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Visų lietuvių 
Okupuotoje Lietuvoje irgi bu

vo plačiai paminėtos Vinco 
Krėvės — Mickevičiaus šimto
sios gimimo metinės. Šių metų 
spalio 18 d. Meno darbuotojų 
rūmuose Vilniuje įvyko iškil
mingas minėjimas su Kosto 
Korsako įžanginiu žodžiu, filo
logo Jono Lankučio kalba apie 
Krėvės gyvenimą ir kūrybą, su 
rašytojo Jono Mikelinsko ir 
poeto Justino Marcinkevi
čiaus kalbomis apie Krėvės kū
rybos palikimą. (Kalbų san
traukos atspausdintos š.m. 
spalio 30 d. "Literatūroje ir me
ne.") Spalio 22 d. šimtmetis 
paminėtas iškilmėmis Krėvės 
gimtajame Subartonių kaime, 
Varėnos rajone, o spalio 23 d. 
Kaune Literatūros muziejuje, 
kur apie Krėvės gyvenimą ir 
kūrybą kalbėjo Vilniaus uni
versiteto dėstytoja, monogra
fijos "Vincas Krėvė" autorė P. 
Česnulevičiūtė. 

Justino Marcinkevičiaus žo
džiais, "neįsivaizduojam Lie
tuvos be Nemuno, neįsivaiz
duojam jos ir be Krėvės". 
Krėvės kūryba — tai gyvybi
nės tautos ir liaudies šaknys, 
"per kurias susisiekiame su na
cionalinio charakterio mitolo
gija, jo dramatiškom kolizijom 
istorijos apyaušriuose, su liau
dies buitimi ir likimu dvide
šimto amžiaus pirmaisiais de
šimtmečiais". Bet Krėvė ne 
vien Lietuvos vaizduotojas, pa
sak Marcinkevičiaus, o ir "eu
ropinio lygio mąstytojas su ry-
t i e t i š k a i o r n a m e n t u o t a 
egzistencine problematika", o 
jo kūryba — "visuotinis žmo
gaus epas". Krėvės ypatingą 
sugebėjimą susieti tautiškumo 
ir liaudiškumo tradicijas su vi
suotiniais žmogaus egzisten
cijos klausimais pabrėžia ir 
Lankutis. O Mikelinskas at
kreipia mūsų dėmesį į pačią 
Krėvės kūrybą, kviesdamas 
pajusti joje paties Krėvės am
žiną proto ir širdies nerimą, 
veržimąsi pranokti save patį. 
visa apimantį patosą, gėrio ir 
blogio paradoksus. 

Jeigu šis Krėvės kūrybos ver
tinimas yra ir įžvalgus ir tei
singas, o tuo neturime jokio pa
grindo abejoti, kaip tada 
keistai skamba tų pačių meno 

darbuotojų pastangos aiškinti 
Krėvę kaip žmogų - kūrėją, 
kaip istorinę asmenybę — pasi
rinkusį ne sovietinę santvar
ką, o išeivio kelią. Ar Korsa
kas, pabrėždamas, kad Krėvė, 
kaip ir dauguma išeivijos kū
rėjų "skausmingai ilgėjosi Lie
tuvos", tuo pačiu neprimena, 
visai netyčiomis, kad Lietuva 
iš jų buvo atimta? (Dėka, 
aišku, istorinių procesų, vyks
tančių visuomenės organiz
mo gelmėse^ apie kurių 
"neišvengiamybę" likęs pa
saulis dar vis slepia kai kurių 
abejonių.) Ir ar ne šitie patys 
išeivijos kūrėjai taip pat yra es
minė dalis Lietuvos, ar ne jie 
sava kūryba kaip tik yra padė
ję tą Lietuvą sukurti, kurios 
svetur ilgimasi — taip kaip 
Krėvė "iš amžių miego prikėlė 
Dainavos šalį" (Lankutis), 
"pripildė mus Lietuvos" (Mar
cinkevičius)? Pirštu besti į jų 
geografinės savo tėvynės ilge
sį, lyg jis, kažkokia keista logi
ka, įteisintų dabartinę Lietu
vos padėtį, tai ne taip jau 
g a r b i n g a s menininko as
meniškos tragedijos išnaudoji
mas ideologiniams tikslams. 
Koks didžiadvasis "sūnaus pa
laidūno" po jo mirties susigrą
žinimas! Bet ar jis uždengs fak
tą, kad, nežiūrint kiek Krėvė 
buvo nusivylęs "buržuazine 
santvarka Lietuvoje ir kurį lai
ką buvo aktyviai įsijungęs į 
antifašistinį judėjimą, bendra
darbiavo su pažangiaisiais ra
šytojais", jis pats pasirinko to
liau kurti ir mirti "jam 
atgrasiai svetimoje šalyje" 
(Korsakas)? Tai irgi ką nors 
apie Krėvę pasako — ir jokios 
frazės, kad jis "praėjusio karo 
sumaištyje nenumatęs teisin
go kelio", to neužglostys. To 
nepadarys nė primygtinas žo
džio "atsidūrė" ("už gimtojo 
krašto ribų") naudojimas — 
bent Vakarų pasaulėjautoj as
muo ne "atsiduria", bet pats 
įžengia į naujus, lemtingus sa
vo gyvenimo tarpsnius. 

Aptardamas Krėvės kūrybą. 
Lankutis trumpiausiai palie
čia Krėvės darbingiausią gy
venimo etapą — Nepriklauso
mybės dvidešimtmetį, o 
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Vincas Krėvė — Mickevičius Šiapus ir anapus 
spygliuotos tvoros 
ANTANAS G U S T A I T I S 

Manau, kad kalbėti apie Vin
cą Krėvę - Mickevičių ir d a r jo 
gimimo 100-siose metinėse tu
rėtų būti pašvęstas koks nors 
profesionalas literatūros is
torikas ar kritikas, kokių ir 
išeivijoje turime. Taigi toks, 
kuris į šį įžymųjį mūsų kūrėją 
ir jo literatūrinį lobį pažvelgtų 
su mokslininko mikroskopiniu 
pastabumu, o ne pro atbulą 
teleskopo galą. O gal ir pasi
rinkęs daug įdomesnę temą, 
pavyzdžiui: "Aš ir Vincas Krė
vė - Mickevičius", kur būtų pro
ga ir prelegentui aukščiau 
pasistiebti. 

Deja, nors šis garbingasis 
jubiliatas kelerius metus ir bu
vo mano profesorius, o vėliau 
istorinių vėtrų dienomis kar
tais ir labai lemiama a t r ama 
pavojaus grėsmėje, čia norė
čiau apsiriboti tiktai žurnalis
tine apybraiža, daugiau kitų 
autoritetų nuomone ir jų įžval
gių studijų išvadomis. 

Be to, neturiu ir tikslo bei no
ro Vinco Krėvės nuoginti iki 
kūno gyvaplaukių ar karpos 
ant nugaros, nes visada yra 
mažiau galimybių suklysti, 
kalbant apie bet kurio rašy
tojo kūrybą, negu išrenginė-
jant iš marškinių patį auto
riaus asmenį, kurio sielos 
gelmes visada dengia net jo pa
ties introspekcijos neperve-
riama atklanių prieblanda. 
Taigi tuo tarpu tegul jis mūsų 
akyse lieka nors ir toks, kokį jį 
daugelis atsimena tiktai ma
tytą Laisvės alėjoje: siekiantį 
skrybėle tik iki savo geriausio 
draugo prof. Balio Sruogos pa
žasties ir visada su ilgu cigare
tės kandikliu, nukreiptu į dan
gų. N o r s , k a i p v ė l i a u 
matysime, yra jį ir kitokį pa
žinusių. 

Svarbiau tai, kad jis, jau ir 
ilsėdamasis po svetimo krašto 
velėna, mūsų tautai vis tiek nė
ra miręs, o mūsų literatūroje iš
liks tol, kol dar bus gyvas lie
tuvio kūrybinis žodis. 

Žinoma, gal čia nereikėtų 
kartoti nei Vinco Krėvės bio
grafijos. Juk sukaktuvinių iš
kilmių pakilioj nuotaikoj net ir 
nejučiom gresia pavojus nu
suokti taip, kaip ir Vasario 16-
sios minėjimų prakalbininkai, 
kurie salėje sėdintiems žiliems 
nepriklausomybės kovų sava
noriams kasmet vis iš na^jo 

somybę praradome ir kada 
atsiradome Amerikoje, už
baigdami savo kalbą pranaša
vimu, kad vėl pergalingai grį
šime į Vilnių. Bet vis tiek 
prisiminkime bent keletą svar
besnių Krėvės gyvenimo datų. 

Vincas Krėvė yra gimęs 1882 
m. spalio 19 d. Subartonių kai
me, netoli Merkinės, senovėje 
buvusių Liškiavos, Punios, 
Nemunaičio ir Merkinės pilių 
srityje, gausių legendų ir ne
paprasto gamtos grožio Lietu
vos kampelyje. 

Pats pasimokęs, Petrapilyje 
išlaikė 4 klasių egzaminus, 
1898 m. įstojo į Vilniaus kuni
gų seminariją, po poros metų iš 
jos pasitraukė, 1904 m. Kaza
nėje eksternu įsigijo brandos 
atestatą ir įstojo į Kijevo uni
versitetą. 1905 m. kilus tame 
universitete revoliuciniams 
neramumams, Krėvė persikėlė 
į Lvovo universitetą (tada Aus
tro - Vengrijos ribose), kuria
me 1909 m. gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Norėdamas 
turėti teisę darbuotis Rusijoje, 
tais pačiais metais Kijevo uni
versitete aukso medaliu išlai
kė ir jo baigiamuosius egzami
nus ir buvo paliktas ruoštis 
profesūrai. Bet dėl nesutarimų 
su administracija iš universi
teto pasitraukė ir persikėlė i 
Baku, kur realinėje gimnazi
joje dėstė rasų kalbą ir litera
tūrą. 

1920 m. Krėvė grįžo į Lietu
vą, 1922 m. buvo paskirtas 
Kauno universiteto profesoriu
mi ir beveik be pertraukos Vy
tauto Didžiojo ir vėliau Vil
n i a u s u n i v e r s i t e t u o s e 
profesoriavo iki 1943 m. 

Čia reikia įterpti, kad 1940 
m. Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą. V. Krėvė iki Liaudies 
seimo įstatymo paskelbimo bu
vo Tarybinės Lietuvos minis-
teris pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministeris ir dar tikė
josi išgelbėti Lietuvos nepri
klausomybę. Deja. tuo reikalu 
nuvykęs į Maskvą, pokalbyje 
su Molotovu patyrė, kad Lietu
vos ir viso Pabaltijo likimas 
Stalino jau žymiai anksčiau 
yra nepakeičiamai nuspręs
tas. Dar pridėkime, kad jis bu
vo ir Liaudies seimo deputa
tas. 

O kaip turbūt ir jauniausioji 
išeivijos karta žino, 1944 m. šis 
mūsų įžymusis rašytojas pasi
traukė į Vakarus. 1947 m. at-

primena. kada Lietuva atgavo vyko į JAV-bes, profesoriavo 
nepriklausomybę, kas buvo jos Pennsylvanijos universitete ir, 
priešai, koks vardas ir pavar- sulaukęs pensininko amžiaus, 
dė pirmojo, antrojo ir trečiojo 1954 m. liepos 7 d. Philadel-
prezidentų, kada tą nepriklau- phijoje mirė. 

Vincas Krėvė (1882—1954 Portretas tapytas J. Vienožinskio 

Na, o gal jau nereikėtų nė įti
kinėti, kad tikrai Vincas Krė
vė, bet ne Genrikas Zimanas 
parašė "Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus", dramas 
"Šarūną", "Skirgailą", "Žen
tą", "Šiaudinės pastogės" 
realistinius apsakymėl ius , 
biblinėm temom "Dangaus ir 
žemės sūnus" ir daug kitų li
teratūrinių vertybių. Taip pat 
turbūt visi žinome, kad re
dagavo leidinius "Tauta ir žo
dis", "Darbai ir dienos", "Mū
sų tautosaka", literatūros 
žurnalus "Skaitymai"„Gaisai',' 
"Baras", "Skynimai", "Dieno
vidis", "Literatūra" ir kt. Visa 
tai yra tos intelektualinio ir li
teratūrinio darbo plytos, ku
rios sudaro šio mūsų rašytojo 
svorį, kuris pagal gausius ki
tus pavyzdžius turėtų būti la
bai skirtingas išeivijoje ir 
okupuotoje Lietuvoje. 

Bet šiuo savo žodžiu kaip tik 
noriu atkreipti jūsų dėmesį į re
tą faktą, kad ne tik Vinco Krė
vės kūryba, o ir jos autorius po 
mirties ir po ilgesnio girgždan
čių politinių svarstyklių svy
ravimo šiandien jau beveik ly
giai sveria šiapus ir anapus 
mus atitverusios spygliuoto
sios tvoros. 

Gal būtų visai nenuostabu, 
jeigu tai konstatuotume, kal
bėdami apie Maironį, Vaiž
gantą ar kurį kitą jau seniai į 
kapų smėlį grįžusį mūsų lite
ratūros kūrėją, kuriem pristi

go amžiaus ar palankus liki
mas neleido padalyvauti mūsų 
dienų Lietuvos tragedijoje ir 
neteko prievarta rinktis tiesą 
ar melą, Dievą ar ciesorių, bau
džiavą ar laisvėje senatvės 
vargą ir nostalgijoje mirtį sve
timoje žemėje. O Vincas Krėvė, 
vaidindamas dar ir aktyvų mū
sų politinės dramos vaidmenį, 
ne kartą net savo tautiečių bu
vo stumdomas iš garbės į pa
nieką, iš saugios mokslininko 
aplinkos i pavojų, kol savųjų ir 
svetimųjų totaiitarininkų su 
krepšeliu rankoje buvo išvytas 
į emigraciją. Tad nors jis ir vėl 
iškilo "per skausmus į šlovę", 
bet vis tiek amžinai atsisvei
kino su mumis liūdnu žvilgs
niu ir turbūt kupina širdimi 
kartėlio. 

O koks gi yra tasai mažasis 
dzūkas Vincas Krėvė su savo 
nepaprastai didžiu kūrybos lo
biu šiandien mūsų išeivijos lū
pose? Na, gal jau ir "patrio
tinėse galvose" tų, kurie 
kadaise pasistengė paaitrinti 
ir jo sielvartą? 

Dabar turbūt jau visi prisi
dėsime prie tos nuostabios pa
garbių balsų sutartinės, ko
kios gal joks kitas mūsų 
dailiojo žodžio meistras nėra 
susilaukęs. Pavyzdžiui, leiski
te čia pacituoti tik pagrindines 
Krėvės vertintojų išvadas. 

Štai išeivijoje mūsų literatū
ros kritiko Antano Vaičiulai
čio tvirtai pagrįsta nuomonė. 

"Vincas Krėvė lietuvių kūry
bos pasaulį praturtino gau
siau, negu kuris kitas mūsų au
torius". 

Jis — "savo žvilgsnį meta 
nuo senųjų mūsų tautos gady
nių, nuo priešistorinių laikų, 
ligi dabartinių dienų". 

"Jo raštuose praeina mūsų 
padavimų karžygiai, senovės 
dainų berneliai, iškyla kuni
gaikščiai ir karaliai. Jo knygo
se betgi randame ir paprastą 
bobulę, vaikutį Antanuką, se
nį skerdžių". 

"Tačiau Vincas Krėvė išei
na ir už Lietuvos sienų ir pasi
neria į orientalinį pasaulį". 

"Savo dramose jisai yra 
pajudinęs ir sprendęs pačias 
didžiąsias tiesas, kaip jos atsi
mušė jo veikėjų širdyje: ten jis 
palietė ir valstybės, ir tautos, ir 
religijos, ir žmogaus likimo ke
lius". 

"Vincas Krėvė, šių dienų vai
dila, [...] yra nesudaužomai 
įaugęs į lietuvių tautą ir į dva
sinį jos lobyną". 

Literatūros istorikas Vincas 
Maciūnas, lyg pritardamas 
Antanui Vaičiulaičiui, sako: 

"Krėvė panoro duoti savo
tišką mūsų išnykusių karžy
gių epo pakaitalą". 

'Tr nė vienas iš mūsų rašy
tojų nėra taip iškėlęs savo gim
tinės grožio, kaip dzūkas Krė-
vė... 

"Tokios skambios, tikrai 
muzikališkos prozos ligi tol lie
tuvių literatūra dar nebuvo tu
rėjusi". 

"Didelio svorio Krėvės kūry
bai teikia jo keliamųjų psicho
loginių, istoriosofinių, etinių 
problemų gilumas". 

O d r a m a t u r g a s Kostas 
Ostrauskas, buvęs Krėvės stu
dentas ir jo paskutiniųjų am
žiaus dienų liudininkas, aptar
damas šio rašytojo tematikos 
ir žanrų įvairumą, pastebi, kad 
Vincas Krėvė — 

"... nuolatinio kūrybinio ieš
kojimo ir nepasitenkinimo ei
goje neužsidaro vienos ar vie
nodos tematikos bei jos 
variacijų kiaute, nekartoja ki
tais žodžiais ar situacijomis 
tos pačios temos, tačiau nuo
lat ieško naujos medžiagos, 
naujos minties, žodžiu — nau
jų temų. Ir ne tik ieško, bet ir 
pajėgia surasti". 

Prie daugelio kitų čionykš
čių Vinco Krėvės kūrybos ger
bėjų galėtume atsiminti dar ir 
nepriklausomybės laikais pa
reikštą V. Mykolaičio-Putino 
kone visos literatų šviesuo
menės nuomone, kad šį mūsų 
klasiką visa galva iškelia iš kitų 
kūrėjų tarp ir ,,jo lanksti liau
dies dainos ritmika, jos kalba ir 
stiliaus švelnumas, fantazijos 

(Nukelta į 2 psl.) 
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(Atkelta iš 1 psl.) 
naivumas ir paprastumas, 
kuris derinasi į vieną harmo
ningą visumą su idėjine tų pa
davimų prasme*', kad Krėvė 
„išryškėja ir savo monumenta
lumu, ir intelektualiniu svoriu, 
ir liaudies kūrybos stiliaus 
puošmenomis". 

Ir ištikrųjų, prie visų šių 
autoritetingų literatūros kriti
kų konstatuotų rašytojo kūry
bos teigiamybių vargiai dar 
būtų galima ką nors pridėti — 
gal tiktai kiekvieną jų posakį 
išryškinti atskiru straipsniu. 

Juk anksčiau mūsų realis
tinė literatūra alsavo tik 
2emaitės vaizduojamu maža
žemio valstiečio vargu, jo šei
mos pragaro dūmais ir bevil
tiška tamsa, o Krėvė mums 
atskleidė spalvingą "šiaudinė
je pastogėje" gyvenančio žmo
gaus sielą ir jo natūralią iš
minti, kurios vėliau net ir 
daktaruotiems palikuonims 
kartais pritrūkdavo. 

Mūsų dramaturgiją jis iškė
lė nepasiekiamai aukščiau Pet
ro Vaičiūno galvos, gal tuo pa-
gundydamas į šį žanrą ir Balį 
Sruogą, kuris savo dramose at
kasė iš po velėnos ir vėlesnių 
bajoriškųjų laikų žėrėjimą. 

O savo romantine kūryba 
Vincas Krėvė ne tiktai papuo
šė, bet ir praturtino mūsų se
nąją istoriją. Be jo magiškos 
plunksnos nei toji Merkio upė, 
nei Gilšės ežeras būtų mūsų 
akyse padidėję, nei baioru 

rujų narių tarpo Vinco Krėvės - Krėvės atsiminimų liudi-
Mickevičiaus ir Mykolo Biržiš- Jimu, žinia apie Stalino jau iš 
kos, kaip lietuvių tautos išda- anksto padarytą sprendimą 
vikų". 

Na, o šią valandą galime 
prisiminti dar ir CK sekreto
riaus Kazio Preikšo tais pat 

prijungti Lietuvą prie Sovietų 
Sąjungos net Justą Paleckį 
taip pritrenkusi, kad jį ištikęs 
sunkus nervų suirimo priepuo-

metais "Tiesoje" paskelbtą Hs, ir vėliau Krėvei skundęsis, 
papildomąjį prakeiksmą, kad 3°8 n et gailįsis, kad atgavo 

protą, ir pradėjęs verkti... O 
'Išdaviko keliu nuėjo ir prof. Liaudies vyriausybės vidaus 

Krėvė - Mickevičius, užmirš
damas savo "Margirį", savo 
"Šarūną" ir padėdamas vokiš
kiesiems grobikams — pik
čiausiems ir amžiniems lietu
vių tautos priešams šmeižti 
Tarybų valdžią ir smaugti mū
sų liaudį". 

Taigi nusipelniusius lietu
vių tautai mokslininkus patys 
lietuviai apšaukė net ne ko
kiais vien tarybinės santvar
kos, leninizmo ar stalinizmo 
politinės religijos, o tiesiai lie
tuvių tautos išdavikais... O 
Krėvė esą "padėjęs" dar ir vo
kiškiems grobikams, nors, 
kaip visi žinome, nuo tų grobi
kų turėjo visaip slapstytis, kad 
nesulauktų Stutthofo kalinių 
likimo. 

Tiesa, nedaug betrūko, kad ir 
mūsų vadinamieji "patriotai" 
Vincą Krėvę būtų paskelbę iš
daviku. Juk teisėjų ir "teisin
gųjų" mūsų tarpe niekad ne
trūksta, ypač kai sėdime už 
saugios užtvaros, ant nebraš
kančios kėdės ir dar su kokia 
nors autoritetą padidinančia 

Kirklių giminė, nei narsusis uniformine kepure. Tad ir šiam 
kunigaikštis Šarūnas ar Pilė- Dainavos šalies herojų atkūrė-

"nų herojiškas įvykis būtų ka
da buvę ir išgarsėję. Mūsų 
atmintin liktų įsmigusi gal tik 
"patriotinė teisybė", kad sa
vieji tautiečiai papjovė vienin
telį mūsų karalių Mindaugą, 
Jogaila užsmaugė savo dėdę 
Kęstutį, o vėlesniais uniji-

jui iš paslaugumo kitai oku 
pacijai tuoj buvo paskaitytas 
kaltinimas, kad organizavęs 
"SSSR tautų kultūrai pažinti 
draugiją", kad įėjęs į Liaudies 
vyriausybę, kad sutikęs būti 
Liaudies seimo deputatu ir kt. 
O kažkoks "neklaidingasis" 

nais laikais pasigimdėme Zagorskis jau suspėjęs įskųsti 
pasiutžmcgį Čičinską, bet ir tą I • nacių Gestapui, iš kurio 
patį nutrenkė perkūnas. 

2inoma. gal būt per daug 
pagyrūniška tvirtinti, kad Vin
co Krėvės vaizduojami milži
nai, kurie tik dainoje dabar be
dainuojami, tie karžygiai, 
nežinantieji baimės ir savo 
kraštą mylį labjau už savo as
menišką laimę, tikrai visada 
buvo mūsų tautos dvasios reiš
kėjai, nes savo istorijoje tur
būt rastume žymiai daugiau vi
siškai priešingų pavyzdžių. 
Bet rašytojas tikėjo šią seno
vės didvyrių sielą ir nuošir
džiai troško, kad ji ir mumyse 
gyventų. Ypač toje mūsų jau
nojoje kartoje, kurią jis mokė ir 
auklėjo universitete, rėmė kul
tūrinėje veikloje, kuria netgi 
per naiviai pasitikėjo. 

Ak, ir kokia skaudžiai reali 
diena išaušo po tos rašytojo su
kurtos romantinės mėnesie
nos! Tie, kurie pagal Krėvės 
milžinų pavyzdį turėjo di
džiuotis savo tautos pranašu
mu, save užmiršę, privalėjo 
ginti jos garbę ir laisvę ir ste
binti pasaulį kunigaikščio 
Šarūno drąsa ir išdidumu. — 
išgąsdinti ir nusižeminę ėjo 
maldauti svetimą tironą vergi
jos. Ir net pats Krėvė buvo pri
verstas sėdėti Dainavos šalies 
nepriklausomybės laidotuvių 
šermeninėje... 

O ir dar piktesnė gyvenimo 
ironija! Vinco Krėvės ilgus me
tus auginti ir visaip ramstyti 
ištikimieji apaštalai, įstūmę 
savo mokytoją į politikos vilk
duobę, atsilygino jam dar ir iš-
smaluotu akmeniu į krutinę: 
tarybiniai rašytojai pasitrau
kusį jį į Vakarus išmetė iš rašy
tojų draugijos, o jo sukurtos ir 
vadovautos Mokslų akademi
jos kolegos 1946 m. pirmojoj 
sesijoj paskelbė dar ir tokį iš 
tiesų juos pačius niekinantį pa
reiškimą: 

"Sesijos dalyviai vieningai 
pritarė Lietuvos TSR Liaudies 
Komisarų Tarybos nutarimui 
Nr. 31a dėl pašalinimo i* 
LTSR Mokslų Akademijos tik 

nagų tik sąmoningų tautiečių 
pastangomis pavyko išvaduo
ti. 

Taigi iš naujo kovos įkarš
čio visiškai užmiršome, kad Į 
tą „sovietų — lietuvių" drau
giją Krėvę ragino dėl politinių 
sumetimų Įstoti užsienio rei
kalų ministras Stasys Lozo
raitis, o į Liaudies valdžią 
stumte stūmė ir ėjęs preziden
to pareigas Antanas Merkys, ir 
Stasys Šilingas, ir Leonas 
Bistras, ir Ernestas Gal
vanauskas, ir net buvęs pre
zidentas dr. Kazys Grinius tik 
tam, kad dar bandytų gelbėti 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Užmiršome ir tuo tikslu jo 
kelionę į Maskvą, derybas su 
Molotovu, kur paaiškėjo sovie
tų išankstinis Lietuvos likimo 
sprendimas, užmiršome ir jo 
atsistatydinimo priežastį. 

Nenuneigsime faktų, kad 
Vincas Krėvė, buvęs Tautinės 
sąjungos kūrėjas ir Šaulių 
sąjungos vadovybės narys, 
nesutaikomai susipyko su tau
tininkų valdžia, kad glaudė 
apie save kairiąją jaunesnio
sios kartos opoziciją, kad teikė 
visokeriopą paramą vėliau iš
ryškėjusiems komunistinės 
veikios pirmūnams, bet tvir
tinti, kad jis troško Lietuvos 
laisvės praradimo, yra akiplė
šiškas melas. Tą melą griauja 
ir jo Vakarų laisvėje parašyti 
atsiminimai, laiškai artimie
siems, kalbos išeivijai ir oku
puotai tėvynei, o dar tvirčiau 
— Dainavos šalies ilgesyje už
baigtas gyvenimo likutis, kai 
visai nevaržomas galėjo grįžti 
namo Juozo Mikuckio ir kitų 
pėdomis. 

Be to, Lietuvos įjungimo į So
vietų Sąjungą nelaukė nė įžy
mieji lietuviai komunistai, ti
kėjęsi tik savo k ra š t e 
įgyvendinti tarybinę santvar 
ką, bet, sakoma, tik Zigmas 
Angarietis išdrįsęs pareikšti 
Stalinui savo skirtingą nuo
monę ir dėl to buvęs sulik 
viduotas. 

reikalų ministras Mečys Ged
vilas pasakęs, kad dabar "jis, 
kaip komunistas, patekęs į to
kią klampynę, jog belieka jam 
ar išeiti iš proto, ar nusišauti, 
ar laukti, kol kas nušaus." 

Antanas Venclova taip pat 
visiškai nesitikėjo sulaukti so
vietinės aneksijos ir, išgąsdin
tas jam užkrautų švietimo ko
misaro pareigų, man pačiam 
dūsavo, kad net tris kartus 
bandęs atsistatydinti, kol Poz-
dniakovas jam pagrasinęs: 
"Mes patys tau pasakysime, 
kada atsistatydinti, o dabar — 
intensyviai dirbk, arba..." Ir 
ranka mostelėjęs Mickevi
čiaus gatvės pusėn, kur buvo 
kalėjimas. 

Su ašarom akyse kratėsi Lie
tuvos nepriklausomybės par
davimo kaltės ir Kazio Boru
tos žydberniu keikiamas senas 
komunistas Juozas Banaitis, ir 
kai kurie gerai pažįstami Liau
dies seimo deputatai, ir dauge
lis dar gyvų anų laikų tarybi
nių kultūrininkų, kuriems gal 
būtų labai nemalonu, tai šian
dien priminus. Bet vėliau nė 
vienas jų nenusižudė ir neišėjo 
iš proto, o prie okupacinio reži
mo net per glaudžiai prisitai
kė, ir vienas kitas, partinės 
disciplinos įpareigotas, net 
nurodinėjo enkaved i s t ams 
adresus tų, kuriuos reikia 
suimti ir išvežti į Sibirą. 

Tad kodėl mūsų pačių vadi
namieji "patriotai" jau buvo 
tokie greiti kaltinti ir stumti 
nuo savęs Vincą Krėvę, kuris 
anose sąlygose dar rūpinosi 
Lietuvos nepriklausomybės iš
saugojimu ir ne vieną kartą su
tramdė per uolią prorusiškų ta
rybinių reformatorių ranką ir 
naujųjų kruglodurovų buvo 
vadinamas nacionalistu? 

Vis dėlto dar laimė, kad Vin
co Krėvės kūryba, jokios ink
vizicijos nesudeginta, pergy
veno ir Hitlerį, ir Staliną bei 
savuosius šių diktatorių patai
kūnus, ir šiandien jo knygos 
Lietuvoje vėl atskleistos ant 
stalo, o atvaizdas ironiškai 

Iš Vinco Krėvės gimtinės, Merkinės apylinkių, tautodailės. Viršuj, 
kairėje — šventojo skulptūrėlė, prikalta prie pirkios Puvočių kaime 
(Nuotr. R. Tarabildos); viršuj, dešinėje — šventojo skulptūrėlė, prikalta 
prie pirkios Ribišių kaime (Nuotr. C. Kudabos). Apačioje, kairėj — 
šventojo skulptūrėlė iš Lankininkų kaimo kryžiaus (Nuotr. R. Tarabil
dos); apačioj, dešinėje — kryžius Lankininkų kaime (Nuotr. R. 
Tarabildos). 

šypsosi iš savo buvusių nie
kintojų nuo sienos. 

Be to, nereikėjo jam atgailė
ti nei "tarybinių nusidėjimų", 
nes baudžiamoji Stalino ran
ka šio "liaudies priešo" jau 
nepasiekė. Pradžioje prakeik
tas ir žiugždinėse istorijose iš
trintas iš atminties, po Stalino 
mirties Krėvės vardas vėl pra
dėjo atsargiai vaidentis įvai
riuose literatūros klausimais 
straipsniuose, kol apie šio ra
šytojo jokiais partiniais suo
džiais neužtepamą kūrybą ir jį 
patį vėl išdrįsta kalbėti atvi
ra burna. 2inoma. vis dar su 
tarybiniu leksikonu sufor
muluotais priekaištais ir per
kūnsargiais. 

Anot tarybinės "Lietuvių 
literatūros istorijos". Vincas 
Krėvė savo "Padavimuose", 
bėgdamas į praeitį, "nusigrę
žęs nuo gyvenamojo meto ak
tualių socialinių problemų" ir 
"atitraukė dėmesį nuo liaudies 
masių klasinių interesų". 

"Šiaudinėje pastogėje" — 
"idealistinė Krėvės koncepcija 
neturi nieko bendra su realia, 

istoriška visuomenės raida ir 
neatspindi socialiniu atžvilgiu 
tipiškų buržuazinės tikrovės 
reiškinių". 

"Misterijoje 'Likimo keliais' 
Krėvė esą "nepajėgė parodyti 
tų realių socialinių jėgų, ku
rioms priklausė ateitis ir ku
rios kovojo už lietuvių tautos 
tikrąjį išlaisvinimą." Mūsų žo
džiais tariant, — Krėvė nepa
vaizdavo komunistinės veik
los, s iekiančios Lietuvos 
priglaudimo prie motinėlės So
vietų Sąjungos... 

Ir dar. tų pačių literatūros 
istorikų nuomone, Krėvės 
"humanistinė problematika 
yra nelaisva nuo buržuazinės 
ideologijos bei estetikos ten
dencijų", "Krėvės kūrybos mo
tyvai buvo naudojami bur
žuazinio nacionalizmo bei 
šovinizmo nuotaikų skiepiji
mui", o karo metų autoriaus 
"Politinis nesusiorientavimas 
gerokai pakenkė rašytojo auto
ritetui". 

Na, tebūnie jų tarybinė tei
sybė. Bet Krėvės autoritetas 
dėl to mūsų akyse nenukrito. O 
dar svarbiau, kad ir patiems 
tarybininkams, kaip Kazys 
Jankauskas šios sukakties 
proga "Literatūroj ir mene" pa
brėžia, Vincas Krėvė dabar yra 
"kaip snieguotas kalnynas, ku
rio didingumas išryškėja, žiū
rint į jį iš tolo". 

Nagi tik paklausykime, ką 
tomis pačiomis Krėvę ap-
spjaudžiusiomis lūpomis šian
dien kalba tie, kuriems jis be
veik užvakar dar buvo 
buržuazinis nacionalistas, hit
lerininkas, atplaiša, reakcio
nierius, kapitalistinių impe
rialistų batlaižys ir tautos 
išdavikas. 

Š*ai dešimtajai tarybinės 
- ' • i v ^ ^ K^a;ei skiriame Lie
tuvių literatūros vadovėlyje 
tarp išsamesnių jo veikalų na
grinėjimų dabar rašoma: 

"Vincas Krėvė buvo didelio 
ir labai savito talento rašy
tojas. Gausiais prozos ir dra
mos kūriniais jis praturtino lie
tuvių literatūrą ir padarė 

ir kitiems rašyto-

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 įįL)j 

paskutinį Krėvės gyvenimo 
dešimtmetį vadina "vien žlu
gusių jaunystės idealų aprau
dojimu". Krėvė "galėjo rašyti 
tik savo gimtąją Dainavą ap
glėbęs, tik į liaudies gyvenimą 
pasinėręs". Lyg Krėvė nerašė, 
ilgus metus gyvendamas Azer
baidžane, bet Azerbaidžanas 
turbūt jau ir tada buvo lietuvio 
sielai giminingesnis, negu "at
grasiai svetima šalis" JAV. Nė 
žodžio iš Lankučio apie "Dan
gaus ir žemės sūnus" — rašy
tojo viso amžiaus darbą ir jo 
kūrybos viršūnę. Ar todėl, kad 
Krėvė šį epochinį veikalą in
tensyviai toliau rašė jau JAV 
gyvendamas? Bet ir kitas "XX 
amžiaus rašytojas, atplėštas 
nuo tautos kamieno", anti
fašistinis pabėgėlis Thomas 
Mannas ne tik savo irgi bibli
nį epą "Juozapas ir jo broliai", 
bet ir vokiečių tautos istorinį li
kimą įkūnijantį "Daktarą 
Faustą", taip pat jau senatvės 
sulaukęs, kūrė ne Muenchene, 
o San ta Monicoje, vakarinėj 
JAV pakrantėj. O "Dangaus ir 
žemės sūnų" menine verte 
neabejoja ne tik Ostrauskas ar 
Šilbajoris, bet ir Marcinkevi
čius ir Mikelinskas. Iš viso, 
šventuoliškų frazių apie tau
tos kamieną kartojimo gal tu
rėtų drovėtis tie, kurie matė, 
kaip t as kamienas buvo Lietu
vos žemėje skaldomas ir naiki
namas . Pagaliau, jei Krėvei 
"buvo lemta... susidurti su nau
ja XX amžiaus tikrove, skaus
mingai klaidžioti jos kryžkelė
se", ta i ir tuo jis yra būdingas 
mūsų tautos rašytojas, nes ir 
po jo kryžkelėse skausmingai 
turi klaidžioti pokario Lietu
vos kūryba, kur jeigu viena 
ranka duodama, kita reikia 
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atimti, kad kūrinys išsilaikytų 
socializmo kely. 

Ką tai rodo? 0 tai, kad Krė
vė, kaip ir kiekvienas didelis 
kūrėjas žmonijos istorijoje, iš
slysta iš mūsų prisiimtų ideo
loginių schemų, kurias tikro
vei bandom užmesti — jomis 
mes jo neišaiškinsim ir jo į 
schemas nesutalpinsim. Ne 
mes išaiškinsim Krėvę, bet 
greičiau Krėvė gali mums pa
aiškinti mus pačius. Tai aki
vaizdžiai liudija universali jo 
kūrybos reikšmė, dėl kurios su
taria visi čia minėti lietuviai 
meno darbuotojai. Dar dau
giau, Krėvė tas schemas mums 
sutrauko, parodydamas, kad 
jokia paprasta lygtis tarp kū
rybos, tautinės mūsų savimo
nės ir tautos kamieno negalio
ja. Klausimas laukia iš visų 
lietuvių kitokių ir naujų spren
dimų. Mažų mažiausiai tai tu
rėtų paskatinti mus, ir čia ir 
ten, suabejoti ligšioliniais lie
tuvių rašytojų ir mūsų tautos 
istorijos seikėjimo matais ir 
juos modifikuoti, o lozungų — 
nesvarbu, kaip jie parankūs — 
atsisakyti. Gi Krėvei juos sags
tyti — tiesiog nepritikiu. 

Krėvė visa savo kūryba, vi
su savo gyvenimu liudija mū
sų tautos jungtį ir mūsų tautos 
vietą pasaulyje, nesaistomas 
nei amžių, nei erdvės. Kaip 
"karo pabėgėlis" (Lankutis), 
jis — vienas iš mūsų čia. Bet 
"gimtosios literatūros peiza
že", kaip sako Marcinkevičius, 
"Krėvė iškyla kaip koks Dai
navos šalies piliakalnis, prie 
kurio, lietuviško žodžio ve
dami, einame pažiūrėti tėvy
nės, gamtos ir savęs". Prie jo 
eis ir ateinančių kartų lietu
viai, kurie tėvynę ir jos istoriją 
ir save joje, matys taip, kaip 
dabar mes, nei ten nei čia, dar 
nematom. a. 11. 
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Krėvė buvo didelės 
sinės kultūros rašytojas". 

"Dar gyvas būdamas, jis 
nusipelnė lietuvių literatūros 
klasiko vardą". 

"Krėvei būdingas literatū
rinių bei mokslinių interesų 
platumas, didelė erudicija ir 
veiklumas. Jo kūryba, kaip ir 
jo asmenybė, taip pat plačia-

Raugo šakė ir labai įvairi žanrų at-
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žvilgiu". 
"Krėvės kūrybai priklauso 

viena žymiausių vietų XX am
žiaus pirmosios pusės lietuvių 
literatūroje". 

"Didelė stilistinė Krėvės raš
tų kultūra buvo ir tebėra gera 
mokykla rašytojams, neišsen
kantis geros kalbos šaltinis 
skaitytojams". 

Ir šitaip ar panašiai apie 
Krėvę kalbama net trisdešim
tyje vadovėlio puslapių. 

O akademikas Kostas Kor
sakas, vartydamas jų pačių iš 
akademijos išmesto Vinco Krė
vės "Dainavos šalies senų 
žmonių padavimus", dabar jau 
taip prabyla: 

"Jų turinys savo esme yra 
liaudiškas ir giliai humaniš
kas, persunktas karšto patrio
tizmo, neapykantos gimtojo 
krašto priešams ir išdavi
kams, laisvės meilės, pasigė
rėjimo didvyriškumu, drąsa ir 
narsumu, pasiaukojimu tėvy
nės labui". 

Dabar ir jam tasai "tautos iš
davikas" Vincas Krėvė "labai 
mylėjo dzūkų krašto gamtą ir 
paprastus kaimo žmones, iš 
kur ių jis pa t s buvo ki
lęs..." Žinoma, po tokių liežu
vio atsivertimų galima būtų ir 
juoktis, ir piktintis, ir gailėtis 
susiraičiusios ir atsiraičiusios 
žmogaus asmenybės, tik neži
nia, ką anose sąlygose būtų 
privapėjusios mūsų pačių iš 
baimės virpančios lūpos, sve
timos valios valdomos... 

Kadangi žmonės kartais net 
labiau domisi pačiu išgarsėju
siu autoriumi negu jo kūryba, 
tai koks gi buvo tasai mūsų pa-
daviminių tautos herojų gim
dytojas Vincas Krėvė - Micke
vičius žemiškajame gyvenime? 
Kaip jis atrodė ir koks jo cha
rakteris? Manau, kad mūsų 
tarpe nemažai dar yra tokių, 
kurie buvo matę jį dar gyvą, 
kai kurių jis buvo profesorius, 
literatūrinės veiklos bendra
darbis, o gal net pagarbus vy
resnysis draugas. 

Jaunystėje skaitydami jo 
"Dainavos šalies senų žmonių 
padavimus", "Šarūną" ar 
"Skirgailą", linkę ir Krėvę įsi
vaizduoti kaip kokį barzdotą 

senovės milžiną ar bent da
bartinį Bernardo Brazdžionio 
Vaidilą Valiūną. Ir koks nusi
vylimas, jį pirmą kartą vien iš 
tolo pamačius! Nagi — tiktai 
mažutis, smulkutis, plonutis ir 
didelėmis mėlynomis akimis 
papuoštos galvos žmogutis!.. 
Ne, negali būti... 

Bet ši menka fizinė struktū
ra tėra tiktai Vinco Krėvės sie
los "šiaudinė pastogė". Tikra
jam rašytojo asmeniui pažinti 
šiandien turime daugiau ir ki
tokių duomenų, negu jo žemas 
ūgis, trumpos rankos ir nepa
leidžiamas iš dantų ilgas ciga
retei laikyti cibukas. Visą ir 
pilnutini Krėvę dar atsimena
me ne tik patys, bet dabar oku
puotoje Lietuvoje yra išleistas 
ir stambus surankiotų atsi
minimų tomas, kuriame jis at
kuriamas nuo piemenuko ir iš
daigingo klieriko ligi rimto 
profesoriaus. 0 svarbiausia, 
kad čia jį atsimena ne tik dai
liojo žodžio kūrėjai, kolegos 
mokslininkai ar skolininkai, 
bet ir paprasti kaimyniniai 
dzūkeliai, skerdžių, raganių, 
bobulių ir antanėlių prototipai 
bei giminės ir visi beveik ne
meluoja. 

Kai kurie jų atsimena dar ir 
Krėvės tėvą, tik, deja, nelabai 
teigiamai. Mat, Juozas Micke-
lis, 60 metų būdamas, vedė 22 
metų antrąją žmoną, tad ši bu
vusi vis lyg ir nepatenkinta ir 
mums tarp kitų blogybių sako: 

"Senis sekė mano žingsnius, 
pavydėjo su jaunu vyru pakal
bėti. Neleisdavo vienos net į 
bažnyčią... Suktas buvo. I r . 
man gailėjo geresnio kąsnio.. 
Niekas jam neįtiko". 

O Juozo Gaiduliavičiaus liu
dijimu, — "Buvo toks. kad be jo . 
žinios nė višta kiaušinio nega
lėjo padėti". 

Nuo jo ir kaimynai turėję 
nemalonumų, dėl to pirmojo 
karo metu paskundę plėšikau
jantiems belaisviams, ir tie bu
vo jį net pakorę. Tik duktė 
Veronika dar laiku nupjovusi 
virvę, ir tėvukas leisgyvis pa
bėgęs į mišką. 

Nors titnaginis dzūkas arti
mųjų atsiminimuose buvęs ir 

(Nukelta į 4 psl.) 

^ - į j ĮMĮ m g^aaaaiąa ^»m«n 



* * 

_ — — • - — • — — • — _ - ^ ™ ^ ™ 

Šeštadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 4 d. D R A U G A S M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Nr. 247(45) — psl. 3 

Struktūriniai ir draminiai „Sk irge - <5 • 
būdingumai 

BRONIUS VAŠKELIS 

Dramatiškumas yra Vinco 
Krėvės kūrybos viena ryškiau
sių ypatybių. Tą liudija ne tik 
jo dramos veikalai, bet ir pro
za. Galbūt todėl keletas ištisų 
apsakymų bei stambesnių 
kūrinių ištraukų ne kartą buvo 
inscenizuota scenoje, radijo ir 
televizijos teatre. 

Tačiau Krėvės draminiai 
kūriniai, nežiūrint jų dra
matiškumo, nėra pritaikyti 
scenai: juos statant reikia keis
ti, trumpinti ar net, kaip pvz. 
„Šarūną", ištisai perrašyti. 
Drama „Skirgaila", kuri pri
pažinta kaip geriausias Krė
vės scenos veikalas, irgi nebu
vo pas t a ty t a be nemažų 
pakeitimų ir trumpinimų. 

Krėvės 100 metų gimimo 
sukakties proga stabtelsiu prie 
„Skirgailos" draminės struk
tūros ir svarbiausio personažo 
kunigaikščio Skirgailos tra
giškumo išvystymo. 

Draminė s t r u k t ū r a 
Dramos siužeto pagrindu 

Krėvė pasirinko naują Lie
tuvos istorijos pradžią: po ilgų 
ir kruvinų kovos metų Skirgai
la ir bajorai jau priėmę krikš
čionybę. Tačiau kova dėl Lie
tuvos tebevyksta. Grumiasi 
trys priešiškos jėgos: lenkai, 
vokiečiai ir lietuviai. Krėvė 
vysto intrigą trikampiniu šių 
grupių susidūrimu. Lenkai rez
ga pinkles, kad lietuviai nesu-
sidėtų su vokiečiais, o taptų 
paklusniais lenkams. Vokie
čiai siekia lietuvius ir lenkus 
sukiršyti ir lietuvius pajungti į 
savo globą. Lietuviai savo 
ruožtu, suprasdami buvusių 
priešų tikslus, abiems prieši
nasi. 

Šių trijų grupių kovą Krėvė 
koncentruoja į jų vadų — lenko 
vyskupo Mazoviečio, kryžiuo
čio Vartenbergo ir Skirgailos 
— susidūrimus. Dramatiš
kumo suintensyvinimui Krėvė 
tuo pačiu metu vysto kiek
vienoje grupėje pasidalinimą į 
dvi priešiškas puses. Lenkų 
didikai nori paimti Lietuvą tie
siu ir garbingu būdu — dery
bomis ir įtikinimais, o nepavy
kus, priversti jėga — kalaviju. 
Jų vadovas Mazovietis siekia 
to paties, bet veidmainyste, 
apgaule ir užkulisinėmis 
machinacijomis. Čia susikerta 
riteriški didikai — kariai su 
suktu politiku. Pirmieji vado
vaujasi Širdimi — jausmais ir 
aukščiau visko stato garbę, o 
Mazoviečiui svarbiausia yra 
tikslas ir jis siekia jo vadovau
damasis protu, šaltu apskai
čiavimu ir diplomatija. 

Tokiu pat kontrastų princi
pu Krėvė pristato vokiečius. 
Vartenbergas, kaip ir Mazo
vietis, yra dviveidis politikas ir 
apsukrus diplomatas. Keleris 
— tiesus, drąsus, taurus rite
ris, nors veidmainis santy
kiuose su moterimis. 

Tolygiai j dvi priešiškas 
dalis suskilę lietuviai: krikš
čionybę priėmusieji — Skirgai
la ir bajorai ir pagonis vaidila 
Stardas. Pirmieji, vadovauda
miesi protu ir matydami, kad 
neatsilaikys prieš kryžiaus 
karą. apsikrikštijo, o antrasis, 
pasikliaudamas jausmu, liko 
pagonis . Pirmieji nuėjo 
kompromisų keliu, o antrasis 
pasiliko ištikimas savo įsitiki
nimams. Principingam Star-
dui krikštas reiškia savųjų 
dievų ir lietuviškumo išda 
vimą ir todėl jis apsikrikštiju
sius laiko niekšais ir tautos iš
gamomis. Akivaizdu. kad 
krikščionybė, užuot apsau
gojus nuo priešų, atvėrė jiems 
duris į Lietuvą: lenkų dva
sininkai moko lietuvius nau
jojo tikėjimo tiesų. Kas susieta 
su pagonybe — lietuviu papro
čiai, tradicijos, moralė — na: 
kinama. I Vilnių vis daug-;,;:. 

plūsta lenkų ir vokiečių, vis 
dažn iau girdisi svetimos 
kalbos. 

Lietuviai stovi prieš dilemą: 
ar pasilikti krikščionimis ir 
viltis, kad tauta nepražus ar, 
grįžus į pagonybę, garbingai 
kovoti ir žūti laisvais, bet ne
gyventi svetimųjų vergijoje. 
Naujosios ir senosios religijos 
konfliktą Krėvė pristato viena
pusiškai — per pagonio Stardo 
perspektyvą: krikščionybė yra 
blogis, susietas su svetimumu 
ir nežmoniškumu, o pagonybė 
yra gėris, viskas čia sava, 
humaniška ir gryna. Vienaša
lišku ir kontrastingu pristaty
mu Krėvė s u d r a m a t i n a 
politinę ir moralinę lietuvių pa
dėtį. Paskiros pastabos bei 
užuominos sugestijuoja, kad 
sprendžiama ne individo, o 
tautos likimas. Tačiau nu
spręsti turi vienas — valdovas 
Skirgaila ir nuo jo priklauso 
tautos dabartis ir ateitis. 

Norėdamas pabrėžti prob
lemos lemtingumą, Krėvė su
teikia valdovui Skirgailai gali
mybę antrą kartą apsispręsti, 
ar, kaip Stardas sako, savo 
klaidingą sprendimą atitai
syti . Tačiau tolimesnėje 
dramos eigoje- Krėvė nevysto 
valdovo apsisprendimo prob
lematikos, bet koncentruojasi 
prie to sprendimo pasekmių ir 
implikacijų, Skirgailai besi
stengiant apsaugoti Lietuvos 
suverenumą. Tačiau Skirgaila 
krikšto neatsisako, nes sąži
ningas ir tautą mylintis valdo
vas, stovėdamas prieš dilemą: 
tautos gyvastis ar mirtis, turi 
vienintelį pasirinkimą — 
gyvenimą. 

Dramos ekspoziciją Krėvė 
užsklendžia puotos scena, kur 
susodinami prie vieno stalo 
lenkai, vokiečiai, gudai ir lietu
viai. Iš tikrųjų yra tik dvi pusės 
— krikščionys ir lietuviai, arba 
tiksliau, krikščionybės nešėjai 
— mokytojai ir mokiniai. 
Scena dramine prasme yra ne 
puota, o tikriau krikščionybės 
teismas, susidedąs iš trijų 
dalių. Pirmoje dalyje sugre
tinama krikščionys ir pago
nys. Pirmieji mokė antruosius 
per metų metus kalaviju ir 
ugnimi naujosios religijos, bet 
l ietuviai nesuspėjo pasi
savinti, pagal Skirgailą, „kas 
mums svetima". Lietuva dar 
yra laukinė šalis, be suktumo, 
be žiaurumo ir klastos. Ant
roje dalyje atskleidžiama pačių 
krikščionių tarpusaviai prieš-

Rūpintojėlis iš Vinco Krėvės buvusio tautodailės rinkinio. Skulptūrėlė 
šiuo metu yra M. K. Čiurlionio vardo dailės muziejuje, Kaune. 

taravimai: lenkai, vokiečiai ir 
gudai išpažįsta tą patį Dievą, 
bet vieni kitus kolioja ere
tikais, lotynistais. Trečioji 
dalis — krivio Skurdulio, kaip 
rūstaus prokuroro, svečių ir 
a p s i k r i k š t i j u s i ų l i e t u v i ų 
apkaltinimas. Tai įspūdinga ir 
dramatiška scena. Čia susi
pina skundas su aštria ironija. 
Itin impozantiškas giliai tikin
čio pagonio krivio senovės re
ligijos gynimas ir tikinčiųjų 
jausmus įžeidžiantis viena
š a l i š k a s k r i k š č i o n y b ė s 
pasmerkimas. Nenuostabu, 
kad pastačius „Skirgailą" 1925 
metais Kaune, visuomenėje 
kilo protestai bei nepasitenki
nimai. 

Šia puotos — teismo scena 
užsibaigia pirmasis draminis 
trikampis, atskleidžiąs politinę 
ir religinę Lietuvos situaciją. 
Krėvė stengiasi pateikti platų, 
panoraminį vaizdą, vietomis 
nukrypdamas į epinį pasako
jimą, taip pat dažnai neiš
vengdamas pakartojimų. Pvz., 
Stardo, Skirgailos ir Skurdulio 
monologų argumentai apie 
krikščionybę iš esmės tie 
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patys . 
P i r m o s i o s da l ies „ T a r p 

dviejų pasaulių" V ir VI scenos 
draminiu atžvilgiu nepriklau
so prie ekspozicijos. Bendrai 
VI scena yra mažareikšmė 
prielipą, o V scena iš tikrųjų 
įkomponuota i sekančio dra
minio trikampio intrigą, kur 
dėl Onos Duonutės, Lydos 
kunigaikštytės ir Mozūrų ku
nigaikščio sužadėtinės, gru
miasi Skirgaila. Mazovietis ir 
Keleris. Skirgaila verčia ją 
tapti jo žmona, r.es nenori, kad 
jos kraitis — Volynės ir 
Padolės žemės, atitektų len
kams. Mazovietis viešai prieši
nasi Skirgailos užmačioms, bet 
slaptai kone prievartauja 
Duonutę, kad ji :ekėtų už Skir
gailos, nes per Euonutę lenkai 
tikisi kontroliuoti Skirgailą. 
Keleris mezga planus Duonu
tei pabėgti pas sužadėtinį ir 
tuo sukiršyti lenkus ir lie
tuvius, o Mozūrų kunigaikštį 
patraukti į vokiečių pusę. 

Skirgailos, Mazoviečio ir 
Kelerio t r i k a m p i n i o sus i 
dūrimo objektu jų siekimų 
auka yra dievobaiminga ir 
nekalta Duonutė. Pradžioje 
kiekvienas konkurentas atski
rai susitinka su Duonute, o 
paskui tokiu pat kompona
vimo principu, kaip ir puotos 
pavaizdavime, v ;si trys susi
duria vienoje scenoje. Kova dėl 
Duonutės užsibaigia teatrališ
ku Skirgailos ir Duonutės prie
vartinių sutuoktuvių veiksmu. 

Duonutės situacijos sudra-
matinimui Krėvė įveda trečią 
asmenį — lenką vienuolį Skar-
beką, kuris atlieka dviveidžio 
advokato rolę. J i s , pritar
damas Mazoviečiui, stengiasi 
įtikinti ją, kad ši, kaip kad 
padarė Jadvyga, tekėdama už 
Jogailos, pasiaukotų I^enkijos 
ir bažnyčios labui ir tekėtų už 
Skirgailos, o savo ruožtu Skir
gailai įrodinėja, kad leistų 
Duonutei išvykti pas jos suža
dėtinį. Tokiu būdu susidaro 
dar du mažesnės apimties dra
miniai tr ikampiai, įkompo
nuoti į didįjį: Duonutė, Skar-
bekas ir Mazovietis; Duonutė. 
Skarbekas ir Skirgaila. 

Intrigą tarp Skirgailos, 
Mazoviečio ir Keierio Krėvė 
vysto panašumų ir priešiš
kumų principu. Savo veidmai
niškais siekimais bei nie
kingais veiksmais jie visi trys 
pristatomi niekšais. Tiktai 
Mazoviečio ir Skirgailos niek

šiškumas nėra egoistinis: abu 
dirba ir aukojasi savo tautos 
labui — Mazovietis Lenkijos, o 
Skirgaila Lietuvos. Tuo tarpu 
Keleris, nors ir atlikdamas 
užduotį ordinui, siekia pasi 
smaguriauti Duonute kaip mo
terimi. Tokiu būdu Krėvė pa
stato tarsi du savotiškus 
idealistus prieš egoistą. 

Toliau plėtodamas intrigą 
tame pačiame draminiame tri
kampyje Krėvė sukeičia opo
nentus: Kelerį ir Skirgailą 
pas t a to prieš Mazovietį. 
Skirgaila ir Keleris prisi
pažįsta Duonutei savo užma
čių ir veiksmų niekingumą, 
o Mazovietis iki galo veidmai
niauja Duonutei, ir, kaip suk
čius pirklys, nori parduoti Skir
gailai Duonutę už Volynę ir 
Padolę. Tačiau Duonutė, staty
dama asmeninę laimę aukš
čiau tautos gerovės, pasirenka 
Kelerio siūlomą laisvę. Skir
gailai sužinojus apie Kelerio 
planus išvogti Duonutę, Skir
gaila tampa nugalėtoju, prie
varta vesdamas Duonutę. 
Tačiau tuoj išaiškėja, kad tai 
tik Pyro pergalė: lenkai vis tiek 
okupuoja Volynę ir Padolę, o 
Duonutė nešioja tik Skirgailos 
žmonos vardą. 

Toliau Krėvė įveda dar vie
ną draminį trikampį, kuris yra 
gana tradicinis, dramatur
gijoje žinomas meilės tri
kampio vardu. Skirgaila ir 
Keleris rungiasi dėl Duonutės 
meilės, o ši, dar būdama 
ištikima sužadėtiniui, kurį 
laiką abiems priešinasi. Ir vėl, 
kaip kad ir ankstyvesniame 
trikampyje, Krėvė panaudoja 
prisipažinimo, ar tiksliau, iš
pažinties ir pažadų metodą. 
Keleris, pirmą kartą tikrai įsi
mylėjęs, prižada dėl jos auko
tis, kovoti ir, jeigu reikės, nu
mirti. Skirgaila irgi pirmą 
kartą savo gyvenime nusi
žemina moteriai ir prašo būti 
jo gyvenimo drauge ir tikra 
ž m o n a . D r a m o s i n t r i ga 
pasiekia kulminacinį tašką, 
kada Duonutė pareiškia Skir
gailai, kad ji geriau pasirinktų 
ne jį. o Kelerį: Skirgaila paža
da jai dovanoti Kelerio galvą. 

Paskutinė dramos dalis „Be
dugnė" yra meilės trikampio 
tąsa: čia susikryžiuoja Skir
gailos pyktis atkeršyti Duonu
tei ir Keleriui, Duonutės meilė 
Keleriui ir Kelerio pastangos 
išlikti ištikimu Duonutei duo
tam pažadui. Norėdamas at
skleisti Kelerio vadinį konflik
tą — gyventi ar mirti. Krėvė 
įveda naują draminį trikampį. 
Kelerio gerojo ir blogojo pradų 
— Tamsaus ir Šviesaus vyrų — 
konfrontaciją praplečia Skar-
beko egzekvijų malda apie 
žmogaus varganą ir beprasmę 
lemtį. Tuo Krėvė ne tik sudra
matina situaciją, bet ir pabrė
žia, kad Kelerio pasirinkimas 
geriau mirti, negu suteršti Duo
nutės garbę yra savaimingas 
veiksmas. Ir Skirgaila pasie
kia savo tikslo — Keleris gy
vas palaidojamas. Finale abu 
yra ir laimėtojai ir pralai
mėtojai. Abu ištesėjo savo 
pažadus, duotus Duonutei, bet 
vienas prarado gyvybę, o kitas 
valdovo sostą. 

Krėvės komponavimo prin
cipas primena piramidės struk
tūrą. Ant plataus pagrindinio 
trikampio dedami vis mažesni 
trikampiai, kol pačioje viršū
nėje visi trikampiškieji taškai 
subėga į vieną smaigalį — 
Skirgailą. 

Pažymėtina, kad Krėvė 
įkomponuoja į trikampinę 
konfrontaciją ne tik pagrin
dinių personažų grumtynes, 
bet tą patį metodą naudoja, 
norėdamas išryškinti ypatin
gesnes situacijas ir personažų 
būdingu mus. Pvz., retkarti-
nėmis pastabomis pabrėžia 
Jogailos valdovo — vergo 
padėtį ir Vytauto išdavikišką 
sandėrį su vokieči 3.18, Kfld 
užakcentuotų Skirgailos, kaip 
savavalio ir principingo val
dovo poziciją. Viskuo ir visais 
nusivylusio Skirgailos padė
čiai atskleisti priešpastatoma 
„sielų gydytojas" vaidila 
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Scena iš Vinco Krėvės dramos „Skirgaila" spektaklio Lietuvos 
akademiniame dramos teatre, Vilniuje. 1966 metais. 

Vinco Krėvės Skirgaila 
Ištrauka iš dramos "Skirgaila"I-mo veiksmo 

SKIRGAILA. Kas šitas žmogus? (Rodo i Joną iš Bychovo). 
JONAS Iš BYCHOVO fatsistojęsj.Lenkų riteris Jonas iš Bychovo, 

šviesiausias kunigaikšti. Vienas tavo brolio pasiuntinių. Jis laukia mū
sų skubiai pargrįžtant. 

SKIRGAILA (šonu į jį nusigręždamas;. Taip, pamenu. Brolis gali 
palaukti. Kalbėsim kitu metu, dabar aš užimtas... (Jonas iš Bychovo, nu
silenkęs kunigaikščiui, išeina. Daugailai/. Paliepk tuojau visiems susi
rinkti Žemosios pilies kieme. Kai susirinks, praneši man. (Jonui Skarbe-
kuij. Matai, jisai išėjo, o ko tu lauki? 

JONAS SKARBEKAS. Aš lieku čia ir būsiu, kol mane išklausysi, švie
siausias kunigaikšti. 

SKIRGAILA (nusigrįžęs į jį šonu). Šioje šalyje visi turi daryti, kaip aš 
liepiu, ir valdovo erzinimas į gera neveda. (Priėjęs įskobnis ir metęs iš pa
niūrų žvilgsnį į vienuoly. Ar tu manai, kad čia lenkų žemė, kur karaliaus 
žodis — paskutinis žodis? 

JONAS SKARBE KAS. Tavęs visi čia bij o kaip ugnies, kunigaikšti, bet 
aš nebijau, nors tu man gresi. Ko aš bijosiu, jei šventosios Bažnyčios ats
tovas ir Visagalio vienintelio tikro Dievo tarnas esu? Aš juk Jo globoje. 

SKIRGAILA. Lietuvoje visa galiu tik aš. Geriau neprieštarauk man. 
kad neapsiviltai savo Visagaliu Dievu. (Atsisėdęs kėdėn;. Tu sakai, kad 
tavo Dievas vienintelis tikras Dievas. Meluoji, pope. Mano tėvas ir sene
liai garbino Perkūną ir kitus dievus, mano motina garbino savo gudišką 
dievą, kurį garbina ir senas popas Jonas. Mano kaimynas chanas turi 
savo dievą, kuriam jis meldžiasi. Kaipgi tu sakai, kad tavo dievas vienin
telis tikras Dievas? 

JONAS SKARBEKAS. Kunigaikšti: Nedera taip kalbėti tam, kurį 
Krokuvoje krikštino patsai primas, kaip ir tavo brolį. Perkūno ir kitų die
vų visai nėra. Tai piktoji dvasia ta^o sielą gundo. 

SKIRGAILA. Kaip nėra? Argi tu įiekuomet nesi girdėjęs rūstaus Per
kūno balso? (Nusijuokęs;. O kas girdėjo nors vieną balsą iš tavo nebylių 
dievų? 

JONAS SKARBEKAS. Matau, kunigaikšti, kad tu visdaresistabmel
dys ir tiki senus dievus. Vai, nusimins tavo dievobaimingo brolio širdis, 
kai sužinos, kad Dievo malonė tavęs dar nepasiekė. ''Iškilmingai,'. Žinok. 
kunigaikšti, kad pikti velniai — tavo seni dievai. Dievas yra tik vienas. 
(Rodydamas ranka i dangų ir žemę. o paskui mostelėjęs rankom aplin
kui;. Jis sukūrė dangų ir žemę ir visa, kas yra danguje ir žemėje. 

SKIRGAILA (juokdamasis;. Tu vėl sumelavai, pope. Jeigu dievai bū
tų galėję patys sukurti dangų ir žeme ir girias, ir žmones, ir žvėris, kam gi 
jie kovotų tarp savęs dėl jųjų? Aš gi nesiginčiju su savo smirdu dėl jo liesų 
arklių, nes turiu jų gausingas bandas ir panorėjęs galėtau dar gausin
gesnes turėti. 

JONAS SKARBEKAS. Kunigaikšti!.. 
SKIRGAILA (nekantriai). Tylėk, pope. ir nekalbėk man daugiau nie

ko: aš tavim netikiu. Aš suteikiau tau nūnai didelę garbę, leidęs kalbėti su 
savim, bet savo kvaila kalba tu man jau Įkyrėjai; dabar eik sau. 

JONAS SKARBEKAS. Ne. valde ve, aš neisiu, aš kalbės iu, kaip tavo 
sielos draugas ir paties Dievo pasiųs tas. kuris tau gero nori. Tu — plačios 
šalies valdovas, tu — Jo išrinktasis, ir neturi tiesos tamsybėje klaidžioti, 
kai visa tauta pažino tikrąjį Dievą ir laiko apkabinusi Jo sužeistąsias ko
jeles... 

SKIRGAILA (nekantriau. Tuščios kalbos. (Atsikeldamas;. Aš patsai 
tapau valdovu ir nežinau, kad mane kas būtų rinkęs. 

JONAS SKARBEKAS. Karaliai i-kitų tautų valdovai — Dievo išrink
tieji. Jie viešpatauja Jo malone. 

SKIRGAILA 'nusijuokęs/. Bloga: renka tavo dievas, jei paskyrė būti 
valdovais mane ir mano brolį Jogailą. Stardas doresnis už mus; gali bū
ti, kad ir tu geresnis už mus, ir dar vra daugel kitų. 

JONAS SKARBEKAS. Nerūstink, kunigaikšti. Dievo piktžodžiavi
mu ir galingo brolio nepaklusnumu Tau jo pagalba dar bus labai reika
linga. Leisk laisvai vykti Lydos kunigaikštytei, kur ji nori, ir tuo įsigysi 
Lenkų karalių ir Mozūrų kunigaikštį kaipo draugus. Jūs si visi trvs turi
te vieną piktą priešą, ir kam jums dar rietis tarp savęs? 

SKIRGAIIA (stovėdamas šalia skobnių šonu į Skarbeką;. Tu kalbi 
apie vokiečius? (Kiek pamąstęs;. Taip, jie mūsų priešai, bet ir jūs. lenkai, 
irgi nedraugai mums. Katrie piktesni, ateitis parodys, o dabar aš dar 
nežinau. 

Skurdulis ir ištikimasis kar
vedys Daugaila. Duonutės 
meilės ir pasiaukojimo konflik
tas suintensyvinamas sugre
t inant Duonutės vaidmenį su į 
Kelerį įsimylėjusia Olige ir 
Lenkijos karaliene Jadvyga, 
pasiaukojusia dėl tautos gero
vės. 

Sk i rga i los t ragiškumas 
Konfliktų ir intrigos tri

kampiniu komponavimu Krė
vė sukūrė veikalo dramatiš
kumą. Tačiau šis drama
t i škumas tėra viena kū
rinio pusė, tiksliau, išorinė dra
mos plotmė, nes dramatiškoji 
personažų konfrontacija ir 
dauguma konfliktų vyksta 
tarp personažų, o ne pačiuose 

personažuose. Giluminė dra
mos plotmė yra užslėpta ir 
tik protarpiais, kaip gaiva
linga povandeninė srovė, iš
siveržia į paviršių. Tai dramos 
„Skirgaila" tragiškoji pusė, su
kaupta Skirgailos — valdovo ir 
Skirgailos — žmogaus asme
nybėje. 

Dramaturgijoje tragišku
mas reiškia tokią situaciją, į 
kurią kovoje prieš blogi hero
jus patenka per savo paties 
veiksmus bei sprendimus; jis iŠ 
esmės yra geras, nors toli gra
žu ne visuomet teisus. Šie 
veiksmai sukelia jo dvilypėje 
asmenybėje pasibjaurėjimą ar 
gėdą. Per kančią jis ima 
suvokti savo tragiškąją padėtį. 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Struktūriniai ir draminiai „Skirgailos 
būdingumai 

(Atkelta iš 3 psl.) p a s i p r i e š i n u s , S k i r g a i l a kūmo tarpsnis dramaturgijoje ties suvokimą seka savotiškas 
J o suvokimas pasiekia tragiš- pateko į tokią nepakeičiamą ir žinomas tragiškojo suvokimo prašviesėjimas, švysteli min 
kūmo viršūnę, kada jis siekia neišvengiamą situaciją — ken-
užakcentuoti žmogaus dvasios čia gėdą dėl savo niekšiš-
orumą ir žmogaus gyvenimo kūmo, o dar skaudžiau, kad ir 
vertę. 

Iš dramos „Skirgaila" eks
pozicijos matyti, kad Krėvė 
nuo pat pradžios komponuoja 
tragedijos žanro kūrinį. Būti
n a s tragedijos elementas — 
blogis čia yra atstovaujamas 
svetimtaučių — lenkų ir vokie
čių ir jų religijos. Pažymėtina, 

toliau v e r č i a m a s n iekint i 
lietuvių dievus, naikinti jų 
buveines — šventuosius ąžuo
lynus ir žmonių akivaizdoje 
„garbinti nepakenčiamos tau
tos piktą ir neteisingą dievą" 
(p. 42). Bekalbant apie savo 
gėdingą, skausmingą ir 
nepakeičiamą situaciją, Skir-

kad to blogio baisumas ir jo gailoje ima telktis pyktis, kuris 
grėsmė Lietuvai Krėvės akcen
tuojamas pakartotinai ekspo
zicijoje net per tris personažus 
— Stardą, Skurdulį ir Skirgai
lą. 

Dramatiškoje kompozicijoje 
Krėvė įvedė dviejų pusių per
sonažus: garbinguosius, kurie 
vadovaujasi daugiausia šir
dimi, ir pragmatikus, kurie 
pasikliauja protu. Tragedijos 
plotmėje Krėvė suveda šias abi 
priešiškas jėgas į Skirgailos 
asmenybę. Kaip valdovas, 
blaiviai protu įvertindamas 
Lietuvos padėtį jis priėmė 
krikštą ir dabar politikoje bei 
diplomatijoje turi vadovautis 
protu bei logika. Bet kaip 
žmogus, mylįs tiesą, atvi
rumą, neapkenčiąs veidmai
nystės ir klastos, jis dažnai 
mėtomas ir siaubiamas gaiva
lingų aistrų. 

Krėvė dramos veiksmo 
nepradeda nuo pat tragedijos 
užuomazgos — Skirgailos 
svarstymų ir apsisprendimo 
apsikrikštyti, o uždangai atsi
skleidus, jau matome Skirgai
lą krikščionį. Nuo pat pra
džios, ka ip ir papras ta i 
tragiški herojai, Skirgaila gau
biamas paslaptingumo. Iš 
vienos pusės jis griežtas, 
ryžtingas ir atrodo pasitikįs 
savimi, o iš kitos — vengia 
santykiauti bei komunikuoti 
su kitais, tarsi bijodamas 
atverti savo jausmus ir mintis. 
Pvz., j Stardo gundymus grįžti 
į lietuvių tikėjimą, Skirgaila 
atsako pastabomis apie Lie
tuvos situaciją ir atrodo, lyg 
tai jis nelinkęs atsisakyti 
krikščionybės. Tačiau puotos 
scenoje jis visa, kas susieta su 
krikščionybe viešai žemina, o 
pagonybę aukština. Tik vėliau 
pokalbyje su Duonute išaiš
kėja dalis Skirgailos užslėpto
sios asmenybės: vidinis dvily-
piškumas, jo poelgių ir emocijų 
priešiškumai — išdidus ir 
griežtas valdovas, ir gėdos, ir 
bejėgiškumo persekiojamas 
žmogus. 

Krėvė virtuoziškai parodo 
Skirgailos dvilypumą. Scenos 
pradžioje Skirgaila valdoviš-
kai praneša kalinei Duonu
tei, kad ji bus jo žmona, nes 
yra valdovo pareiga saugoti 
Lietuvos žemes ir jos suve
renumą. J is ne tik sprendžia 
žmonių likimus, bet net norėtų 
kalaviju susiremti su naujuoju 
dievu, nes, anot Skirgailos, per 
jį Lietuva pateko į vargus. 
Tačiau kada Duonutė pa
brėžia Skirgailos žmogišką 
kilnumą ir prašo jos pasi
gailėti, jis staiga pasikeičia — 
pasirodo atviras ir nuoširdus, 
bet labai nelaimingas ir bejė
gis individas: 

„Aš visuomet noriu gero, bet 
nemoku jo pasiekti. Ką aš 
manau, kad gera yra, visuomet 
pasirodo, kad pikta ir todėl 
nusiminimas mane graužia, ir 
todėl aš geriu. Aš matau, kad 
bloga gyventi pasauly, bet kas 
tuo kaltas, aš nenumanau. Aš 
norėtau panaikinti visa, kas 
yra pikta, ir nežinau kaip. Man 
sunku taip kalbėti su tavim, 
kaip aš kalbu, bet kaip kitaip pa
sielgti, aš nežinau". (Vincas 
Krėvė, Raštai, tomas IV; psl. 
42.) 
šią savo „išpažintį" Skirgaila 
užbaigia savęs įvertinimu: 
..esu niekšas". Priimdamas 
krikštą jis išdavė savo tikėjimą 
ir savo įsitikinimus ir, sąžinei 

vėl sugrąžina Skirgailą į pir
mykštę valdovišką būseną: 
„Nekalbėk man! Tu moteris, tu 
nieko nenusimanai" (p. 43). 
Jame net žybteli viltis, kad atsi
ras jėga, kuri nugalės krikščio
nių Dievą, o gal dar ir Perkūnas 
neapleis „nedėkingos Lie
tuvos". 

Valdovo ir žmogaus nesu
de r inama i s p r i e š i škumais 
Krėvė sukūrė tikrai tragišką 
situaciją. Kuo toliau, tuo dau
giau gilėja Skirgailos tragiš
kumas, jam besiblaškant tarp 
pareigos — būtinybės ir impul
sų — aistrų. Valdovo pareigos 
jis yra verčiamas paimti Duo
nutę už žmoną, bet, jai pasi
priešinus, jis lūkuriuoja. Tik 
Duonutei pareiškus, kad ge
riau ji būtų vergo, o ne Skirgai
los žmona, pykčio įsiūtyje jis ją 
prievarta veda. Matydamas 
Mazoviečio ir Vartenbergo 
klastingas užmačias ir diplo
matines gudrybes, Skirgaila 
supranta, kad yra būtina jam 
prieš juos pasipriešinti. Tačiau 
jis impulsyviai nuo jų dažniau
sia šalinasi ar net vengia, o 
susitikęs stačiokiškai ir aro
gantiškai jiems replikuoja. 

Sekantis Skirgailos tragiš-

išgyvenimo vardu. Tas su
vokimas ar savotiškas savo 
tragiškosios situacijos pra
regėjimas Skirgailai įvyksta 
po dviejų didelių smūgių: pra
laimėjimo kunigaikščiui Vy
tautui kovos lauke ir prara
d i m o t i k ė j i m o ž m o g a u s 
kilnumu ir dorumu. Tai galu
tinis sugniuždymas kaip val
dovo ir kaip žmogaus. Pralai
mėjimas Vytautui išplaukė iš 
Skirgailos vidinės būklės. Pri
ėmus krikštą atsivėrė skaudi 
dvasinė žaizda. J i atvira ir 
negyjanti. Nenorėdamas jos 
gilinti ir draskyti, santykiuose 
su lenkais ir vokiečiais jis nesi
leidžia į jokius kompromisus ir 
net į derybas. Jo kančia ir gėda 
jį tarsi paraližavo kaip valdo-
vą-politiką, valdovą-diplo-
matą. Kada Skirgaila atmetė 
nesvarstęs vokiečių siūlomą 

tis, kad tuoj Vytautas užims jo 
— valdovo vietą ir nukris nuo 
jo paties pečių ši skausmingoji 
valdovo našta. Pajunta, kad jo 
didysis konfliktas, niekaip 
nesuderinami priešiškumai 
— valdovo ištikimybė tautai ir 
žmogaus iš t ikimybė savo 
sąžinei — tarsi lyg nebeegzis
tuoja. Galės dabar būti žmo
gus sau — nereikės veidmai
niauti, kitų prievartauti ir už 
kitus būti atsakingu. Šis išsi
laisvinimas atveria naują iki 
šiol Skirgailos — valdovo 
nepatirtą būseną — žmogaus 
vienišumą. Skirgaila, kaip 
va ldovas , buvo visuomet 
vienas ir pasikliaudavo vien 
tik savimi — nei dievais, nei 
tradicijomis, nei patarėjais. 
Dabar, kaip žmogus, pasi
genda žmogaus. 

Staiga išganinga mintis, 
pagalbą prieš lenkus ir net kaip švieselė tamsią naktį: dar 
Lietuvos karaliaus karūną, tuo yra Duonutė, yra jo prievarti-
t a rpu V y t a u t a s be jokių nė žmona. Ši mintis jį vėl pri-
skrupulų nuėjo pas vokiečius ir kelia gyvenimui. Atradimo 
su jų pagalba tuoj užims 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
sostą. Dar daugiau sukrečia 

džiaugsmo momente pamatęs 
Duonutės nepaprastai spindu
liuojančią šypseną Skirgaila 

Skirgailą žinia, kad pagonis pirmą kartą savo gyvenime 
Stardas prieš mirtį tapo krikš- pajunta didelį troškimą mo-
čioniu. Skirgaila Stardą laikė terš meilės. Stovi prieš Duo-

Telesforas Valius is.. a r acur poemos „Maras" iliustracija 

doriausiu žmogumi, kuris, anot 
Skirgailos, turėtų būti valdo
vu, o ne Jogaila ir ne Skirgaila. 
Daug kuo nustojęs tikėti savo 
ilgame praradimų kelyje Skir
gaila kartą viešai deklara
vo, kad Stardu „dar tikiu", t.y. 
jo kilnumu, dorumu ir princi
pingumu, ir tuo pačiu tikėjo 
į gėrį — pagonybę. Ir štai tokį 
principingą ir giliai tikintį 
pagonį pr iver tė naujas is 
dievas į jį įtikėti! Koks galin
gas turė tų būti nau jas i s 
dievas! Staiga Skirgaila pajun
ta, kad jo gyvenimas prarado 
esmę, ir pradingo dvasinė atra
ma, teikusi stiprybės jam 
gėdos ir kančios kelyje. Staiga 
nebegali atskirti kur tiesa ir 
kur melas. Nėra kuo bepa-
sitikėti — nei savaisiais 
dievais, nei žmonėmis: „visur 
niekšybė, visur tik smarvė. 
Sliekai, esame, šliužai, rupū
žės!" (p. 73). Tokiu nevilties ir 
pasimetimo momentu iškyla 
dar baisesnis klausimas: gal 
visi teisūs, „gal aš vienas 
klystu..." 

Kaip paprastai tragedijose, 
taip ir čia tragiškąjį savo padė-

nutę kaip vyras prieš moterį, 
prieš vienintelę viltį naujam 
gyvenimui. Siūlo būti jo gyve
nimo dalimi, gyventi su juo iš 
tėvo paveldėtoje pilyje, atsi
skyrus nuo viso pasaulio. 

Šioje scenoje Skirgailos jaus
mų ir minčių kaitą Krėvė per
teikia palaipsniu įtampos suin-
t e n s y v i n i m u . Į p i rmąją 
Duonutės pastabą, kad jis 
klysta — ne jam skirta jo šyp
sena , Ski rgai la reaguoja 
ramiai, nes jis įpratęs klysti. 
Tik kada Duonutė primyg
tinai pabrėžia, kad „aš tau ne 
žmona ir ja niekuomet nebū
siu", vėl išsiveržia pirmykštis 
nuožmusis ir impulsyvusis 
Skirgaila: „Būsi, kai aš pano
rėsiu". Tik kada Duonutė vėl 
pareiškia, kad jeigu jai lemta 
būtų pasirinkti, ji rinktųsi 
Kelerį, o ne Skirgailą, įžeisto, 
pažeminto vyro nuoskauda ir 
pavydas išsilieja į aistringą 
įsiūtį ir norą savo konkurentą 
Kelerį sunaikinti. Vietoj nuo
širdaus ir nusižeminančio žmo
gaus, kuris tik ką siūlė drau
gystę, išauga despotas: „Būsiu 
tau, — sako Duonutei, — 

valdovas ir viešpats. (...) Iš 
manęs pasigailėjimo nesu
lauksi nei tu, nei kiti" (p. 82). 

Išlaisvintas iš valdovo parei
gos jausmo, bet dar turėdamas 
jo valdžią ir galią, egoisto ir 
budelio įsiūčiu persekioja 
Kelerį. Jį gena jo duotasis 
pažadas Duonutei nužudyti 
Kelerį ir taip pat net didesnis 
variklis — jo baimė vėl pralai
mėti. Finalinėje scenoje Skir
gaila nugalėtojas: susidėjęs 
rankas ant kratinės, pastatęs 
koją ant gyvo pakasto Kelerio 
kapo, su mefistofeliška šyp
sena kreipiasi į Duonutę: „Jis 
čia, po mano koja druni!" (p. 
100). Skirgailos žodžių tonas ir 
jo visa poza kalbėte kalba: 
žiūrėk, aš išpiidžiau tau paža
dą. Bent šį kartą aš neklydau! 

Didingas Skirgaila savo 
laimėjimu ir baisus 3avo žiau
rumu. Nusisuka nuo apalpu
sios ant Kelerio kapo Duonu
tės ir nueina išdidus ir rastus. 
Jis nueina ir nuo tautos, bet 
atgavęs pasitikėjimą savimi ir 
pagoniškai pademonstravęs 
žmogaus orumą ir nenugaii-

mumą. 
Finalas , kaip ir kitose tra

gedijose, pabrėžia žmogaus gy
venimą, kaip paradoksinę si
tuaciją — pralaimėjimą ir 
pergalę. Katarsinis efektas, iš
plaukęs iš paradoksinio finalo, 
sukelia užuojautą, kad pralai
mėjo sąžiningas ir mylįs tautą 
valdovas, kuriam tautos atei
tis buvo svarbiau negu morali-
n i a r principai ir asmeniška 
laimė ir tuo pačiu sukrečia 
pakilusio iš nevilties ir bejė
g i škumo žmogaus b a r u s 
triumfas. 

Krėvė iškėlė dramoje „Skir
gaila" valdovo ir žmogaus 
tragiškąją situaciją: Skir
gailai nepavyko suderinti 
pareigos su impulsais, proto su 
sąžine. J a u t r i o s sąž inės 
sukeltą vidinę audrą slopino 
vyrišku-karišku griežtumu, bet 
dažniausia vyraudavo aistros 
ir impulsai. Situacija reika
lavo pragmatiško politiko ir 
sukto diplomato, o jis tebuvo 
tiesus, a tviras vyras-karys. Jo 
tragiškoji silpnybė — valdovas 
su per jautria sąžine. 

Krėvė šiapus ir anapus 

i 
Vinco Krėvčs t£viSkč« n p v i n k i u 
tautodailė: kryžiaus ornamentai 
Puvočių kaime, netoli Merkinės. 
(Nuotr. R Tarabildos^ 

(Atkelta iš 2 psl.) 
kietoko bei sukto charakterio, 
bet Krėvei jis visada likęs tik 
"mielas tėvulis", o kai miręs, 
tai jo taip pasikūkčiodamas 
verkęs, jog net kaimynai ste
bėjęsi, kad toksai mokytas ir 
garsus žmogus šitaip kūdikiš
kai rauda. 

Iš motinos, sakoma, Vincu
kas paveldėjęs ir moterišką 
švelnumą, ir gerumą, ir, apla
mai, net vaikiškai jautrią sie
lą. Antai, rašytojo giminaitis 
Jurgis Kinderis atsimena, k£ip 
Krėvė, grįžęs iš kunigų semi
narijos atostogų, žaisdavęs su 

_ _ «„ . vaikais, vaidindamas kunigą, 
f 4G§£; ~ ka*P> įsilipęs medin, nuo tvo-

J S R ros ar kelmo sakydavo jiems 
yVEK pamokslus, skelbdavo užsa-
{3j?įk kus, duodavo šliūbą, o tie jau 

keldavo "veseilią". O sesuo 
Q[ Veronika pasakoja, kaip, par

vykęs į Subartoms, su namiš
kiais pjaudavo ir grėbdavo šie
ną, rišdavo pėdus, statydavo į 
gubas, mėžė mėšlą, mėgo bul
vinius blynus, skilandį, šalti-
barščius, rūgusį pieną su bul
vėmis. 

Kitų atsiminimuose regime 
Krėvę išmaningą ir įdomiai 
kalbantį profesorių, kultūri
ninkų draugą, ministerį, savo 
dzūkelių globėją, proteguo-
toją, pinigų dalintoją, pa
slaugų savo žmonos vyrą, 
benamį išeivį ir tėvynės ilge
sio pagraužtą senelį. Pieš

dami Vinco Krėvės asmens 
portretą, jo sielos tapytojai 
panaudoja plačiausią net ir 
nesiderinančių spalvų paletę. 
Atseit, jis buvęs ir nuolaidus, ir 
užsispyręs, taikus ir maištin
gas kertukas, savarankiškas ir 
iš šalies paveikiamas, sanarie-
tiškai paslaugus ir ambicin
gas, u* liepsnojantis staigia 
pyktimi, egzaltuotas romanti
kas ir kritiškas realistas, blai
vus ir į linksmumą nulenkian
tis taurelę, aukšto intelekto ir 
čia pat prasčiokiškas, kar
tais mėgstąs papasakoti rie
bius anekdotus, o net ir nuo 
moterų nesitraukiantis ata
tupstas, nors ir yra pasakęs: 
"Kas per moterį ir dėl moters 
dirba, tasai vien žemės darbus 
gali atlikti, o ne dangaus". Be 
to, dar mėgęs dėstyti pasian
są, nešiodavęsis kišenėje ma
žą brauningutį ir, būdamas be
veik "žmogus be Dievo", 
Censtachavoje už visus pasi
meldęs... 

Aišku, kad Vincas Krėvė ne
buvo koks perdžiūvęs medinės 
klumpės padas, iš kurio, net ir 
plaktuku daužydamas, neiš
gausi nei smuiko ir nei kank
lių muzikos. Bet iš tiek jį cha
r a k t e r i z u o j a n č i ų s p a l v ų 
galima lygiai gerai pavaizduo
ti dar keletą ir niekad negy
venusių Krėvių, o tarpe jų ir 
ateistinį kunigą, ir giliai reli
gingą komunistą. 

Man iš daugelio kitų įvykių 
išliko amžinai atmintin įsirėžę 
trys šio buvusio mano profeso
riaus gyvenimo momentai. 

Vilniaus vidurdienio atmos
feroje virpantis nerimas ir slo
gi baimė. Tuščia 2aiiojo štra-
lio kavinė. Prie lango sėdėjome 
tik Balys Sruoga, didelėmis pa
stangomis iš bolševikinio ka
lėjimo ištrauktas dr. Juozas 
Pajaujis, prof. Mykolas Roe-
meris ir Vincas Krėvė - Micke
vičius. 0 pro mus už storo stik
lo Gedimino gatve sunkve
žimiuose riedėjo Sibiro trem-
tin enkavedistų šautuvais 
aptverti vyrai, moterys, se
neliai. Ir, šluostydarniesi aša
ras, mojavo šaligatvio praei
viams paskutinįjį sudie... 

Jums reikėjo tada matyti tas 
dideles ir mėlynas Vinco Krė
vės akis. Ir tą jo padribusių 
poakių skaudų ir nesuvaldo
mą trūkčiojimą. 

Vėliau dar jis naiviai bandė 
veržtis prie tremtinių vagono, 
norėdamas gelbėti kažkurį sa
vo giminaitį, bet sargybinių 
nebuvo prileistas. 

Jums reikėjo matyti Krėvę 
vokiečių okupacijos dieną dėl 
jam įprasto neapdairumo ir už-
simąstymo vos neatsitrenkusį 
kakta į nacių pakabinto paka-
ruiklio kojas Katedros aikštės 
pakrašty, kai mudu su Baliu 
Sruoga jo laukėme susitikti. 
Pamatyti tą išgąstį, jj tiesiog 
ištrenkusį į vidurį gatvės, tą 

sielvarto užlietą veidą ir ran
koje virpančią lazdelę. 

Jums reikėjo pamatyti Vin
cą Krėvę, abiem delnais užsi
dengusį ausis, kad bent jose su
mažėtų į mirtį gatve varomos 
ir dar mušamos minios dejavi
mas ir klyksmas. 

Cia buvo mums atsiskleidęs 
tasai t ikrasis ir jokiais žo
džiais nenupiešiamas Krėvė, 
liudininkas tokių istorinių įvy
kių, apie kuriuos gal tik būsi
mų senų žmonių padavimai 
mūsų vaikų v a i k a i č i a m s 
tepasakos. 

Na, jeigu ir būtų kada jūsų 
pageidaujamas Paskutinysis 
Teismas, kuriame Dievo sar-
gybinai stumdys mus irgi ga
nytojų lazdomis tiktai į kairę ir 
į dešinę, aš tvirtai tikiu, kad to
je juodoje teisiamųjų minioje 
Vinco Krėvės tikrai nesutik
sime. 

Nes tik už kūrybos nuopel
nus jo sielai jau dabar yra leis
ta per amžių amžius regėti vien 
tą jo išsvajotąją Dainavos Ša
lį, kuri jam buvo — "gražiau
sia ir garsiausia ir savo aukš
tais kalneliais, ir žemais 
kloneliais, savo tamsiomis gi
riomis, didžiais tankumynais, 
kuriais nei žmogus nepraeina, 
nei žvėris nepralenda. tik ma
ži paukšteliai čiulbonėliai pra
lekia, tik rainosios ten gegulės 
ir lakštingalėlės ankstų rytą ir 
vėlų vakarėlį lakštuoja ir niau
rią girelę linksmina". 

Telesforo Valiaus 
monografija 

Šių metų gruodžio 1 d. suėjo pen
keri metai nuo grafiko Telesforo 
Valiaus mirties. Buvo gimęs 1914 
metais. Mirė 1977 m. Toronte, 
Kanadoje. T. Valius priklausė tai 
mūsų grafikų kartai, kuri nepri
klausomybės metais nutiesė lietu
viškajai grafikai pagrindus, at
palaiduojant jos moderniąją 
raidą ir nuo istorinio rusiškojo rea
lizmo ir nuo vokiečių tada madin
go ekspresionizmo. Tai buvo Vik
toro Petravičiaus, Pauliaus 
Augiaus, Vaclovo Rato, Telesforo 
Valiaus ir kitų jų bendraamžių 
karta, savo šaknis giliai įleidusi į 
lietuviškos dvasios ir lietuvių liau
dies meno klodus. 

Jau pirmajame savo kūrybos 
etape Telesforo Valiaus sukurtieji 
darbai įeina į klasikinį naujosios 
mūsų grafikos lobyną. Tai ne
pamirštamas medžio raižinių cik
las, pavadintas "Tragedija Balti
jos pajūry", "Velykų rytas 
Lietuvoje", "Badas", "Moterys", 
"Gaisras Lietuvos bažnytkaimy" 
ir kt. Vėlesnis Telesforas Valius 
pasuko kiek kitokių struktūrų bei 
spalvinių niuansų keliais. Bet ir 
šiuose darbuose jo tėviškės Žemai
tijos temos ir likiminiai rūpesčiai 
žmogumi neišnyksta. 

Minint penkmetį nuo grafiko 
Telesforo Valiaus mirties, malonu 
yra išgirsti, kad yra leidžiama di
delės apimties Telesforo Valiaus 

. monografija. Jos autorius yra 
taipgi plačiai žinomas grafikas 
Romas Viesulas. Monografijai 
įvadą parašė kanadietis meno kri
tikas Paul Duval. Monografijos 
puslapiuose bus akademiškai ap
tarta ir puikiose nuotraukose pa
rodyta visa geriausioji Telesforo 
Valiaus grafika. Monografiją lei
džia ir visu kuo rūpinasi dailinin
ko žmona Aldona Valiuvienė. 
Monografijos tekstas spausdi
namas dviem kalbom: lietuvių ir 
anglų. 

k. brd. 

Lietuvoje paminėta 
Balio Sruogos 35 metų 

mirties sukaktis 
Balio Sruogos vardo muziejaus 

vedėja Kaune buvo suorganizavu
si ekskursiją į poeto, rašytojo, tė
viškę, Panevėžį, Pasvalį, kur yra 
jo vardo mokykla ir prie jos rašy
tojo muziejėlis. O Sruogos mirties 
datos išvakarėse, spalio 15 d., bū
rys senų bičiulių ir jaunų gerbėjų 
keliais automobiliais išvyko į Vil
nių. Rasų kapuose prisijungė vil
niečiai ir 3 vai. p.p. įvyko prie ka
po minėjimas. 

Laiške iš Lietuvos rašoma: 
"Stovėjom tyliai susikaupę. Bu

vo pasodinta balta chrizantema, 
paskui visi ėmė dėti gėles — bal
tas ir violetines astras — rudeni
nes kapų gėles... Kai vėl sustojom 
prie kapo — pasigirdo paties Ba
lio Sruogos žodžiai: 

„Numylėta, numylėta, tu, 
žemele"... 

Deklamavo Rimeikis. Jo balsas 
švelnus, lygus, kalbėjo negarsiai 
— atrodė tartum girdime patį po
etą... Po to sekė kiti labai tinka
mai parinkti eilėraščiai: "Mano pi
ly nėra laiko", "Mes ateinam kaip 
šešėliai", "Vėjas vasaros gaivus", 
"Kaip žynys senų dievų"... Buvo ir 
"Supasi, supasi lapai nubudinti" 
— ir tuo pat metu klevo lapai pa
lengva nusileido ant kapo... Įspū
dis buvo toks gilus, kad niekas 
daugiau netarė nė žodžio. Ilsėkis 
ramybėje — mes Tavęs neužmir
šom! 

Kapinėse išbuvom apie pusant
ros valandos, aplankėm mūsų įžy
miuosius tautos žmones, Basana
vičiaus. Čiurlionio, Višinskio ir ki
tų kapus". 

J. P. 

Parodos „Galer i joje" 
Gruodžio 3-23: Algimanto Kezio 

foto paroda Cbicagos miesto te
ma, pagal jo naują knygą CHI-
CAGO/KEZYS. 

Sausio 4-22: Romo Viesulo — 
grafika. 

Sausio 25 - vasario 5: Manuel 
Blanco-Gonzalez — tapyba ir 
akrilika, ir jo naujos knygos 
pristatymas „Venice Sinking". 

Vasario 8-26: Vandos Balukie-
nės tapyba. 

Kovo 1-26: grupinė trijų 
menininkų paroda — Arthur Ler-
ner (tapyba). Carole Harmel 
(fotografijos) ir Klaus Steinbren-
ner (skulptūra). 

i 
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Sovietinėje mokykloje 
(Tęsinys) 

1982 m. balandžio 5 d. Tverų 
apylinkės tikintieji parašė 
tokio turinio protestą Tverų 
vid. m-los direktorei A. Petro
šienei: 

„Mes, žemiau pasirašę Tve
rų apylinkės tikintys tėvai, iš 
savo vaikų sužinoję apie Jūsų 
vadovaujamoje mokykloje dėl 
bažnyčios lankymo vykdomą 
jų persekiojimą ir teroriza
vimą, reiškiame griežčiausią 
protestą. 

Jau kuris laikas tikintys 
mūsų vaikai specialiai yra 
trukdomi, kad sekmadieniais 
ir šventėmis negalėtų daly
vauti bažnyčioje laikomose 
pamaldose, o kas išdrįsta 
nueiti — yra barami už giedo
jimą, patarnavimą prie alto
riaus, dalyvavimą adoracijoje 
ar procesijoje, už atsakinėjimą 
kunigui pamaldų metu. Kad 
v a i k a i n e g a l ė t ų s e k m a 
dieniais atvykti į bažnyčią ir 
atlikti savo pareigų. Jūsų va
dovaujamoje mokykloje ar kul
tūros namuose bažnytinių 
pamaldų metu (nuo 10 iki 14 
vai.) imta rengti vaikus truk
dantys užsiėmimai (šokiai, 
viktorinos ir kitos pramogos), 
kurie anksčiau sutilpo į šiokia
dienius; o bažnyčią lankantys 
mūsų vaikai specialiai įparei
gojami dalyvauti jų programų 
išpildyme. 

Už bažnyčios lankymą mūsų 
tikintys vaikai įtraukiami į 
„juodus sąrašus", pagal ku
riuos paskui varginami: tar
domi, bauginami, pajuokiami. 
Tuo ypač pasižymi mokytoja 
Regina Rubavičienė ir mo
kytoja Regina Čeplinskienė. 

Kad galėtų tuos „juodus są
rašus" sudaryti, mokytojos 
verbuoja vaikus sekti savo 
draugus ir paskui viešai kla
sėje, kaip jos sako, „iki aguo
nos grūdelio" viską išpasakoti 
„bažnytininkų" bauginimui ir 
pajuokimui. Tam tikslui moky

tojos panaudoja tinginius, ne
gabius mokinius. Rašo jiems 
gerus pažymius, nors jie ir ne
moka. Tokiu būdu vaikus ver
buoja mokytoja Regina Čep
linskienė. 

Kitus mokinius baugina, ža
dėdama įtraukti į „spec. są
rašus" ir nusiųsti į rajono Švie
timo skyrių. 

Mokytojos — Regina Ruba
vičienė, Greivienė, Tilvikaitė, 
Prajerienė — baugina vaikus, 
žadėdama mušti. 

Ir dėl bažnyčios lankymo ir 
dėl kitų dalykų vaikus muša 
mokyt. R. Rubavičienė, mokyt. 
Greivienė, mokyt . Šima-
nauskas. 

Baugina išbraukti, o kartais 
ir išbraukia iš mokykloje vei
kiančių ir vaikams patinkan
čių būrelių bei ratelių (mokyt. 
R. Čeplinskienė). 

Mažina elgesio pažymius už 
lankymąsi bažnyčioje ir taip 
gerus vaikus sulygina su chu
liganais (mokyt. R. Rubavi
čienė). 

Giria vaikus, kurie draugus 
pravardžiuoja davatkomis, o 
atsikertantiems į pravardžia
vimą mažina elgesio pažymį 
iki 2 (taip mokyt. R. Ruba
vičienė pasielgė su mokine 
šniukaite). 

Kiekvieną pirmadienį tardo 
klasę, kas sekmadienį buvo 
bažnyčioje (mokyt. R. Ruba
vičienė ir mokyt . Bronė 
IT— i i , , , * Ax 

Baugina, žadėdamos dar 
kartą pasikalbėti, nusivesti 
pas direktorę, imtis kitokių 
priemonių (mokyt. R. Ruba
vičienė ir mokyt. Aldona 
Sudžiuvienė). 

Liepia atsivesti tėvus, jeigu 
mato, kad su jų pagalba galės 
vaikus pagąsdinti, o jei kurie 
tėvai patys ateina pasikalbėti, 
pasislepia, kad išvengtų susi
tikimo (mokyt. R. Rubavičienė 
nepriėmė mokinės Vilmos 
Jurkutės tėvelio). 

(Bus daugiau) 

Centro Amerikos 
„liaudies Bažnyčia" 

Managva . — „New York 
Times" paskelbė iš Nika
ragvos, kad popiežius Jonas 
Paulius II pareikalavo, kad iš 
revoliucinės sandinistų vyriau
sybės pasitrauktų katalikai 
kunigai. Tik tokiu atveju popie
žius svarstytų apsilankymo 
Nikaragvoje klausimą. Nika
ragvos sandinistų valdžia 
lapkričio 11 pakvietė popiežių 
aplankyti Nikaragvą, tačiau 
dar spalio mėn. Apaštališkojo 
Sosto nuncijus prelatas And
rės Cordero Lanza di Monte-
zemolo perdavė Nikaragvos 
chuntos vyriausiam nariui 
Daniel Ortega Saavedra popie
žiaus reikalavimą, kad katali
kų kunigai pasitrauktų iš val
džios tarnybų. 

Nikaragvos užsienio reikalų 
ministeris yra kun. Miguel 
d'Escoto Brockmann. Kultū
ros ministeris — kun. Ernesto 
Cardenal. Kitas kunigas — Ed-
gar Parrales yra Nikaragvos 
atstovas Amerikos Valstybių 
organizacijoje. Kun. Fernando 
Cardenal yra sandinistų jauni
mo organizacijos vadas ir kun. 
Aivaro Hurtado atstovauja 
katalikų kunigams valstybės 
taryboje. 

Pripažįstama, kad popie
žiaus reikalavimas sudaro 
Nikaragvos valdžiai didelį 
galvosūkį. Tikintieji šioje 
civilinio karo nuteriotoje šaly

je labai mielai priimtų popie
žių ir jo laukia, tačiau vyriau
sybei būtų sunku pakeisti 
kunigus visose valdžios srity
se. 

Popiežius savo laiške Nika
ragvos vyskupams birželio 
mėn. aiškino, kad jis neprita
ria dvasiškių politikavimui ir 
laiko „liaudies bažnyčią" rim
tu nukrypimu. Arkivyskupas 
Miguel Obando Brava, nors ir 
buvo diktatūros opozicijoje, 
dabar irgi nepritaria kunigų 
į s i v ė l i m u i į r e v o l i u c i n ę 
valdžią. J is uždraudė dauge
liui kunigų laikyti Mišias. 
Šalia minėtų aukštųjų parei
gūnų, šimtai vienuolių dirba 
d a r b i n i n k ų s ą j u n g o s e , 
kooperatyvuose, sveikatos ir 
švietimo įstaigose. Bažnyčios 
vadovybė Nikaragvoje nuro
do, kad populiari revoliucija 
pateko į marksistų rankas. 
N i k a r a g v o s B a ž n y č i ą 
spaudžia ir Pietų Amerikos 
vyskupų konferencijos pirmi
n inkas , Kolumbijos arki
vyskupas Alfonso Lopez Tru-
j i l l o . J i s s m e r k i a 
„išsivadavimo teologus", kurių 
tarpe Nikaragvoje dirba ir 
daug kunigų ir vienuolių iš 
užsienių. 

Panaši padėtis ir Salvadore. 
Vatikanas jau paskelbė, kad 
popiežius ateinančiais metais 
apiankys Salvadorą. Apie &ią 

Naujoji Kinijos 
konstitucija 

Prezidentas Reaganas kartu su Kolumbijos užsie
nio reikalų ministeriu Rodrigo Lloreda Calcedo 
priima Bogotos mieste garbės sargybą. Kolum

bijoje kairiųjų minios nedraugiškai sutiko JAV 
prezidentą. Kolumbijos prezidentas priekaištavo 
dėl Kubos ir Nikaragvos skriaudimo. 

s » § • * Lietuvių pon 
kalinių sąrašas 

* * 

(Tęsinys) 
1. Arbutis, Vytautas, g. 

1952.IX.3, restauratorius. Ar. 
1980.V.23. 2-1/2 pap. Pal. 
19S2.XI.23. Str. 190 (Atsisakė 
sovietinės pilietybės, norėjo 
emigruoti, susitiko su užsienio 
korespondentais). Žmona Edi
ta Abrutienė, vaikas (g. 1974): 
Vilnius, Talat-Kelpšos gt., 8-11 
Kr im. s tovykla . 

2 . Andre ika , Algimantas, 
g. 1953. Ar. 1981.V.25. Str. 70, 
Žmona, Sūnelis: Vilnius. Tar
domas i s ka lė j imas (1?). 

3. (?) Bagdonas , Jonas. Ar. 
1945. Lietuvių tautinis sąjū
dis. Sičiovkos ypat inga 
ps i ch ia t r inė l igoninė. 

4. Biržis , Povilas, g. 1901. 
Ar. 1959. 25 gr. Pal. 1984. Str. 
58, Lietuvių tautinis sąjūdis (?) 

kelionę prieš savaitę pranešė 
S a l v a d o r o p a g a l b i n i s 
vyskupas Gregorio Rosa Cha-
cez. Jo žiniomis, popiežius 
atvyks vasario ar kovo mėn. 
Vatikano kurija jau kreipėsi į 
Salvadoro, Gvatemalos ir 
Nikaragvos vyskupų tarybas, 
prašydama nurodyti temas, 
kurias popiežius paliestų savo 
vizito metu. 

Salvadore , kur vyksta 
civilinis karas, Bažnyčia ne 
k a r t ą s m e r k ė s m u r t ą , 
priespaudą, žmogaus teisių 
laužymus, vargšų išnaudoji
mą. Salvadoro Bažnyčios 
vadai dažnai išeina prieš val
džią, kritikuodami socialinį 
neteisingumą. Arkivyskupas 
Oscar Arnulfo Romero 1980 
kovo mėn. buvo nušautas 
bažnyčioje. Manoma, kad jį 
nušovė dešinieji teroristai. 
Bažnyčia Salvadore pasisako 
už valdžios derybas su kairiai
siais sukilėliais. Kairiųjų 
vadai, po savo konferencijos 
Meksikoje, perdavė Salvadoro 
valdžiai savo pasiūlymus per 
Salvadoro arkivyskupą Artū
ro Rivera y Damas. 

Kaip Salvadore, taip ir 
G v a t e m a l o j e k a t a l i k ų 
Bažnyčios vadovybė dažnai 
palaiko prispaustuosius ir 
vargšus, kurie remia opoziciją 
prieš karines ir dešiniųjų 
diktatūras. Dvasiškiams tenka 
nelengvas uždavinys: užimti 
poziciją prieš valdžią, ar eiti su 
ja kartu. Todėl Bažnyčia šiose 
šalyse dažnai suskilusi į dvi 
priešingas stovyklas. 

Mordovija, 3-5). 
5. Brikulis. 15 gr. Lietuvių 

tautinis sąjūdis. P e r m . 3 6 . 
6. Čekanav ič ius . Arvydas, 

g. 1949.IV.5. Ar. 19~9.XL6. Str. 
195, 196. (Lietuvių tautinis 
demokratinis sąjūdis >. Anks
čiau: 1973-1979. str. 190(1) ar 
70, ypatinga psichiatrinė ligo
ninė; 1979, psichiatrinė ligo
ninė. Motina Pranė Vasiliaus
kienė: Lietuva. Kaunas, tel. 61 
706. C h e r n y a k h o v s k o y p a 
t inga ps i ch ia t r inė l igo
ninė. 

7. Dapš ienė , Zinaida, g. 
1951, program. inžinierė. Ar. 
1978. V.31. 4 m. Pal. 1982.V.31. 
Lietuvių savilaidos platini
mas. Vilnietė. S t o v y k l a : 
235300, Lietuva, Panevėžys, 
uchr. Och-12/5. 

8. Dau jo tas , Juozas. Ar. 
1976.X.5 gr. ir 2 tr. Pal. 1983.X. 
Str. 70. Platino lietuvių savilai-
dą. Iš Jonavos. Tr. 

9. Gajauskas , Balys, g. 
1926.11.26. elektrikas. Ar. 
1977.IV.20. 10 gr. ir 5 tr. Pa l . 
1992.IV. Str. 70, pkt. 2. Platino 
lietuvių savilaidą, ' r i nko 
medžiagą apie Lietuvos išlais
vinimo sąjūdį, vertė Gulago 
Salyną į lietuvių kalbą. Anks
čiau: 1948-1973, str. 58. Motina 
Adelė Kilčiauskienė (g. 1902): 
Lietuva. Kaunas. Spynų 3-8; 
žmona Irena Gajauskienė. 
duktė Gražina (g. 1980.111.28), 
žmonos sesuo Laima Šulskie-
nė: 233000, Lietuva, Kaunas, 
Palangos 18-12. Perm 3 6 - 1 . 

10. Gakuckas iPakuckas ) . 
Jonas, g. 1940<?) Ar. 1981 vasa
rą. Mėgino pereiti Sovietų-Suo-
mių sieną. Anksčiau: 4 metai 
kalėjimo, str. 70. Seimą, sūnus 
(g.1965?), duktė (g.1970?): 
netoli Kauno. T a r d o m a s i s 
kalė j imas . 

(Bus daugiau) 

IŠ VISUR 
— Apie 2,000 JAV kareivių 

dalyvavo jungtiniuose manev
ruose Omane, Persų jūroje. 

— Aukšta arabų šalių dele
gacija, vadovaujama Jordano 
karaliaus Husseino, atvyko į 
Kiniją prašyti paramos Vidu
riniųjų Rytų taikos planui. 

— Egipte prasidėjo 300 
musulmonų ekstremistų teis
mas. Jie kaltinami sąmokslu 
pakeisti Egipto vyriausybę, 
įsteigti islamo revoliucinę 
valdžią. 

— Naujojoji Ispanijos 
vyriausybė nuvertino pesetą 8 
nuoš . Vyriausybė bando 
suvaldyti infliaciją, kuri siekia 
16 nuoš. 

— Britai ištrėmė sovietų 
diplomatą Anatolijų Zotovą, 
kuris bandęs organizuoti 
anglų šnipų tinklą. 

— Italijos teismas įsakė 
suimti dar vieną bulgarą, 
buvusį Bulgarijos ambasados 
tarnautoją Vassilievą Kolevą, 
kuris išvažiavo namo prieš 6 
mėn. Jis irgi dalyvavęs sąmok
sle nužudyti popiežių Joną 
Paulių II. " 

— JAV gynybos sekr. 
Weinbergeris lankėsi Jugosla
vijoje, kur tarėsi su gynybos 
ministeriu Branko Mamula. 

— Viceprezidentas Bush pa
sakė kalbą Karibų jūros 
valstybių atstovų konferenci
joje Miami, Floridoj. Jis 
pažadėjo paskubinti ekonomi
nės JAV paramos programą. 

— Arabų žinių tarnyba skel
bia, kad Iranas sutiko tartis 
dėl karo paliaubų. Tarpinin
kai bus Alžiro prezidentas 
Benjedid Chadli ir Jungtinių 
Arabų Emirato šeikas Zayed. 

— Kanados premjeras Tru-
deau sausio mėn. aplankys 
penk ias Pietryčių Azijos 
valstybes, o po to keliaus į 
Japoniją. 

Pekinas. — Kinijos liaudies 
kongresas patvirtino naują 
valstybės konstituciją. Už 
pakeitimus slaptame balsa
vime pasisakė 3,037 nariai, 
trys nuo balsavimo susilaikė. 
Konstitucija atgaivina valsty
bės pirmininko vietą, kuri 
buvo panaikinta Mao Tse 
Tungo prieš 15 metų. Valdžion 
patekę asmenys „neįsisenės" 
visam gyvenimui, nes valsty
bės pirmininkui, premjerui ir 
kitiems vadovams leidžiama 
būti pareigose tik dvi kaden
cijas po 5 metus. Kinijos komu
nistų partijoje panaikintas 
centro komiteto pirmininko 
postas, o bus tik generalinis 
sekretorius. 

Naujoji konstitucija panai
kina Mao sukurtas valstie
čių komunas, kurios atlikdavo 
valstiečių priežiūros pareigas. 
Valdymo centrai perkeliami į 
apskričių m i e s t u s . Čia 
administratoriai rūpinsis švie
timo, sveikatos, kultūriniais 
klausimais, o gamybą, jos 
paskirstymą prižiūrės patys 
žemdirbiai. Jie galės auginti, 
ką nori, ir parduoti, kur nori. 
T u o d a l i n a i a t g a i v i -
nama„laisvoji rinka", kurią 
savo vadovautoje provincijoje 
buvo sėkmingai išbandęs 
dabartinis Kinijos premjeras. 

Konstitucija įsteigia Centri
nę Karinę Tarybą, kuri bus 
vyriausia kariuomenės vado
vybė. Iki šiol įas pareigas ėjo 
komunistų partijos karinių 
reikalų komisija. Naujoji 
konstitucija pabrėžia legalu
mo, asmens teisių, religinių 
laisvių atgaivinimą, teisę kriti
kuoti valdžią. Kongreso vadai. 
informuodami spaudą, pabrė
žė, kad Kinijoje toliau lieka 
„proletariato diktatūra", kur 
asmeninės laisvės ir teisės 
neturi kenkti valstybei. Strei
kai toliau uždrausti. Valdžioje 
toliau lieka komunistų partija 
su 40 milijonų narių. 

Naujoji Kinijos Dengo 
Xiaopino linija buvo įvesta 
1978 m. Kongresas išgirdo iš 
naujųjų partijos vadų. kad per 
praėjusius kelerius metus 

— Prancūzijoje. Bresto uoste, 
įvyko prancūzų ir britų jūrų 
karių muštynės, keturi anglai 
sužeisti . Ginčas kilo cfėl 
Prancūzijos pa rduodamų 
Argentinai ,,Exocet" raketų. 
Bresto uoste lankėsi britų 
lėktuvnešis ..Hermes", daly
vavęs Falklandų konflikte 

— Ispanijos policijai pavyko 
nušauti svarbų teroristų vadą. 
įsteigusį naują teror is tų 
organizaciją ..Grapo". 

„buvo sudaužytos sunkios 
ilgametės dogmatizmo ir asme
nybės kulto grandinės ideolo
gijos srityje, padarytas galas 
ilgai t rukusiai soc ia l ine i 
sumaiščia i , suregul iuo ta , 
sutvarkyta ir sustiprinta visų 
pakopų partinė ir valstybinė 
vadovaujanti sudėtis, imta 
šalinti kairuoliškas klaidas 
ekonominiame darbe". 

Partijos vadai pažadėjo 
kongresui „ištaisyti partijos 
darbo stil ių". N u m a t y t a 
stiprinti vadovaujančius orga
nus, perregistruoti visus parti
jos narius. Po šio perregistra
vimo tie, kurie neatitiks 
narystės partijoje reikala
vimų, bus pašalinti iš partijos 
arba paprašyti iš jos išstoti". 

Viename skyriuje konstitu
cija įpareigoja šeimas prakti
kuoti g imdymų kontrolę , 
mažinti prieauglį. Įsteigiamos 
specialios ekonominės provin
cijos, kurios turės autonomiją, 
savivaldą, labai plačias galias 
tvarkytis pagal savo intere
sus. Šie konstitucijos punktai 
skirti laikams, kada Kinija 
atgaus Taivaną, Hong Kongą, 
Macao. 

Reaganas baigė 
vizitą P. Amerikoj 
W a s h i n g t o n a s . — Prezi

dentas Reaganas grįžo iš Pie
tų Amerikos kelionės „daug 
išmokęs". Kolumbijos sostinė
je Amerikos svečius pasitiko 
didelės minios demonstrantų, 
kurie šaukė: „janki, važiuok 
n a m o " . Kairiųjų pažiūrų 
Kolumbijos prezidentas Belisa-
rio Betancur barė prezidentą 
Reaganą. kodėl tas siekia 
izoliuoti Kubą ir Nikaragvą. 

Pakistano svečias 
Washingtonas. — Ameri

kon atvyko Pakistano karinis 
diktatorius gen. Zia ul-Haq. 
Vakar jis tarėsi su valst. sekr. 
Shultzu, o šiandien bus priim
tas prezidento Reagano. Bus 
kalbama apie JAV paramą, 
Pakistano ginklavimą ir Afga
nistano okupacijos reikalus. 
Prieš atvykdamas prezidentas 
Zia įsakė paleisti iš kalėjimų 
savo politinius priešus, nes 
gali iškilti ir Pakistano žmo
gaus teisių klausimai. 

Kilo ginčų dėl Pakistano 
perkamų karo lėktuvų. Pakis
tanas atsisakė priimti pirmus 
šešis F-16 lėktuvus, nes juose 
nėra modernių Amerikos elekt
roninių patobulinimų. Tokių 
lėktuvų Pakistanas užsakė 34. 
Už pirmuosius 6 sumoka Saudi 
Arabija. Pakistano karinin
kams pikta, nes panašūs Izrae
lio gauti F-16 lėktuvai turi 
visus radaro ir elektronikos 
įrengimus. 

kodėl Amerika remia deši
niųjų režimų diktatūras Centri
nėje Amerikoje. 

Prieš prezidento Reagano 
planus paremti nuo komuniz
mo besiginančias Salvadoro ir 
Gvatemalos vyriausybes išėjo 
ir keli JAV politikai. Kongreso 

Libanas prašo 
daugiau kareivių 
VVashmgtonas. — Specia

lus JAV pasiuntinys Vidu
riniųjų Rytų reikalams Philip 
Habib atšaukiamas į Washing-
toną. J is praneš prezidentui 
apie paskut in ius p a s i m a 
tymus. Izraelio valdžia atmetė 
Habibo pageidavimus i r 
pasisakė prieš JAV vyriau
sybės pianą nepadidinti Izrae
liui teikiamą ekonominę ir 
karinę paramą. Normalią 
paramą Izraelis gaus. tačiau 
jis pageidauja prie 2.2. bil. dol. 
dar 476 mil. dol. „priedo", kurį 
jau patvirtino Senato lėšų 
komi te tas . Adminis t rac i ja 
mano, kad toks padidinimas 
arabų akyse atrodytų lyg atly
ginimas Izraeliui už Libano 
puolimą ir okupaciją. 

Sovietų vadas Andropovas 
priėmė arabų valstybių dele
gaciją, vadovaujamą Jordano 
karaliaus. Delegacijoje yra 
Arabų Lygos sekretorius ir 
Sirijos. Tuniso, Alžiro, Saudi 
Arabijos, Maroko ir Jordano 
užsienio reikalų ministeriai bei 
PLO atstovas. Andropovas 
pasakė, kad arabai nieko netu
rėtų tikėtis iš Reagano taikos 
iniciatyvos. Arabams daug 
palankesnis esąs Brežnevo 
ta ikos p lanas , pa s iū ly t a s 
rugsėjo 15. Sovietai remia 
Palestinos valstybės įsteigi
mą, nurodė Andropovas, o 
Amerika, pataikaudama Izrae
liui, tik siekia suskaldyti ara
bus. 

Libano vyriausybė ne tik 
paprašė Prancūzijos, Italijos ir 
Amerikos, kad jos padvigu
bintų savo kareivių Libane 
skaičių, bet kreipėsi ir į Brazili
ją, Portugaliją ir Kolumbiją, 
kad jos atsiųstų savo kareivių. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 7 d.: Ambraziejus, 

Servą. Daugardas, Vėtra. 
Gruodžio 8 d.: Marijos Nekal

tas Prasidėjimas. Sofronijus, 
Eksupenja. Kaunis, Gedenė. 

Saulė teka 7:03. leidžiasi 4:20. 

ORAS 
Saulėta, temperatūra dieną 

35 1., naktį 20 L 
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KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia Ave., Chicago, IU. «662» 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ČIUKĖ MEDICINIŠKAME 
DARŽELYJE 

Paga l Antaną Giedraitį, Čiu
kė darželyje vašką išknisa taip, 
kad iš puikios vietelės vien kni-
salai telieka. Tokį pat griau
namą darbą atlieka ir Krylovo 
Degloji Begėdė su ąžuolu: ji, gi
lių gausiai priėdusi, ąžuolą nie
kina ir jo šaknis knaisioja. 

Aišku, tiedu genialūs pasa
kėčių kūrėjai pamokančiai kal
ba ne apie gyvulius, bet apie 
čiukiškai ir begėdiškai besiel
giančius žmones. Tokių as
menybėmis tikrais žmonėmis 
dar netapusiųjų— už tai Čiu-
kių-Begėdžių — darbais užsii
mančiųjų yra pilnas pasaulis. 
Visose vietovėse, visuose už
siėmimuose, neišskiriant tau
tos, religijos a r išsilavinimo tų 
Čiukių-Begėdžių netrūksta. 
Mat, iki šiol daugelis tėvų dar 
nepajėgia savo vaikus išau
ginti normalių asmenybių 
žmonėmis: nepajėgia tėvai sa
vo vaikus išauklėti į socialius -
emociniai normalius asmenis, 
nors fiziškai ir intelektualiai 
juos gyvenimui parengia ne
blogai. Kūnu sveiki, protu pa
jėgūs, bet asmenybėmis — 
nusiteikimais nežmoniški jau
ni žmonės prisistato į norma
liai besielgiančiųjų tarpą di
desnėmis a r m a ž e s n ė m s 
Čiukėmis-Begėdėmis. Už tai 
dabartinė žmonija yra pilna 
įvairiopų knaisiotojų. Pasta
rieji trukdo kūrybingųjų dar
bams ir neretai užknisa žmo
niškųjų darbus. 

Štai vienos tokios knisėjos 
viešas pareiškimas. 

Didžiai Gerbiamas 
Dr. Adomavičiau! 

Skaitau Jūsų Sveikatos sky
rių. Vieną kartą rašote, kad 
neimtų jokių vaistų, chemika-
iinės ar augalinės kilmės nuo
dų, o kitą kartą liepat saujo
mis imti aspiriną. 

J a u keli metai lankau Chi-
cagoje vykstančias kasme
tines vėžiu sergančių ar sirgu
sių bei jų draugų konvencijas 
ir ta ip pat jau 27 metus vei
kiančios Health Federacijos 
suvažiavimus, kuri kariauja 
prieš daktarų ir vaistų organi
zacijų monopolį gydymo srity
je. Abiejose konvencijose suži-
n o j a u d a u g d a l y k ų . 
Perskaičiau keletą natūralaus 
gydymo knygų, kuriose rašo 
apie Švedijos. Vokietijos, Švei
carijos ir kitų Europos bei 
Amerikos sanatorijų gana sėk
mingą gydymą pasnikavimu, 
natūraliu maistu bei daržovių 
ir vaisių sunkomis. Taigi ir 
reumatizmą gydo pasninku, o 
jūs. daktare, pa tar ia t imti sau
ją aspirino tablečių, nuodingų 
žmogaus organizmui. Žodžiu, 
ir toliau vis patarmėjat naudo
tis paskutinėmis medicinos 
priemonėmis, nuodijant ir taip 
jau apnuodytus žmones su 
floriduotu, žiurkių nuodais ir 
chloriduotu vandeniu, apnuo
dytu ir ilgai nesugendančiu 
pienu bei maiste kitais nuo
dais, kurių mums net neįma
noma išvengti šių laikų mai
šatyje. 

Į tai daktarai nekreipia dė
mesio, tyli ir žmones į kapus 
varo. O tuo tarpu ligoninės, 
daktarai ir vaistų kompanijos 
tun aukso kasyklas iš vargšų 
sergančių žmonių. Vietoje ap-
šviest žmones, kad protestuo
tų prieš šitokio masinio nuodi
jimo apgaule, daktarai dar 
daugiau prirašinėja viastus — 
nuodus, ir taip vargšai žmo
nės kapstosi paliegę saujomis 
vaistus - nuodus rydami, su vil
timi į sveikesnj gyvenimą, nes 
doleris pasidarė visko dievai
tis. Daktarai ir vaistų kom
panijos net turi nukalę jdomų 

vardą — tai Side Effects, ki
taip sakant, matomą nuodų 
veikimą, bet daug gražiau 
skambantį. 

Vėžio ligos gydymas tai juo
kų pasaka. Kada reikia or
ganizmą stiprinti natūraliu 
maistu, vargšą išsigandusį li
gonį operuoja, spinduliuoja ir 
chemikalus pila. Po tokio gy
dymo palieka ligonį Dievo va
liai nusibaigti. Ligonis, nieko 
pats nesiorientuodamas, pasi

valė Točilauskienė (kr.), Marija Bosienė ir Marta Bakšienė 
seka sveikatos patarimus Sodybos pažmonyje. 

N u o t r . M. N a g i o 

Čiukės balsas neina Dan
gun: asmenybe susitvarkiu
siam ir pakankamai apsišvie
tusiam mūsiškiui čiukiška 

nis, inkstus, širdį ar plaučius. I Žinoma, tamstos mediciniš-
Ir taip daina be galo. Žmonija ka netiesa, kiekvienam šiaip 
ne s veikėja, bet silpnėja. Atsi- žmogui ryškiai matoma tams-
randa dar baisesnės ligos, ku- tos laiške, medicinos neskau-
rių pirmiau net nebūdavo. dina, bet tamstą pačią didžiu 

Tik prisiminkime, kaip mū- netiesos klodu pridengia ir su
tiki daktarais ir „paskutiniu S1i tėvai gydėsi. Kiek kartų per klaidintus lengvatikius var-
medicinos išradimu" — nuo- visą savo gyvenimą eidavo pas gina. 
dais pagydyti nelaimingąjį. daktarą. Žinoma, tada dar ne-

Gerai organizuota Amerikos b u v o t o k iU „prašmatnių" vais-
Medikų draugija ir Maisto ir tų-nuodų kaip šiandien. Jie 
Vaistų organizacija kerta be valgė natūralų maistą, gėrė 
pasigailėjimo kiekvieną, kuris vandenį be chemikalų ir natu-
tik pradeda pakelti galvą iš to- r a l i a i gydėsi. Širdies ligos, vė-
kio mulkinimo ir, sąžinės ve- žvs> cukrinė liga, polio ar kitos 
damas, pasisako prieš tokią š i4 laikų baisios ligos buvo be-
apgaulę bei ieško natūralių gy- v e i k nežinomos. Pirmiausia, 
dymo būdų. Jų rankose milijo- J a u gamta atrinkdavo nenor-
nai. Per spaudą, radiją ir tele- malius ar silpnus naujagimius, 
viziją jie pasiekia žmonių ° stiprieji užaugdavo, nors ir 
mases. Kiekvieną tokį neklau- l a °a i blogose sąlygose. Ir taip 
žadą bematant sunaikina ap- būdavo per tūkstančius metų. 
šaukdami jį Kwack arba išstu- Amerikoje žmonės taip yra 
mia iš Amerikos, kad žmonės propagandos paveikti, kad nuo 
apie juos nesužinotų ir nepra- gimimo iki mirties gyvena ant 
dėtų natūraliu būdu be nuo- vaistų. Net neleidžia natūra-
dingų vaistų save gydytis, ki- liai gimdyti, o motinai dujas 
taip sakant, kad nepabėgtų iš duoda, kad tik „nekentėtų", 
jų sukaustytų spąstų. kai jau ji iškentėjo keliadešimt 

Nieko kito žmonėms nelieka, valandų. Kaip čikagietis dr. 
kaip ir toliau pribaigti amželį Mendelson išsirieškė, kad gim-
su nuodingais vaistais, kurie dymas pasidarė liga, kurią tik 
apmarina simptomus, dar dau- daktarai žino kaip pagydyti. 

elgsena nekenkia — tokie ne
kreipia dėmesio į jų svaičioji
mus, nes jie pajėgia skirti pe
lus nuo grūdų ir ryžtasi vien 
tiesai paklusti. 

"Nekreiptum žmogus dėme
sio į vieną čiukę, bet jų įvairio
pai sučiukėjusių gausiai yra 
mūsų aplinkoje ir jų klaidinga 
veikla suklaidina ir menkina 
nesiorientuojančiuosius. Tai 
nelaimingi ligoniai. Jiems rei
kia padėti. 

Visas vargas su tokiais, kaip 
ir su psichiniais ligoniais: jie 
skaito save sveikais, kitus lai
kydami liguistais, todėl jokios 
pagalbos nepriima. 

Tamstai, dar realybę nuo 
fantazijos skiriančiai (dar ne
tapusiai psichine ligone), pa
tartina nelankyti pelnagau-
džių susirinkimų, neskaityti jų 
raštų ir neiškraipyti pagal sa
vo nemedicinišką kurpalių me
diciniškos tiesos. J au kas šia
me skyriuje paduota per tiek 
metų užteks tamstai skaitymo 
per visą amžių. Tik vieno čia 
reikia: pildymo mediciniškos 
tiesos ir kovojimo su medi
ciniškais nevykėliais, kurių 
pasitaiko net geriausiose šei
mose. Sėkmės! 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Palm Beach, Fla. 

giau apnuodydami nelaimin
guosius ir, prieš paliekant šį 
pasaulį, savo sunkiai sutaupy
tus pinigėlius išleidžia dakta
rams, vaistų kompanijoms ir 
ligoninėms, vietoje pagelbėjus 
vaikams ir anūkams. Tai yra 
legalus bilijoninis biznis. Ir 
Jūs , daktare, bent retkarčiais 
pakeliat ranką prieš šiuos nesi-
orientuojančių žmonių mul
kintojus, bet tai tik lašelis jū
roje. Jei mūsų tėvai būtų taip 
save ir mus nuo jaunystės gy
dę - nuodiję, ar mes būtume už
augę sveikais žmonėmis, tai 
klausimas. 

Medicina padarė didelę pa
žangą gydant nelaimingus 
susižeidimus, bet nukrypo nuo 
tikro gamtos gydymo dėsnio. 
Ne vaistai gydo, bet pats or
ganizmas save pagydo, tik rei
kia jam netrukdyti. Kada gy
vulys serga, jis guli ir nieko 
neėda, kol pasveiksta. O dabar 
ligonį net per veną maitina, 
kad ..nenusilptų". Tuo tarpu 
organizmas susikrovusius nuo
dus pats stengiasi prašalinti 
per pakilusį karštį, bet su as
pirinu jam trukdo ir maistą 
prievarta duoda. 

Šitaip pasveikęs ligonis ne
prašalina susikrovusių nuodų, 
bet kitą kartą dar smarkiau su
serga, dažnai paliečiant jau gi-
vybinius organus, kaip kepe-

P a v y z d i n g o j i s e n o s i o s k a r t o s a t s 
t o v ė , gerų d a r b ų r ė m ė j a Liuci ja 
S ū k u r y s . 

Jau nuo 3 mėnesių sveiki kū
dikiai yra badomi nuodingais 
skiepais, neva nuo ligų. Kur 
tie nuodai susitelkia ir kiek vė
liau ligų iššaukia, tai tik vie
nas Dievas težino. Jau daug tė
vų atsigrėžo prieš šį mulkinimą 
ir neleidžia savo sveikų vaikų 
badyti ir gąsdinti. Dažnai kar
tojamas pasakymas, kad su 
vaistais pasveiksta per 7 die
nas, o be vaistų per savaitę yra 
arti tiesos. Mūsų patyrusios 
motinos ir močiutės žinojo kaip 
vaikus gydyti net primityvio
se sąlygose gyvendamos ir už
augino stiprius ir sveikus vai
kus. Kas visą šį nuodijimą 
daro, tai vėl būtų kita plati te
ma. 

Prašau šį mano laišką įdėti j 
„Draugą" ir atsakyti bei su
klydusį pamokyti. 

P.S. Prašau mano pavardės 
viešai neminėti. 

A tsakymas . Aklas aklą ne
toli tenuveda: žodis žodin pa
rašei tamsta, ką girdėjai 
minėtose konferencijose, 
rengiamose pelnagaudžių ir 
monijančiųjų lengvatikius. Nė 
vieno sakinio tame rašinyje nė
ra mediciniškai teisingo. Vien 
tik garsiakalbiu tapai savo nie
kam vertas prekes įpiršti nesio-
rientuojantiems besistengian
čiųjų. Ėjai Biblijos pirkti į 
silkių krautuvę — na, ir gavai 
tik silkėms vynioti popierį. Gė
rei iš avies pėdelės, taip ir pa
virtai avele: tiesiog klasišką, 
dar lietuvių kalboje negirdėtą, 
neregėtą netiesą, taip nė ne
mirksėdama savame laiške iš-
drožei. 

Tamsta su savais namiš
kiais gavusi naudos iš medi
cinos: paskiepyta ir vaistais 
nuo sunkių negalių išgelbėta 
— nesuluošus kūnu (galbūt dar 
gražiai atrodanti), bet savo 
elgesiu — sava asmenybe (nu
siteikimais, jausmais), kaip 
matosi iš paduoto laiško, dar 
neišaugai į tikrą žmogų — 
lengvatike likus, pelnagau
džių galva gyveni ir čiukiškais 
elgesiais kniste knisi net apsi
putodama medicinišką darže
lį. Nespjauk į vandenį — pri-
seis gerti: susirgusi' kreipsies 
ne į šeptūną, bet j patikimą 
gydytoją. 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

LB Palm Beach apylinkės 
valdyba surengė Tautos šven
tės minėjimą spalio 17 d. Ju-
no Methodistų parapijos salė
je. Apylinkės pirm. Bronius 
Aušrotas skai tė paska i tą 
„Žvilgsnis į Tautos šventę — į 
rugsėjo 8 d.". Stropiai paruoš
ta paskaita dalyvių buvo iš
klausyta su dideliu dėmesiu. 

Po minėjimo ten pat vyko 
apylinkės narių susirinkimas. 
Susirinkimui pirmininkavo 
Zigmas Strazdas, sekr. Jadvy
ga Jokubaitienė. Apylinkės 
pirm. B. Aušrotas supažindino 
dalyvius su krašto valdybos 
prisiųstais raštais. Vicepirm. 
Povilas Mikšys kreipėsi į susi
rinkimo dalyvius, prašyda
mas, kad kas iš jų sutiktų būti 
spaudos platintoju, nes buvęs 
platintojas Br. Petrauskas tar
nybos reikalais yra išvykęs į 
kitą gyvenvietę. Strrzdas ir Zo-
tovienė pareiškė, kad jei neat
sirastų norinčio būti spaudos 
platintoju, tai steigti prie apy
linkės valdybos bent iš trijų 
narių spaudos platinimo sek
ciją ar pan. Susirinkimas pa
vedė valdybai šį reikalą su
tvarkyti. Parengimų vadovas 
Jonas Jakubauskas pareiškė, 
kad Naujų metų susitikimui 
jau nusamdęs gerą orkestrą, be 
to, jis organizuoja senų, nusi
pelniusių lietuvių pagerbimą. 
Susirinkimas ir Tautos šven
tės minėjimas baigtas Tautos 
himnu. 

Po to dalyviai buvo pavai
šinti kavute ir skaniais užkan
džiais, pagamintais Aušrotie-
nė, Jakubauskienės , Sta-
rienės ir Strazdienės. 

MIRĖ A. A. DAIL. 
A. PETRIKONIS 

Spalio 17 d. staiga mirė a. a. 
dailininkas Antanas Petriko-
nis. Prieš 59 metus buvo gi
męs Lietuvoje, Alytuje. J is daž
nai pasakodavo, ka ip jo 
gimtinė — Alytus, graži, kaip 
Nemunas savo žydinčiais 
krantais jį skatino atkurti tuos 
vaizdus paveiksluose. Čia gy
vendamas jis tų paveikslų ga
na daug sukūrė. Nėra lietuvių 
didesnės kolonijos, kurios jis 
nebūtų aplankęs su savo pa
veikslų parodomis. Ir čia Juno 
Beach — paskutinėj jo gyveni
mo vietovėj lietuvių namų sie-

rinkimas, kuris ir praėjo su di
deliu liūdesiu. Pirm. Aušrotui 
prašant, visi vienos minutės 
susikaupimu atidavė Antanui 
pagarbą. Apylinkės valdyba 
paskyrė iš apylinkės iždo 2c 
dol. Lietuvių fondui velionio 
įamžinimui. Be to, tam pa
čiam tikslui suaukojo 260 dol., 
įskaitant ir 100 dol. Trečiokų, 
atvykusių iš New Jersey. 

Spalio 20 d. už a. a. Antano 
Petrikonio sielą gedulingas šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė St. Paul of the Cross 
parapijos klebonas kun. Alexis 
Paul. Buvo pilna koplyčia lie
tuvių ir kitataučių. Šeimos ar
timųjų tarpe dalyvavo dr. J. 
Šalna iš Chicagos. Solistė Ona 
Blandytė — Jameikienė gra
žiai pagiedojo Marija, Marija. 
Velionio kūnas buvo sudegin
tas, pelenų urna pašventinta 
laike šių pamaldų. Visi daly
viai buvo pakviesti gedulo va
karienei. 

Dideliam nuliūdime i'ko ve
lionio žmona Liucija duktė 
Angelė ir jos vyras Jurgis, bro
liai Viktoras, dr. Juozas ok. 
Lietuvoje Mykolas ir sesuo Al
bina su šeimomis, Liucijos se
suo Gražina ir jos vyras Jonas 
Stankūnai. 

V Ė L I N Ė S 
Lapkričio 2 d. 3 v. p. p. Roy-

al Palm Gardens Memorial ka
pinėse, lietuvių kapų sekcijoje, 
vyko čia palaidotų lietuvių pa
gerbimas. Sekcijos pirm. Jo
nas Jakubauskas parūpino gė
les ir žvakutes, o jas padėjo ant 
kapų mirusiųjų artimieji. Gra
žiam orui esant, Vėlinių mal
das atliko lauke — prie sekci
jos kapų kun. Vy tau ta s 
Pikturna, o kitą maldų dalį at
liko prie šiais metais mirusio a. 
a. dr. Vytauto Damijonaičio 
kapo, dalyvaujant velionio 
žmonai Elenai Damijonaitie-
nei. Irena Manomaitienė savo 
žodyje kalbėjo apie gražias lie
tuvių tradicijas, pagerbiant 
mirusius Vėlinių dieną. 

Sekcijos pirm. Jakubauskas 
pareiškė, kad jo trejų metų ka
dencija baigiasi, siūlė išrinkti 
naują pirmininką. Dalyvavę 
kapų savininkai vėl perrinko 
Jakubauską 3-jiems metams. 

P. Mikšys 

— Albina ir Vytautas Ta
marai, Juno Beach lietuvių 
kolonijos pirmūnai, gavo iš 
okupuotos Lietuvos liūdną ži

nos išpuoštos ne po vieną, bet mą, kad ten mirė jos sesuo Ona 
po kelis jo paveikslus. Mes jo Kiverytė — Krasauskienė. 
paveikslais grožimės, nes jie 
dvelkia jo dar tėvynėje išgy
ventais vaizdais bei nuotaiko
mis. Šie paveikslai mums vis 
primins velionį Antaną, kaip 
didelio talento kūrėją ir taurų 
lietuvį. Velionis Antanas mirė 
3 vai. ryto. Tą pačią dieną vy
ko apylinkės sušauktas susi-
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>> Nežinot i " t i ražo: 

GARBĖ AR GĖDA? 
Gruodis, Spaudos mėnuo — 

proga ir paskatas pamąstyti 
apie mūsų spaudą, jos proble
mas, ateities perspektyvą, apie 
spaudos pareigas visuomenei 
ir visuomenės pareigas spau
dai. Ir proga dėkingai įvertinti 
tas laisvės ir gerovės sąlygas, 
kuriomis mums, nors ir atplėš
tiems nuo tėvynės, duota atsa
komybė lietuvišką spausdin
tąjį žodį ugdyti bei saugoti. Kai 
okupuotoje Lietuvoje ,.Tiesos" 
vardu skelbiami robotizuoti šū
kiai ir melas, o tikrasis tiesos 
žodis nuvarytas į stalčius ir 
katakombas, bent jau mums 
nederėtų elgtis taip, kad apie 
mus sakytų istorija: jūs turėjo
te laisvę, o iššvaistėte ją lietu
viškojo žožio prostituciona-
vimui, savo spaudą pavertėte 
pajuokos objektu. 

Laisvos spaudos paskirtis — 
visuomenę kiek galint tiksliau 
ir pilniau informuoti, o tuo pa
čiu suteikti jai forumą, kuria
me už tiesą rungtųsi nebūtinai 
vienodos bendradarbių bei 
skaitytojų nuomonės ir pažiū
ros. To tikslo ir mes „Drauge" 
siekiame. Tik mes šią misiją 
vykdydami nematome pras
mės kas kartą girtis, jog tik 
mes vieni sugebame nustatyti 
„tikslius faktus". Gera prekė 
pati save giria, ir tai atsispin
di skaitytojų parama aukomis 
bei prenumeratomis. 

Minėjome lietuviškojo žo
džio pajuoką. Vienas dalykas 
— juoktis iš gyvenimo negero
vių. Ironija ir satyra — sena 
rašto civilizacijų tradicija, 
sveika ir reikalinga visokerio
pam pasipūtimui bei veidmai
niavimui nudurti. Visai kitas 
dalykas — laikraščiui pačiam, 
be jokio reikalo, tik kažkokio 
sielos kipšo varomam, save iš-
sistatynėti nuolatinei pajuo
kai ne tik savos, bet ir sve
timos visuomenės akyse. 

Ko vertas lietuvybei būtų 
toks laikraštis, kuris, kiekvie
ną be išimties savaitę skar-
dendamasis savo nustatytais 
„tiksliais faktais", nieku gyvu 
nesugebėtų net tikro savo 
prenumeratorių skaičiaus nu
statyti? Ir kuris Šią apgailė
tiną savo ignoranciją drįstų be 
gėdos, pirštu prikišamai de
monstruoti viešumai? Deja, 
nors tai ir neįtikėtina, tokio 
laikraščio išeivijoje vis dėlto 
esama. 

ANTROSIOS PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS 2šniŠlrr±; 
IR LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

Kaip žinia, JAV įstatymai iš 
periodikos leidėjų reikalauja 
kiekvienais metais paštui pri
statyti (ir laikraštyje ar žurna
le išspausdinti) vadinamąjį 
„Statement of Ownership, 
Management and Circula-
tion". Šiuo pareiškimu valsty
bei ir visuomenei pranešama, 
koks laikraščio tiražas, kiek tu
rima prenumeratorių, kiek par
duodama pavieniais nume
riais, kiek išdalinama veltui, 
kiek pasiliekama raštinėj ar 
spaustuvėj ir t.t. Įstatymo tiks
las čia aiškus: kadangi vienas 
iš periodinio leidinio pajamų 
šaltinių paprastai yra skelbi
mai, skelbimų davėjai turi tei
sę žinoti, kiek skaitytojų tie 
skelbimai pasieks. Jei tokio 
įstatymo nebūtų, lengvai galė
tų atsirasti nesąžiningų leidė
jų, kurie garsintųsi fikciniais 
tiražais tam, kad iš klientų 
išsiviliotų daugiau pinigų. O 
lietuvių visuomenei tikslios ži-
-nios apie mūsų laikraščių ir 
žurnalų cirkuliaciją irgi įdo
mios bei naudingos: iš jų gali
me spręsti, kam geriau einasi, 
ką reikia gelbėti, kur susirū
pinti ir pan. 

Deja, net tarp garbingųjų lie
tuvių pasitaiko tokių leidėjų, 
kurie arba nebijo įstatymo, ar
ba tiesiog nesusigaudo savo 
pačių „kromelyje". 

Štai „Naujienos" 1979 m. 
lapkr. 3 d. paštui pranešė (ir tą 
patį mėnesį skaitytojams pa
skelbė), kad 1979 m. laikraščio 
tiražo fvisų numerių išspaus
dintų egzempliorių skaičiaus) 

vidurkis buvo 4,950 (o prenu
meratorių — 2,375). Bet pašto 
inspektoriams, matyt, tai bu
vo tikra „naujiena", nes jau 
1980 m. sausio 17 d. privertė 
„Naujienas" spausdintą pra
nešimą atitaisyti: 4,950 pa
keisti į 3,175, o 2,375 į 750. Ką 
gi, klysti žmogiška, nors net 
trigubai padidinti prenumera
torių skaičių — klaida, saky
tume, „drąsi". 

Kitais metais (1981 m. sau
sio 14 d.) „Naujienos" už 1980 
m. paštui (ir tą pat dieną skai
tytojams) paskelbė 3,350 tira
žo ir 2,375 prenumeratorių 
skaičių. Pastebėkime, kad pa
skelbtasis 1980 m. prenumera
torių skaičius lygiai tas pats, 
kaip ir 1979 m. paskelbtas ne
tikrasis skaičius: 2,375. Bet šį
kart pašto inspektoriai „nau
jienomis" nesusidomėjo ir 
nieko nereikėjo atitaisinėti. O 
gal iš tikrųjų laikraščio prenu
meratorių skaičius per metus 
taip smarkiai pakilo (nuo 750 
iki 2,375)? 

Betgi šitoks pakilimas leidė
jams atrodė žymiai per mažas, 
visiškai neatitinkąs „visų lie
tuvių laikraščio už tautos lais
vę" garbės. Taip jau atsitiko, 
kad 1982 m. pradžioj didysis 
„Chicago Tribūne" dienraštis 
susidomėjo Chicagos etnine 
spauda, ir 1982 m. sausio 26 d. 
išspausdino ilgą savo kores
pondento Joseph A. Reaves 
straipsnį „Chicago's ethnic 
nespapers seeking new rea-
ders". Šiame straipsnyje var
du ir pavarde minimas ir mū
sų „Naujienų" redaktorius 
Martynas Gudelis, čia pat mili
joninei amerikiečių skaitytojų 
publikai prisistatydamas jau 
su... 18,500 tiražo skaičiumi! 
(Vargšam „Draugui" teko tik 
9,000). Atseit, ,.Naujienų" 
spausdinamų egzempliorių 
skaičius per dvejus metus ne 
tik nenusmuko, o pakilo — net 
šešis kartus! Būtume džiaugę
si net ir savo konkurento, bet 
vis dėlto lietuviško laikraščio 
tokiu dramatišku pasisekimu, 
jei ne faktas, kad paštui „Nau
jienos" apie šį savo „pasiseki
mą" visiškai nepranešė... Tur
būt pabijojo, kad nereikėtų 
antrą sykį „klaidos" ištaisyti, 
o gal ir baudą užsitraukti. 

Sakykime, kad „Naujienos" 
siekė šitokiu būdu amerikiečių 
akyse pakelti lietuviško laik
raščio svorį- Tačiau būdas tam 
labai netikęs. Užtektų pačių 
„Naujienų" išspausdintą, tuos 
metus atitinkantį paštui pra
n e š i m ą t i k p r i s t a t y t i 
„Tribune'ui", ir visas „svoris" 
bematant dingtų. Bet ir to ne
reikėjo. „Garbę" į tikrą gėdą 
pavertė pats Gudelis. Dešimt 
mėnesių po pirmojo straipsnio 
„Chicago Tribūne" paskelbė 
nemažiau išsamų antrąjį (š.m. 
spalio 20 d.). Ir vėl cituojamas 
M. Gudelis, šįkart pridedant 
net ir jo nuotrauką. Ir vėl Gu
delis pasisako, kad 1981 m. jo 
laikraščio tiražas siekęs 18,-
500, tik — ir štai „naujiena" — 
per pastaruosius (taigi 1982) 
metus tas tiražas nukritęs iki 
8,000! Taigi per 1 metelius pra
rado daugiau nei pusę visų 
skaitytojų... Ar toks smuki
mas garbė — ar gėda lietuviš
kam laikraščiui amerikiečių 
akyse? 

Bet tai dar ne viskas. Š. m. 
gruodžio 2 d. „Naujienose" pa
skelbtame pareiškime paštui 
už tuos pačius 1982 m. duoda
mas tik... 3,350 egz. skaičius. 
taigi daugiau nei perpus ma
žesnis už „Tribune'ui" pateik
tą „nusmukusį" skaičių. O ko 
gero ir tas 3,350, sprendžiant iš 
kai kurių naujieniečių priva
čių pasisakymų, yra gerokai 
padailintas skaičius. (Kokiais 
iš viso M. Gudelio pateiktais 
duomenimis dabar begalima 
pasitikėti?) 

Jei šitaip elgtųsi „Vilnis" ar 
„Laisvė" — būtų suprantama. 
Bolševikams nerūpi išeivijos 
geras vardas. O kaip su „Nau-
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„Vienybėje su kovojančia 
tauta!" Tai antrųjų Pasaulio 
lietuvių dienų šūkis, kuris tu
ri atsispindėti mūsų maldose, 
kūryboje ir visuose darbuose, 
skirtuose lietuvybės ir Lietu
vos išlaisvinimo misijai 

DR. A N T A N A S RAZMA 

aukštuosius Chicagos miesto ir 
Illinois valstijos pareigūnus, 
aukštuosius bažnytinės hie
rarchijos atstovus, Illinois uni
versiteto vadovybės narius. 
Mėginsime parodyti amerikie
čiams ir kitų tautų atstovams 
tokią programą, iš kurios jie 

mininkas, sudarė toms die
noms rengti komitetą, kuriam 
vadovauti pakvietė mane. Ta i 
nepaprastai didelis ir pirmas 
toks įvykis Chicagoje, o galbūt 

Praėjo beveik 40 ratų, bet i r An>e r ik°Je> kuris tęsis devy-
Lietuvos pavergėjas nepalau- Z?**"™ ~ n u o p a d i e n i o 
žė mūsų tautos. Nors dešimti- l k l k

T ^ s savaites sekmadie-
mis tūkstančių krito Lietuvos m o " • • s u v a ž * u o s lietuviai iš susidarytų tikrai vertingą pa 
laukuose, šimtai tūkstančių J * ų ™ ? " k r a š t ų " J ų b , u s ž i u r ž * a P i e lietuvių visuomenę. 
baigė amžių Sibire, lietuvių tūkstančiai - ir rengimų da- Sėkmingam šio atidarymo pra 
: f -x • • J - J lyvių, ir žiūrovų. J- J -
tauta išaugino naujus didvy- A ' . -» .. 

Antrųjų Pasaulio lietuvių 
dienų apimtyje bus penki dide
li pasaulinio masto įvykiai: VI-
sis Pasaulio Lietuvių Bend
r u o m e n ė s s e i m a s , V - s i s 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas, Il-osios Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės, VI-

•7lnk.lL 'UmšSST'jSmii oji JAV ir Kanados lietuvių tę, užbaigiant finalinėmis 
Lietuvai!" damų švente ir visa eilė kultu- rungtynėmis šeštadienį, liepos 

Tėvynėje buvo paaukota ir riį? H S " * * . 2 d - T o s d i e n o s v a k a r e įvyks 
yra aukojama savo tautai dau- J . B i r ž f 1 ° . * » į ' k e t v i r t a " s P o r t o žaidynių trofėjų įteiki-
giau, negu buvo galima įsi- d i e m \ * l g * d 7 į T

d i e n a s P
T

n e š m o vakaras kartu su Jaunimo 
vaizduoti. O mes, tautos dalis P a d e d a n t II PLD-oms, Jau- kongreso jaunųjų talentų pasi-

rius tęsti kovą už laisvę, tikėji
mą, savo kultūros ugdymą, 
savarankišką valstybingumą. 
Mūsų kovojančios tautos did
vyrių dėka šiandien Lietuvoje 
plečiasi pogrindžio spauda, 
Bažnyčia darosi vis įtakinges
nė, jaunimas išgirsta žuvusių 

vedimui yra sudarytas specia
lus komitetas, į kurį įeina visų 
II-ųjų PLD-ų renginių atsto
vai, o jam vadovauja PLB val
dybos pirmininko pavaduo
tojas Vaclovas Kleiza. Po 
at idarymo prasidės Il-sios 
Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės, kurios tęsis visą savai-

laisvame ir turtingame pasau- nimo kongreso rengėjai atida-
lyje, ar atliekame savo užduo- J*8 Ja^ųjų lietuvių meninin-

kų parodą Illinois universiteto 
architektūros fakulteto patal
pose. Aplankę šią parodą, turė
sime progą susipažinti su mū
sų priaugančia menininkų 

tį, nors sąlygas tam turime kuo 
geriausias? Kukliai turime 
prisipažinti, kad mėginame šį 
tą atlikti lietuvybės ir Lietu
vos išlaisvinimo labui, bet su 
kovojančiais Tėvynėje negali
me lygintis. Ten atliekamų 
darbų mastas yra mums per 
aukštas, nepasiekiamas. Lie
tuvių išeivijos darbus turime 
vertinti kitu mastu, daug kuk
lesniu ir mažesniu negu jų 
Tėvynėje. 

Šiandien galime didžiuotis 
Lietuvių Bendruomenės 30 me
tų atliekamu darbu. Jos dėka 
įsteigtas sistemingo lituanisti
nio švietimo tinklas, visuome
nė ir politinė veikla atnešė gra
žių laimėjimų, kultūrinėje 
srityje buvo įgyvendinta arba 
prisidėta prie daugybės vertin
gų projektų. Kartu su Lietuvių 
fondo steigėjais Lietuvių 
Bendruomenė surado bendra
darbiavimą, ir šiandien visi 
galime didžiuotis šia galinga 
finansine jėgaine su arti 2.5 
mililijonų dolerių kapitalu. 
kasmet duodančiu daugiau 
kaip 200 tūkstančių pajamų, 
kurios paskirstomos lietuvy
bės darbų įgyvendinimui. Iki 
šiol jau paskirstyta 1 milijo
nas dolerių, nepaliečiant pa
grindinio kapitalo. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė jungia 
visų laisvųjų kraštų lietuvius, 
kurie kartu atlieka labai daug. 

1983 metų birželio 25 — lie
pos 3 dienomis Chicagoje vyks 
antrosios Pasaulio lietuvių 
dienos. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, kaip 
vyriausias šios šventės šei-

karta. 
Biržel io 25 d., šeštadienį, 

Jaunimo centre įvyks Kūrėjų 
vakaras. Čia dalyvaus mūsų 
poetai, rašytojai, tad to vaka
ro vertė yra aiški ir didelė. Tą 
dieną bus ir įvairių parodų ati
darymai. 

Biržel io 26 d., sekmadienį, 
vyks didingos antrųjų Pasau
lio lietuvių dienų atidarymas 
Ill inois univ. d idžia jame 
pavilijone su aukšto meninio 
lygio programa. Jame maty
sime visų renginių dalyvius, 

rodymu. Sporto žaidynių ko
mitetui pirmininkauja Valdas 
Adamkus, o jo pavaduotojas 
yra Rimantas Dirvonis. Per 
sportą norime įtraukti mūsų 
jaunimą į lietuviškos veiklos 
orbitą. 

B i rže l io 27 d., pirmadienį, 
prasidės VI-sis Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimas, ku
ris tęsis keturias dienas. Į sei
mą suvažiuos visų kraštų 
Lietuvių Bendruomenės iš
rinkti atstovai, kurie rinks 
naują PLB valdybą ir nusta
tys lietuviškos veiklos gaires 
ateinantiems ketveriems — 
penkeriems metams. Šiuo me
tu yra sudaromos specialios 
darbo komisijos švietimui, vi
suomeniniams ir politiniams 

reikalams, kultūros, sociali
niams ir kitiems reikalams. 
PLB seimo organizaciniam ko
mitetui pirmininkauja dr. Pet
ras Kisielius. 

Liepos 1 d., penktadienį, 
bus V-ojo Pasaulio lietuvių 
j aunimo kongreso atidary
mas Illinois universiteto pa
talpose. Jaunimo kongresas tę
sis tris savaites. Pirmąją 
savaitę jaunimas stovyklaus 
Oberlin College, Ohio vals
tijoje: antrą savaitę vyks kong
reso atstovų suvažiavimas 
Trent universitete, Ontario, 
Kanadoje; trečią savaitę jau
nimas lankys visų valstybių 
ambasadas Otavoje, turės 
spaudos konferenciją. Iškil
mingas Jaunimo kongreso už
darymas, koncertas bei banke
t a s v y k s l i e p o s 24 d., 
Montrealyje, Kanadoje. V-ojo 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso rengimo komitetui 
vadovauja Violeta Abariūtė. Iš 
buvusių Jaunimo kongresų iš
augo nauji lietuvių visuome
nės vadai, kurie dabar jau 
vadovauja įvairioms organi
zacijoms. Tikimės ir iš šio kon
greso naujų vadų ateities lietu
viškai veiklai. 

Kaip jau minėjau, su birže
lio 26 d. įvykstančiu Kūrėjų va
karu prasidės II-ųjų PLD-ų kul
tūriniai renginiai. Savaitės 
bėgyje vyks pasaulio lietuvių 
dailininkų bei kitos parodos, 
„Aušros" šimtmečiui paminėti 
paroda, tautodailės paroda, 
teatrų ir filmų vakarai. Turbūt 
didžiausias kultūrinis rengi
nys bus Chicagos Lietuvių ope
ros .,1 Lituani" pastatymas lie
pos 1 d., penktadienį, keturis 
tūkstančius žiūrovų talpinan
čioje Auditorium teatro salėje 

Fasauiio Lietuvių dienų pirmininkas dr. Anta
nas Razma tariasi su komiteto dalimi dėl ženkle
lio. Iš kairės: dr. A. Razma. Rima Rekiaitienė. Ri-

tonė Rudaitienė, dail Ada Sutkuvienė, 
Remienė ir Kostas Dočkus. 

Nuotr. Z. Degučio 

visų didelis pasididžiavimas, 
bet jis pareikalaus iš organiza
torių ir visos lietuvių visuome
nės daug darbo, sumanumo ir 
lėšų. II PLD-ų kultūrinių ren
ginių komitetui vadovauja In
grida Bublienė. 

Liepos 3 d., sekmadienį, ry
te bus bendros iškilmingos pa
maldos. Religinių reikalų ko
m i s i j a i p i r m i n i n k a u j a 
Marijonų provinciolas kun. dr. 
Viktoras Rimšelis. (Bendras 
pamaldas turėsime ir pirmąjį 
sekmadienį, birželio 26 d.) II-
ųjų PLD-ų paskutinės dienos 
popietę Illinois universiteto 
naujajame pavilijone vyks VI-
oji Dainų šventė, paįvairinta 
keletą tautinių šokių. Tikima
si, kad Dainų šventėje daly
vaus apie 1400 jaunų ir vyres
nių dainininkų iš Amerikos, 
Kanados ir kitų kraštų. Pavili-
jonas, kuriame vyks Šventė, 
talpina 8000 žiūrovų, yra mo
dernus, jo akustika puiki, pri
važiavimas geras, automobi
lių pastatymo aikštės arti ir 
didelės. Į Dainų šventę yra pa
kviesti svečiai iš Baltųjų Rū
mų, JAV Kongreso, miesto ir 
Illinois valstijos vadovybių bei 
aukštosios dvasiškijos. Dainų 
šventės organizaciniam komi
tetui vadovauja Vaclovas 
Momkus. 

Antrąsias Pasaulio lietuvių 
dienas užbaigsime didžiuoju 
banketu, kuris vyks Conrad 
Hilton viešbutyje sekmadienį, 
liepos 3 d., po Dainų šventės. I 
dvi viešbučio sales susirinks 
apie 3000 svečių. Šio užbaigtu-
vių banketo komitetui vado
vauja Marija Remienė. 

Iš viso II-ųjų PLD-ų organi
zavimui yra sudaryta 17 įvai
rių komitetų ir komisijų su dau
giau kaip šimtu geriausių 
organizatorių. Šio didelio ren
ginio organizavime svarbią ro
lę vaidins finansai. Lėšų telki
mo komitetui vadovauju aš 
pats su Birute Bagdoniene. 
Finansinė apyvarta sieks apie 
pusę milijono dolerių. Iš bilie
tų tikimės surinkti daug lėšų, 
tačiau reikės sutelkti apie 150 
tūkstančių dolerių aukomis, 
kad galėtume padengti visas 
numatomas išlaidas. 

Ši didelė šventė pareikalaus 
iš mūsų daug darbo, sumanu
mo ir lėšų. Esu laimingas, tu
rėdamas gerą pavaduotoją 
Bronių Juodelį, sekretorę Da
nutę Korzonienę, iždininką 
Kostą Dočkų. Visi komitetai 
dirba labai nuoširdžiai, pla
ningai ir su pasiryžimu. Mūsų 
lietuviška spauda ir radijo 
valandėlės yra gražiai įsijun
gę į šio įvykio garsinimą, o ge
ra informacija yra būtina, kad 
dideli užsimojimai būtų sėk
mingai realizuoti. 

(Nukelta į 4 psl.) 

jienomis 

Žūstančių sielų 
pobūvis 

„Margučio" konkurse III-ja premija 
atžymėtas feljetonas 

3 BALYS AUGINĄS 

Užsuku pas Kevalą. Gal, sakau, su vyrišku 
instrumentu geriau susitarsiu. Nors jis ir bliauna, 
kaip ėriukas šlapioj pievoj paklydęs, bet vis gal susi
tarsim. Žmogų reikia padrąsinti — ims gal kartą ir 
mūsų dėka iškištas į sceną sustaugs vilku! Mums, 
kaip rengėjams, kas? Kaip kas nori, taip tegu gaidas 
vedžioja. Juk už muziką neatsakome. Demokratiški, 
kaip žinote, esame. Ypač už modernią muziką galvos 
neguldome. Kaip kas išmano, taip natas tegano.. 
Svarbu pelnas organizacijos naudai! Svarbu vėl 
pastatyti ją ant kojų! 

Kevalas, ką tik besiruošiąs naktinėn pamainon, 
pilsto kavą termosėlin. Vynioja ir tepa sviestainiu-
kus. Taip mudu virtuvėje ir pravedam meninį pokal
bį. 

— Taigi, kokia penkiasdešimkę vis turiu gauti. 
Mat, turėsiu prieš koncertą nubėgti pas vargoni
ninką Dumplį repeticijai. Balso, kaip sakoma, 
pastatymui. O jis ima dešimkę už valandą. 

— Balsą, — sakau, — pastatysime tau mes. 
Pigiau bus. Duosiu pats asmeniškai prieš pasikeliant 
uždangai pora burnelių išmesti, ir bus tvarka. 

— Be to, kaip bus su fraku? Aš neturiu. Gal man 
pasamdysit, sumokėję, na, kokia 30-šimkę. Vistiek 
reikalinga krakmolyti baltiniai. Petnešos. Kiti solis
to priedai. Batai — kainuoja Negi basas eisi? 

Mintyse sumetu, kad Kevalas neblogai užsiprašo. 

Ir nori tikrą solistą su fraku ir petnešom vaizduoti. 
Beždžionė tas . 

— Na. baso tai tave — užtikrinu, — ir be petnešų j 
sceną kas gi tave leis? Juk mes irgi ne laukiniai — 
šiek tiek suprantame apie meną..., — įsižeidęs sakau. 
— Gi mums, tiems jautriesiems — su organizaciniais 
reikalais begulančiais ir bekeliančiais — širdį sopėtų, 
jei ten kokį meno kodeksą pažeistume. ar. sakysime, 
sagą iš frako ištrauktume... 

— Neįsižeisk, bet. matai, visi tuos menininkus tik 
išnaudoti ir tyko. Ana, pereitą šeštadienį parapi
jiečiams dainavau. Tai tik nuostolio apturėjau. Viską 
pats apsimokėjau. Ir priedo dar kitą dieną su angina 
pragulėjau. Nenuėjau į darbą. Pinigas žuvo. 

— Prasirėkei, broli. Kam pilnu balsu leidai? 
Paties kaltė. Reikėjo švelniai — falcetuku. — neištvė
ręs pamokau. — Pats kaltas, ir tiek. Būtum falce
tuku vedžiojęs, nebūtų jokių nuostolių buvę. O gerklę, 
matyt, per daug paleidai. Ant crescendo per stipriai 
užmynei. Suprantu... Juk būna. Pasitaiko ir genems. 
O aštuoniasdešimt a r kiek tu prašai, negalim mokėti. 
Nors ir pilnu balsu leisi... 

Nesutaręs ir čia, kaimynystėje pas konkurentą 
Druožlį, bliaujantį bosu, užsukau. Duris pravėrusi 
Druožlienė čia pat man burbtelėjo: 

— Vyras neturi laiko niekams. 
— Poniute. — mandagiai sakau, — o iš kur, 

tamstyte, žinote, kad niekus atnešiau, a? 
— J a u tik žvilgterėjus, numanau, kad visuome

niškais reikalais atšvilpėt. Gal aukas renkate? Tai 
nesitikėkit. Mes irgi visuomenė, kurią paremti būtų 
irgi ne pro šalį. 

— O, ne... Šviesų ir giedrai nekaltą veidą dary
damas liepsnoju viltimi. 

— Aš čia tokiais organizaciniais reikaliukais. 
Poną Druožlį noriu pakviesti, kad išgirstume jo šilki
nį, žavingąjį bosą. Vakarą, poniute, rengiame. Dideli 

vakarą. Svarbu. Su dainom, deklamacijom, šokiais ir 
atsigaivinimais. Ir tamstos vyras bus pats centrinis 
menininkas, kuri garbingai parinkome. Visa valdyba 
parinko, matykite... Visi jį mėgsta, tą sodrųjį bosą, — 
kedenu keldamas padangėn vyrelio plunksnas. 

Gal suminkštės ragana, galvoju. O ji, kaip ta 
pasakų žiežula, kuri Sigutę keptos duonos kvapu 
viliojo, paspendusi spąstus, dėbčiodama gudriom 
akim, stengiasi mano mintis išlukštenti. 

— O, jei kviečiate atlikti programą, tai prašau. 
Bet tik, susimildami, nenusukit honoraro. Kaip 
vieviršėniečių sąjunga, ar tie kovotojai. Žinote, ką jie 
padarė? Ugi nugirdė Juozapą po priėmimo ir parvežė 
negyvai nusidainavusį namo. O. kai jis rytą honora
ro kišenėse pasigedo, tie pilotai nusiplovė rankas. 
Dėjosi, matai, kad nieko nežino. Girdi, ar neatsi
menat, kaip nuoširdžiai mylėjom, vaišinom. atsily-
ginom... O kas man tos vaišės? Aš nebuvau. O vyras, 

žiūrėkite, neblaiviam stovyje... Se, kaip kartais 
padaro... 

Kai jau pati ponia iš anksto pareikalavo honora
ro rankpinigių, aš, žodžių košelę sumaišęs, atlaikęs 
prakalbėlę. išsliūkinau nieko nepešęs. Jokie graudeni
mai nepadėjo. Boba — kaip iš kapų granito, kieta: 
išlaikys dar amžius... 

Bežvejojant talentus — mūsų kolonijos mėgėjiš
kas pažibas — praradau beveik savaitę. Kai susibė
gome vėl tie jautrieji, su organizacijos reikaliukais 
begulą ir bekelią - tvirto žemaitiško būdo Makštelė. 
išklausęs mano liūdną apyskaitą, užsispyrusiai 
teigė: 

— Prižadieja, to ėr ištesėk... Netysa. kad 
negalėma menininkų gaut diel letuviškou reikalou... 
Nėg anys būt tėp sugedy!.. Nevieriju... 

Dievuli, kad jis būtų žinojęs, kaip tie mūsų mėgė
jai, pretenduoją į aukštus menininkus, buvoi sugedę! 

(Bus daugiau-
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JAV LB ŠVIETIMO 
TARYBOS DARBAI 
Švietimo T a r y b a , kur ios 

p i rmininku y r a mokyt . J u o z a s 
P lačas , ba ig ia savo kadenciją. 
P a s k u t i n i u o s e p o s ė d ž i u o s e 
buvo a p t a r t a įvairių leidinių 
reikalai . Dr. J o n a s Račkaus 
kas pas i sakė apie le idinius , 
s k i r t u s l i e t u v i š k a i n e k a l 
ban t iems . Pennsylvani jo je 
sus idarė klasė su 50 mokinių 
nuo 12 iki 70 metų a m ž i a u s , 
norinčių mokytis l ie tuviškai . 
Leidinių vyresnies iems j a u 
turime, bet mažies ims ne. Y r a 
lietuvių kalba besidominčių, 
reikia jiems paruoš t i leidinė
lius su kasetėmis, k a d girdėtų, 
kaip reikia iš tar t i . Vis i n u m a 
tyti projektai n ė r a l a b a i 
brangūs, reikėtų nuo 500-1000 
dol. 

R. R a č k a u s k i e n ė y r a 
paruošusi „Pelenę", nedidelę 
knygutę su angl i ška is i r lietu
viškais sakiniais . S a k i n i a i 
trumpi ir aiškūs. Bus i l iustruo
ta. Il iustracijas p a d a r y s da i l . 
Kizlauskienė. J i t a i p p a t 
p a r u o š ė d a r b o l a p e l i u s 
mažiems — tik p r a d e d a n t i e m s 
mokytis lietuviškai ska i ty t i . 
Mokyt . Sof i ja J o n y n i e n ė 
sutiko visa tai peržiūrėti . Be to , 
R. Račkauskienė t a i p p a t 
p a r u o š ė k n y g u t ę s u a u g u 
siems. Tekstas imtas iš mokyt . 
S. Jonyn ienės vadovėlio. T a i 
būtų skaitymų knygutė iš 
Lietuvos istorijos, papročių. O 
p r i e S c a r r y ž o d y n o R. 
R a č k a u s k i e n ė p a d a r ė 
prat imus. Paveiks la i būtų iš 
Scarry žodyno — reikėtų gau t i 
leidimą. Mackevičienė paruošė 
juokų knygutę „Aš esu" . 

Kun. A n t a n a s Sau la i t i s 
paruošė knygutę, p r i t a iky tą 
Pietų Amerikai. 

Švietimo tarybos a rchyvuo
se suras tas (kažkada Į te iktas 
išleisti) seselės Coronatos eilė
raščių rinkinėlis v a i k a m s . 
Eilėraščiai surinkti iš įvairių 
leidinių. Rinkinėlis t uo geras , 
kad prie kiekvieno eilėraščio 
yra žodynėlis. 

Poeto Jono Minelgos k n y g a 
, ,Žiogas m u z i k a n t a s " a t i 
duota spausdinti . I l ius t ravo 
dail. Kizlauskienė. Ta i b u s 
graži ir vert inga Kalėdų dova
na va ikams. Jono Minelgos 
eilėraščius vaikai l aba i mėgs
ta, juos noriai skai to ir 
deklamuoja. 

Algirdo Gustaičio knygu tė 
„Tvankstės pilis" a t iduo ta 
spaudai . 

J a d v y g o s M a t u l a i t i e n ė s 
„Imk į ratą" knygu tė j au 
išspausdinta New Yorke. 

Apie leidinius pas i saky
dama mokyt. Stasė Petersonie
nė (ji yra Švietimo t a rybos 
narė skai t iniams ir vaiz
dinėms priemonėms), prašė , 
k a d p i r m i a u s i a r e i k ė t ų 
spausdinti Mirgos Girniuvie-
nės knygutę „Dingusio g in ta ro 
paslaptis". N u t a r t a spaus
dinti 600 egz. 

Gautas iš Bogut ienės sutiki
mas, kad jos imi tac in ia i žaidi
mai būtų a t s p a u s d i n t i švie-
soraščio būdu. 

Iš seniau yra užsil ikęs 
Giedriaus „ Juk i s" , šuniuko 
nuotykiai . Kalba gera . Siūly
tina knygutę išleisti Kul tūros 
fondui. 

Dr . J o n a s R a č k a u s k a s 
pasiūlė Broniui Keturakiui , a r 
jis negalėtų paruošt i spauda i 
knygą apie fizinį lavinimą. 

G u r e c k i e n ė p ranešė r a š t u , 
k a d p r i e W a s h i n g t o n o 
un ive r s i t e to veikia t au tyb ių 
k u r s a i . T ik imas i apie t u o s 
k u r s u s g a u t i daug iau žinių. 

M. S t ankus -Sau l a i t ė refera
vo a p i e l i tuan is t in ių ku r sų 
padė t į I l l inois univers i te te . 
Š iuo m e t u y r a 20 s tudentų , tu r i 
16 kursų . As i s ten to a t lygini
m u i p r a š o p a r a m o s . 

G a u t a p r a n e š i m a s a p i e 
n e s k l a n d u m u s Clevelando Šv. 
K a z i m i e r o l i t u a n i s t i n ė j e 
mokyklo je . Tėvai ne su t a r ė su 
m o k y k l o s direktore . P a s i g e s t a 
d ž e n t e l m e n i š k u m o T ė v ų 
komi te t e . 

A m e r i k o s Lietuvių T a r y b a 
p a s k e l b ė konkur są l i tuanis
t in ių mokyklų m o k i n i a m s 
K u n . dr . J u o z a s P r u n s k i s 
p a s k y r ė 1000 dol. konkur so 
l a i m ė t o j a m s . Šviet imo t a r y b a 
su t iko k o n k u r s ą praves t i . B u s 
s u d a r y t a ve r t in imo komisi ja . 
V ė l i a u s i a s t e r m i n a s r a n k r a š 
č i a m s p r i s t a t y t i 1983 m. s a u s i o 
2 d. R a š i n i a i turi bū t i mokin ių 
s a v a r a n k i š k a i p a r a š y t i . 
L u a k i a m a l i t u a n i s t i n i ų 
m o k y k l ų mokytojų t a lkos . 

N e s e n i a i Švie t imo t a r y b o s 
p i rm . m o k y t . J u o z a s P l a č a s 
i š s iun t inė jo v i soms mokyk
loms ska i t in ių są rašą su 
k a i n o m i s . P e r s i u n t i m a s neka i 
nuoja . D u o d a m a 15% nuola i 
dos . A t rodo , kad są lygos geros , 
t a č i a u t i k dv i m o k y k l o s 
užs i s akė l a b a i m a ž a i s k iekia is . 
Re ik ia s k a t i n t i v i sus moky
tojus, k a d įsivestų p r iva lomą 
s k a i t y m ą š a l i a v a d o v ė l i o 
mokyto jo priežiūroje. T ė v a i 
t u r ė t ų n e p a g a i l ė t i k e l i ų 
dolerių. J e i sukrus mokyto ja i , 
jų užmojį n e a t s i s a k y s p a r e m t i 
ir t ė v a i . 

J a u d a u g i a u ka ip du mėne
sia i praėjo nuo l i tuan i s t in ių 
m o k y k l ų m o k s l o m e t ų 
p radž ios , be t dar apie 10 
mokyk lų n e a t s i u n t ė švie t imo 
t a r y b a i s ta t i s t in ių duomenų. 

I š gau tų s ta t i s t in ių duome
nų m a t y t i , k a d eilėje mokyklų 
y r a n e ž y m i ų p a d i d ė j i m ų , 
t a č i a u k i t o s e m o k y k l o s e 
s u m a ž ė j i m a s . Iš viso sumažė
jo 56 m o k i n i a i ir dvi mokyklos 
užs ida rė . Ta ig i ir sus i rūp in t i 
ve r t a . 

A n t a n a s Kare iva , i lgamet i s 
t a r y b o s k n y g y n o vedėjas , 
p a r o d ė d a u g idealizmo atl ik
d a m a s s a v o pare igas . Je i y r a 
p a r u o š t i pagy r imo lapa i moky
t o j a m s , j a m tokį p a g y r i m ą 
re ikėtų į teikt i su penkiomis 
ž v a i g ž d ė m i s . Dėl ligos iš 
k n y g y n o vedėjo pareigų j i s 
nor i pa s i t r auk t i , ir sut iko 
pa re igose pasi l ikt i iki š ios 
kadenc i jo s paba igos . K a l b a n t 
ap ie p a d ė k ą už a t l ik tą darbą , 
j a m d i d ž i a u s i a padėka būtų, jei 
moky to ja i , tėvai pa rody tų 
d idesnį sus idomėj imą kny
g o m i s ir ap tuš t i n tų k n y g y n o 
s a n d ė l į . K a s n o r ė t ų j a m 
pa re ik š t i padėką ir užs isakyt i 
knygų , tegul p r i s imena jo 
adresą : 6559 S. Richmond 
Ave. , Ch icago , IL 60629, tel. 
312-737-4246. Kalėdų šven tėms 
a r t i n a n t i s . n e p a g a i l ė k i m e 
d e š i m t i n ė s a r kitos, p ra tur t in
k ime savo bibl iotekas. 

S t e f a n i j a S t a s i e n ė , 
„Šv ie t imo gair ių" žurna lo 
r edak to rė , y r a k i ta daugel io 
m ū s ų u ž m i r š t a darbuotoja. Tik 
š i m t a s p renumera to r ių ska i to 
r egu l i a r i a i šį l aba i g raž ia i 
r e d a g u o j a m ą žurnalą, kur i s 
y r a v e r t i n g a s mokyto jams ir 
t ė v a m s . 

, , Š v i e t i m o g a i r i ų " 
a d m i n i s t r a t o r i u s y r a Šviet imo 
t a r y b o s p i rm. mokyt. J u o z a s 
P l a č a s , švie t imo srityje e inąs 
p e n k i a s pare igas : mokytojas , 
r edak to r ius , admin i s t r a to r ius , 
vadovėl ių au tor ius , Šviet imo 
t a r y b o s p i r m i n i n k a s . J o 
a d r e s a s : 3206 W. 65 Place , 
C h i c a g o . IL 60629. tel. 312-476-
5381. 

jėgumą bei ryžtą skir t i v i s a s Moky t . P r a n a s R a z m i n a s 
savo jėgas, kad Lietuva vėl bū- se rga . J a m s iunč iame iinkėji-
tų la isva ir nepr ik lausoma. m u s gre i ta i pasveikt i . 

Pas. liet. dienos 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Antrosios Pasaul io lietuvių 

dienos bus visos mūsų išeivi
jos didžioji šventė, mūsų 
gyvast ingumo į rodymas . Šū
kiu pasir inkę „Vienybėje su ko
vojančia tauta!" , s ėkminga i 
įgyvendinę Pasaul io lietuvių 
dienas, a tkreipsime svetim
taučių dėmesį į Lietuvai daro
mas skr iaudas ir pa rodys ime 
mūsų tautos kul tūr ingumą, pa-

CLASSIFIED ADS 
M I S C E L L A N E O U S 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Tafsymaa. 
M I G L I N AS TV 

2346 W. 69 S t , tel. 776-1486 
liilIlilIfHIIIIIIIIIMIIIIIUUUlllIllUUlIUIIt 

Vl-osios JAV ir Kanados Dainų šventės komite
tas bei komisijų nariai, posėdžiavę lapkričio 6 
Jaunimo centre. Iš kairės sėdi E, Sakadolskienė, 
V. Verikaitis, J. Bobinienė, pirm. V. Momkus, S. 
Džiugienė, PLD pirm. dr. A. Razma, G. Rimkuvie

nė ir D. Bindokienė. Stovi V. Vijeikis, J. Krutulie-
nė, K. Skaisgirys, D. Dundzilienė, J . Žukauskas, 
N. Pupienė, A. Modestas ir V. Jasinevičius. Nuotr. 
trūksta F. Strolios. 

Nuotr. V. Jas inev ič iaus 

DAINAVOS AIDAI 
Antrą dvidešimt penkmetį pradėjus 

Vasara i pasibaigus , spau
doje pas ipylė v isa eilė aprašy
mų apie s tovyklas , įvykusias 
Dainavos j aun imo stovykla
vietėje. N ė r a klausimo, kad 
Dainava t ebė ra populiari, gy
vast inga ir p rasminga jauni
mo auklėj imo darbe. Š ia proga 
norime nors suglaus ta i visuo
menę painformuoti Dainavos 
adminis t rac in ia i s bei ūkiniais 
reikalais. E s a m e įsitikinę, kad 
informuota visuomenė pozity
viai r eaguos į Dainavos anks
tyvus a tg imimo ženklus, pami-
n i m u s š i o p r a n e š i m o 
pabaigoje. 

A d m i n i s t r a c i n i a i 
r e i k a l a i 

Vasaros viduryje stovyklos 
rėmėjus bei plačią visuomenę 
pasiekė V. Rociūno redaguo
tas jubil iej inis leidinys „Dai
nava — 25" . Leidinio mecena
tais yra direktorių tarybos 
narys Leonas ir Danutė Petro
niai. Leid inys y r a tur t ingas in
formacija, nuot raukomis , kro
nika, ap imanč ia Dainavos 
pirmuosius dvidešimt penke
rius metus . J o kaina y r a tik 3 
dol. P l a t i n to j ams taikoma nuo
laida. Jo p la t in imu rūpinasi ki
tas direktorių tarybos narys 
Kęstutis Srnal inskas (14451 
Melrose, Livonia , Michigan 
48154). 

\ a ša ros stovyklų sezoną 
adminis t ra tor iaus pareigose 
pradėjo Algis Nakas iš Arizo
nos. Pe r p e n k i a s savai tes jis, 
padedamas stovyklos dar
bininkų, s tovyklos rajoną at
kovojo nuo sparč ia i augančios 
žolės, besiplečiančių krūmokš
nių. Šal ia to reikėjo prižiūrėti 
stovyklos p a s t a t u s , švarą, tai
syti ged imus . Po to stovykla tu
rėjo visą eilę laikinų ir skolin
tų adminis t ra tor ių , kurie buvo 
prikalbinti beveik paskut inę 
minutę: V. Majauskienė, B. 
Krokys, B. Bublienė, V. Vesel
ka ir L. Mikulionis. Stovyklos 
darbininkų k a d r a s buvo kur 
kas pas tovesn is . Štai jie, iš
vardinti paga l išdirbtą laiką: 
M. Gražulis , Aldas Kriaučiū
nas, Vida Duobai tė ir P . Gra
žulis. Reikalui esant, o tų rei
kalų visuomet prisirinkdavo, į 
talkininkų eiles pakartot inai 
rikiavosi L. Mikulionis, A. 
Vasiulis, A i d a s Kriaučiūnas. 
S. Gar l i auskas , A. Grigaitis, 
Valė ir V l a d a s Šalkauskai . 
Gražina Kriaučiūnienė, P . Gra
žulis, V. Gražul is , B. Neve-
rauskas . Ei lė kitų talkininkų 
bus i švard in t i kiek vėliau. Vi
siems jiems priklauso nuoširdi 
padėka. 

įvairių prekių pasirinkimas nebran
giai iš mūsų sandelio. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 

2501 W. 69th St., Chicago, DL 60629 

SIUNTINIAI I LIETUVA 
TeL — 925-2737 

Vytautas Yalaatlnad 

Master Plumbing 

IŠNUOMOJAMA — F O B KENT 

IŠNUOM. 5 kamb. (2 miegami) butas. 
Brighton Parke. 

Skambint — teL 847-0223 

P A R D A V I M U I 

Parduodamas labai geram stovy ka
rakulio paltas (11/12 dydžio). Minko 
kailio kalnierius ir mankietai. Kaina 
550 dol. Skambint po 5 vai. vakaro 
476-5782. 

R E A L E S T A T E 

Liepos 11 dieną įvykoDaina- kinčiųjų reikalai (šv. Mišios) 
vos metmė šventė . J o s paruo- pas tovia i nebuvo ap ta rnau- Lteensed, Bonded, Insured 
šiamiesiems d a r b a m s bei pa- jami . Keletu atvejų svečiai jun- N a u j t d a r b a i i r pataisymai. Virtuvės 
čiu pravedimu rūpinosi V. £®S1 pr ie stovyklaujančios gru- i r vonįOS kabinetai. Keramikos plyte-
Lelis su darbščiu bei prityru- P e s - lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
siu kolektyvu. Dėkojame jiems Treč ias vasaros b a n d y m a s trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
už puikiai pavykus ią šventę, lietė svetainę. Buvo norėta elektra. Palikite pavarde ir telefoną -
Šventę savo da lyvav imu pra- sveta inę perleisti asmeniui , ku-
turtino vysk. V. Brizgys, kuris n s su ta r tomis sąlygomis joje 
taip pat a t n a š a v o šv. Mišias ir šeimininkautų, stovyklauto-
pasakė ta i d iena i pri taikytą J a m s bei svečiams pa t a rnau -
pamokslą. Šventės išvakarėse tų. B a n d y m a s buvo, kad t a s 
vyko rėmėjų suvaž iav imas , ku- a smuo ne tik buvo neapmoka-
ris spaudoje j a u buvo aprašy- mas , be t dar turėjo Da inava i 
tas. nuomą mokėti. Tokiomis sąly-

„ . , . . g°m i s t e n Per v a s a r^ "tur^a- Apdraustas perkraustymas 
Vasaros metu buvo trys ban- Vojo" Aras Kriaučiūnas , kuris . . . 

dymai, kurie l a iky t in i pasise- t a n pos tan buvo pr ika lb in tas Įva i r ių a t s t u m ų 
kę. Pirmiausia vėl buvo paleis- sve ta inę gelbėti nuo užmarš- TeL 376-1882 arba 376-5996 
ta loterija lėšų sutelkimui, ties. Nėra klausimo, kad sve- imiiiiiimiiiiiimiliiimiiimiiiimiimiiii 
Nors ji nebuvo tiek sėkminga ta inės ateitį ga l ima užtikrint i 
kaip jubiliejinė loterija 1981 panaš iomis sąlygomis ypač »»»»»»«IIIIIIIII!IIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUHIH 
metais, tač iau i r ši sutelkė be- j e i g U būtų suinteresuota kiek M. A. Š I M K U S 
veik tūkstant į dolerių. Antras pa ty rus i šeimininkė. Je igu k a s INCOME TAX SERVICE 
bandymas buvo įvažiavimo norėtų toliau apie sveta inės ga- NOTA it i FUBLJC 
mokesčio sumaž in ime . Atro- l imybes informuotis, p rašome 4259 s. Mapiewood, tel. 254-7450 
do, kad svečių tu rė ta daugiau kreiptis pas R. Kriaučiūną, 

negu prieš metus , o įplaukos 1816 Tecumseh River Drive, 
irgi nesumažėjo. Be to, dau- Lans ing , Michigan 48906. 

Gražu ir ki lnu, kad rūpina
mės įvai r ia is senelių namai s , 
bet t a i p pat l aba i gražu ir kilnu 
būtų, kad daug i au rūpintumės 
mūsų mažutėlių ir jaunimo 
namais . kad lituanistinių 
mokyklų k lasėse apsigyventų 
daugiau mokinių. 

D a u g s v a r b i ų d a l y k ų 
apsvars tyta L. Bendruomenės 
tarybos suvažiavime, bet per 
mažai dėmesio ir laiko buvo 
skirta l i tuanis t inėms - mokyk
loms. 

Vytautas Kasniūnas 

3511 VV. 75 Place. 3-jų miegamų mū
ro rezidencija. įrengtas rūsys. Gara
žas. Prašo $63,500. 
9112 S. Tully Ave. — Oak Lavvn. 4 
miegamų rezidencija, {rengtas rūsys. 
Centr. vėsinimas. Platus lotas. Gara
žas. $66,900. 
19 metų senumo — 3-jų butų kampi
nis mūras. Atskiros šilumos. 2 maš. 
garažas. Prie 64-os ir Austin. Vertas 
dėmesio. 

8 butų mūras. Geros pajamos. 
į 60-os ir California. $115,000. 

Prie 

lietuviškai. 

SERAPINAS 636-2960 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

giau žmonių įsigijo sezoninius 
lipinukus. Šis b a n d y m a s paro
dė, kad yra vilties tikėtis, jog 
Dainava vėl t a p s visuomenės 
poilsio kampeliu ir kultūringo 
pasižmonėjimo vieta. Padidė
jus svečių skaičiui, buvo pakar
totinių nusiskundimų, kad ti-
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LITHUAN1AN PIOHEER 
PRilST 

GF N£W ENGUND 
By 

(Bus daugiau) 

MOTIEJUS KARAŠKA 

Taip pat daromi VERTIMAI. 
GIMINIU iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI Ir 

<<)tokle blankai. 
i(iiimfm;nrrrniiiiiiin:iiiiuuaiiiiiiimi 

6 butų naujesnis. Geros nuomos. Pui
kus investavimas. Prie 73-čios ir Ked-
zie. Prašo $160,000. 
Savininkas finansuoja. 11 butų: 3 na
mai už vieną kainą. $30.000 įmokėti. 
$20,000 metinių pajamų. Prie 42-os ir 
Maplewood. 

BUDRAITIS R E A L T Y 
6600 S. Pu lask i R o a d 

TeL 767-0600 

Kam mokėti nuomą — geriau morgi-
čių. 5 ir 4 kamb. medinis. 1 autom, 
garažas. Geri pamatai. Mažas įmokė-
jimas. Savininko paskola iš 10%. 
Brighton Parke. 
Dailus pensininkui medinis namukas. 
2 po 4 kamb. Alum. langai. Naujai at-
rementuotas. 42-os ir Artesian Apyl. 
2-jų butų medinis. Įrengtas skiepas. 
Centr. šildymas. Tinka didelei šeimai. 
Nebrangus. 72-os ir Campbell apvl. 

Skambint 436-787? 
ŠIMAITIS R E A L T T 
2951 West 63 rd S t ree t 

rvvenimo SUKUI tose 
Atsiminimai 1901-1951 

Autorius Nepriklauso
mybės laikais ėjo Įvairias 
pareigas ir pasiekė pulkin-
inko-Ieitenanto laipsni. Iš
skyrus Nepriklausomybės 
laikotarpi, visa gyvenimą 

VVilflam Wolkovieh-Valkavičiu» praleido pesekiojimu, vargų 
The Life. Struggles and Tragic «f pavojų lydimas. Knyga 
death of Kev. Joseph 2ėbris* turi 424 psl. Kieti viršeliai. 
1S60-1915. 

V A L O M E 
til U M L S IK BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS 
Tel — R£ 7-5158 

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

NEDAS, 4059 Archer Avenue 
Chicago, 111. 60632, tel. 927-5980 

M O V I N G 
D e v e n i ų k u l t ū r o s S E R E N A S perkrausto baidus h 

kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei-
ir pilna apdrauda. Pubiished by Franciscan Press, f o n d a s . K a i n a SU p e r s i u n t i - Įįį™ 

Brooklvn, New York 1980 o T o on 
_ . ' Y . „ m U O i 3 . 0 0 . Priimame MASTER CHARGE ir VISA 
Kaina su persiuntimu $6.8o. 

Užsakymus siųsti : Užsakymus siųsti: T e l e f * ~ W A 5 " 8 0 6 3 

nmttrrrrrrrrmrnrm.iiniiiHifmtriijiiiiiH 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Draudimas — Valdymas 

Namą pirkimas — Pardavimą* 

INCOME TAX 
Nbtar ia tas — Ver t imai 

BELL REALTCKS 
J . B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedzie A v e . — 778-2233 

iiimmiiifiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiumM* 

M l S C f c L L A N E O u V 

KURIAM GALUI MOKĖTI 
D A U G I A U ? 

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS 
AUTOMOBILIUS SUTAUPYSITI 

rJUO $30u IKI 11.000 

DRAUGAS, Jf545 W. 6$rd St., 
Chicago, ITI. 60629 

-IlilIIIIIIItIJIIIIIIllIlIflf lillIlIlllUiiUUilU 

'DRAUGAS" 15}5 W. 63rd St. 
Chicago, ITI. 60629 

<? 

10% — 20% — %n<?0 pigiau mokėsit 
- oi np<irniidą min ii^nlet) ir atitomo-

l>lllo |m.« mus. 
" ^ 

GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA 
YPA "D R A U G A S" 

Naujam skai tytojui tik 40 dol. vieneriems metams! 
Mūsų visų y ra tikslas ilgiausiai išlaikyti lietuvybę išei

vijoje, padėti savo artimiesiems pavergtoj tėvynėj ir tęsti 
kovą už jos laisvę. 

Geriausias ginklas - lietuviška spauda! 
Kalėdų švenčių a r kitokia proga užsakykime kaip do

vaną dienraštį "DRAUGĄ" savo giminaičiams, sūnui, duk
rai ar kaimynui, kurie jo neskaito. Toji dovana bus didžiau
sias Jūsų įnašas LEETITJVYBEI. 

Pasinaudokite šia iškarpa. 

Užsakau "DRAUGĄ" kaip dovaną savo , 
kuris-ri yra naujas skaitytojas. Pridedu dol. 

Siųst i : 

PAVARDĖ ir VARDAS 

No. Street 
City State zip 

I 

FRAN K Z A P O L I S 
3208' -2 West 95th Street 

Telef. G A 4-8654 

PACKAGF ESnOESS AGKNCY 
MARIJA NORKIKIKNft 

SiUrriNlfiJ ! LIETUVA 
Ijihei pageidaujamos aferoa rESšiea 

prekSa. Maistas iŠ Kurona sandShų. 
260S W. «»th St.. Chic«so. [U. fl(>«29 

TEIJiF. 925-2787 

Chrysler LeBaron Medalhon' 
2-dr. Coupe 

BALZEKAS MOTOR SALES 
CHRYSLER • IMPERIAL 

PLYMOLTH • K CARS 
"U WILL LIKĘ US" 

4030 Archtr — VI 7-1515 

DRAUGAS, 45Ą5 W. 63rd SfL Chicago, fll. 60629 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RtftIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite — 
ARVYDUI KD3LAI 

TeL: 434-9655 *rb» 737-1717 

mmfm 

rie skelbiasi dien. „Drauge". 

Remkite tuos verslininkus ku-

J* 

Dr. Algirdas M. Budreckis 

ALGIRDAS 
Senovės Lietuvos valstybininkas, 

jo veikla ir laikai 

Leidinys didelio formato. 364 
psl., kieti viršeliai . Visa medžia
ga, apie Didijj L ie tuvos kuni
gaikštį Algirdą, kruopščia i su
r inkta ir pa ruoš ta . 

Išleido LŠST S imo Kudirkos 
šaulių kuopa N e w Yorke, 1981 
m. Spaudė Pranciškonų spaus
tuvė Brooklyne. K a i n a s u per
siuntimu S16.30. 

Užsakymus s ių s t i : 
DRAUGAS, Jfo^ ... 6Srd St., 

Chicago, ITI. 60629 



KANADOS ŽINIOS 
Hamil ton , Ont. 

ŠALPOS FONDO 
METINIS KONCERTAS 
KLB Šalpos fondo Hamilto

no skyrius kasmet ruošia meti
nį — rudeninį piniginį vajų bei 

rūbų rinkliavą, užbaigdami 
bendru vakaru. Taip pat dau

gelį metų tradiciškai pristato 
šiame vakare kolonijos lietu
vius abiturientus. Hamiltono 
lietuviškoji visuomenė su
pranta Šalpos fondo darbą bei 
tikslus ir todėl lapkričio 6 d. 
Jaunimo centro salė buvo apy
pilnė jaunimo ir vyresnės kar
tos svečių. 

Šalpos fondo pirm. J. Plei-
nys, atidarydamas šį vakarą, 
padėkojo visiems hamiltonie-
čiams už paramą šalpos darbe 
ir iškvietė į sceną abiturien
tus. 

Ronaldas Bartininkas baigė 
St. John Brebeuf gimnazijoje 
12 klasių. Priklauso skautams 
ir yra baigęs Vysk. M. Valan
čiaus šeštadieninę mokyklą. 
Priklauso sporto klubui , Ko
vui", žaidžia krepšinį. Šoko 
tautinius šokius ,.Gyvatare". 
Šiuo metu lanko 13-tą klasę ir 
baigęs žada studijuoti elektros 
inžineriją. 

Elytė Budininkaitė baigė 
Katedros mergaičių gimnazi
joje 12 klasių. Priklauso ateiti
ninkų moksleivių kuopai, dai
nuoja mergaičių chore „Aide". 
Yra baigusi Vysk. M. Valan
čiaus šeštadieninę mokyklą ir 
lituanistinius kursus. Šiuo me
tu lanko 13-tą klasę, o baigusi 
planuoja studijuoti sąskaity-
bą. 

Ramoną Ciparytė baigė St. 
John Brebeuf gimnazijoje 12 
klasių. Priklauso skautėms, 
baigė-Vysk. M. Valančiaus šeš
tadieninę mokyklą ir lituanis
tinius kursus. Dainuoja chore 
„Aide", šoko tautinius šokius 
„Gyvatare". Ramoną lanko 
dainavimo mokyklą. Šiuo me
tu lanko ]3-tą gimnazijos kla
sę, o baigusi planuoja studi
juoti prekybos administraciją. 

Danutė Ciparytė baigė S. 
John Brebeuf gimnazijoje 12 
klasių. Dainuoja mergaičių 
chore ,.Aide", šoko tautinius 
šokius ..Gyvatare". Priklauso 
skautėms ir yra baigusi Vysk. 
M. Valančiaus šeštadieninę 
mokyklą ir lituanistinius kur
sus. Baigusi 13 klasę, žada stu
dijuoti teisę. 

Rūta Kamaitytė baigė St. 
Mary gimnazijoje 12 klasių. 
Šoka tautinius šokius „Gyva
tare", dainuoja mergaičių cho
re „Aide". Priklauso mokslei
vių ateitininkų kuopai, eina 
pirmininkės pareigas. Baigė 
Vysk. M. Valančiaus šeštadie
ninę mokyklą ir lituanistinius 
kursus. Lanko 13-tą klasę, o 
baigusi planuoja studijuoti far
maciją. 

Edvardas Kairys baigė Bur-
lingtone Assumption gimnazi
joje 12 klasių. Šoka tautinius 
šokius ..Gyvatare". Baigė 
Vysk. M. Valančiaus šeštadie
ninę mokyklą. Baigęs 13 klasę, 
planuoja stoti į Kanados Ka
rališkąją policiją. 

Karolina Kriaučiūnaitė bai
gė Cardinal Newman gimna
zijoje 12 klasių. Baigimo pro
g a g a v o p r e m i j ą už 
pavyzdingą mokymąsi. Dai
navo mergaičių chore „Aide" 
ketverius metus. Karolina bai
gė modeliavimo mokyklą ir yra 
profesionalė modeliuotoja. 
Lankė gimnastikos bei baleto 
mokyklą ir muzikos konserva
toriją piano klasę. Šiuo metu 
lanko 13 klasę, o baigusi pla
nuoja studijuoti medicinos 
mokslus. 

Elytė Rukšėnaitė baigė St. 
John Brebeuf gimnazijoje 12 
klasių. Priklauso skautėms, šo
ka tautinius šokius „Gyvata
re". Baigė Vysk. M. Valan
čiaus šeštadieninę mokyklą ir 
lituanistinius kursus, šiuo me
tu lanko 13 klasę, o baigusi ža
da studijuoti gailestingųjų se
serų mokslus. 

Loreta Trumpickaitė baigė 
Oshavoje Central gimnazijoje 
12 klasių. Lankė Hamiltone 
šeštadieninę mokyklą, šoko 
tautinius šokius „Gyvatare". 
Priklauso skautams. Loreta 
pamėgo lietuvišką dainą ir, iš
vykus gyventi į Oshavą, vis-
vien dainuoja mergaičių chore 
„Aide", atvykdama visada į 
choro repeticijas. Šiuo metu 
lanko 13 klasę, o baigusi pla
nuoja studijuoti socialinius 
mokslus. 

Rimas Šiulys baigė St. John 
Brebeuf gimnazijoje 12 klasių. 
Priklauso moksleivių ateiti
ninkų kuopai, šoko tautinius 
šokius „Gyvatare". Aktyvus 
sporto klubo „Kovo" narys, 
žaidžia krepšinį. Baigė Vysk. 
M. Valančiaus šeštadieninę 
mokyklą ir lituanistinius kur
sus. Lanko 13-tą klasę, o bai
gęs planuoja studijuoti mate
matiką — sąskaitybą. 

Abiturientus šia proga pa
sveikino ir palinkėjo sėkmin
gai ir toliau siekti mokslo ir įsi
jungti į lietuvišką veiklą KLB 
Hamiltono apylinkės pirm. K. 
Deksnys, o Vysk. M. Valan
čiaus šeštadieninės mokyklos 
vedėja ir lituanistinių kursų 
vadovė V. Stanevičienė vi
siems abiturientams palinkėjo 
sėkmės ir nepamiršti, kad lie
tuviškoji visuomenė laukia iš 
jūsų ateityje įsijungti į lietu
viškos veiklos darbą. Bankelio 
„Talkos" pirm. J . Stankus 
kvietė visus įsijungti į organi
zacinį gyvenimą, nepamirš-
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- Hami l tono kolonijos abi turientai supažin
d inami su visuomene lapkričio 6 d. J a u n i m o 
centre Kanados LB š a l p o s fondo Hamiltono sky
riaus ruoš tame vakare . Iš kairės: R. Bar tn inkas , 
E. Budininkai tė , R. Ciparytė , D. Ciparytė, R. 

Kamaitytė , Ed. Kairys, K. Kriaučiūnai tė , E. Rukš-
naitė, L. Trumpickai tė ir R. Šiulys. Sveikina 
Vysk. M. Va lanč iaus mokyklos vedėja ir l i tuanis
tinių kursų vadovė mok. Vida Stanevičienė. 

Nuotr. M. B o r u s i e n ė s 

tant bankelio „Talkos". Visi 
abiturientai buvo papuošti gra
žiomis gėlėmis ir apdovanoti 
po lietuvišką knygą. 

Meninę programos dalį at
liko sol. A. Laugalienė ir Ha
miltono mergaičių choras „Ai
das". Sol. A. Laugalienė 
padainavo: „Laukai ten dai
nuoja", „Oi augin, augin" St. 
Šimkaus, „Lauksiu vis" St. 
Gailevičiaus, „Atsikelsi anks
ti rytelį" Banaičio ir „Kam ti
kėjau" Noviko. Solistei akom
panavo muzikė D. Deksnytė — 
Povvell. Hamiltono mergaičių 
choras „Aidas" padainavo 
šias dainas: „Obelėlė ir upe

lis" Vaitkevičiaus, „Gale lau- Liaudies dainų pynė G. Gu-
ko toli" J. Tallat Kelpšos. „Kur dauskienės ir „Nemunas at
gimta padangė" A. Bražinsko, v e s " Venskaus . „Aidu i " 
„Bernužėli mano" A. Račiūno, akompanavo jaunas pianistas 

Mylimam broliui 
A. f A BRONIUI GURECKUI 

ok. Lietuvoje mirus, 
liūdinčia seserį Dr. Ona Bakaitiene 
nuoširdžiai užjaučiame. 

ST. ir J. GRABAUSKAI su ŠEIMA 

J. PAŠTUKAS 

A. ir J. RIMKEVICIAI 

A, + A. ELENAI OLŠAUSKIENEI 
m i r u s , 

sūnui kun. Leonui, dukrai Rcmai Ivanaus
kienei su šeima nuoširdžia užuojauta reiš-

Programos dalyviai KLB Šaipos fondo Hamiltono skyriaus 
ruoš tame koncerte lapkričio 6 d. J aun imo centre, Hamiltone. 
Mergaičių choras „Aidas", kairėje „Aido" p ianis tas A. Juo
delė, dešinėje sol. A. Laugalienė ir choro vadovė muzikė D. 
J e k s n y t ė - Poweil. Nuotr . M. B o r u s i e n ė s 

k i a 
VERONIKA JASIUKAITIENĖ ir ŠEIMA 
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| / Drive-in Tellers j 
: 5 

Open 6 days a week | 
: Open FYkiay evenings. 5 P. M. to S P M- S 

: Instead of Thursday evenings | 

| MARQUETTE NATIONAL BANK f 
64th and So. Western Avenue | 

[ Main Barrk — 6316 South Westem G R 6-5100 | 
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A. f A. TŪLIUI JASIŪNUI 
mirus Australijoje, jo broliui Edmundui 
ir žmonai Jūratei Jašiūnams reiškiame 
gilią užuojauta. 

TAUTOS FONDO CHICAGOS KOMITETAS 

A . f A . 
BARBORAI MALINAUSKIENEI 

m i r u s , 
sūnui ALGJUT. dukrai RAMUTEI ir seseriai MA
RYTEI Lietuvoje reiškiame užuojautą. 

DIAMENČIŲ ŠEIMA 

Arūnas Jodelė. Tiek sol. A. 
Laugalienės, tiek „Aido" dai
nos vakaro dalyvių buvo paly
dėtos gausiais plojimais. 

Šalpos fondo pirm. J. Plei-
nys pabaigoje padėkojo pro
gramos dalyviams už šio va
karo gražią meninę dalį, kuri 
visiems paliko labai gerą pri

siminimą. Grojant orkestrui, 
jaunimas ir senimas bendrai 
linksminosi. 

J. P. 

Yra šviesių dienų, kaip vasa
ros vidudieni upelio dugnas ir 
vaikystės metai. 

A. Baronas 

<{r 

A M B E R 
The Golden Gem oi the ilges 
By PATTY C. RICE, Ph.D. 

(Knygos autorė amerikietė moksiinirJtė. kuri yra gavusi ne vieną 
atžTmėjimą už savo darbus. Šioje knygoje ji aprašo apie 
GINTARO atsiradimą, kilmę. Daug vietos skina apie Lietuvos gjn-
tarą. o dalį iliustracijų sudaro iš GIFTS INTERNATIONAL-VASNE-
LIŲ krautuvės rinkimo Daktarė gintaro reikalu iankesi Lieruvoje 
ir kitur.) 

Knyga didelio formato 290 pusi kieti virteliai. Gr* i dovana 
kiekvienai progai. 

PutJished by VA NOSTRAND REJNTCOLD Company. New York. 
kun tun savo skyrius London, Toronto. Melboume ir kitur. Kaina su 
persiuntimu $38.10 IllinoiJ gyventoisu dar padeda $1 62 valstijos 
mokeačio 
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A. f A VLADUI VAISVILUI 
m i r u s , 

žmonai ir visiems artimiesiems reiškia
me širdinga uiuojautę. 

MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI 

A. f A. IZIDORIUI AUGAIČIUI 
m i r u s , 

jo žmonai Juzei, dukrai ir sūnums su šei
momis gilią užuojautą reiškia ;r kartu liūdi 

MIKALAUSKŲ ŠEIMA 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1982 
m. gruodžio 3 d. Zapyškyje mirė 

A. + A 
ALEKSANDRAS POŠKAITIS 

Nuliūdę lieka žmona ANGELĖ vr 
dukra AUŠRA ŠAULIENĖ su ŠEIMA 

A, f A. 
JUSTINAI LAPIENEI mirus, 

dukterį ALINĄ VADEIŠIENĘ su dukterimis, sūnus 
ALGIMANTĄ ir RIMĄ su šeimomis ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Draugijos Valdyba ir Nariai 

A. f A. SOFIJAI ŽUMBAKIENEI 
m i r u s , 

jos vvrui POVILUI, SŪNUI DUKROMS ir ARTI-
Mi^Z«x4fS reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

JANINA IR BALYS MILAKNIAI 
California 

A. f A. BROMUI GURECKUI 
mirus, jo seserį dr. Onutę Bakaitiene 
su šeima ir brolius Kanadoje nuošir-

| V « 

aziai užjaučiame. 
DR. ALFONSAS ir GENOVAITĖ 

AŽUBALIAI 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

D O V Y D A S P. GAIDAS ir GERALDAS F. DAIMID 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. Cal ifornia Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermi tage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

L A I D O T U V i y DIREKTORIAI 
Liihiviy Laidotuvių Direktorių Asociacijos Narai 

STEPONAS C, LACK (LACKAWICZ) ir SŪNŪS 
2424 \\ A9tta KTRrTFT TH. REpublk 7-121S 
11028 Sootfawe«t Hichw» T . Palo* FIIU*. I1L Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4,«.4S SO. C A I J F O R M A A VE. Tei. LAfayette J-S572 

VASAITIS - BUTKUS 
44* SO 5*tk A V R , CICERO. D J . T«l. OLjTnpie 2-1005 

•5\ /P 
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X Dr. Antanas Pranckevieius, 
geologas, jo žmona Liuda ir duk
tė Viktorija pereitą penktadie
nį, gruodžio 3 d., atvyko iš ok. 
Lietuvos pas savo gimines į Chi-
cagą nuolatiniam apsigyvenimui, j ••*• &į kartą už kalėdines kor-

x Poetas A. Kadžius, Balti-
more, Md., užsisakė naujausių 
leidinių, o už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Irena Veleckytė, Chicago. 
111., vaikų ir jaunių baleto stu
dijos vadovė, už kalėdines korte
les atsiuntė 20 dol. auką. Labai 
ačiū. 

X Rožė Janowska, Noristown, 
Pa., dažnai mus paremia auko-

Jis yra 42 m. amžiaus ir tikisi 
čia gauti darbą savo srityje. 
Dabar globoja jo giminės. 

X Nekalto Prasidėjimo šven
tė — gruodžio 8-toji — yra pri
valoma ir yra pareiga išklausy
ti šv. Mišias. Galima tai atlikti 
ir vakare, nes visos parapijos 
vakare turi šv. Mišias. 

X Tadas Margis, MIC, dirbąs 
"Draugo" spaustuvėje, gavo 
liūdną žinią, kad Riverside, 

teles atsiuntė 20 dol. auką. 
bai ačiū. 

La-

X Atsiuntė po 5 dol. už kalė
dines korteles: J. Jasiūnas, L. 
Sutkus, J. Kavaliūnas, J. Venc
kus, E . Žilinskas, dr. R. Sidrys, 
C. V. Baltramaitis, K. Miklius, 
E. Zubrickas, C. Bankauskas, 
Greta Babarskis, Butkus Fune-
ral Home, C. Bastys, A. Nau-
manas, A. Liutkus, P. Savickas, 
J. Liorentas, Alf. Bivednis, S. 

. Užupis, M. Kurapka, J. Masi-
CaM., gruodžio 5 d. mirė jo b r o - ; i i u n a S ) k u n v Pikturna, Vi-
henė Betty. Liko jos vyras Jo- i g i e m s t3irisime ač iū_ 

RTI IR TOLI 

nas Margis, dvylika vaikų ir 
daug anūkų. Laidojama Cali-
fornijoje. 

X Ingrida ir Romas Bubliai 
dviem savaitėm išvyko į Havajų 
salas. Prieš tai keletą dienų vie
šės Los Angeles, kur planuoja 
susitikti su įvairiais kultūrinin
kais bei tartis dėl lėšų "I Li-
tuani" pastatymui per PL die
nas. 

X Amerikos Lietuvių Taryba 
gruodžio 10 d. turės posėdį, ku
riame pasiskirstys pareigomis. 
Posėdis bus nuosavose patal
pose. 

X Eugenija Pakulis, Reho-
both Beach, Delavare, Paulina 
Mačiulienė, Chicago, DL, atsiun
tė po 10 dol. aukų. Labai ačiū. 

X Vincas Lazauskas, Balti-
more, Md., mūsų rėmėjas, at
siuntė už kalėdines korteles 25 
dol. auką. Labai ačiū. 

Lietuvių Fondo sukaktuviniame pokylyje lapkričio 27 d. prie M. Mataitienės stalo sėdi iš kairės: Ona 2iupsnienė, 
Ona Juodvalkienė, Marija Mataitienė (paaukojusi LF antrą tūkstantinę). Janina ir Jonas Račkai; stovi: A. Juodval
kis, vald. pirm. dr. G. Balukas, M. Remienė ir tarybos pirm. Stasys Baras. Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

VOKIETIJOJE 
— Jurgis Barasas, Vokietijos 

Lietuvių Bendruomenės veikėjas 
ir Vasario 16 gimnazijos rėmė
jas, lapkričio 14 d. sulaukė 60 
metų amžiaus. Jis yra žemaitis 
iš Darbėnų. Mokėsi Telšiuose, 
tarnavo geležinkelių valdyboje, 
karo metu sužeistas, dėlto turė
jęs gulėti Gautingo sanatorijo
je. Vedęs Olgą Bičkauskaitę, su 
kuria išaugino dukterį Jūratę, 
studijuojančią Miunchene. Jis 
yra buvęs Vokietijos LB tary
bos ir valdybos narys, tarnavo 
lietuvių kuopose, padedančiose 
amerikiečiams, ir išsitarnavo ka
pitono laipsnį. Rūpinosi Vasa
rio 16 gimnazijos lėšų telkimu 
ir atskaitomybe, taip pat rūpi
nosi dr. Zenono Ivinskio ir dr. 
Jono Griniaus paminklų staty
mu. Priklauso Europos Fronto 

tuviai ta proga jį pagerbė už jo 
ir šeimos lietuviškus darbus 
bendruomenėje ir gimnazijoje. 

— Pik. lt. Viktoras Sutkus, 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų savanoris-kūrėjas ir ilgame
tis karininkas, pasiekęs genera
linio štabo pulkininko leitenanto 
laipsnį, rugsėjo 22 d. sukako 
80 metų amžiaus. Gimęs Jiezne, 
kur tėvai turėjo vaistinę. Mo
kėsi "Saulės" gimnazijoje, pas
kiau savanoriu stojo į kariuo
menę. 1921 m. baigė karininkų 
mokyklą. Kaip karininkas dar
bavosi įvairiuose pulkuose, pas
kui buvo Klaipėdoje. Buvo ka
ro mokyklos lektorius. Baigė 
aukšt. karo mokyklos kursus ir 
pakeltas į gen. štabo pulk. leite
nantą. Apdovanotas nepriklau
somos Lietuvos įvairiais meda
liais. Buvo P. Plechavičiaus da-

JAUNIMO CENTRO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Jaunimo centras gruodžio 5 d. 
iškilmingai paminėjo savo sida-

bičiuliams ir veikia rengiant j liniuose, o paskui Gestapo su-
Studijų savaites. Vokietijos lie- imtas ir kankintas, bet susirgęs 

— j perkeltas į Vokietiją, kur sulau
kė karo pabaigos. Po karo tar
navo anglų darbo daliniuose 

dirbo Vokietijos 

duoda vilčių, kad Jaunimo cent-statant, kun. J. Kubiliaus cent- kai, akompanuojant muz. Alvy 
rui vadovaujant ir gerinant są- dui Vasaičiui. Jie padainavo j ras dar ilgai laikysis, atsirem-

' lygas, patraukiant jaunimą ir duetus: Auksiniai lapai iš op.! damas didelėmis pastangomis j Csnabrucke, 
vyresniuosius. Ji prisiminė, kad "Sidabrinė diena", Miela gimti-

b7in7Tul^tr^ ŠiaUrės Pf*v a i s t ė (ž" B-
, . ., , , č'n'e- mo P^ėrae moteris — Irena Brazdžionio), Lietuva mano ša-

ir daugelio vieningu darbu. Po; Lietuvių Bendruomenės tarybo-
minėjimo ir vakarienės svečiai i je ir valdyboje. Buvo Liet. sa-

šv. Mišias 
atlaikė buvę direktoriai kun. J. i Kriaučeliūnienė, kuri šiuo metu lis. Antruoju įėjimu padainavo 

x Ona Stumbras, Richmond 
Hills, N. Y., atsiuntė 12 dol. už 
kalendorių ir kalėdines korteles. 
Labai ačiū. 

X Liucija Stasiūnienė, Chica
go, UI., už kalėdines korteles at 
siuntė 15 dol. auką, 

Borevičius, kun. V. Gutauskas * » Jaunimo centro direktorė,| vėl duetus iš op. Mignon, Ban 

X Prof. Vanda Daugirdaitė-
Sruogienė kaip viešnia lektorė 
kalbėjo Chicagos universitete 
(University of Chicago Gradua-

ir kun. A. Saulaitis. 
Po Mišių visi rinkosi į Jau

nimo centro salę akademinei 
ir meninei daliai. Prisirinko pil
nutėlė salė. Minėjimą atidarė 
sukakties rengimo komiteto 
pirm. Sofija Džiugienė, trum
pai pasveikindama susirinkusius 

Labai ačiū I sv^ius . prisimindama rėmėjus 
; ir pakviesdama programai va-

x Juozas ir Harrieta Bartkai, j dovauti K. Milkovaitį. Akade-

o kartu su valdyba ir taryba 1E1- | guckit, Vai plaukė. Gražus dai-
duoja jo ateitį. navimas buvo palydėtas ilgais 

skirstėsi gera nuotaika ir gra
žiausiais linkėjimais pačiam Jau
nimo centrui ir jo darbuotojams. 

Ps. 

Apie Jaunimo centro reikšmę j plojimais, o solistei pabaigoje 
kalbėjo adv. Rimas Černius, į buvo įteikta gėlių puokštė, o 
nušviesdamas Jaunimo centro. solistas ir akomponiatorius pa

minė dalis pradėta, sugiedant 
j Lietuvos himną. Po to trumpa 

įtaką salės magišku patrauki
mu — dramos veikalais, koncer
tais, paskaitomis — ir kamba
riais už salės — lituanistinėmis 
mokyklomis, pedagoginiu insti-

JAUNŲJŲ DAILININKŲ 
MENO KONKURSAS 

Vasario 16-tosios proga Ciur-

vanorių-kūrėjų Vokietijos sk. 
pirmininkas. Dabar leidžia pen
sininko dienas Bad Kreuznaehe. 

Ormond Beach, Fla., mūsų rė
mėjai, atsiuntė 25 dol. už kalė 
dines korteles. Labai ačiū. J. ir ; susikaupimo valandėle buvo pri-

te School of Business) apie Ru- i H. Bartkai anksčiau gyveno i siminti mirusieji namų statybos 
sų intelektualinės istorijos bruo-; Chicago je ir sėkmingai vedė j vadovai, rėmėjai, aukotojai ^ Į t i ^ i B i r i i l r i t i 

Palangos'' restoraną. 

puošti gėlėmis. 
Pabaigoje direktorė I. Kriau

čeliūnienė padėkojo visiems sa
lėje dirbantiems, paminėdama ir 
kai kuriuos vardus, taip pat 

tutu, mokslininkų paskaitomis I priminė, kad buvo sveikinimas iš I spalvotas nuotraukas iki 1983 
ir kultūrine veikla. Jei nebūtų i Baifo pirmininkės M. Rudienės j metų sausio 15 d., pažymint 
Jaunimo centro, mes būtume | su Marijos ir Antano Rudžių j techniką, pavadinimą, dydį, var-
daug neturtingesni, nes netu- į 500 dol. auka. Programos vado- ! dą, pavardę, adresą ir telefono 
tėtume kur susitikti, susipažin- i vas K. Milkovaitis, padėkojęs 

KANADOJE 
— Kanados UtnanLstinių mo

kyklų mokytojų suvažiavimas 
vyko Toronte lapkričio 6 d. Ati-

honio galerija skelbia 1983 m. d a r ė p i r m i n i l l k ė ^ n a Grabo-
jaunjųjų lietuvių dailininkų me
no konkursą. Kviečiame jauni
mą (iki 30 m. amžiaus) prista
tyti savo darbų skaidres arba 

įumerį, į ČiurUonio Galeriją, 
už programą, pakvietė prieš va- 5620 So. Claremont Ave., Chi-

\ geradariai. zus. Profesorė 1917 m. rusų re- I 
voliucijos laiku studijavo Mas- j 
kvos universitete ir daktaro laip- i 
" f 5 2 ^ ^ ^ ° P 3 S k a i " I 15 doL už kalėdines" korteles ir ' Kviklytė 

dar daugiau jų užsisakė. Labai 
ačiū. 

Po paskaitų buvo perskaity- karienę mvokaciją sukalbėti 
X Domicėlė Vizgirdienė Au- I ^ ^ J a ™ ° c e n t ™ **>• i t a s ^ e n" k o n s u l ė s į D a u ž v a r d i e ; » J į V- « * » k u r i s dar ir pa-X Domicėle Vizgirdiene, Au * ^ . ^ ^ m m i t nės sveikinamas raštu, nes ji pati į sveikino Jaunimo centro kūrė-

rora, DL, mūsų rėme ja, atsiuntė m e apžvalgą 

tos eigoj, įntormuootama apie 
rasų istoriją ir literatūrą, su
pažindino amerikiečius - studen
tus ir su Lietuva, kas yra ypač 
svarbu. Auditorijoje buvo daug 
Chicagos advokatų bei žymių 
prekybininkų artimųjų, kurie, 
kaip Amerikos prekybos delega- jame 
tai, turi progos vykti į Rusiją. 
Pažymėtina, kad šį kursą Chi
cagos universitete dėsto Anta
nas Adomėnas, intelektualinės 
istorijos srity kandidatas dak
taratui. 

X Juozas Briedis, gyv. West 
Bloomfield. Mich., atsiuntė 15 
dol. už kalėdines korteles ir už
sisakė daugiau. Labai dėko-

X šį sekmadienį, gruodžio 
12 d., po šv. Mišių Šv. Anta
no parapijos salėje. Cicero, LB 
ruošia pietus. Visi kviečiami at
silankyti, pabendrauti ir skaniai 
pav 

X Dr. J . S. Kriaučiūnas, Put-
nam, Conn.. mūsų bendradarbis. 
Antanas Rugys, Lantona, Fla., 
S. K. Lukas, Brooklyn, N. Y., 
Anthony Dainius. Detroit, Mich., 
Alfonsas Juška, Sterling, Mich., 
S. Krutulis, Downers Grove, UI., 

skaitė Ramunė 
Lukienė, ypač iškel- į 

dama mirusio kun. B. Krištana-' 
vičiaus, gyvųjų kun. J. Kidyko 
ir kun. V. Gutausko nuopelnus 

x Po 5 doi. atsiuntė už kalė
dines korteles ir kalendorių: J. 
Činga, kun. J. Pakalniškis, dr. A. 
Darnius. R. Belžmskas, G. Buč-
mys. Viila Maria Ręst., J. Bal
trušaitis, P. Maldeikis 
Danilevich, M. Abromaitis, K. 
Antanaitis, Jonas Motiejūnas, 
Visiems tariame ačiū. 

dėl ligos negalėjo dalyvauti. jus ir dabartinius jo vadovus. 

cago, 311. 60636. 
Atrinktų darbų paroda numa

tyta 1983 m. vasario 11 d. Čiur
lionio galerijoje, kurios atidary-

Jėzuitų vienuolijos vardu svei- Ir tada prasidėjo puiki vakarie- \ mo metu bus įteiktos premijos 
kino Chicagos vienuolyno vyres
nysis kun. J. Vaišnys, Ped Li

ne su šampanu. Ilgiausių metų Į i r atžymėjimaL 
sugiedojimu ir šiltais valgiais,' 

šaitė - Ross, pakviesdama kun. 
A. Simanavičių sukalbėti invo-
kaciją. įdomias paskaitas skai
tė dr. Danguolė Tamulionytė, 
Clevelando valstybinio univer
siteto profesorė, tema "3Jetu-
vių kalba — sava ar svetima?". 
Su dešimt Toronto mokytojų dr. 
D. Tamulionytė pravedė paro
domąją pamoką. V. Biretai 
vadovaujant, vyko nuoširdžios 
diskusijos, kuriose dalyvavo R. 
Rinkūnas, Irena Ehlert, V. Sta
nevičienė, ses. Margarita Barei
kaitė ir kt. Po pietų, kuriuos 

tuanistikos instituto rektorius paruoštais D. Kurauskienės. 
dr. J. Račkauskas, Jaunimo cent-; Prie stalų sklandžiai patarnavo 
ro rėmėjų vardu sveikino dr. P. ; skaučių Aušros Vartų tunto Bi-
Kisielius ir jaunimo vardu — : rutės draugovės mergaitės. 
Robertas Vitas. Vakarienei baigiantis I. Kere-

Buvo perskaityti sveikinimai •- iienė ir V. šilienė pravedė lai-
Waiter Ta^u iš buvusio jėzuitų provin- \ mėjimų traukimą, kuriame bu

vo gerų ir naudingų dovanų, 
ypač N. Buršteino padovanotas 

lio, Dainavos stovyklos tarybos kailinis apsiaustas, kurį laimėjo 

surengė Laima Underienė ir 
Čiurlionio Galerijos Valdyba Aušra Karkienė, buvo kita pa-

I skaitą, kurią skaitė Regina Ku-
; čienė iš Chicagos, Kr. Donelaičio 
į lit. mokyklos literatūros moky-
Į toja ir inspektorė. Ji pravedė 

medicinos į pirmiau parodomąją pamoką iš 

NAUJO MEDICINOS 
DAKTARO MARK P. KAD 

SUSILAUKUS 

I ciolo kun. Br. Markaičio, mari
jonų provinciolo kun. V. Rimše-

pirm. dr. R. Kriaučiūno, JAV 
X Po 4 dol. atsiuntė: Bill Bie- j TJB krašto vald. pirm. dr. Ant. 

levičius, po 3 dol. - - V. Bačiulis, Butkaus, Vliko valdybos pirm. 

R. Lukienė. 
Kad šis sukaktuvinis minėji

mas sklandžiai buvo pravestas 
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines B Amhros&t z . jaunius, J. G r i - j d r . K . Bobelio, buvusių direkto- i ir labai gražiai praėjo, padėka J 
korteles ir kalendorių. Labai ^ j Carnauskas, S. Strolis. 
a č i ū - jpo 2 dol. — M. Januski, G. 

x Vacius Prižgintas atsiuntė Priisis, B. Skališius, A. Gelažius, 
4 dol. už kalėdines korteles. Po T. Petruliūnas, L. Bieliauskas. S. 

rių kun. J. Kubiliaus ir kun. G. 
Kijausko, Dainavos ansamblio. 

priklauso Jaunimo centro val
dybai, kurią sudaro pirm. Irena 

X Jau nė dešimt dienų neliko 3 doi. — Maria Dabrila, B. Ma
lki Marijonų bendradarbių Chi- j siokas, kun. C. P. Širvaitis. La-

prieškalėdinio | bai ačiū. 
X Leonas Raslavičius, Eik 

Grove, 331., Kastytis Giedraitis, 
Ypsilanti, Mich., Ona Kovas, 
Omaha, Nebr., atsiuntė po 10 
dol. už kalėdines korteles. La
bai ačiū. 

Rasutis. Labai ačiū. 

Pabaigoje kalbėjo dabartinė • Kriaučeliūnienė, vicepirm. Hen-
Jaunimo centro direktorė I.! rikas Laucius, sekr. Alė Stepo-
Kriaučeliūnienė, kuri padėkojo į navičienė, iždin. Viktoras Di-

Dr. Mark P. Kai 
studijas užbaigė birželio mėn. 
Chicagos Medicinos mokykloje. 

Jis gimęs 1955 m. Wirginijoj, 
kai jo tėvas Darvin P. Kai tar
navo JAV armijoje. Aukšt. mo
kyklą baigė Hisle Grist, UI., ir vė
liau privačią kolegiją Rock Is-
land, DL, gaudamas garbės pa
žymėjimą. Dabar dr. Mark P. 
Kai dirba West Suburbau ligo
ninėje Oak Park, UI 

Aloyzo Barono raštų, o paskui 
skaitė apie literatūros mokymą 
paskaitą, paremtą praktika. Su
važiavimo pabaigoje mokytojai 
turėjo užkandžius ir diskutavo 
pareikštas mintis ir mokyklų 
aktualijas. Mokytojų dalyvavo 
iš Hamiltono. Londono, Montre-
alio, Toronto, viešnios iš Wa-
shingtono, Clevelando ir Chica
gos. Apie 90 procentų buvo jau 

cagos apskrities 
pobūvio — vaišių Jos bus gruo
džio 15 d. trečiadienį, 12:30 
vai. p. p. "Dainos" restorane, 
2656 W. 71 St. Restorano savi
ninkai D. ir J. Liutikai yra re
zervavę daug vietų, bet jau yra 
paskutinės dienos užsitikrinti 
vietas. Skambinti pirm. S. Kau
lakienei — 225-3016, vicepirm 

X Juozas Mikulis Westches- I v ^ s i e m s atsilankiusiems, visiems \ minskis ir korespondentė Birutė 

Jo tėvai yra gimę ir augę Chi- Į jaunosios kartos mokytojai. 

ter, 311., šaulių organizacijos dar^ 
buotojas, atvyko į "3>augą 

Jaunimo centrą, j Jasaitienė. Taip pat daug darbo 
kad JC per savo j įdėjo minėjimo rengimo komi-

remiantiems 
i primindama 

įsiigjo" naujausių leidinių ir įtei-1 ^ " ^ m e t u s ^^do J a u k e l i a s ! t e t a S : P ™ - S o f i J a Džiugienė, 
kė 10 dol. už kalėdines korteles k a r t a s Jaunimo. Priminė, kad Marija Ambrozaitienė, Dalė Dun-

išsibarstymas kenkia ir 

X A. Šulaitienė, Dos Angeles, 
Cal., Petras Zigmantas, Cleve-

ir kalendorių. L»abai ačiū. 
x Rašyt. Adolfas Markelis, 

Cicero, 111., V. Slušnys. Detroit, 
Mich., V. Skrobutėnas, Pvedford, 
Mich., Stanley ir Felicija Dim-

tokiai' dzilienė, Birutė Jasaitienė. Ire-
institucijai, kaip Jaunimo cent- į na Kerelienė, Albina Ramanaus-
ras. Dėlto negalima sustoti, bet: kienė, Genė Rimkienė ir Vida 
reikia veikti, kad Jaunimo cent
ras būtų ir toliau gyvas. 

Šilienė. Reikia paminėti, ir JC 
Moterų klubą, kuriam vadovau-

P. Tamošiūnienei — 656-0366. land, Ohio. atsiuntė po 7 dol. už | gailai, Hot Springs, Ark.. Julius 
Paulėnas, Cicero, UI., M. Grisius, 
Chicago, 331., John P. Pačėsa, 
Cresskill, N. J., Vacys Urbonas, 

arba atstovėms: S. Wabol — , kalėdines korteles. V. IJnartas, 
776-8197, L Gedvilienei — 925- Harbert, Mich. — 6 dol. Labai 
7521, arba 
927-5525. 

M. Janavičienei — 

X šv. Kryžiaus ligoninė, pri-

acm. 
X Dr. Lina 

Tha rp , Frankfur 
Kr i 
, 311., buvo at-

sidėdama prie Kraujo bankų; vykusi į "Draugą", įsigijo nau-
papildymo, kuris yra tarp Pa-1 jausiu leidinių ir įteikė 10 dol. | l e d i n e s korteles ir 

už kalėdines korteles. 3^abai 
ačiū. 

St. Petersburg Beach, Fla., Ona 
Jasaitis, Richmond Hills, N. Y., 
V. Andrušaitis, Richmond Hgts., 
Ohio, atsiuntė po 10 dol. už ka-

dėkos dienos ir Kalėdų, kviečia 
visus, kurie gali, duoti kraujo. 
kad, reikalui esant, galėtų žmo
nes išgelbėti net nuo mirties. 
Norį duoti kraujo pirmiau turi j Adelė Neimanas, Sofija Rukui-
paskambinti Kraujo bankui tel. į žienė, 33ugene F. Tucker, Irena 

Labai ačiū. 

X Už kalėdines korteles at
s iuntė po 5 d o l ; A. Pet rauskas . 

X Vladas 
ham, Mich., 
a tostogom į 

434-6700. ext. 217. Priimami da
vėjai pirmadienį — penktadienį 
nuo 7 vai. ryto iki 7:30 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 7 vai. ryto iki 
3 vai. p. p. 

YVhithmore. V. Kinburys, V. Če-
marka, Ona Petraitis, Jonas 
Bakšys. Balys Mackiala. B. Bil-
dušas, Andrius ir Ona Mironai, 
A. IDulaitis, A. Antanavičiue, V. 

x Dr. Adolfas Alefes, Floss- Buzinskas, Aldona Klaer. K. 
moor, 131.. visuomenininkas, mū-; Sveknickas. Vytas Biliūnas, Ann 
sų rėmėjas, atsiuntė 20 dol. už: Pukel, E. Dambriūnienė, P. Jo-
kalėdines atvirutes. Labai ačiū. i nikas. LAbai ačiū. 

Bnblys, Birming-
išvyko ilgesniom 
Pampano Beach, 

Fla. Pakeisdamas adresą, at
siuntė ir 10 dol. už kalėdines 
korteles. Ačiū. 

X Kun. Kęstutis Baldys, 
Amsterdam, N. Y., P. Matiukas, 
Vitas Bernadišius, J. Derenčius, 
Paul Domenas. Kazys Kreivė
nas, visi iš Oiicagos, atsiuntė 
po 10 dol. už kalėdines korteles 
ir kalendorių. Labai ačiū. 

Po trumpos pertraukėlės me-1 ja Salomėja Endrijonienė. 
ninę minėjimo dalį atliko solis- ; Sukakties minėjimas yra šu
tai Margarita ir Vaclovas Mom- ' telktinio darbo vaisius, kuris 

v Jaunimo kongreso pirmininke 
X tarybos suvažiavimo metu St. 

Nuotr 7. iūtA-, 

cagoje. Tėvas pasižymėjęs ad-j 
vokatas. Seneliai yra Elan ir 
Charles P. Kai, pasižymėjęs ad- j 
vokatas ir lietuvių visuomenės 
veikėjas. 

I>r. Mark po sunkaus darbo 
ligoninėje neužmiršta ir sporto. 
Jis yra geras golfininkas. Dr. 
Mark sesuo Alison Rita Kai pa
sižymėjo moksle, baigdama Do-
yolos biznio administracijos 
mokslus. Magd. Šulaitienė 

PATIKSIJNIMAS 

Šių metų lapkričio 21 d. Chi-
cagoje įvykusį 3ietuvos kariuo
menės atkūrimo minėjimą ruo
šė LJCVS Ramovės Chicagos 
skyrius kartu su LDK Birutės 
karių šeimų moterų draugija. 
Minėjime dalyvavo šių vienetų 
vėliavos: karių savanorių - kūrė-
ų LKVS Ramovės^ DDK Biru

tės draugijos, Saulių sąjungos 
moterų vieneto, Vytauto Didžio
jo šaulių rinktinės, Gen. T. Dau
kanto jūros šaulių ir Cicero 
Klaipėdos jūros šaulių kuopos. 
Vėliavų dalyvavimas suteikė 
minėjimui iškilmingumo ir taip 
pat liudijo, kad tas glaudus ry
šys, kuris buvo praeityje su mū
sų kariuomene, minėtų organi
zacijų yra palaikomas ir dabar. 

TJTk Birute*, d r a u g i W>s 
Vaidyba 

— Hamiltono Aušros Vartų 
choras, vadovaujamas Darijos 
Deksnytės - Poweil, ir sol. Algir
das Brazis iš Chicagos atliko 
koncertą, kurį aplankė daug 
žmonių iš Hamiltono ir Toronto. 
A. Brazis padainavo L. šimučio, 
A. Kačanausko ir P. Sarpaliaus 
sukurtų dainų, taip pat arijų iš 
operų. Choras davė taip pat 
daug naujų dainų, kuriomis pu
blika buvo labai patenkinta. 
Akompanavo muz. J. Govėdas. 
Užbaigos žodį tarė choro pirm. 
J. Krištolaitis. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiinnniiimnniiiii 
Advokatas 

GINTARAS P. ČEPĖNAS 
2649 W. 83rd Street 
Chicago, 111. 60629 

Tel. 776-5162 
Kasdien 9—6 vai. vak. 
Šeštadieniais ir vakarais 

pagal susitarimą 
iiHiiMiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 

Advokatas JONAS GIBAITIS 
6247 So. Kedzie Avenu* 
Chicago, llMnois 60629 

Tel. — 776-8700 
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
Šeštad. 9 vai. r. iki 1 vaL d. 

•S* ••• ^ E 


