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VIRŠELIAI / COVERS

Front Cover — Pirmas viršelio psl.
Muzikas Alfonsas Mikulskis — Čiurlionio an
samblio Įkūrėjas, vadovas ir dirigentas (Pla
čiau žiūr. 4, 5, 6, 7, 14, 15 ir 22 puslapiuose).
Alfonsas
Mikulskis,
Čiurlionis
Ensemble
founder, composer and conductor
(More —
see page 22).

Back Cover — Paskutinis virš. psl.
Čiurlionio ansamblio moterų choras ir kankli
ninkės šiais, 25 j u b i I i a j i n i a i s, metais:
Kanklininkės (iš kairės): Dalia Liaukonytė,
Gidonė Bačiulytė, Ona Mikulskienė, kanklių or
kestro vadovė, Irena Navickaitė, Rožė Neimanaitė, Rita Karsokaitė;

dainininkės — I eil.: Marytė Petkevičiūtė,
Audronė Gelažytė, Adelė Neimanienė, Nijolė
Jankutė, Dana Dundurienė, Gražina Plečkaitie
nė Joana Steponavičienė, Aleksandra Juozaitie
nė, Iren Grigaliūnaitė;
II eil.: Zita Rekašiūtė, Kristina Gelažytė, Ma
tilda Stasaitė, Regina Zorskienė, Teresė Mėlynauskaitė, Lygija Neimonaitė, Heile Leknickaitė, Dana Kižienė, Violeta žilionytė;
III eil.: Dana Apanavičlenė, Izabelė Navickie
nė, Ingrida Stasaitė, Aurelija Marčytė, Virginija
Eimutytė, Rasa Unguraitytė, Dalia Pilipavičiutė, Birutė Jasiūtė, Gailė Mariūnaitė.

Foto V. Plodzinskas
Čiurlionis Ensemble female choir; center —
conductor A. Mikulskis. First row, 3rd from 1.
Mrs. Ona Mikulskis — “Kanklės” orchestra
director.

L. T. M. “Čiurlionio” ansamblis su vadovu Alfonsu Mikulskį sidabrinio
jubiliejaus metais (1965). Sėdi iš kairės į dešinę: Adelė Neimanienė, Ona
Mikulskienė, kanklių orkestro vadovė, Audronė Gelažytė, Nijolė Jankutė,
Dana Dundurienė, muz. Alfonsas Mikulskis, Gražina Plečkaitienė, Meilė
Leknifckaitė, Dana Kižienė, Gaiiė Mariūnaitė, Violeta žilionytė;
Stovi I eil. iš kairės: Dana Apanavičienė, Kristina Gelažytė, Rita Karsokaitė, Marytė Petkevičiūtė, Regina Zorskienė, Aurelija Mačytė, Irena
Navickaitė, Aleksandra Juozaitienė, Joana Steponavičienė, Gidonė Bačiulytė, Irena Grigal'iūnaitė, Lygija Neimonaitė;
ll-je eil.: Ignas Verbylą, Zita Rekašiūtė, Matilda Stasaitė, Dalia Liaukonytė, Izabelė Navickienė, Ingrida Stasaitė, Virginija Eimutytė, Rasa Unguraitytė, Dalia Pilipavičiutė, Rožė Neimanaitė, Teresė Mėlynauskaitė,

Zenonas Gobis;
III eil.: Petras Lėlys, Jonas Citulis, Albertas Korsakas, Mindaugas Leknickaą, Sauliais Abraitis, Gytis Motiejūnas, Rytas Babickas, Vincas Urbaitis, Algis Penkauskas, Antanas Kavaliūnas, Antanas Beržinskas, Gintautas
Sniečkus, Stasys Pabrinkis;
IV eilė: Jurgis Šenbergas, Romas Apanavičius,,, Pranas Mašiotas, Hen
rikas Johansons, Vidas Plečkaitis, Romas Zylė, Viktoras Laniauskas, Ar
vydas Kižys, Petras Kudukis, Jonas Koklys, Edvardas Brazauskas ir Algis
Gylys.

The Čiurlionis Ensemble with its musical director, Alfonsai Mikulskis,
during their silver anniversary, in Cleveland, Ohio.
Foto V. Pliodzinskas

Daina mus lydi
Tikrai, daina mus lydi visą kelią ir visą gyvenimą. Liaudies daina,
sutartinė, individuali, chorinė — be dainos lietuvis, lyg paukštis be
sparnų, lyg laivas be palankaus vėjo. Ir kai labiausiai reikėjo atramos
ir stiprybės, kai buvom išblokšti iš gimtosios žemės, o neturėjom i ką
atsiremti — pirmiausia kas mus jungė, guodė ir stiprino, tai susi
kūrę chorai — bažnytiniai, vėliau pasauliniai.
Todėl šiandieną, kai minim “Čiurlionio” ansamblio sidabrinę sukak
tį ir beriam komplimentus, tai nėra pagarba vien jam, kaip kažkam
vieninteliam mūsų lietuviškam gyvenime. “Čiurlionio” ansamblis ir
jo choras yra viena iš tų šviesiųjų mūsų muzikinio meno viršūnių,
kurios puošia mūsų meno padangę. “Čiurlionis” buvo laimingesnis
už kitus, kad per visus metus nuo įsikūrimo turi tą patį vadovą ir
dirigentą, vedusį ansamblį vienu tvirtu keliu. Beveik kiekviena
didesnė stovykla turėjo savo chorą, kaip kad dabar čia JAV-se kiek
viena kolonija turi po chorą ar net kelis, nors meniniais vienetais
iškyla ne visi. Iš Europos turime Chicagoje pirmaujančią “Dainavą’’,
Toronte garsiai skamba “Varpas”, Brooklyne gyvai reiškiasi operetės
ir “Rūtos” chorai, Chicagoje žavi klausytojus Stephens moterų ir
operos chorai, Bostone Gaidelio, Hartforde auga Petkaičio... Jų gar
sas lengvai plinta , nes būdami pasiekiamose distancijose, jie gali
gastroliuoti, susilaukia kaimyninių klausytojų. Iškilusis Los Angeles
Budriūno vadovaujamas choras, atskirtas dykumų ir kanjonų, kad ir
neturėdamas galimybės išeiti iš savo parapijos, legendarišku garsu
LIETUVIŲ DIENOS, 1965, GEGUŽIS

pasiekia kitas kolonijas, jeigu ne kaip kitaip, tai bent dainų šventėse
pirmaudamas savo dirigentu.
Dainų šventės — reta manifestacija. Čia visų chorų balsai susilieja
į vieną. Tas balsas galingas. Bet retas. Svarbiausia chorų gyvybės
misija yra periferijose. Ir kol jų turėsime, kol skambės lietuviška
daina, tol būsime ne tik gyvi, bet ir išdidūs. Išskrendantys paukščiai
yra rudens pranašai, išsiskirstantys chorai yra bendruomenės rudens
ženklas. Kol ateina nauji, jauni dainininkai, papildydami išeinančių
į “pensiją” eiles, tol reiškia, kad srovė gyva ir nesenka.
Bet yra kitas pavojus — stoka vadovų ir repertuaro. Kompozitorių
ir dirigentų mažiausia tepriauga. Keletas jaunų talentų ieško sąlygų
svetimose dirvose. Pianistų ir solistų prieaugliu skųstis negalime.
Jauni dailininkai būriais didėja. Nors ir čia, kaip ir apskritai kituose
menuose, yra ženklų, keliančių susirūpinimo. Bet gal blogiausia su
muzikais ir muzikine kūryba. Dailininką vienodai gali matyti lietu
vis ir kitatautis. Poetas gali sau “dainuoti” vienas, jeigu jo abstrakčios
dainos nenorės klausytis lietuviška visuomenė. Kai lietuviškas choras
nebeturės lietuviškos dainos ir savo dirigento, jam beliks tik išsiskirs
tyti. Tai nesklandus tonas jubiliejų džiugesio chore. Bet po iškilmių
atema ir paprasta darbo diena. Šis ir būtų vienas iš ateities rūpesčių
mūsų muzikinėje dirvoje, jeigu norime, kad daina mus lydėtų visą
kelią ir visą gyvenimą. Kad neatsilieptų seniai seniai skambėjusios
dainos aidas: “Ko liūdi, sesute, ko nedainuoji?..”
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L. T, M. Čiurlionio ansamblis 1940-41 metais Vilniuje. Centre — Alfonsas
Mikulskis, dešinėje pirmininkas E. Karnėnas, kairėj — kanklininkių va
dovė Ona MilkųIskienė. Dainininkų tarpe matyti dabar išaugę į solistus —

Stasys Liepas,

A. Stempužienė ir kt.

The Čiurlionis Ensemble in 1940-41 in Vilnius.

Skamba, skamba kankliai...
Viltingas Čiurlionio ansamblio sidabrinis jubiliejus
Juozas Stempužis, Cleveland, Ohio
Šitokioje politinėje krašto situacijoje iš
Kai šiais metais komunistai iškels raudonas
Klaipėdos
į Vilnių atsikelia muzikas Alfon
vėliavas, minėdami 25 metų Lietuvos paver
sas
Mikulskis,
kuris buvo Klaipėdos krašto
gimo sukakti, laisvajame pasaulyje trispalvės
Giedotojų Draugijos mišrių chorų ir Klai
prieglobstyje mes atnaujinsime pažadą tęsti
pėdos
šaulių rinktinės vyrų choro vyriausiu
kovą už pagrindinę teisę — gyventi laisviems
dirigentu. Muziko Mikulskio patirtis Klai
savo protėvių žemėje. Šią kovą ir savo tauti
pėdos krašte organizuojant Gietotojų Drau
nę gyvybę gaivinsime fragmentinės kūrybos
gijos chorus, rengiant Joninių šventes Ramvertybėmis, nes tauta yra nelaisva ir ne visa
byno kalne, vedant kultūriškai politinę kovą
gali dalyvauti didžiųjų vertybių kūryboje.
su stipria vokiečių mažuma, buvo be galo
Išeivijos lietuvių nuolatinėje ir nenutrau
vertinga
jo veiklai Lietuvos sostinėje. Juk
kiamoje kovoje dėl laisvės “per gyvenimą ir
Vilnių reikėjo atgauti kultūriškai, kad jis
mirti keliauja su daina” Lietuvių Tautinis
skambėtų lietuviškomis dainomis, teatru,
Meno ansamblis Čiurlionis. Jų daina, grožio
opera,
simfonijos orkestru, kad po dvidešim
sparnais pakilusi virš karo laukų ir kasdie
ties žiaurios lenkų okupacijos metų, vėl pul
nybės rūpesčių, jau ketvirtį šimtmečio skam
suotų jame lietuvių kultūra.
ba šiapus geležinės uždangos.
1940 m. sausio mėn. 15 d. Vilniuje, pašto
tarnautojų salėje susirinko vyrai, dauguma
buvę Klaipėdos šaulių rinktinės vyrų choro
1940 metu sausio 15
ar Giedotojų Draugijos choro nariai, su ku
Čiurlionio ansamblio meninės ir tautinės
riais muzikas Alfonsas Mikulskis ir įsteigė
veiklos pasireiškimas yra tampriai susijęs su
Vilniaus šaulių rinktinės vyrų chorą, kuris
paskutiniaisiais nepriklausomos Lietuvos įvy
tų pat metų rugsėjo mėn. 22 d. pasivadina
kiais. 1939 m. ankstyvą pavasarį vokiečiai
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ansamb
okupuoja Klaipėdos kraštą. Tais pat metais
liu.
spalio mėn. 10 d. Maskvoje Lietuva priver
To reikšmingo mūsų kultūros istorijai įvy
čiama pasirašyti Lietuvos ir Sovietų Sąjun
kio liudininkai tebėra su mumis: tai pats
gos sutartis dėl karinių bazių įsileidimo Lie įsteigėjas muzikas Alfonsas Mikulskis, pir
tuvos teritorijon, ir Vilniaus krašto grąžini
masis ansamblio valdybos pirmininkas Ed
mo reikalu.
vardas Karnėnas, kanklių vadovė Ona Mi
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kulskienė, solistas Antanas Kavaliūnas.
Tokios tad yra Čiurlionio ansamblio gimi
mo ir krikšto datos.

Nepriklausomybės saulėleidyje

Deja, trumpa nepriklausomo gyvenimo
diena jau slinko vakarop, kai pirmą kartą
Vilniuje suskambėjo Ciurlioniečių daina.
1940 m. birželio mėn. 15 d. raudonoji armija
okupuoja Lietuvą. Okupantai likviduoja lie
tuviškas organizacijas, suima ir kalina bu
vusius priešakinėse pozicijose politinio, visuomenininio ir kultūrinio gyvenimo veikė
jus. Štai kodėl Vilniaus rinktinės choras su
kanklių ir tautinių šokių grupėmis, nebega
lėdamas toliau veikti šaulių vardu, pasiva
dina M. K. Čiurlionio vardu. Okupantas betkokį patriotinį ir kultūrinį veikimą užgiaužė, bet liaudies menas buvo viena tų apraiš
kų, kuri komunistų meno sampratoje turėjo
šiokį tokį respektą. Tokiose aplinkybėse
Čiurlionio ansamblio meninis repertuaras
ryškiai pakrypo į liaudies dainas, kanklių
muziką ir tautinių šokių puoselėjimą. Iš am
žių glūdumos skambančia daina reikėjo iš
sakyti nelaimėje gyvenančiam kraštui savo
tautos skausmą, palaikyti jo dvasią.
Greičiausia nei paties ansamblio įsteigėjo
Alfonso Mikulskio sapnai negalėjo nuspėti,
kad Čiurlionio ansamblio kelias, tėvynės
nedalios žadinimas, vingiuosis Austrijos kal
nų papėdėmis, Švabijos lygumomis, Švarcvaldo miškais, Atlanto vandenimis, pagaliau,
turtingos ir laimingos Amerikos autostrado
mis; kad jų daina skambės keliuose konti
nentuose, įrėždama gilią vagą išeivių pili
grimiškoj kelionėj.
LIETUVIŲ DIENOS, 1965, GEGUŽIS

"Čiurlionio ansamblio kanklininkes 1965 metais.
Iš kairės: Irena Navickaitė, Dalia Liaukonytė,
Aušra Barzdukaitė, Matilda Stasaitė, Danguolė

Istorijos kaprizas ar paradoksas
1948 m. vasario 21 d. Bavarijoje komp.
Viktoras Banaitis Čiurlionio ansamblio aukso
knygoje šiais savo žodžiais taikliai pastebėjo
istorišką ryši tarp lietuvių tragedijos ir čiurlioniečių dainos, anuomet jau plačiai skam
bėjusios Vakarų Europos miestuose:

“Mūsų liaudies daina priklauso prie pačių
gražiausių ir originaliausių lietuvių tautos

LIETUVIŲ DIENOS, 1965, GEGUŽIS

Tamulionytė, Živilė Juozaitytė, Rita Karsokaitė,
Ona Mikulskienė, kanklių orkestro vadovė.

The ensemble’s “Kanklės” musicians in 1965.

dvasios apraiškų. Nuo didžiojo varpininko
dr. Vinco Kudirkos laikų, jau kelinta Lietu
vos kompozitorių karta vis gilinamės į mūsų
liaudies dainos pasauli bei jos paslaptis ir
ieškome jai harmonizuoti būdų, išplaukian
čių iš pačios melodijos savybių. O paskuti
nis žodis šioje srityje, berods, dar negreit
bus ištartas.
Malonu yra atžymėti kad Čiurlionio meno
kolektyvas muzikaliai ir skoningai atlieka
gražiąsias mūsų liaudies dainas ir šokius ir
skleidžia tą mūsų tautos kūrybą Vakarų Eu
ropoje.

“Čiurlionio ansamblio kanklių orkestro vadovė
Ona Mikulskienė.
Director of the “Kanklės”

orchestra, Mrs. Ona Mikulskis.

Čiurlinio ansamblio vyrų choras. I eil. iš kairės:
Jonas Citulis. Mindaugas Leknickas, Gytis Mo
tiejūnas, Rytas Babickas, chormeisteris, Alfon
sas Mikulskis, dirigentas, Arvydas Kižys, Algis
Penkauskas, Antanas Kavaliūnas, Algis Gylys;
II eil.: Jonas Verbyla, Albertas Korsakas, Romas
Apanavičius, Henrikas Johansonas, Saulius Arrdiitis, Vincas Urbaitis, Petras Kudukis, Edvar
das Brazauskas, St. Pabrinkis, Zenonas Gobis;
III eil.: Petras Lėlys, Jurgis Šenbergas, Pranas
Mašiotas, Vladas Plečkaitis, Romas Zylė, Vikto
ras Laniauskas, Jonas Koklys, Antanas Beržinskas ir Gintautas Sniečkus.

The male chorus of Čiurlionis Ensemble.
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gęs ugniagesių uniforma, bėgo nuo gestapo
Į Panevėžį ir ten slapstėsi vienuolyne.
Paskutini karta čiurlioniečiai susirinko
Vilniaus geležinkelių stotyje 1944 m. birželio
mėnesio 23 d. vykti koncertui Į Šiaulius, bet,
deja, lauktasis traukinys jau nebeišėjo... Už
kelių savaičių daugelis mūsų apleido gimtuo
sius namus, nes liepos-spalio mėnesiais ma
sės lietuvių bėgo Į Vakarus.
Pirmasis koncertas Vienoje

~Yra stačiai istorijos kaprizas ar paradoksas,
kad mūsų tautos dainiaus Maironio šūkis:
‘Tegul skamba mūsų dainos po šalis plačiau
sias...' turėjo progos realizuotis tik šių laikų
didžiausios suirutės metu, kai pati mūsų
tėvynė Lietuva pergyvena didžiausią savo
istorijos tragediją.”
Muz. Alfonsas Mikulskis Čiurlionio an
sambli ne tik išorine tautine forma papuošė,
bet taip pat Įglaudė ji i visas tautinio meno
apraiškas — liaudies dainas, šokius, kanklių
ir liaudies instrumentų muziką, ir svarbiau
sia — Įkvėpė jam ir vidini lietuvio dainiaus
charakteri, sakytume, net misiją.
Pranašiški Vinco Krėvės žodžiai pasakyti
dainiaus Rainio lūpomis ‘: Šarūno” dramoje
buvo ir tebėra Čiurlionio ansamblio kūrybi
nių polėkių, tautinės veiklos ir vidinės iš
tvermės Įstatymas:
“Bet mes tai tėvynės kraujas, kuris gaivi
na dabartį, mes jungiame tėvus su sūriais,
praeiti ir ateitį, mes debesėliai, kurie lyja
dainelių lietų, jaudina ir žadina krūtinėje
karo žygių meilę, garbės troškimą. Mes Lie
tuvos kraujas, nes dainomis gaiviname jos
krūtinę, kad neapmirtų...”

Tarp Vilniaus ir Vokietijos
Sidabrinio jubiliejaus proga tenka pažvelg
ti ir Į Čiurlionio ansamblio veiklos skaičius,
pažvelgti Į tuos Įvykius, kurie pripildė jų 25
metų istoriją.
1944 m. išleistame leidinėlyje minima to
kia ansamblio sudėtis: vyrų choras su 68 dai
nininkais, kanklių grupėje 15 kanklininkių,
tautinių šokių grupėje 25 šokėjai, liaudies
meno grupėje 54 dainininkai ir literatų sek
cijoje 10 poetų, rašytojų, literatūros mėgėjų,
kurių tikslas buvo žodžio menu paįvairinti
ansamblio koncertus. Minėtame laikotarpyje
čiurlioniečiai koncertavo Kaune (Valstybės
Teatre, Trijų Milžinų salėje, buv. Karininkų
Ramovėje), Panevėžyje, Ukmergėje, Trakuo
se, Zarasuose, Lentvaryje, Butrimonyse, Aly
tuje, Švenčionyse, Adutiškėse, Onuškyje,
Kruonyje, Kaišiadoryse ir bene 15 koncertų
davė Vilniaus radijo stotyje. Nors tai buvo
bolševikų ir nacių okupacijos metai, ansamb
lis vistiek rengdavo Vasario Šešioliktosios
proga savo tradicinius koncertus Vilniaus te
atre, arba Filharmonijos rūmuose. Lietuvių
masės plaukdavo tų koncertų proga Į teatrą
išgyventi dainoje paslėptos tautinės demon
stracijos.
Stipriai besireiškiančios patriotinės nuotai
kos, žinoma, okupantai negalėjo pakęsti.
1941 m. enkavedistai, Įsibrovę Į ansamblio
būstinę (Vilniuje, Gedimino gatvė nr. 22), su
ėmė ir Sibiran ištrėmė čiurlionietĮ Mykolą
Irlikį, o vokiečių okupacijos metais — 1943 —
ir pats vadovas Alfonsas Mikulskis, persiren-
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1944 m. rugpiūčio mėn. 17 d. greitasis
traukinys su vokiečių kariais ir pabėgėliais
sustojo Austrijos sostinėje Vienoje, Franz
Josef geležinkelio stotyje. Juo atkeliavo Į Vie
ną ir muzikas Alfonsas Mikulskis su būreliu
čiurlioniečių. Jau rugpiūčio mėn. 28 d. čiur
lioniečiai čia pradėjo savo veiklą, Į talką pa
sikvietę tautinių šokių vadovę Mariją Baro
naitę. Po dviejų mėnesių, spalio mėn. 24
dieną Čiurlionio ansamblis su simfonijos or
kestru Vienos Koncertų Rūmuose, Mozarto
salėje, duoda pirmąjį savo koncertą už Lie
tuvos ribų. Tų pat metų pabaigoje, gavęs
patikinimų iš lietuviškų veiksnių, ansamblis
persikelia į Berlyną, kur 1945 m. sausio mėn.
atlieka dešimti koncertų ir karo audrų sūku
ryje vasario mėnesi persikelia Į Kempteną.
Nuo 1945 m. vasario mėnesio iki karo pa
baigos, gegužės mėn. 8 d., ansamblis išgyve
na sunkų, du mėnesius trukusi bandymą. Šie
du mėnesiai buvo tokie nuotykingi, kad vien
tik jų istorijos užtektų parašyti knygai su
tokiais skyrių pavadinimais: Nežinoma kelio
nė Į sidabrini slėni; Išsiskyrimas su žmono
mis ir mylimosiomis; Žygis Į Parthenus; Atkasimas lavina užgriauto kaimo; Hydroelektros jėgainės statyboje; Ežerai Alpių viršūnė
se; Apkasų statyboje; Bėgimas Į Šveicariją;
Susitikimas su Lichtenšteino kunigaikštiene...

Susitikimas su generolu De Lattre
rle Tassigny
Karo pabaiga čiurlioniečius užtiko Įsikū
rusius vienoje arklidėje netoli Feldkircheno,
prie Šveicarijos sienos, išvargusius, be pasto
gės ir duonos kąsnio, pilnus spėliojimų ir ne
žinios dėl ateities.
Sekančią dieną po Reicho ginkluotų pajėgų
kapituliacijos, gegužės mėn. 9 d. Berlyne
Prancūzijos armijos vadas generolas de Lat
tre de Tassigny išleido Įsakymą Nr. 9 Pran
cūzijos Lsios armijos karininkams, puskari
ninkiams, korporalams ir kareiviams atšvęsti
herojišką Lsios armijos pergalę. Po dviejų
savaičių generolas Tassigny asmeniškai at
vyksta Į Lindau prie Bodeno ežero, kur bu
vo Įsikūręs armijos štabas, dekoruoti karius
už žygius karo lauke.
Po įspūdingo karinio parado, vakare Įvy
ko koncertas, Į kuri atvyko generolas, lydi
mas alijantų karininkų ir buv. JAV ambasa
doriaus Maskvoje W. C. Bullit. Koncerto
estradoje — Čiurlionio ansamblis! Tokie gra
žūs, spalvingi, darniai dainuoją ir šoką su
prancūzu kalbos pranešėja Alena Karazijie
ne priešakyje...
Koncertui pasibaigus, generolas priėmė an
samblio atstovus — muziką Alfonsą Mikulskį,
inž. Merki, Aleną Karazijienę ir Klevą Mic
kevičiūtę, kurie atsargiai ir trumpai papasa
kojo generolui ansamblio tremtinišką kelią.
Generolas dideliu dėmesiu juos išklausė ir
nieko nesakęs kreipėsi Į ansamblio atstovus
atlydėjusį pulkininką:

—“Įkurdinkite lietuvių grupę kur nors ne
toli manęs”.
Netrukus du autobusai čiurlioniečius ir jų
mantą iš arklidės vežė Į Langenargeną. Čia
dideliame viešbutyje atgijo intensyvus dar
bas, bet neilgam.

Prancūzų nelaisvėje

Po savaitės vėl Įsakymas per 40 valandų
iš Langenargeno išgabenti. Kodėl? Kur? Spė
liojimai nukrypo Į politinius motyvus, kurie
vėliau pasitvirtino. Langenargene buvo Įsi
kūręs armijos spaudos skyrius ir karo kores
pondentai, kurių tarpe buvo ir raudonosios
armijos karininkas. Atrodo, kad čiurlioniečių
ir bolševikų buvimas toje pačioje vietovėje
reiškė interesų susikirtimą. 24 valandoms pra
ėjus, vėl lagaminai ir kelionė mažais Austri
jos vieškeliais Į nuo miesto atokiao, tarp ža
liuojančių medžių paskendusią Bad Diezlings vietovę. Čia patogiai Įsitaisęs ir aprū
pintas geru maistu ansamblis sulaukia neti
kėto smūgio — prancūzų armijos štabas pra
neša, kad generolo patvarkymu čiurlioniečiams draudžiama iki birželio mėn. 15 die
nos išvykti bet kur koncertuoti.
Susikomplikavusi padėtis už poros dienų
pragiedrėjo, kai Į Bad Diezlings atvyko šta
bo karininkas su Paryžiaus filmų režisierium
pranešti, jog birželio mėn. 15 d. Bad Schachene armija rengia pergalės šventę ir ge
nerolas noris svečiams padaryti staigmeną —
pristatyti Čiurlionio ansambli. Dėl to ir buvo
ansambliui uždrausta iki minėtos dienos
koncertuoti.
Užvirė darbas. Šventė, kurioje dalyvavo
Prancūzijos, Maroko, Anglijos, Amerikos ir
net Sovietų Sąjungos žymiausi karo vadai ir
5,000 karių, buvo viena Įspūdingiausių Ciur
lionio ansamblio 25 metų istorijoje!
Po koncerto ansamblis tuojau tapo oficia
liai Prancūzų Lsios armijos Rhine et Danube
karo teatro nariais, su pilnomis privilegijo
mis naudotis karininkams skirtais viešbučiais
ir teise keliauti per visas tris okupacines
zonas.
Į karališkąją aukštumą

Birželio mėn. 23 d. čiurlioniečiai atvyksta
Į Kempteną, kur miesto teatre duoda keturius koncertus. Čia ansamblis Įsteigia Lietu
vos Nepriklausomybės Atstatymo Fondą, pa
skirdamas jam savo koncertų pajamas. Lie
pos men. 1 d. Ravensburgo teatre lyja an
samblio garbei Voralbergo rožių lietus, o lie
pos 24 d. pasirašoma sutartis su JAV kariuo
menės Special Service skyriumi, ir ansamblis
išvyksta pirmųjų gastrolių amerikiečių Įgu
loms.
1945 m. ansamblis išraižo Pietų Vokietiją
tarp Baden Badeno ir Konstancos. Rugsėjo
mėn. čiurlioniečiai pasigamina kankles, ku
rios lapkričio mėn. 11 dieną suskamba Wurzacho teatro scenoje! Gruodžio men. 1 d. an
samblis iš Austrijos persikelia laikinai Į Reutlingeną ir pagaliau Kūčių dieną, t.y. gruo
džio mėn. 24, Įsikuria Dettingene prie Ura
cho, taip vadinamoje Karališkoje Aukštumo
je. Kiekvienam menininkui yra reikalinga
aukštuma jo meno sparnams išsikleisti. Ka
rališkoji Aukštuma Dettingene čiurlioniečiams ir buvo toji vieta, kurioje jie sukūrė
lietuviškojo meno ir savo garbės mitą ir ku
rioje jie išsilaikė iki 1949 m. gegužės mėne
sio pabaigos, iki išvykimo į JAV-bes.
LIETUVIŲ DIENOS,

1965, GEGUŽIS

Čiurlionio ansamblis 20-ties metų sukakties koncerte Clevelande 1960 metų
birželio 4 d. Dešinėje dir. A. Mikulskis, vidury — N. Aukštuolienė, jau Vo-

Karališkoje Aukštumoje užvirė
darbas: muzikas Alf. Mikulskis
komponavo muziką kanklių ir
pučiamųjų orkestrams, harmoni
zavo dainas chorui, gi Baronaitė
ruošė tautinių šokių choreogra
fiją. Nuo ryto iki vakaro pro Ka
rališkosios Aukštumos Aukštu
mos langus į vyšnių ir obelų so
dus veržėsi lietuviškoji daina.
Pavasario sodų žydėjimo metu
gimsta meilė, veda pirmos jau
nos dainininkų poros... Karališką
ją Aukštumą lanko generolai,
vyskupai, diplomatai ir iš už ge
ležinės uždangos prasiveržę Lie
tuvos partizanai.

kietijoje buvusi populiari ansamblio solistė, talkinusi ir šiam koncertui,
The 20th anniversary concert of Čiurlionis ensemble on June 4, 1960.

Čiurlionio ansamblis Clevelande 1950 m., ką tik atsikūręs JAV-se.

The ensemble in 1950, when it reorganized in Cleveland, Ohio.

Čiurlioniečių darbo diena

Penkerių metų (1944-1949) lai
kotarpis Austrijoj ir Vokietijoj
yra vienas monumentaliausių an
samblio istorijoje. Čiurlionis čia
iškyla Į profesionalinio lygio vie
netą, savo gyvenimą paskiria kū
rybai išimtinai, Įsiveda profesio
nalinio darbo, ir net gyvenimo,
metodą, laimi visuotinį pasiseki
mą ne tik tremtiniuose, bet ir
Vakarų Europos publikoje ir me
no kritikoje.
Įdomumui norėčiau patiekti
normalios čiurlioniečių darbo
dienos tvarką Dettingene 1947
m. kovo mėn.: 8 vai. — keltis,
9 vai. kondicinė mankšta ir tau
tinių šokių repeticija, 10 vai. —
Nukelta Į 14 psl.
LIETUVIŲ DIENOS, 1965, GEGUŽIS
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Aloyzas Baronas

Priemiestis

Niekas nepasikeitė, tačiau mano gyvena
mas rajonas kasmet blogėjo, todėl, kad visi
arčiau gyvenę pažįstami susirado geresnius
ar patogesnius namus ir butus. Kai aš aplan
kydavau juos, grįžus atrodė koks skurdus
tas mano kvartalas, nors jame anksčiau visi
gyvenom ir buvom patenkinti. Dabar, rodos,
staiga sumažėjo medžių, krito daugiau dul
kių ir tie namai traukėsi į žemę kaip žmonės
ir senėdami pilkėjo. Tačiau aš niekur nesikrausčiau, nes nežinojau, ar rasiu taip arti
nuo namų darbo, be to, visa kas mane domi
no, buvo čia pat. Tuo tarpu visi kiti lindo iš
rūsių, kėlėsi iš pasenusių namų ir bėgo iš ta
riamai blogų kvartalų. Jie pirko rezidenci
jas užmiestyje, jos buvo gražios, lyg rodos
jos nebebuvo namai, bet pilys, kurios sau
gojo nuo ligų, senatvės ir skausmo, ateinan
čio vienokio ar kitokio nepasisekimo forma.
Aš kartais pamąstydavau, kas pirma pa
sensta: žmogus ar rezidencija, ir tai mane
truputį erzino. Vieną kartą sutikau bičiulį
Balį, kuris su žmona jau prieš porą metų
buvo išsikėlęs į tolimą priemiestį ir į darbą
važinėjo traukiniu. Ir Balys man linksmai
pasakė:
— Atvažiuok. Tik valanda traukiniu. Sa
vaitgaliais eina trys traukiniai, gi šiokiadie
niais dvigubai.
Aš pažadėjau, bet užtrūko pusmetis, kol
savo pažadą įstengiau įvykdyti. Išvažiavau
rudenišką spalio vidurdienį. Buvo apsiniau
kę ir šilta. Traukiny jaučiausi svetimas ir
vienišas, ir man buvo liūdna žvelgiant į bė
gančius krūmus ir sandėlius, virš kurių ka
bėjo dūmai ir rūkas. Man rodėsi, kad aš
dar labiau esu vienišas ir degraduotas, kaip
anglinis garvežys, kuris beliko tik senuose
apsakymuose. Rudeniška diena buvo graži
ir liūdnai nuteikianti, nes atrodė, kad aš
vykstu įsitikinti, kaip kiti gražiai gyvena,
kad dar labiau pajusčiau savo bejėgiškumą.
Mąsčiau apie bėgantį laiką, bet jei laikas ne
bėgtų, aš nežinočiau ką veikti. Lėkė garve
žys, nuo jo greičio pakildavo lyg paukštės
prie pylimo vėjo sunešti lapai, švystelėdavo
pusnuogės medžių viršūnės rusvom ir raudo
nom spalvom. Jie buvo arti mirties ir todėl
ilgesingai gražūs.
Mažoje stotelėje išlipome tiktai trys. Du
skubiai nuėjo keliu, gi aš dairiausi. Netoli
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stovėjo maždaug ketverių metų berniukas ir
žiūrėjo į mane ir nueinantį traukinį. Jis bu
vo šviesaus veido, ir akys buvo tokios dide
lės, kad aš prisiminiau vaikystėj buvusią
kaimyno mergaitę, mirusią džiova. Man Ba
lys buvo sakęs, kad jo namai netoli nuo sto
ties, kad jie naujausi gatvėj, tačiau aš vistiek
netoli stoviniuojantį žmogų angliškai pa
klausiau:
— Ar nežinote, kur čia Balio namai?
Vos man spėjo pasakyti, kad netoli, kairėj,
kaip priėjo berniukas ir ramiai lietuviškai iš
tarė:
— Jūs atvažiavote pas mano tėtytę?
Aš pagalvojau, kad tai galėjo būti Balių
sūnus ir pasakiau:
— Taip.
— Eime, aš nuvesiu, — pasakė berniukas,
ir mes ėjome abu draugiškai kalbėdamies
apie orą ir medžius kaip seni pažįstami.
Ant naujų puošnių namų laiptų jau stovė
jo Balys ir šypsojos:
— O, jis dažnai nueina į stotį, — parodė į
sūnų, — tiesiog nuostabu, nepažįsta laikro
džio, o į traukinių atėjimą beveik tiksliai pa
taiko.
— Žinai, vaikai pastabūs, — pasakiau, bet
atsiminęs, kad tai bendratis, o ne kompli
mentas, pridėjau: — Tikrai gražus ir puikus
berniukas.
Įėjome į vidų. Viskas buvo nauja, gražu ir
švaru. Rodos, kvepėjo naujos lentos ir buvo
malonu žiūrėti į durų ir grindų linksmai švie
sų atspalvį.
Mes apžiūrėjome namus, pažvelgiau pro
langą į plačius gluosnius ir susėdome salone.
Ligi pirmo traukinio į miestą buvo trejetas
valandų, o ligi antro penketas, bet aš žinojau,
kad grįšiu pirmuoju. Tačiau Balys, lyg išskaitydamas mano mintis, pasakė:
— Čia pabūsi pusdienį. Išvažiuosi naktį,
o gali net ir rytoj. Pernakvosi. Vietos čia net
perdaug. Ar tu vis dar geri alų? — kalbėjo
draugiškai ir pylė į mažus, net permažus,
stikliukus konjaką.
— Taip, bet tokiuos gražiuos namuos toks
mužikiškas gėrimas kaip alus gerti beveik
nusikaltimas, — pasakiau.
— Tai nieko, — šypsojosi Balys, — aš anks
čiau gyvenau anoj lūšnelėj, — parodė pro
langą į netoli stovintį namelį, — kurią pir
kau drauge su sklypu. Ten gyvendamas ir
pasistačiau šį. Daug pats dirbau. Dabar ten
gyvena seni pensininkai. Seniau jie mokėjo
nuomą, bet dabar moteris aptvarko namus,
prižiūri berniuką, tai net aš jai turiu primo
kėti.
— Tai žmona irgi dirba? — pakausiau.
— Žmona? — pakėlė akis Balys, — tai ar
nežinai, ji jau keletas mėnesių kaip pabėgo.
Visas pasaulis tai žino, — kalbėjo jis ramiai.
— Ne, nežinojau, — tariau, — dažnai mums
atrodo, kad visi žino, bet juk kiekvienas turi
savų reikalų, — gėriau konjaką užsigerda
mas alum. Visa tai truputį šildė, bet mintis
išvažiuoti pirmu traukiniu tebebuvo stipri.
Nesupratau, kaip nuo tokio vyro galėjo pa
bėgti žmona ir palikti tokiuos namus ir tokį
berniuką. Tiesa, mintyse švystelėjo gana ne
trumpa panašių atsitikimų eilė, tačiau tai
buvo kiti, tai buvo kažkur kitur, gi čia buvo
atsitikę su mano pažįstamu ir, lyg nenorė
damas tikėti, pasakiau:
— O ar tu ją atgal priimtum?
Balys šyptelėjo, norėjo kažką sakyti, bet
staiga atsigręžė. Nuo virtuvės bėgo berniu
kas ir šaukė:

— Tėtyte, vanduo bėga!..
— Kur? — atsistojo susirūpinusio šeimi
ninko veidu Balys, bet tuo metu įėjo senyva
moteriškė ir pasakė:
— Mūsų name pradėjo lašėti vanduo. Ma
tyt, vamzdis kur prakiuro.
— A, žinai, seni namai, — atsisuko į mane
Balys.
— Eime, pažiursime, kas yra, — tariau
atsikeldamas.
— Užsuksiu vandenį, jei negalėsiu greit
pataisyti, — pasakė Balys, — galėsime toliau
pabendrauti. Gali čia pavartyti knygas ar pa
siklausyti muzikos, — pridėjo, bet aš norė
jau eiti ir atsakiau:
— Einame abu.
Perėjom kiemą. Buvo apsiniaukę ir niūro
ka, kažkaip tikrai graudžiai rudeniška. Neto
li stovėjo belapių medžių reta eilė, tik ver
kiantys gluosniai tebeašarojo supdami dar
beveik žalius pailgus lapelius...
Senoje virtuvėje prie pat grindų buvo pra
rūdijęs vamzdis. Balys užsuko vandenį ir pa
sakė moteriškei:
— Vėliau pataisysime. Kai reiks vandens,
užeikite pas mus.
Lauke dar labiau niaukėsi. Buvo minkšta
ir vis dar šiltoka. Aplink atrodė žalia ir rus
va, tolėliau bėgo melsva, neaukšta miško li
nija. Jaučiausi lyg kaime ir viskas atrodė kaž
kaip neįprastai. Rodos, lyg žmogus būtum
grįžęs į praeitį. Sustoję lauke apžvelgti namo
ir pasidairyti kalbėjome apie kainas. Aplink
buvo prisodinta gyvatvorių ir želmenų. Prie
cemento laiptelių į pakalnę buvo dvi vazos,
kurios man atrodė senamadiškai prie tų tie
sių linijų pastato. Su mumis kartu stovėjo
berniukas ir kaip senis kalbėjo:
— Pavasarį pasodinsime gėlių. O dabar jos
sušals. Bet medžiai žiemą nesušąla.
— Seni medžiai kartais sušąla ir nebeatsigauna, — pasakiau ir vėl sukome į vidų, gi
berniukas paklausė:
— Ponas šiandien važiuos namo?
— Kas taip negražiai klausia! — perspėjo
tėvas.
— Kas čia negražaus, — atsakiau. — Taip,
važiuosiu, tuoj, už poros valandų.
— Aš irgi eisiu į stotį, — pasakė vaikas.
— Gerai, galėsi eiti, — lyg pyktelėjo Balys,
— o dabar bėk pasivažinėti automobiliuku.
Vėl įėjom į vidų ir susėdom prie konjako,
kuris pamaišomas su alumi jau regimai pra
dėjo imti.
— Puikus berniukas, — vėl pasakiau, lyg
pritrukdamas kalbos.
— Tai mano visas turtas. Visas džiaugsmas.
Niekai ir tie namai. Aš darbe per visą dieną
jo pasiigstu. Dėl jo galėčiau viską paaukoti.
Atiduoti visa, ką žmogus žemėje turi. Atsi
žadėti turto ir poilsio.
Matyt, mane gėrimas veikė, kad aš pa
klausiau:
— Taip, bet ką jis mano, kur jo mamytė?
— Jis galvoja, kad išvažiavo į miestą ir ka
da nors parvažiuos, — lyg nervindamasis ir
pirštais gniaužydamas rusvo porcelano stik
lelį kalbėjo Balys, — juk negaliu aš sakyti,
kad ji mirė. Vaikas eina į stotį ir stebi. Bet
vieną dieną aš turėsiu pasakyti, gi dabar
vaikas eina prie traukinio ir laukia. Ir negali
neleisti. Supranti, geriau ji būtų mirus. Ži
nau, tai piktžodžiavimas, bet tada ji nepa
rašytų laiškų. Ji man parašė, kad ji labai myli
mūsų berniuką ir turinti teisę aplankyti. Ir
ji aplankysianti. Ir ką aš turėjau sakyti vai
kui? Ar turėjau nutylėti ir meluoti, kad jį
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mamytė pamiršo? Aš pasakiau, kad ji kada
nors atvažiuos. Jis dabar laukia ir laiško. Ir
pasakyk,ar galiu jo neleisti į stotį to gero
pusblokio. Bet tu, turbūt, gali suprasti, kaip
galima jaustis, kai sūnus, kuris yra tavo gy
venimas, kasdien laukia to, kurio tu labiau
siai neapkenti.
Išgėrėm, suvalgėm po griežinį sausos deš
ros, ir aš vėl, tik šį kartą daug drąsiau, pa
kartojau:
— O ar tu ją, jei grįžtų, priimtum?
— Niekada, niekada! — atsistojo Bays, jo
veidas buvo įraudęs. Jis perėjo įstrižai didelį
saloną, ir aš jaučiausi, lyg būčiau pasakęs
ką blogo, lyg pradėjęs muštynes, ir skubėjau
pasitaisyti:
— Atsiprašau, bet gi tu sūnų labai myli.Tai
tik dėl jo?
— Ne, ne. Sako, nuo meilės ligi neapykan
tos vienas žingsnis, galima tuo tikėti, bet
ne atvirkščiai. Niekada, niekada, — jis gniau
žė kumščius, paskui staiga atsisėdo ir tyliai,
lyg su palengvėjimu pridėjo: — o iš antros
pusės, ji jau, rodos, laukia kūdikio.
— Tai suprantama, — sakau žvilgterėda
mas pro langą į tuščią sklypą, už kurio to
liau buvo besisukančio geležinkelio pylimas,
stulpai ir medžiai, vienišom viršūnėm besiveržią erdvėn, kuria plaukė žemi debesys.
Rodės, jie slėgė visa, net ir mus čia tame
erdviame salone. Šaligatviu pravažiavo grei
tai mindamas automobiliuku berniukas, aš
vėl atsisėdau. Šnekučiavomės apie praeitį,
ateitį ir lengvai tvarkėme visa, kas ne mums
priklausė. Vertėme diktatorius ir dalijom že
mes, negalėdami patys išspręsti savo mažų
reikalų.
Į vidų įėjo berniukas ir žiūrėjo į mane. Aš
žvilgterėjau į laikraštį. Ligi traukinio bebuvo
pusvalandis. Maždaug tuo pačiu metu turėjo
ateiti ir traukinys iš miesto.
— Žinai, aš važiuosiu. Tu galėsi dar ir tą
vamzdį pataisyti, — pasakiau Baliui.
— Pabūk, taip biauru vienam, — kalbėjo
jis, bet aš užsispyriau.
— Vėl kada atvažiuok, — tarė patylėjęs.
— Gal kada nors, — murmtelėjau.
— Aš eisiu su ponu, — pasakė berniukas.
— Gerai, galėčiau ir aš palydėti, bet aš ei
siu to prakeikto vandens taisyti, — kalbėjo
Balys. — Bet geriau tu važiuok.
— Gal vėl kada užsuksiu, — pasakiau, ir
mes abu su berniuku išėjome į stotį. Buvo
jau vėloka rudens popietė. Ėjom beveik ty
lėdami. Aš buvau išgėręs ir suglumintas. Man
buvo pikta ant žmogaus, kuris mano esąs
toks didelis, tačiau esmėje tėra tik kraujo
pripiltas balionas. Pradūrei, ir baigta.
Stotyje atsisveikinau berniuką. Vėl tebuvo
tik pora žmonių. Abu traukiniai atėjo kartu.
Iš miestinio traukinio teišlipo senyvas vyras
ir paskubomis nuėjo gatvele. Įsėdau į savo
vagoną ir pro langą stebėjau. Vis staigiau
niaukėsi. Berniukui pamojavau ir, kai trau
kinys pradėjo judėti, jis apsisuko eiti. Lietus
pradėjo krapnoti. Berniukas iš lėto žingsnia
vo getoną kapišonėlį užsimaukšlinęs ir gal
vą nuleidęs kaip senis.
Traukinys sukosi ir buvo matyti dvi į tolį
lekiančios bėgių lygiagretės, kurios atrodė
kad tolumoje susitinka, bet žinojau, kad tai
greičio ir nuotolio apgavystė. Išsitraukiau
cigaretes ir sėdausi, dar mesdamas žvilgsnį
pro langą, kur į tolumas skubėjo bėgiai, la
bai artimos, tačiau nesusisiekiančios, tarsi
meilės ir neapykantos linijos, kuriomis eina
gyvenimas.
LIETUVIŲ DIENOS, 1965, GEGUŽIS

Kas moka ją be ašarų minėti,
Tikrai, tas turi širdį prastą, kietą,
Užuojauta įeiti jon negali,
Nei supratimas, kaip mažiausią dalį
Jos tikro grožio širdyje patirti,
Ir nei dėl jos ją noras verkti ima.
Bet liūdesį, troškimą
Pajunta verkti, ašarose mirti
Ir be paguodos kenčia suspaudimą,
Kurs taria sau širdy: Dabar tik matom,
Kas mums ji buvo ir ką mes praradom.

DANTE ALIGHIERI

DANTE ALIGHIERI
KANCONA BEATRIČEI MIRUS

(Iš “Vita Nuo va”)

Dėl didžio sielvarto nuliūdę akys,
Tiek ašarų kančios jau iškentėję,
Nesuramintos turi tik liūdėti;
Ir kad aprimtų sielvartas, man tekęs
Ir su kuriuo mirtin lėtai artėju,
Turiu aš jį dejonėmis minėti.
Ir kai menu, kiek teko jums kalbėti,
Kai dar gyveno, apie savo ponia,
Ir nūn jums, kilnios ponios, tarsiu tiesiai,
Ko niekam neminėsiu, —
Tik jūs užjausti galite maloniai:
Pro ašaras tik apie tą kalbėsiu,
Kuri taip nelauktai dangun išėjo,
Ir likt su Meile liūdesy turėjau.
Į dangų Beatričė pasikėlė
Į šalį tą, kur angelų ramybė,
Palikus, ponios, skaudų vienišumą.
Ne šaltis ir ne karštis ją sugėlė,
Kad, kaip kitoms, atimtų jai gyvybę, —
Netekom jos dėl didžio jos gerumo.
Nes neapsakomo jos nuolankumo
Šviesa taip perėjo per visą dangų,
Jog net nustebo amžinas Kūrėjas,
Meilingai panorėjęs
Turėti pas save tą perlą brangų,
Ir kvietė ją, kad liktų ten atėjus,
Supratęs, kad pasaulis šis niekingas
Nevertas sielos tos, didžiai kilmingos.

Turėjo gražų apdarą padėti
Kilnioji siela, kad grožiu spindėtų
Garbėj pasiekusi garbingą šalį.

Dejonės širdį taip suspaudžia,
Kai mano liūdnos mintys man parodo
Vėl tą, kuri man širdį padalino;
Nekartą prisiminęs mirtį skaudžią,
Šaukiu ilgėdamos ją lyg paguodą,
Jog baltis veido spalvą numarina.
Ir taip mane tos mintys surakina
Ir pajuntu kančios aš tokią jėgą,
Jog sudrebu nuo skausmo, kurs apjuosia,
Ir taip staiga keičiuosi,
Jog nuo žmonių iš gėdos tuoj pabėgu
Ir Beatričės verkdamas šaukiuosi.
Ak, tu mirei! pratrūksta skaudūs žodžiai,
Ir kai šaukiu aš ją, mane ji guodžia.

Nuo skausmo ašarų, klaikių dejonių
Širdis kankinas, vienumoj palikus,
Jog tik gailėtųs, jei kas tai matytų;
Ir kaip begyvenau aš, mano poniai
Kitan pasaulin amžinai išvykus,
Jokia kalba, žinau, nepasakytų.
Tad, ponios, ką jaučiu, nė aš jums šito
Nepasakysiu, nors ir kaip norėčiau;
Kančia kartus gyvenimas man virto,
Kuriam tik kapas skirta,
Ir lyg “nedraugas man" visur girdėčiau,
Vos tik kieno, ką primenu, patirta.
Tačiau madona mato mano kančią,
Jai užtariant nukris tie skaudūs pančiai....
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Graudi kancona, verkdama nūn eiki,
Kol vėl ponias ir paneles surasi,
Kurioms juk tavo sesės
Nekartą, būdavo, vien džiaugsmą kelia.
Dabar tu, mano liūdesio dukrele,
Bėk paguosta, suraski jas mieląsias!
Vertė A. Tyruolis

Dantė čia kreipiasi į tas ponias, kurioms,
pagal tų laikų paprotį, ir dažniau paskaitydavo
eilių apie Beatričę. Dėl to tik joms ryžtasi išsa
kyti savo sielvartų. Beatričė apie 1288 m. ište
kėjo už Simone de Bardi, bet mirus jos tėvui,
ir pati po pusmečio mirė 1290. Dantė nusira
minimui ėmėsi teologinių ir filosofinių studijų.
Mirus žemiškajai meilei, žvilgsnį nukreipė į dan
giškųjų ir, tų studijų pasėkoj, ryžosi apie Bea
tričę sukurti tai, ko dar niekas nebuvo sukūręs
apie žemiškų moterį. Dieviškoji Komedija (13071321) yra Naujojo Gyvenimo (Vita Nuova, 12921295) kaip ir tęsinys, be to, yra tarp abiejų vei
kalų konstrukcijos panašumo. Abu veikalai yra
vizijinio pobūdžio. Kancona — iš Provanso per
imta, Dantės, Petrarkos išdirbta poetinė forma.
Lietuvių poezijoj ta forma nevartota.
A. T.
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DANTĖS ALIGHIERI GYVENIMO BRUOŽAI
Didžiojo poeto 700 metų gimimo sukakčiai
Stasys Santvaras, So. Boston, Mass.
Malonūs giminaičiai Lietuvos ka
ralių Mindaugų nužudė 1263 metais.
Maždaug po dviejų metų Italijoj gi
mė Dantė Alighieri. Taigi didžiojo
poeto gimimas lyg ir sutampa ne
tik su kruvina mūsų tautos nelaime,
bet ir su istorinės Lietuvos didybės
pradžia.
Dantė Alighieri, trumpai ir be
veik visuotinai vadinamas Dante,
gimė Florencijoj, gegužės men. pa
baigoj ar birželio pradžioj, 1265 me
tai. Apie jo motinų, kuri turėjo mir
ti jauna, težinoma tiek, kad jos var
das buvo Bella. Tėvas Alighiero di
Bellincione di Alighiero, miręs apie
1283 m., priklausė žemesnio laips
nio kilmingai miestiečių šeimai (lie
tuviškai tariant — bajorų, bet ne di
dikų luomui), kuri jo gyvenamu lai
ku rodė ne kilimo, bet veikiau smu
kimo ženklų. Jaunasis Dantė (var
do forma sutrumpinta, sufamiliarinita iš Durantė, kas lietuviškai reikš
tų trunkantis, išliekantis), nepai
sant šeimos reikalų blogėjimo, jau
nystę praleido didikiškai; kaipo
toks, tarnavo kavalerijoj, dalyvavo
kautynėse prie Campaldino 1289 m.
Nėra tikrų duomenų, tik spėjama,
kad gramatikų ir filosofijų jis stu
dijavo pas šv. Kryžiaus pranciško
nus Florencijoj. Retorikos, grei
čiausia, mokėsi pas filosofų ir re
torikų Brunettų Lantinį Bolognijoj,
kur 1287 ar kiek anksčiau poetas
gyveno. Palikti darbai rodo, kad
Dantės išsimokslinimas buvo pla
tus ir gilus.
žmonės mėgsta grįžti į praeitį ir
joje pasidairyti. Ypačiai smagu pri
siminti tai, kas buvo malonu ir
miela, kas turtino ir gydė sielų.
Smagu šia proga ir man atsigrįžti
į tas vilčių kupinas dienas, kai gy
venau ir mokiausi Italijoj. Pramo
kęs italų kalbos, iš arti susipažinau
ir su Dantės kūryba. Buvau įsigi
jęs beveik visus jo raštus, o Kome
dijos turėjau net tris laidas su gau
sybe aiškinimų bei komentarų. De
ja, tas mano turtas liko Lietuvoj.
Iš tų dienų mano atminty tebėra iš
likusi tik viena Dantės Pragaro ter
cina, kuri yra puiki savo mintim
ir kalbine muzika:
Per me si va nella citta dolente,
Per me si va nei eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente...
Proza verčiant tercina lietuviškai
galėtų ir taip skambėti:
Pro mane einama į sopulingųjį mies
tų / Pro mane einama į amžinųjų
kančių / Pro mane einama į tarpų
pražuvusių žmonių...
Kai atsirado proga nuvažiuoti į
Florencijų, bandžiau ieškoti tų vie
tų ir gatvių, kur Dantė vaikščiojo.
Atsimenu, ilgesnį laikų stovėjau
prie Senojo Tilto, kur tariamai Dan
tė sutikęs Beatričę. Ir rodės, kad
kaista žemė, ant kurios aš stoviu,
kad jos šilima beldžiasi į mano
širdį... Nors Romoj, kiek vėliau, į
Trevere fontanų įžėriau žiupsnį va
riokų, bet, matyt, prietarų netikė
jau, nes nematau ženklų, kad dar
vienų sykį galėčiau Italijon nuke
liauti. O būtų gerai į itų šalį nuvykti
šiemet, pastovėti prie Poeto kapo
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Ravennoj, kai bus minima jo 700
metų gimimo sukaktis...

Italų poetų tarpe Dantė Alighieri
yra laikomas pačiu didžiausiu. Po
ezijų rašyti jis pradėjo būdamas la
bai jaunas. Kai jam sukako 18 metų
amžiaus, iš to laiko yra išlikęs jo
sonetas, skirtas Beatričės garbei.
Jau yra nusistovėjusi nuomonė, kad
Beatričė buvo istorinė asmenybė,
ne Dantės poetinis įvaizdis. Ji iden
tifikuojama su Biče di Folco Portinari, ištekėjusia už Simono di Bardi
ir mirusia birželio 8 d., 1290 m. Jos
atminimui ir išaukštinimui Dantė
yra sukūręs stambų pluoštų poezi
jos, kur išdainavo savo meilę tai
moteriai, o drauge apgailėjo ir savo
“vidurkelio paklydimus”, apie ku
riuos vėliau užsimena Komedijoj.
Tokiu būdu apie 1292-93 metus gi
mė jo lyrikos rinkinys Vita Nuova,
kur Beatričė pasirodo kaip vadovė
į Dievų ne tik pačiam Dantei, bet
ir kiekvienai malonės kupinai sie
lai. Ir tikrai aristokratiška yra toji
Dantės poezija, kaip savo papročiais
ir literatūriniais idealais aristokra
tiškai buvo išprususi to meto italų
poetų grupė, kurios tarpe Dantė bu
vo pats iškilusis. Grupė buvo atsirė
musi į Guido Guinizelli kūrybų, bet
savo metu sukūrė naujų poezijos
stilių — “dolce stil nuovo”.
Ar jo minima neištikimybė Bea
tričei buvo skiriama vienai moteriai
(la donna gentile Vita Nuova rinki
ny), ar tai buvo tik filosofija — nū
dien tėra spėliojimų dalykas. Tikra
betgi tai, kad tuoj po 1290 metų, t.
y., po Beatričės mirties, Dantė nugrimsta į filosofijų: nesiliaudamas
rašyti meilės eilėraščių, jis betgi
palinksta į tendencijų, to pobūdžio
kūrybų tapatindamas su moraline
filosofija. Galimas dalykas, kad tuo
metu Dantė turėjo išgyvenimų su
moterimi, kuri buvo visiškai kitokio
būdo negu “donna gentile”. To me
to jo poezijoj atsiranda akmeniniai
(plėtrose) rimai (Rime, kitaip va
dinamas H canzoniere — filosofi
nio, erotinio ir satyrinio pabūdžio
eilėraščių rinkinys, pasirodęs apie
12'95 m.), skirti tūlai Pietrai ar mo
teriai, kuri savo širdim buvo kieta,
kaip akmuo (pietra). Visa tai liu
dija gal ne tiek asmeninius bei bio
grafinius Dantės išgyvenimus, kiek
įvairų ir spalvingų jo poetinį talen
tų.
Dantės vedybos su Gemma di Manetto Donati, mergaite taip pat iš
ne perdaug galingos šeimos, žy
mesnės įtakos jo poetinei kūrybai
nepadarė. Vedybos buvo rengiamos
1277 m., bet iš tikro Dantė vedė apie
1285 m. Iš tų vedybų gimė mums
žinomi Dantės vaikai Jokūbas (lacopo), Pietro, Antonija (galimas
dalykas, vėliau vienuolė Ravennoj,
pasivadinusi Beatričės vardu) ir,
galbūt, Jonas (Giovanni), šeimos
pėdsakų dar yra aptinkama XVI
amžiuje
Neramūs yra ne tik mūsų laikai.
Kovų, intrigų ir žmogaus niekšingumo buvo apstu ir tada, kai gyve

no Dantė. Politiniame ir visuomeni
niame Florencijos lauke kovėsi dvi
partijos — gibelinai ir guelfai. Gibelinai — respublikoninės santvar
kos gynėjai, guelfai — monarchijos
atstovai. Tačiau šie pastarieji, įvei
kę gibelinus, suskilo į dvi savo tar
pe piktai kovojančias šakas: bal
tieji rėmė imperatorių, o juodieji
buvo konservatoriai, jie kovojo už
popiežiaus valstybę. Taip jau atsi
tiko, kad Dantė pasirinko baltojo
guelfo kelių (savo dvasia artimų
gibelinų politinei minčiai), atseit,
stojo į kovų su popiežium... Netru
kus pamatysim, kas jam dėl to po
litikavimo atsitiko.
To meto įstatymai reikalavo, kad
Florencijos gyventojai, norį daly
vauti politiniame ir visuomeniniame
gyvenime, turi valdžios įstaigose
įrašydinti savo profesijų. Dantė už
sirašė kaip medikas ir specialių fi
losofijos studijų kultivuotojas. Tai
padaręs, 1295-1302 metų laikotar
py Florencijoj jis turėjo įvairių pa
reigų: 1296 m. jis buvo Cento svar
bių tarėjų tarpe, o 1300 buvo iš
rinktas prioru, šeši priorai tuo me
tu sudarė miesto sinjorijų. Dantės
išrinkimas turėjo tikslų — priešintis
popiežiaus Bonifaco VIII kėslams
kištis į Florencijos viešųjį gyveni
mų ir, naudojantis to miesto vidi
nėmis nesantaikomis, įjungti savo
valstybėn ir visų Toskanų.
Įsivėlęs į politinę veiklų, Dantė
daug malonumų neturėjo. Ir po to,
kai jau nebebuvo Florencijos prio
ru, išlikę dokumentai rodo aiškias
žymes jo politinio veikimo. 1301 m.,
kai prie Florencijos artinosi Karo
lis di Valois (popiežiaus interesų
gynėjas), sufalsifikuotu “įgalioji
mu” Dantė ir dar du florentiečiai
buvo pasiųsti kaip ambasadoriai
pas popiežių Bonifacų VIII. Popie
žius kitus du, tikėdamasis, kad jie
gins jo tezę, tuoj išsiuntė atgal į
namus, o Dantę, kaip pavojingiau
sių priešų, pasiliko pas save. Tuo
metu Florencijoj įsigalėjo Neri, o
tai buvo ženklas, kad Dantė gal
jau niekad nebegalės grįžti į savo
gimtųjį miestų...
Tolesni jo gyvenimo įvykiai taip
klostėsi: 1302.1.17 Florencijos val
džia paskelbė sprendimų, apkaltin
dama jį kyšių ėmimu, kad Dantė
savo gimtinėj negali užimti jokių
viešų pareigų. Kadangi tuo metu na
muose jis negalėjo pasirodyti ir ap
siginti, kovo 10 d. buvo paskelbtas
kitas sprendimas, kuriuo Dantė iki
gyvos galvos buvo ištremtas iš Flo
rencijos, o jei pasirodytų savo mies
te, jam būtų taikoma mirties baus
mė — sudeginimas...
Tremtį Dantė išgyveno su dideliu
skausmu. Ji buvo juodas antspau
das ne tik ant viso jo likusio gyve
nimo, bet kuriam laikui ji buvo nu
kreipusi jį ir nuo poetinės kūrybos.
Ne vienu atveju dar jis bandė ko
voti, bet netrukus įsitikino, kad po
litiniai draugai yra “pikti ir begė
diški” (malvagia e scempia compagnia). Patekęs į vargų, Dantė
turėjo bendrauti su įvairių luomų
žmonėmis, o “teismo nubausto” būk
lė jį nepaprastai kankino ir varžė.
Pradžioj, berods, jis dar tikėjo, kad
bus pakviestas grįžti., bet veikiai
tos viltys sugriuvo...
1304-07 metų laikotarpiui priski
riami jo darbai De vulgari eloquentia ir Convivio (pastartsis -yra pir
mas italų mokslinės prozos kūrinys,

tam tikros rūšies filosofinė enciklo
pedija, kur nemaža vietos skiriama
ir “dolce stil nuovo”). Tariama, kad
apie 1307 metus gimė Dantės min
tis rašyti Komedijų, kurių po kelių
šimtų metų (XVI a.) jau kiti pradė
jo vadinti D ieviškųja Komedi
ja. Tuo metu (apie 1307 m.) subren
do ir Dantės politiniai įsitikinimai:
nevieningų tautų gali sujungti tik
civilinė, karaliaus vadovaujama, vy
riausybė. Aišku, tokia mintis anuo
met jam negalėjo būti naudinga.
Dantės tremties kelias nėra visai
aiškus: pirmoji prieglauda buvo pas
Scaligierį; 1306 m. jis gyveno pas
Malaspenų; tarimas, kad buvo išvy
kęs Paryžiun, tuo tarpu nėra do
kumentais patvirtintas. 1311 m. Flo
rencijoj buvo paskelbta amnestija,
tačiau Dantei ji nebuvo taikoma.
Daug vilčių jam buvo davęs imp.
Henriko VII (itališkai Arrigo VII)
žygis Italijon, bet kai šis puolė Flo
rencijų, Dantė neišėjo į kovų prieš
savo tėvynę. Tuo metu jis liko Casentine, kaip manoma, pas grafų
Babtifollę. Imperatoriaus Henriko
VII mirtis 1313 m. sugniuždė pasku
tines viltis grįžti į Florencijų.
Yra žinoma, kad jis kurį laikų
gyveno Veronoj, būdamas Cangrandė’s svečiu. Dantės politinis idealas
bene geriausiai buvo išreikštas vei
kale Monarchia, netrukus pavadin
tame utopiniu veikalu, nes Dantė
svajojo apie pasaulinę valstybę —
vienų visam pasauly. Ta “utopinė”
mintis, kaip žinom, ir nūdien gyva
tebeplazda, tai ar Dantė savo vei
kalu nebus peršokęs amžius? Neuž
ginčijamas faktas, kad genialūs vy
rai peršoka ne tik savo gyvenamų
laikų, bet kartais jų mintys būna
aktualios ir tolimoj ateity.
Ne vienų kartų atsirasdavo balsų,
kurie kvietė Dantę grįžti Florencijon, prašyti malonės, gintis ir aiš
kintis, bet jis tiems balsams nepa
kluso. 1315 m. Dantė vėl buvo nu
teistas mirti, šį kartų ir su savo sū
numis, kurių vyriausias tada turėjo
14 metų. Nėra tikrų duomenų, kur
tuo laiku Dantė gyveno, kur galėjo
rasti tiek ramybės, kad galėtų kur
ti ir baigti Komedijų, tų poetinį kū
rinį, kuris ilgainiui jį iškėlė į aukš
čiausių Parnaso vietų. Težinoma tik
tiek, kad nuo 1318 jis jau gyveno
Ravennoj. Jos valdovas tuo metu
buvo Guido Novello da Polenta. Ma
noma, kad čia Dantė buvo poezijos
ir retorikos katedros vedėjas. Dar
vienų jo kelionę į Veronų liudija jo
darbas Quaestio de aqua et terra,
nes ta tema 1320 jis Veronoj kalbė
jo. Po metų, t. y., naktį iš rugsėjo
13 į 14 dienų, 1321 m. jis mirė Ra
vennoj ir buvo palaidotas arkoj prie
šventovės San Pier Maggiore, kuri
vėliau buvo pavadinta San Fran
cesco vardu.
Florentiečiai daug sykių yra pra
šę, kad jų Poeto palaikai būtų grųžinti į Florencijų, bet veltui — jie
iki šiol turi pasitenkinti tik jam
skirtu, bet tuščiu karstu ar sarko
fagu Santa Croce bažnyčioj. Raven
noj Dantės kapo paminklas buvo
pastatytas 1483 m., koplytėle pa
dengtas XVIII a., visa aplinka apie
paminklų planingai sutvarkyta 1936
m. Gal ir nuostabus dalykas, bet
nėra išlikę nei vieno Dantės auto
grafo.
Italų dvasinio gyvenimo istorijoj
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Dantė buvo ir tebėra didžiai veiks
minga asmenybė. Kai jis ten yra va
dinamas tėvu, tai tas nėra kokia re
torinė ar mitinė frazė, bet konkreti
istorinė tikrovė. Jo poveikis tebėra
gyvas ne tik italų literatūrai, bet jis
tebėra gyvas, kaip tolimas idealų
įkvėpėjas, o drauge ir literatūrinės
kūrybos pavyzdys. Dantės poetinės
minties įtaka yra gili ne tik Italijoj,
bet ir visoj Europoj, visame pasau
ly, kur siekia europinė dvasios kul
tūra.
Nemirtingasis Dantės poetinis kū
rinys yra jo Dieviškoji Komedija,
epinis veikalas, parašytas tercinom
(žr. ištraukų 11 psl. Red.), suside
dąs iš trijų dalių — Skaistyklos,
Pragaro ir Dangaus, kurių kiekvie
na turi po 33 giesmes. Ne šio raši
nio tikslas apžvelgti ir panagrinėti
Dantės kūrybą — tam reikėtų gilių
studijų ir daug vietos. Tačiau nors
trumpai reikia pasakyti, kad jis
yra didis visatos įžvelgime, kur Vi
sagalio tvarka buvo iš anksto nu
statyta, tik žmonės savo neteisin
gumu, tarpusave neapykanta ir nusigrįžimu nuo tikrosios šviesos tą
tvarką griauna. Dantė savo kūryboj
yra spindintis ir rūpestingas stebė
tojas blogio apraiškų, reiškiąs di
džios dvasios vyrišką pasitikėjimą
teisingumu.
Mūsų dienom Dantė Alighieri yra
laikomas didžiausiu krikščioniškojo
pasaulio poetu. Deja, ne taip į jo
kūrybą žiūrėjo tie krikščionys, ku
rie drauge su juo gyveno. Jo raštai
ano meto krikščioniui ne tik nebuvo
didelė meninė vertybė, bet netgi
buvo draudžiami skaityti. Taip jau
yra — kartais net ir didelės tautos
nespėja drauge eiti su savo genijų
kūrybine mintim...
Lietuvių kalbon Dantės Dievišką
ją Komediją išvertė ir 1938 m. iš
leido prel. J. Narjauskas. Tačiau tai
tebuvo tik bandymai, toli gražu vei
kalo grožio neatvėrę. Tėvas B. Za
jančkauskas, OEM, Komediją į mū
sų kalbą vertė ritmine proza. Atsi
menu, jo darbas buvo dirbamas la
bai rūpestingai, dailia liet, kalba,
aprūpinamas naujausiais komenta
rais ir tai, tikriausia, būtų buvęs
tiesioginis šaltinis ddžiajam Dantės
kūriniui pažinti. Deja, Tėvo Zajanč
kausko darbas liko okupuotoj Lietu
voj. Galimas dalykas, kad jis ten
pateko į krosnį ar į naikinamą lau
žą. Tokia prielaida yra galima, nes
iki šiol apie tą vertimą (neturiu ži
nių, ar galutinai baigtą) nieko ne
girdim. Jei jis būtų atsidūręs ku
rioj nors valst. įstaigoj, galgi būtų
atsiradę žmonių, kurie tą darbą bū
tų išleidę nors tokiu pavidalu, kaip
Don Kichotą — be vertėjo Pulgio
Andriušio vardo ir pavardės. Situa
cija yra liūdna: berods, dar ilgoką
laiką turėsim palaukti, kol Dantė
prabils ir lietuvių kalba taip gra
žiai, kaip jis dainuoja savo gimtąja
toskaniečių tarme... *)

*) Okupuotos Lietuvos spaudoje
yra skelbta, kad Komedijos vertimo
darbą kelius metus dirba atsidėjęs
A. Churginas. Keliais atvejais yra
spausdinta jo vertimų fragmentai.
(Vieną jų spausdiname šiame pusla
pyje). Bet kad visas vertimas pasi
rodytų šios 700 m. Dantės gimimo
sukakties proga, neteko girdėti. Rd.
LIETUVIŲ DIENOS, 1965, GEGUŽIS

DIEVIŠKOJI KOMEDIJA
PRAGARAS

Pirma giesmė

SUSITIKIMAS SU VERGILIJUM
Gyvenimo nuėjęs pusę kelio,
Aš atsidūriau miško tankmėje,
Tamsoj pametęs pėdsaką takelio.
Sunku man apie tai kalbėt, deja:
Tokia gūdi giria ta ir siaubinga,
Jog vėl jaučiu aš baimę širdyje!
Tur būt, mirtis mažiau net šiurpulinga.
Tad vardan gėrio, surasto tenai,
Papasakoti viską bus naudinga.
Kaip aš paklydau, nežinau nūnai,
Nes, kai žengiau į šitą girią klaikią,
Dar tebesupo sielą man sapnai.
Bet paskum, prisiartinęs kiek reikia
Prie kauburio, dunksojusio slėny,
Kuris man šitiek nerimasčio teikė,
Pakėliau aš akis: šviesa švelni
Sroveno jau iš kelrodės planetos,
Ir kalno šonai skendo jos ugny.
Išblaškė naktį rytmetys saulėtas,
Ir veikiai mano dvasios gelmėse
Bent kiek aprimo siaubas neregėtas.
Tarytum tas, kursai širdim drąsia
Ištrūko iš putoto okeano,
Bet klaidžioja dar žvilgsniais bangose,—
Taip lygiai išgąstinga siela mano
Tebesidairė ten be paliovos,
Kur niekada joks gyvis negyveno.
Kiek pailsėjęs po nakties liūdnos,
Aš pakilau ir nuėjau per kloni
Ramiu žingsniu prie apšviestos kalvos.
Bet vos tik leidaus vėlei į kelionę,
Kai, vizgindamas uodegą mikliai,
Staiga iššoko lūšis margašonė;
Ji taką man pastojo atkakliai,
Ir aš, jos nevaliodamas nuvyti,
Galvojau grįžt, sustojęs pakelėj.
Tai buvo metas, kai maloniai švyti
Atbudus ryto saulė — ir būrys
Tyru žvaigždžių padangėje matyti
Kain dieviškosios Meilės žiburys.
Nors man laimingą pradžia pranašavo
Giedra mėlynė ir dailus žvėris,
Bet, vos nuo baimės siela atsigavo,
Kai netoliese liūtą pamačiau,
Kuris, aukštai pakėlęs galvą savo,
Riaumodamas žingsniavo vis arčiau
Ir toks įdūkęs rodėsi iš bado,
Jog aš ore jo siautulį jaučiau.
Drauge su juo ir vilkė atsirado,
Kurios liesybė, geidulių pilna,
I pražūtį savaime žmogų veda.
Piktu jos žvilgsniu Įžūli liepsna
Nenoromis išsklaidė mano ryžtą
Greičiau pasiekti kauburį ana.
Ir kaiv lošėjas išdidus sumyšta,
Kada ūmai po pergalių visų
Nuo jo iš karto laimė nusigrįžta, —
Taip lygiai pasidarė man baisu,
Ir aš nuo vilkės traukiausi iš lėto
J ten, kur visad lyg nakčia tamsu.
Kai. išgąsčio pagautas netikėto,
Slinkau žemyn, — išvydau netolios
Vyriškio tylų, blyškų siluetą
Ir sušukau jam, vilnas nevilties:
“Ar tu vaiduoklis, ar žmogus, — vis viena

Pagelbėk man, maldauju iš širdies!”
Jis tarė: “Aš nebe žmogus šiandieną.
Aš Mantujoje Cezario laikais
Gimiau pasaulin — ir tarp Romos sienų,
Augustui valdant, vaikščiojau kadais;
Tuomet tautiečiai mano dar tikėjo
Išpuikusiais pagoniškais dievais.
Poetas aš buvau; žygius Enėjo
Išgarsinau ir apsakiau, kaip jis
Iš Trojos miesto degančio išėjo.
Bet kam žengi į požemio sritis?
Kodėl nekopi tu į kalną šitą,
Kuris yra visų žmonių viltis?”
“Vadinasi, Vergilijus esi tu? —
Akis nudelbęs, jam tariau droviai. —
Šaltini džiaugsmo neišpasakyto!
Didingoje tavų eilių srovėj
Poetai semiasi jėgų iš seno.
Argi ne tu jiems pavyzdį davei,
Geriausias, mylimiausias dainiau mano, —
Argi ne iš tavęs lig šios dienos
Aš mokiausi garbingo žodžių meno?
Išminčiau, žvelk: nuo vilkės alkanos
Atatupstom aš traukiuos lyg apmiręs...
Meldžiu tave, apgink mane nuo jos.”
“Sau kito kelio paieškok iš girios, —
Atsakė jis, pamatęs, jog verkiu. —
Tasai žvėris rajus ir užsispyręs
Kiekvieną puola — ir nėra tokių,
Kurie su juo bent sykį susidūrę,
Nebūtų mirę po kančių sunkių.
Blogiausia tai, kad šią pabaisą niūrią
Negali nieks pasotint: amžinai
Į naują auką ji geismingai žiūri.
Daug suviliojo gyvių ji čionai
Ir dar nemaža turi suvilioti;
Bet didis Šuo ateis — ir žus jinai.
Apie turtus ir savo žemių plotį
Tasai taurus galiūnas negalvos,
Vien laimę stengsis tautai dovanoti.
Jis bus garbė Italijos šventos,
Vardan kurios Kamilė, Tumas, Nisas
Ir Eurialas žuvo kitados.
Kai vilkės neapkęs pasaulis visas,
Jis vėlei ją į pragarą įmes,
Kur slėpės ji, iš godulio sulysus.
Tau patariu dabar klausyt manęs:
Aš būsiu tavo kelrodžiu — tu eisi
Su manimi į požemio gelmes,
Tu Į skausmų buveinę nusileisi,
Kur rauda ir maldauja sau mirties
Daugybė dvasių, mirusių kadaise.
Ten bus ir tie, kurie lengviau kentės,
Nes, apimti liepsnų, išsaugos viltį
Palaimintos sulaukti ateities.
Jei dar aukščiau norėsi tu pakilti, —
Vadovas prakilnesnis atsiras *,
Ir man prieš jį teks pagarbiai nutilti.
Ta/Ja mes atsisveikinsim, nes tas.
Kurio didžios nepripažįstu galios,
Man uždraudė Įžengti į dausas.
Visur jisai valdovas ir karalius,
Bet jo tikroji būstinė — dangus.
Laimingi tie, kuriems ten laisvas kelias!"
Aš iam tariau: “Vergilijau brangus.
Vardan dangaus, tau niekad neatverto,
Neduoki man įpulti į vargus.
Žingsniuok pirmyn—prie švento Petro vartų,
T eisk pamatyti tuos, kuriems seniai
Nuo pragaro kančių širdis apkarto.”
Ir paskui jį aš nusekiau klusniai.
(Vertė A. Churginas)

° Autorius galvoja apie Beatričę. Vertėjo pastaba.
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Vargo mokyklos keliu
Detroito Lituanistinės mokyklos 15 metų sukaktį minint
Vii. Mingėla, Detroit, Mich.

JAV Kongresui priėmus įstatymų,
1949 m. Detroitan atsikėlė iš Vokie
tijos apie 1.500 naujų ateivių lietu
vių. Gelbėdami savo ir vaikų gyvy
bę, jie visi buvo atbėgę iš raudonųjų okupuotos ir nusiaubtos Lietuvos.
Lietuviškasis Detroitas atgijo. Už
virė kultūrinis gyvenimas. Sponta
niškai kilo reikalas pasirūpinti savo
vaikų lietuvišku švietimu. Pirmiau
sia tuo susirūpino ateitininkai, susi
būrę į Detroito “Ateities” klubų
(1949.X.1 d. įvykusiame susirinki
me). Išrinkta valdyba (pirm. inž.
J. Mikaila, ižd. R. Memėnienė ir
sekr. A. Petrulio) ir nutarta steig
ti lietuviškų šeštadienio mokyklų.
Ilgai nedelsiant inž. J. Mikaila pa
sikviečia mokyti šias mokytojas:
Alę Rūtų-Arbienę, Rachelę Memėnienę ir Stasę Bublienę. Savitarpiu
susitarimu vedėjos pareigas ėjo Alė
Rūta-Arbienė. Pirmiausia reikėjo
gauti steigiamai mokyklai patalpas.

bos mokėjimo. Jie norėjo daugiau
tautinius šokius pažinti ir kiek pra
mokti dainų. Buvo sudaryta atski
ra čiagimių grupė. Mokyti pakviesta
G. šaikėnaitė-Gobienė. Pradžioje mo
kykloje buvo mokoma 3 valandas,
o vėliau 4 valandas kiekvienų šeš
tadienį.
Nuo 1950 m. pradžios į mokytojų
tarpų buvo įtraukti šie mokytojai:
J. Švoba, P. Pajaujienė, P. Vedeika
ir muz. B. Budriūnas (dainavimui).
Nuo pat pradžios mokykloje buvo
dėstomi še dalykai: lietuvių k. gra
matika, skaitymas, rašymas, lite
ratūra, istorija, Lietuvos geografija,
dainavimas, tautiniai šokiai.
Neišvengta pradžios sunkumų. Ne
turėta tinkamų vadovėlių. Nebuvo
jokios mokymo prgramos. Mokyto
jai patys turėjo tuo rūpintis. Kai
kas turėjo atsivežęs iš Vokietijos
lietuviškų vadovėlių; kiti turėjo už
rašus ir kt. pamokų pavyzdžius; dar
kiti dėstė tiesiog iš atminties. Lie-

L. B. Detroito Lituanistinės mokyklos mokytojai pradedant 1964/5 mokslo
metus. Iš kairės sėdi: S. Kaunelienė, kun. K. Simaitis, vedėjo asistentas,
O. Balzerytė, J. Pečiūrienė, V. Pauža (L. Bendr. pirm.); II eįil. stovi:
A. Kasputis, (tėvų k-to pirm.), M. Jankauskienė, A. Milmantienė, B. Beržanskienė, mokyklos vedėjas St. Sližys.
Foto J. Gaižutis

Teachers of 'the Lituanistic School in Detroit at the beginning of the
1964-65 school year.

tuviškas idealistinis užsidegimas
betgi nugalėjo visus sunkumus ir
kliūtis. Mokinių skaičius augo. Tė
vai giliai suprato, jog svetimybių
jūroje tik lietuviškos šeštadieninės
mokyklos pagalba bus galima išmo
kyti vaikus lietuviškai kablėti ir ra
šyti Ir jie neapsiriko.
Pirmasis meninis pasirodymas
scenoje

Mokyt. Alė Rūta-Arbienė parašė
kalėdinį scenos vaidinimų “Spindėkite, žvaigždės”. Nutarta paruošti
mokinius jį suvaidinti. Vakaras įvy
ko 1949 metų Kalėdų metu buv.
Lietuvių salėj prie šv. Antano
par. bažnyčios. Vaidinimas sukėlė
didelį susidomėjimų. Salę užpildė
daugiau kaip 400 asmenų, žiūrovų
tarpe buvo kleb. kun. Ig. Boreišis ir
parapinės mokyklos mokytojos se
selės. Puikus ir vaikų sielos jaus
mus žadinus vaidinimas praėjo la
bai nuotaikingai. Mokiniai pasiro
dė kaip reikiant. Vaikų choras dai
navo. Mokinės šoko baletų — snie
guolių ir kiškiukų šokius, deklama
vo ir vaidino, šis vaidinimas labai
patiko tėvams ir patraukė senųjų
ateivių širdis. Su malonumu tų vai
dinimų prisimindavo ir kun. kle.
Ig. Boreišis.

Iš Europos vis daugiau atvykstant
naujiems ateiviams, mokinių skai
čius pašoko iki 50, o vėliau (1950)
ir 100 perkopė.
Alei Rūtai-Arbienei susirgus, jos
vieton pakviesta P. Pajaujienė. Nuo
1950 m. vasario mėn. mokyklai va
dovavo mok. J. Švoba, čiagimiams
lietuviukams dainavimų dėstė mok.
St. Sližys, istorijų — mok. P. Vedeika.
1950 m. J. Švobos iniciatyva su
organizuota
Detroito
Mokytojų
Draugija. Valdybon išrinkti šie as
menys: pirm. J. Švoba, sekr. St. Sli
žys, ižd. St. Bublienė. J. Švobos
rūpesčiu parašyti D. L. M. D-jos įsta
tai. Vyriausi tikslai: Lituanistinės
šeštadieninės mokyklos išlaikymas,
globojimas, programų paruošimas,
mokytojų parūpinimas. Į D.L.M.D.
įstojo 30 mokytojų. Beveik 5 metus
draugija ryžtingai veikė ir tarnavo
lietuviškajam vaikų švietimui bei
auklėjimui. Kas mėnesį buvo šau
kiami susirinkimai, svarstomi auk
lėjimo ir lietuviško švietimo rei
kalai. šalinami nesusipratimai mo
kytojų tarpe. D.L.M.D-ja neužmiršo
Vokietijoje paliktos Vasario 16 gim
nazijos. Pavyzdžiui, 1950 m. gale
surinko ir išsiuntė 344.90 dol. gry
nais. Paminėtinas dar vienas dide-

Kun. Kazimieras Simutis,

Stasys Sližys,
nuo 1962 m. Lituanistinės mokyk
los vedėjas, choro vadovas ir ilga
metis mokytojas.
S. Sližys, Lituanistic school (in
Detroit) principal, choir director
and teacher.

Detroito Lituanistinės mokyklos
kapelionas ir nuo 1964/5 m. m. ve
dėjo asistentas.
Rev. K. Simutis, school’s chap
lain and assitant director.

Detroito Lituanistinė mokykla pra
dedant 1964/5 mokslo metus. Kairėj
ir dešinėj pusėse stovi mokytojai:
B. Beržanskienė, O. Balzerytė, J.
Pečiūrienė, A. Milmantienė, V. Pau
ža (L. Bendr. pirm.), S. Kaunelienė

ir mok. ved. St. Sližys.
Foto J. G.
Detroito
Lituanistinės mokyklos
choras su vedėju mokyt. St. Sližiu.

Foto J. Gaižutis
The Detroit Lituanistic School at
the start of 1964/65 school year.

Tuo reikalu kreipėsi į kun. dr. Ig.
Boreišį, šv. Antano par. klebonų,
šie asmenys: inž. J. Mikaila, R. Me
mėnienė, Alė Rūta-Arbienė ir S.
Bublienė. Klebonui buvo išaiškin
ta lietuviško švietimo būtinumas.
Pradžioje klebonas kiek būkštavo
tautininkų, bet išaiškinus, jog visų
atsakomybę imasi ateitininkai—lei
do naudotis par. mokyklos patalpo
mis šeštadieniais. Mokyklos darbas
pradėtas 1949 m. spalių mėn. gale.
Mokinių įsirašė 30 (šeši čiagimiai).
Mokiniai suskirstyti pagal amžių ir
DP stovyklose Vokietijoje baigto
mokslo lygį. Daugėjant mokiniams,
kun. J. Kluonius paprašytas eiti
kapeliono pareigas. Be to, jis pava
davo trūkstamus mokytojus. Paga
liau dėl nevienodo lituanistinio išsi
lavinimo mokinai suskirstyti į 4
grupes. Rūpesčio turėta su čiagimiais lietuviukais dėl jų silpno kal-
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BUVĘ DETROITO LITUANISTI
NĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI

Former teachers of the Detroit
Lituanistic school.

Mokyt. R. Memėnienė

Detroito Lituanistinės mokyklos 1964 metų abiturientai su mokytojais.
I eil. iš kairės sėdi: J. Pečiūrienė Pr. Zaranka (skyriaus mokyt.), kun. K.
šimutis, seselė Kristina, V. Pauža (L. Bendr. pirm.), St. Sližys, mokyklos
ved., A. Kasputis (tėvų k-to pirm.); II eilėj abiturientai-ės: T. Pečiūraitė,
S. Duobaitė, S. Balstytė, V. Reklytė, K. Kutkutė, V. Ratnikaitė, Z. Sirutytė,
V. Buknytė; III eilėj: J. Balsys, V. Rėklys, J. Beržau^kas, J. Nakas ir
A. Rėklys.
Foto Jonas Gužutis

The 1964 graduates and teachers.

Mokyt. Stasė Užupytė-Bublienė

Vladas Pauža,

Mokyt. P. Pajaujienė

buv. mokytojas, LB Detroito apyl.
švietimo vadovas, ir pirmininkas;
jam pirmininkaujant L. B. ap->kei,
įsteigta dr. V. Kudirkos vardo II-ji
liet, mokykla Detroite.
VI. Pauža, former teacher, Detroit
Lith. community chairman.

Detroito Lituanistinės mokyklos 1965 m. abiturientai: I eilėj iš kairės:
Gediminas Geldauskas, Birutė Urmanavičiūtė, Jūratė Pečiūrienė, (skyriaus
mokytoja) Stąsys Sližys (mokyklos vedėjas), Regina Gerliauskaitė, Algis
Kaunelis; II eil. stovi: Rūta Baublytė, Irena Leparskaitė, Regina Marčiukaitė, Rūta Kaunelytė, Vida Bliudžiūtė, Valė Misiūnaitė; nuotraukoje
nėra Viktorijos Bajalytėss, Kastyčio Buitkaus ir Jūratės Kaupaitės.

1965 graduates and teachers.
lis laimėjimas. D.L.M.D-ja buvo iš
sirūpinusi šv. Antano par. mokyk
loj, kleb. kun. dr. I. Boreišiui su
tikus, lietuvių kalbos dėstymų. Ta
čiau šiam klebonui mirus, užgeso
šis kiek šviesiau bepradedąs lieps
noti lietuviškumo žiburėlis.
1950/51 mokslo metai pradėti spa
lių mėn. 14 d. Nors mokykloje vei
kė 4 skyriai, bet mokslo lygis pa
keltas iki 6-to pradžios mokyklos
skyriaus. Vis dar veikė atskira gru
pė čiagimiams lietuviukams. Mo

Lituanistic school choir and direc
tor S. Sližys.

kyklos vedėjas K. Jurgutis, moky
tojai — K. Gogelis, St. Miltakienė
ir St. Sližys. Iki 1954 m. visi mo
kytojai mokė grynai iš idealizmo —
jokio atlyginimo negaudami.
1951/52 mokslo metais D.L.M.Djos valdyboje veikė šie mokytojai:
pirm. dr. V. Misiulis, sekr. A. Misiū
nas ir ižd. A. Levkavičienė. Ilgai
niui D.L.M.D-jos valdybos darbai
sunkėjo ir komplikavosi, nes dau
gumas mokytojų Įsijungė į ameriki
nės pramonės gamybinius ir labai
sunkius fizinius darbus. Dėl nuo
vargio ir kūrimosi rūpesčių ėmė
vis mažiau rodytis idealizmo žymių

lietuviško švietimo išlaikymui. Dau
gelis mokytojų iš viso numojo ran
ka į savo buvusių profesijų. Kiti net
ėmė nesilankyti į D.L.M.D-jos šau
kiamus susirinkimus. Atslūgo entu
ziazmas. Tačiau tuo laiku draugijos
valdyboje veikę ryžtuoliai, kad ir
neberiamiami savo kolegų, savo lie
tuviškų pareigų tesėjo iki 1954 m.
vasaros. Sušauktame visuotiname
susirinkime buvo daug tartasi, daug
kalbėta, ginčytasi... ir pagaliau visi
nutarė kreiptis į JAV LB Detroito
apyl. valdybų, kad ši sutiktų pri
imti veikiančių mokylų savo globon.
Po to Detroito Lietuvių Mokytojų

Foto J. Gaižutis

Draugija likvidavosi. Visos knygos
ir bylos perduotos LB Detroito apy
linkės valdybai. Nuo 1954 m. ru
dens šių mokyklų globojo ir jai mo
kytojus parūpindavo Liet. Bendruo
menės apylinkės valdyba, kuriai
pirmininkavo nuoširdus patriotas
inž. Vyt. Katkus.
Po Bendruomenės motinišku sparnu

L. Bendruomenė rūpinosi mokyk
la ir vėliau ėmė mokėti mažų $1.50
valandinį atlyginimų mokytojams.
Pakeltas mokslo lygis. Neužilgo iš
šešių skyrių mokykla išaugo į as
tuonių skyrių lituanistinio švieti
mo mokslo įstaigų.
Mokytojai

Trumpiau ar ilgiau šiai mokyklai
vadovavo šie mokytojai: dr. V. Mi
siulis, K. Jurgutis, A. Misiūnas, O.
Balzerytė, J. Pečiūrienė, K. Gricius,
L. Bulgaris, Pr. Zaranka ir šiandie
ninis mokyklos vedėjas Stasys Sli
žys.
Per visų laikų mokė ar tebemoko
šie mokytojai: sės. M. Juozapina,
Leoną, M. Theophane, Kristina; A.
Dulaitienė, M. Buitkienė, J. MikulioA. Januškevičius, J. Pusdešris, V.
Memėnienė, Patalauskienė, P. Griškelis, M. Tylas, A. Banėnienė, J.
Mikulionis, St. Miltakienė, E. Rastienė, A. Rastenytė, D. Kaupienė,
J. Pečiūrienė, kun. K. Simaitis, J.
Damūšienė, J. Gailiušytė, A. Vaške
lis, V. Kundrotienė, S. Kaunelienė,
nienė, A. Vaškelis, E. Rastenienė,
VI. Pauža, O. Valienė, M. Ruseckienė, K. Kodatienė, ž. Buknytė-šimoNukelta į 26 psl.
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čiurlionįlo ansamblis organizuotai dalyvauja jubiliejaus pamaldose.
mokslą pasakė iš Chicagos atvykęs “Draugo” atst. kun. Spurgis.

Prie mikrofono akad. vedėjas J. Daugėla. Scenoje I eil. iš kairės ansamblio
vadovai, taryba, nariai: A. Penkauskas, vicepirm., D. Dundurienė, ižd., vad.
A. Mikulskis, O. Mikulskienė, VI. Plečkaitis, pirm., J. Citulis, sekr. A. Ka
valiūnas, 25 metai ansamblio narys, H. Johansonas, P. Rudakis, I. Verbyla,

Members of the ensemble during mass.

K. Eimutis, J. Steponavičienė, P. Dalys...
Čiurlionis ensemble commemorating its 25th anniversary on May 16th.
Mr. Daugėla, who officiated at the pro-gram. On stage directors, com
mittee and members of the ensemble.
Foto V. Pliodzinskas

Atkelta iš 7 psi.
vyrų choro repeticija, o tuo pat lai
ku kitoj patalpoj — kanklių orkes
tro repeticija, 11 vai. — mišrus cho
ras, 13 vai. — pietūs, 15 vai. —
liaudies instrumentų orkestro pu
čiamųjų repeticija, tuo pat laiku —
individualios balso lavinimo praty
bos, 16 vai. — mišrus choras su
liaudies instrumentų orkestru, 18
vai. — vakarienė, 22 vai. — tyla,
poilsis.
ši darbo ir gyvenimo tvarka buvo
griežtai dabojama kiekvienų dienų,
išskyrus šeštadienio popietes ir sek
madienius. Tačiau tokio įtempto
ir metodingo darbo vaisiai buvo re
gimi kiekviename ansamblio kon-

Vis nauji žiburiai

Po jubiliejinio koncerto ansamblis su buv.
komitetu, spaudos žmonėmis ir kt. svečiais.

čiurlioniečiais,

šventei

org.

I eil. sėdi iš kairės: J. Daugėla, muz. P. Ambrazas, P. Mikšys, K. Karpius,
sol. A. Stempužienė, M. Lenkauskienė, sol. J. Krištolaitytė, kun. Dzegoraitis, sol. J. Augaitytė. prof. J. Žilevičius, muz. A. Mikulskis, ans. vad:, ju
biliejui rengti k-to pirm. F. Eidimitas, S. Barzdukas, O. Mikullskienė, A.
Nasvytis, kun. Spurgis, V. Nagevičienė, I. Jonaitienė, O. Jokubaitienė, L.
Leknickas, E. Steponavičius, E. Kamėjas, V. Braziulis, už jo stovi A. Pautienius ir P. Balčiūnas. Kairėj pirmas stovi VI. Plečkaitis, anis. tar. pirm.
Čiurlionis Ensemble and guests after 25th anniversary commemoration
concert, Cleveland, Ohio.
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Foto VI. Pliodzinskas

tik darbu repeticijose neįmanoma
dainininkams to įkvėpti. Ansambis
dainuoja tik liaudies dainas, bet
dainuoja tikrai gerai.”

"Čiurlionio" jubiliejus...

L. T. M. Čiurlionio ansamblio taryba: Sėdi iš kairės — muz. Alfonsas
Mikulskis, ans. vadovas, Danutė Dundurienė, ižd., Ona Mikulskienė, kaklių
orkestro vad., Rytas Babickas, chormeisteris; stovi iš kairės: Gytis Mo
tiejūnas, vald. n., J. Citulis;, sekr., VI. Plečkaitis, vald. pirm. A. PenkausThe Čiurlionis Ensemble committee of 1965.
/kas, vicepirm.

Pą-

eerie, kurių Vakarų Europoje buvo
424. Repertuare buvo 80 liaudies
dainų, kurių dauguma harmonizuo
ta paties A. Mikulskio, 30 religinių
giesmių, vienos pilnos mišios ir 18
tautinių šokių.
Drausmingas ir aukšto meninio
lygio pasiekęs Čiurlionio ansamblis
-tampa visos lietuvių išeivijos pa
sididžiavimu. Jie dainuoja pačiuose
žymiausiuose Austrijos ir Vokieti
jos teatruose — Vienoje, Karlsruhėje, Mainze, Darmstdte, Frankfurte,
fTuebingene, Hanovery, Hamburge,
įLuebecke, Baden-Badene, Konstan
coje, Triere, Goetingene ir kitur, pa

sirodo universitetuose, laimi pirmųsias vietas tarptautiniuose festiva
liuose.
Kelionė į Cleveland^

1948 m, pabaigoje, prasidėjus emi
gracijai, ansamblio veikla žymiai
susilpnėjo. Dalis čiurlioniečių 1949
m. kovo-balandžio mėnesiais emi
gravo Australijon, o birželio 10 d.
iš Bremeno į New Yorkų išplaukė
ir pats vadovas Mikulskis su žmo
na ir 11 čiurlioniečių.
Amerikos lietuviai laukė čiurlioniečių. Clevelande provizoriaus Ste
pono Nasvyčio iniciatyva ir kelioLIETUVIŲ

DIENOS,

1965, GEGUŽIS

likos geraširdžių lietuvių talka, vei
kė komitetas, kuris parūpino čiurlioniečiams reikiamas darbo ir bu
to garantijas, o taip pat suteikė
prieglobsti jiems atvykus į JAV.
Ir štai Čiurlionio ansamblis jau
šešiolika metų Amerikoje!
1950 m. kovo 6 d. įvyko pirmasis
čiurlioniečių koncertas Clevelande,
Severance Hall. 1950 balandžio 16
d., Margučiui pakvietus, Čiurlionio
ansamblis susilaukia audringų ova
cijų Čikagoje, Civic Opera House
teatre. Tų pačių metų rudenį įvyks
ta koncertai Pittsburge, Toronte,
New Yorko Carnegie Hali ir Philadelphijoje Academy of Music ir
Old Opera House salėjse. New Yor
ko Herald Tribune (1950.X.2) mu
zikos kritikas rašė:
“Jų dainavimas yra plačios ap
imties ir aukšto stiliaus. Gilus ly
riškumas yra jų specialybė...
Jie
dainuoja spalvingai, ir muzikinis
Įsijautimas toks gilias, kad vien
LIETUVIŲ DIENOS, 1965, GEGUŽIS

Kieta ir daug sunkesnė realybė
supa Čiurlionio ansamblio veiklų
šiaurės Amerikoje. Tačiau ir ma
terialinėje kasdienybėje gęstančioje
lietuvių emigracijoje, ansamblis ge
ba užžiebti naujus žiburius, įtrauk
ti darban naujas jėgas. 1951 m. an
samblis drauge su “Draugo” ben
dradarbių klubu įsteigia 1000 dol. li
teratūros premijų ir 1954 m. Lietu
vos Nepriklausomybės šventės pro
ga su Clevelande mažuoju simfoni
jos orkestru pastato S. Šimkaus kan
tatų “Atsisveikinimas su Tėvyne”,
dalyvaujant sol. A. Stempužienei, J.
Krištolaitytei ir A. Braziui. Tame
pačiame koncerte A. Mikulskis di
riguoja M. Karlovičiaus Lietuviškų
jų Rapsodijų.
Dvidešimt penkerių metu balan
sų Čiurlionio ansamblis užbaigia su
trimis plokštelių laidomis, 816 kon
certų, puse milijono klausytojų ir
603 čiurlioniečiais, kurie savo jau
nyste pamilo lietuviškųjų dainų.
Tautos istorija parašyta dainose.
Ir mes jų skaitome čiurlioniečių
dainose. Kokia gyva lietuvybė!
Kiek ryžto ir ištvermės jų polė
kiuose!
Sidabrinio jubiliejaus proga už
klausiau Čiurlionio ansamblio įkū
rėjo ir vadovo muz. A. Mikulskio:
“Maestro, koks yra dabar ansamb
lis?”
Jo žvaliose akyse suspindėjo va
lia, pasiryžimas kovai iki pergalės,
ir lūpose suskambėjo lakoniškas,
bet taiklus ir viltingas atsakymas:
“Pilnas sceninės aistros! Kolekty
vinio meno pajutimo bruožas dar
viršija, scena dar užviešpatauja jų
pasaulį ir skatina juos siekti me
ninio tobulumo.”

Iš čfiurlionio gastrolių. Autobusui riedant į koncertą, vadovai neturi laiko
nuobodžiauti: tariasi dir. Alf. Mikulskis, V. Raulinaitis ir kt.

Čiurlionis ensemle members on tour. Conversation in bus.

Čiurlionio ansamblis grįžta iš gastrolių Rochesteryje.

The ensemble members returning from a trip to Rochester, N. Y.

Knyga ir gyvenimas

B. ARMONIENĖS "PALIK AŠARAS MASKVOJE"
Knygos nueitas kelias
Barbora Armonienė ir Algirdas
Nasvytis parašė “Palik ašaras Mas
kvoje” 1960 metu liepos-rugsėjo mė
nesiais, praėjus maždaug pusei me
tų nuo Armonienės atvykimo iš oku
puotos Lietuvos.
Jau 1961 m. vasario mėn. Life lei
dykla nupirko teisę atspausdinti
knygos santraukų. 1961 m. kovo mė
nesį iš kelių pasisiūliusių leidyklų
autoriai pasirinko žinomų J. B. Lppincott Co. leidyklų Philadelphijoje.
“Palik ašaras Maskvoje” santrau
ka tilpo Life žurnalo dviejuose nu
meriuose 1961 m. balandžio 28 ir
gegužės 5. Tai pirmas atsitikimas,
kad stambiausias pasauly žurnalas
turįs per 6 milijonus egzempliorių
tiražo, atspausdino lietuvių parašy
tų, Lietuvų liečiančių istorijų. Life
redakcija rašė, kad yra gavusi tūks
tančius laiškų ryšium su tilpusią
santrauka, keletas tipingesnių iš tų
laiškų buvo įdėta sekančiuose Life
numeriuose.
J. B. Lippincott Co. leidykla kny
gų išleido rinkon tų pačių metų rug
sėjo mėnesį, žinoma Clevelando
universalinė prekyba Halle Bros,
suruošė autografų vakarų, ir į spe
cialų priėmimų autoriams buvo pa
kviesti JAV kongreso atstovai ir ki
ti Clevelando žymūs asmenys, pa
gelbėję B. Armonienei atvykti.
Tų pačių metų spalio mėnesį pa
naši į Life žurnale tulpusių kny
gos “Palik ašaras Maskvoje” san
trauka buvo atspausta šveicarų
iliustruotame žurnale Schweizer IIlustrierte Zeitung, o gruodžio mė
nesį — olandų žurnale Margriet.
Vienas Amerikos knygos klubų,
Family Reading Club, vienos di
džiausių JAV leidyklų, Doubleday,
Inc., nuosavybė, pasirinko “Palik
ašaras Maskvoje, kaip gruodžio mė
nesio knygų savo nariams. Tas klu
bas sekančiais metais kartu su Literaty Guild išpardavė per 50.000
knygų.
Knygos pardavimas leidykloje ėjo
sklandžiai, nors tuo tarpu daugu

mas amerikinių laikraščių ir žurna
lų jų boikotavo, neduodami recen
zijų. Jau 1962 m. rudenį J. B. Lip
pincott Co. išleido ketvirtųjų kny
gos laidų. Knyga susidomėjo ir už
sienio leidyklos.
1963 m. vasarų knyga pasirodė
ispanų kalba. Leidėjas — Plaza y
Jones, Montevideno 333, Buenos
Aires. Argentinoje ir kituose ispa
nų kalbų naudojančiuose kraštuose
knyga susilaukė didelio pasisekimo:
išleistos kelios šimtatūkstantinės
laidos.
Tų pačių metų gruodžio mėnesį
knyga pasirodė portugalų kalbos
vertime. Leidėjas — Ipanema Ltda.,
Avenida Almirante Barroso 72, Rio
de Janeiro.
Pietų Amerikoje B. Armonienė
šiuo metu yra tokia populiari, kad
iliustruoti žurnalai kreipiasi į kny
gos leidėjus, prašydami straipsnių
apie jos gyvenimų Amerikoje ir do
mėdamiesi, kaip ji po kelerių metų
gyvenimo Amerikoje lygina komu
nistinį režimų su demokratine sis
tema.
Viena didelė organizacija yra nu
pirkusi teisę iš J. B. Lippincott Co.
leidyklos versti ir spausdinti knygų
iki 10 Azijos kalbų.
Lietuvių visuomenė knygų sutiko
palankiai ir šiltai, šimtus knygų
lietuviai yra padovanoję savo drau
gams amerikiečiams, norėdami juos
tiksliau supažindinti su Lietuvos
kančiomis.
Chicagoje susidarė lietuvių vei
kėjų komitetas, kuris rinko pinigus
užpirkti stambesniam knygų skai
čiui ir jas išdalinti žinomiems JAV
politikams. Visuomenė šių akcijų
sutiko gana palankiai, buvo nupirk
ta per 100 knygų, kurios, be kitų
asmenų, išdalintos visiems JAV
Kongreso nariams.
Ohio kongresmanas Dow pasakė
kalbų apie Armonienės knygų JAV
atstovų rūmuose, ir ta kalba buvo

Knygos angliškai laidai pasirodžius, Halle Bros. Clevelande suruošė au
tografų vakarą. Prie stalo (iš kairės): B. Armonienė, A. L. Nasvytis, Da
nutė Armonaitė, Jonas Armonas ir Jonas Armonas jr. Stovi dr. V. L. Ra
manauskas. (Foto nuotrauka iš knygos).
Autograph session after the book’s (English edition) publication.
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Irkutsko jurta, kurioje B. Armonienė su sūnum Jonuku buvo apgyvendinta.
Dešinėje prie durų sėdi Doleris, kurio šeima užėmė didžiąją tų “rūmų” da
li. Iš šios šeimos autorė patyrė daug nemalonumų (Foto nuotr. iš knygos)
A shack in Irkutsk where Mrs. Armonas and her son Jonukas lived.
įtraukta į Congressional Records.
Kalbos įtakoje JAV Informacijos
Agentūra nupirko knygų visoms už
sieniuose esančioms amerikinėms
bibliotekoms ir Amerikos Informa
cijos Centrams.
Knyga randama daugumoje JAV
didžiųjų miestų bibliotekų ir yra
viena labiausiai skaitomų.
Lietuvių spaudoje buvo rašyta
apie eilės komunistuojančių asmenų
atsivertimus, perskaičius
“Palik
ašaras Maskvoje”. Barbora Armo
nienė yra gavusi šimtus laiškų;
tebegauna jų ir šiandienų iš entu
ziastingų skaitytojų, perskaičiusių
knygų. Daug laiškų yra gavę ir ki
ti lietuviai, šių knygų padovanoję
amerikiečiams.
Mrs. Robert Gailford North, žymi
prekybininkė, gyvenanti Tailande,
rašo dr. K. Valiūnui savo laiške:
“ ‘Palik ašaras Maskvoje’ knyga
man atėmė žadu, tai pasibaisėtina
istorija. Aš visų savaitgalį itk pie
tai ir galvojau. Knygos misija ir vi
sa jos ideologinė pusė yra taip
svarbi, kad man tikrai sunku iš
reikšti žodžiais.”
Knyga amerikiečių tikrai noriai
skaitoma, ir nebuvo girdėta, kad
asmuo, pradėjęs jų skaityti, būtų
jos nebaigęs. Priešingai, dažniau
siai kiekvienas, jų perskaitęs, toliau
duoda savo draugams, ir taip Ar
monienės istorija plinta labai grei
tai.
Be abejo, B. Armonienės gyveni
mo istorija “Palik ašaras Maskvo
je” yra pasiekusi milžiniškų skaity
tojų skaičių, tuo pačiu supažindin
dama juos su Lietuvos laisvės ne
tekimu ir komunizmo žiaurumu, su
Lietuvos ir atskiro lietuvio kančio
mis. Knygos įnašas į Lietuvos lais
vės kovos propagavimų yra nepa
prastai didelis, šalia to, Armonie
nės ir Nasvyčio parašyta knyga
šiandien yra daugiau pasauly pa
plitus, negu bet kuri kita lietuvių
parašyta knyga. Per trejus metus
ištisai ar dalimis ji yra pasirodžiu
si šešiose kibose.
Kur glūdi “Palik ašaras Maskvo
je” knygos pasisekimas? Juk kas
met pasauly pasirodo keliasdešimt
asmeninio pobūdžio knygų tų žmo
nių, kuriems pavyko pasprukti iš

komunistinio pasaulio. Didelė dalis
jų pasirodo anglų kalboje. O tačiau,
toli gražu, jos ne visos pasiekė su
sidomėjimų skaitytojuose. Kur gi
ta paslaptis?
Pirmiausia, Armonienės gyveni
mo istorija atvaizduoja didžiausių
asmeninio gyvenimo ir aplinkos
tragedijų be tiesioginio tragiško
vaizdavimo. Tai yra toks pat me
nas, kaip vartoti literatūroje netie
sioginę didaktikų, arba skelbti bet
kurių moralę nemoralizuojant, ši
toks literatūrinis santūrumas nepa
lyginamai įspūdingiau veikia skai
tytojų, nei bet kuris vaizdavimo
nuogumas. Bet taip ir rašyti sun
kiau. Rašytojui čia reikia daug di
desnės įtikinamumo jėgos, nepa
prasto nuoširdumo ir didelės klasi
kinio vaizdavimo ramybės bei ob
jektyvumo. Kaip tik dėl to šita kny
ga nesukelia skaitytojui jokių abe
jonių faktų tikrumu ir, perskaitęs
jų, intelektualiai jis išgyvena komu
nizmo absurdų, gi emocionaliai jis
ne tiktai liūdi su visais sovietų pa
vergtaisiais, bet yra priblokštas jų
moralinio tragizmo ir komunistinės
sistemos beprasmybės. Knygos ga
lybė dar glūdi ir tame, kad per as
meniškų Armonienės tragedijų ir
sovietinio gyvenimo aplinkos kas
dienybę iškyla visos pagrindinės ko
munistinio režimo problemos: poli
tinės, ekonominės, socialinės ir mo
ralinės. Todėl knyga yra skaitytina
visiems, jų supras ir eilinis pilietis,
ja domėsis ir akademikai bei inte
lektualai, bet jau problematiškai iš
gyvendami vaizduojamų komunisti
nio gyvenimo kasdienybę.
Dėl to, be abejonės, “Palik aša
ras Maskvoje” knyga nėra tik šio
laiko įdomybė. Ji pasiliks ilges
niems laikams ne tiktai kaip doku
mentinis faktas, bet kaip atvaizda
vimas žmogaus dvasinės didybės,
kuri net ir didžiausiame tragizme
ramiai ir be keršto, objektyviai ir
be aistų skelbia pasauliui humanis
tinio ir demokratinio režimo ilgesį.
Alg. Nasvytis dėl knybos pasise
kimo šiaip pareiškė savo nuomonę:
“B. Armonienė turi nuostabiai
gerų atmintį ir yra nepaprastai ob
jektyvi pasakotoja. Ji yra objekty
vios tiesos skelbėja. Man daugiau
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nieko neliko, kaip tik nesugadinti
jos pasakojimo. Aš stengiausi išlai
kyti natūralų Armonienės pasako
jimo stilių, išlaikyti stiliaus vienin
gumą, išreikšti idėjas ir padaryti
jas suprantamas ne tiesiogiai,, bet
per faktų sugretinimą, parašyti is
toriją trumpą, neperkrauti jos fak
tais ir padaryti ją taip lengvai su
prantamą, kad eilinis skaitytojas
nebūtų nuvargintas.
Knygos vertimas į lietuvių kalbą
buvo neišvengiamai reikalingas. Ji
•liks jaunoms lietuvių kartoms, gy
venančioms užsienyje ir dar kal
bančioms lietuviškai, geriausias do
kumentas iš tragiško Lietuvai laik
mečio.”
Aldona Augustinavičienė
Šis rašinys ir iliustracijos, autoriui A. L.
Nasvyčiui leidus, paimta iš knygos "Palik
ašaras Maskvoj". Red.

PIRMOJI PRADALGĖ

“Pirmoji Pradalgė” — Nidos Kny
gų Klubo 1964 metais išleistas, K.
Barėno redaguotas literatūros met
raštis yra naujas bandymas laisvojo
pasaulio rašytojus burti bendram
rašto barui. Su metraščiais tikrai
mums nelabai sekėsi. Po II-jo pas.
karo turime du: 1947 m. Vakarų Vo
kietijoje išleista “Tremties Metai”,
metraštis, skirtas lietuviškos kny
gos 400 metų sukakčiai paminėti;
1954 m. JAV-se metraštis “Gabija”,
— spaudos atgavimo 50^čiai ir trem
ties dešimtmečiui atžymėti. Vėles
ni mėginimai nuėjo niekais, nera
dus leidėjo. “Nidos” leidyklos su
manymas ne tik metrašti išleisti,
bet ir leidimą tesėti kasmet yra
džiuginantis ir vertas pagyrimo,
sutinkant pirmąją knygą. Savo žo
dyje redakcija ir leidėjas kukliai
taria: “Jeigu skaitytojai, pirmoje
eilėje Nidos knygų klubo nariai,
priims šį metraštį taip šviesiai,
kaip mes jį pristatome, tai vėl kvie
sime talkon rašytojus ir kitais me
tais pristatysime “Antrąją Pradal
gę”, su viltim, kad šitaip vyks me
tai po metų...” Ištesėjimo laidas yra
Nidos klubo užtikrintas narių skai
čius, kuris nuo 1954 iki praėjusių
metų įgalino išleisti 50 knygų, taigi,
vidutiniškai kasmet po 5 knygas.
Kas Nidos knygų klubo leidinius
prenumeruoja ar pavieniui perka,
nėra reikalo aiškinti kaip atrodo
“Pradalgės” almanacho knyga; ji,
pačių leidėjų žodžiais, “...paprasta,
kaip ir visi Nidos K. K. leidiniai,
be šventadieniško drabužio”. Bet
kodėl visos knygos turėtų būt liuk
susiniai leidiniai? Pripratome prie
to Nidos knygų drabužio ir sutinka
me jį tokį, koks yra, pirmiausia
žiūrėdami į turinį. Kai kuris skai
tytojas vertina ir tą knygos priva
lumą, kad ji nebrangi: doleris, pus
antro arba du. Metraštis 384 psl.
ir kaštuoja du dolerius.
Metraštyje yra 33-jų autorių raš
tų: poezijos, beletristikos, prozos.
Autoriai dedami abėcėlės eile. Met
raščio redakcija tą būdą vadina ne
išradingu, bet patogiu, nes jis esąs
“demokratinis”. Sakytume, ne de
mokratinis, bet kataloginis ar kan
celiarinis, sąrašinis, geriausiu atve
ju antologinis. Ateityje reiktų nuo
jo atsisakyti, jis dvelkia atmestinu
mu.
I i
Su poezija metraštyje dalyvauja
15 autorių, su beletristika — 14, ki
tos prozos — atsiminimų, kritikos
— 4. Jokios kronikos, jokios apžval
gos, jokių raštų, siejančių knygą su
diena, su laikotarpiu, su gyvenimu.
Atrodo, jog ateityje tektų redakci
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jai imtis daugiau atsakomybės ir
metraštį padaryti tikrai tų ar kitų
metų mūsų laisvojo pasaulio lie
tuvių literatūros apžvalgine, sumuo
jančia, vaizduojančia knyga. Apžval
ginis straipsnis, apimąs knygas, pe
riodiką, literatūros konkursai, pre
mijos, literatūros vakarai, minėji
mai, trumpos kultūrinės anotacijos,
jaunų autorių debiutai, sukaktis,
pagaliau ir nekrologai — visa tai
metraštį priartintų prie gyvenimo,
darytų aktualų ir patrauklų, o ne
pakybušį beatmosferineje erdvėje,
štai, kad ir pernai — visas lietuviš
kasis pasaulis šventė K. Donelaičio
metus — minėjimai, vakarai, raštai
spaudoje; leidiniuose prie datų bu
vo dedamas Donelaičio vardas, o
metraščio datiniai —1964 — metai
plikut plikutėliai, be jokios Donelai
čio sukakties užuominos. O tokia
sukaktis neturėtų pro metraštį pra
eiti, jo neužkliudyta. Dar nebūtų vė64- tųjų apžvalgą ir tai priminti. At65-tųjų apžvalgą ir tai atsiminti. At
eityje, be abejo, bus ir daugiau
reikšmingų datų, kurių neturėtų iš
leisti iš akių sekančios “Pradalgės”.
Tai tik keletas sugestijų, nenei
giant ir nenuvertinant gero darbo
pradžios; norisi, kad tas darbas to
liau tobulėtų.
Būtų banalu nagrinėti kiekvieną
metraščio autorių. Vieni jų, kaip J.
Mikuckis, seniai pažįstami ir susi
darę savo vardą, kiti — kaip Ba
ronas, Barėnas ar Katiliškis — pa
tys aktyviausi, prieš mūsų kis au
gę ir brendę rašytojai, treti -—
kaip A. N. Dičpetris, D. Sadūnaitė...
— patys jauniausi, dar ką tik ateiną
į literatūros pasaulį. Jų bandymai
ir mus labiausiai domina ir džiu
gina. Jų periodikoje yra daug dau
giau, jie bus laukiami kitais me
tais. Rašytojų draugijoje yra apie
šimtą narių, taigi dar du metraščiai
gali išeit bendradarbiams nesikartojant; yra rašytojų, nepriklausan
čių draugijai; auga jauni talentai,
o taip
pat atsiranda “staiga”
iškylančių autorių, kurie į dienos
šviesą išeina brendę vienumoje ir
nežinioje, kaip pernai debiutavęs
Pr. Dom. Girdžius (su beletristika
“Aiduose” ir su poezija L. Dienose),
žodžiu, metraščiui medžiagos ne
pritruks, tegu tik redakcijai užten
ka energijos, o leidyklai — resursų.
Spauda metraštį sutiko palankiai,
reikia manyti, kad panašiai jį su
tiks ir skaitytojai. O tai bus garan
tija naujoms pradalgėms, o taip pat
ir mūsų literatūros išėjimui iš par
tizaninių pozicijų.
J. B r.
VIŠČIUKŲ

ŪKIS

Mūsų scenos darbuotojai laisv.
pasaulyje vis dar stokoja lietuviškų
dramos veikalų. Turime pakanka
mai poetų lyrikų, džiaugiamės pa
sirodančiais naujais romanistais,
bet draminio žanro rašytojų vis dar
mums trūksta, štai kodėl mes nuo
širdžiausiai sveikiname kiekvieną
dramaturgą, ateinantį pas mus su
nauju veikalu.
Anatolijus Kairys, ėmęs garsėti
pastaraisiais metais su aktualia
tremtiniškojo
lietuvių
gyvenimo
komedija “Diagnoze”,
sėkmingai
vaidinta daugelyje mūsų kolonijų,
vėl davė mūsų scenai naują dovaną.
Tai trijų veiksmų satyrinė kome
dija “Viščiukų ūkis”. Veikalas yra
laimėjęs Čikagos Scenos Darbuoto
jų Sąjungos skelbtame komedinio
žanro veikalų konkurse premiją
($500). Autorius šioje komedijoje
vaizduoja komunistinių idėjų sklai
dą lietuvių išeivijoje. Idėjine ar dva
sine prasme “veiksmas vyksta mū-

B. Kviklys, “Mūsų Lietuvos” redaktorius, savo bibliotekoje.
Br. Kviklys, editor of “Our Lithuania”, geographical book on Lithuania
in three big volumes. Editor: Lithuanian Encyclopedia, Boston, Mass.

— Liet. Enciklopedijos spaustuvė
jau surinko “Mūsų Lietuvos” II to
mo medžiagą ir padarė apie 900
klišių — Lietuvos vaizdų, žemėla
pių, schemų. Antras tomas bus taip
pat kaip ir pirmas apie 750 psl. Iš
leisti numatoma šią vasarą. Apie
pusė nuotraukų jame bus naujos,
dar niekur nespausdintos; daugu
ma jų darytos po II pas. karo.
šiame tome bus aprašytos šių
Lietuvos apskričių vietovės: Ute
nos, Rokiškio, Kauno, Kėdainių, Uk
mergės.
Panevėžio, Biržų,
taip
lietuvių gyvenamos vietos ir kolo
nijos Latvijoje.
Ruošiant šį tomą autoriui talki

ninkavo apie 80 talkininkų, patiek
dami žinių, literatūros, nuotraukų.
Veikalo kalbą žiūrėjo losangeliškis
lituanistas F. Kudirka. Visais spau
dos darbais rūpinasi LE leidėjas J.
Kapočius.
Užsisakant iš anksto visų trijų
tomų kaina 30 dol. Siunčiama kiek
vieno tomo pasirodymo metu po
10 dol. LE adresu.
Turintieji Lietuvos vaizdų (ypač
mažųjų vietovių nuotraukų), seniau
ar dabar darytų, o taip pat galį su
teikti žinių apie įvairias Lietuvos
vietas, prašomi rašyti adresu: Br.
Kviklys, 5747 So. Campbell Avė.,
Chicago. Ill. 60629.

sų sąžinėse nuo išėjimo dienos iki
sugrįžinmo valandos, jeigu...” Taip
autorius nusako komedijos veiksmo
vietą, tačiau realia prasme veiks
mas vyksta viščiukų ūkyje, kuriame
susikryžiuoja septynių personažų
nuomonės, susidaro komiškos situ
acijos, konfliktai. Pagrindinei ko
munistinės penetracijos temai iš
vystyti autorius įveda į komediją
labai vykusius simbolius:
nuolat
raudonijančią viščiukų spalvą ir
iš cirko pabėgusią mešką.
Europoje išgarsėjęs dramaturgas
Ionesco panašiai idėjai išreikšti pa
sinaudojo raganosių simboliu. Jo
komedijoje “Raganosiai” žmonės
virsta raganosiais. Kas yra A. Kai
rio meška, matyti iš žodžių, išei
nančių iš Sigito lūpų: “Ji yra moks
lininkė, taiką mylinti meška. Kar
tais erdvėmis paskraido, kartais
stalą padaužo, jeigu turi batus...
Mūsų meška gera. Ji sukultūrėjo.
Evoliucionavo. Galima sakyti —
sužmogėjo (p. 42).”
“Viščiukų ūkis” yra simbolinė ak
tualijų komedija, įvilkta į menišką
formą. Autorius sugeba įtikinamai
vaizduoti ir kurti komiškas situaci
jas. Stilius lengvas ir dailus. Frazė
taikli, be apkrovimo nereikalingais
žodžiais, vietomis persunkta leng
va ironija, satyriška. Sugebėjimas
taip išsireikšti kaip tik ir yra vie
nas iš vertingiausių gero dramatur
go pažymių.
Komedija pirmą kartą sėkmingai
suvaidinta š. m. geg. 15-16 dienomis
Čikagoje.
Visi teatro darbuotojai bus dė

kingi autoriui, davusiam mūsų sce
nai tokį originalų veikalą. Anatoli
jui Kairiui linkime ir toliau tur
tinti lietuviškąją dramaturgiją naunaujais veikalais.
Anatolijus Kairys, Viščiukų ūkis.
Trijų veiksmų satyrinė komedija.
Išleido Terra, 1965. Įžanginis žodis
V. Bagdanavičiaus. 91 psl. $3.00.
J. T-nis

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys, Viščiukų ūkis. Trijy
veiksmų satyrinė komedija. 92 psl. Išleido
Terra, 3237 W. 63rd St., Chicago, Illinois
60629. Spaudė M. Morkūno spaustuvė.
akėčios. Nr. 2 (3). Ba'andis, 1965 m. Hu
moro ir satyros 8 psl laikraštis. Redaguoja
Akėčių štabas. Leidžia Romuva ir Vaga,
adr.: 84-20 Jamaica Ave., Woodhaven, N.
Y. 11421. Kaina 50<
Kazys Almenas, Bėgiai. Novelės. Nidos
Knygų Klubo leidinys nr. 52, 1965. 200
psl. Kaina klubo nariams $1.00, nenariams
$1.50. Turinyje: Bėgiai — Ketvirtadienis—
biauri diena, Istorija apie meilę, Juodosios
gyvatės tiltas; Trys ir meilė — Viktoras,
Tadas, Algis; Prerijų pasakos — Pasaka
be rankos, Pasaka apie lokį, Pasaka apie
tūkstantį saulių.

Antanas Jasmantas, Gruodas.
Eilėraš
čiai. Išleido "Ateitis", 1965. Aplankas ir
iliustracijos Paulaus Jurkaus. Paginos žo
dis "Antano Jasmanto poezija" J. B. 96
psl. Kaina $3.00.
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“Dainos” choras Sydnėjuje, Australijoj, ir jo
gentas muz. K. Kavaliauskas.
The “Daina” chorus in Sydney, Australia.

diri

“DAINOS“ CHORAS SYDNĖJUJE
K. Kavaliauskas, “Dainos” chorų
paėmęs j savo rankas prieš 7 me
tus, jį iškėlė į tautiškos muzikinės
kultūros aukštumas, suteikdamas
jam lietuviškų charakterį. “Dainos”
choro repertuarų sudaro tiek indivi
dualios kūrybos, tiek mūsų liaudies
dainos; pastarosioms dirigentas K.
suteikia ypatingai gerų interpreta
cijų, dėl ko šiaip jau gana monoto
niška liaudies daina įgauna ypatin
gų žavesį, prabyla gilia, jautria
dvasia. Choras ne vien savo tau
tiečiams teikia malonaus pasigėrė
jimo, bet taip pat sėkmingai repre
zentuoja lietuviškųjų vokalinę kul
tūrų australams jų koncertų salėse.

Muzikas K. Kavaliauskas, švenčian
tis 40 m. muzikinės veiklos sukaktį.
Musician K. Kavaliauskas.

“Dainos” choras Sydnėjuje praė
jusių metų pabaigoje atšventė savo
15 metų gyvavimo sukaktį, o jo di
rigentas muzikas Kazimieras Kava
liauskas — 40 metų savo muzikinio
darbo jubiliejų, šis dvigubas jubi
liejus buvo atžymėtas keliais pui
kiais choro surengtais koncertais.

LIETUVIŲ

STUDENTŲ

Muzikas K. Kavaliauskas, atšven
tęs savo amžiaus 60 metų sukaktį,
turi ilgų profesinio pasiruošimo sta
žų. Gimęs Anglijoje, politinių lietu
vių emigrantų šeimoje, prieš I pas.
karų su tėvais grįšęs į Lietuvų, au
go muzikos mėgėjų aplinkoje: motina garsi apylinkės dainininkė, du
dėdės smuikininkai. Vėliau jo mo
kytojais buvo kompozitorius prof. J.
Bendorius ir pianistas Braunas.
Klaipėdos muzikos konservatorijoj
K. studijavo kompozicijų ir piano.
1924-5 m. Marijampolėje vadovavo
ateitininkų ir pavasarininkų cho
rams. 1925 m. suorganizavo Mari-

ŽYGIS Į

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės
(Šatrijos Raganos)
paminklinė lenta židikių (Mažeikių aps.) kapų koply
čios šone 1964 m.
(Iš B. Kviklio rengiamos knygos
“Mūsų Lietuva”. III tomo. Leidžia L. Enciklopedija).
Memorial to Marija Pečkauskaitė (See p. 23).

rijampolės aps.
pavasarininkų
chorų
dajinų
šventę ir jai
vadovavo. Di
rigavo Klaipėdos krašto dainų šven
tės jungtiniam chorui 1927 Šilutėje.

šalia muzikos K. Kavaliauskas
studijavo universitete, ruošdamasis
pedagogo profesijai. Nuo 1933 mo
kydamas Pagėgių gimnazijoj, vedė
Pagėgių parap. chorų. Antrų kartų
komunstams okupuojant Lietuvų
pasitraukė į Vakarus, čia Uchtės
stovykloje vedė chorų. Emigravęs
į Australijų, apsistojo Sydnėjuje.
Ir čia šalia tiesioginio darbo austra
liškoj gimnazijoj, nenuilstamai vi-

'/£ J B11J JB

sas poilsio valandas aukoja chorui,
Dėl to šis choras ir yra tapęs tarsi
Sydnėjaus lietuvių gyvenimo pulsuojančia širdimi.
Be to, K. Kavaliauskas aktyviai
reiškiasi ir kitose Australijos lie
tuvių visuomeninio bei kultūrinio
gyvenimo šakose — jis yra ALB
Kultūros Tarybos pirm., “Plunks
nos” klubo narys, paskaitininkas.
Yra sukūręs gražių lietuviškų šei
mų; dukrelė Rūta šiuo metu baigia
Sydney un-tų, yra uoli choristė ir
reiškiasi spaudoje. (M. Slavėnienė)

yajiunj

WASH INGTONĄ

Lietuvių studentų surengto žygio Į
eina prie Baltųjų Rūmų.

Washingtonu dalyviai su plakatais
Foto Baltimore Radijo valandėlės

4

Dalis žygio Į Washingtonu dalyvių gegužes 15 d. artėja prie Abraham
Lincoln paminklo, kur sukalbėta lietuviškai “Tėve Mūsų” ir pagiedota
“Marija Marija”.
Foto Baltimorės Radijo vai.
žygyje dalyvavo apie 2000 asmenų, jie nešė apie 120 plakatų su šūkiais,
remiančiais prezidento politikų prieš komunizmų ir primenančiais Lietuvų.
Lithuanian students demonstrated in Washington on May 15, in supportof U. S. firm stand in Vietnam.

18

LIETUVIŲ

DIENOS,

1965, GEGUŽIS

-dfr“Dainavos” vadovai, nariai, svečiai ir
muz. S. Sodeikos giminės po mrties metinių
minėjimo akademijos ir paminklo atidengimo
iškilmių Chicagoje.
Foto V. Noreika

“Dainava” choir members and guests.

D. ir S. JASAIČIŲ SUKAKTIS |

Bal. 11 d. dr. Kęstutis ir E. Jasaitytč Valiū
nai savo namuose (New Rochelle, N. Y.) su
ruošė priėmimų savo tėvams ir uošviams — dr.
D. ir S. Jasaičiams pagerbti jų vedybinio gyve
nimo 40 metų sukakties proga.
Dr. D. Jasaitis, prieš 40 m. baigęs medicinos
mokslus Berlyne ir Paryžiuje, apsigyveno Šiau
liuose ir ten vedė Sofijų Lukauskaitę, agrono
mijos mokslus studijavusių Berlyne ir Danijoj.
Dr. D. Jasaitis šalia medicinos praktikos ak
tyviai reiškėsi visuomeniniame gyvenime; jis
puikiai valdo plunksnų ir yra rašęs mokslo,
kultūros, politikos bei visuomenės gyvenimo
klausimais. Vienas jo pastarųjų raštų yra sti
lingai parašyta A. Tūlio biografija ir kūrybos
bos apibūdinimas, kurio galėtų pavydėti bet
kuris rašytojas. Dr. J. gyvena Tampa, Fla.,
toliau nuo lietuvių, bet nuolat seka lietuviškų
veiklų ir reaguoja raštais.
žentas dr. K. Valiūnas yra Neries b-vės di
rektorius ir žinomas liet, reikalų rėmėjas.
Sūnus Stasys garsėja Bostone kaip vidaus
ligų specialistas.
Puotoje tarp kitų draugų ir pažįstamų daly
vavo prel. J. Balkūnas ir min. S. Lozoraitis.
Dr. D. and Mrs. Jasaitis on their 40th wed
ding anniversary.

Paminklas prieš metus mirusiam muzikui Ste
pui Sodeika, Dainavos ansamblio vadovui.

Foto V. Noreika
Monument to late Stepas Sodeika.

Dail. Adomo Galdiko lietuviškas peisažas.

Lithuanian Landscape by A. Galdikas

Birželio 20 — 27 dienomis Los Angelese ren
giama dail. A. Galdiko kūrinių paroda, kuri vyks
šv. Kazimiero par. mokyklos patalpose. Bus iš
statyta daugiau kaip 40 paveikslų. Parodos ren
gimu rūpinasi Algis Raulinaitis, parodų globoja
prel. J. Kučingis, šv. Kazimiero par. klebonas.
Į parodų atvyksta pats dailininkas A. Galdikas.
LIETUVIŲ DIENOS, 1965, GEGUŽIS

Dr. Domas Jasaitis, duktė L. Jasaitytė Valiūnienė, sūnus dr. S. Jasaitis ir S. Jasaitienė, su
sitikę D. ir S. Jasaičių 40 metų vedybų sukak
ties proga Valiūnų rezidencijoje New Rochelle.

ŽMONĖS, DATOS
IR DARBAI
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— šiame LD žurnalo numeryje
daugiausia vietos skiriama Čiurlio
nio ansambliui jo 25 metų sukak
ties proga. Didelę foto nuotraukų
dalį parūpino mūsų bendradarbis
VI. Mingėla; likusi medžiaga gauta
iš Čiurlionio ansamblio vadovų, taip
pat pasinaudota LD archyvų; raši
nį apie ansamblį (J. Stempužio) pa
rūpino č. minėjimo spaudos komi
sija; VI. Mingėlos rašinį anglų k.
išversdino ansamblio vadovai. Vi
siems talkininkams nuoširdus ačiū.
Džiaugiamės nors tuo galėję prisi
dėti prie Čiurlionio ansamblio ju
biliejaus.

— Rašytoja ir aktorė Birutė Pūkelevičiūtė geg. 22 d. lankėsi LD re
dakcijoje ir leidykloje, čia ji su re
dakcijos ir leidyklos nariais pralei
do porų valandų, papasakojo apie
savo lankymosi Hollywoode tikslų.
Ji čia atvyko baigti savo “Auksinės
žųsies” filmos. Baigiamuosius dar
bus atlieka P. Jasiukonis. Premje
ra būsianti Čikagoje, po to filmas
bus paleistas per liet, kolonijas.
Vėliau tikimės galėsiu duoti fil
mus reportažų.
B. Pūkelevičiūtė, keletu metų gy
venusi Montrealy, dabar persikėlė
į čikagų, kur tikisi turėsianti ge
resnes sųlygos teatro darbui.
— Mūsų bendradarbį rašytojų
Jurgį Jankų, kaip spauda rašo, ištikuo nelaimė; darbovietėje presui
sugedus nutraukti kairės rankos
pirštai. Apgailestaujame, linkime
greitai pasveikti ir tikimės, kad se
kanti Jurgio Jankaus naujiena bus
jo beletristinis LD žurnalui kūrinys,
kurio seniai prašome ir autorius se
niai žada.

— Los Angelėse muzikė Giedrė
Gudauskienė davė teatrinę naujie
nų: parengė muzikinio veikalo “My
Fair Lady” ištraukų vaidinimų. Ja
me dalyvavo žymieji vietos koloni
jos dainininkai solistai ir grupės.
Publika pastatymų sutiko entuzias
tingai.
— Vėl du losangeliškiai laimėjo
dviejuose literatūros konkursuose:
A. Mironas “Dirvos” novelės kon
kurse laimėjo premijų už “Po laivu”
ir K. R. Vidžiūnienė “Moters” kon
kurse už novelę “šliužai”.

— Los Angeles Dailiųjų Menų
klubo susirinkime Pr. Lembertas
parengė penkių autorių poezijos
“rečitalį”, Alg. Gustaitis papasakojo
įspūdžius iš kelionės po Pietų Ame
rikos lietuvių kolonijas ir parodė
keletu dail. J. Rimšos paveikslų.
Pirmininkavo Alė Rūta, sekančiu
pirmininku yra Alg. Gustaitis.
— Gegužės 8 d. “Draugas” kroni
koje rašo:
“Mus informuoja, kad
net 36 lietuviai buvo užsirašę va
žiuoti į okupuotų Lietuvų, bet, spau
doje paskaitę apie šių metų Vilniu
je rengiamos dainų šventės propa
gandinę pusę, 32 iš jų jau atsisakė
kelionės, nors turi ten savo gimi
nių. Iš tikrųjų šie metai, būdami
pavergimo sukaktuviniai metai, yra
tokioms kelionėms nepalankūs ir
netinkami.”
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7243 So. Albany Ave.,
Chicago, Illinois 60629
Tel.: HE 4-4076

Lietuvių Fondo narių metinis su
važiavimas šaukiamas birželio 12
d. 12 vai. Jaunimo Centre, 620 So.
Claremont Ave.. Chicago, Ill. 60636
Suvažiavimo darbotvarkės pagrin
diniai dalykai: LF tarybos, valdy
bos, kontrolės bei kitų komisijų
pranešimai; diskusijos dėl praneši
mų ir pranešimų tvirtinimai; LF
1/3 narių ir kontrolės komisijos rin
kimai; LF vajaus suaktyvinimo
klausimas.
šiuo metu yra apie 680 pilnatei
sių LF narių su 180,000 dol. pagrin
diniu kapitalu. Pilno nario teises
(vienų balsų) gauna aukojęs $100;
kviečiami aukoti po $1000.
Nuo LF įsteigimo iki 1965 sau
sio 1 d. fondo kapitalo pelno (pro
centų) gauta arti 10,000 d.; jie duo
ti lietuvių kultūrai, švietimui ir lie
tuvybei remti. Surinkus fondui visų
milijonų, pelno kasmet bus po maž
daug 40 tūktančių. Dabar tokia su
ma nebūtų įmanoma aukomis su
rinkti ir atrodo kaip svajonė. Ta
svajonė taps realybe, kai tik Lietu
vių Fondas pasieks užsibrėžto mili
jono dolerių.

SPAUDA

. .— Laiškai Lietuviams birželio 5
d. rengia savo 15 metų gyvavimo
sukaktį. Minėjimas įvyks Jaunimo
Centre, Čikagoje. Programoje; V.
Karosaitės ir J. Puodžiūno baletas,
L. Baranausko deklamacijos su A.
Nako muzikiniais įtarpais.
LL žurnalų pradėjo leisti misijonierius Tėvas J. Bružikas religinio
turinio spausdintų laiškų forma. Vė
liau leidinys didėjo, tobulėjo, virto
žurnalu, kurį ilgus metus redagavo
T. J. Vaišnys. Dar didesnį šuolį pa
darė žurnalas, paėmus jį redaguoti
kun. K. Trimakui. Ypatingai jame
akcentuojama lietuviškos šeimos
kultūra. Tvirtos redakcijos, technikinu spaudos atžvilgiu žurnalas
pralenkia daugelį tos rūšies ameri
kiečių leidinių. Estetinė jo pusė
ypač pakilo, prisidėjus fotografui
menininkui kun. Alg. Keziui, SJ.
— Balandžio 25 d. Bostone at
švęsta savaitraščio Keleivio 60 me
tų sukaktis. Ta proga L. Piliečių
Draugijos salėj surengtas banketas
su programa. Programoje dalyvavo
sol. B. Povilavičius, muz. J. Gaide
lis, J. Jašinskas, mišrus choras.
Svečių tarpe buvo dr. P. Grigai
tis iš Chicagos. Jis pasakė kalbų.
Dabar Keleivį redaguoja J. Sonda. Per ilgų savo amžių laikraštis
yra turėjęs nemažų vingių, krypęs
j gerokai komunistinę pusę, bet
daugiausia laikosi socialdemokrati
nės linijos Garsiausia jo dalis yra
Tėvo pasikalbėjimas su Maikiu. šis
feljetonas ir dabar rašomas lietu
viškai anglišku žargonu; tėvas vaiz
duoja atžagareivį dešiniųjų ir kata
likiškų “susaidžių” narį, o Maikis
yra liberalizmo ir apšvietos gynė
jas. Savo kronika laikraštis artėja
prie objektyvaus vidurio, ir tai yra
dabartinės redakcijos nuopelnas.

Gegužės 22 d. įvyko Los Angeles šv. Kazimiero par. klebono kun. J. Kučin
gio į prelatus pakėlimo iškilmės. Jose, tarp kitų, dalyvavo naujasis lietuvių
vysk. P. Brazys. Nuotraukoje prelatų sveikina V. Kazlauskas, Katalikų
Federacijos Los Angelėse pirmininkas.
Foto L. Briedis
On May 22 nd, Rev. J. Kučingis, pastor of St. Casimir’s Church in Los
Angeles, was raised to the rank of Rt. Reverend Monsignor.

PARODOS
— V. K. Jonyno darbai, esu Vati
kano paviljone, aprašyti “Dow Dia
mond” žurnale, kurį leidžia The
Dow Chemical bendrovė, žurnalas
domisi naujomis medžiagomis; šia
prasme straipsniu pristatomas V.
K. Jonynas kaip skulptorius, pa
naudojęs naujas medžiagas, žurnalo
viršelį puošia spalvota V. K. Jony
no skulptūrų prie Vatikano įėjimo
nuotrauka.
—Česlovas Janušas American Art
ists Professional League parodoje
New Yorke laimėjo premijų už ak
varelę “Mėnesiena jūroje”, šis jo
paveikslas buvo įdėtas parodos ka
taloge.
— Geg. 9 d. Detroite Lietuvių Na
muose atidaryta Viktoro Petravi
čiaus dailės darbų paroda.
— Geg. 9 — birželio 5 Gallery In
ternational,
Clevelande,
Vytauto
Igno kūrinių paroda.
— Gegužės 17 — birželio 16 d.
K. Kasimir Gallery, Inc. Chicagoje
vyksta Kęstučio Zapkaus darbų pa
roda. Zapkus tris metus praleido
Europoje ir parodoje išstatyta jo to
meto darbai.
K. Zapkaus vienas paveikslas iš
statytas Chicagos Meno Instituto
parodoje, kurių surengė Amerikos
dailininkų draugija.
— Geg. 19—23 d.
Clevelande
Čiurlionio namuose vyko Algiman
to K ežio. S J foto nuotraukų paroda.
Visų birželį vyks jo paroda Chica
gos Meno Institute.
— Adomo Galdiko dailės parodos:
geg. 24—29 dienomis Bostono Tauti
nės sųjungos namuose. Buvo išsta
tyta 42 paveikslai. Dailininkų pri
statė žodžiu Stasys Santvaras.
Birželio 20 — 27 d. paroda vyksta
Los Angeles šv. Kazimiero par. mo
kyklos patalpose. Išstatomi 44 dar
bai. Į parodų atvyksta pats dailinin
kas; jis bus p.p.Raulinaičių svečias.
— Geg. 22 ir 23 d. — Prano La
pės kūrinių paroda Rowayton, Conn.
Thomas aukštesn. mokyklos patal
pose. Dailininkas toje mokykloje
jau kelinti metai mokytojauja.
— Geg. 26 d. — birželio 30 “Drau
go” patalpose Chicagoje vyksta pir
ma kun. P. Dziegoraičio paroda.
“Draugo” kronikoje rašoma: Gero
kai pasinešęs į abstraktizmų, bet
nepraradęs realaus vaizdo...
— Albino Elskaus paveikslas iš
statytas Riverside muziejuje. Paro
dų sudaro muziejaus įsigyti dabar
ties dailininkų darbai.
— Aleksandros Merker-Vitkauskaitės kūrinių išstatyta pasaulinės
parodos New Jersey paviljone.

SUKAKTYS
Geg. 23 d. Čikagoje šv. Kryžiaus
parapijoje iškilmingai atšvęsta vysk.
V. Brizgio 25 metų vyskupystės su
kaktis. Pamaldose giedojo Dainavos
ansamblis. Iškilmėse dalyvavo daug
oficialių lietuvių org-jų atstovų ir
šiaip aukštų asmenų. Sukakties
proga Pop. Paulius VI vysk. V.
Brizgį pakėlė popiežiaus sosto asis
tentu.
-— Geg. 15 d. 25 metų kunigystės
jubiliejų ašventė
kun. Edvardas
Abromavičius, šv. Kryžiaus par. Či
kagoje klebonas; gegužės 16 jubi
liejų atšventė Los Angeles šv. Ka
zimiero par. vikaras Antanas Va
li uška; gegužės 23 jubiliejų atšven
tė Atholo liet. šv. Pranciškaus par.
klebonas Jonas Jutkevičius (Jutt),
žymus vyčių veikėjas; birželio 27
savo jubiliejų švęs kun. Antanas
Juška, spaudos ir visuomenės dar
buotojas.
lllllllllllllllllllOllllllllllllli

P. V. RAULINAITIS
Real Estate-Insurance-Tax Returns

Notaro darbai; namų ir automobi
lių apdraudos; mokesčių apskaičia
vimas; tarpininkavimas namus per
kant ir parduodant; dokumentų
vertimas.
NO 2-5433, Los Angeles 27, Calif.
Res.: 1972 N. Commonwealth Ave.

HELEN'S
HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS-MOTUŠIS
5265 Fountain Ave.
HOLLYWOOD
California
Telephone: NOrmandy 5-3351
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ANTANAS F. SK1RIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE
INSURANCE
Kreipkitės telefonu

NO 4-2919

arba įstaigoje

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29.
Calif.
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“Pioneers on the march to new ter
ritories” is the subject of this paint
ing by J. I. Samsonov.
Actually
people are forced deportees on
their way to Siberian exile.

“Į naujas žemes” pavadino pa
veikslą rusų dali. Samsonovas,
vaizduodamas “savanoriškai” vyks
tančius žmones į Sibirą. Iš Lietu
vos kasmet išvyksta tūkstančiai
tokių “savanorių”, (šį paveikslą pa
kartojame, minėdami trėmimų su
kaktį ir girdėdami kaip kasine
kartojama trėmimų drama).
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DIENOS

LITHUANIAN DAYS
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Wc Accuse-We Appeal
The twenty-five years ago, in connvivance
with Hitler’s Germany, the Soviet Union at
tacked the Baltic States. Some 300,000 Red
Army troops poured into Lithuania on June 15,
1940, and into Latvia and Estonia, on June 17,
1940. With the assistance of the occupation
army, the emissaries of the Kremlin — Dekanozov, Vishinsky, Zhdanov — unseated the le
gitimate governments of the Baltic States. The
Baltic countries were robbed of their indepen
dence and transformed into colonies of the
Soviet Union.
By its aggressive acts against Estonia, Lat
via and Lithuania, the USSR broke the peace
and non-aggression treaties it had signed with
those states as well as other international
agreements.
Expropriation,
exploitation,
pauperization,
slave labor, suppression of human rights and
fundamental freedoms, Russification, terror,
murder, mass deportations — these are the
marks of the Soviet occupation in the Baltic
States. In committing and continuing these
acts, the Soviets violated the United Nations
Declaration, the Atlantic Charter, the United
Nations Charter, the Convention on the Sup
pression of Crimes of Genocide, and the Uni
versal Declaration of Human Rights — all

these documents bearing the signature of the
USSR.
The Estonian, Latvian and Lithuanian peo
ples, historically and traditionally Western
in orientation and outlook, have constant
ly
placed
their
hopes
in
the
Westen
world. Their trust and reliance in the West
was strengthened by the Declaration of the
United States Department of State of October
15, 1940; the Atlantic Charter; the Yalta De
claration on Liberated Europe; the repeated
statements by the U. S. Government about
non-recognition of the Soviet annexation of
the Baltic States; the continued recognition of
free Baltic diplomatic representatives by the
United States as well as many European diand South American Governments; and the
proclaimed aims and principles of the United
States.
The Baltic peoples have given active ex
pression to their determination to regain free
dom, and have resisted their oppressors thus
contributing greatly to the continuing struggle
for freedom and justice being waged by all
captive peoples enslaved by the Soviet Union.
Despite heavy setbacks and trials, our peoples
maintain their faith in the restoration of their
freedom and independence.
Continued p. 22
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THE SILVER JUBILEE OF ČIURLIONIS ENSEMBLE
On January 16 1965 the Lithua
nian Arts Ensemble Čiurlionis, di
rected by Alfonsas Mikulskis, be
gan its 26th year. On this occasion
it would be proper to tell the free
world of the self-sacrifice and work
of the ensemble’s members, and
also to bring out their accomplish
ments in the field of Lithuanian
national culture and Lithuanian in
dependence.
Musician Alfonsas Mikulskis

If it weren’t for Alfonsas Mikuls
kis, it is doubtful whether there
would exist a Lithuanian Arts En
semble Čiurlionis. Maestro A. Mi
kulskis has been the driving force
that has made and kept the en
semble what it is today.
A. Mikulskis was born on the
14th of September 1909, in the vil
lage of Daglienai, Pušalotas coun
ty, Panevėžys district, Lithuania.
He attended the Klaipeda School
of Music, 1926-1930, and the Kau
nas Conservatory, 1930-1937. At
first, Mikulskis finished the celist
class, only later did he study and
specialize in choir direction and
composition, in addition, he has
finished music teaching and choir
arrangement. A. Mikulskis conti
nued his studies from 1937 to 1943
he studied with J. Gruodis, J. Ben
derius, and J. Kačinskas. While in
Germany, in 1947 he continued
further in composition with von
Albrecht in Stuttgart, and during
1948-49 with H. Hermann in Reut
lingen. In 1960, A. Mikulskis re
ceived an M. A. degree from West
ern Reserve University in Cleve
land, Ohio. We can see that A. Mi
kulskis is a musician of broad
background and education.
It is even more gratifying to note
that he has retained the drive, the
stamina, and self-sacrifice to con
tinue. In an environment which
is based greatly on materialism,
we see Mikulskis continuing to
serve the Lithuanian song — the
Lithuanian National Art. To this
end he undoubtedly will work until
his last days. Full of energy, art
istic enthusiasm, self-sacrifice and
a spirit that never tires — this is
the Maestro, Alfonsas Mikulskis.

Birth of Chorus, directed
by Mikulskis

The Vilnius “šauliai” Chorus was
formed on the 15th of January, 1940,
by Alfonsas Mikulskis. Simultan
eously, a “Kanklės” orchestra was
founded and directed by Ona Mi
kulskienė .In 1941 this orchestra
was merged into the Vilnius Phil
harmonic National Ensemble. How
ever, immediately, Mrs. Ona Mi
kulskis organized a second “Kank
lės” orchestra, which, in conjunc
tion with the Vilnius “šauliai”
Chorus, comprised the Lithuanian
National Art Ensemble “Čiurlionis”.
The folk dancing group was headed
by Miss Jadvyga Kazlauskaitė.
The first performance by Čiur
lionis Ensemble was given on Feb-
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ruary 16, 1940. At this performance
the men chorus started its life
firmly. Twenty-eight men partici
pated. In a matter of months the
male chorus consisted of 65 men.
In August, 1940, .the groups were
formally joined into the M. K. Čiur
lionis Lithuanian Art Ensemble. A
Mikulskis remained the director,
while Edvardas Karnėnas, as chair
man, and four other ensemble mem
bers made up the first ensemble
committee.
Miss Marija Maronaitė was asked
to lead the folk dancing group. The
“Kanklės” orchestra was led by
Mrs. O. Mikulskis. During this pe
riod the ensemble visited 20 lo
cations and gave a total of 80 con
certs, some of which were perform
ed with the Vilnius Philharmonic.
In addition to pieces by world fa
mous composers, Gounod, Strauss,
and others, the basis of a repertoire
was Lithuanian folk song.
The
ensemble also presented religious
concerts and sang during the Mass
in 22 different churches or cathedarals, a total of 75 appearances.
The religious repertoire consisted
of St. Francis Mass by Witt, Palestrine, Lotti, Orlando deLaso, Vi
toria and hymns by Lithuanian
composers.
While the ensemble was in Li
thuania 204 men and women passed
through its ranks. To assist them
in promotion and matters relative
to public appearance, ten leading
members of the literary field de
voted their time and talents with
out any renumeration.
The ensemble remained in Li
thuania until late summer, 1944.

•

With Tears in Our Eyes —
Goodby Lithuania...

With the Red Armies pushing
westward and nearing the borders
of Lithuania,masses of Lithuanians,
among them majority of the Čiur
lionis Ensemble, retreated to the
West.
Mikulskis remembers the depart
ure for Vienna: “My eyes were fill
ed with tears, my cheeks were wet
and I saw that we are already past
Lithuania’s borders... I ganced at
the other members of Čiurlionis —
across their cheeks ran tears —
tears of pain and sorrow for a
homeland lost...”
This group of young ambassadors
of Lithuanian song and art did not
scatter, they remained as much as
possible together. And... in 1944 in
Vienna started rehearsals which,
with the help of Rev. Feliksas Gureckas, culminated with singing the
Mass in a Viennese catholic church.
Čiurlionis’ first concert of interna
tional music was presented in the
Vienna Concert Hall on October
29, 1944. The repertoire consisted
of Mikulskis’ harmonized selected
folk song and dances. Slowly, amidst life and death and Lithua
nian song, the war came to an end.
This was June, 1945. A new era
started for the ensemble.
Nazi Germany was destroyed.

The land was occupied by the three
western powers and the Red hor
des. Naturally, after the war, the
case of Lithuania was again defered... the day after the German
Armies capitulated, Čiurlionis pre
sented its first performance for the
French troops, near the Boden
Lake, in Feldkirch, Austria.
Čiurlionis then became a group of
travelling ambassadors. Under the
auspices of the I-French Army’s
Commander, Gen. DeLattre de Tissigny, ithe ensemble settled in the
French Zone. Čiurlionis traveled
everywhere whenever asked, wher
ever -the need for the beautiful Li
thuanian songs and spirit existed.
By spring of 1949 the ensemble
held 421 concerts touring Germany
and Austria. The same year a folk
song record was cut for the Vienna
Learning Center, and was used by
Munich, Hamburg and Stuttgart
radio stations.
Most of the performances were
for the Lithuanian people as well
as for the American and French
troops. The ensemble participated
in folk festivals as well as various
competitions and In all cases the
ensemble took first place.
According to statistics we find
that the ensemble was heard by
166,570 people among them 117,090
civilians and 49,480 soldiers.
Twice Around the World...

The Čiurlionis Ensemble has
traveled 27,090 km. even though
the residance was in Dettingene
and later Urache.
Crossing the Atlantic Ocean on
June 18, 1949, most of ensemble
members settled in Cleveland. 238
concerts were performed in the
United States. The ensemble travel
ed 27,923 miles in the United States
performing for 221,415 listeners.
The concert recently given in Cle
veland on May 16 was the 820 con
cert. According to the tours in Eu
rope and United States as well as
Canada the ensemble has made
44,765 miles which is a str ech
more than twice around the world.
Through the years the ensemble
has had 602 members. At present
the ensemble has 76 members, 32
men and 44 women. The officers
for the year 1965 are: Vladas Pleč
kaitis, president; Algis Penkauskas, vicenpresident; Danutė Dundurienė, treasurer; Jonas Citulis, sec
retary; Gytis Motiejūnas, member;
Rytas Babickas, assistant director.
In 1958 with the help of S. L. A.
organization the ensemble purchas
ed a home which is used to its
present day for rehearsals, many
other organizations use it for lec
tures, art shows, and other com
memorations.
It’s a great pleasure to congra
tulate the Čiurlionis ensemble on
their 25th Anniversary. Most credit
is due to the ensemble’s director,
A. Mikulskis, and his wife, Ona
Mikulskis, for their full dedication
to the ensemble. Due to their music
al talent and hard work, the en
semble today is crowned with a
silver wreath, which shall bloom
through all the ages. VI. Mingela

MANIFESTO...

Continued from page 21
This summer the Soviet en
slavers will unveil a macabre spec
tacle •— a festive celebration of
the twenty-fifth anniversary of the
enslavement of the Baltic States
during which the captive Baltic
peoples will be coerced to appear
grateful to their conquerors.
We, free Estonians, Latvians and
Lithuanians, are conscious of our
responsibility toward our nations
and to history. At this twenty-fifth
anniversary of Soviet aggression,
we feel dutybound to give voice to
the aspirations of our captive peo
ples.
WE ACCUSE the Soviet Union
of committing and continuing an
international crime against the Bal
tic States;
WE DEMAND that the Soviet
Union withdraw its military, police,
and administrative personnel from
the Baltic countries;
WE REQUEST that the govern
ments of the free world, especially
those of the Great Powers, under
take all peaceful ways and means
to restore the exercise of the right
to self-determination in the Baltic
countries and in the rest of EastCentral Europe;
WE DEMAND that the United
Nations’ De-Colonization Commit
tee immediately fulfill its overdue
duty and take up the case of Soviet
colonialism in the Baltic States;
WE APPEAL to the conscience
of all mankind to perceive the mag
nitude of the injustice perpetrated
upon the Baltic countries and to
support the efforts toward the re
storation of liberty to these coun
tries;
WE CONVEY to our people at
home our pride in their resolute
resistence against the endeavors of
the oppressor to destroy their na
tional and personal identity;
WE SHARE with our captive
compatriots their view that the re
cent Soviet economic, political and
ideological setbacks — inherent in
the structure of their totalitarian
system — have considerably weak
ened the Soviet Union and thus
raised the hopes of the captives
for deliverance;
WE PLEDGE to intensify our
joint organized activity in the free
world to promote the cause of liber
ty for the Baltic countries;
WE, FINALLY, DECLARE to the
free world and to the Communistdominated world, including USSR,
that, once free again, the Baltic
nations will do all in their power
to ensure the best possible rela
tions with their neighbors on the
basis of mutual respect for national
sovereignity and territorial integri
ty-

BALTIC STATES
FREEDOM COUNCIL
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IN THE OLD MANOR - HOUSE
Excerpt from a novel by Šatrijos Ragana

Beyond the woods and the rivers,
enclosed by the ravines and the
hills stood an old, wooden manorhouse. It was low in build, long and
wide, with a large veranda, sup
ported by a row of white columns.
The house was warn and comfortalble, full of friendly corners — the
stalwart receiver of all our joys
and sorrows. In front of it stood
a large pond with hidden mysteri
ous depths, gilded here and there
in the evenings by the fluorescence
of the moon and the stars. It was
engulfed by the orchard, which
Stood caught in its own dream, rich
in fragrance and the liquid song of
birds.
The expanse of the orchard pro
tected lovingly its two faithful
friends, the pond and the manorhouse, as it wove around them un
ceasing, wordless reminiscences.
In the orchard a small promon
tory jutted irito the pond; it was
screened from sight by flowering
bushes, its floor embellished by a
bright spangle of daisies. A willow
tree grew on its edge; its trunk had
been cut down long ago, and had
since produced three new saplings,
forming an armchair in which one
could lean back comfortably. One
day we had discovered this corner
with Mama. She had cut my ini
tials on the back of the tree and
said to me:
“This ’ll be your easy-chair from
now on, Irusia. You must think of
me whenever you sit here, and may
beautiful thoughts come to your
head.”
During one spring I used to spend
a great deal of time sitting in my
willow arm-chair, working busily on
my piece of needle-work for my
monther’s name-day. In the winter
I had learnt how to embroider and
decided to give the first fruit of my
labours to my mother. I had bought
the necessary piece of linen out of
my own pocket-money and here I
was busy embroidering a small
tablecloth for her bedside table. I
chose this particular gift for her
and not another only after careful
consideration. I knew that when
my mother finished reading in the
evening, her glance would fall on
my tablecloth before she blew out
the candle. And so she would al
ways think of me before going to
sleep... Whereas in the morning,
the first thing that she looked at
was the clock on her bedside-table.
Here she would be reminded of me
again.
The birds were chirruping like
mad things above my head, and
from afar, from the other side of
the pond I could just hear the
stork pecking. The blue sky was
reflected in the water below me;
it trembled faintly, ruffling the
surface of the pond, as if in as
tonishment to see its image there.
A sweet fragrance, tinged with
honey tickled my nose pleasantly,
but I paid no attention to it and
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kept on sewing diligently. I felt
so thrilled when I thought how
pleased my mother would be to see
my gift for her. And I examined my
creation proudly. It was full of
mistakes and a very poor specimen
of its kind, I must admit, but in
my eyes, nevertheless very lovely.
Suddenly, I remembered her wish
that only beautiful thoughts should
come to my mind as I sat there,
and I decided that surely there
could not be nicer thoughts than
those which would bring joy to her.
“Irusia! ”
I startled on hearing my mother’s
voice. Quickly I folded up my work,
hid it in the bushes and ran from
my hiding-place.
As I entered the path which led
to the tree-lined alley, I saw my
mother coming towards me. There
she was, leading my younger broth
er Jonelis by the hand. She wore
no hat, but carried a white parasol
to shield herself from the rays of
the sun. Tall and slender, in her
light coloured grey-blue^dress, with
the sun shining on her, she re
minded me of a transparent cloud
sailing in the glow of the summer
day. From beneath her parasol
peeped the thick, black wreaths
of her braids, while her large dark
eyes looked at me with fond sad
ness. My small brother, dressed in
his white suit and with his large
hat on his head looked like a hopo-my-thumb, which had suddenly
appeared from beneath the under
growth.
“Here I am, Mama!”, I shouted
and running up to her put my arms
around her waist.
“Have you been sitting in your
armchair, Irusia? And what have
you been doing there?”, said she,
stroking my face with her fingers.
She smiled faintly to herself as
she spoke, and it occured to me
that perhaps she already knew my
secret. But she did not wait for
my answer.
“We’ll go and see if the roses
have started to flower, shall we?”
and she led us away.
First of all we went to inspect
the ones we called my roses: two
very old, tall bushes planted by
someone a long time ago. They
were both full of white buds, but
there was not a single bloom to be
seen on either of them.
“Your old ladies are getting more
and more lazy with each year”,
said Mama to us. “Let’s go and
look at mine now.”
We crossed the bridge and found
ourselves on the other side of the
pond. There, on the lawn which
sloped towards the water, was a
small flower-bed full of young rose
bushes, planted quite recently by
mother herself. On each rose-bush
we could see large, lovely white
blossoms, with soft silk-like petals,
tinged at the very heart with a
faint, reddish blush. As I gazed ait
them I thought to myself that

surely that was where the soul of
the roses must be hidden: beneath
those delcate streaks of colour.
Mama walked from one rose-bush
to another, touching the blooms
with the tips of her fingers, and
bending over them she inhaled
their heady scent.
“You know, Irusia, the fragrance
of the roses, that is their language,
their way of expressing themselves.
I always feel as I smell them that
they’re trying to tell me of things
that I’ve never seen before, of
melodies too perfect for my ear to
catch and of happiness that I
know nothing about.”
It was all very well to talk like
that, thought I to myself, but afterall people do experience such a lot
of happiness as it is. Look at those
lovely roses! At mother and dear
little brother. To say nothing of
my table-cloth hidden on the other
side of the pond. Besides, mother’s
name-day will soon be here.
There’ll be lots and lots of guests
as usual, and wonderful, delicious
icing too. And the sun was shining
so warmly upon us...
“Mama”, said I, feeling the need
to express what was in my heart.
“I am very, very happy. It is so
lovely here in the spring and the
roses are flowering so beautifully.”
But my mother was not looking
at the roses any more. She was
gazing far into the distance, past
the dar pine-trees which grew at
the end of the orchard, as if search
ing for that something which she
had not seen before. She turned
to me with an effort, smiled wist
fully and said:
“Roses bloom for such a short
while, Irusia”, and shook her head
as if to free herself from her op
pressive thoughts. Then she began
to pick the roses and to gather
them into a large posy.
“We’ll take this bouquet to
Father,” said she.
I chose the loveliest bloom I
could see and holding myself on
tip-toe fastened it into the wreath
of her braid, near her forehead.
Against her dark hair the roses
looked like a silver star to me. All
at once I became aware of a like
ness between my mother and those
white roses.
“The roses are so very like you,
Mama”, I said to her.
“In what way, Irusia?” she asked
and she laughed.
“They’re so very, very precious
and look at us sadly, just as you
do.”

And now it is all gone from us.
You too Mama have left us, have
flown far from our nest...
Yet
we, the fledgeling birds as you
used to call us, deserted our home
before you; we have left it for the
whirlwind to destroy. — — —

From the Lithuanian translated
by Danguolė Sealey

»
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The authoress, Marija Pečkauskaitė, (pen-name Šatrijos Ragana)
was born in 1878, on an estate in
the province of Telšiai, Western
Lithuania.
Her youth was spent near her
birthplace, the Labunavas estate.
These surroundings were beauti
fully described in her most be
loved novel “In the Old ManorHouse”.
Marija entered St. Catherine’s
High School in Petersburg, after
having been prepared by a tutor at
home. But her health was poor and
she returned home to continue her
studies under tutors. She knew at
least 5 languages well.
She studied education in Switzer
land, was a great admirer of prof.
Foerster, translated several of his
books and wrote some herself on
pedagogy.
After the death of her mother
(1915) Marija started her novel.
This work was a monument to her
beloved family. The main theme —
the family nest. Being a romantic,
Šatrijos Ragana, creates delightful
moods in her novel: humor, idilicy,
irony. She always stresses respect
for beauty and well-being. She was
very devout, and expressed this
feeling in her novel. “Everything
on earth is only a dream, reality
is not present. The hour of final
sleep — is the hour of awakening”.
She died in 1930.
Noted Lithuanian author and
critic A. Vaičiulaitis writes about
her works:
“In her stories she brings to
the front various national, moral
and educational questions. She had
a deep knowledge of the human
soul. She especially understood
children; e. g. The Tragedy of Irka
(Irkos tragedija). Her major work
is “In the Old Manor-House” (Se
name dvare), which now ranks as
one of the outstanding books in Li
thuanian literature.”
Among other works of Šatrijos
Ragana are: “Viktutė” (diary of a
young girl), “Vincas Stonis” (story
of a peasant boy). Her works are
edited in seven volumes.
EXCELLENT PUBLICATION
A group of Australians have
launched a new publication, the
News Digest-International. This is
a quarterly publication, dealing
with East-West political relation
and news from behind the Iron
Curtain. Without question, it is a
very fine publication, packed with
information about Communism, con
ditions behind the Iron Curtain,
and the Communists’ plans and at
tempts to overrun free governments
in the world.
One of the latest issues of the
News Digest-International carries
over twenty-five various articles,
news reports, and news items. Sev
eral articles or news reports are
written or prepared by some lead
ing Lithuanians in the free world.
A new issue of this publication
is off press now (Vol. Ill, No. 2—
1965).
ND-I is published by Internation
al Information Centre, Editorial
Board: J. P. Kedys, J. Veteikis, I.
Jonaitis, A. Zukiwskij, Peeter Lindsaar, K. Jaworszky.
Annual subscription in the U. S.
is $2.00. Address of the circulation
manager is as follows: Mr. L. D.
Cox, 41 Old Prospect Road, Wentworthville, N. S. W., Australia.
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I _ PLANINGAS TAUPYMAS
PRADEK-

TAUPYTI

Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite
atsiųsti paštu, nes mes apmokamvisas pašto
persiuntimo išlaidas.

ŠIANDIEN!

IMF TIKIMĖS, kad
”r' turėsime progos
Jus pamatyti ir

1. Lithuanian soldiers in the fight for freedom. Design by B. Bučas. — Lie-s
tuvos kariai laisvės kovose. Dail. B. Bučo piešinys.
2. Lithuanian sower on his own fields. Design by A. Varnas. — Lietuvis
sėjėjas savo laukuose. Dail. Adomo Varno piešinys.
3. An early Lithuanian Air Mail stamp, marking the opening of air mail,
service in 1921. — Oro pašto įsteigimui paminėti pašto ženklas (1921).

LITHUANIAN HISTORY IN STAMPS
By ANTANAS BERNOTAS

Part LXXVII
The final Lithuanian constitu
tion was not adopted until August 1,
1922, and only with the ChristianDemocratic party votes. The other
parties voted against it (hence
this constitution is often called the
“Christian - Democratic Constitu
tion”) The constitution, among oth
er things, stipulated the following:
the coat-of-arms of the state was
to be a white Vytis on a red shield;
the flag of the state consists of
3 colors: yellow, green and red;
the sejm was to be elected for a
period of three years by all the
population of the republic; the pre
sident of the state was to be elect
ed by the sejm for a three-years
term by the majority of the dele
gates; the minorities of the repub
lic were to have autonomous rights
to control their own cultural af
fairs; the instruction of religion in
all schools was to be compulsory;
every religious community was to
be given the right to direct their
own affairs according to the can
nons and statutes; and both men
and women were to have equal
rights, etc. The constitution went
into effort on August 6, 1922. Ac
cording to the constitution, on Oc
tober 10-11, 1922, the first regular
sejm was to be elected. The newly
elected sejm convened on Novem
ber 13, 1922, and on December 21st
the second president of the repub
lic was elected. He was Aleksan
dras Stulginskis, the former presi
dent of the sejm. And so normal
life in Lithuania was resumed.
One of the most important pro
blems facing the government was
the agrarian reform. During the
very first days of the republic, the
government announced that all the
lands, forests and other properties
formerly belonging to the Russian
state would now be taken over by
the new republic. It had been an
nounced at the time of the orga
nizing of the Lithuanian army and
the liberation wars, that all volun
teers would be provided with their
own lands after cessation of hos
tilities. On June 20, 1919, a new law
was passed. It stated that all lands
belonging to owners of private
estates were nationalized, except
for 150 hectars to be left to each
owner. Also, all the forests and
wooded areas were nationalized.
Private land holders were assured
payment for their properties. But
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there was to be no payment for
lands owned by persons in Russia,
by persons who had received grants
from the czar, or by persons who
had served in the Bermondt or Po
lish armies in the war against Li
thuania. The volunteers were given
small farms of to 20 hectars each.
The Steigiamasis Seimas on Au
gust 3, 1920, made some change in
this law. The following stipulations
were added: land would be distri
buted not only to volunteers and
soldiers, but to all persons who had
resided and worked on estates and
villages and were landless or who
owned smaller parcels adjoining
an estate. Estate owners were left
70-hectar parcels; all other lands
were confiscated and subdivided.
The volunteers received state aid
in the form of wood and money to
start their own farms, but they did
not have the right to sell their
lands without permission of the
government. Landless men and
owners of small parcels also re
ceived government aid, but they
had to pay for the land at a nominal
rate over a period of 36 years.
The final revised agragian reform
law was adopted on March 29, 1922.
The goal of the agrarian reform
was to divide villages into single
farms, to disperse common pastur
ages and to introduce other import
ant changes in the agricultural life.
Following the reform, thousands of
settlers started a new life on their
own farms, increasing the benefits
to the republic. Unfortunately, quite
a few people were deprived of the
land clue them; some of the estate
owners through devious means
were able to retain more land than
had been assigned to them.
(To be continued)
ffliniiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiio

BOOKS & PERIODICALS
Contemporary Baltic Writing
The Spring Nnumber of “The Li
terary Review”, an international
quarterly published by Fairleigh
Dickinson University, is devoted to
27 contemporary writers of the
Baltic countries Lithuania, Estonia,
and Latvia. Most of the writers are
now living in exile in various parts
of the world.

Pirmadienį, antradienį ir penktadienį

nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pie t,.

Chartered and Supervised by the United States Government
2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS

Ketvirtadienį nno 9 vai. ryto iki 8 v. vak.

Šedtadienį šuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pie<n
Trečiadienį uždaryta vii ą, dien^.

Phone Virginia 7-7747

John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSU ĮSTAIGOS

A. Landsbergis, Lithuanian novel
ist and dramatist now living in New
York City, and Clark Mills, Americ
an writer and editor and a member
of the Fairleigh Dickinson Univer
sity faculty, compiled the anthology
and provide an introduction, “Con
temporary Baltic Writing”.
In their Editorial Notes, Clarence
R. Decker and Charles Angoff, co
editors of The Literary Review,
writes:
“Lithuania, Estonia, and Latvia
have been enslaved by Soviet Rus
sia for more than a generation,
but the writers in all of them
have found ways to sing of their
own pasts and their own heroes
and of the special brightness and
warmth of their own skies, ignor
ing the hammer and sickle that
have for so long defaced their
streets and their countryside. Few
Americans have come in contact
with Baltic poems and stories and
folktales and esseys. They have
been all the poorer because of it.
These three small nations have
produced some of the loveliest
poetry and fables in all modern
European history. They have a
richness all of their own, they
have a soft lyricism, and an earthi
ness and mellowness and profound
intuition that are almost Biblical.”
Lithuanian poets, and their pre
sent homes, include Jonas Aistis
(Washington, D.C.), Kazys Bradūnas (Chicago, Ill.), Bernardas Brazdžions (Los Angeles, Calif.), Vin
cas Mykolaitis-Putinas (Vilnius, Li
thuania), Henrikas Nagys (Montre

al), Alfonsas Nyka-Niliūnas (Balti
more), Henrikas Radauskas (Wshington, D.C.), and Judita Vaičiūnai
tė (Vilnius, Lithuania). Lithuanian
short story writers include Pulgis
Andriušis (Adelaide, Australia), Ju
lius Kaupas (USA, deceased), An
tanas Škėma (USA, deceased), and
Anelius Markevičius (Lithuania).
The translators are: Clark Mills,
Demie Jonaitis, Alg. Landsbergis,
Aldona and Robert Page, Richard
Robinson, A. Naudžiūnas, Randall
Jarrell, and Theodore Melnechuk.
Estonia poets represented are
Marie Under (Sweden), Gust. Suits
(deceased), Bernard Kangro (Swe
den), Arno Vihalemm (Sweden),
Aleksis Rannit (Yale University),
Ivar Grunthal (St. Olaf College,
Northfields, Minn.); fiction writers
include Gerd Helibemae (London)
and Karl Ristikivi (Sweden).
Latvia is represented by four po
ets and two short story writers:
Alenksandrs Oaks (Latvia), Velta
Snikere (London), Linards Tauns
(deceased), Gunars Salins (Glen
Ridge, New Jersey), Margarita Kovalevska (Washington, D.C.), and
Andrejs Irbe (Sweden).
A woodcut by the Lithuanian art
ist Viktoras Petravičius (Chicago,
Ill.) provides the frontispiece.
Price of single copie $1.50.
Available from: Lithuanian Days
Magazine, 4364 Sunset Blvd., Holly
wood, Calif. 90029.
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LITHUANIANS MAKE NEWS
— There are indicatios that the
import of Russian “colons” into Li
thuania is conducted to achieve a
population balance of 51% Russians
and 49% Lithuanians. Once this
balance is achieved, most of the
school work would be done in the
Russian language.
— The Russian “colons” in Li
thuania don’t think of ever leaving.
When a Russian general recently
reached pension age, he was asked
if he would be going back to his
homeland. His reply was: “Ya ne
durak, ne poydu tuda golodat.” (I’m
no fool. I won’t be going there to
starve). Instead of returning to
Russia, he had several of his rela
tives brought over to Lithuania.

Jurgis Juodis

Brother in Siberian Exile / Brolis Sibire

SAD ANNIVERSARY
Artist Jurgis Juodis painted this work to commemorate 25th anniversary
of enslavement of Lithuania by Russian Communists. Many thousands
of Lithuanians were deported to Siberia during that period of occupation.

THE RUSSIFICATION CAMPAIGN
IN LITHUANIA

Recent arrivals in the West
from
Soviet-occupied Lithuania
were interviewed by Elta corres
pondent. They unanimously agreed
that the Russification drive in Li
thuania is gaining in intensity.
These are some of the aspects of
the Russification campaign they
have outlined.
— The Russian language and the
Russo-communist hybrid culture is
incalculated beginning with the
kindergarten. The goal is to make
Lithuania a completely bi-lingual
country, with both the Russian and
Lithuanian laguages equally known
and used.
— Textbooks in schools — for
mathematics, physics, literature,
history, etc. — are all translated
from Russian authors. Lithuanian
authors of textbooks are almost un
known.
— If even a single Russian at
tends a convention or a conference,
public or closed, the Russian lan
guage is used.
— If one wishes to mail a re
gistered letter in Lithuania, or even
in the same city, the post office ac
cepts the letter only when at least
one word in the address is in the
Russian language and in the Cyril
lic alphabet.
— Whenever larger plants are
completed (such as the chemi
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plants in Kėdainiai and Jonava, or
the thermal power plant in Elek
trėnai), thousands of Russians, in
cluding criminal element, are im
ported into Lithuania. The crime
rate immediately increases in such
areas.
— The Russians enjoy many pri
vileges in occupied Lithuania. When
a Lithuanian wants to settle in a
city and to get a job, he must be
registered there. In order to be re
gistered, he must find an apartment
with a minimum of 13 square me
ters of living space for each family
member. For the Russians, this
restriction does not apply. They are
registered for residence without
any questions asked, and some
times are even provided with apart
ments in advance.
— It is estimated that some
100,000 Lithuanian deportees are
still in Siberia. Those who are re
leased, find it very difficult to re
settle in Lithuania. They are ad
vised to go back to Siberia or to
move to the Kaliningrad (Koenigsberg — Karaliaučius) area among
the Russian settlers there.
— The communities of Lithuanian
deportees in Siberia are not allowed
to organize Lithuanian schools for
their children. Such schools are
not allowed in Tilžė (now Sovyetsk
in the Kaliningrad district) either.
Whoever in Tilžė wants to go to
a Lithuanian school, must cross the
Nemunas river.

® The Subcommittee on Europe
of the House Foreign Affairs Com
mittee will take up Russification
in the Baltic States as part of its
hearings on Eastern Europe. The
hearings will be held in the latter
part of May or in early June. The
Subcommittee will seek to deter
mine the scope and nature of the
changes in the Baltic States during
the recent years. Particular em
phasis will be put on Soviet efforts
at Russification and at resettling
Balts in other sections of the USSR.
C n the basis of findings made on
these subjects, the Subcommittee
may be in a position to report favor
ably on the draft resolutions intro
duced in the House and even urge
prompt action on the ground that
Soviet policy is intent upon gradu
ally changing the ethnic character
of the Baltic nations.

“Voluntary” deportees...
—■ “During the last year 1,500
youth from Lithuania left for the
virgin lands, the autonomous re
public of Komi, and the Murmansk
area. They are building roads, rail
roads, apartment-houses, sovkhoses,
and working on chemical installa
tions.” (From “Komjaunimo Tiesa,
Vilnius, 16 March 1965).
— “A train left Vilnius on March
13 with 440 youh of various pro
fessions... These are tire future new
settlers of Soviet Kazakhstan.”
(From “Tiesa”, Vilnius, 14 March
1965).

• Dr. Venk-Venckūnas was elect
ed unanimously into Subcommittee
for Education as chairman at Jef
ferson VA Hospital, St. Louis, Mo.
He held a lecture about The Male
Paranoid Schizophrenics in the
Therapeutic Group Setting at the
VA Policlinic. St. Louis, Mo., on
May 17, 1965. At present he is on
his vacation, visiting his mother
in Santa Monica.
• On May 6th the Captive Eu
ropean Nations’ Parliament sent
Ambassador Adlai Stevenson a let
ter of appreciation regarding his
remarks on April 26th at the Unit
ed Nations’ Disarmament Commit
tee and on May 3rd at the Security
Council. In part, the letter expres
ses: “Let it be permitted to ex
press my hope that soon the time
will come when you, Mister Ambas
sador, will use your unsurpassable
talents to present to the United
Nations the denial of the rights of

self-determination of Central and
East-European countries. This ac
tion will be best presented with
the lawful and simple case of Es
tonia, Latvia, and Lithuania.”
• Vytautas Vygantas, president
of the international catholic stu
dents’ organization, Pax Romana,
recently paid a visit to Panama to
discuss different matters with the
Panamanian bishop, who was ap
pointed by the South American
Episcopal office to supervise reli
gious and apostleship activities
among university students in South
America
e On April 20th pianist Andrius
Kuprevičius gave a piano recital
at the Cleveland Music School of
Settlement. Compositions by Schu
mann, Brahms, Debussy and Liszt
were included in the program. The
Cleveland music critics in the
daily press commented very favour
ably on Mr. Kuprevičius’ perform
ance. Among others, Robert Finn
wrote in the “Plain Dealer”: “He
is a colorful and musical pianist
with good technique, good tone
and much poetry is felt in his mu
sical performance.”
• Dr. Bronius Nemickas, profes
sor at the Good Counsel College,
was one among 20 faculty members
from different colleges who were
granted fellowships by the Nation
al Education Foundation to parti
cipate in the a week symposium in
Dallas, Texas. Theme for discus
sion; Can mathematical principles
be used to teach political science,
and how can that be accomplished.
• The Association of Free Jour
nalists organized successful exhi
bits of exile publications in Munich,
Bonn, Garmish-Paterkirchen, and
Hamburg. The Lithuanian press in
exile was also represented Mr. J.
Kairys was director of the Lithua
nian exhibition.
• The little symphony orchestra
of Amsterdam, N. Y., ended its
season with the performance of J.
Haydn’s “Creation”. Among solo
ists, Rev. K. Baleys appeared in the
roles of Raphael and Adam. The
Amsterdam “Evening Recorder” de
scribes Rev. Baleys’ voice as a
“magnificent bass” which made an
electryfying impression in his first
role as Raphael.

LITHUANIAN MAPS

Andrius, with the technical assis
tance of Profs. A. Salys, Stp. Kolu
paila, K. Pakštas, Drs. M. Braks, M.
Gimbutas, and A. Šapoka.
is now available, compiled by J.
A multicolored map of Lithuania
This is the definitive map of 1939,
with insets of Lithuania in the
Bronze and Iron Age.
Only a limited supply available.
Wall map, approx. 35x46:
Book map, in folder:

$4-50
$3.50

Now available to Lithuanian Days
readers
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Spaudos puslapiuose

DRAUGAS
1965 balandžio 29
Bolševikai, ruošdamiesi liepos 21
d. minėti dvidešimtpenktą pavergi
mo sukaktį, nuolat šaukia, kad pa
sirengiantieji dainų šventei neturi
užmiršti darbo...Prieš šventę, kur
bus šaukiama apie tariamą laimę,
kolchozninkas turi pasispausti. Varoviškas okupanto botagas pliauk
ši, primindamas — duok valstybei,
vežk valstybei, kuri ir yra ne kas
kita, kaip “plačioji šalis”. Visose
tose varoviškose paskaitose ragi
nama kelti darbo našumas ir pilti
pyliavas, gi masiniame aiškinimo
darbe turi skambėti žodžiai apie
“kolektyvizmą, broliškųjų tautų pa
ramą, dėkingumą didžiajai rusų
tautai, tautų draugystę” Ir taip
nuolat ir nuolat skamba okupanto
botagas ir nuolat vis verčiama
džiaugtis vergija, nes, anot Zimano,
“komunistai neturi didesnės laimės,
kaip dirbti liaudžiai, revoliucijai,
komunizmui”. Ir kadangi niekas iš
pavergtųjų tokios laimės nenori,
tai reikia nuolat apie ją šaukti ir
plakti liežuviais ir botagais...
Kai ten pavergtoj Lietuvoj skam
ba bolševikiškas botagas ir kai aidi
pavergtoj Lietuvoj repetuojamų ru
siškų dainų aidas, mes su didžiau
siu entuziazmu išnaudokime kiek
vieną mūsų laisvos dainos ar veik
los pasireiškimą, kaip atsakymą
okupanto prievartai. Nesvarbu, ar
tai bus birželio mėnesio “Requiem”
ir “Vilniaus varpų” koncerte ar mi
nėjimo salėj...
Al. B.

MŪSŲ PASTOGĖ
1965 m. balandžio 19
Po dvidešimt penkerių metų tobrutalaus gyvenimo sąlygų Lietuvo
je mes galime suvesti balansą:
trečdalis tautos deportacijomis ir
žudymais sunaikinta', o jų vietoje
užpildyta kolonistais rusais. Apie
nuostolius kultūrinėje, ekonominė
je ir moralinėje srityse net ir ne
įmanoma kalbėti, nes tai materiali
nėmis gėrybėmis neapskaičiuoja
ma.
Gyvendami Vakaruose ir būdami
saugūs ir sotūs mes šitos visos
skriaudos ne tik nejaučiame tiesio
giniai, bet jau imame ir primiršti
daugiau galvodami apie savo pato
gumus, negu apie tautinius reikalus.
šios lietuvių tautai sukakties pro
ga tektų pervertinti visus mūsų ėji
mus ir dar kartą priminti kiekvie
nam, kad mūsų patogus įsikūrimas
svetur visiškai nepateisins mūsų
pasitraukimo iš pavergto krašto, o
mums reikia daug ir kietai dirbti,
kad tų darbų rezultatus pajustų tiek
pavergti broliai, tiek ir pats pa
vergėjas, kad savo ušsispyrimu pa
siektume ir tokias tribūnas, iš ku
rių balsai sujudintų visų sąžines...
(v. k.)

DETROITO LITUAN. MOKYKLA

Atkelta iš 13 psl.

liūnienė, A. Mateika, V. Kazlauskas,
B. Beržanskienė, V. Keblienė, A.
Milmantienė, M. Jankauskienė, č.
Naumienė.
1963/64 m. m. pradėti rugsėjo 7
d. su aštuoniais skyriais ir 130 mo
kinių. šiais mokslo metais įvesta
naujoivė — visus finansinius reika
lus ėmė tvarkyti iš tėvų rinktas
Mokyklos komitetas. Kad visi 8 sky

26

riai galėtų veikti nuo pat ryto, šeš
tadieniais, vyresnieji keturi skyriai
iškelti į lenkų katalikų mokyklos
(šv. Kazimiero vardo) patalpas. Pa
žymėtina, kad vedėjui St. Sližiui
vadovaujant mokylą pirmą kartą
brandžiai pasireiškė savo rašiniais
lituanistinių mokyklų metrašty “Mū
sų metai”.
1964/65 m. metus mokykla pradė
jo rugs. 12 d. su 133 mokiniais; mo
kyklos vedėjas St. Sližys.

CRANE SAVINGS &

x>

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90
DIENŲ
ANT VISŲ
TAUPYMO
SĄSKAITŲ

TAIP

LOAN ASS'N
B. R. PIETKIEW1CH,

President
2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill

ooooGocccooocooeccocoooe

Mokinių pasirodymai, statistika
Neperdedant reikia pripažinti,
kad savo gerai paruoštais meniniais
pasirodymais bei vaidinimais mo
kykla sudarė apie save lyg ir aure
olę, kurios šviesiame ratile žibėjo
daug idealistinio ir patriotinio dar
bo demančiukų: jie ir mūsų kultū
ros istorijoje neturėtų užgesti. Mo
kyklos mokinių kultūriniu žibtelėjimu reikia laikyti jau minėtas 1949
scenos vaidinimas, prie kurio pa
statymo daug sielos ir darbo pridėjo
St. Bublienė ir R. Memėnienė-Patalauskienė. Kiekvienais metais be sa
vo tiesioginio darbo mokykla pa
ruošdavo Kalėdų eglutę. Mokiniai
prisidėdavo prie Motinos Dienos mi
nėjimo, Vasario 16 šventės ir pan.
programų, kur mokiniai deklamuo
davo, vaidindavo, dainuodavo jų cho
ras. Kiekvienais metais surengdavo
mokslo metų baigimo šventę.
Ypatingai daug ir iškiliai šioje
srityje pasidarbavo muz. Pr. Zaranka, o vėlesnias metais — St. Sližys,
vis labiau iškyląs kaip chorvedys,
be to, gabus žurnalistas. Be šių pa
sidarbavo šie mokytojai: Alė RūtaArbienė, J. Damušienė, D. Kaupienė,
S. Kaunelienė, J. Pečiūrienė, A. Ras
tenytė, J. Gailiušytė, A. Milmantie
nė, č. Naumienė ir rež. J. Pusdešris.

xxxxxxxxx

CLEM'S MARKETS

TAUPYDAMI PAS MUS, JŪS GA
LITE PASIRINKTI TAUPYMO RŪ
ŠĮ, KURI JUMS PATOGIAUSIA...
TAI NEDELSDAMI PASIŲSKITE
ČEKĮ DABAR.

4y2%

DIVIDENDAI
PASIUNČIAMI
KAS 1/4 METŲ
UŽ
INVESTMENTUS

• Puikios lenkiškos dešros, švie
žiai namuos gamintos.

• Importuoti lenkiški kumpiai ir
kitos iš Lenkijos prekės: alus, vy
nas, silkes, grybai, įv. sriubos.
• Įvairiausi mėsos ir maisto pro
duktai.
Galima užsisakyti mažesniais ar
ba didesniais kiekiais specialiai pa
gamintų lietuviškų dešrų pikni
kams, bankietams, vakarienėms.

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI
$10,000 APDRAUSTOS F.S.L.I.
ĮSTAIGOSE.

Clem’s Markets jau keletas metų
patarnauja Los Angeles ir apylin
kės lietuviams.
3002 W. Florence
7529 S. Normandie
Clem

Taberski,

•
•

PL. 95058
PL. 3-9676

savininkas

ST. ANTHONY

SAVINGS & LOAN ASSN.

&COOOOOQCOCOOOQQQCO0OQOC
Atvykus j Kaliforniją, kviečiame į

1447 So. 49th Court

BEACON MOTOR HOTEL

Cicero, Illinois 60650

Beach.

Arti prie
Westwood, Beverly
& Hollywood

Hills

3020 Wilshire Blvd. Santa Monica,
California
EXbruck 4-9144
EX 4-2986
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS

sekretorius

1965 m. balandžio 25 d. Lietuvių
Tel.: 656-6330 ir 242-4395
namuose vėl išryškino savo talentus
bei sugebėjimus scenoje ir tuo iš
kėlė ėmokytojų nuopelnus. Puikiai
pasirodė S. Sližio diriguojamas apie
50 vaikų choras. Mokslo metų bai
gimo iškilmės rengiamos birželio
6 d. — su pamaldomis šv. Antano
KAS TIK TURI GERĄ SKONĮ,
bažnyčioje ir iškilmingu aktu Lie |
tuvių namų salėje ir scenoje — tai
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ.
bus 15 metų darbo sukakties minė
jimas.
Nevienam šį rašinį skaitančiam
gali kilti klausimas: “Kiek gi jaunų
lietuviukų iškomo lietuvių kalbos,
kiek jų lankė šią mokyklą ir kiek
baigė, gaudami pažymėjimus? Paga
liau — kiek ši mokykla davė naudos B
Vietinių ir importuotų baldų prekyba.
tutiniam gyvastingumui?
Baldai siunčiami į visą Ameriką ir už jos ribų.
Jeigu apytikriai skaičiuosime 100
mokinių vidurkį kasmet — summa
MARQUETTE PARKE
summarum susidarys gražus 1500
S
6211-6219
So.
Western
Ave.
PRospect
8-5875
skaičius. Mokyklą baigę bus apie
155 mokiniai (1964 — 14, šiais me
CHICAGO, ILLINOIS
tais — 13). Jų įnašą lietuvybei pa
rodys gyvenimas.
Paminėtini JAV LB Detroito lietu
vių balsais išrinkti švietimo vado
vai, valdybos nariai, kurie palaikė
glaudų ryšį tarp mokyklos ir L. Bnės: dr. V. Misiulis, A. Misiūnas, V.
1000 Venice Blvd.
Richmond 9-8281
Pauža ir Stasys Sližys.
Lietuvis Laidotuvių
PS — šį rašinį rašant naudotasi
Patarėjas
medžiaga: S. Sližio — “Detroito Li
ADOLPH
tuanistinė mokykla; St. Bublienės
CASPER
atsiminimai (raštu); K. Jurgučio
Namų Telefonas
“Trumpa Detroito šeštadieninės Li
284 - 6489
tuanistinės mokyklos 10-čio istori
ja” (spausdinta).

I

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

|

Furniture Center, Inc.

Edward Bros. Colonial Mortuary
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LIETUVIŲ

RADIJO

PROGRAMOS,

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių

Montrealis, Canada
LIETUVIŠKAS

PUSVALANDIS

Kiekvieną šeštadienį 5 vai. 30 min. pp.
CFMB stotis — Banga 1410.
Programos vedėjas L. Stankevičius1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada
Tel: 669-8834

Dienomis''.

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje
SeKmau. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku
kiekviena vakarą 20:15-20:30 Liet, laiku,
uangos. 31 25, 19 ir 196 metrų.
vedėjas Kun. Dr. V. Kaziūnas.
Adresas:
Sezione Lituana, Stazione Radio
CITTA DEL VATICANO.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių

Stotis WTEL — 860 kilocycl.
Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos
kronika, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda redakcinis
kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas",
1203 Green St., Phila., Pa. 19123
Telef. PO 5-0932

Pittsburgh, Pa.

Toronto, Ont, Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

Kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki
2 pp.
WHLD stotis, Niagara Pails, N. Y. Banga
1270. Programos ved. J. R. Simanavičius,
974 College St., Toronto 4, Ont., Canada.
Te’^f.s LE 4-1274 — Daina Co.

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI"
Connecticut valstybės kultūrinė valandėle

WBMI — FM
95.7 me.
Kiekvieną sekmadienį 12:00 — 1:00 p. p.
Programos vedėjas
A. Dragūnevičius,
273 Victoria Rd., Hartford, Tel. CH 9-4502

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ

RADIJO

PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 Kilocycles
Kiekvieną šeštadienio vakarą
6:10 iki 7:00 p. m.
Programos vedėjas ir direktorius,

The

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS

Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio
10:00 — 11:00.
Šeštadienį is sekmadienį 8:00—9:30.
'Vakaruškos" pirmadienio vak. 7:00-8:00Visos programos iš
WOPA Stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M.
1159 S. Map.ewood Ave., Chicago 29, III.
Tel.: HEmlock 4-2413.
MARGUTIS
Seniausia ir populiariausia radijo progra
ma Chicagoje.
Nuo šių metų kovo mėn. 15 d.
transliuojama iš naujos ir galingos radijo
stoties WXRT — radijo banga FM — 93,1.
Kas dieną nuo 7 vai. vakaro (išskyrus šeš
tadienius ir sekmadienius)
Programos vedėjas Henrikas Žemelis.
Adresas: MARGUTIS, 6755 S. Western Ave.
Chicago, III. 60636. tel GRovehill 6-2242.

John D. Adams (Adomaitis)

5 Harriet Ave., Waterbury, Conn. 06708
Telefonas: 753-8898

Baltimore, Md.

WASHINGTON, D. C.
Voice of America - Amerikos Balsas

Voice of America, Washington 25, D. C.
Pirmoji (pusės vaandos) laida duodama
kasdien Lietuvos laiku 20 valandą trumpo
mis 13, 16, 19, 31, 41 ir 49 metrų ban
gomis. Ji kartojama 21 vai. 30 min. —
19, 25, 31, 41 ir 49 mtr. bangomis.
Antroji (rytinė, 4-tos vai.) laida Lietuvos
laiku duodamas 6 vai. 30 min. ryto —
31, 41 ir 49 metrų bangomis.
JAV-se standartiniu 'žiemos laiku laidos
JAV-se stand, žiemos laiku laidos girdėti
New Yorke 12 vai. dieną, 1:30 p.p. ir
10:30 vai. vak.; Chicagoje — viena vai.
anksčiau; Los Angeles trim vai. anksčiau.
Argentinoj, Brazilijoj, Columbijoj: 2 vai.
p.p., 3:30 ir 12:30 vai. naktį; Venezueloj
— pusantros valandos anksčiau.
Australijoj: Sidney, Melbourne, Tasmanijoį — 3 vai. ryto, 4:30 ryto ir 1:30 v. p.p.
Adelaidėje ■— pusvalandžiu anksčiau;
Perthe — 1 vai. naktį, 2:30 ryto ir 11:30
dieną.
Vokietijoj, Prancūzijoj, Ispanijoj — 6 v.
vak., 7:30 v. vak. ir 4:30 ryto.

Madrid, Espana

'RADIJO

PROGRAMA

LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D. CSekmadienių popietėmis 12:30—1:00
STATION WWIN — 1400 K. C.
Programos vedėjai: Alberta* Juškus,
4515 Wilmslow Rd., Baltimore 10, Md.,
Phone: Tuxedo 9-8693;

Roma, Italia

Vedėjas Dr. J. Gailiu*.

Circonvallazione NOMENTANA 162

Lithuanian Radio Program
Pittsburgh, Penn.

in

Pittsburgh, Penn. - WPIT 730 kilocycles.
Sekmadieniais 12:30—1:00 p. p.
Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.
Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill Road, Pittsburgh 16, Pa

girdima kiekv. šeštadienį 8:45—945 p.p.
iš Detroito stoties WJLB — 1400 kil.
Pranešėjai: Patricia Brandza ir
Algis Zaparackas
Vedėjas Ralph Valatka.

Bendruomenės sk. Radijo programa

Liet.

Sekmadieniais 3—3.30 vai. p. p.
Stotis WPTS, 1.000 W. Ch.. 1540 Pittston,
Pa.
Radijo komisija: V. Paulauskas, kun. B.
Danis, dr. B. Kasias, N. Bajorienė ir Vacį.
Romanas. Pranešėja N. Bajorienė.

Rochester, N. Y.
Lietuvių Radijo Klubas

Kocnester, N. Y. — WHEC — 1460 klc.
Programos kiekvieną sekmadienį
9:30 — 10:00 rytą.
Klubo valdyba:
Pr. Saladžius, garbės pirm-, 309 Alphonse
St. (21); Pr. Puidokas, pirm. 38 St. Jacob
St. .21); A. Cieminis, vicepirm. 226 Lux St.
(21), Vyt. Žinuidzinas, izd. 235 Furlong
St. (21); R. Kiršteinas, sekr. 213 Berlin St.
(21); Br. Krckys, narys 10 Dudley St. (5).
Programas praveda valdybos nariai ir šie
vedejai:R. Gaidytė, St. Ilgūnas, D. Šiurilienė,

H.

Žemelis.

Cleveland, Ohio
penktadieniais 8—9 vai. vakaro
per WXEN-FM stotį 106,5 mc
Vedėjas — Juozas Stempužis.

4249

Lambert Rd., Cleveland 21, Ohio
Tel. 382-9268

So. Boston, Mass.
LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių kultūrinė
Radijo Programa

"LITHUANIAN VOICE"

Sekmadieniais — 8~9 vai- rytą.
AM bangomis 1190 kilociklų; FM bango
mis 105.7 megaciklų iš
WKOX, Framingham, Mass.
P. Viščinis, programos vedėjas,
173 Arthur Street, Brockton 18, Mass.
Tel. JUniper 6-7209.

New York - New Jersey
'LIETUVOS ATSIMINIMŲ"
Radijo valanda girdima
kiekvieną šeštadienį 5:00—6:00 vai. p. p.
iš New Yorko stoties WEVD - 1330 kilv.
ir 97.9 meg. (FM).
Direktorius Jokūbas J. Stukas,
1016 Schleifer Rr., Hillside, N. J. 07205.
Tel: 289-6878 (Code 201)

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet. Radijo programa Naujojoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m.
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir

dima nauju laiku (viena valanda anksčiau):
Sekmadieniais nuo 1:00 iki 1:30.
Boston, Mass. — WLYN - 1360
Programoje: pasauk žinių santrauka, mu
zika, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Tel.: AN 8-0489
Lietuvių Radijo valanda

Kultūrinė liet, radijo valanda anglų kalba

per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM
pirmadienio vakarais 9:30. 89.5 meg.
Vedėjas J. J- Stukas.

Baltimore, Md. — A. Česonis.
urooKiyn, N. Y. — DARBININKAS; J. Pa
šukoms.
So. Boston, Mass. — D. Giedraitis, S. M*-'
hus,

enieago, Lik — K. Babickas; Balys Braz
džionis; DRAUGAS; J. Karveis; MARGI
NIAI; H. Naujoks; B. Pakštai; I. Sakalas.
A. Semėnas; B. Štangenbergas; P. Šveinys; TERRA.

Cicero, Ilk —
oergas.

J. Memenąs,. E. Stangen-

Cleveland, Omo — Dirva, V. Rociūnas.

tuzabetn, N
tas.

J. — P. Kudulis, A. Rudzi-

c. St. Louis, ill. — A. Vaitkus.
criand Rapids, Mich. — J. Belinis.

Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
wewark, N. J. — K. Trečiokas.

Omaha, Nebr. — E. Riboklenė, kun. L
Musteikis.
Philadelphia, Pa. — J. Karaška, B. Raugas,

V. Karalius.
Pittsburgh, Pa. — F. Žilionis.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.

Waterbury, Conn. — J. Gaidys, Spauda.

Waukegan, ill. — V. Petrauskas.
Wilkes-Barre, Pa. — V. Ramanauskas.

ITALIJOJE:
Rome — Kun. V. Mincevičius.

ISPANIJOJE:
Madrid — Kun. K. Patalavičiu*.

NAUJ. ZELANDIJOJE:
Auckland — G. Procuta.

VENECUELOJE:
Rev. A. Perkumas. Z. Domeika
ANGLIJOJE:

London — D. Daunoraitė.

< ANADOJE:
Ont. — A. Kuolas J. Smolskis
Time Cigar Store, V. Aušrotas.

Toronto

Hamilton, Ont. — S. Bakšys; J. Pleinys.

15756 Lesure Ave., Detroit 27, Mich.
Telephone: BRoadway 3-2224

WQRS stotis, FM banga 105,1.
Sekmadienio rytą nuo 8:30 iki 9 vai.
Programos vedėjas J. Kriščiūnas,
803 N. Crawford, Detroit, Mich.
Tel.: VI 1-5724

AlvitKIKOS VALST.:

thony's Parish Library.

WILKES-BARRE, PA.

Detroit, Mich.
LITHUANIAN MELODIES Radijo valandėlė

LIETUVIŲ DIENŲ
žurnalo ir knygy
PLATINTOJAI

uenoit, Micn. — Gaiva, Neringa, St. An

Lietuvių Radijo programa
TĖVYNĖS GARSAI

ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai. 50 min.
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku,
41,15 ir 50,34 metrų bangomis.

First

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.,
Baltimore 27, Md- Phone: Circle 2-1779

VYKDOMOSIOS VLIKO TARYBOS
RADIJO BIURAS MADRIDE

TAUTINIS ISPANIJOS RADIJAS
transliuoja lietuviškai 21:30 — 21:55
Lietuvos laiku (arba 19:35—1955 Vid.
Europos laiku) 25 ir 42 metrų bangomis.
(Kartojama kitos dienos rytą 8:25 Lietuvos
laiku [6:10—6:25 Vid. Eur. laiku] 42
metrų banga) ir nuo 17:40 iki 17:55 vai.
42metrų banga (9.370 kl.).

Bendruomenės Radijo Programa
BENDRUOMENĖS BALSAS

Sekmadieniais nuo 11:00 iki 12:00 vai.
WHIL — 1430 banga, Medford 55, Mass.
Jonas J. Romanas, vedėjas

170 H Street, South Boston 27, Mass.
Tel. ANdrew 8-7635

St. Catherines, Ont. — K. Kudukis.

Montreal, Que.— P. Rudinskas (Parish Lib-

Winnipeg, Man. — Br Bujokienė.

/rary.

W. Lome, Ont. — A. Kojelalti*.

AUSTRALIJOJE:

Melbourne — A. Vingis, B. Zumeris.
Canberra — V. Balsys.
N. Geeiong — L. Bertašius.
St. Kida — N. Butkūnas.
Sydney — Kun. P. Butkus.
Adelaide, Edwardstown, — A. Kubilius.
Rivervale, W. Australia — Kun. L. Kemėšis.
Williamstown — Kun. L. Vaseris.
Cabramatta — J. Skirka.
Brisbane — K. Stankūnas.

SKAITYKITE
“LIET. DIENŲ” LEIDYKLOS
IŠLEISTAS KNYGAS
Pakeitę adresą, tuojau praneškite,
kad nesusitrukdytų žurnalo
siuntimas.

