiti kraštai: Lenki
ja, Čekoslovakija, Rumunija, 
Norvegija, Suomija ir Islandija. 

Lenkijos užsienio reikalų mi
nistras Krzysztof Skubiszewski 
pareiškimo įvade tvirtino, kad 
„atsižvelgiant į Pabaltijo res
publikų, įskaitant mūsų kai
mynės Lietuvos, parodytą 
dėmesį, Lenkija paremtų bet 
kokį priimtą planą integruoti 
senosios Europos narius į Hel
sinkio procesą". 

Čekoslovakijos užsienio rei
kalų ministras Jiri Dienstbier ir 
Rumunijos Adrian Nastase irgi 
šiai minčiai pritarė žodžiu, nors 
raštiškuose pareiškimuose to 
nebuvo atspausdinta. 

Lietuvoje mirė du 
kunigai 

Spalio 5 d., eidamas į bažnyčia 
laikyti šv. Mišių, mirė a.a. kun. 
Juozas Ber teška . A ly t aus 
dekanas. Velionis buvo gimęs 
1923 m. kovo 24 d. Kunigu 
įšventintas 1945 m. gruodžio 21 
d. Balbieriškyje buvo nuo 1971 
m. 

Prieš šv. Mykolo iškilmes 
mirė a.a. kun. Alfonsas Tamu-
la i t i s , Rukain ių k lebonas , 
Vilniaus arkivyskupijoje. Velio
nis buvo gimęs 1928 m. gruodžio 
21 d. Kunigu įšventintas 1951 
m. rugsėjo 23 d. Ilgesnį laiką 
buvo klebonu Rukainiuose. 

Šiais metais Lietuvoje jau 
mirė dvidešimt kunigų. 

Norvegi jos žodis 
Kjell Magne Bondevik iš Nor

vegijos pažymėjo, kad „dėl 
Vokietijos susijungimo ESBK 
tuoj praras vieną dalyvaujančią 
valstybę. Bet tuo pačiu metu 
Albanija yra aiškiai išreiškusi 
norą įsijungti. Čia būtų svei
k in t inas re i šk inys , j e i t ik 
Albanija konkrečiais veiksmais 
parodytų savo norą įgyvendinti 
visus principus... Bet ESBK pro
cesas ga l i b ū t i ir to l iau 
praplėstas. Mes iš savo pusės 
manome, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva t inka pilnai narystei ir 
kad joms turėtų būti leidžiama 
stebėtojų t e i sėmis l anky t i 
ESBK posėdžius. Mes apgailes
taujame, kad Pabaltijo klausi
mas dar neišspręstas. Norvegi
ja remia te isėtas Pabaltijo 
žmonių aspiracijas ir t iki . kad 
netol imoj a t e i ty p ras idės 
derybos duoti pradžią šiom 
aspiracijom". 

Suomijos užsienio reikalų 
m i n i s t r a s P e r t t i Kul ie rvo 
Passio sakė, kad „Pabaltijo 
respublikos išreiškė susido
mėjimą ESBK procesu. Suomi
ja su pritarimu žiūri į Baltijos 
pastangas valstybiškai apsis
pręsti. Mes manome, kad dar 
nenugalėtas problemas bus gali
ma išspręsti derybomis. Baltijos 
valstybės tada galės užimti savo 
teisėtą vietą ESBK procese". 

Islandijos Jon Baldvin Han-
n iba lsson , j au Kopenhagos 
konferencijoj stipriausiai rėmęs 
Pabaltijo kraštus, ir toliau tęsė 
šią tradiciją. „...Albanijos da
lyvavimas stebėtojo vaidmeny
je šiandien čia liudija, kad 
ESBK plečiasi į tikrą paneuro-
pietišką forumą". 

„Šiame kontekste norėčiau 
priminti, kad Antrojo pasau
linio karo išvakarėse Pabaltijo 
tautos buvo nepriklausomos, 
tarptautinės bendruomenės pri
pažintos valstybės. Islandijos 
pažiūra, kaip krašto, kuri taip 
pat kaip Pabaltijo valstybės 
buvo tuo pačiu metu atgavusi 
laisvę (LIC: po Pirmojo pasau
linio karo), susivienijusios ir 
laisvosios Europos statymas bus 
neužbaigtas, kol suvereninės 
Pabaltijo respublikų žmonių 
teisės bus neatgautos. 

„Sveikintina, kad politinis 
dialogas prasidėjo tarp Pabaltijo 
respublikų ir Sovietų Sąjungos 
vadovybės bei jos sąjunginių 
respublikų. Reikia tikėti, kad 
tai paruoš kelią tvarkingai 
sugrįžti į padėtį, kuri vyravo 
prieš neteisėtą Pabaltijo respub-
likų k a r i n ę okupaciją ir 
aneksiją. 

„Islandija nori. kad ryšiai ir 
bendradarbiavimas su Pabalti
jo valstybėmis dabar prasiplėštų 
į visas sritis. Atsiliepiant į jų 
prašymą, mano vyriausybė be 
rezervų yra pažadėjusi paramą 
Pabaltijo respublikų narystei 
ESBK". 

Komunistų partija prieš 
respublikų atsiskyrimą 

Sparčiai mažėja komunistų gretos 

Demonstracijos u i nepriklausomybe Ukrainoje. 
Dešimtimis tūkstančių jauni ukrainiečiai žygiavo savo sostinės Kijevo gatvėse, drąsiai pro
testuodami prieš Komunistu partiją ir respublikos vyriausybe, reikalaudami Ukrainai 
nepriklausomybės. Jaunieji ukrainiečių kovotojai nese savo tautines vėliavas, dainavo patriotines 
dainas ir skandavo šūkius ui nepriklausomybe. Jų delegacijai buvo leista įeiti j Aukščiausiosios 
tarybos rūmus ir įteikti raštu laisvės reikalavimus. Policija ir saugumiečiai stebėjo demonstracijas, 
bet netrukdė. 

Gorbačiovo pasiuntinys 
patenkintas 

Bagdadas . Spalio 6. — Reute-
ris praneša, jog prezidento M. 
Gorbačiovo pasiuntinys pasakė. 
kad jis turįs daugiau vilties po 
dviejų dienų pasikalbėjimų su 
prezidentu Husseinu ir kitais 
Irako vdais. 

„Aš nesu daugiau pesimistas, 
nes bus surastas politinės krizės 
sprendimas", pasakė Eugenijus 
Primakovas aerouoste prieš 
išvažiuodamas namo. Primako
vas tačiau nepaaiškino, kodėl jis 
yra optimistas. J is yra Gorba
čiovo Prezidentinės tarybos 
narys ir išsivežė prezidento Hus-
seino jam duotą pažadą, jog 
maždaug 5,000 sovietų piliečių, 
esančių Irake, galės greitai 
išvažiuoti namo. 

Husse ino p r a n e š i m a s 
Sovietų žurnalistai Bagdade 

penktadienį pasakojo, jog pats 
Husseinas pasakęs Primakovui, 
kad jo vyriausybė nenorinti su
laikyti sovietų piliečių. Į tai 

— S a u d i Arabijoje baigė 
pirmąją klase 500 naujų polici
ninkų, kuriuos padėjo paruošti 
ir amerikiečiai instruktoriai. 

— Sovietų Komunistų parti
joje 275,000 narių nebemoka 
savo nario mokesčių Centro ko
mitetui. 

Simfoninio orkestro 
šventė 

Chicago. — Šeštadienio vaka
re Chicagos simfoninis orkest
ras paminėjo savo šimtąsias 
metines, dalyvaujant programo
je 6 dirigentams, 9 solistams, 
106 orkestrantams ir 180 narių 
Chicagos simfoniniam chorui. 
Nedaug pasaulyje orkestrų 
sulaukia 100 metų, o ypač 
tokių, ku r i e bū tų pasiekė 
pasaulinio garso, ir tokio kaip 
šis orkestras. Dirigentas Solti 
pradėjo koncertą 7 vai. vak. ir 
jis jį baigė 11 vai. naktį su 
Beethoveno devintosios simfoni
jos finalu „Odė džiaugsmui". 11 
kūrinių buvo atlikta tarp pir
mojo ir paskutiniojo kūrinio. 
Solti šiais metais baigia savo 
tarnybą po 22 metų buvimo di
rigentu ir muzikos vadovu. Jo 
pareigas kitąmet perims Daniel 
Baranboim. Buvo suvažiavę 
daug žymių pasaulio muzikų, 
solistų, smuikininkų, violenče-
listų, pianistų. 742 gimtadienio 
svečiai mokėjo 750 ir 1.000 
dolerių už dalyvavimą orkestro 
šventėje. Dirigentas Solti ir Illi
nois gubernatorius, kurie abu 
paskutinius metus būna savo 
pareigose, pakėlė vienas kitam 
šampano taures, kur uždarytoje 
Michigan gatvėje vyko šimta
mečio orkestro gimtadienio ba
lius. 

įskaitoma ir 150 kariškių. 
Vakarų diplomatai mano. jog 

bus išleisti britų piliečiai, kurie 
čia laikomi pagrobtais, kaip 
p r i edanga pirmose e i lėse 
strateginėse vietose, kur galėtų 
pulti amerikiečiai. Irakas, kaip 
buvo pranešta, praėjusią savaitę 
išleido 9 prancūzus ir 4 
vokiečius. Sovietų Sąjunga 
remia J u n g t i n i * T a u t u 
Saugumo tarybos nutar imą, 
kuris reikalauja, kad I rakas be 
sąlygų pasitrauktų iš Kuvvaito, 
atstatytų emirato vyriausybę, 
bet kar tu pabrėžia ir politinio 
sprendimo būtinumą. I rakas 
betgi skelbia, kad Kuwaitas yra 
19-ji provincija ir kad niekada 
nepasitrauks iš okupuotos teri
torijos. 

L a b a i pa tenk in tas 
Bet Primakovas, ku i i s ta ip 

pat kalbėjosi ir su Jordano 
karaliumi ir su palestiniečių 
vadu Arafatu pr š nuvykda
mas į Bagdadą ii kuris įteikė 
Gorbačiovo la -ką I r a k o 
prezidentui, pareiškė, kad esąs 
labai patenkintas -avo pasikal
bėjimo rezultatai- Bagdade su 
Husseinu ir Irako Užsienio 
reikalų minister. Tariq Aziz. 
Diplomatai pasak a, jog Irako 
Alyvos reikalu m i n i s t e r i s 
IssamAbdul al-CI ilabi ir So
vietų Sąjungos mn sterio pirmi
n inko pavaduot >jas Igo r i s 
Belousovas penkt.dienio nakt į 
susitarė dėl sov >tų piliečių 
išvykimo. 

Belousovas, valstybinės komi 
sijos karinių reik ų pirmini n 
kas, lydėjo Prirr: -covą į Bag
dadą. Daugelis s vietų I rake 
dirba alyvos indu- rijoje. O Wa 
shingtone esąs So\ ietų Genera
linio štabo vir- n i n k a s M. 
Moisejevas spaur; - konferenci
joje pasakė, kad '*taskva išveš 
206 kariškius ' chn ikus iš 
Irako. Irakas i. ašė bri tų ir 
airių ambasada F gdade įteik 
ti savo žmonių - .rašus, kurie 
yra 55 m. amžiai - J iems būsią 
leista važiuoti namo. Britų at
sakingieji pareit: nai sako, jog 
jie turi 1,000 ivo žmonių 
Kuvvaite ir mažfi tg 400 Irake. 

— Amnestijo- Tarp tau t inė 
organizacija ap- t ino Kinijos 
vyriausybę už šimtus nužudytu 
studentų ir jtr> Igus sąrašus, 
kurių studentu imas nežino
mas, kad paa:~ k ų ku r jie yra 
laikomi, jei dar •• bėra gyvi. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— „500 d ienų e k o n o m i n i o 
plano" autor ius Stanislovas 
Š a t a i i n a s , ž y m u s Sovie tų 
ekonomistas, paruošęs planą, 
ka ip Sovietų Sąjunga tu r i 
pe re i t i į l a i svą p rekybos 
ekonomiją, lankosi Amerikoje. 
P r i e š p r a d ė d a m a s l a n k y t i 
Amerikos industrinius miestus, 
jis jau pasimatė su Gynybos 
sekretoriumi Diek Chenney, 
Saugumo tarybos viršininku 
Brent Scowcroft ir oficialiais 
Pasaulio banko ir Tarptautinio 
monetarinio fondo pareigūnais. 

— J e r u z a l ė j e pranešta, jog 
prez. Gorbačiovas davė suti
kimą, kad gali būti pradėtas 
tiesioginis lėktuvų susisiekimas 
tarp Maskvos ir Izraelio. Tai 
žymiai padės žydų imigrantams. 
Šiuo gestu e inama prie norma
lių ryšiu tarp Sovietų Sąjungos 
ir Izraelio vyriausybių. 

— Aukšč iaus io jo Teismo nu
statyta tvarka, naujas Teismo 
narys turi ta ip pat duoti prie
saiką ir savo naujųjų kolegų 
tarpe, tad teisėjas David Souter. 
prieš pradėdamas pareigas, dar 
turėjo prisiekti antrą kartą 
Aukščiausiojo Teismo rūmuose. 

— Illinois kongresmenas Dan 
Rostenkowski per dvi savaites 
bus svarbiausias žmogus Wa-
shingtone. Nuo jo pareis naujų 
mokesčių p a d i d i n i m a s a r 
sumažinimas naujame biudžete, 
nes jis vadovauja tam komite
tui. 

— Anglijoje labai sustiprino 
savo ministerės pirmininkės 
Margaret Thatcher apsaugą, 
nes slaptoji žvalgyba įspėjo, kad 
ga'.i būti pasikėsinimas prieš jos 
gyvybę. 

— L i e t u v o s Respubl ikos 
delegacija vėl išvyko į Maskvą 
antriesiems konsultaciniams 
pasitarimams su Kremliumi, 
kurie turi prasidėti šiandien. 

— Azijos sporto 11 žaidynėse, 
kurios kartais vadinamos Azijos 
olimpiniais žaidimais, atidary
mo metu buvo išleista 11.000 
balandžiu ir Kinijos sostinėje 
Beijmge atliko programa 20.000 
jaunų kinų šokėjų; kultūrinio 
pobūdžio programomis norėta 
gauti tarptaut inj pripažinimą. 

— Washingtone kariuomenės 
reikalų sekretorius Michael 
Stone pranešė, kad sudaromi 
planai sumažinti kariuomenę 
250,000 vyrų per penkerius 
metus. 

M a s k v a . — Dar neseniai 
turėjęs daug galios Sovietų Są
jungos Komunistų partijos Cen
t r o komi te tas šią savai tę 
d iskutavo krašto išlaikymo 
strategiją, ir pajuto, kad daug 
dalykų jau vyksta be jų pritari
mo. 

Dar prieš metus laiko plena 
r inė sesija su savo nutarimais 
, . s u d r e b i n d a v o " k r a š t ą ir 
respublikų vykdomuosius komi 
te tus . Šios sesijos diskusijas 
nustelbė tą patį vakarą, spalio 
8 d., paskelbta žinia, jog Rusi
jos respublika turi naują himną 
ir kad buvo perduotas pasikal 
bėjimas su New Yorko Stock 
Exchange pareigūnu, kuris čia 
p ravedė seminarą kapitalo 
klausimais. Net partijos Gene 
ralinis sekretorius, prezidentas 
Gorbačiovas, pripažino partijos 
neveiksmingumą šiuo krašte 
kritišku momentu, pirmą kartą 
komunistų istorijoje, pasakyda
mas, kad komunistų vadai tebė
r a senojo galvojimo stadijoje. 
Gorbačiovas kreipėsi į 300 Ko
munistų partijos Centro *omi 
tetą, reikalaudamas imtis va
dovavimo pareigų ir įtikinti 
sovietų piliečius, kad yra būtina 
pereiti į verslo ekonomiją ir im 
t is daugiau atsakomybės sulai 
kyti tautiniams konfliktams bei 
anarchijai. 

S v a r b i a u s i a s komuni s tu 
t iks las 

Paskutinių mėnesių metu 
Komunis tų par t i jos keliose 
Sovietų respublikose ir regio
nuose perleido savo galią tau
tiniams sąjūdžiams ir liberali
nio nusistatymo grupėms, ku
rios reikalauja keisti ekonomi 
jos sistemą ir įvesti demokrati 
ją. Prez . Gorbačiovas čia 
kalbėjo, jog j is yra už naują 
uniją, kurią turi sudaryti in 
tegruotos suverenios valstybės. 
Bet jis sakė, jog „Komunsitų 
partija yra nepajudinama prieš 
a t s i skyr imą" , ku r i s galėtų 
Sovietų Sąjungą paversti an 
truoju Libanu. „Nėra šiandien 
svarbesnio reikalo komunis
tams, kaip šis", kalbėjo Gor
bačiovas, pažymėdamas, kad 
Sovietų Sąjunga susiduria su 
serijomis . .nekonst i tuc in iu 

sprendimų, kurie paraližuoja 
institucijų veikimą ir vyriausy
bės pareigas ir sukuria nepa
stovią situaciją krašte". 

Part i ja nebesiryžta 
Didėjantis Sovietų gyventojų 

reikalavimas perleisti ekonomi
nius reikalus vietinėms tary
boms, pastato visą ekonominį 
klausimą išbandymui tuo metu, 
kai Aukščiausioji taryba ir 
krašto prezidentas turi dar 
nuspręsti, kaip pervesti laisvu 
verslu pagrįstą ekonomiją > 
sovietinį gyvenimą. Nežiūrint 
vyriausybės neapsisprendimo. 
Gorbačiovas prašė partiją 
parodyti tvirtą valią - vykdyti 
savo pažadą eiti į laisvą 
ekonominj gyvenimą, neatsiža
dant socialistinių idėjų. 
Komunistų partija, kuri pra
rado monopolio teises viena 
valdyti kraštą, yra pavojuje 
prarasti bet kokią savo role, jei 
neperims iniciatyva, ekonomi
niame ir politiniame fronte, 
pasakė Sovietų prezidentas. 

Vis i š paskos 
Užsienio žurnalistai primena, 

jog Gorbačiovas, vadovaudamas 
partijai 5 metus, patvirtino, kad 
komunistai vis eina iš paskos, 
kai pasikeitimai savaime jau 
įsigali visuomenėje. Todėl daug 
komunistų pasitraukė iš parti
jos, Į ska i t an t ir Rusijos 
Respublikos prezidentą Borisą 
Jelciną. 

Šioje plenarinėje sesijoje 
Komunistų partijos Generalinio 
sekretoriaus pavaduotojas Vla
dimiras [vaško, ukrainietis, 
ka ip praneša .,New York 
Times" dienraštis, paskelbė, jog 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais iš 
partijos išstojo 311,000 narių. 
beveik tiek pat, kaip kad pasi
traukė 371.900 narys iš partijos 
per praėjusius šešis mėnesius 

Vokietijos kancleris Helmut Kohl, 
kalbėdamas pirmojoje sujungtos 
vokiečių tautos parlamentarų sesijo 
je Bonoje, pasakė, jog teks „suveržti 
diržus padedant broliams rytuose 
bet nuo jo veido niekada nedingo 
.šypsena 

— M a s k v o j e oficiali vy 
riausybės žinių agentūra .Tas 
sas" paskelbė. jog praneštoji 
žinia, kad Sovietų Sąjunga 
atiduoda dvi Kurilų salas atgal 
Japonijai, yra klaidinga infor 
macija. Sovietų Užsienio mi
nisterija išleido pareiškimą, pa 
neigdama šią žinią. 

Nobelio Medicinos 
premija 

amerikiečiams 
Stockholmas. — AP praneša, 

jog du amerikiečiai gydytojai 
laimėjo Nobelio premiją 
medicinoje už jų darbą, 
perkeliam žmogaus organus ir 
žmogaus kaulų smegenis, kad 
išgelbėtu žmogaus gyvybe. 

Nobelio komitetas pranešė, 
jog 703,000 doi. premiją pasi
dalins dr. Joseph E. Murray iš 
Bostono, kuris atliko pirmą 
inkstų persodinimo operaciją.ir 
dr E. Donnall Thomas iš Seat-
t l e , kur is perkėlė kaulų 
smegenis iš vieno žmogaus į 
kitą žmogų. Abu šie mokslinin
kai daktara i , kaip rašoma 
Nobelio Komiteto pareiškime, 
yra daug jau pasidarbavę tūks
tančiams žmonių pasaulyje ir 
sėkmingai atlikę panašių 
operacijų 

KALENDORIUS 

Spalio 11 d.: Rimdaugas. 
Daugvydė, Zinaida. 

Spa l io 12 d.: Serafinas. 
Rudolfas. Maldeika. Deimantė, 
Gantas, Salvinas. 

ORAS ( HICAGOJE 

Saule teka 6:57, leidžiasi 6:18. 
Temperatūra dieną, 57 1 . 

naktį 47 I. 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. spalio men. 11d. 

SKAUTIŠKOS VEIKLOS 
KETURIASDEŠIMTMEČIO 

Š V E N T Ė 

„Gabijos" skaučių ir „Balti
jos" skautų t u n t a i šeštadienį, 
spalio 20 d., rengia Detroito lie
tuvių skautijos veiklos 40-mečio 
minėjimo laužą, vaišes ir šokius. 

Minėjiman kviečiami ir nuo
širdžiai l aukiami visi skautų, -
čių tėveliai, visi mūsų gretose 
žyg iavę s e s ė s ir b ro l i a i , 
k a i m y n i n i ų t u n t ų sesės i r 
broliai, ar ben t jų atstovai, visi 
dabartiniai ir anksčiau buvusie
ji vadovai,-ės, visų garbingų or
ganizacijų ats tovai , Detroito ir 
apylinkių l ietuvių visuomenė. 

Minėjimą pradėsime 7 vai. 
pasivaišinimu, tesime smagia 
laužo programa 8 vai. vak., o 9 
vai. pat ieksime vaišes, vyks 
šokiai. Ši sukak tuv inė šventė 
vyks Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre , 25335 West 
Nine Mile Rd., Southfield, Mi-
chigan. 

Detroito sesės ir broliai skau
t a i laukia jūsų visų atsilankant. 
Informacijai kreiptis: ps. Šarū
nas Mingėla, tel. 313-348-8123, 
a rba laišku — 46707 Stratford 
Ct, Northville, Michigan 48167. 

Iki pas imatymo minėjime! 
Budime, 

„Gabijos" ir „Baltijos" 
tuntų vadi ja 

ATEITININKŲ VEIKLOS 
P R A D Ž I A - ARBATĖLĖ 

Kviečiame visus narius ir be
sidominčius atsilankyti į Detroi
to a te i t in inkų veiklos sezono 
pradėtuves — arbatėlę (arba 
kavutę) spalio 14 d., sekma
dienį, 12 vai. , Dievo Apvaizdos 
parapijos kavinėje. Paskaitą 
skai tys Lilė Gražulienė, tema: 
„Kas mes esame: mūsų gyveni
mo dvi lypumas". Bus ir prane
šimai apie naujo sezono veiklą. 

Detroi to Ateitininkų 
sendraug ių v a l d y b a 

V A S A R O S SEZONO 
UŽDARYMO GEGUŽINĖ 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
vasaros sezono uždarymo gegu
žinė „Pi lėnuose" įvyko rugsėjo 
16 d. Gegužinės darbuotojai ir 
talkininkai atvykusius pasitiko 
ir nuoširdžiai patarnavo. Liudas 
Se l en i s sup i rko , iškepė ir 
gegužinei paaukojo viščiukus. 
K e p i m u i t a l k i n o A n t a n a s 
Šiurkus. Priedus prie viščiukų 
parengė ir virtuvėje šeimi
ninkavo moterų vadovė Onutė 
Selenienė ir talkininkės: Onu
tė Abarienė, Salomėja Grigai
tienė, Stefa Telyčėnienė. Grace 
V a l i u k ė n i e n ė ir Mar i j a 
Želvienė. Pyragus kepė: A-
b a r i e n ė , B u g n e l i e n ė ir 
Legnickienė. Bilietukais mais
tui aprūpino Algis Macionis ir 
Balys Telyčenas. Bare dirbo An
t a n a s V a i t i e k u s . Dovanas 
l a i m ė j i m a m s pr i iminė jo ir 
t v a r k ė Romas Macionis . 
Dovanų dalinimą pravedė Algis 
Macionis. Lida Macionienė ir 
Vladislava Šiurkienė. Gražia 
muzika ir dainomis iš savo au
tomobi l io muzikos a p a r a t o 
linksmino A. Būgnelis. Gegu
žinėje dalyvavo gausus būrys 

dalyvavo gegužinėje. „Švytu
r io" j . šaulių kp. valdybos pirm. 
B. Valiukėnas supažindino su 
atvykusiais svečiais. Padėkojo 
asmenims, įteikusiems dovanas 
ir aukas stovyklos išlaikymui, 
paminėdamas, kad ir po sezono 
uždarymo, bus galima stovykla 
naudotis. Moterų vadovė Onu
tė Selenienė padėkojo svečiams 
už gausų atsilankymą ir talki
ninkėms už rūpestingą ir gražų 
dviejų dienų darbą. LSST pirmi
n i n k a s Mykolas Abar ius 
sveikino atvykusius į gegužinę 
svečius ir pakvietė dalyvauti 
šaulių sąjungos įkūrimo 70 
metų ir Lietuvoje atkūrimo 
viener ių metų sukakč ių 
minėjime. 

A. Grinius 

XIII LB TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS 

XII LB tarybos trečioji darbo 
sesija spalio 5-7 dienomis vyko 
Detroito Hilton Airport Inn. 
Dalyvavo 47 Tarybos nariai, 10 
Krašto valdybos nar ių bei sve
čių. Viso užsiregistravo (su 
svečiais) 86 dalyviai. Sesiją pra
dėjo Michigano apygardos i r 
sesijos ruošimo komisijos pir
mininkas Vytautas Kutkus. 
Sekė Tarybos p i rmin inkės 
Angelės Nelsienės žodis. Sesija 
buvo padalinta į penkis darbo 
posėdžius, ku r iuose buvo 
pa te ik ta ir s v a r s t y t a L B 
Tarybos rinkimų taisyklės, Pre
zidiumo, Krašto valdybos, Gar
bės teismo, Lietuvių fondo, 
Dainų Šventės, PLB pirmi
ninko, Tarybos komisijų — Reli
g in ių re ika lų , Šviet imo, 
Visuomeninių reikalų, Finansų, 
Jaunimo reikalų, Socialinių 
reikalų, i r leidinių „Bridges", 
„Lituanus" ir „Pasaulio lie
tuvio", Lietuvių fondo ir Dainų 
šventės p raneš ima i . Po 
pranešimų vyko gyvos disku
sijos, kuriose išryškėjo at
skirų telkinių bei narių įvai
rūs rūpesčiai. Visuomeninių 
reikalų komisijos pirmininkui 
Arvydui Barzdukui atsistaty
dinus, nauju pirmininku buvo 
pa tv i r t i n t a s dr . Tomas 
Remeikis. Vytautas Skuodis ir 
PLB pirmininkas dr. Vytautas 
Bieliauskas dalyvavo diskusi
nėje paskaitoje „Pasikeitimai 
Lietuvoje ir veiklos derinimas". 

Banketo metu koncertinę pro
gramą atliko Kauno Muzikinio 
tea t ro sol is tas Egidijus 
Mažintas. Sesija nutarė XIII-
tosios Tarybos rinkimus vykdyti 
1991 m. gegužės pradžioje. Sesi
joje dalyvavo visi Michigano 
apygardos r inktiej i tarybos 
nar ia i : A. Rug ien ius , V. 
Petrulis, G. Kamantienė, J . Ur
bonas ir R. Kr iauč iūnas . 
Registraciją tvarkė Jurgis Ri-
binskas ir Benediktas Neve-
rauskas. Sesijos metu „Lietu
viškųjų melodijų" radijo valan
dėlė įrašė pasikalbėjimus su 
šiais Tarybos nariais: Antanu 
Razma, Arvydu Barzduku, 
Algimantu Gečiu. Dalia Kučė-
niene ir Algiu Raulinaičiu. Jų 
pasikalbėjimai bus perduoti 
antradienio ir penktadienio pro
gramų laidose, kurios transliuo
jamos iš WPON-AM stoties nuo 
3 iki 4 vai. p.p. 

Jonas Urbonas ir dr. Antanas 

Lietuvos Vyčių choras. I-je eil. penkta iš ei^s choro pirm. Estelle Rogers ir greta jos choro vado-
vas muz. Faustas Strolia. N u o t r j_ T a m u l a i č i o 

svečių, jų tarpe buvo Šv Antano Razma buvo nuvykę į Saulių 70 
parapijos Detroite klebonas 
kun. Alfonsas Babonas ir jo 
mama Ada. LŠST pirmininkas 
Mykolas Abarius. ALRK pirmi 
ninkas Kazys Gogelis, žurnalis-
tas-rašytojas Balys Gražulis iš 
Fl in to , ALT s-gos Detroi to 
skyriaus pirm. Albertas Misiū
nas, spaudos darbuotojai — 
Stasys Garl iauskas. Antanas 
Grinius ir Antanas Sukauskas. 
Beveik visų čia s u m i n ė t ų 
a s m e n ų žmonos t a i p pat 

metų sukaktuvių banketą, ku
riame Krašto valdybos pirmi
ninkas dr. A. Razma sveikino 
LB vardu. 

ŠAULIU SĄJUNGOS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Šaulių 70 metų veiklos su
kaktis buvo paminėta Dievo 
Apvaizdos Kul tūros centre 
spalio 6 d. Minėjimą pradėjo 
Saulių sąjungos centro valdybos 

pirmininkas Mykolas Abarius. 
Programai vadovavo Albertas 
Misiūnas. Pagrindinę kalbą 
pasakė Vaidevutis Mantautas. 
Saulių sąjungos kapelionui kun. 
Alfonsui Babonui buvo įteiktas 
šaulių ordinas. Koncertinę pro
gramą a t l iko Šv. A n t a n o 
bažnyčios vokalinis moterų 
vienetas, vadovaujamas muziko 
Stasio Sližio. Šokiams grojo 
Rimo Kaspučio o r k e s t r a s . 
Spal io 7 d. Šv. A n t a n o 
bažnyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
šaulius. Šauliai dalyvavo su 
savo kuopų vėliavomis. Po 
Mišių šauliai ir svečiai buvo pa
vaišinti pietumis. 

VYČIU SUVAŽIAVIMAS 

Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa 
rugsėjo 6-7 dienomis Hampton 
viešbutyje, Southfield, Mich., 
surengė Vidurio JAV apygardos 
vyčių suvažiavimą. Atvyko 
vyčiai iš Dubois, Pittsburgo ir 
Ohio veikiančių kuopų. Viso 
buvo daugiau 40 asmenų. Spalio 
6 d. vykusiame Šaulių bankete 
Bob Boris vyčių v a r d u 
pasveikino šaulius. Spalio 7 d. 
dalyvavo šv. Mišiose Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje. Po Mišių 
įvyko suvažiavimo uždarymas ir 
vaišės. 

BALFO VAJUS 

Balfo metinis vajus vyksta 
visą spalio mėnesį. Apie vajaus 
pradžią pranešė Balfo 76-to 
skyriaus iždininkas-sekretorius 
Vladas Staškus per „Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlę 
spalio 9 d. laidoje. Aukas galima 
įteikti sekmadieniais prie Šv. 
Antano, Šv. Petro ar Dievo 
Apvaizdos bažnyčių. Aukas 
galima siųsti ir Vlado StaŠkaus 
adresu: 10037 Hazelton, Red 
ford, MI 48239. Čekius rašyti 
United Lithuanian Relief Fund 
vardu. 

PASIKALBĖJIMAI 
RADIJO BANGOMIS 

Spalio 5 dienos „Lietuviškųjų 
melodijų" radijo valandėlės 
laidoje buvo perduotas Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerio 
Algirdo Saudargo telefoninis 
pasikalbėjimas su Algiu Zapa-
racku. Ministeris Saudargas, 
negalėdamas atvykti į Detroitą, 
kaip anksčiau buvo pranešta, 
nes turėjo grįžti į Lietuvą, 
pranešė apie savo kelionės įspū
džius, ypač dalyvavimą Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
sesijoje, New Yorke. Papasako
jo ir įspūdžius apie susitikimą 
su Valstybės s e k r e t o r i u m 
James Baker ir Lietuvos pa
stangas, kad būtų pakviesti į 
Europos kraštų konferenciją ste 
bėtojų teisėmis. Spalio 9 d. lai
doje buvo perduotas pasikal
bėjimas su adv. Oskaru Jusiu, 
Lietuvos Teisės Tarptautinio 
skyr iaus vedėju, lydėjusiu 
ministerį Saudargą. Pasikalbė
jime buvo pabrėžta, kad susi
tikimo metu su James Baker 
dalyvavo ir Lietuvos 
Genera l in is konsu la s New 
Yorke A. Simutis. 

„ŠVIESOS" KONCERTAS 

Šeštadieni, spalio 13 d. 7 vai. 
vaka re , Dievo Apvaizdos 
Kultūros centre įvyks Vilniaus 
Pedagoginio i n s t i t u t o an
samblio „Šviesa" koncertas. 
Vienetą sudaro 45 ansamblio 
nariai. Koncertą Detroite globo
ja LB Detroito apy l inkės 
valdyba. 

LIETUVIU ATSTOVAS 
RESPUBLIKONŲ 

SUVAŽIAVIME 

Amerikos Lietuvių Respubli
konų federacijos pirmininkas 
Jonas Urbonas dalyvaus visuo
tiniame tautinių respublikonų 
grupių metiniame suvažiavime 
spalio 12-13 dienomis vyksian
čiame Chicagos Bismark vieš
butyje. Tuo pačiu metu vyks ir 
visuotinis Lietuvių Respub
likonų federacijų suvažiavimas. 

lm 

ŠV. MIŠIOS UŽ 
JUOZĄ SINKU 

Vargonininkas ir chorvedys 
Juozas Sinkus mirė 1989 m. 
spalio 27 d. Metinės šv. Mišios 
už Juozo vėlę bus atnašaujamos 
sekmadienį, spalio 21 d., 10:30 
val.ryto. Šv. Antano lietuvių 
bažnyčioje, Detroite. 

Nuolatiniam vargonininkui 
Juozui Blažiui mirus (1956), Šv. 
Antano parapija kurį laiką 
neturėjo vargonininko. Todėl la
bai dažnai Juozui Sinkui ir man 
(čia rašančiam) teko vargonuoti 
šv. Mišioms sekmadieniais ir 
šventadieniais iki vargonininko 
pareigas perėmė muz. Albertas 
Mateika. Kun. D. Lengvino pa
kviestas. Juozas Sinkus ilgai 
vargonininkavo Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje Windsore, 
Kanadoje Kai 1980 m. gruodžio 
mėn. buvo organizuojamas Šv. 
Antano parapijos choras, Juozas 
Sinkus buvo vienas iš pirmųjų 
įsijungusių į choristų eiles. Jis 
daug prisidėjo chorinėje veiklo
je, paruošdamas vyrų balsų par
tijas. Redaguojant giesmyną 
„Viešpatie, išklausyk" buvo 
muzikinėje komisijoje. Jo 
harmonizuota „Mariją mylėti" 
yra išspausdinta giesmyne. 
Dažnai pavaduodavo vargoni
ninką ir buvo uoliu choristu iki 
mirties. Paskutinį kartą šv. 
Mišias giedojo sekmadienį, 
spalio 22 d., o po keturių dienų, 
spalio 27 d„ mirė ligoninėje. 

Visi choristai prašomi daly
vaut i me t inėse ir giedoti 
giesmes, kurias a.a. Juozas su 
jumis prieš metus kartu giedojo. 
Mūsų dalyvavimu Jo atminime 
šv. Mišiose tebūna parodyta 
velioniui pagarba ir nuliūdime 
likusiai žmonai Mėtai paguoda 
ir suraminimas. 

S. Sližys 

LIETUVOS VYČIU 
VEIKLOS KALENDORIUS 

Spalio 14 d. — 29-toe Lietuvos 
Vyčių kuopos Newark, NJ . 75 
metų jubiliejinė šventė. 

Lapkričio 4 d. — 79-tos 
kuopos metinis rudens festivalis 
Dievo Apvaizdos parapijoje, 
Southfield MI. 

VYČIŲ VEIKLA 

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
CHORO VEIKLOS 

Rugsėjo 20 d. senoji choro 
valdyba atsistatydino iš parei
gų, ir tą pačią dieną buvo išrink
ta nauja valdyba iš šių asmenų: 
pirm. — ta pati Estella Rogers, 
pirmas, antras ir trečias vice
pirmininkai — Albertas Matu
lis, Robert Martin ir Tomas 
Strolia, sekretorė — Sabinai 
Henson, iždininkas — Juozas 
Juška , iždo globėjas Albert; 
Zakarka, tvarkdarių pareigas 
apsiėmė seselė Theresa Rapšis 
ir seselė Tarcizija Stauglis, 
gaidų tvarkytojai — Stasė ir Ste
pas Rudokai, archivarė Mar-
gareta Narvaišis ir korespon
dentas Apolinaras P. Bagdonas. 
Choro dirigentas — visų gerbia
mas muz. Faustas Strolia. Lin
kėtina naujai valdybai produk-
tingų metų. 

Rugsėjo 29 d. Liet. Vyčių 
choras, vadovaujamas muz. 
Faus to Strolios, minint Šv. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos 36-os Vyčių 
kuopos deimantinę 75 metų su
kaktį, giedojo per iškilmingas 
koncelebracines Mišias Franz 
Schuber t lotyniškas G-dur 
Mišias. Kar tu dalyvavo ir šie 
solistai, atlikę solo partijas: 
sopr. Dalia Eidukaitė Fanelli, 
barit. Algirdas Brazis ir tenoras 
Robert Houte. Taipgi dalyvavo 
ir styginis kvartetas: Herkulis 
Strolia ir Hovard Svvanson — 
smuikai, Mary Vanderberg — 
viola ir David Forsman — vio-
lenčelė. 

Aukojimo metu Fr. Schuber-
to Preghiera atliko klarnetu 
Chris Zdanovski ir smuiku 
Herk. Strolia. Laike komunijos 
choras giedojo W.A. Mozar-
to Ave Verum. Visus kūrinius: 
palydėjo styginis kvartetas, 
įskaitant ir liaudinius giedo
jimus. Vargonais palydėjo Mark 
Russakov. Žmonių prisirinko 
artipilnė bažnyčia. Tai buvo ne
eilinis įvykis parapijos gyve
nime. 

Choras nutarė ir šiemet ruošti 
prieškalėdinį pobūvį seselių ka-
zimieriečių vienuolyno patalpo
se. Pobūvis bus gruodžio 6 d., 
ketvirtadieni, 7 vai. vak. Nu
tar ta pakviesti ir chorui talki
nančius solistus Mr. ir Mrs. 
Dalią Fanelli. Aldoną ir Algir
dą Brazius. Eglę Rūkštelytę, 
Aldoną Buntinaitę ir choro 
rėmėjus Eleonorą Kasputis, 
Kostą Savicką, Janiną Parutis. 
Glen Parutis, Peter Zauzaitis ir 
seseles Teresitą ir Marilyn. 

Ateinančių metų sausio 12 d. 
įvyks metinis choro pokylis 
Šaulių salėje, 2417 VV. 43-rd St.. 
minint 75 metų deimantinę su
kaktį nuo choro įsisteigimo 
1916 m. Bus patiekta šalta-šilta 
vakarienė, laimėjimai, nuotai 
kinga muzika šokiams, o prog
ramą atliks Vyčių choras, vado
vaujamas ilgamečio dirigento 
muz. Fausto Strolios. 

Laimikius laimėjimams pra
šoma įteikt Rudokams, tel. 
471-2239 arba bet kuriam val
dybos nariui. 

APB 
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trecci užoaryla ketvd 1-3 v p p . penkta 

ir Seštfl 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keazle Ava., Chlciflo 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS L1GOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Ts l . (1-312) 925-2670 

1165 Dundee A v s . , Elgln. I I I . 60120 
Tsl. (708) 742-0255 

Vaiandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Mlckory Hllli, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Puiaskl Road 
M I (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
M , (1-312) 476-2112 

9525 S 7981 Ave HickO'y Hills. iL 
Tsl. (708) 598-8101 
Vai parpi susit-inmą 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYD v r OjAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avs.. Cicero 

Kasdien t N 8 va! vak 
•šskyrus treč Sėst 12 M 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71«tSt. 

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

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

M I (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chVurgas 

Anestezijos ir snausmo gydymo specialistas 
Srterman ligonine Elgin, IL 

Tai. (708) 837 00O5 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchloan Ava. . Sulte 324 ir 
S635 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justics. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 įveikia 24 vai | 
Valandos Dagai susita'mą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W . 95 S t . 
O a k L i « m , IL 60453 -2533 

T s l . 7 0 0 - 6 3 8 - 3 1 1 3 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDiCAL BUiLDlNG 
3200 W. 61 st Strsst 

Kabineto tel (1-312) 737-1168: 
Rezid. (708)385 4811 

DR. DANA M. SALIKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

T s l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal sus'tanmą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W 71st Street 
(1-312) 434-2123 
P,rm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

i 

Ksb. tel (1 312) 585-0348: 
Rsz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Va' pagal susitarmą pirm ir ketv 12-

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

Ksb. tsl. (1-312) 471-3300; 
Rsz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chlctgo. III. 60652 

Pirm antr ketv < penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Street 

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

Kabineto ts l . (1-312) 776-2680. 
Rsz. (708) 448-3545 

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

Kalbame lietuviška' 
6165 S. Archer Ave. (pne AuStin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tsl. ( 1 3 1 2 ) 585-7755 

ARAS ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Samsrttsn MsdMcst Cente*-

NspvrvIHe C imput 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

NepsrvlMe IL 80983 
Tel . i 708-527 0090 

Valandos pagal susitanmą 

Ksb. tel (1-312) 586 3168. 
N i m v (708)381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We»t 63rd Strsst 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Kodėl jaunimas 

SPAUDOS NESKAITO 
Ir vėl teko pakelti Draugo pre

numeratos kainą — iš dalies dėl 
kylančių pašto ir medžiagų 
kainų, iš dalies gal ir dėl retė
jančių skaitytojų, kai senieji 
miršta, o jaunieji tik retas kuris 
lietuvišką dienraštį prenume-

perduodant i s t i k , ,nuogus 
faktus". Tačiau šią rolę perėmė 
radijo-TV žurnalistai. 

Be to, prie visų šių šaltinių 
prisidėjo kompiuterizuoti susiži
nojimo biuletenių tinklai, faksu 
perduodamos informacijos. 

LIETUVOS BYLA 
TARPTAUTINĖJE PLOTMĖJE 

Lietuvos Respublikos atstovas prie JAV ir šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis pateikė analizę apie tarptautinę plotmę 

ruoja. Bet jaunų skaitytojų nesi- „Faktai" apie tuos pačius įvy-
domėjimas laikraščiu nebūtinai 
priskaitytinas nutautimui. Tuo 
pačiu y ra susirūpinę ir ameri
kiečių dienraščių redaktoriai: ir 
jų laikraščių jaunų skaitytojų 
skaičius vis mąžta, o tai padaro 
laikraščius mažiau patrauklius 
prekybininkams, kurie dėl to 
juose perka mažiau skelbimų. 

Nors nemanau, kad lietuviš
kasis Draugas netenka jaunų 
skaitytojų dėl tų pačių priežas
čių kaip amerikiečių dienraš
čiai, t ikiu, kad šios temos pa
gvildenamas bus įdomus. 

Neseniai The Christian Scien
ce Monitor viename numery 
(1990.IX.25) skyrė kelis straips
nius žurnalizmo klausimams. To 
laikraščio redaktorius Richard 
Cattani taip apibūdino laikraš
čio vaidmenį: „Laikraščiai yra 
mūsų laikų dramas komentuo
jantis „graikiškasis choras" — 
liaudies balsas. Žmonės nori 
žinoti, kas vyksta galingųjų ka
binetuose, ką sako ekonomikos, 
tarptautinės politikos, sociali
nės gerovės išminčiai. Laik
raščio paskirtis — pasakyti 
piliečiui tai, kas jam svarbu 
žinoti, kad jis galėtų padaryti 
informuotus sprendimus savo ir 
savosios bendruomenės gerovei 
— nesikeičia laikui e inant . 
Laikraščiai atspindi viešojo 
mąstymo egzistencinę dabar
tį. Ger iausie j i l a i k r a š č i a i 
pakreipia viešąją mintį pozity
viomis kryptimis. Jie informuo
ja visuomenės sąmoningumą, iš
balansuoja jos pažiūras, apšvie
čia jos užkulisius. Geriausieji 
laikraščiai turi vadovaujantį 
vaidmenį. Jie moko, auklėja. J ie 
nenugrimsta nesėkmių teisini
mo pelkėse". 

Daugelio dienraščių redakci
nę realybę kitaip aptaria vete
ranas redaktorius-žurnalistas 
Bill Kovach. Per paskutiniuo
sius 30 metų laikraščiai keitė, 
mofifikavo savo laikraščius, 
stengdamiesi prisitaikyti vis 
besikeičiančioms žurnalistinio 
darbo sąlygoms — būtent, suži
nojus, kad daugumas žmonių 
pirmąsias žinias apie įvykjus 
gauna ne iš laikraščių, o iš radi
jo ir televizijos, laikraščiai pra
dėjo skirti daugiau pastangų 
žinių „virškinimui", anal i 
zavimui, prasmės gvildenimui, 
padėti skaitytojams suprasti, ne 
tik informuoti, kas įvyko, bet 
stengiantis padėti skaitytojams 
išaiškinti kodėl. Padidėjo laik
raščių vedamųjų puslapiai, ku
riuose išreiškiama redakcijos 
nuomonė. Padidėjo skaitytojų 
nuomonių — laiškų puslapiai, 
atsirado ir pilni puslapiai žinių 
komentuotojų — žinovų straips
nių. Be to, laikraščiai pradėjo 
daugiau dėmesio kreipti į savo 
išvaizdą — pasidarė aktualus 
puslapių, skyrių men i škas 
apipavidal in imas , a t s i r ado 
daugiau spalvotų iliustracijų 

Tačiau, rašo Kovach. nepasi
keitė sąvoka, kas yra „žinia", 
„naujiena". „Žiniomis" tebe-
skaitomi kriminaliniai išpuo
l i a i , nelaimės, ka tas t ro f i 
niai įvykiai, konfliktai, keiste
nybės, tai. kas sukelia stiprius 
jausmus, pletkai apie žymius 
asmenis. Ir aprašymai surašomi 
vadinamąja piramidės tvarka: 
pirmiausiai — sensacingiausias 
įvykio momentas ar bruožas, 
vėliau paduodant vis daugiau 
informacijų, duodančių supras
ti, kas iš tikrųjų vyko. Kita. 
tame numery rašanti žurnalis
tė išsireiškė, kad laikrašti
ninkas iš esmės tapo ..įvykių 
stenografininkas" — sutrumpin

ta is telecrafiškais įspūdžiais. 

kius. kurių skaitytojas neturi 
nei kaip suprasti, nei kaip 
kontroliuoti, žmones „pliekia" 
įvairiausiomis atmainomis iš 
visų pusių taip. kad vis daugiau 
skaitytojų visą tą bereikalingą 
ir net ligą galinčią įvaryti „in
formaciją" meta šalin, visai 
nebesidomėdami jokiais, asme
niškai tiesiog jų neliečiančiais 
klausimais. Anot Kovach, ir 
jaunimas laikraščių neskaito ne 
dėl beraš t i škumo ar nesi-
domėjimo, o dėl to, kad laik
raščiuose paduodama informa
cija nepadeda jiems gyventi ir 
taip jau labai permainingame, 
komplikuotame pasaulyje. Jis 
siūlo laikraščiams daugiau 
sekti tai, kas vyksta daugumos 
žmonių kasdienybėje — pavyz
džiui, kas ir kaip mokoma 
mokyklose. Bet ypač lietuvių 
spaudai būtų naudinga pažvelg
ti ir į kitas galimybes, norint pa
daryti ją aktualesnę lietuvių 
išeivijos jaunimui. 

Išeivijos lietuvių medijoje — 
radijo programose, laikraščiuo
se, žurnaluose ir knygose — 
galėtų atrodyti, kad tų proble
mų nėra. Bet yra kitos. Jauni 
išeivijos lietuviai, šiame krašte 
turintys aktyvų profesinį gyve
nimą ir dar nemažus šeimos 
rūpesčius bei šiokius tokius 
lietuviškus įsipareigojimus, tik 
mažą procentą savo laiko gali 
skirti lietuviškai spaudai. Tad 
nenuostabu, kad ir jie su lietu
viška spauda padaro panašiai 
kaip jų bendrai su amerikietiš-
kąja. Visą numeta į šalį. nes 
negali visos aprėpti, neturi laiko 
viską suvi ršk in t i , nors i r 
norėtų. 

Reiktų, kad kas nors jiems 
padarytų atranką. Jie domisi 
lietuvišku gyvenimu, bet kaip 
tik dėl to, kad juo domisi ir jam 
skiria dalį savo asmeniško 
laiko, mažiau laiko turi visai tai 
lietuviškai spaudai skaityti. 
Kad iš tiesų taip yra, patvirti- j 
na dažnai ne tik iš jaunesniųjų. 
bet ir iš vyresniųjų girdėtas 
prisipažinimas: gavę Draugą, jie 
pirmiausiai skaito paskutinį 
puslapį, nes ten trumpose žinu
tėse, pranešimuose, skelbimuo
se gali sužinoti, kas darosi lietu
viškame gyvenime, kokiuose 
renginiuose norėsi dalyvauti. 
Paskui jie skaito pirmą puslapį 
— tam j a u reikia t ruput į 
daugiau laiko — žinios ilgesnės, 
bet aktualios, nes jos yra nau
jos ir tiesiog liečia Lietuvą, jos 
vadavimo darbą. 

Jaunesnieji Draugo skaity
tojai (bent iš mano pažįstamų) 
viduriniuose puslapiuose pasiro
dančius straipsnius dažniausiai 
paskaito t ik kai kas kitas juos 
paska i t ę s (dažniausiai iš 
vyresniųjų — tėvai ar pan.), 
parekomenduoja kaip naudingą 
ar įdomų. Daugumas taip skai
to ir kitą lietuvišką spaudą. 
Taigi, ne visą, o atrankos, 
rekomendacijos keliu. 

Pagaliau, jau nekartą teko 
girdėti pasiūlymų ir teko užtikti 
bandymų skaitytojams duoti lie
tuviškoje spaudoje pasirodančių 
straipsnių santraukas su reikal
ingomis metrikomis, kad pa
skaitę santraukas, mažai laiko 
turintys skaitytojai galėtų tik 
juos dominančius straipsnius 
susirasti ir pasiskaityti. Tokių 
„digest" pobūdžio leidinių yra 
nevienas amerikiečių spaudoje. 
Jie galėtų būti naudingi ne tik 
kaip išeivijos lietuvių spaudos 
apžvalga, bet juo labiau kaip 
dar gausesnės Lietuvoje lei
džiamos spaudos apžvalga. 

a.g. 

Visų pi rma, aš norėčiau nors klausimo. O mums yra 
pasakyti, kad Lietuvos byla turi sakoma, jūs pirma derėkitės, o 
du aspektus — vieną juridinį ir paskui pažiūrėsime, galbūt 
vieną poli t inį . J u r i d i n i s sovietai atsitrauks. Reiškia, 
aspektas yra labai aiškus: mes politiniai dalykai, o ne juridi-
buvom 1940 metais okupuoti, niai yra labai neaiškioje for-
Ribbentropo-Molotovo paktas moję. 
buvo dviejų agresorių paktas, Ačiū Dievui , kad mūsų 
kurio pasekmėje mes buvome už- padėtis vis tiek gerėja, ir jau 
pulti. Šis paktas jau buvo bent š iand ieną Lietuvos bylos 
sovietų parlamento pripažintas išbraukti iš istorijos nebe-
kaip nelegalus ir neteisingas, galima. Dabar tai būtų galima 

Politinis aspektas yra truputį 
komplikuotesnis. Ir man atrodo, 
kad šiandieną viskas glūdi ne 
tiek juridiniame mūsų bylos 
aspekte, kiek politiniame, nes 

tiktai didelės agresinės jėgos 
pagalba, bet šiaip jau Lietuvos 
nebeišbrauksi. 

Kur yra tie įrodymai, kad 
šiandieną mūsų byla pasistu-

mano įsitikinimu, jeigu kažkas mėjusi gera linkme? Jų yra la-
šitoje sostinėje kur mes esame, 
viename name, vienoje įstaigo
je pakeistų nuomonę, tai mes 
per 24 valandas būtume pripa
žinti ir tikrai nepriklausoma 
valstybė. Viskas priklauso nuo 
šito faktoriaus, o ne kokių nors 
juridinių priežasčių. 

Kada aš išgirdau mano bičiu
lio, labai gero žmogaus, kuris 
čia buvo. pasakymą, kad Lie
tuva galbūt pagrei t intų ar 
palengvintų pripažinimą, pasi
dalydama demokratiškesnė, aš 
manau, kad šitokios tezės aš, 
labai aiškiai sakydamas, ne
galiu priimti. Lietuva po 50 
metų sunkios okupacijos per 
šešis mėnesius šitą demokratiją, 
nors ir netobulą, sukūrė ir ji 
šiaip ar taip veikia. Ir yra net 
pavyzdys tokioms valstybėms 
kaip Pietų Amerikos ar galbūt 
ir kaip Kuwaito valstybei. Taigi 
mes t ikrai esam verti pilno 
pripažinimo. 

Kai kovo 11d. buvo padaryta 
deklaracija, Jungtinių Ameri
kos Valstybių organai paaiš
kino, kad pripažinimas priklau
sys nuo maždaug trijų elemen
tų. Vienas, teritorijos kontrolė. 
Antras, sienų kontrolė. Trečias, 
derybos su Gorbačiovu arba 
bent faktas, kad Gorbačiovas 
yra pasiryžęs derėtis su Lietuva 
ir k a d j is p r i i m a derybų 
principą. 

Šitos sąlygos man iš karto at
rodė nevisiškai teisingos todėl 
kad yra precedentai , kurie 
mums rodo. kad Panamos vy
riausybė buvo pripažinta, kada 
ji visiškai net ir ne savo krašte 
buvo, reiškia nekontroliavo nei 
sienų, nei teritorijos ir jai jokiu 
sąlygų nebuvo statoma. Ir dabar 
mes matėme, kad Kuwaito atve
ju yra sakoma, jūs pirma atsi
traukit, sako Maskva, jūs pirma 

Į atsitraukit iš Kuwaito ir tada 
mes derėsimės galbūt dėl kurio 

bai daug . Neseniai buvau 
Varšuvoje. Lankėme Varšuvos 
vyriausybės narius. Jie yra 
pasiryžę visomis jėgomis mums 
padėti. Visų pirma, jie yra 
pasiryžę pripažinti tas sienas, 
kurios mums duoda Vilnių. An
tra, jie yra pasiryžę padaryti 
in tervenci ją paveikti tuos 
lenkus, kurie dabar gyvena 
Lietuvos teritorijoje, nors tie 
lenkai, kurie gyvena Lietuvoje, 
visiškai neklauso Solidarumo, 
nėra linkę žiūrėri į dabartinę 
Lenkiją kaip į savo kažkokią 
motiną, o daugiau linkę žiūrėti 
į Maskvą, kalbėti rusiškai ir 
siųsti savo vaikus į rusiškas 
mokyklas. 

Jų sąlygos yra šitokios: kad 
tose zonose, kur vra daugiau 
lenkų, jiems būtu leista oficia
liai naudoti lenku Raibą, saky
kim, Šalčininkų rajone. Antras 
dalykas, kad jiems būtų leista 
turėti lenkiškas mokyklas ten, 
kur jie patys nori. Ir trečias 
dalykas, kad Vilniaus univer
sitete ilgainiui būtų atidarytas 
polonikos fakultetas, jeigu 
gal ima būtų jį taip pava
dinti. 

Aš norėč'au pažymėti vieną 
dalyką, kuris yra mūsų sąmo
nėje turbūt gnna, man atrodo, 
svarbus, būtent Kaliningrado 
arba Rytu Prūsijos klausimas. 
Iki šiol kai kurie veiksniai buvo 
labai nedrąsu- tuo klausimu ir 
nelabai norėjo jo kelti. Dabar 
išeina, kad \isos kaimyninės 
valstybės faktinai žiūrėtų j 
Lietuvos inter-są Kaliningrado 
srityje su s:npatija. pirmoje 
vietoje lenkai Jie patys aiškiai 
pasakė, kad jie nenori, aišku, 
vokiečių grizmo. Jie nedrįsta 
patys į šita -ritį eiti. bet jie 
matytų su tam tikra simpatija, 
jeigu lietuvi.' ją perimtų. 

Tą patj sak ir vokiečiai. Jie 
nėra dabar t iširuose grįžti į 
Kaliningrade sritį, bet jiems 

būtų geriau lietuvių kontrolė, 
negu lenkų. I r keistu būdu tuo 
pačiu klausimu mums palankia 
prasme pasisako ta ip pat ir 
skandinavai, kurie, atrodo, yra 
išsigandę Vokietijos susiviejimo 
ir nelabai norėtų, kad vokiečiai 
t u r ė t ų Balt i jos j ū r ą savo 
rankose ir iš Baltijos jūros 
padarytų kažkokį savo kontro
liuojamą ežerą. Ta ig i man 
atrodo, kad tas Kaliningrado 
srities klausimas mūsų visuo
menėje b ū t ų gyvas čia i r 
Lietuvoje. 

Dėl santykių su Federalinė 
Vokietija ta i , aišku, čia jau kit i 
dalykai. Man atrodo, kad bent 
šiuo tarpu, mums yra labai 
sunku su jais santykiauti. Di
delių interesų nėra rodoma 
nei vienaip, nei kitaip, nei vienu 
klausimu, nei kitu klausimu. 
Sakyčiau daug geriau yra Pran
cūzijos santykiai su Lietuva. 
Prancūzijos, kurioje mes vis 
daugiau ir stipresnius randame 
atgarsius mūsų nepriklauso
mybei ir kurioje pažadai parem
ti mus darosi vis konkretesni. 
Yra manoma, kad galbūt už ke
lių savaičių prezidentas Lands 
bergis galės apsilankyti net pas 
Mitterandą. 

Pasikeitus valdininkams Vai 
stybės departamente, o prieš ta i 
ne t ir pa t i e s s e k r e t o r i a u s 
Bakerio, buvo užtikrinta, kad de 
facto pripažinimas eis visą laiką 
tolyn, gilyn, stipryn ir kad tokiu 
būdu bus einama prie oficialaus 
de jure pripažinimo. Žingsnis po 
žingsnio, įvairiais būdais bus 
įrodoma, kad Amerika yra ne
paprastai susidomėjusi ne t ik 
Lietuvos bei Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybe, bet tai bus 
parodoma ir konkrečiai. 

Aš grįžtu prie demokratijos 
užuominos, kurią padarė vienas 
Valstybės departamento valdi
ninkas. Mes norime stiprinti, 
tobulinti demokratiją. Bet kada 
paprašome tai demokratijai tam 
tikros paspirties, medžiaginės 
paspi r t ies a rba , s a k y k i m , 
iškvietimo žmonių į Ameriką, 
arba tenai kitokių priemonių, 
mes jų beveik negaunam arba 
labai mažai gaunam. 

Nėra išspręsti bankų sistemos 
klausimai. Nėra išpręsti polici
jos klausimai. KGB tebėra 
Maskvos paskirtas viršininkas 
ir išeivijoj vienur kitur labai 
pagirtas, nors t am pagyrimui 
tikrai nėra jokio pagrindo. 

Aš su dideliu, labai dideliu 
nustebimu ir labai aiškiai tą ir 
labai nuoširdžiai čia noriu 
paminėti vieną dalyką: vieno 

Lietuvos užsienio reikalų ministeris Algirdas Saudargas su Illinois guberna 
torium Jim Thompson po pasitarimo. 

Nuotr J. Tamulaifio 

mūsų veiksnio pirmininkas yra 
pasakęs per lietuvių spaudą, 
būtent buvusią komjaunimo, o 
d a b a r „ L i e t u v o s r y t o " 
l a i k r a š t į ( L i e t u v o s r y t a s , 
1990.09.14 „Čia vieni ki tus 
vadina niekšais" — L1C). kad 
paskirti tam tikri pinigai arba, 
g e r i a u s a k a n t , k a d buvo 
ketinama paskirti tani t ikrus 
pinigus Lietuvos reikalams, bet 
kad šita.; buvo sustabdyta todėi, 
kad šiandieną nėra garantijų, 
kad Lietuvoj tie pinigai būtų 
gerai sunaudoti ir išleisti. Nė 
vienas doleris nenuvažiavo ir 
n e b u v o beveik nuvež t a s į 
Lietuvą, o buvo viskas palikta 
čia ir Lietuvos vyriausybės. 
L i e t u v o s Aukšč iaus ios ios 
t a r y b o s L ie tuvos v isokie 
pol i t ika i ir l a ik raš t in inka i 
galėjo su atitinkama autorizaci
ja tuo pinigus panaudoti. Taigi 
ši taip sakyti yra neteisinga ir 
reikia būtinai priminti visiems 
Amerikos lietuviams, kurie taip 
gražiai, taip nuoširdžiai rėme. 
ta ip karštai rėmė visus savo 
kraš to reikalus, kad ir toliau 
juos remtų per tas organizacijas, 
kurioms jie rodo pasitikėjimą ir 
kad jokiu būdu nepradėtų abe
joti tų pinigų reikalingumu. Tų 
pinigų reikia degančiai, nepap 
ras ta i , ir aš tikiuosi, kad visose 
mūsų kolonijose šitas mano be
veik sakyčiau šauksmas bus 
išgirstas. 

Ka i kas gali paklausti: štai 
stovi prieš jus atstovas,kokia gi 
jo rolė dabar, kaip jis žiuri ir 
ka ip į jį žiūri Lietuva? Aš noriu 
pasakyti, kad buvo paskleista 
neteisingu žinių, esą aš nt'pri 
pažįstąs vyriausybes ir nepri
pažįstąs Aukščiausios tarybos 

Tai yra neteisingos žinios. Aš 
pripažjstu ir Aukščiausiąją ta
rybą ir vyriausybę. Bet kaip esu 
jums sakęs ne vieną kartą, pas 
mane yra t am tikri prioritetai. 
Aš pripažįstu Vyriausybę bet aš 
pripažįstu, kad Aukščiausioji 
Taryba yra ant vyriausybės, 
yra aukštesnis autoritetas. Aš 
dėl Aukščiausiosios tarybos 
galiu pasakyti dar aukštesnis 
autoritetas yra Kovo 11-tosios 
deklaracija, kuri mums parodo 
kelią kuriuo turini eiti. O dar 
svarbesnis yra dalykas Vasario 
16 tosios deklaracija, kuri yra 
šventas, tam tikru būdu šven
tas raštas, kurio reikia laikytis. 

Kalbant apie pripažinimą, tai. 
aišku, yra taip pat ir diploma
tinės tarnybos klausimas. Šiuo 
tarpu, susitarus su Lietuva, 
mes palaikome tam tikrą saky
čiau, diafragmą tarp Lietuvos ir 
užsienio. Kodėl? Todėl, kad mes 
nesam dar iki šios dienos 
visiškai tikri tuo kas gali at
sitikti Lietuvoj. 

Kadangi buvo pasakyta, kad 
aš esu akredituotas prie Švento 
Sosto, tai aš norėčiau taip pat 
jums dar pasakyti, kad tylu 
Romoje, bet nemanykite, kad 
nieko nesidaro. Popiežius nuo 
pat pirmos dienos yra paklau
sęs, kuo jis galėtų patarnauti. 
Jis bandė tarpininkaut ir jam 
Maskvoj buvo griežtai pasakyta, 
kad tai no jo funkcija, kad jo tar
pininkavimas nebus prileistas. 

Jeigu jūs girdite apie konflik
tus, tai yra brendimo, tai yra 
augimo požymis. Dėl to nereikia 
nusiminti, reikia tiktai bendra
darbiauti kiek galima daugiau 
su mūsų kraštu. 

IŠPAŽINTIS 
Novelė 

E D M U N D A S JAKAITIS 

Skaitytojas nežino nei jos pavardės, nei kas ji tokia 

tos vienoj, reikia skubėti į kitą. Kepamų hamburgerių 
kvapas, pasklidęs po 42nd Street, nesuviliojo nepažįs
tamosios. Atsiradus laisvesniam tarpui, dar greičiau 
paspartino žingsnius. Lenkdama kitus, laviravo mi
nioje kaip prityrusi vairuotoja. Iš viso buvo matyti 
kad ji skubėjo ne į užkandinę, bet būti sutartu laiku, 
sutartoj vietoj. 

Jeigu kas buvo išėjęs iš įstaigos priešpiečiams, 
dabar skubėjo atgal prie darbo. Durys darinėjosi. Vieni 
įėjo, kiti išėjo. Niekas nestovėjo vietoje. Nebent koks 

yra. Ponia ar panelė. O gal persiskyrusi. Neatrodė, kad paliegėlis, prisiglaudęs prie mūro sienos, barškino puo-
ji bū tų p a g a u t a s lenkančios žmonių ;asės. 
Kaukšėdama aukštais batukų kulnimis, ji energingai 
žingsniavo p i rmyn, vienus aplenkdam • kitus 
palikdama. Kojinių aptemtos dailios kojos, v•- kelius 
uždengiantis sijonas, puikiai pasiūtas švarke -, kaip 

delį su keliais įmestais smulkiais. 
Bet stebėkime nepažįstamąją, kuri staiga sulėtino 

žingsnius. Jos dėmesį atkreipė prieš ją žingsniavęs 
vyras. Vyras, kiek aukštesnis už ją, plačių pečių, gera 
eilute apsivilkęs. Sidabriniai plaukai, tvarkingai 

nulietas gulėjo ant lieknos figūros. Šviesūs, c iniuo- sušukuoti, švariai apkirpti; skyrėsi savo išvaizda nuo 
ti . pečius siekiantys plaukai pritiko bendra', lizdai. 
Taisyklingų bruožų veidas, kiek padažyti - tostai, 
rūpestingai apvedžioti akių vokai, darė ją patr uklia. 
Jos amžių buvo galima tik spėlioti. Vieiv ankoj 
laikanti odinį portfelį, kita ranka mosikuok -ia rit
mingai, energingai judėjo pirmyn. Neabejot :r.; ji sku
bėjo. Jei ji nebūtų tokioj tirštoj žmonių masėj. • vienas 
vyras atsigrįžtų ir palydėtų daug pasakančiu 7 gsniu. 

Kur susikerta Broadvvay, 42nd Street ir ^venth 
Avenue.yra New Yorko Manhattan širdi- T * m e s 

Square. Čia ne tik keliai susikerta, bet ir ra Salia 
balto veido matyti juodas. Raudonodis prasi'' nkia su 
geltonodžiu. Visi paskendę savo minty • ^kuba. 
lenktyniauja. Užsidarę savyje, viens kito n e m a t y t a i , 
juda su slenkančia srove. Ir yra ko skubėti. Pr.'spiečiu 
laikas yra trumpas, o užkandinės mažos Ner • 'iM vie-

kitų. „Visai kaip jis!" — pagalvojo nepažįstamoji. Vien 
t ik dėl įdomumo paspartino žingsnius, kad pamatytų 
veidą. Nenorom smarkiau suplakė širdis. Po 20 metu 
susitikti didžiojo New York Manhattan būtų per daug. 
Smalsumas pasidarė nenugal imas. Susigret inus 
užmetė žvilgsnį ir beveik nesušuko iš nuostabos Aišku, 
tai buvo jis. Tas pats profilis, ta pati nosis, lūpos, bur 
na. Galva buvo apgaubta gražiais, s idabriniais 
plaukais. Nebuvo abejonės Šiurpas nuėjo pagaugais 
Ką daryti? Užkalbinti? Sulėtinti žingsnį ir leisti jam 
nutolti? Atsiradęs noras atskleisti paslaptį, kurią ji 
išnešiojo 20 metų, nugalėjo Pasiryžo — dabar ar 
niekuomet! 

— Ponas Genys? — drebančiu balsu užklausė 
— Tamstos paslaugoms. Kuo galiu padėti? — 

sultincas balsas padrąsino nepažistamaią 

— Turiu paslaptį, kurią išnešiojau 20 metų ir da
bar norėčiau ja atskleisti. 

— įdomu. Nepaprastai įdomu. — nekantriai ištarė 
Genys. 

Tai yra lyg išpažintis Nenorėčiau tai daryti gat
vėj. Užsukim j kavinę, bus patogiau. 

— Pilnai sutinku, pritarė Genys. 
Susėdus artimiausioj kavinėj. Genys jautė, kad 

sužinos kai ką įdomaus. 
— Mane galite vadinti Viktoru. Kaip aš galiu į Jus 

kreiptis? — užklausė Genys. 
— Mano vardas nėra svarbu Praeitis nieko ben-

dro neturi su dabartimi. Reikalas eina apie laikus prieš 
20 metų Tada aš buvau Jums nežinoma, liksiu ir toliau 
nežinoma. 

— Nesutinku, bet neprieštarausiu. —• Tuo tarpu pa
davėjas atnešė du puošnius stikliukus, pripildytus visų 
mėgiam' gėrimo. 

Genys, žiūrėdamas nepažįstamajai i akis. pakėlė 
savo stikliuką 

— Būti New Yorke ir neišgerti Manhattan, būtų 
tikra nuodėmė. Už netikėtą susitikiną! Suskambėjo 
stikliukai 

— U? laimingą pabaigą, - nesąmoningai pridėjo 
nepažįstamoji 

Kai Genys siurbtelėjo iš savo stikliuko, nepažįsta
moji, nesuvilgius lūpų. padėjo taurelę ant stalo. 

Uždegtas smalsumas matėsi Genio akyse. Jis jautė. 
kad sužinos kažką nepaprasto Kažką svarbaus. 

Esu pasiruošęs Jus išklausyti Prašau pradėti, 
— nekantriai ragino Genys. 

(Bus daugiau) 
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RAŠYTOJUI 
PRANUI 

NAUJOKAIČIUI 
PRISIMINTI 

K. J A N K Ū N A S 

1984 m. rugpjūčio 12 miręs 
rašytojas, poetas, l i teratūros is
torikas ir kritikas a.a. Pranas 
Naujokaitis buvo gimęs 1905 m. 
spalio 2 d. Tad šiais metais būtų 
s u l a u k ę s b r a n d a u s 85 m. 
amžiaus. 

Susipažinau su velioniu 1945 
m., kada abu turbūt t ik atsi
tiktinumo dėka patekom į tą 
pačia išvietintųjų l i e tuv ių 
stovyklą Vestfalijos kurorti
niam miestely Hidessen prie 
Detmoldo Vokietijos anglų zo
noje. Likimo buvo lemta, kad 
mūsų šeimos po kurio laiko vel 
kartu pateko j žymiai blogesnę 
lenkų, lietuvių, latvių ir estų 
stovyklą Augustdorfe, to paties 
Detmoldo ka imynys tė j e . Ir 
emigruodami į JAV vėl atsidū
rėme kaimynystėje: velionio 
šeima — Brooklyn, N.Y., o aš 
gretimoj New Jersey valstijoj. 
Tad jei ir netapome bičiuliais, 
bet visą laiką palaikėme drau
giškus santykius, kol d a r kiek 
per ankstyva velionio mirtis 
nut raukė mūsų bendravimą 
šioje žemėje. 

Velionis pasirinko mokytojo 
profesija ir tam darbui pasi
ruošė, 1933 m. ba igdamas 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teologijos-filosofijos fakultete 
lietuvių ir vokiečių kalbų ir 
literatūrų ir pedagogikos stu
dijas. Pedagoginį darbą pradėjo 
d i rb t i 1934 m. U k m e r g ė s 
\ aidžios gimnazijoj, kur 1941 m. 
buvo paskirtas jos direktorium. 
1945-46 m. Detmoldo lietuviu 
gimnazijos vicedirektorius ir 
mokytojas , o 1 9 4 6 - 4 8 m. 
Augustdorfo lietuvių gimnazijos 
mokytojas. 

Britų okupacinė valdžia 1946 
m. įsteigė Pabaltiečių centrinę 
t a r y b a r ū p i n t i s zonoje 
gyvenančių lietuvių, latvių ir 
es tų švie t imo ir gerovės 
reikalais. Kiekviena tautybė 
veikė savarankiškai. Jos cen
t ras buvo Detmolde. Si taryba 
leido kiekvienai tautybei po 
viena savaitrašti. Lietuvių sa
vaitraštis buvo pakr ikš tytas 
..Lietuvių žodžiu". Jo redakcija 
buvo sudaryta iš tri jų pa
grindinių Lietuvos partijų at
stovų: vyr. redaktorius ir kai
riųjų atstovas buvo žurnalistas 
Jonas Kardelis, krikščioniškos 
srovės — Pranas Naujokaitis ir 
tautinės srovės — Bronius Auš
rotas. 

Didžioji laikraščio leidimo 
našta gulė ant velionio pečių, 
nes jam teko rūpint is ne t ik 
straipsnių parūpinimu. bet ir jų 
sulaužymu į puslapius spaustu 
veje. Neturint pakenčiamų dar

bo sąlygų, nes 4 asmenų šeima 
teturėjo tik vieną kambarį, pasi
ruošti darbui gimnazijoj ir 
rūpint is redaktoriaus parei
goms buvo iš tikrųjų nelengva. 
O kur dar eiliniai šeimos 
aprūpinimo reikalai? Tad teko 
vijurku suktis, kad visi darbai 
būtų laiku atlikti. Be to, susi
siekimas iš Augustdorfo su Det-
moldu (per 10 km) taip pat ne
buvo lengvas, nes pastovaus 
susisiekimo nebuvo ir tekdavo 
n a u d o t i s įvai r iomis pr ie
monėmis, net ir pėstute. 

1949 m. atvykus į JAV. 
reikėjo dirbti fabrike, nes iš tuo 
metu mokytojam mokamo atly
g in imo su še ima n e b u v o 
įmanoma pragyventi. Tik vėliau 
velioniui pavyko gauti darbą 
didelėj farmaceutinėj korpora
cijoj, kur darbas nereikalavo 
fizinės jėgos. Cia dirbdamas 
susilaukė ir pensijos. Būdamas 
Brooklyne, rūpinosi šeštadieni
nės mokyklos suorganizavimu 
ir joje 1950-1953 m e t a i s 
mokytojavo. 

Brendęs moksleivių ateiti
ninkų organizacijoje, ryšių su 
katalikiška srove nenutraukė ir 
vėlesniame gyvenime. Studijuo 
damas priklausė Šatrijos kor
poracijai, o 1949-54 m. buvo 
atei t ininkų centrinių org-jų 
narys ir LR katalikų federacijos 
sekretorius. Priklausė Lietuviu 
rašytojų ir Lietuvių žurnalistu 
draugijų valdybom ir Lietuvos 
krikšč. demokratų partijos cen
tro komitetui. 

Literatūriniu darbu pradėjo 
reikštis Ateityje, vėliau poeziją 
ir beletristiką spausdino Atei
ties Spinduliuose, Židinyje, Gai
suose. Granite, Ryte. Eglutėje. 
Naujojoje Romuvoje, o litera 
tūros kri t iką spausdino N. 
Romuva, Ateitis. Židinys, Lie
tuvių žodis, Tėviškės žiburiai. 
Darbininkas ir kt. 

Velionis debiutavo Lietuvoje 
1930 m. eilėraščių rinkiniu 
..Prie svyruojančių beržų", o 
vėliau JAV dar išleido tr is eile-
raščių knygeles: lyrinę poema 
..Šviesos mergaite" 1959 m. 
..Auksinius ragelius'* 1968 m. ir 
paskutinį rinkinį ..Saulėleidį" 
1982 m. 

Be poezijos velionis rašė ir 
romanų. Jie visi buvo parašyti 
JAV: . .Upel ia i n e g r į ž t a į 
ka lnus" — 1959 m.. ..Jlūžę 
t i l ta i" — 1961 m ..Žydinčios 
dienos" — 1967 m. (laimėjo 
,,Draugo" premiją) ir ..Pasisėjau 
žalią rūtą" 1972 m. Nors savo 
l i teratūriniais darbais velionis 
l i teratūrinių viršūnių ir nepa
siekė, bet j ie toli prašoko 

daugelį išeivijoje pasirodžiusių 
romanų savo fabula, lyriškumu, 
sklandžiu stilium ir neper
krauta įvykių eiga. Romanų 
siužetai imti iš prisiminimų ir 
betarpiškos aplinkos. Dėlto kai 
kurie jų turi ir autobiografinių 
elementų. Romanuose netrūks
ta tėvynės meilės ir Lietuvos 
gamtos vaizdų. Kai kuriuose 
galima rasti ir moralizavimo 
žymių. 

Jo knygos susilaukė recenzijų 
išeivijos laikraščiuose. Romanai 
buvo įvertinti teigiamai. 

Tačiau didžiausią lietuvių 
tautai ir jos kultūrai įnašą 
padarė velionis parašydamas 4 
tomų Lietuvių literatūros is
toriją. Joje autorius rūpestingai 
surinko ir aptarė visą mūsų 
literatūrinę kūrybą nuo pačios 
literatūrines rašybos pradžios 
iki 1975 m. Aptardamas atski
rus rašytojus, autorius aprašo 
gale pateikia ir naudotos litera-
tgūros sąrašą, kuris kiekvienam 
suinteresuotam žymiai padės 
susidaryti pilnesnį kiekvieno 
rašytojo ir jo kūrybos vaizdą. 
Tai nepaprasto rūpestingumo ir 
atsidėjimo reikalaujantis dar
bas. Jį galėjo atlikti tik didelis 
pasiryžimo ir darbš tumo 
žmogus, nes surinkti visą me
džiagą, ypač apie okupuotos 
Lietuvos rašytojus, istorijos 
rašymo metu, kada ryšiai su 
okupuota Lietuva buvo įvairiais 
būdais varžomi, nebuvo nei 
paprasta, nei lengva. Nors isto
rijos au to r ius ir neturėjo 
mokslinių laipsnių ir titulų, bet 
tai nemažina jo darbo vertės 
ir patikimumo, nes autorius 
l i t e r a tū r a domėjosi visą 
gyvenimą ir ją sekė. pats akty
viai jos kūrime dalyvaudamas. 

Velionis prieš mirtį buvo kele
rius metus varginamas įvairių 
negalavimų. Jį ypač skaudžiai 
palietė silpnėjantis regėjimas, 
gyvenimo pabaigoj neleidęs jam 
net skaityti. Daktarų pastangos 
regėjimą pataisyti buvo be
vaisės, ir žmogui, visą gyvenimą 
įpratusiam verstis knyginiu 
darbu ir literatūrine kūryba, 
susigyventi su tokia negale bu
vo ypač sunku. Šią naštą jam 
lengvino jo antroji žmona Lina, 
sūnus Gediminas ir kai kurie 
artimesni jo draugai, paskai
tydami jį dominančius laik
raščius, s t ra ipsnius ir net 
knygas. 

Su pirmąja žmona, kuri mirė 
1953 m., velionis buvo susi
laukęs sūnaus Gedimino ir 
dukrelės Dalios, kurių abu yra 
sukūrę savo šeimas. 

Velionis mėgo nuošalesnį, 
gamtinį gyvenimą. Lietuvoje 
buvo pasistatydinęs namus ir 
užsiveisęs sodą savo mokinio 
poeto Vlado Šlaito eilėraščiuo
se dažnai apdainuojamoj 
Ukmergėj. Mėgo medžius ir čia 
JAV. puošdamas savo sodybą 
retų veislių medeliais, krūmais 
ir gėlėmis. 

Velionio pasigenda jo artimie
ji ir draugai, bet juos ramina įsi
tikinimas, kad velionis, atsiskir
damas su šiuo gyvenimu, pali
ko ir tokių darbų, kuriais galės 
naudotis ir ateinančios mūsų 
kartos. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Pal Jurgio Matulaičio statomo parapijos namo projektas Bažnyčia ir parapijos narna stato 
Vilniaus VirSuliškių priemiestyje Statyba rūpinasi kun M Čeponis, paskirtas naujos parapijos 
klebonu 

Šiuo metu Lietuvoje aktyviai 
ruošiamasi septintajam Pasau
lio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumui, kurį numatoma 
surengti Lietuvoje 1991 m. 
gegužės 23-30 dienomis. Norė
t u m e jus informuoti apie 
sudarytų simpoziumų vykdomų
jų organų sudėtį. 

Simpoziumo garbės pirmi
ninkai: prof A. Avižienis — 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto rektorius, akad. J. 
Kubilius - Vilniaus universi
teto rektorius, akad. J. Požėla — 
Lietuvos Mokslų akademijos 
prezidentas. 

Moksline taryba: pirmininkas 
R. Ozolas - Lietuvos Respub
likos ministerės pirmininkės pa
vaduotoja-, atsakingas sekre
torius — J Šarkus, nariai: prof. 
V. Antanaitis — Lietuvos Res
publikos miškų ūkio ministras, 
prof. K. Glaveckas — Lietuvos 
Respublikos Aukščiausios tary
bos deputatas, R. Gudaitis — 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sios tarybos prezidiumo narys. 
R. Jasinavičius — Lietuvos Res
publikos pramonės minsteris, 
prof. Č. Kudaba — Lietuvos Res
publikos Aukščiausios tarybos 
deputatas. D. Kuolys — Lie
tuvos Respublikos kultūros ir 
švietimo rr.:nisteris, prof. B. 
Kuzmickus - Lietuvos Respub
likos Aukščiausios tarybos 
pirmininko pavaduotojas. Lie
tuvos mok- ininkų sąjungos 
pirmininkas, akad. R. Rajeckas 
— Lietuvos Mokslų Akademijos 
viceprezidentas, A. Saudargas 
— Lietuvos Respublikos 
užsienio re;kalų ministeris, 
akad . V. S ta tu lev ič ius -
Lietuvos Mokslų akademijos 
viceprezidentas, akad . J. 
Vilemas - Lietuvos Mokslų 
akademijos -'zikinės — techni
nės energetikos problemų insti
tuto direktorius, akad. E. Vilkas 
— Lietuvos Respublikos 
Aukščiausio- -arybos deputatas. 
Lietuvos Mokslų akademijos 
ekonomikos instituto direk 
torius. D. Zanevičius — Lietuvos 
inžinierių -ąjungos pirmi 
ninkas. 

Moksliniu programų komi
t e t a s : p i r i n i n k a i prof. V. 
Domarkas Kauno politech
nikos instituto rektorius, prof. 
R. Pavilionis - Vilniaus Uni
versiteto pn,rektorius, atsakin
gas sekretor.us V. Radžvilas 
— Vilniaus Dailės akademijos 
filosofijos katedros vedėjas. 
Mokslinių krypčių vadovai: 

Sol. Dana Star.kaitytė su jais gėles įteikusia Kristina Jonušaite ..Draugo" 
vakarienėje rugsėjo 23 d. Martiniąue salėje. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS LIETUVOJE 

prof. F. Bukauskas 'medicina) — 
Kauno Medicinos akaderajos 
prorektorius, doc. A Bumb-
lauskas 'istorija ir archyvai) — 
Vilniaus universiteto istorijos 
fakulteto dekanas, prof. A. 
Gaižutis (kultūra ir menas* — 
Lietuvos Mokslų akademijos 
kultūros ir meno instituto direk
tor ius , prof. J. Gecevičius 
(technika ir technologijai — 
Kauno politechnikos instituto 
prorektorius, prof. L. Kadžiulis 
(žemės, vandens ir miško ūkis) 
— Lietuvos žemdirbystės moks
linio tyrimo institutas, prof. Č. 
Kudaba (geografija ir geologija) 
— Vilniaus universiteto Gamtos 
fakultetas, prof. A. Matulionis 
(filosofija, teologija, politologija, 
sociologija ir teisė) — Lietuvos 
Mokslų Akademijos filosofijos, 
sociologijos ir teisės instituto 
d i r e k t o r i a u s pavaduoto jas , 
akad. R. Rajeckas (ekonomika ir 
komercija) — Lietuvos Mokslų 
akademijos viceprezidentas, doc. 
S. Razma (švietimas ir studijos) 
— Vilniaus pedagoginio institu
to rektorius, prof. A. Rosinas 'li
tuanist ika ir etnografija) — 
Vilniaus universiteto baitų filo
logijos katedra, prof. R. Šeinaus-
kas 'ryšiai ir informatika) — 
Kauno politechnikos instituto 
programinės įrangos katedros 
vedėjas, prof. J. Vaitkus 'fizika 
ir matematika) — Vilniaus uni
versiteto prorektorius. J. Vir
bickas 'ekologija ir biologija) — 
Lietuvos Mokslų akademijos 
ekologijos instituto direktorius, 
prof. E. Zavadskas 'statyba ir 
architektūra) — Vilniaus inžine
rinio statybos instituto rekto
rius. 

Organizacinis komitetas — 
pirmininkas M. Černiauskas — 
Lietuvos tarptautinių organiza
cijų komiteto direktorius. Na
riai J. Laucius — žurnalo 
,,Mokslas ir technika"' redak
torius. V. Pakarskas — Ekspe
rimentinės technikos paminklų 
restauravimo įmonės direkto
rius. 

Simpoziumo organizacinio 
komiteto adresas: Daukanto a 
3 8. Vilnius 232600. Lithuania. 
telex: 261137 LUVLN SU. tele-
fax: 0122 222621. telefonas: 
0122 222630 

R o m u a l d a s Ozolas 
Pirmininkas 

RE/MAX GREIT 
REALTORS j PARDUODAj 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią {Staiga, prašome 
paminėti, kad esate artoa.nonte būti 
Rimo Stankaus Klientais Nuosa
vybės įkainavimas n s m o k a m a i . 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltu:! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir rr.ažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine (Staiga. 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago. IL 60629 
(312) 767-6655 

; <=>ti;viams žinomas ir patikimas vardas 

Qntui>£ KMIEC1K REALTOR'J 
V^fl 7922 S. Pulaski Rd. 
4 . 1 4365 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės j Danutę Maver. )i 
profes ional ia i , sąž in ingai ir 
asmeni<kai patarnaus. Įkainavimas 
veitui. 

Specialus ..Hillviev* Splrt!" 
švarutėlis namas Gaiima užimt šiandien 
3 auto garažas, vonia, rūsys Oidžiuiis 
šeimos namba'ys su židiniu $164,000 

Mūrinis ..Spllt Lemonte! 
Didžiulis 2-2 auto garažas Gražiai sut
vardytas sklypas Daug dideiių pušų. Arti 
mokyklos, krautuvės, bažnyčios Vanden
tiekis jvestas antram vonios kambariui. 
$119.000 

OLSICK & CO., REALTORS 
1180 State Street 
Lemont. Illinois 60439 Q r t U I K 
(708)257-7100 21 

FOR SALE 

Skubiai parduodu 1983 m. au
tomobilį, 2 durų Nissan Stanza. 
Kreiptis tei. 708-386-3479 

Jauni profesionalūs muzikantai moko 
skamb'nti pianinu, solfedžio, harmonijos. 
gali akompanuoti, groja vargonais. 
klavermu. kalba lietuvškai. angliškai, 
lenkiška' vokiškai 

Tel. (312) 776-8818 

^\TFT0 

Krikščionis tai žmogus, ku 
riam Kristus patikėjo kitus 
žmones. 

Lacordaire 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę. Brolio 
sode. Du raitu JOJO. Leliūnų 
Kadrilis. Parove;a. Rolenderis. 
Pjese skrabalams. Untytė. J 
šventę, Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abans. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste f priemiesčiuose Sąži
ninga oatamaus 

J. BACEVIČIUS 
B E L U B A C E REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S ICDZC 

778-2233 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kadzta Ava. 
Tai. 438-7878 

B MLS 
ONE STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
312-778-3971 arba 312-787-0800 

MISCELLANEOUS 

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

Tę|, 376-1882 ar 376-5996 

1 o % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobil io ir ugnies draudimą pas 
mus 

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 
, : .,»»» 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* 

IEŠKO 

Janina Grakav ln lenė ieško J o n o 
Lukoševičiaus, gyv. 244 Mountain 
St., Hartford, CT, 06106. Atsi l iepkite 
ir rašykite: Lithuania, U k m e r g e , 
Žemai tes 1 , J . Grakavtn lene l . 

FOR RENT 

Marųuette Parke išnuomo
jamas 5 kambarių butas. Saulė
tas, šviesus, švarus, du miegamie
ji. Reikalui esant ir garažas. 

Tel. 312-434-2655 

For rent 
3 rooms — completely furnished 
— $395. 

Tel. 1-708-448-7097 

For Rent 
6 rooms refrigerator - stove — 
$545.00 

Tel. 1-708-448-7087 
(Aft — 5 p.m.) 

Bronius Jonušas 
LITHUANIAN MARCHES 

ANO SONGS 

Naujai įrekorduota plokštelė 
Atlieka Lietuvos televizijos ir radi
jo choras Raimondas Katinas, 
direktorius. Irena Milkevičiūtė, 
sopranas Orkestracija simfonijos 
orkestrui paruošė Stasys 
Domarkas. Rekordavo Lietuvos 
filharmonijos orkestras, Vilnius 
1989 m Dirigentas Juozas Domar
kas. Išleido AG Rekorde, Emili
ja Jonušas mecenatė. 

Maršai — Ei. pasauli! Suaidės 
vėl laisvės dainos Graudžia trimi
tai. Kur bakūžė samanota, šėriau 
žirgelį. Laukų daina. Leiskit j 
Tėvynę ir kitos. 

Plokštelė su persiunt imu 
kainuoja 12 doi. Illinois gyventojai 
dar prideda 80 e t . valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4S4S West 83rd St. 
Chicago. IL 60629 



PANEVĖŽYS, 
KAUNAS, VILNIUS 

Čiurlionio ansamblis Lietuvoje 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Antrad ien i s , rugsėjo 11 
diena. Keliaujame į Panevėžį, 
sukame Kryžkalnio link, perva
žiuojame Ančios upės tiltą, pa
siekiame Raseinius. Prie maisto 
krautuvių ilgos eilės pirkėjų. 
Lyja. Pasiekiame Šiluvą, kurio
je vyksta 8 dienų atlaidai. Masė 
automobilių ir autobusų. Prie 
vargonų ant viskų mažai vietos. 
Susispaudęs j Mišių pabaigą an
samblis sugiedojo A. Mikulskio 
(pagal Balio Gaidžiūno žodžius) 
g iesmę „Ši luvos Marijai" , 
,,Jėzau pas mane ateiki" ir 
„Pasaulio valdovui". 

Maldininkai ir klebonas buvo 
nusivylę, kad ansamblis taip 
trumpai tegalėjo pasirodyti. De

ja, turėjome dar suspėti į Kryžių 
kalną. Pamačius jį jau iš tolo 
susidaro nepaprastas įspūdis, 
kurio nei nuotraukomis, nei žo
džiais negalima atkurti . Tokio 
reginio visame psaulyje nėra. 
T ū k s t a n č i a i kryžių, tarsi 
r a n k a s į dangų ištiesusi, 
k e n č i a n t i t a u t a , šauktųsi 
dangaus pagalbos. Rytiniame 
Kryž ių k a l n o š la i te buvo 
pastatytas ansamblio kryžius. 
Gediminas Purlys ir Vladas 
Plečkai t i s pakai tomis kasė 
duobę , o Valdas Žiedonis 
a k m e n i m i s su tv i r t ino jos 
kraštus. Teko pamatyti Cle-
velando vyrų okteto dailų 
kryžių, pastatytą pernai jo 
gastrolių Lietuvoje proga. 

Atvykę į Panevėžį susikraus-
tome į „Nevėžio" viešbutį. Po 
vakarienės „Žaros" restorane 
vykstam į „Ekrano" gamyklos 
kultūros rūmus. Scenoje kabo 
Čiurlionio vėliava, salė pilna 
žmonių. Ansambliui žygiuojant 
į sceną, ky la griausmingos 
ovacijos. Eilę dainų ansamblis 
buvo priverstas kartoti, o tarp 
dainų publika plaukė į sceną su 
gėlėmis. Programai pasibaigus, 
į priekį buvo iškviesta Ona Mi
kulskienė, Danutė Liaubienė 
Irena Grigaliūnaitė, Vladas 
Plečkaitis ir Gediminas Purlys. 
Danilevičienė, buvusi čiurlio-
nietė Vilniuje 1940 metais, 
įteikė dovaną Onai Mikulskie
nei, o dvi kanklininkės grojo 
kanklėmis ir dainavo graudžias 
Sibiro dainas. Buvo gražu, bet 
ištęsta, dar ir su ilgokomis 
kalbomis. Į pabaigą sugiedota 
„Lietuviais esame mes gimę". 

Po programos „Ekrano" ga
myklos kultūros rūmai padarė 
ansambliui puikų priėmimą, 
kuriame dalyvavo Panevėžio 
mere Gema Lukoševičiūtė, rū
mų direktorė Liudvika Trais-
kytė ir miesto kultūros skyriaus 
vedėjas Gin ta ras Kerdebis. 
„Čiurlionis nuostabus", kalbėjo 
mere, apdovanojant Gediminą 
Pur l į ir Oną Mikulskienę 
juostomis, „kad jos pririštų prie 
gimtosios žemės" . Buvome 
puik ia i va i š inami , šokome 
kadrilių, ratelius... 

Trečiadienis, rugsėjo 12 d. 
papietavę keliaujame į Kauno 
dirbtinio pluošto gamyklos „Gir

stupio" rūmus. Salė graži, bet 
talpinanti vos 700 žiūrovų. 
Koncertu susidomėjimas buvo 
didelis, todėl daug kas negavo 
bilietų. Koncertas praėjo su 
dideliu pasisekimu, griaus
mingomis ovacijomis, išreika
laujant kartoti net tris dainas. 
Gediminas Purlys šį kartą 
publikos dėmesį atkreipė ne 
vien į ansamblio žvaigždę 
solistę Ireną Grigaliūnaitę. bet 
ir į chore eančius solistus: 
Raimondą Butkų, Valdą Žiedo-
nj, Algį Gylį, instrumentalistus 
Romą Zylę, Karen Wishner, 
Andrį Dundurą ir kankles. Kon
certui pasibaigus , ansamb
lį sveikino „Girstupio" šei
mininkė, MK Čiurlionio 
dailės muziejus, Kultūros fon
das. Kauno politechnikumo an
samblis „Nemunas", pramogi
nių šokių ansamblis „Sūkurys", 
kurio atstovė pareiškė nesitikė
jusi tokio aukšto čiurlioniečių 
lygio. Sudainuota „Ilgiausių 
metų", o publikos užvesta daina 
taip nuskambėjo: 

Sėk, sesute, žalią rūtą, kad 
Lietuva laisva būtų. 

Sėk, sesute, ir gvaizdikų, kad 
neliktų bolševikų 

Sėk, sesute, žalią mėtą, kad 
Lietuva vis laimėtų. 

Mes nenorim mirti, žūti, tiktai 
norim laisvi būti. 

Nuvargę, bet pakelta nuotaika 
grįžtame į ..Lietuvos" viešbutį 
Vilniuje. 

Ketvirtadienis, rugsėjo 13 
d. Po pusryčių ansamblio 
delegacija vyksta į Aukščiausią 
tarybą ir į audienciją sujos pir
mininku Vytautu Landsber
giu. Delegaciją sudaro Gedimi
nas Purlys, Vladas Plečkaitis. 
Violeta Žilionytė-Leger. Ona 
Mikulskienė, Aušra Babickienė, 
Virginija Rubinski ir šio 
dienoraščio autorė. Mus lydi 
Vaclovas Sakalauskas. įspū
dingi, erdvūs ir moderniški 
parlamento rūmai. Mums lan
kantis vyko debatai dėl naujo 
kainų kontrolės įstatymo pro
jekto, kurio tikslas yra kovoti su 
spekuliacija ir juodąja rinka. 
Stebime sesijos tvarkingą par
lamentarinę preocedūrą. Pirmi
ninkaujančiam pranešus apie 
Čiurlionio ansamblio atvykimą, 
visi delegatai ansamblį pagerbė 
atsistojimu. 

Pirmininkas Vladas Plečkai
tis buvo pakviestas tarti žodį. 
padėkoję už kvietimą kalbėti, jis 
palinkėjo tarybai sėkmės kovo
je už Lietuvos nepriklausomybę. 
Jo kalba buvo perduota Vil
niaus televizijoje. Tarybos 
deputatas rašytojas Stasys 
Krasauskas mus lydi į Vytauto 
Landsbergio kabinetą. Tai erd
vus kambarys , su plačiais 
langais ir žaviu vaizdu į gatvę 
ir parlamento kiemą. Prie prie
kinės sienos masyvus rašomasis 
stalas, virš jo — Vytis. Viename 
kabineto šone konferencijų 

stalas, kitame — jaukus su 
minkštais baldais kampelis 
svečiams. 

Net rukus pasirodo ir Vy
tautas Landsbergis. Pasisvei
kiname ir susėdame prie ap 
skrito stalo. Ona Mikulskienė 
prezidentui paduoda ansamblio 
„Auksinę knygą", kurioje jis 
pasirašo ir ta proga prisimena, 
kad 1944 metų liepos mėn. 13 
dieną Čiurlionio ansambliui 
koncertuojant Kaune vokiečių 
Gestapas suareštavo jo brolį. 
Ansamblio pirmininkas Vytau
tu i Landsberg iu i į t e ikė 
simbolinę dovaną — rašymo 
priemonių komplektą. Pasida
linus įspūdžiais ir prisimini
mais, atsisveikinome ir grįžome 
į viešbutį pasiruošti pasku
t in iam koncertui. Vi ln iaus 
operos rūmų įspūdingoje salėje 
pasisekimas ir vėl didelis — 
publika kelia ovacijas, reikalau
ja kartoti dainas. Maloni staig
mena buvo girdėti jauną an
samblietį Edą Kijauską, puikiai 
atliekantį debiutinę solo partiją. 

Sugiedojus „Pasaulio valdo
ve", publika ansamblį pagerbė 
atsistojimu. Vladas Plečkaitis 
trumpai papasakojo ansamblio 
istoriją. Ansamblį sveikino Zita 
Kelmickaite, kurios pastangų 
dėka ansamblis gavo iš Lietuvos 
„ p a s i s k o l i n t i " nuostabųjį 
Gediminą Purlį, o Gediminas 
Purlys savo žodyje sentimen
taliai pastebėjo, kad tai esama 
paskutinio koncerto. Jam buvo 
į t e ik ta padėkos p l akė t e . 
Padėkos buvo pareikštos AT In
ternational agentūrai ir Algiui 
Grigui už puikų gastrolių suor
ganizavimą. Tėviškės draugijai, 
jos pirmininkui Vaclovui Saka
lauskui ir jo darbuotojams už 
viešbučių parūpinimą ir globą. 
Vaclovas Sakalauskas pareiškė, 
kad Čiur l ionio ansambl io 
gastrolės Lietuvoje įrašė naują, 
gražų puslapį į L ie tuvos 
kultūros istoriją ir jam dėkojo už 
tas gražias akimirkas. Jo padė
jėjas ir žurnalistas Algis Kusta 
į te ikė Onai Miku l sk iene i 
„Tėviškės draugijos" dovaną — 
kankles , o Gediminą Purlį 
apjuosė simboline j u o s t a . 
„Lietuvos" ansamblio šokėjos 
sušoko šokį, atnešė pintinę su 
gėlėmis, juosta apjuosė Oną 
Mikulskienę, Vladą Plečkaitį, 
su šuko „Val io" . D a u g i a u 
dovanų ir sve ik in imų. . . 
Atsisveikinimo liūdesį išblaškė 
Zitos Kelmickaitės pasiūlymas 
Lietuvos jaunimą suporuoti su 
išeivijos jaunimu. Žodį tar ia 
Grigo agentūros atstovė. Visi 
t raukiame į puikų priėmimą 
„Dainavos" restorane. 

LIETUVIŲ 
REPATRIACIJA Į 

LIETUVĄ 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. spalio mėn. 11d . 

Po ilgų okupacijos metų, 
kančių ir vergovės pakilo ir 
atgimė Lietuva. Kovo 11d. aktu 
paskelbėme pasauliui, kad mes 
dar esame ir norime būti. Lie
tuvos vardas, kaip varpas, 
nuskambėjo visuose žemynuose. 
Tauta išsaugojo savo gyvastį ir 
tvirtai pasiryžusi iškentėti visas 
negandas, blokadas ir nepri
tekl ius , kad pasiektų savo 
šventą tikslą. Okupacija dar 
tęsiasi. Komunizmo imperija 
visokiais būdais stengiasi mums 
trukdyti. Tačiau ji jau griūva, 
jos dienos suskaitytos. Praeis 
metai, kiti ir pasaulio galingie
ji pripažins de facto mūsų 
valstybės egzistavimą. 

Daugelį savo gyvenimo metų 
jūs praleidote išeivijoje, tačiau 
išsaugojote gimtąją kalbą, pa
pročius. Jumyse išliko Tėvynės 
ilgesys. Nemažai daliai iš jūsų 
jau per 60 metų ir tikriausiai ne 
kar tą pagalvojote apie su
grįžimą į laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Būdami 
emigracijoje jūs daug padėjote 
savo artimiesiems, giminėms, 
kruopščiai ruošėte dirvą Tautos 
atgimimui. Šis jūsų indėlis Lie
tuvoje nepamirštas ir didžiai 
vertinamas. Atėjo laikas, kad 
Lietuva dabar jumis pasirūpin
tų. Šiuo tikslu Vilniuje stei
giamas Lietuvių repatriacijos 
centras (LRC>. kuris vienys 
didelį būrį aukštai kvalifi
kuotų advokatų, architektų, 
inž in ier ių , gydytojų, pasi
rengusių jums padėti. Vieni
šiems centras organizuos rūpy
bą ir globą, medicininius 
patarnavimus. Jumis rūpinsis 
daktarai, pasitobulinę Ameriko
je ir Vakaru Europos šalyse, 
gerai pažįstantys tų kraštų 
medicininę aparatūrą bei me
d ikamen tus , gaunamus iš 
Vakarų komerciniais bei lab
daros kanalais. Architektai, 
inžinieriai jums suprojektuos ir 
pastatys pageidaujamo dydžio ir 

stiliaus gyvenamuosius namus 
bet kuriame Lietuvos mieste, 
pas i rūpins sklypo gavimo 
(pirkimo) reikalais. Advokatai 
sutvarkys jūsų pensijų persiun
timo problemas, rūpinsis del 
Lietuvoje likusio nekilnojamo 
turto grąžinimo arba kompen
sacijos už jį išmokėjimo, padės 
biznio reikaluose. Centras teiks 
informaciją ir atsakys į jus 
dominančius klausinius nemo
kamai. 

Kol dar neturime lito ir ati 
t inkamų įstatymų, neturime ir 
sąskaitos banke . Pradžioje 
norime išsiaiškinti, ar atsiras 
norinčių sugrįžti į Lietuvą 
pastoviam gyven imui ir 
sužinoti, kokie klausimai jums 
labiausia i r ū p i . T a i p pat 
laukiame jūsų pageidavimų, 
pasiūlymų ir patarimų, kurie 
bus labai vertingi tolimesniame 
mūsų darbe. 

Sukaupę duomenų banką ir 
ž inodami m ū s ų pas laugų 
paklausą, kreipsimės į Respub
likos vyriausybę del oficialaus 
mūsų centro įregistravimo, 
veiksime parlamentą, kad būtų 
priimami palankūs grįžtan
t iems į Tėvynę įs ta tymai . 
Analogišką kreipimąsi siun 
čiame tautiečiams, dar tebe 
gyvenantiems Sovietų Sąjungos 
platybėse ir Europos šalyse. 

Pageidavimus ir klausimus 
siųsti: Lietuvos Respublika. 
232034 Vilnius. Paribio 26-53, 
Vladui Butautui 

LRC iniciatyvinė grupė 

P .S . Lietuvių repatriacijos 
cen t ro steigimą inspi ravo 
daugelio užsienyje gyvenančių 
tautiečių domėjimasis grįžimo į 
Tėvynę galimybėmis. Nėra 
abejonės, kad šis klausimas bus 
artimiausiu metu svarstomas 
t iek par lamente , t i e k vy
riausybėje. Norį gauti anketas 
kreiptis j Petrą Steponavičių 
312-925-7730. 

PROTESTAS 
PRIEŠ ABORTUS 

Sekmadienį Chicagos piet
vakarinių priemiesčių gyven
tojai sudarė gyvą grandinę palei 
Ogden Avenue pareikšti savo 
protestą prieš abortus. Illinois 
Right to Life darbuoto ja 
pareiškė, kad šis reikalas rado 
daug pri tar imo Brookfield. 
Lyons. Cicero, Bervvyn, River 
Forest, Oak Park ir Forest Park 
gyventojų tarpe. 

A.f A. 
ALDONA PAUKŠTELIENĖ 

STANKEVIČIŪTĖ 

Gvveno Atlanta. G A, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1990 m. spalio 9 d., 9 vai. ryto. sulaukusi 76 metų 

amžiais. 
G:mė Lietuvoje. Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 76 m 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Aldona, žentas 

Paul. Birutė su šeima, sūnus Algirdas, sesuo Janina 
Petratienė, brolis Zigmas Stankus, daug giminių Amerikoje 
ir L; 'uvoje. 

;- lionė buvo žmona a.a. Jono ir motina a.a. Vytauto. 
I.idotuvės įvyks penktadienį, spalio 12 d. Po gedulingų 

mišių velionė bus palaidota Atlanta. Ga kapinėse Salia savo 
vyro sūnaus. 

N liūdę dukterys, sesuo, brolis ir kiti giminės. 

TV. 1-219-398 1741. 

ČiurlionK ansamblis iš Clevelando po buvimo Aukščiausiosios tarybos rūmuose Vilniuje Iš kaires: 
V Plečkaitis, deput ir rašyt. St. Kašauskas. Ona Mikulskiene. G. Purlys, A. Babickienė. V Rubin-
sk> A Balaiaitienė. V Žilionyte-Uger ir V. Sakalauskas -

> ' X ' t - V I Plt 'fkAl^in 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JOLANTA KARKLIENĖ 
MARKEVIČIENĖ 

min '• '90 m. spalio 1 d., palaidota Sv Kazimiero lietuvių 
kapii'-* Chicagoje. 

Arr^rikoje išgyveno 41 metus. Paliko dideliame liūdesyje 
vyra A *irda, sūnų Juozą su žmona Rosa. anūką Rima ir kitus 
fnrn-.-• Kanadoje ir Lietuvoje. 

N rime pareikšti padėka visiems dalyvavusiems 
!aid"' vėse ir palydėjusiems velione i Amžino Poilsio viea. 

Įjojame visiems už pareikštas užuojautas, už mišių 
auk i- £ aukas Lietuvos Dukterims, Liet Fondui ir už Kėlės 
H< nie padėka kun. J. Kuzinskui už maldas, už atnašau 
tas ^iulingas šv. Mišias ir ui religines apeigas kapinėse. 
Pad»'Ki kun. V. Mikolaičiui už paskutinio patepimo suteikimą 
ir maidaa koplyčioje. Dėkojame Lietuvos Dukterims ir Put 
nam' enuoliu rėmėjoms už rožančiaus sukalbėjimą. 

Parteka kun. Alekson;ui už pagalbą mirties valandoje 
[)PK !^ie p. J. Navickienei už jautrų atsisveikinimo žodj. sol 
A 'ui už giesmes bažnyčioje, laidotuvių direktoriui I) 

A P>- n ui nuoširdų patarnavimą 
V f»«, sūnus ir anūkas. 

VIENERIŲ IR TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTYS 

A.tA. 
P E T R A S IR ADA AUSIEJAI 

„Mirtis atskyrė mus nuo tėvelių, bet jų meile lydi mūsų 
žingsnius..." 

Rugpjūčio 26 d. suėjo vieneri metai, kai griaudulingai 
netekome Tėvelio, o rugsėjo 12 d. suėjo treji metai nuo bran 
gios Mamytes sunkios mirties. 

Prašome draugus ir pažįstamus kartu su mumis juos at
siminti maldose. 

Pasiilgę liūdi: duktė Kita Heidemann. sūnus Linas 
Ausiejus, anūkės , giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. (708) 9744410 

9236 S. Rober ts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
M ARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 VVest 71st Street 
C'hic.igo. Illmois 60629 

1-(312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos [filis. Illinois *046S 

708-43O-44S5 

Petkus funeral Home 
1410 South 50Hl Avenue 

Cicero, Illinois 60660 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144r< South 50th Aveniu' 

Cicero, Illinois bÔ Ô 
708-652-1003 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKLS 
DONALD A. PKTKUS 

DONALD M. PFTKUS 
I.AVVRENCE C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o , I l l ino i s 

PATARNAUJA CHlCAGOJfi BKI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

i » 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. spalio mėn. 11 d. 

x Leona rdas Kerul is , Pa
saulio Lietuvių Archyvo perio
dikos direktorius, trečiadienio 
rytą staiga mirė nuo širdies 
smūgio, dirbdamas Chicagos 
Jaun imo centre esančiame 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
centre , t a rp savo pami l tų 
knygų. Praėjusią vasarą Pasau
lio Lietuvių Katalikų Bendrija 
jam suteikė premiją už išvežtų 
l ie tuvių vardinio są rašo 
sudarymą ir išspausdinimą. 
Velionis buvo nuolatinis „Drau
go" bendradarbis. 

x „Linksmesni epizodai ir 
p a s t a b o s apie š iandienin į 
gyvenimą Lietuvoje" — šia 
tema E. Tuskenis kalbės spalio 
13d., šeštadienį, Balzeko muzie
juje vyksiančioje Akademinio 
Skautų sąjūdžio metinėje šven
tėje. Visi ASS nariai ir jų šeimos 
kviečiami dalyvauti. 

x Vilniaus Pedagoginio in
s t i tu to ansamblio „Šviesa" 
koncertai bus spalio 14 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. ir spalio 
15 d., pirmadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Sekmadienį jie 
giedos Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje Marąuette Parke. 
Kviečiame ir prašome dalyvauti 
„Grandies" rengiamame an
samblio „Šviesos" koncerte. 
Didelis būrys išeivijos ir iš Lie
tuvos jaunimo laukia plačios 
l ie tuviškos v i suomenės . 
Prašome ateiti ir pasigrožėti jų 
koncertu. Bilietus iš anksto 
galima įsigyti Gifts Interna
tional krautuvėje ir koncerto 
dieną prie įėjimo Jaun imo 
centre. 

x Lack-Lakavičius , laido
jimo di rektor ius , su sūnumis 
James ir Ronald atidarė naują 
laidojimo koplyčią 6541 s. Ke-
dzie Ave. Jis turi dar dvi 
koplyčias, bet vyresnio amži.ius 
žmonėms bus čia patogiau 

x D a i n ų š v e n t ė s c h o r ų 
repe t i c i j a bus pirmadienį , 
spalio 22 d., 7:30-9:30 va] vak. 
Visi chorai, o taip pat dainuoti 
mėgs tan tys , bet chorams 
nepriklausantys asmenys kvie
čiami dalyvauti. 

x Ateities studijinis savait
galis įvyksta spal io 12-13 d. 
Jo p rograma a t s p a u s d i n t a 
„Drauge" antradienį, spalio 9 d. 

(sk) 

x Lietuvių ekskurs i ja > Ar
gentiną, Braziliją ir Čilę or
ganizuoja „ D r a u g a s " š.m. 
lapkričio 26 d. iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip
tis: Amer ican Trave l Service 
B u r e a u , 9727 S. W e s t e r n 
Ave.. Chicago, IL 60643. Tel . 

x Sol. Algirdas Brazis spa
lio 20 d. dainuos Margučio 
rengiamame Vanagaičio kū
rinių koncerte Jaunimo centre. 
Sol. A. Brazis labai vertina A. 
Vanagaičio atl iktus darbus ir 
kviečia savo draugus bei pažįs
tamus dalyvauti rengiamame 
koncerte. 

x Spalio 26 d., penktadienį, 
bus įdomi vakaronė Jaunimo 
centro Moterų klubas švenčia 
dešimtą gimtadienį ir kviečia 
visus su jomis pabendrauti. 

x Adv. Saulius Kuprys pra-
ves diskusijas po prof. Stasio 
Vanagūno paskaitos „Reformos 
klausimai vals tybingumo 
teisėje" Ateities studijiniam sa
vaitgalyje, kuris įvyksta spalio 
12-14 d. Chicagoje ir Lemonte. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra 
dienį. spalio 16 d., Švč M. Ma
rijos Gimimo parapijos salėje. 
Eileen J. Carey, mero R. Daley 
kabineto informacijos direktorė, 
bus pagrindine kalbėtoja. Svar
biausia, ji iškels miesto tarny
bą ir programą, kurios liečia 
mus. Visi nariai kviečiami bū
tinai šiame informaciniame 
susirinkime dalyvauti. 

x Baltų la isvės festivalis 
sudaro būtiną ir puikią progą 
užmegzti draugystes su kitais 
pabaltiečiais. kad bendromis jė
gomis išvaduotume Pabaltijį. 
Lietuviai komiteto nariai kvie
čia kuo daugiau mūsų dalyvau
ti šiame renginy, kuris vyks šeš
tadienį, spalio 20 d Estų tau
tiniuose namuose. Kokteiliai 
bus 6:30 v.v., vakarienė 7:30 
v.v. Šokiams gros Ąžuolo 
Stelmoko orkestras. Rezerva
cijas priima Aelita Kivirist(708» 
998-9651. 

x Dail. A n t a n a s Rūkšte lė 
po ilgos ligos mirė penktadienį, 
spalio 5 d. St. Petersburg, FI 
Šv. Mišios už jo vėlę bus auko
jamos šeštadienį, spalio 13 d. 
9:30 v. ryto Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Prašome gimines ir drau 
gus dalyvauti Mišiose ir pasi
melsti už a.a. Antaną. Seimą. 

(sk) 

x Lietuvių Opera š} sezoną 
mini jau 35 metų veiklos 
sezoną. Operos pastatymui rei
kalinga daug lėšų. todėl yra 
rengiami keli renginiai. Vienas 
iš jų — tradicinis metinis Operos 
balius, kuris bus Jaunimo cen 
tre lapkričio 3 d Meninėje pro 
gramoje dainuos mūsų Operos 
choras, diriguojamas Alvydo 
Vasaičio ir solistai — Audro
nė Ga iž iūn i enė ir J u l i u s 
Savrimas. Akompanuos Mani-
girdas Motekaitis. Visuomenė 
prašoma remti mūsų Operos 
vieneto veiklą, kuris pavasari 
stato Ponchiellio operą „Lie
tuviai" , ir dalyvauti šiame 
baliuje Stalus prašome užsisa 
kyti pas Valdybos sekretorę Re
giną Smolinskienę telefonu 
312-582-1771. 

(sk) 

x Lietuvos Operos ir baleto 
t e a t r o 70 metų jubi l ie jus 
Vilniuje! Kviečiamo keliauti 
kartu ir dalyvauti naujame 
jubiliejiniame Travia tos spek
taklio pastatyme Lietuvoje 
Naujų Metų išvakarėse Kelio
nės datos gruodžio 25 * vakare* 
ik; sausio 10 dienos 14 naktų 
Lietuvoj ir 1 naktis Berlyne. 
Čikaga Berlynas Vilnius pilna 
ka ina $1675.00. Nevv Yor-
k a s Berlynas Vilnius p i lna 
ka ina $1575.00. Kreipta G. T. 
In te rna t iona l , Inc., 9525 S. 
79th Ave. Hickory Mills. II. 
60457, tel. 708-430-7272. 

(sk 

312-238-9787. (sk) 

x „ Ž A I B A S " N R . 10 -
skanios rūkytos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
da rbų dienų la iko ta rpy je . 4 
kg lietuviško skilandžio. 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval
kietiškos" dešros. 1 kg „So
džiaus" dešros. 1 kg filė plė
velėje Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „Ža ibas" 9525 Sou th 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 
x Noriu susipažint i malo

nią, nerūkančią moterį jaunes 
nę negu 42 m . aukštesnę negu 
5 pėdos 4 coliai Esu gimęs Eu
ropoje, aukštis 6 pėdos 4 coliai, 
230 sv Rašykite: (ieorge 5449 
Meredith Dr., Apt A. Kala 
mazoo. MI 49002. 

<sk> 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais Kreipki
tės j Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x „ L i t u a n i c o s " futbolo klu
bo v y r ų k o m a n d a ši sekma
dienį, spalio 14 d., žais svarbias 
pirmenybių rungtynes prieš 
stipriai persiorganizavusią „Vi-
kings" komandą. Rungtynės 
vyks Marąuet te Parko aikštėje 
3 vai. p.p. 

x A l f r e d E r i c h S e n n 
„ L i t h u a n i a Avvakening ' , iš
leista University of California 
Press, Berkeley, Los Angeles, 
Oxford. Tai naujausios žinios 
apie Lietuvą anglų kalba. Apie 
šią knygą ateityje bus plačiau 
rašoma. 295 psl. su nurodymais. 
A p l a n k o a n t r o j pusė j — 
Lietuvos vėliavos spalvos. 

x P a t i k s l i n i m a s . „Draugo" 
spalio 9 d. laidoje paskutiniame 
puslapy po nuo t rauka buvo 
parašyta „Grandies" šokėjos, 
turėjo būti : „Šviesos" šokėjos. 
„Šviesa", Vilniaus Pedagoginio 
instituto ansamblis, atvyksta šį 
sekmadienį ir pasirodys Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje ir 
J aun imo centro salėje. 

x V y t a u t a s K r u p o v i s o v a s 
ieško žinių apie savo tėvo Vy
tauto mamos brolį Boleslovą 
(Bolių) Zdanavičių, sūnus Domi
ninko, gim. apie 1890 m. Trakų 
apskrityje, Kaišiadoryse. J is at
vyko į JAV apie 1920 m. ir apsi
gyveno Bostone. Taip pat ieško 
žinių apie savo mamos Bronės 
tetą Čiupkienę (Stankevičiūtę) 
Ane, Petro, gimusią apie 1890 
m. Alytaus apskrityje,Pelekonių 
kaime. Jos vyras Pranas , o 
dukros Ona ir Birute. J i atvyko 
į JAV apie 1920 m Turintys 
žinių prašomi rašyti: Vytautas 
K r u p o v i s o v a s . K. M a r k s o 
180-9, 233021 Kaunas - 21, 
Li thuania. 

x „ D i r v o s " De iman t in i am 
J u b i l i e j u i r e n g t i k o m i t e t a s 
p r a n e š a , kad loter i jos 
laimingųjų bilietų t raukimas 
bus spalio 2 1 d . , pokylio metu. 
Loterijos šakneles prašoma sku 
biai grąžinti O . Daškevičienei , 
7254 S. T roy St., Ch icago , IL 
60629. 

(sk) 

x A S S m e t i n ė š v e n t ė šeš
tadienį, spalio 13 d., 6 vai. vaka
ro įvyks Balzeko Lie tuvių 
Kul tūros muziejaus „Gintaro" 
3alėje. Kviečiame rezervuoti 
v i e t a s s k a m b i n a n t fi l . A . 
L i k a n d e r i e n e i , t e l . 
312-737-9057. 

(sk) 

x Rož in i s ir šv. Mišios bus 
aukojamos spalio 13 d., šešta
dienį, 6:30 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Židinys maloniai 
kviečia dalyvauti. 

(sk> 

x Re ika l inga mo te r i s na
m ų ruošos d a r b a m s . T e l . 
708-251-3161 

(sk) 

x Vy tas Miceika, įvairių gė
rimų parduotuvės savininkas, 
pr is ta to gėrimus lietuvių pobū
viams urmo kaina Kreiptis; 
„Se l ec t Wines a n d L i ą u o r s " , 
318 H o b s o n Rd„ W o o d r i d g e , 
I L 60517, t e l . 708-969-3880. 

(sk) 

x G.T. I N T E R N A T I O N A L 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos j įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės Riga/Kopenhaga 
(su nakvyne) Čikaga. New Yor-
k a s ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome VilniusBerlynas. Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$ 1 3 3 7 . 0 0 . V i l n i u s Berly
nas "New Y o r k a s kaina nuo 
$944 .00 i k i $1261 .00 i r 
VilniusBerlynas L o s Angeles 
k a i n a n u o $1223 .00 i k i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryšį palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raš t inės 
atstove Vilniuje. Prašome kreip 
t;s G.T. I N T E R N A T I O N A L , 
I N C . , 9525 S. 79 th Ave . , 
H ickory Hills, IL. Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

Balzeko stalas „Draugo" metinėje vakarienėje rugsėjo 23 d. Iš kairės sėdi: Danutė Viktorienė, 
Danutė Gierštikienė, Stasys Balzekas ir Genė Garunkštytė; stovi Stasė Semėnienė. Lilė Ramo
nienė, kun Petras Cibulskis, MIC, Vilhelmina Lapienė ir Valentinas Ramonis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAGERBTAS VIKTORAS 

PETRAVIČIUS 

Kaip žinome, žymusis mūsų 
dailininkas-grafikas Viktoras 
Pet ravič ius mirė 1989 m. 
rugsėjo 10d., sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Mirties metinių proga 
dailininkas Čikagoje buvo prisi
mintas spalio 6 dienos vakare 
M. K. Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Viktoro Petra
vičiaus ir jo kūrybos gerbėjų bei 
bičiulių prisirinko kupina gale
rijos antroji salė. Iš karto visus 
į V. Petravičiaus pasaulį įvedė 
galerijos sienas puošiantys spal
vingi dailininko grafikos darbai. 

Akademinis įvadas i minėjimo 
programą buvo dail. Adolfo 
Valeškos žodis. Būdamas tos 

x Lietuvių Operos laimin
gieji bilietai bus ištraukti viešai 
Operos baliaus metu lapkričio 3 
d. Jaunimo centre Daugelis jau 
gražino bilietų šakneles, dažnai 
pridėdami ir savo auką, bet dar 
daugelis tų bilietų ir negrąžino. 
Opera yra dėkinga visiems, 
kurie atsiliepė ; mūsų Operos 
prašymą, bet kartu dar prašo ir 
tuos, kurie dar neatsiuntė 
bilietų šaknelių, atsiųsti, nes 
jau laikas baigiasi. Maldauti 
nėra malonu, bet ta i yra vie
nintelis būdas padėti mūsų 
Operos kultūrine: veiklai, kuri 
kelia lietuvių, ka.p kultūringos 
tautos, vardą amerikiečių tarpe. 

(sk) 

x Į sukaktuvinį A L T o ban
ketą, kuris įvyks spalio 13 d. 7 
v.v. Lietuvių Taut in iuose 
namuose, vietas užsisakyti tel.: 
312-434-4645 a rba 
708-865-1456. 

(sk) 

x RIO DE JANEIRO -
Brazilija, garsus elegantiškas 
parduotuvėmis, vpač brangak
meniais ir juvelyriniais išdir
biniais. Taip pat rasite gausų 
įvairiausių prekių pasirinkimą, 
įdomiu vietiniu gaminių, odos 
gaminių ir daug ititų įdomių 
daiktų, jei keliausite su 
„DRAUGO- eksk ursija š.m. 
lapkričio mėn. 26 d. Skubėki
te registruotis pas American 
Travel Service P.ureau, 9727 
So. Westem Ave . Chicago, IL 
60643. Tel. (1-31l 238-9787. 

(sk) 

x TRANSPAK perveda PI
NIGUS, tvarko P \LIKIMUS, 
pigiai perka AUTOMOBI
LIUS. 2-jų metu garanti ja 
VIDEOaparatūrai, TELEVI
ZORIAMS paga: susitarimą. 
Parduodame k(. np iu te r ius , 
mezgimo, kopija-, imo mašinas 
ir 1.1. Viską ga.ni persiųst i 
apmokėtu muitu r pristatyti 
į n a m u s Lietuvoje. TRANS
PAK 2638 W. 69th St , Chica
go. IL 60629, 312-436-7772. 

(sk) 

pačios mūsų dailininkų kartos 
kaip ir Petravičius, prelegentas 
labai vaizdžiai atskleidė Vikto
ro Petravičiaus liaudines, bet ir 
modernias kūrybos šaknis ir 
niekieno nepakartojamą jų ori
ginalumą. Petravičius, anot 
Valeškos, yra vienas didžiųjų 
lietuviškos grafikos kūrėjų, su 
kuriais prasideda pasaulinio 
dėmesio verta lietuviškoji gra
fika. Iš karto nesuprastas, bet 
nepriklausomybės laikotarpio 
jaunosios intelektualų kartos 
apg in t a s ir į v e r t i n t a s , 
netrumpame savo gyvenimo ke
ly, net nepalankiausiose sąly
gose, Viktoras Petravičius su
kaupė savo tautos kultūrai tokį 
palikimą, kurio mums gali pa
vydėti ir pasaulinės meno isto
rijos puslapiai. Savo žodžio 
baigmėje Adolfas Valeška pa
brėžė rūpestį Viktoro Pet
ravičiaus kūrybinio palikimo 

x Marce l ė s R u d a i t i e n ė s 
kriauklių darbų paroda įvyks 
spalio 13,14,15 d. Jaunimo cen
tro apatinėje salėje, šeštadienį 
ir sekmadienį 10 v.r.-9 v.v., o 
pirmadienį 6 v.v. iki 9 v.v. įėji
mas laisvas. Tikslas — paremti 
atsikuriančios Lietuvos bažny
čias. Parodą globoja Korp! Gied
ra ir auką Lietuvon nusius per 
Lietuvių Informacijos centrą 
Brooklyn, N.Y. Parodos ati
darymas, penktadienį , spalio 
12 d., 6 v.v. 

(sk) 

x „Ateites" žu rna lo vaka
ras — šį šeštadienį, spalio 13 d. 
Jaunimo centre. Skambinti: 
312-434-2243. 
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x Pigiai p a r d u o d u lėktuvo 
bilietą į Tampa, FL. Bilietas 
galioja iki spalio 28 d. Kreiptis: 
312-737-4246. 

(sk) 

x Lietuvių Fondu i , 5-tam 
milijonui užbaigti vajaus pro
ga aukojo: $2.000 Tadas Navic 
kas, $1,000 Augustinas ir Ma
rija Pranskevičiai, $500, Janina 
Žitkuvienė. $200 Gerald Tam-
kųtonis, po $100 Liucija Gude
lienė ir Adomas Jasas. Prašome 
siųsti aukas ir įsigyti bilietus 
lapkričio 10 d. pokyliui LF 
būstinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk̂  
x Dėmesio! Chicagos šaulių 

rinktinė rengia gegužinę š.m. 
spalio 14 d. Šaulių namuose. 
Pradžia 12 vai. Skanus maistas, 
graži muzika ir turtingas laimės 
šulinys. Laukiame! 

(sk) 
x P a r d u o d a m a s dviejų 

a u k š t ų kampinis kondorai-
niurnas, Oak Lawn. 98 ir Pu-
laski; 2 miegamieji. 2-jų auto. 
garažas. Re Max, R. S tankus , 
312-586-5959. 

(sk) 

t a s palikimas 
neišsibarstytų 

apsauga, kad 
nesunyktų ir 
nežiniomis. 

Antroji minėjimo dalis buvo 
poezijos ir muzikos kompozicija, 
pavadinta ,,Requiem Petra
vičiui". Atitinkamą savo poeziją 
su P e t r a v i č i u i sk i r tomis 
užuominomis skaitė Kazys Bra-
dūnas, o poezijai foną sudarė M. 
K. Čiurlionio ir D. Lapinsko 
muzika, p ian inu at l iekama 
Lapinsko. Kai A. Valeška patį 
Petravičių čia vadino auten
tiškiausiu poetu mūsų dailėje, 
ta i ir poezijos bei muzikos pynė 
tokiam momentui gražiai tiko. 

Visa minėjimo programa pras
mingai buvo užbaigta gyvuoju, 
jau nemirštančiu Petravičium 
— jo gyvenimo filmu, sukurtu 
Algimanto Kezio ir Arvydo 
Reneckio. Prieš žiūrovų akis 
prabėgo Viktoro Petravičiaus ir 
jo žmonos Aldonos būdingos 
gyvenimo akimirkos, kūrybos 
momentai žydinčių medžių fone, 
bičiulių lankymasis vaišingoje 
Petravičių sodyboje ir toli
mesnių laikų prisiminimai nuo
traukose. Filmas, vis koreguo
tas ir papildytas, dabar visais 
atžvilgiais yra galutinai ir kūry
biškai sutvarkytas . 

Po vakaro programos dalyviai 
minėjimo rengėjų dar buvo pa
vaišinti skoningai paruoštais 
užkandžiais. O visas šis dail. 
Viktoro Petravičiaus memo
rialinis minėjimas buvo sureng
tas dukters Izidos ir artimiau
sių dailininko bičiulių rūpesčiu. 

V. GR. 

ALTOS J U B I L I E J I N I S 
SUVAŽIAVIMAS 

Amerikos lietuviai visados 
sielojosi savo kilmės krašto — 
Lietuvos l i k imu . 1940 m. 
birželio 15 d. Sovietų Rusijai 
okupavus Lietuvą, tą pačią 
dieną a.a. Leonardas Šimutis 
sukvietė Chicagos l ietuvių 
veikėjų pasitarimą, kuriame 
buvo svarstoma, kas darytina 
šią t r a g i š k ą mūsų t a u t o s 
valandą. Pasitarimo dalyviai 
paskyrė komisiją, kuri paruoš
tų ir nusiųstų protestą JAV sek
retoriui C. Hull ir paprašytų, 
kad prezidentas padarytų žygių 
okupantui sudraust i ir pa
reikalautų tuojau pasitraukti iš 
Lietuvos. Pas i ta r imai vyko 
kiekvieną dieną. Vienas iš 
didesnių įvyko birželio 21 d. 
Dariaus-Girėno salėje, kuriame 
buvo priimtos griežto protesto 
rezoliucijos prieš bolševikų žiau
rų smurtą ir priimtas nutarimas 
organizuotai eiti Lietuvai į pa
galbą. 1940 m. birželio 25, 26 ir 
27 d. Wilkes-Barre, Pa.. įvyku
siame LRKSA direktorių tary
bos suvažiavime, kuriame pirm. 
L. Šimutis iškėlė, kad Lietuvai 
padėti reikia pradėti plačią ir 
efektingą Amerikos lietuvių 
veiklą. L Šimutis, būdamas 

IS ARTI IR TOLI 
K A N A D O J E 

— Edi ta Nazara i tė , „Drau
go" ir kitų laikraščių bendra
darbė, iš Edmontono persikėlė 
su visa šeima į Torontą. J i yra 
pasižymėjusi poezija, daile ir 
publ icis t iniais bei kri t ikos 
straipsniais. J i vyks ir į Chica-
gą dalyvauti ateitininkų litera
tūros šventėje. 

— Antisoviet inė demonst
rac i ja St. Catharines, Ont., 
buvo rugpjūčio 23 d., Juodojo 
kaspino dieną, kurią mini visos 
pavergtos tautos. Pirmas him
nas buvo lietuvių, lietuviams 
a ts tovavo A. Še t ikas . Pa
grindinę kalbą pasakė adv. Ben 
Dolishny, ukrainietis. 

LRKSA pirmininkas ir ALRKF 
vyk. sekretorius, pasiūlė tuojau 
sušaukti ir federacijos centro 
valdybos pasitarimą. Atvykus 
federacijos vicepirmininkui J. 
Laučka i , t o k s pas i ta r imas 
įvyko. Šį susirinkimą laiko pir
muoju Amerikos Lietuvių Tary
bai organizuotu žingsniu. Buvo 
kiek diskusijų dėl tarybos 
sudarymo: vieni norėjo kurti tik 
iŠ vienų katalikų, kiti — už visų 
bendrą susitarimą ir veiklą. Su 
šiais ėjo ir L. Šimutis. Tokiu 
būdu buvo įkurta Amerikos Lie
tuvių Taryba Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Pirmasis komi
te tas buvo sudarytas iš L. 
Šimučio, dr. P. Grigaičio, M. 
Vaidylos ir A. Olio. Reikia pa
stebėti, kad šią Amerikos lie
tuvių įkurtą organizaciją sudarė 
įvairių srovių, įvairių pažiūrų 
bei įsitikinimų žmonės. 

Taigi šiais metais garbingai 
švenčiame Amerikos Lietuvių 
Tarybos 50 metų jubiliejų. Per 
Šiuos 50 m. veiklos metus 
Amerikos Lietuvių Taryba 
atliko milžiniškus darbus.1940 
m. liepos 23 d. laikinai einąs 
sekr. pareigas Sumner Welles 
vyriausybės vardu paskelbė, 
kad JAV nepripažįsta Sovietų 
Rusijos smurto bei Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų okupa
cijos. Tą patį patvirtino prez. F. 
D. Roosevelt 1940 m. spalio 15 
d. Iškovojo, kad nebūtų išduoti 
ar grąžinti politiniai pabėgėliai 
iš stovyklų Vokietijoje. Išrūpin
tas įstatymas įsileidimui poli
tinių pabėgėlių į šį laisvės 
kraštą. 

Šių metų spalio 13-14 d. yra 
šaukiamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos 50-tasis suvažiavimas 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
Chicago. Spalio 13 d.^eštadienį 
8:30 vai. ryto registracija, 9 vai. 
suvažiavimo atidarymas. 

Po suvažiavimo 7 vai. vakare 
toje pačioje salėje įvyks 
iškilminga vakarienė, kurios 
metu bus prisiminti Altos stei
gėjai. Meninę programą atliks 
sol. Praurimė Ragienė. Be to, 
suvažiavimo išvakarėse spalio 
12 d., penktadienio vakare, 7 v. 
Altos būstinėje įvyks suvažia
vimo atstovų ir svečių susipaži
nimo vakaras, kurį rengia Altos 
Chicagos skyrius. 

Lietuva dar tebėra okupuota. 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikla dar nebaigta. Prisi
mindami Altos atliktus darbus 
mūsų naujų išeivių naudai, 
turime pagerbti jos steigėjus 
nors dalyvaudami suvažiavime 
ir iškilmingoje vakarienėje. Su
važiavime dalyvaus ir vienas 
iš Altos steigėjų J. Laučka. taip 
pat daug prisidėjęs prie veiklos 
A. Skirius. Jų dėka ir vars
tymu Baltųjų rūmų durų atsi
radome Amerikoje. Pripildy-
kime Tautinių namų salę. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avemtc 

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

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