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VIRŠELIAI / COVERS

PIRMASIS / FRONT COVER

Demonstracijos Chicagoje dėl rusams išduoto 
Simo Kudirkos, kuris iš rusų laivo prie Ameri
kos krantų buvo atbėgęs j amerikiečių laivą ir 
prašė politinio pabėgėlio globos.

Pirmame puslapyje — vienas vaizdas iš ma
sinių demonstracijų; paskutiniajame puslapyje:
1. Verkianti Laisvės Statula (iš TIME). 2. 
Latvis R. Brieze, S. Kudirkos tragedijos liudi
ninkas, kongrsm. Pucinski ir lietuviai, apklau
sinėjami spaudos ir TV reporterių. 3. Plakatas. 
4 ir 5. Scenos iš demonstracijų Chicagoje.

Foto A. Gulbinskas 
Daugiau — 4 ir 5 psl.

We are covering two stories in this issue 
which are of far greater significance than might 
appear from a casual glance at their detached 
events.

Front and back covers deal with continuing 
quests of Americans to intervene on behalf of 
Simas Kudirka. (Pictures are from Chicago, and 
more from other cities wiill follow later on).

The personal fate of Simas after the set back 
in his tragic reach into the American haven 
of freedom and safety is still unknown. His 
brave attempt has so far resulted at least in 
people beginning to call Martha’s Vineyard Is
land — Kudirka’s Island. For it was off of this 
island on the deck of the U.S. cutter Vigilant 
that the tragedy of betraying a freedom-seeking 
sailor did happen.

Ensuing protest manifestations on behalf of 
the mistreated, now captive, sailor signify and 
symbolize the concern of free people for the 
fate of the captive nations in general and of the 
Baltic nations in particular in this case.

More aspects of such attempts will be seen 
as we look into the second story: the Baltic 
Youth Rally in New York in October, 1970 on 
the occasion of the 25th anniversary of the 
United Nations (pages 17 — 23).

BACK COVER —

1. The Statue of Liberty in tears (From 
TIME).

2. R. Brieze, the Latvian who witnessed the 
abduction of Simas Kudirka, congrm. Pucinski, 
(D.—Ill.) and Lithuanians being interviewed by 
radio and TV reporters.

3. A placard.
4. and 5. Scenes of demonstrations held in 

Chicago, Illinois.



Lietuvos sodyba žiemą.
Lithuanian Countryside in Winter.

Foto P. Karpavičius Nei per jauni, nei per seni
Laikrodžiui lygiai dvyliktą nakties išmušus 

dvylika dūžių, pakyla valiavimai ir linkėji
mai: laimingų metų, turtingų metų, linksmų 
metų!... Linksmumo tuo momentu netrūks
ta; kad tik viskas išsipildytų. Mes tikime, kad 
pagal priežodi: nauji metai — nauji ratai; bet 
neužmirškime, kad: nauji metai — senos bė
dos. O gvyenime bėdų niekad netrūko ir ne
trūksta. Žmoniją nuolat kankina karai (ku
riuos ji pati sukelia), vargina gamtos stichijos 
katastrofos, uraganai, tvanai (visam kam pa
sipriešinti žmogus per menkas), gaisrai, epi
demijos (kas dažnai kyla iš neatsargios žie
žirbos), okupacijos, trėmimai, genocidas, la
geriai (kilę dėl to, kad žmogus netenka savy
je žmoniškumo).

Pastarųjų nelaimių, kankinančių žmogų ir 
žmoniją, esame liudininkais ir mes, turėję 
laimės gyventi moderniausiame, pažangiau
siame XX-me amžiuje, kada technikos pažan
ga ėjo tokiais šuoliais per dešimtmečius, kaip 
iki šiolei nebuvo ėjusi per tūkstančius metų.

Įvairaus darbo mechanizacija, rodos, turėtų 
žmogui buitį palengvinti; deja, ji gyvenimą 
dar labiau supainiojo. Kodėl? Todėl, kad ne
išlaikyta lygsvara tarp fizinių priemonių to
bulumo ir galimybių ir tarp žmogaus dvasios 
kultūros ir etikos lygio. Kai vieni, gamtos jė

gas pasižaboję, veržėsi Į stratosferą, kiti, viso 
to nevertindami, ėmė bodėtis pasiekta civi
lizacija ir pasuko urvinio žmogaus linkme. 
Tautų nesantaika, ideologijų neapykanta, 
vailstybių sunaikinimas, kartų (generacijų) 
nesutarimas, lyčių segregacija (women’s lib) 
užvaldė Vakarų pasaulį, kuris iki šiol di
džiavosi savo kultūros ir civilizacijos laimė
jimais, bet užmiršo, jog reikia pasirūpinti ir 
žmogumi, ta pagrindine ląstele, kuri ėmė 
gęsti, skilti, byrėti.

“Ką mums atneš naujieji metai?” klausia
me ne mes vieni, klausia visas pasaulis. Nau
ji metai mums neatneš nieko, jeigu tik mes 
lauksime rankas sudėję. Arba nauji metai 
mums atneš naujų nelaimių, naujų nesėkmių, 
naujų dvasios epidemijų, jeigu nedezinfekuo
sime savo dvasios, jeigu nesutaurinsime savo 
širdies pulso, jeigu liksime abejingi viskam, 
kas aplink mus vyksta.

Mūsų reagavimas į paskutiniuosius įvy
kius parodė, kad mes dar esame gyvi ir kad 
mums reikia tik geros injekcijos. Tada mes 
nebesame nei vieni per jauni, nei kiti per se
ni, nei vieni per liberalūs, nei kiti per kon
servatyvūs, — visi esame lietuviai. Nesugedę, 
nesuskilę, vieningi lietuviai. Tokiais ir likime.
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Pabėgti laisvėn bet kokia kaina
Toks buvo Simo

Dar visus teberūpino Bražinskų, tėvo ir 
sūnaus, lėktuvu iš Sovietų pabėgusių į Tur
kiją, nebaigta byla, kaip naujas tragiškas įvy
kis sukrėtė ne tik lietuvius, bet ir visą Ame
riką. Nuo Kolumbo laikų nebuvo tiek daug 
rašyta apie lietuvį amerikinėje spaudoje, kaip 
dabar, po lapkričio 23 dienos pasibaisėtinai 
žiauraus, ne tik žmogaus, bet ir žmogiškųjų 
teisių, priimtų tarptautinėje konferencijoje ir 
garantuotų paragrafais ir valstybiniais įsipa
reigojimais, paniekinimo ir išdavimo.

Trumpai — įvykis toks: Sovietų žvejų lai
vui priplaukus prie Amerikos kranto per 1 
mylią nuo Martha’s Vineyard (už kelių mylių 
nuo Hayannis), ir abiem pusėm derantis dėl 
žvejybos, jaunas lietuvis Simas Kudirka atbė
go į pakrančių laivą Vigilant, prašydamas 
priimti kaip politinį pabėgėlį. Laivo vadovy
bės žmonės (adm. Ellis, kapt. Eustis ir kt.) 
ne tik jo nepriglaudė, bet dar leido rusams 
į savo laivą ateiti ir čia šeimininkauti kaip 
savojoje komunistinėje enkavedistų budelių 
kameroje. Nelaimingąjį jaunuolį jie laive pa
sislėpusį surado, trys neįveikdami, pasišaukė 
dar tris, sumušė-sukruvino iki sąmonės nete
kimo, suvyniojo į antklodę, surišo virvėmis, 
vilko žeme, spardė, lyg rąstą. Persekiojama
jam šaukiant "Gelbėkit, gelbėkit” (Help, 
Help!), parpuolusiam ant grindų šaukiant 
"Dieve, padėk man”, amerikečiai laivo vado
vai tik stebėjo, kad niekas iš jų žmonių neįsi- 
kištų gelbėti nelaimingojo. Po draugiškų vai
šių koegzistencijos dvasioje, kažkoks išsišokė
lis neturėjo sudrumsti žvejybos derybų. Ne
tekusį sąmonės Kudirką rusų enkavedistai 
parsigabeno į savo laivą, tik nežinia, ar dar 
gyvą ar jau mirusį.

Taip visų vykdomos politinio azilio teisės 
laisvės žemės teritorijoj, Amerikoje, buvo 
žiauriausiu būdu pamintos, sukruvintos, en
kavedisto kruvinu batu sutryptos.

Išgirdę apie įvykį, sujudo visų JAV-bių lie
tuviai. Spontaniškai surengtos protesto de
monstracijos Bostone, New Yorke, Chicagoj, 
Clevelande, Los Angelėse ir kituose miestuo
se. (Kai kur prie demonstracijų prisidėjo ir

Vieta, kurioje lietuviui jūrininkui S. Kudirkai 
JAV Pakrančių sargybos laivas “Vigilant” atsi
sakė suteikti politinio pabėgėlio globą.

Sala Marthas Vineyard turėtų būti pavadin
ta Simo Kudirkos sala.

We move to have the above Martha’s Vine
yard renamed Simas Kudirka Island.
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Kudirkos pasiryžimas

kitų pavergtų tautų atstovai). Spauda ištisą 
mėnesį rašė apie įvykį, jį komentuodami, 
piktindamiesi tokiuo antihumaniškų ameri
kiečių pareigūnų elgesiu, smerkdami prie to 
prileidusius ir sankcionavusius, ieškodami 
kaltininko, dėdami karikatūras, pajuokian
čias Vigilant laivo vadovus, apgailinčias visą 
gėdingą amerikiečių elgesį.

Prezidentas Nixon, gavės žinią (pavėluo
tai!..), buvo tiesiog sukrėstas ir supykęs. Jis 
savo pareiškimu tvirtino, kad daugiau taip 
nebeturi įvykti. Tūkstančiai laiškų užplūdo 
Valst. Departamentą, senatorius ir kitus pa
reigūnus. Buvo priversta pravesti apklausi
nėjimas. Kažkas susiprato perdaug išsišo
kus ir bylą ėmė siūlyti nutraukti. Bet atsirado 
sąžiningų ir jautrių asmenų, kaip kongrsm. 
Pucinski, sen. Wayne L. Hays ir kt., kurie 
pasakė “Ne”. Hays sakė reikalą vesiąs iki 
galo, kad tikrieji kaltininkai būtų surasti ir 
nubausti.

Atsakingi laivo pareigūnai buvo 'suspen
duoti; vėliau neva atleisti iš pareigų į pen
siją. Tai kol kas ir visa “bausmė”. O kas kal
tas, ir šiandien neaaišku. Vienas am. laikraš
tis įsidėjo charakteringą karikatūrą: iš po 
stalo lenda lauk buvę pasislėpę departa
mento tarnautojai, tardami: kai jau “kalti
ninkai’ nubausti, galime nebesislėpti...

Vienas svarbiausių liudininkų Simo Kudir
kos tragedijos byloje yra Robert M. Brieze, 
latvis, New Bedford miesto jūros maisto ga
mintojų sąjungos pirmininkas. Jis pirmas į 
dienos šviesą išnešė šio tragiško įvykio fakt- 
tus; jei ne šis žmogus, lietuvio tragediją būt 
buvusi nuskandinta Atlanto vandenyse, kaip 
ir ne vienas įvykis iki šiolei.

R. M. Briezės duotas liudijimas Atstovų 
Rūmams pernai metų gruodžio 8 d., faktiškai 
nusako visų įvykių eigą ir įneša nemažai švie
sos į šią klaikiai juodą istoriją, kurią ameri
kietis kapitonas prašė nutylėti.

Štai tas pareiškimas (verstas iš anglų kal
bos), “ryšium su lietuvio jūrininko, Simo Ku
dirkos įvykusiu bandymu pabėgti.

Lapkričio 23 d., maždaug 8:30 vai. rytą, 
JAV Pakraščių sargybos laivas “Vigilant” iš
plaukė susitikti su Sovietų Sąjungos laivu — 
aprūpintojų, “Sovietskaja Litva”. “Vigilant” 
laive buvo penki civiliniai asmenys — How
ard W. Nickerson, Jūros maisto prekybininkų 
sąjungos vykdantysis direktorius Nem Bed- 
forde, John Vurt, New Bedrord žvejų sąjun
gos uosto pareigūnas, William Gordon, Tau
tinės žvejininkystės tarnybos sritinis direkto
rius, vienas vertėjas, kurio pavardė nežinoma, 
ir aš. Mes atsidūrėme “Vigilant” laive ap
svarstyti žvejybos teisių ir, ypatingai, gelton- 
uodegių menkių žvejojimo būdu.

Maždaug apie 19 vai. 30 min. priešpiet 
minėti 5 asmenys, lydimi Vigilant laivo ka
pitono Eustis, įlipome į sovietų laivą-aprū- 
pintoją, nuleidusį inkarą anapus Martha’s 
Vineyard salos, ties Massachusetts pakraš
čiais, JAV teritoriniuose vandenyse. Tarp 
2 ir 2 vai. 30 min. popiet kap. Eustis buvo 
iškvies grįžti į JAV laivą. Jos tikslas grįžti 
į jo laivą mums nebuvo žinomas, tačiau aš 
jaučiau įvykus kažkokiam įtartinam dalykui. 

Apie 3 vai. 45 min. popiet kap. Eustis grįžo 
atgal į “Sovietskaja Litva” laivą ir pietavo, 
tačiau vengė alkoholinių gėrimų. Apie 4 vai. 
popiet visi JAV atstovai ir kap. Eustis, drau
ge su keliais rusais pareigūnais vei svečiais, 
grįžo į JAV Pakraščių sargybos laivą “Vigi
lant”.

Apie maždaug 6 vai. popiet JAV jūrinin
kas mane painformavo, kad laive yra atsi
radęs pabėgėlis ir jis prašo politnės globos. 
Man nuvykus pas kapitoną Eustis, šis man 
pasakė, kad pabėgėlis, tai lietuvis ir kad jis 
prašąs politinės globos.

Aš paaiškinau kapitonui, kad JAV Valsty
bės departamentas nepripažįsta sovietų įvyk
dytos Lietuvos okupacijos ir kad Departe- 
mentas nepripažįsta sovietų įvykdytos Lie
tuvos okupacijos ir kad Departamentas turi 
specialų skyrių Baltijos kraštų klausimams. 
Aš kapit. Eustis dar nurodžiau, kad lietuvį 
pabėgėlį į sovietų laivą sugrąžinus, jis arba 
netektų gyvybės arba būtų ištremtas į Sibi
rą. Aš jam paaiškinau, kad aš pats 1944 me
tais pabėgau nuo sovietų ir žinojau, kap jie 
elgiasi su pabėgėliais.

Apie maždaug 11 vai. nakties kap. Eustis 
pranešė turįs iš viršininkų įsakymus grąžinti 
lietuvį pabėgėlį rusams. Tai išgirdęs, prašiau 
kapitono Eustis išgelbėti pabėgėlio gyvybę 
ir palikti jį “Vigilant” laive. Kap. nurodė 
neturįs kito pasirinkimo, nes jis yra gavęs 
įsakymus. Tuo metu kap. Eustis verkė. Jis 
prasitarė, kad įsakymai-nurodymai buvę iš 
įstaigos Bostone.

Apie 11 vai. 30 min. nakties dar trys ru
sai įlipo į “Vigilant laivą — jų tikslas buvo 
išsigabenti Simą Kudirką. Šešiems rusams 
buvo leista nuvykti į patalpas, kur Simas 
Kudirką buvo laikomas. Kilo susirėmimas, 
ir mes visi girdėjome šauksmus iš patalpos, 
kur rusai buvo nuvykę išsigabenti Simą Ku
dirką. Durys laikinai buvo atidarytos, ir aš 
išgirdau šauksmus “gelbėkite, gelbėkite” ir 
pastebėjau, kaip sovietų laivo vado padėjėjas 
mušė Simą Kudirką. Jo veidas buvo kruvi
nas ir jo marškiniai suplėšyti.

Simui Kudirkai kažin kokiu būdu pavyko 
pasprukti iš minėtos patalpos, jis atsidūrė 
ant denio ir vis šaukdamas “gelbėkit, gelbė
kit”, išnyko viršutiniame denyje. Kažkas su
šuko “jis nušoko, jis nušoko”, ir tuo metu 
“Vigilant” motorai pradėjo veikti, ir laivas 
atsipalaidavo nuo virvių, jį pritvirtinusių 
prie “Sovietskaja Litva”.

Rusų jūrininkai toliau tebeieškojo Ku
dirkos JAV laive. Jie jį rado pasislėpusį, 
jį sutramdė, surišo su virvėmis bei antklodė
mis ir jį žiauriai sumušė.

Vidurnaktį kažin kas įsakė nuleisti JAV 
gelbėjimosi valtį, ir keli JAV jūrininkai nu
lydėjo šešis rusus ir Simą Kudirką į sovietų 
laivą.

Amerikiečių jūrininkai sugrįžę pažymėjo, 
kad Simas Kudirka buvo žiauriai mušamas 
ir kad jį nugabenus į rusų laivą, jis galėjo bū
ti be sąmonės arba miręs. Jis pridūrė, kad 
jis kelis kartus buvo spardomas.

Sovietų laivui pakėlus inkarą, mes jį sekė
me, ligi jam išplaukiant iš JAV teritorinių 
vandenų. Mūsų laivui grįžtant atgal į uostą, 
kap. Eustis visų mūsų prašė šį įvykį laikyti 
paslaptyje. Grįžome į uostą 3 vai. ryto.

Pakeliui į uostą, kap. Eustis mums parodė 
daiktus, kuriuos lietuvis pabėgėlis paliko, 
rusams jį išsigabenus. Tai jo žmonos nuo
traukos, du žodynai ir kiti dalykai.”

LIETUVIŲ DIENOS, 1971, SAUSIS



Simas Kudirka S. Kudirkos žmona, Genė

Amerikiečių spauda, paprastai skirdama 
daug dėmesio tik “didiesems” Įvykams, Ku- 
drkos tragišką įvykį, matyt, laiko ne mažu, 
nes nuolat ir nuolat prie jo grįžta, vis iškel
dama naujų faktų, susijusių su Simo Ku
dirkos pasirinkimu siekti azilio prieglobsčio, 
ir su tragedija, tą siekimą lydėjusią. Gruo
džio 27 d. “The NeW york Times” išspaus
dino straipsnį antrašte “Aš eisiu su jumis, bet 
atsakymas buvo: ne", ir atpasakojo gruodžio 
21 d. paskelbtų tyrinėjimų duomenis. Pasak 
laikraščio, aiškėja, ir apie tai liudija Pakraš
čių sargybos įvykdyti apklausinėjimai (jie 
turi apie 1,000 puslapių), kad Simas Kudirka 
buvo pasiryžęs pabėgti laisvėn “bet kokia 
kaina, net ir gyvybę paaukodamas”. Čia pir
mą kartą paskelbiama, kad Kudirka prašė 
peilio nusižudyti (amerikiečiai nedavė), taip 
pat paaiškėjo, kad šalia kitų dokumentų ar 
užrašų, kuriuos Simas paliko pas amerikie
čius, buvo užrašas apie Jan Palachą, čekų 
studentą, dėl protesto prieš krašto okupaci
ją susideginusį 1963 m. Prahoje. NYT dien
raštis pažymi, kad “Iš pranešimų aiškėja, kad 
šis vyras buvo karštas komunizmo priešas, 
kad jis visiškai pasitikėjo amerikiečiais, kurie 
jį sveikintų ir kuriems jis buvo patikėjęs 
savo gyvybę.”

Apklausinėjimai išryškino rusų įgulos na
rių žiaurumą — jie ne tik brutaliai mušė Si
mą, bet jo galvą daužė į plieninių kopėčių 
atramą, jį surišus, vienas rusų buvo atsisėdęs 
ant Simo Galvos. Net ir Simą gabenant į ru
sų laivą, rusas jį mušė, tačiau amerikiečiai, 
drauge su laiveliu gabenę lietuvį, neišdrįso 
įsikišti, nes... rusų buvę daugiau ir jie atrodę 
savotiškai grėsmingi... (Šią sceną piktai saty
riškai pavaizduoja šiame puslapyje, dešinėje, 
dedama amerikiečių karikatūra iš L. A. T.).

Vėliau, amerikiečiai savo laive peržiūrėję 
Kudirkos paliktus dokumentus, užrašus, rado 
“romantiškos vokiečių poezijos” (laikraščio 
žodžiais tariant), ištraukų, kelias jo žmonos 
telegramas ir vokiečių žurnalo straipsnį, pa
vadintą “Per tris mėnesius jūs galite kalbėti 
svetima kalba.” (Jis mokėjęs 5 kalbas. O štai 
tos “romantikos” laisvas vertimas:

Žmogus, gimęs urve, negali žinoti, kas yra 
laisvė.

Žmogus, visą gyvenimą alkęs, nėra pasoti- 
mas.

Už laisvę verta mirti.).

New Yorko dienraštis pridūrė, kad pagal 
parodymus, prieš prašydamas globos, Ku
dirka numetė amerikiečiams cigarečių poke- 
lį. Ten buvo Simo žodžiai (angliškai): “Mie
las drauge (Dear Comrade...), aš nueisiu nuo 
rusų laivo ir liksiu su jumis. Jei tai galima, 
duokite man ženklą, aš atidžiai stebėsiu... 
Aš pasišalinsiu tuo metu, kai pasitarimai bus 
baigti ir jūsų atstovai grįš į jūsų laivą.”

Kitas New Yorko laikraštis, Sunday News, 
straipsnyje “Lietuvių pabėgėlis — oficialus, 
nieko nenuslepiąs pranešimas”, taip pat pa
kartojo JAV įstaigų parodymus — liudininkų 
pasakojimus. Dienraštis primena gruodžio 

“Pagaliau ką reiškia draugu tarpe vienas lietuvis pabėgėlis?”

šią satyrinę karikatūrą atspaude Los Angeles Times 1970 m. gruodžio 7 dieną. Jos šone yra dar 
toks įrašas: Gal dar ko galėtume jums parūpinti? Laisvės? Teisingumo? Samagono? Cigarečių?

21 d. žinią, kad du atsakingi admirolai pa
leisti atsargon, kad laivo kapitonas... perkel
tas kitoms pareigoms, kad visi trys buvo pa
peikti, kad transporto sekr. Volpe patikinęs, 
jog Amerika liekanti rojumi visiems jo iš- 
troškusiems. (!).

Sutinkame su dienraščio tvirtinimu, kad 
toki patikinimai jau pavėluoti.

Gruodžio 4 d. Amerikos laikraščiai pa
skelbė, kad Valstybės departamentas Sovie
tų Sąjungai formaliai pareiškė protestą, kad 
rusai lietuvį jūrininką iš Amerikos laivo iš
gabeno jėga. Reakcija ir pasekmės nežino
mos.

“The Washington Post” gruodžio 2 d. 
straipsnyje “Simas and the Yellow-Tailed 
Folder Caper” — Simas ir geltonuodegių 
plekšnių išdaiga” rašoma: “Simas buvo jo 
vardas, ir kiekviena Amerikos vėliava turė
tų būti ligi pusės stiebo nuleista, kad bent 
dalinai atsilygintų už padarytą skriaudą jam 
ir šio krašto idealams, leidžiant šešiems bu
deliams ateiti į Amerikos laivą, sumušti po
litinį pabėgėlį ligi suglebimo ir išvilkti jį 
nežinomam likimui.”

Chicagos eisena gruodžio 4, šeštadienį, 
kurioje dalyvavo apie 10,000 pavadinta ge
dulo eisena. Daugelis eisenos dalyvių turė
jo uždegtas žvakes ar elektrines lemputes. 
Daugelis plakatų buvo ant juodo fono.

New Yorkas suorganizavo gedulo pamal
das. Tą patį sekmadienį gedulo pamaldos 
atlaikytos ir daugelyje kitų JAV lietuvių ko
lonijų. Los Angeles Šv. Kazimiero parapijoje 
po pamaldų bažnyčion įnešta gedulu per
juosta Lietuvos vėliava, ir ji prie altoriaus 
taip stovės išitsus metus. Klebonas prel. J. 
Kučingis savo pamoksle iškėlė gilesnę šio 
įvykio prasmę, pabrėždamas, jog Simo Ku
dirkos šauksmas “Dieve, padėk man” yra ne 
jo vieno asmeniškas šauksmas, — tai yra vi
sos komunistų žudomos lietuvių tautos šauks
mas. Kai žmogaus jėgos nieko nebegali, turi
me šauktis į Galybių Dievą, kuris psalmės 
žodžiais trupina lankus ir laužo šaudykles
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Mirė Mykolas Krupavičius
Gruodžio 4 d. Čikagoje mirė vienas pačių di

džiųjų Lietuvos valstybininkų, visuomenininkų, 
politikų, buvęs Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto ilgametis pirmininkas — prelatas Myko
las Krupavičius.

Žemės kelionę baigė vienas paskutiniųjų Ne
priklausomos Lietuvos ekonominės gerovės kūrė
jų — jam ministeriaujant Įvykdyta žemės refor
ma, — vienas stambiųjų demokratinės santvar
kos mohikanų. Normaliu valstybės gyvenimo lai
ku visas kraštas būtų apsidengęs gedulu, laik
raščiai žinią būtų pranešę juoduose gedulo rė
muose... Gi šių dienų tikrovėje kraštas teišgirdo 
žinią vos per tolimą ir slaptą radijo bangą, o 
laisvojo pasaulio lietuvių spaudoje ne visi laik
raščiai rado vietos pirmajame puslapyje. Tą 
skaudžią žinią užgožė kiti paskutiniųjų dienų 
Įvykiai,, užvaldę jauno ir seno jausmus — tra
kiškas jauno lietuvio, siekusio azylio Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, išdavimas rusams komu
nistams.

Krupavičius buvo vienas iš keturių didžiųjų 
mūsų XX amžiaus Mykolų — Biržiška, Krupa
vičius, Šleževičius ir Vaitkus, iš kurių belikęs 
tas vienas pastarasis, lyg tyčia Aukščiausios Ins
titucijos paliktas istorikas-literatas “dlugošas” už
rašyti memuarams, kad anie faktai ir žmonės 
išliktų ateinančioms kartoms gyvi ir vaizdūs.
.. .Mykolas Krupavičius buvo gimęs 1885 metų 
spalio 1 d., Balbieriškyje, Marijampolės apskr., 
taigi mirė sulaukęs 85 metų amžiaus. Tai amžius 
didžiųjų pastaro meto milžinų politikų bei vals
tybininkų, kaip Adenaueris, de Golis, Eisenho- 
weris. Stebėdami Krupavičiaus gyvenimo kelio 
gaires, matome ji Steigiamojo Seimo lyderi, vi
sų demokratinių šernų atstovą, žemės ūkio mi
nister;, Lietuvos Krikščionių Demokratų parti
jos organizatorių, iedologą ir ilgus metus pirmi
ninką. Jis buvo vienas iš laisvojo pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmųjų iniciatorių ir kū
rėjų. Kovotojas prieš komunistinę bei nacinę dik
tatūras Lietuvoje. Persekiojamas. Tremiamas. 
Bet niekur nepalūžęs. Gilus sociologas, plačių 
pažiūrų politikas, tačiau tvirtas ir kietas savo 
pažiūrų išpažinėjas, kur; turi pripažinti ir prie
šas, nesitikėdamas palenkti, norėdamas bendrai 
dirbti.

Toks buvo prelatas Mykolas Krupavičius savo 
testamento žodžiais lietuviškajai išeivijai palik
damas priminimą, kad ir ji gyventų ir tarnau
tų tiems idealams: Laisva, Nepriklausoma Lie
tuva, nenuilstama ir nenutraukiama kova dėl 
jos išlaisvinimo... kad išlaikytų “išeivijoje lietu
vių kultūrą ir lietuvių kalbos meilę, išauklėtų 
lietuvių jaunimą taip, kad sugebėtų ir norėtų 
tęsti kovą dėl Lietuvos laisvės ir lietuvybės iš
laikymo lietuviškoje išeivijoje. To nori ir rei
kalauja ne tik Tėvynė, bet ir Dievas...”

NEBĖRA pulgio andriušio

Pernai metų gale, gruodžio 19 d. tolimoje Aus
tralijoje, Adelaidės mieste mirė sunkiai sirgęs 
rašytojas Pulgis Andriušis.

Beveik tuo pat metu išleista keturių rašytojų 
plokštelė, kurioje Pulgis Andriušis skaito iš
trauką iš romano “Sudiev, kvietkeli”, yra tarsi 
simbolinis rašytojo atsisveikinimas su klausyto
jais, su tūkstantine auditorija, kurią jis dar prieš 
porą metų, atvykęs i JAV keturių rašytojų turui, 
linksmino ir graudino.

Daugiau — kiltame nr.

Spaudoj ir gyvenime

J. KAJECKO, LIETUVOS ATSTOVO WA
SHINGTONE, SVEIKINIMAS JAV LIE

TUVIAMS ŠVENČIŲ PROGA
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1971 metų pro

ga giliai nuoširdžiai sveikinu visus geros va
lios lietuvius.

Su pasigėrėjimu prisimenu visų JAV lie
tuvių — veiksnių, organizacijų, kultūrininkų, 
laikraštininkų bei pavienių asmenų ryžtin
gus žygius ir energingą veiklą Lietuvos klau
simais 1970 metais. Tai patvirtina visų lietu
vių prisirišimą, ištikimybę bei meilę Tėvų 
žemei. Tai rodo nenuilstamą ryžtą veikloje 
Lietuvai atgauti Laisvę ir N epriklausomybę 
ir tautiečių Tėvynėje likimui pagerinti.

Giliai nuoširdžiai dėkoju visiems už taip 
kilnias aukas Lietuvai. Taip pat nuoširdžiai 
dėkoju visiems už man pareikštus sveikini
mus bei linkėjimus Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga.

Iš savo pusės linkiu visiems malonių šv. 
Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų 1971 Metų. 
Dangaus palaima telydi mano tautiečius jū
sų asmeniniame gyvenime bei veikloje Lie
tuvos labui.

J. Kajeckas
Lietuvos Atstovas

Komunistai nužudė kalbininką
1970 metų lapkr. 21 dienos “Literatūros ir Me

no’’ (leidžiamo Vilniuje) 47 numeryje pasirodė 
keistokas nekrologas, kuris pradedamas taip:
“Mūsų kalbotyrą ištiko skaudi nelaimė: pačio

je kūrybinių jėgų jaunystėje netikėtai mirė mūsų 
kolega, talentingas mokslininkas ir pedagogas 
— Vilniaus V. Kapsuko universiteto lietuvių kal
bos katedros profesorius, filologijos mokslų dak
taras Jonas Kazlauskas...” Toliau nupasakojami 
velionies darbai ir jautriai baigiama: “Sunku 
susitaikyti su mintimi, jog daugiau nebesusitik
sime jo po senosios Almae Matris skliautais...”

Pasirašė trys kolegos kalbininkai. Nei mirties 
datos, nei Vietos, nei laidojimo tvarkos, nei vie
tos — nieko. Skaitytojui tuojau kilo abejonė: 
čia kažkas įtartino, kažkas ne taip, kažkas ne
normalu. Taip ir būta. Netrukus atėjo žinia iš 
Vilniaus, kad kalbininkas Kazlauskas okupantų 
suimtas ir išvežtas Į beprotnami Maskvoje. Su
imtas? Už ką? Prof. Kazlauskas Philadelphijos 
universiteto buvęs kviestas skaityti svečio tei
sėmis paskaitų iš kalbotyros. Buvęs pasirašęs 
ir paskaitas angliškai. Universitetas laukė, o iš
vykimas užkliuvo. Tie, nuo kurių priklausė iš
važiavimas, neišleido. Prof. Kazlauskas dar kar
tą nuėjęs į saugumą pasiaiškinti. Ir nebegrįžo. 
Esą liudininkų, kurie matę jį gatvėj suimant. 
Užalarmuokit atitinkamas institucijas ir spau
dą, gelbėkit lietuvį mokslininką, neleiskit jo nu
žudyti beprotnamyje! Bet pagalbos šauksmas 
buvo pavėluotas: atėjo žinia — rastas moksli
ninko lavonas. Lavonas rastas Neries upėje, vei
das neatpažįstamai sugedęs, bet tapatybę užtik
rina dokumentai. Piniginėje likę kiti raštai, pi
nigai... Dėl tos mistifikacijos vėl nauji gandai 
ir spėliojimai universitete ir mieste. Pagaliau 
gruodžio 4 d. “Tiesoje” išspausdintas sveikatos 
miniisterijos, teismo medicinos ir kt. komisijos 
Tšrašas iš teismo medicininės komisijinės eks
pertizės akto”, kuriame tarp kitko sakoma, kad 
velionis “mirė nuo mechaninės asfikcijos, pri- 
gerdamas vandenyje”. “Kūne nerasta sužaloji
mų, būdingų kovai ar savyginai.”.

žmogus uždusintas, reiškia, ne pats nusižu
dęs; nesužalotas, neapiplėštas, reiškia, ne api
plėšimo tikslu nužudytas. Pritaikyti labiausiai 
išbandyti ir tiksliausi čekistiniai metodai —

ANTROJI BALTIŠKŲJŲ MOKSLU 
KONFERENCIJA,

sponseruojama Valstybinės San Jose Kolegijos 
ir Baltiškiems mokslams remti draugijos, praėjo 
su dideliu pasisekimu San Jose miese, Calif.

Programą šiai konferencijai sudarė šie univer
sitetų profesoriai: E. Anderson, M. Gimbutienė, 
1. Ivask, J. Puhvel ir V. S. Vardys. Pati kon
ferencija truko 4 dienas (lapkr. 2b-29). Joje bu
vo skaityta daugiau negu 100 paskaitų, sukirsty- 
tų pagal baltistikos sritis. Be to, konferencijos 
metu Kolegijos bibliotekoje vyko baltų tautodai
lės paroda. Paskaitas skaitė ne tik šio krašto 
mokslininkai, besidomi baltistika, bet ir įvairus 
prafesoriai iš kitų kontinentų, kaip štai: B. Kal- 
ninš, J. G. Poška, V. Ruke-Dravina iš Stock- 
holmo, A. Loit iš Upsalos, D. A. Loeber, H. 
von Rimscha, M. Heimann (Lietuvos istorijos vo
kiškai autorius), H. Mattiessen, J. T. Ozols — 
iš Vokietijos įvairių universitetų; M. V. Tucker 
iš Australijos; J. Meister iš Šveicarijos; E. Radi- 
la iš Suomijos; H. J. Uibopuu iš Austrijos; E. 
Leimanis, C. Klavinš, V. Freiberg, V. Gulens 
iš Kanados...

Konferencijoje dalyvavo ir nemažai lietuvių 
mokslo žmonių, skaičiusių paskaitas įvairiomis 
temomis: J. A. Račkauskas — Russification and 
Orthodoxy in Lithuanian Education 1864-1904 
(dėl tikslumo paskaitų vardus rašome angliškai, 
kaip jos buvo skaitomos); A. C. Matulis — Lith
uanian Culture: a Decoration for German 
Literature; A. Avižienis — The Development of 
Computer Science in the Baltic Republics; V. 
Pavalkis — The Holy See and the Cath. Church 
in the Baltic States: 1939-45; F. Manelis — 
Atheism in Lithuania and Belief m God; B. Ma- 
čiuika — The Role of the Baltic Republics in 
the Economy of the USSR since World War II; 
M. Gimbutienė — The Lithuanian Devil; J. Ti- 
ninis — Similes in Lithuanian Folk Proverbs; V. 
Bagdanavičius — Lithuanian Legends of Laumė 
as a Remnant of Testimony from a Stone Age 
Culture; L. Sabaliūnas — Communism in Lith
uania 1919-1939: an Overview; T. Remeikis — 
The Impact of Internal Politics on Response 
Capabilities of the Lithuanian Regime to Inteir- 
national Challenge: 1939-1940; R. Sealey — 
The concept of Nationality in Nineteenth-Cen
tury Lithuania; J. Jakštas — Were the Old Prus
sians Balts or Ancestors of Estonians?; R. Šil
bajoris — Lithuanian Poets: Strangers and 
Children in their native Land; E. Tumienė — 
K. Donelaitis’ Reputation Abroad: the Question 
of Genre in the Seasons; R. Šilbajoris — Work
shops as a Medium for the Exchange of Re
search.

J. Tininiui negalėjus atvykti į konferenciją, jo 
paskaitą perskaitė pirof. E. Tumienė.

Konferencija buvo suorganizuota pavyzdingai 
gerai: programa paruošta kruopščiai, paskaitų 
tvarka darni, atlikimas kruopštus. Iškeliant mi
nusus, norėtųsi apgailėti, kad nebuvo nė vieno 
lietuvio kalbininko paskaitos — o toje srityje 
labai daug ko yra pasakyti; ir antras dalykas: 
apgailestautina, kad tokia konferencija negalėjo 
būti sušaukta, sakysim, kuriame nors iš Los An
geles univetrsitetų, kur būtų sulaukusi daug klau
sytojų. (j.)

švariai, švelniai, be sužalojimų nužudytas ne
pageidaujamas asmuo — kenksmingas okupan
tui rusui, vykdančiam savo rusofilišką “misiją”: 
mažųjų tautų sunaikinimą.

Prof. J. Kazlausko atvejis nevienintelis. Įtari
mą kelia ir dar trijų lituanistų mirtys pastaruo
ju metu. Įtartina ir dailės teoretiko, daugelio 
monografijų autoriaus mirtis, sekusi netrukus 
po Kazlausko. Pradėtas viešas lietuvių mokslo 
ir meno žmonių genocidas, kuris neturi būt nu
tylėtas laisvajame pasaulyje. Protesto bangos, 
iškilę su S. Kudirkos Išdavimo tragedija, turi 
būt tęsiamos demaskuoti žudikui, (j. v.)
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Dr. M. Anysas
Mažojoje Lietuvoje

PLAČIAI SKAMBĖJO LIETUVIŠKAS ŽODIS
Prisimenant Martyną Glažę

Klaipėdos kraštas vokiečių val
džioje buvo likęs nuo sutarties 
prie Melno ežero 1422 m. iki 
1919 m., reiškia, beveik 500 me
tų. Tat nereikia manyti, kad tau
tinis judėjimas Klaipėdos krašte 
prasidėjo su teoretiniu, o vėliau 
ir praktiniu krašto atskyrimu nuo 
Vokietijos ir prijungimu prie Lie
tuvos. Ir vis ir vėl paskutiniuose 
šimtmečiuose blykstelėdavo lais
vės žvaigždė, kuri kaip koks švy
turys vietiniams gyventojams pri
mindavo jų kilmę ir uždavinius. 
Iškildavo ir žymesnių pasireiški
mu ir asmenų, kuriu darbas švie- 
čia per šimtmečius ir, tur būt, 
dar ilgiau švies.

Prisiminkime tik Donelaitį su 
jo didžiąja poema “Metai”, kuri 
pakartotinai išversta į vokiečių 
kalbą, o dabar, kiek girdėti, ir 
už geležinės uždangos yra ver
čiama į eilę svetimų kalbų, net 
ir kiniečių. Toliau — prisiminki
me Rėzą, kuris pirmas kaip iš 
kapinių iškasė “Metus”, juos iš
vertė vokiečių kalbon ir, įsimylė
jęs į mažlietuviškas dainas, jas 
vertė į vokiečių kalbą ir dėl jų 
plačiai susirašinėjo su žymiais 
vokiečių literatais bei mokslinin
kais. (Apie Rėzą ir jo veikimą 
yra išleistas Vilniuje, 1969 m., 
veikalas “Liudvikas Rėza”, ku
riame smulkiai išdėstyta jo veik
la. Daug dalykų čia išskaitome 
apie kuriuos anksčiau nieko neži
nojome.).

Minėti veikėjai su savo veika
lais bei darbuote galėjo reikštis 
tik todėl, kad Mažojoj Lietuvoje 
dar plačiai skambėjo lietuviškas 
žodis, kol jis dar nebuvo stipriau 
paliestas vokiečių germanizacijos 
veiklos. Lietuvių kalba buvo dar 

Klaipėdos karių draugijos 5 metų sukakties valdyba 1929 m. gruodžio 27 d. 
1. Gustaitis Mikas, pirmininkas, 2. Brakas Adomas, pavad., 3. Glažė Mar
tynas, sekretorius, 4. Palavykas Mikas, kasininkas, 5. Simaitis Augustas, 
6. Arnašius Jurgis ir 7. Bajoras Fricas — kandidatai.

M. Glažė amongst other leaders of Lithuania Minor.
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taip plačiai kalbama, kad dar 
1810 metais Karaliaučiuje buvo 
Lietuviška bažnyčia; kad Prūsi
jos karaliaus sūnūs, po Napoleo
no karų karališkai šeimai gyve
nant Karaliaučiuje ir Klaipėdoje, 
buvo pradėję netgi lietuviškai 
mokytis; kad karaliūnui labai pa
tikę lietuviški tautiniai kostiumai 
ir kad jis savo tėvui karaliui pa
daręs sugestiją sularyti kelis lie
tuviškus pulkus su tautine uni
forma; kad karalius Friedrich 
Wilhelm II-sis vieną sekmadienį 
su trim princais pusantros valan
dos dalyvavęs vienos gražios lie
tuvaitės vestuvėse, ir visi apsi
rengę lietuviškai (Dr. Elsa von 
Klein, Schenkendorfs Liederspiel 
“Die Rernsteinkueste”, 27 psl., 
Halle a. S., Verlag von Max Nie
meyer, 1916).

Berods, neginčijamas faktas, 
kad lietuvių literatūrinė kalba, 
esant patogioms aplinkybėms, 
Mažojoj Lietuvoj išsivystė anks
čiau ir geriau negu Didžiojoje 
Lietuvoje. Patekus Didž. Lietu
vos gyventojams po rusų valdžia 
ir carui draudžiant lietuviškų 
knygų spausdinimą, Mažojoj Lie
tuvoj atsirado spaustuvių, spaus
dinančių lietuvišką literatūrą su 
tikslu ją siųsti per sieną broliams 
lietuviams. Įdomu, kad tokios 
spaustuvės buvo ne tik vokiečių 
rankose, bet pamažu išaugo ir 
lietuviškų spaustuvių. Tik kai 
kurios jų liko lietuvių atminime, 
gi visos kitos, nesant užrašų, din
go užmarštyje kartu su jose vei
kusiais žmonėmis lietuvninkais.

Kas iš mūsų žino apie Trašio 
spaustuvę Drukiuose prie Prieku
lės, kur daug metų buvo spausdi-

Vyriausias Mažosios Lietuvos Gelbejimo Komitetas, Informacijos Biuras.
2-ras iš dešinės sėdi Martynas Glažė (Fotografuota 1923 m. liepos mėn.).

M. Glažė — a member of the Committee of Aid to Lithuania Minor.

namas “konservativų Draugystės 
laiškas” ir “įvairios krikščioniškos 
knygelės”? Kas iš lietuvių šian
dien atsimena V. Šaulinskio 
spaustuvę Klaipėdoje, kusi veikė 
prieš I Pasaulinį Karą ir po jo? 
Kas dar žino apie jos savininką, 
didelį patriotą Vilių Šaulinskį, gi
musį ir augusį priekuliškį? Dide
li vaidmenį suvaidino anais lai
kais Jagomasto spaustuvė Tilžė
je ir Martyno Jankaus spaustuvė 
Bitėnuose, beveik visai arti Til
žės. Kiek jos per dešimtmečius 
atspausdino lietuviškos literatū
ros, kurios didžiausia dalis ėjo 
per senąją sieną į Lietuvą. Abi 
spaustuvės likvidavosi II-jo Pas. 
Karo metu.

Spaustuvininkų darbas nebuvo 
pelningas amatas, ypatingai, ku
rio gaminiai turėjo eiti slaptai 
per seną. Bet šiose spaustuvėse 
dirbo pasišventę patriotai, kurie 
tik savo atspausdintu žodžiu ga
lėjo pasiekti plačiąją Didžiosios 
ir Mažosios Letuvos vsuomenę. 
Ir visas kitas spaustuvėse dirbąs 
personalas buvo mažiau ar dau
giau to paties nusistatymo. Šitas 
tautinis švyturys švietė į visas 
Lietuvos šalis.

Prisiminkime pereitame šimt
metyje tuos laikus, kai pradėjo 
vykti griežtesnė germanizacijos 
politika, išmetant iš Mažosios 
Lietuvos mokyklų lietuvių kalbą. 
Lietuviškų spaustuvininkų pagal
ba buvo renkami parašai įvai
rioms peticijoms net pas Prūsijos 
karalių. Kai kas dar žino tas pa
kartotinas delegacijas, vyrų, mo
terų ir mergaičių, kurios tauti
niais drabužiais apsirengusios, 
kartais ir balne jodamos, susitiko 
su karališka šeima ir jos palyda 
kaip lietuvių tautos atstovės.

Jagomasto spaustuvės Tilžėje 
vardas yra daugiau žinomas, bet 
ji jau daugiau kaip 25 metai ne
beegzistuoja; ir net visa Jago
mastų šeima Trečiojo Reicho bu
delių sunaikinta Vilniuje. Pana
šaus likimo susilaukė ir Martyno 
Jankaus spaustuvė Bitėnuose — 
ji nustojo veikusi kai paskutinio 
pasaulinio karo gale Gestapas 
prievarta evakuavo visus to kraš
to gyventojus. Jankų šeimos 
liekanos išbarstytos po visą pa
saulį: JAV-bes, Kanadą, Italiją, 
Australiją.

Minėtose spaustuvėse darbavo
si daug pasišventusių lietuvių, 
kurie už mažą atlyginimą atliko 
daug tautinio darbo. Iš kitos pu
sės turėjo būti tūkstančiai tautie
čių, kurie spaustuvių išleistus 
spaudinius skaitė ir tas įmones 
palaikė.

Tokio pat nusistatymo žmonių 
lirbo anksčiau ir krašto mokyklo
se, kuriose iki IX a. galo buvo 
mokoma lietuviškai, bent religi
ja. Neužmirškime, kad tais lai
kais Karaliaučiuje, o iki pasku
tinių laikų ir Tlžėje veikė lietu
vių kalbos seminarai, kur labai 
sėkmingai darbavosi žinomas 
kalbininkas Aleksandras Kuršai
tis. Seminaro klausytojams buvo 
mokama iki 100 dolerių metinės 
stipendijos. Ir šio straipsnio au
torius aukštesnėse Mažosios Lie
tuvos mokyklose buvo mokomas, 
be religijos, dar ii- lietuviškai ra
šyti.

Administracijoje, ypatingai že
mesnėse vietose, dirbo mažlietu- 
vių patriotų tuomet, o taip pat ir 
po Vokietijos imperijos griuvimo.

Šiuos visus įvairiose vietose 
dirbančius ir už lietuviškumą vei
kiančius lietuvius patriotus pra-
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M. SLAVĖNIENĖ

Mano brolis - 
poetas Putinas

KELI EPIZODAI

IŠ PUTINO GYVENIMO

PUTINAS KLIERIKAS

Man neteko kartu su Vincuku bėgioti vai
kystės takeliais, prasimanyti bendru žaidimų 
tėviškės kieme ar troboje. Mano vaikystės 
dienas nuo brolio skyrė penkiolikos su vir
šum metų laikotarpis. Jaunavedžiams Mag
dalenai ir Juozui Mykolaičiams Vincukas bu
vo pirmgimis neseniai susitverusiame Pilotiš
kių vienkiemy. Aš gi — priešpaskutinio ji iš 
mūsų devynių vaikų.

Mano pirmuosiuose atsiminimuose brolis 
Vincentas, apie kuri čia rašau, yra jau ne 
vaikas, ir ne paūgėjęs berniukas, bet tam 
tikru orumu ir pagarba apsuptas, išskirtinas 
mūsų šeimos narys — klierikas Vincentas, — 
visada nešiojąs juodus ilgus rūbus, Seinų 
Dvasinės seminarijos auklėtinis, savo tėviš
kėje jau tik svečias, atostogų metu.

Kelias dienas prieš jo parvažiavimą mūsų 
namuose vykdavo savotiškas subruzdimas: 
mama su dviem vyresniojom mano seserim 
— Elzyte ir Onute — rūpestingai išblizgin
davo visą trobą, ypač seklyčią. Grindys bū
davo baltutėliai iššveičiamos, langai švaru
tėliai nuplaunami; mažiau reikalingi ar re
čiau vartojami daiktai išnešami “ant aukšto’’ 
(namų pastogėn), klėtin ar dar nuošaliau. 
Mes, mažesnieji, būdavom užsiėmę sodely 
takų atnaujinimu, kad parvažiavęs klierikas 
turėtų kur patogiai pasivaikščioti.

Visos tos nuotaikos kėlė mumyse nuovoką, 
kad Vincentas, nors ir mūsų brolis, bet jis 
jau labai skirtingas nuo mūsų.

Kiek paūgėjusi sužinojau, kad jis yra ir 
poetas ir turi kitą vardą — Putinas.

Kaip jau minėjau, ryškesnių atsiminimų iš 
Putino vaikvstės neturiu. Tačiau likimas lė- z
mė ilgus metus būti gyva liudininke dauge
lio jo gyvenimo svarbių metų.

PUTINAS GRĮŽTA Į LIETUVĄ

1923 metais Šveicarijos Friburgo univer
sitete baigęs aukštuosius mokslus filosofijos 
daktaro laipsniu ir vienerius metus studijas 
gilinęs Miunchene, mūsų Vincentas-Putinas 
sugrįžta į Lietuvą. Apie devynerius metus iš
buvusiam užsieny savo sūnui tėvai Pilotiš- 

kiuose surengė ypatingai iškilmingą ir džiu
gų sutikimą. Buvo sukviesta plati mūsų gimi
nė, kaimynai, draugai, iškeltos atitinkamos 
vaišės.

Putino sugrįžimu buvo susidomėjusi visa 
Gudelių parapija, nesgi daugelį metų — nuo 
1915 iki 1923 — mažai kas buvo apie jį ži
noma. Aišku, su tėvais, su namiškiais jis su
sirašinėjo, bet jo laiškai būdavo trumpučiai, 
dažnai tik atvirukai. Putinas, iš prigimties 
nekalbus ir savyje užsidaręs, nemėgo išsa
mesnių, atviresnių išsisakymų. Dažnai pra
nešdavo tik apie savo sveikatą, kas, jo ma
nymu, ir buvo svarbiausia tėvams. Arba: “Jū 
su siųstą maistą gavau pilnoje tvarkoje (Pu
tinui studijuojant Friburgo universitete, vos 
tik pasibaigus I-jam Pasuliniam karui, tėvai 
jį šelpdavo maistu).

“Vis jo laiškai tokie trumpučiai... Ar nega
lėtų jis mums ir daugiau ką parašyti ’, daž
nai padejuodavo mama.

Dėl stokos platesnių autentiškų žinių apy
linkėje sklido įvairių gandų, dažnai tėvams 
nemalonių kalbų. Esą Mykolaičių kunigas 
taip ilgai užsieniuose gyvenąs dėl to, kad 
metęs kunigystę, nedrįstąs tėvams pasirodyti. 
Kiti kalbėjo, kad ir vedęs, sukūręs šeimą.

Grįžęs tėviškėn Putinas tuos nemalonius 
gandus išsklaidė. Gudeliuose per “Škaplie
rinę” (liepos 16 d.), kada ir jo sutikimo vai
šės buvo surengtos, Mykolaičių kunigas lai
kė sumą ir sakė pamokslą.

Namiškiams tada jis atskleidė ir tolimes
nius savo gyvenimo planus: jis jau visą laiką 
pasiliksiąs Lietuvoje, gyvensiąs Kaune, pro
fesoriausiąs universitete. Tėvus paskatino, 
kad mane leistų toliau mokytis į Prienų “Ži
burio” gimnaziją. Kai jis stipriau Kaune įsi- 
kursiąs, atsiimsiąs ir mane.

Tikrai. Kaune tapau Putino globotine, o 
kartu ir stebėtoja ne kartą didelių vingių 
kraipomo savo brolio gyvenimo.

PUTINAS PROFESORIUS

Teologijos - Filosofijos fakultete skaityda
mas Naujosios lietuvių literatūros kursą Pu
tinas, kaip studentai pasakojo, jau pirmosio
mis savo paskaitomis užsirekomendavo im
ponuojančiai. Į jo paskaitas prisirinkdavę 
sklidinai pilna auditorija. O studenčių buvę 
ir tokių, kurios ateidavę vien pasižiūrėti gra
žaus profesoriaus.

Dar prieš sugrįžtant Putinui iš užsienio, 
Lietuvoje buvo jis jau kaip talentingas po
etas. Literatūriniuose sluogsniuose jis buvo 
pripažintas daug žadančiu rašytoju. 1917 m. 
Petrapilyje “Lietuvių Balsas” išleido pirmąją 
Putino poezijos knygą “Raudoni žiedai” kar
tu su poema “Kunigaikštis Žvainys”.

Atsikėlusi į Kauną, aš jau pirmosiomis die
nomis išgirdau pagyrų mano broliui. Jį gyrė 
seserys kazimierietės (jų vedamoj gimnazi
joj mokiausi), “Saulės” seminaristės ir gim
nazistės. Jos turėjo gerą progą Putiną pažin

ti, kai jis vienerius metus gyveno “Saulės” 
rūmuose, pavaduodamas prel. K. Olšauskį, 
tuo metu išvykusį į Ameriką. Joms visoms 
Putinas labai patikęs — simpatiškas, gražus 
ir — labai kuklus, greitai užraustąs.

Putinui, pradėjusiam profesoriauti Lietu
vos Universitete, Kaune kurtis buvo neleng
va. Laikinojoje sostinėje besikuriančios vals
tybinės institucijos buvo reikalingos patal
pų; užpildąs tas įstaigas ir institucijas per
sonalas vis ir vis didėjo. Atgimstančios Lie
tuvos didelė dalis inteligentijos ieškojo aukš
tesnių pozicijų, geresnių darbo sąlygų, pla
tesnio gyvenimo. Dėl šių priežasčių Kaune 
tuojau atsirado taip vadinamoji butų krizė. 
Tikrai buvo nelengva gauti geresnę patalpą, 
geresnį butą. Todėl Putinas pirmiausia prisi
glaudė Kauno Dvasinėje seminarijoje sena
miesty. Kiek vėliau, kaip jau minėjau, vie
nerius metus gyveno “Saulės” namuose. Nuo 
1925 metų nuomavo Mickevičiaus gatvėj 
(prieš Pirmuosius universiteto rūmus) menką 
dviejų kambarėlių patalpėlę. Iš čia po poros 
metų persikėlė jau į trijų kambarių ir virtu
vės butelį Ukmergės plente, prieš “Saulės” 
namus. Į šį butelį jau ir aš persikrausčiau iš 
“Saulės” mergaičių pensionato. Pasisamdėme 
tarnaitę-virėją. Putinas džiaugėsi, kad dabar 
nereikėsią maitintis valgyklose, ko jis taip 
nemėgęs.

Netrukus paaiškėjo, kad ir šis butelis turi 
daug trūkumų. Jis buvo jungiamas viena 
bendra siena su kepykla, atsirėmusia į Uk
mergės plentą, kurioje naktimis buvo kepa
ma duona ir bulkutės. Kasnaktinis bruzdėji
mas kepykloje, baladojimas kačerga pečiuje 
Putiną nervino, o kartais ir visiškai neleisda
vo jam miegoti. Be to, butukas buvo tamso
kas ir drėgnas. Tačiau reikėjo čia iškentėti 
bent trejus metus, nes geresnį butą gauti vis 
dar buvo sunku. Bet gyvendamas šiame skur
džiame butelyje Putinas jautėsi gana laimin
gas, čia dažnai atsilankydavo jo draugai, 
prisimenu ir vieną kitą čia įvykusį nuotai
kingą pobūvį.

Vos prasidėjus mokslui universitete, vieną 
ankstyvo rudens vakarą įvyko studentų atei
tininkų Meno Draugijos “Šatrijos” pobūvis. 
(“Šatrijos” draugijoj būrėsi daugiausia lite
ratai, bet nariais galėjo būti ir kiti meninin
kai — dailininkai, artistai, solistai. Draugi
jos steigimo inicatoriais buvo Putinas, prof. 
St. Šalkauskis ir prof. J. Eretas). Susirinkime 
dalyvavo Emilija Kvedaraitė (tada siekianti 
solistės karjeros), Salomėja Bačinskaitė-Ne- 
ris, Petronėlė Orintaitė, Jonas Grinius, Vin
cas Ramonas, Juozas Keliuotis, Juozas Gru
šas, Aleksys Dičpetris; iš vyresniųjų — rašy
tojas kun. Mykolas Vaitkus, prof. Juozas 
Eretas.

Putinas geroj nuotaikoj, linksmai šypsoda
masis, kiek galantiškomis manieromis priim
dinėjo savo svečius. Kadangi jie visi — ir 
studentai ir jų mecenatai profesoriai — tar-
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Vincas Mykolaitis-Putinas

UŽUOJAUTA ŽMOGUI

Užuojauta žmogui,
Naktį gimusiam,
Šviesos nepažinusiam,
Aklam,
Žabalam!

Ko jisai ilgisi prieblandos sutemų,
Kai saulė akis jam kaip motina glosto, —
Ko jisai veržias į užribio tuštumą,
Kai polėkiai jojo it kūdikio užgaidos?
Jis dar nepatyrė,
Kad kosmose šalta ir juoda,
O žemėje šilta, šviesu.
Jis dar nepamatė,
Kad žydra aureolė
Gaubia jo veidą
Nakties amžinosios dugne.

Užuojauta žmogui, 
Aklam,
Žabalam!

Iš “Pavasarinių prieštaravimų”

SUGRĮŽO PŪGOS

Sugrįžo pūgos ir žiema, 
Temperatūra vėl žema, 
Nors saulė kopia jau aukštai, 
Tačiau šalti dangaus skliautai.

Dangaus skliautai pilkšvai šalti, 
Ir susigūžęs tu jauti,
Kaip tas parskridęs per anksti 
Padangės svečias vyturys, 
Čiulbėti galios neturįs — 
Jauti, kad baigiasi daina, 
Mirtis jo tyko alkana.

ATGIMIMAS

Į sniego liekans
Jau baigia raustis šaltis.
Atokaitoj vešli žolelė 
Pradėjo kaltis —
Ir ne už kalnų pirmutinis 
Trankus pavasario griaustinis. 
Tačiau krūtinėj neramu.
Širdis pilna keistų jausmų, 
Ir prieštaringos mintys 
Pradėjo galvoje vaidintis. 
Ar dar sulauksime giedros? 
Gal iš padangės tolimos 
Parskris dar paukščiai neregėti 
Ir ims čiulbėti
Dainas, kurių neteko dar girdėti.

MANO BROLIS - Atkelta iš 8 psl. 
pusavy buvo gerai pažįstami, tai visi jautė
si laisvai, draugiškai. Studentės ypač kėlė 
klegesį ir juoką, jungdamos visus į jaukų ra
telį. Pokalby labai gyva buvo Petronėlė 
Orintaitė. Salomėja Neris — tylutė, bet nuo 
jos spinduliavo nuoširdi šypsena. Iš vyrų — 
“padėties viešpačiais” jautėsi prof. J. Eretas 
ir Vincas Ramonas. Eretas — galantiškas, 
gražus ir linksmas — kūrė sąmojį, žėrė hu
morą, nors ir ne visai lietuvišku akcentu 
(Eretas kilimo šveicarietis); Ramonas — 
draugiškai intymus su mergaitėmis, daug 
dėmesio teikiąs Salomėjai.

Štai salionėlio vidury Ramonas Saliutei ir 
sako: ‘Apsikabink mane, Saliute, ir aš Tave 
pakelsiu”. Ir Saliute, nors apypilnė, bet ne
didelio ūgio, apsikabina, o tvirtuolis Vincas 
ją apsuka ratu...

Šiame pobūvyje pirmukart išgirdau dai
nuojant Emiliją Kvedaraitę. Ji savo sodriu 
mezzo-sopranu padainavo “Ne margi saka
lėliai”.

Ne kartą čia Putiną atlankydavo ir buvu
sieji jo studijų kolegos iš Fribourgo universi
teto laikų. Taip gana dažnas svečias būdavo 
kun. Ladislavas Gronis (anksčiau vadinęsis 
Gronskas) — Vilkaviškio Dvasinės seminari
jos profesorius, Uršulė Urnėžiūtė-Starkuvie- 
nė ir kiti.

Tuo metu nuolatine mūsų viešnia tapo ir 
minėtoji šatrijietė Emilija Kvedaraitė. Ji bu
vo jau pradėjus ruoštis diplominiams egzami
nams ir ateidinėdavo pas Putiną pasiskaityti 
reikiamos egzaminams literatūros.

1927 metais liepos 15 - 19 dienomis įvyko 
Palangoje reikšmingoji Ateitininkų Federaci
jos reorganizacinė konferencija. Šiai konfe
rencijai uoliai ruošėsi Kauno universiteto stu
dentai ateitininkai. Jie net ėmėsi toje kon
ferencijoje pastatyti Putino misteriją “Nuvai
nikuota Vaidilutė” (Vėliau šią misteriją Pu
tinas pavadino “Vaidilutė Motina”).

Nusišypsok! Praėjo šaltis, 
Ir jau vešli veja 
Pro grumstą ėmė kaltis. 
Širdis ir vėl aprimo: 
Sulauksim naujo atgimimo.

Šie eilėraščiai paimti iš autoriaus pomirtinio 
Raštų X tomo, kur jie atspausti iš likusių rank
raščių, nebepatekę nė į vieną ankstesnį rinkinį. 
Iš jų turinio matyti, kokios mintys vyravo po 
neseniai praėjusio vadinamojo “atodrėkio”.

M. Slavėnienė - Mykolaitytė, Putino sesuo, 
yra parengusi spaudai brolio laiškų tomą; taip 
pat bus spausdinama ir atsiminimų fragmentai...

Generalinė repeticija įvyko tų pačių metų 
pavasarį Kauno Mickevičiaus slėnyje. Į šią 
repeticiją nuvykom mudu su broliu, o su 
mumis kartu ir panelė Emilija.

Visas Mickevičiaus slėnis atrodė nepapras
tai įspūdingai. Jis buvo apšviestas elektrinė
mis lempomis, ir tas apšvietimas kėlė savo
tišką mistiškumą pavasariškoj slėnio vėsu
moj.

Vakaras buvo nepaprastai ramus, šiltas.
Žmonių, ypač studentų, į šią generalinę 

“Nuvainikuotos Vaidilutės” repeticiją prisi
rinkę labai daug.

Visa misterijos eiga vyko labai sklandžiai. 
Matyt, artistai buvo gerai pasiruošę savo ro
lėms. Mes visi trys repeticiją stebėjome iš 
patogios vietos slėnio pakrantėje. Giedra Pu
tino veide turėjo reikšti, kad jis visa kuo pa
tenkintas, kad jo veikalo inscenizavimas ati
tinkąs jo siekimus.

Grįždami namo dalinomės įspūdžiais. Pu
tinui ypač patikusi misterijos pabaiga — 
Penktojo Amžiaus praslinkimas džiugiose 
šviesose, plačiai sklindančiuose spinduliuose. 
Penktasis Amžius — tai lietuvių tautos ilgų 
kovų dėl laisvės laimėjimo simbolis. Miste
rijos pabaiga — pagrindinė idėja, kulminaci
nis taškas.

Į Ateitininkų Federacijos konferenciją Pa
langoje, kuri įvyko 1927 metų liepos 15 - 19 
dienomis, Putinas taip pat buvo nuvykęs ir 
ten stebėjo “Nuvainikuotos Vaidilutės” pa
statymą.

Į Kauną grįžo su geriausiais įspūdžiais. Iš 
konferencijos rengėjų parsivežė dovaną — 
auksinę plunksną, auksiniame kotelyje. Ko
telio viršutiniame gale spindėjo raudonomis 
šviesomis rubinas. Putinas, rodydamas man 
tą plunksnakotį, ir pats dar kartą gerai jį ap
žiūrinėjo, juo gėrėjosi. Visas kotelis buvo su
sivijusių paparčio lapelių imitacija.

Putinas, pakėlęs kotelį prieš savo akis ir 
žiūrėdamas į rubiną, kalbėjo:

— Kokios spalvos šis akmuo? — svarstė, 
lyg sau. — Lyg žalsvas, lyg pilkšvas...

Aš labai nustebau: kaip gali rubinas atro
dyti “žalsvas” ar “pilkšvas”... Tik dabar pa
aiškėjo, kad brolis blogai skiria kai kurias 
spalvas. Pasiteiravau, kaip jam atrodanti rau
donų gėlių lysė. Jis paaiškino, kad tik tam 
tikru atspalviu išsiskirianti iš žalių lapų.

Nors Putinas savo pirmąjį eilėraščių rinki
nį pavadino “Raudoni žiedai”, bet iš tikrųjų 
jam pačiam tie žiedai turėjo atrodyti skirtin
gai “Raudoni”.

Putinas, pradėjęs profesoriauti vos tik at- 
sikūrusiame Lietuvos universitete, šalia tie
sioginių pareigų, daug dirba ir kitose kultū
rinėse srityse. Jis tuojau pradeda redaguoti 
akademinį žurnalą “Židinį” ir jo turinį nuo
latos papildo ar tai savo daugiašake kūryba, 
ar moksliniais straipsniais, ar kritika. “Židi
nyje” Putinas atspausdino savo dramą “Žie
das ir moteris”, anksčiau minėtąją misteriją

Nukelta į 10 psl.
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“Nuvainikuotoji Vaidilutė”, daug poezijos.
1927 metais Putinas išleidžia poezijos kny

gą (pirmąją Lietuvoje) “Tarp dviejų aušrų”. 
Šiąją Putino poeziją tiek skaitytojai, tiek ir 
kritikai sutiko labai palankiai, tiesiog entu
ziastiškai; Putinas pripažįstamas vienu iš pa
jėgiausių Lietuvos poetų.

“Tarp dviejų aušrų” rinkinyje Įdėtoji poe
mėlė “Vergas” kai kurių literatūros kritikų, 
ypač dr. Jono Griniaus, laikoma charakte
ringiausiu kūriniu visai Putino poezijai.

PUTINAS AUKŠTAIČIŲ GATVĖJ

Putinas, rodos, trejus metus išvargęs tame 
ankštame butely už kepyklos sienos, persikė
lė į kitą, geresnį, Aukštaičių gatvėj, taip pat 
Žaliakalny, tuojau už Dzūkų gatvelės, kuria 
buvo patogu nusileisti tiesiai į Žaliakalnio 
kelta - “funikulieriu”. Šis Putino butas buvo 

c c

jau antrame aukšte, trijų erdvokų ir šviesių 
kambarių. Jame gyvenome dvejus metus, iki 
persikėlėme į Juozo Purickio namus, Vaiž
ganto gatvėje, kurioje vėliau Putinas pasista
tydino ir nuosavą namą.

Dabar, po Putino mirties, Aukštaičių gatvė 
yra pavadinta jo vardu.

1929 metais V. Mykolaitis-Putinas iš Teo
logijos - Filosofijos fakulteto pereina profe
soriauti į Humanitarinių Mokslų Fakultetą. 
Čia bedirbdamas susidraugauja su to fakul
teto dekanu rašytoju Vincu Mickevičium- 
Krėve. Atsimenu, vieną kartą Putinas pasi
kvietė vaišėms Humanitariniu Mokslu Fakul- c c
teto profesorius. Krėvė — kukliausias ir pa
prasčiausias iš jų visų. Prie stalo, vis šypso
damasis, pasakoja vieną kitą įdomesnį iš sa
vo jaunystės ar iš vėlesnio gyvenimo patirties 
atsitikimą — vis su humoru, vis su sąmojum. 
Svečiams jauku ir miela.

Krėvė ir šiaip dažnai užsukdavo pas Putiną 
pasikalbėti. Jis mėgo pats elektriniu virdulė- 
liu virtis sau kavą, ir vis puodelį po puodelio 
girkšnoti.

Aukštaičių gatvėj gyvendamas Putinas dar 
vienas atsimintinas vaišes buvo iškėlęs Vals
tybinio teatro dramos artistams. Tai buvo 
tuojau po Putino dramos “Valdovo” prem
jeros Kauno teatre. Į šias vaišes Putinas buvo 
pakvietęs tuometinį dramos režisierių (ir 
“Valdovą” režisavusį) Borisą Dauguvietį, ir 
visus premjeroj vaidinusius artistus. Kaip 
profesorių vaišėse visų dėmesio centre buvo 
Krėvė, taip šiose — B. Dauguvietis.

Vaišėse ir Putinas, ir Dauguvietis buvo 
ypatingai pakilios nuotaikos. Jie džiaugėsi, 
kad “Valdovo” premjera buvo ypatingai ge
rai pavykusi, publikos sutikta entuziastingai, 
sulaukusi daug gerų atsiliepimų ir palankios 
kritikos spaudoje.

“Valdovo” premjera, atrodė, buvo didžiau
sias Putino teatralinis triumfas.

Putinas, vos pradėjęs dirbti Humanitari
nių Mokslų fakultete, buvo pakeltas ekstra
ordinariniu profesorium, o 1931 metais fa
kulteto dekanas Vincas Krėvė pasiūlė jam 
vieno semestro atostogas. Putinas šias atos
togas praleido Nicoje. Atostogos Putinui ne
buvo vien poilsis. Jis parašė Nicoje pirmąją 
“Altorių šešėly” tomą ir eilėraščių ciklą “Pie
tų šalies posmai”.

Po atostogų Putinas grįžo prie darbo uni
versitete sustiprėjęs, atsigaivinęs. Ilgesnį lai
ką jis vis būdavo geroje, giedrioje nuotai
koje. Atrodė, jis džiaugėsi savo drąsiu užmo
ju — parašyti epochinį, atremtą į gyvenimiš
ką tikrovę, veikalą “Altorių šešėly”. Tačiau 
šis veikalas vėlesniame autoriaus gyvenime, 
paties Putino poetišku išsireiškimu, skambėjo 
“tūkstančiu balsų”.

Pasirodžius romano pirmajam tomui, Pu
tinas patyrė gilių ir skaudžių pergyvenimų. 
Autorių užplūdo įvairiausi skaitytojų komen
tarai, aštrios kritikos katalikiškoj spaudoj, as
meniški laiškai, įspėjimai, patarinėjimai. Kai 
1933 metais išėjo romano visi trys tomai, ne
sunku buvo nuspėti, kad Putinas ketina pa
sukti “Altorių šešėly” vyriausiojo herojaus 
Liudo Vasario keliu.

Po dešimt - penkiolikos nepriklausomybės 
gyvenimo visos Lietuvos ekonominis gyveni
mas gana aukštai pakilo. Pats Kaunas keitė 
savo veidą ir rūbą: vis grožėjo, vis mandrė- 
jo. Priaugo modemiško stiliaus liuksusinių 
pastatų: valdiškų, prekybinių ir gražių, net 
įmantrių, privačių namų su patogiais vidaus 
įrengimais. Aukštieji valdininkai, profesoriai, 
artistai ir šiaip labiau pasiturintieji Kauno 
gyventojai, ko nelenktyniaudami, pradėjo 
pirktis sklypus Kauno goresniuose priemies
čiuose ir ten, pagal savo išgalę, statydintis 
nuosavus namus. Žaliakalny, ypač Vytauto 
kalne, daugiausia kurdinosi rašytojai, daili
ninkai, artistai — meniškų polinkių ir šiaip 
pasiturį žmonės.

Putinas taip pat pasirinko sau nedidelį 
sklypelį Vaižganto gatvės tolumoj, už minis- 
terio Petro Klimo namų, kuriuose gyveno ir 
mirė lietuvių mylimasis rašytojas Juozas Tu- 
ma-Vaižgantas, Klimo giminaitis. Vaižganto 
vardu ir ta gatvė pavadinta.

Putinas sklypą paėmė ilgo termino išsimo- 
kėjimui ir, kol pasistatydino savo namelį, 
nuomavo butą Juozo Purickio trijų aukštų 
mūriniame name, taip pat Vaižganto gatvėj, 
šalia poeto A. Šmulkščio-Paparonio namo. 
Butas pas Purickį buvo vienas iš geriausių ir 
brangiausių Kaune.

Šias pagerėjusias gyvenimo sąlygas Puti
nas panaudojo kūrybiniam ir moksliniam 
darbui. Šalia romano “Altorių šešėly” parašė 
antrą romaną “Krizė”, išleido eilėraščių rink
tinę “Keliai ir kryžkeliai”, parašė “Lietuvių 
naujosios literatūros I-ją dalį. Kūryboje Pu
tinas rasdavo poilsį po profesoriaus pareigų 
universitete.

1940 metais Sovietų Sąjungos raudonajai 
armijai užėmus Lietuvą, Putinas buvo per
keltas į Vilniaus universitetą. Iš čia jis ste
bėjo visas Lietuvą ištikusias nelaimes — oku
pacijas ir Antrąjį Pasaulinį karą.

Sykį apsigyvenęs Vilniuje, Putinas į Kau
na, i savo nameli, teatvažiuodavo tik retkar- c-' c v'
čiais. Jis visą gyvenimą nemėgo kelionių, jo
se greit nuvargdavo dėl savo silpnokos svei
katos. Pasilikusi Kaune, ryšį su broliu palai
kiau laiškais. Tai būdavo daugiausia reikalų 
laiškai: apie namo skolos įmokėjimus, apie 
kitus mokesčius, apie nuomininkus... O nuo
mininkai, Putinui išsikėlus, užviešpatavo vi
są sodybą.

Vieną kartą, jau vokiečių okupacijos metu, 
Putinas, atvažiavęs manęs atlankyti, paliko 
vieną mašinėle parašytą egzempliorių spau
dai paruošto savo eilėraščių rinkinio “Rūs
čios dienos”.

— Pas save Vilniuj turiu dar du egzemp
liorių, — kalbėjo man brolis. — Jei manieji 
žūtų, gal pas tave šis išliks.

Poezijos knygą “Rūsčios dienos” daugiau
sia sudarė eilėraščiai nukreipti prieš abu Lie
tuvos okupantus — rusus ir vokiečius. Vokie
čių okupacinė valdžia nedavė leidimo šiai 
knygai išleisti, tačiau ji buvo atspausdinta 
slaptai. Rusai, sugrįžę į Lietuvą, “Rūsčias 
dienas” uždraudė pardavinėti ir įtraukė į 
sunaikintinų knygų sąrašą.

Putinas, o ir visa profesūra, skaudžiai per
gyveno, kai vokiečių okupacinė valdžia už
darė Lietuvos universitetus (1943 m.). Už
darius aukštojo mokslo įstaigas, jų mokoma
sis personalas pasijuto pavojuje. Putino ge
ras draugas — rašytojas prof. Balys Sruoga 
buvo areštuotas ir išveštas į koncentracijos 
stovyklą. Vilniuje Sruogai ir Putinas gyveno 
Tauro gatvėje gretimuose namuose. Visi at
leistieji iš universiteto profesoriai, drauge ir 
Putinas, jautė, kad toks pat likimas gali iš
tikti kiekvieną iš jų. Tačiau Putinas niekur 
iš Vilniaus nebėgo, nesislapstė. Jo nepalau
žiamas nusistatymas pasilikti savojoj žemėj 
gal ir buvo svarbiausia priežastim, kodėl ka
ro pabaigoje jis nepasitraukė į vakarus.

PUTINO VIENIŠUMAS
Putinas pats savo autobiografijoje yra pri

sipažinęs: “Man vienam su savim niekad nė
ra nuobodu, bet dažnai nuobodu tarp žmo
nių”. Tuo neabejotinai reikia tikėti. Kam te
ko asmeniškai Putiną pažinti, tas pastebėjo 
jo polinkį į vienišumą, nuošalumą. Jis mėgo 
tūnoti užsisklendęs pats savyje. Didesnėje 
žmonių bendrėje jis niekad nedominuodavo, 
niekad nepasireikšdavo kuo nors ypatinges
niu: nei sąmojum, nei humoru. Kilus kokiom 
nors diskusijom, leisdavo kitiems išsikalbėti. 
Kasdienine savo patirtimi Putinas taip pat 
nemėgo dalintis su kitais — net ir savo arti
maisiais: nesiskųsdavo nepasisekimais, nesi- 
didžiuodavo laimėjimais.
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Putinas savyje nešiojo tarsi kokią nuovoką 
ar įsitikinimą, kad ne vien tik kūrybinis ar 
mokslinis žodis būtų svarus ir prasmingas, 
bet ir kiekvienas eilinis pokalbis būtų tokis. 
Dėl to lakiai ir lengvai kalbėti jis nemokėjo, 
ir socialinius ryšius jam buvo sunkiau su- 
megsti, jis vis būdavo tarsi atsiribojęs nuo 
žmonių. O gal šias būdo ypatybes Putinas 
yra paveldėjęs iš savo motinos. Mūsų mama 
taip pat nebuvo mėgėja kaimo kūmučių su
sibūrimų, tarškių kalbų ir apkalbų.

— Vis tik visokį išradinėjimai apie kitus ir 
apie kitus. Tokios kalbos — man tai nei šis, 
nei tas. Kas man rūpi kaip kiti gyvena. Gy
vena — tegu sau gyvena, — kartais pasisaky
davo man mama savo pažiūrą į kaimo mo
terėlių poringes.

Mūsų mama parodydavo kai kada nepa
kantumo ir mūsų šeimos jai nepatinkamuose 
savitarpio pokalbiuose ir juokavimuose.

Tokiu būdu mūsų motina savo autoritetu, 
o ji juo tikrai buvo, darė nemažą įtaką mūsų 
šeimai. Mes nuo pat mažens buvome rikiuo
jami į tam tikrą gyvenimo vagą. Jos įsitiki
nimai, jos taip vadinamoji linija, jos gyveni
miškų vertybių supratimas savaime liejosi ir 
į mūsų dvasią. Nuošalumas yra ne vien tik 
Putino būdo ypatybė, bet, daugiau ar ma
žiau, ir visų mūsų, Mykolaičių, vaikų.

Dėl to Putino vienišumo ir nuošalumo, at
rodytų, kad jis turėjo būti kitiems neįdomus, 
nuobodus. Paprastai žmonės tokių “atsisky
rėlių” lyg ir privengia. Bet iš tikrųjų taip ne
buvo su Putinu. Priešingai: Putinas buvo ga
na populiarus, nuolatos kviečiamas į šeimy
ninius pobūvius, į oficialius diplomatų, moks
lininkų ar meno žmonių priėmimus, į stu
dentiškus pasilinksminimus. Putinas savo da
lyvavimu niekur kitų nevaržė. Buvo tylus ne 
iš pasipūtimo, ne dėl kitų nuomonės nieki
nimo. Jis ne žodžiais, bet tarsi kokia savo 
vidine šilima sugebėjo palaikyti glaudžius ry
šius su kitais.

Tačiau pačiam Putinui labiau patikdavo 
tie žmonės, kurie savo būdu nebuvo panašūs 
į jį. Jam patikdavo atviri, kalbūs, su humo
ristiniais polinkiais žmonės. Vienas iš tokių 
Putino gerų draugų buvo rašytojas Vincas 
Krėvė-Mickevičius. Šis nuoširdus Dainavos 
krašto sūnus taip natūraliai, taip paprastai 
derinosi su kapsiškojo kampo pagairės liūdin- 
čiuoju Putinėliu... Krėvė buvo ypatingai 
lengvakalbis pasakorius. Tylėdamas jis ne
nustygdavo nė minutės. Kad ir dideliame, 
kad ir ne vien tik savo artimų draugų būre
lyje Krėvė lengvai atidengdavo vieną kitą sa
vo privataus gyvenimo intymesnį kampelį. 
Pasakodavo visada šypsodamasis ta savo 
charakteringa krėviška šypsena. Krėvės pa
sakojimas virsdavo menišku - literatūrišku 
vaizdeliu, lyg vienu iš “Dainavos šalies senų 
žmonių padavimų”. Taip viena iš tokių pa
sakojamų noveliukių, buvo paties Krėvės 
studentiškų dienų nuotykis. Krėvė pasakoja, 
kaip jis miegodavęs savo tėvo kluone ant 

kvepiančio šieno, kaip neretai naktį, pasiė
męs iš pievos kumelaitę, jodavęs už kelių 
kilometrų pas “mergų”, kaip grįždavo 
tik paryty, o tėvas vis stebėdavęsis, kodėl 
jo kumelaitė, nors per visą naktį ant geros 
ganiavos buvusi, tokia subliškus, tokia nu
vargus... Krėvė ypatingai prajuokindavo Pu
tiną ir jo svečius vienu pasakojimu apie Pet
ronėlę ir ir tris berželius (ar bernelius) “gale 
lauko toli’”.. Šį pasakojimą jis mėgdavęs už
vesti kartu būvant ir rašytojai Petronėlei 
Orintaitei. Taip pat Krėvė mėgdavęs pasa
koti ir iš spalvingo universiteto gyvenimo — 
atsitikimų su studentais ar su kolegomis 
profesoriais.

Kalbių žmonių bendrėje Putinas jausdavo
si tarsi apsaugotas nuo galimos susidaryti 
nejaukios situacijos, atpalaiduotas nuo reika
lo kalbėti. Tai patvirtina ir pats Putinas, ra
šydamas apie vieną savo draugą — Petrą Mi
sevičių (“Altorių šešėly” Balselis): “Tai mie
las Pleputis. Su juo išėjus pasivaikščioti, ne
reikėdavo galvoti, ką kalbėti — tik klausykis, 
o Petrelis kalbės, kalbės už tave, ir už save, 
tik spėk klausyti. Tai labai tiko Vincukui” 
(Vinco Mykolaičio-Putino Raštai, X tomas, 
751 psl.).

Dėl Putino nekalbumo, nesusiradimo apie 
ką kalbėti, susidarydavo kartais, taip jam 
pačiam, taip esantiems kartu su juo, nema
lonių situacijų. Štai vienas toks iš jo gyveni
mo pavyzdys: Putinas, pasistatydinęs sau 
namą Vaižganto gatvėje Kaune, turėjo kelis 
nuomininkus. Kai kurie iš jų valgė bendrus 
pusryčius kartu su mumis. Jei prie pusryčių 
susirinkdavom visi kartu — gerai: kas nors 
ką nors vis jau kalbėdavom. Jei Putinui ne
būdavo nuotaikos į pokalbį įsijungti, jis pir
mas nuo stalo pasikeldavo, pasiteisinęs turįs 
ką nors skubaus dirbti, ruoštis paskaitoms. 
Bet būdavo kartais ir taip, kad prie stalo su
sėsdavo tik Putinas ir vienas nuomininkas, 
kuris buvo taip pat labai nekalbus. Jųdviejų 
pokalbis prasidėdavo ir pasibaigdavo tik vie
nas kitam pasakytu “labas rytas”. Paskui 
kiekvienas palinkęs prie savo lėkštės valgo, 
atnešus kavą, vienas kitam pakelia cukrų, 
gal dar prataria “prašau”, bet šiaip — abso
liuti tyla. Gyventojas mėgdavo, lyg tik sau, 
pusbalsiu pasakyti “tai šit kokie dalykai”. 
Bet kas per “dalykai” — daugiau nieko, dau
giau nė žodžio — ir vėl tyla. Abu jaučia bai
sų situacijos nemalonumą, tiesiog kankynę, 
bet pokalbiui temos nė vienas nesuranda, 
nors abu su aukštaisiais mokslais, gilių eru
dicijų, nemažos gyvenimo patirties. Pagaliau 
Putinas vieną kartą griežtai pareiškė: “Aš 
vienas su juo daugiau pusryčių nevalgysiu!”

O savo kūryboje Putinas nuostabiai atvi
ras, nuoširdus. Poezijoje jis dideliu jausmo 
gilumu atidengia visą savo sielą, savo svajo
nes, siekimus, idealus, kančia ir sielvarta; 
drąsus, maištingas. Ypač atviras savo romane 
“Altorių šešėly”, kurį ir pats pripažįsta esantį 
labai autobiografiniu.

Tačiau klaidinga būtų manyti, kad Puti
nas, nors ir linkęs į vienišumą, į uždarą gy
venimą, nebūtų turėjęs savo gyvenime ir 
šviesių, džiugių prošvaisčių. Jis mėgdavo, 
karts nuo karto, pasikviesti pas save gerus 
savo draugus, literatūrinio ar šiaip meno 
pasaulio žmones, su jais vaišintis, pabuvoti 
giedresnėse nuotaikose.

Prisimenu tokias vaišes “Valdovo” prem
jeros proga. Šiose vaišėse Putinas ir Daugu
vietis buvo tikrai pakilios nuotaikos, laimin
gi. Gal dėl to, kad “Valdovo” premjera buvo 
ypatingai gerai pavykusi, publikos sutikta 
entuziastingai, susilaukusi daug gerų atsi
liepimų spaudoje.

Prie vaišių stalo Putinas prasitarė, kad jis 
manąs pradėti rašyti vieną dramatizuotą pa
saką. Pasakos fabulos centrą sudarysiančios 
trys laumės auksiniu obuoliu buriančios at
eitį kūdikiui, gimstančiam neturtingoje tro
belėje.

Išklausęs Putino nupasakojimo apie šį pro
jektą, Dauguvietis tuojau savo fantazijoje 
pradėjo kurti laumių būrimo seną. Pakilo 
nuo stalo. Iškėlė savo rankas i viršų ir tarėsi c c
turis ta auksini laumiu obuoli. Atitinkamais C C C C c,

judesiais pradėjo jį mėtyti į viršų įdėmiai 
žvilgsniu sekdamas neva obuolyje atspin
džius, turėjusius kalbėti apie gimstančio kū
dikio ateiti, c

Mūsų režisierius buvo apimtas vaidybinės 
ekstazės. Atrodė, lyg jis būtų tikrai scenoje, 
o ne Putino valgomajame. Nuo judesių auk
sinė ringelė jo ausyje (B. Dauguvietis visada 
nešiodavo vienoje ausyje auskarą) švytravo 
ypatingu blizgesiu pro rausvą abažūrą trykš
tančioje šviesoje. Visi svečiai, užmiršę stalo 
gėrybes, susidomėję žiūrėjo į Dauguvietį. 
Ypač Putinui buvo įdomu sekti, kaip reali- 
zuotųsi jo idėja scenoje.

Prie saldžios užkandos geriant kavą, Dau
guvietis mėgavosi mūsų virėjos Marijonos 
namie daryta agrastų uogiene. Uogienė jam 
ypatingai patikusi. Kai į valgomąjį įėjo virė
ja kažkokiu dar vienu stalui papildu nešina, 
režisierius, žvilgterėjęs į ją, patetiškai sušu
ko:

— Marijanai Tavo agrastų uogienė — 
kaip vidurvasario nakties sapnas! Puiki! — 
Ir vėl jis pradėjo, pastebimu pomėgiu, to
liau gardžiavosi tuo “sapnu”.

Toks uogienės palyginimas su vidurvasa
rio nakties sapnu, matyt, Putinui atrodė 
“per stiprus” — ir jis nuoširdžiai, skambiai 
nusijuokė. Kartu juokėsi ir visi svečiai.

Toji projektuotoji pasaka apie gimstančio 
kūdikio lemtį liko neparašyta, kaip liks ne
parašyta ir visa Putino gyvenimo įvairiaspal
vė epopėja. Ypač į jo paskutinįjį gyvenimo 
periodą, į jo gyvenimo, finalą niekas negalėjo 
pakankamai gerai įžvelgti, ir ji liks amžina 
paslaptimi.
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Knygos ir autoriai

NUSISEKĘS NOVELISTĖS 
DEBIUTAS

“Kalnų velnias” yra pirmoji Aus
tralijoje gyvenančios Agnės Lukšy
tės knyga, sudaryta iš penkiolikos 
novelių, iš kurių keletas jau buvo 
spausdintos periodinėje laisvojo pa
saulio spaudoje. Kaip žinome, no
velė yra kokio nors ypatingo, daž
niausiai nekasdieniško įvykio litera
tūrinis išpasakojimas, vedąs skaity
toją vis labiau intriguojančiu veiks
mo vystymu iki netikėtos jo pabai
gos, kurioje išsprendžiama autoriaus 
turėta galvoje tema. Tačiau šiandien 
nebe visi autoriai stengiasi laikytis 
klasinės novelės normų. Ne kitaip 
elgiasi ir Agnė Lukšytė: tik vienoje 
kitoje novelėje ji išlaiko tradicinius 
novelės reikalavimus.

Agnė Lukšytė dažniausiai vaiz
duoja savo gyvenamos aplinkos įvy
kius, betarpiškai patirtus, perleisda- 
ma juos per savo kūrybinės dvasios 
prizmę. Aplinka teikia jai medžia
gą, iš kurios ji atrenka tai, kas tin
ka jos idėjai realizuoti.

Daugumoje novelių ji pasakoja 
įvykį savo vardu, pirmuoju asme
niu, tuo būdu arčiau prieidama prie 
dalyko esmės ir perteikdama veiks
mą su didesniu psichologiniu įsijau
timu. Taip sukurtos novelės pasi
daro labiau įtikinamos. Skaitytojas 
identifikuoja save su pirmuoju as
meniu, kuris stumia ar veda nove
lės veiksmą.

Iš vaizduojamų novelėse situacijų 
matyti, kad autorė yra gera psicho
logė. O tai kaip tik ir yra pagrindi
nis gero rašytojo savumas. Tik vie
noje novelėje (Ateina vaikas nuo 
kalnų) autorė, atrodo, prasilenkia 
su psichologinio personažų vaizda
vimo dėsniu, įdėdama į paauglio 
berniuko lūpas šiuos perdaug rafi
nuotus, įmantrius ir nenatūralius 
žodžius: “Tavo akys tamsios ir gi
lios, kaip kalnų ežerėliai, audrai už
ėjus. Tavo veidas skaistus, kaip pir
moji pavasario gėlė uolose iš po 
sniego prasikalus”. (12 psl.)

Skaityti Agnės Lukšytės noveles 
nenuobodu. Jos sukurtos iš realaus 
gyvenimo, kuriuo teko pereiti be
veik kiekvienam išvietintam lietu
viui, pasibaigus karui ir įsikūrus už
jūriuose. Daug kas šiose novelėse 
išvys ar atras dalelę ir savo išgyve
nimų.

Ilgiausia novelė (30 puslapių) yra 
ta, kuria ir pati knyga pavadinta, 
būtent “Kalnų velnias”. Ši novelė 
yra taip pat pati geriausia, pasižy
minti dideliu psichologiniu tikru
mu, įdomumu ir išbaigtumu. Jeigu 
autorė tik ją vieną būtų parašiusi, 
tai jau užtektų pelnyti rašytojos var
dui. Antrą vietą savo gerumu uži
ma novelė “Vėžliukas beprasmiškai 
rėpiioja”. Joje vaizduojama išpro
tėjusi australe. Autorė sugebėjo su
kurti labai ryškų jos charakterį ir 
parodyti, kas netenkančios proto 
merginos sieloje dedasi. Iš geresnių 
novelių dar minėtinos: Prie kavos 
puodelio. Sūrus vanduo užlieja akis, 
Nambruka ir ypač Batsiuvys Zoš- 
čenko.

Šiais laikais rašybos ar kalbos 
klaidų pasitaiko dažnoje knygoje, 
išleistoje bet kurioje užsienio lietu
vių leidykloje. Į jas atkreipia dėme
sį tik kalbininkai, bet ne eiliniai 

skaitytojai. To neišvengė nė mūsų 
autorė. Vietomis knygoje pasitaiko 
barbarizmų: pvz., ypas (= kirtis, 
gurkšnis, maukas (157 p., germa
nizmas); neužilgo ( -netrukus), iš
prašyti ( = sulaidyti) — 146, 147 p. 
— slavizmai; nebrukuotas ( = ne
grįstas), penkiasdešimt metų atgal 
( ~ prieš penkiasdešimt metų), 115, 
116, 122 p.p. — anglicizmai.

Su dauginiais daiktavardžiais rei
kia vartoti ir dauginiai skaitvardžiai, 
o tai knygoje nepaisoma, pvz.: Ke
turi metai (= ketveri metai, 126); 
du metu ( =dveji metai, 143); dvi
dešimt septyni metai ( = dvidešimt 
septyneri metai, 156, 160 p.). Kitos 
klaidos: dirbtini dantys (= dirbti
niai dantys, 153); moterį gelsvoj 
suknelėj ( — moterį gelsva suknele, 
164).

Tačiau daugiausia knygoje sin
taksinių klaidų, būtent: tekste aps
tu sakinių, kurie vienas nuo kito 
neskiriami kabliukais; štai keli pa
vyzdžiai: Pasiguodžiu kad mano šu
kuosena nevykusi (149); žinai kas 
įkando (150); paklausia ar esu bu
vęs (151); paklausia kur pirkau 
(152). Pasitaiko ir tokių sakinių, 
kuriuose kablelis padėtas ne ten, 
kur reikia, pvz.: ...o jis, aiškiai pri
dėjo (150); moterys, be priežasties, 
sužadėtuvių žiedą nusviedžia! (161); 
jis net pristabdo mašiną, ir inten
syviai žiūrėdamas į mane, pasako 
(149) Pasitaiko ir viena kita korek
tūros klaida: sieloja ( =je, 49);kžką 
( “kažką); pimkit (pa..., 79); čirš- 
kai ( =čirškia, 95); iškila (iškyla,. 
145); krautvę ( = krautuvę, 158).

Minėtos klaidos, kaip matome, 
yra tik smulkmena, ir jos nemažina 
knygos literatūrinės vertės, kuri 
glūdi pačiose novelėse, parašytose 
sklandžiu ir lengvu stiliumi. Auto
rės debiutas laikytinas nusisekusiu. 
Autorė be abejo, plunksnos nepadės 
ir ateityje duos naujų vertų dėmesio 
kūrinių. To jai ir linkime.

Knyga iliustruota dail. V. Rato 
originaliai atliktais darbais, iš kurių 
vienas įdomiausių yra “Kalnų vel
nias”, puošias ne tik to paties vardo 
novelę, bet ir knygos viršelį.

Knygą išleido H. Meiliūnas Aus
tralijoje, spaudė Mintis, Sydney, 
1970. Kaina Anglijoje ir Australi
joje $5; USA ir Kanadoje —$5.50. 
Įrišta kietais viršeliais, su aplanku.

J. Tininis

•asilių

A. Baranauskas

THE
FOREST OF ANYKŠČIAI

(Anykščių šilelis)
Poema

Angliškai išvertė Nadas Rastenis 
(Su liet, originalu)

Redagavo ir įžangos žodį parašė 
J. Tininis. Iliustruota medžio raiži
niais. Didelio formato. Puiki dova
na mūsų studijuojančiam jaunimui 
ir amerikiečiams.

Antroji laida
Kaina $3.50

“LIETUVIŲ DIENŲ” LEIDYKLA 
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029
■llllllllllllilllllllllllllllllllfl

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsta paminėti

Danguolė Sadūnaitė, Laiškai Dievui. Ei
lėraščiai. Išleido "Ateitis". Litesatūros se
rija, nr. 4. 1970. Viršelis pieštas N. Ve- 
degytės-Palubinskienės. 72 psl. Kaina $2.

Liudas Dovydėnas, Mes valdysim pasau
li. Atsiminimai iš pirmos komunistų oku
pacijos Lietuvoje. Du tomai. I t. — 264 
psl., II t. — 256 psl. Viršelis dail. P. La
pės. Minkštais viršeliais, tomo kaina $4. 
Išleido "Romuva", 84-20 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. 11421. Gaunama lei
dykloje ir pas knygų platintojus.

Jurgis Gliaudą, Aitvarai ir giria. Roma
nas. Išleido Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
1970 m. Laisvosios Lietuvos Knygų Leidyk
la, nr. 1. Viršelio aplanką piešė dail. A. 
Rūkštelė. Tiražas 1500. 254 psl. Kaina $4.

Romanas L. Atgimimo Sąjūdžio skelbta
me romano konkurse 1969 m. laimėjęs 
premiją — mecenatai Ona ir Valerijonas 
Šimkai.

A. Maceina, Bažnyčia ir pasaulis. Bažny
tinio gyvenimo kaita po II Vatikano susi
rinkimo. Kertinis skerspiūvis. Išleido Va- 
kary Europos Lietuviy Sielovada. 1970. 
Platina "Draugas", 4545 63rd St., Chica
go, III. 60629. Viršelio aplanką piešė K. 
Veselka. 160 psl. Tiražas 2000. Kaina $2.

Anatolijus Kairys, Du broliukai. 3-jy v. 
pasaka. Išleido A. Lie. Vaiko Ugdymo d-ja, 
1970. Sd J. Kiburoi viršeliu, iliustracijo
mis ir pastatymo foto nuotraukomis. Did. 
formato, 80 psl. Kaina $2.

Nidos Knygy Klubo ir "Europos Lietu
vio" Kalendorius, 1971 metai. Kasdien nu- 
ulėšiami lapeliai su paminėjimais sukak
čių, su tekstų ištraukomis iš rašytojy kū
rinių ir įvairenybėmis. Nidos Knygy klubo 
leid., London, N. Btritain.

Naujoji Viltis. Politikos ir kultūros žur
nalas. Nr. 1, 1970. Leidžia Liet. Studenty 
Tautininky Korporacija Neo-Lithuania ir 
Amerikos Lietuviy Tautinė Sąjunga. Red. 
kolegija: Dr. J. Balys, pirm., A. Laikūnas, 
Dr. Br Nemickas. Adr.: 7150 So. Sapul- 
ding Ave., Chicago, III. 60629. Per metus 
išeina du nr., vieno nr kaina $2.

Viršelio vinietė M. Žymantienės.

Nauja literatūros plokštelė
— Kalėdų šventėms “Lietuvių 

Dienų” leidykla (4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Ca. 90029) išleido poe
zijos ir prozos plokštelę, kurioje sa
vo kūrinius skaito keturi populiarie
ji literatūros vakarų dalyviai: Pulgis 
Andriušis, Bernardas Brazdžionis, 
Antanas Gustaitis ir Stasys Santva
ras. Plokštelė pavadinta “Keturi au
toriai — poezija ir proza”.

Kartais nusiskundžiama, kad li
teratūrinės plokštelės esančios nuo
bodžios; šioje plokštelėje autoriai 
įvairus, visi skaito labai charakte
ringai ir imponuojančiai: Andriušis 
savo kaimo fragmentą skaito grau
džiai lyriškai, Brazdžionis — rimtai, 
iškilmingai, Santvaras — liūdnai 
patetiškai, Gustaitis — ironiškai, su 
šelmiška šypsena. Be to, įtarpai yra 
paįvairinti Juliaus Gaidelio origi
naliais įskambinimais.

Plokštelės aplanką puikiai paruo
šė pasižymėjęs grafikas, šios srities 
meistras dail. Alfonsas Docius.

Plokštelė ilgo grojimo, tinka Ste
reo ir Mono aparatams. Kaina $5.

D ak galima įsigyti 
Bernardo Brazdžionio 

knygą

"POEZIJOS PILNATIS"
Vienas platintojų rašo:
“Gavau “Poezijos pilnaties” nau

ją siuntą; tik spėjau išpakuoti, ir 
tuoj pat visą dešimti išpirko!

Atsiųskite dar.,.”

Už savo kūrybą B. B. yra apdo
vanotas Lietuvos Valstybine litera
tūros premija; knygoje, tarp kitų, 
yra atspaustas poeto žodis, pasaky
tas premijos įteikimo šventėje Vil
niuje (1940 metais).

Knyga turi beveik 600 puslapių, 
atspausta gerame popieriuje, su 
12 skyrių grafinių viniečių, pieštų 
dail. Alf. Dociaus (Toronte, Kana
doje) ; prie kiekvieno skyriaus yra 
visų knygų, iš kurių parinkta poezi
ja, viršelių nuotraukos su biblio
grafiniais daviniais.

Išleido ad hoc susidaręs komite
tas, “Lietuvių Dienų” leidyklai ben
dradarbiaujant. Kaina $10

Užsisakyti:
Brazdžionio Rinktinei Leisti Komi

tetas
arba “Lietuvių Dienos”

Adresas abiejų tas pats 
4364 Sunset Boulevard

Hollywood, California 90029

BEACON MOTOR HOTEL
Atvykus Į Kaliforniją, kviečiame Į

Arti prie
Beach, Westwood, Beverly Hills 

& Hollywood
3020 Wilshire Blvd. Santa Monica,

California
EXbruck 4-9144
Mrs. A. Lukšis — Owner and Mgr.
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LITERATŪROS VAKARAI
— Gruodžio 5 Los Angeles L. 

Fronto Bičiuliai surengė jau kelin
tą, tapusį tradiciniu, literatūros va
karą; šį kartą programoje dalyvavo 
tik poetai. Iš Chicagos buvo pa
kviestas poetas Kazys Bradūnas, 
“Draugo” kultūros priedo redakto
rius, šiomis dienomis išleidęs naują 
poezijos rinkinį “Donelaičio kapas”. 
Čia iir įvyko tos knygos pristatymas: 
Pr. Visvydas skaitė knygos apibū
dinimą, o pats autorius dviem atve
jais paskaitė iš knygos parinktų ei
lėraščių. Iš K. Bradūno kūrybos 
keletą dalykų puikiai padeklamavo 
akt. D. Mackialienė, K. Bradūno 
poezijai tarsi suteikdama naują di
mensiją.

Programoje savo eilėraščių dar 
paskaitė Bern. Brazdžionis, D. Mit
kienė, E. Tumienė ir Pr. Visvydas.

Gausiai susirinkusi publika pro
gramą išklausė su dideliu dėmesiu 
ir autorius šiltai priėmė.

Daugelis įsigijo naująją K. Bra
dūno poezijos knygą su autoriaus 
parašu.

— Gruodžio 12 d. Čikagoje “Šat
rija” surengė poezijos vakara, ku
riame pristatyta Bern. Brazdžionio 
rinktinė “Poezijos pilnatis”.

Programą pravedė akt. Z. Keva- 
laitytė-Visockienė. Apie knygos au
torių kalbėjo Liet. Rašytojų dr-jos 
pirm. L. Andriekus; B. poezijos de
klamavo K. Baltrušaitytė-Valaitie- 
nė; “Meškiuko Rudnosiuko” ištrau
ką padeklamavo Veselkaitė; dainų 
B. tekstais dainavo sol. Roma Mas- 
tienė (akomponuojant M. Motekai- 
čiui). Pats autorius pasirodė dviem 
atvejais: I — skaitė įvairių laikotar
pių eilėraščius, juos komentuoda
mas arba nupasakodamas jų atsira
dimo istorijas bei juos sekusius nu
tikimus; II — skaitė naujų eilėraš
čių, tarp kurių vieną skirtą Simonui 
Kudirkai. (Eilėraštis eina kaip “Vai
dilos Valiūno” ciklo dalis). Po to 
publika atsistojusi ilgai ir karštai 
plojo, išreikšdama nuširdumą, retai 
mūsų rašytojams rodomą. Publikos 
buvo pilna Jaunimo Centro salė. Į 
žmones išėjo kelios dešimtys knygų 
su autoriaus dedikacija.

— Gruodžio 13 d. surengtas Po
ezijos pilnaties” pristatymas Bosto
ne. Jį labai kruopščiai ir turiningai 
surengė Dramos sambūris, vado
vaujant A. Gustaičiui, padedant L. 
Bendruomenei ir atskiriems asme
nims. Įvado žodį tarė rašytojas A. 
Gustaitis, programą pravedė Dra
mos sambūrio narė B. Vaičjurgytė. 
Apie B. B. poeziją, remiantis rink
tine, paskaitą skaitė literatūros kri
tikas Pr. Naujokaitis, pluoštą eilė
raščių su dramatine įtampa ir me
nine išraiška paskaitė aktorius H. 
Kačinskas, atvykęs iš Washingtono. 
Bern. Brazdžionis, keletą metų gy
venęs Bostone, klausytojų buvo su
tiktas su dideliu nuoširdumu ir il
gais plojimais. Po eilėraščio, dedi
kuoto Simui Kudirkai, visi susirin
kusieji spontaniškai sugiedojo Lie
tuvos himną. Programa vyko publi
kai sėdint prie vaišių stalų, žmonių 
buvo pilna Tautinių Namų salė.

Įsigijusiems knygą, autorius irašė 
dedikacijas. Nemažai išėjo ir Ketu
rių autorių plokštelės.

GENZELIS RADO “GELEŽĖLĘ"...

Prieš porą metų ok. Lietuvoje iš
leista V. Zaborskaitės monografija 
“Maironis" taip greitai buvusi gy
ventojų išgraibstyta, kad ji jau vir
tusi bibliografine retenybe, žinoma, 
tai nėra kokia ypatinga išimtis — 
daugumas geresnių knygų, nelie
čiančių komunistinės propagandos, 
greitai tirpste ištirpsta (Daug jų 
siunčiama užsienio lietuviams).

Br. Genzelis, filosofijos mokslų 
kandidats, rašydamas “Komjaunimo 
Tiesoj (rugp. 13 d.) straipsnį “Stu
dija apie Maironį” pripažįsta, kad 
Maironiu šių dienų Lietuvoje visi 
domisi, kad Zaborskaitė apie poetą 
ir kunigą pasakiusi viską, ką tik 
galima pasakyti. (? Red.)

Beje, Genzelis, vertindamas Mai
ronį, iškelia, jo nuomone, be galo 
“svarbų" režimo atžvilgiu teiginį, 
būtent, kad Maironis atstovavęs na
cionalinį judėjimą, o ne., naciona
listinį ir, aišku, mylėjęs savo kraš
tą ir jo žmones. (Mūsų pabraukta— 
Red.).

Na, gerbiamieji, čia tai jau Gen
zelis rado “geležėlę” ir už tai reikia 
jam duoti prizą! (Nors iki šiolei 
dar niekas tiek toli nebuvo nuėjęs, 
net pats Venclova, kad būtu įrodi
nėję, jog Maironis buvo nacionalis
tinio judėjimo skelbėjas, ir kad bū
tų nemylėjęs savo krašto ir savo 
žmonių...).

Plačiau nekomentuojant Genzelio 
išvedžiojimų, verta atkreipti dėme
sį į jo dar vieną teiginį — Maironio 
pažiūras į rusus pavergėjus. Tai 
tinka (nors Genzelis to ir nepasa
ko) ir šių dienų Lietuvai; ir gyven
tojai, aišku, tai nuomonei pritars vi
sa širdimi. (Genzelis sako: “jis 
[ergo Maironis — R.] suprato, kad 
viena tauta [jei ji ne pavergėja] 
praturtina savo kultūra kitas tau
tas” (Pagal E.)

Atsiųsta paminėti
Br. Budriūnas, Nemunas laužia ledus. Iš 

sonatos fortepionui "Mano tėvynė". JAV 
LB Kultūros Fondo leidinys, nr. 53. Chi
cago, III. 1970. Kaina $2. Autoriaus ad
resas: 2620 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Calif. 90039.

J. Valaitis, Senovės lietuvių dievai. Mi
tologijos posmai. Autoiaus leidinys, 1970. 
Spaudė "Naujienų" sp. 57 psl.

Clem's Polskie Deli
★ Specializing In home made 

fancy groceries and choice meats.
★ Featuring Imported Krakaus 

Polish hams, beer, wine and gro
ceries.

NOW
Daily from our own new 

BAKERY-KITCHEN 
a variety of Polish pastries and 
other home made delicacies.

IT’s CLEM’S 
3002 W. Florence Ave., Los Angeles 

759-5058
XSGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi
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Literatūros plokštelė

KETURI AUTORIAI
Poezijos, satyros - humoro ir prozos kūrinius skaito keturi mūsų rašytojai 

PULGIS ANDRIUŠIS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 

ANTANAS GUSTAITIS ir STASYS SANTVARAS

Plokštelė ilgo grojimo, H. F. Kaina $5.00
Galima gauti leidykloje ir pas knygų platintojus. Iš anksto galima užsakyti 
dabar —■ kaip Kalėdų dovaną. — mes ją pasiųsime nurodytu adresu.

“Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029

DARBININKAS išeina du kart savaitėje. Prenumerata
metams $8.00. Neujiems skaitytojams pirmais metais tik $5.00. 

DARBININKO administracijoje veikia Spaudos Kioskas, čia gaunami
naujausi lietuviškų knygų leidiniai, maldaknygės, lietuviški kry- 
želai, gintaro ir odos lietuviški išdirbiniai bei lietuviškos 
plokštelės.
Visais reikalais kreiptis 

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Avenue • Brooklyn, N. Y 11221 a Tel. GL 2-2923

IHIIIIHIIIIIHIIIIIMIIIIHIIIIIHIIIIWIIIIMIIIIHIIIIIHIIIIIHIIIIIBIIIM'IIIMIIIIHIIIIIHIIIIIIMIIIIMIIIMIIIIHIIIIMIIIIIHIIIIIMIIIIIHIIIH'IIIW

Bruno kepykloje kepa
lietuvišką duoną

“Kas tik valgo Bruno duoną. 
Visad žydi kaip aguoną.”

BRUNO KEPYKLA
Savininkas Bruno Macianskis

3339 So. Lituanica Ave., Chicago, 111. 60608 Tel. CL 4-6376

Ar jau nupirko te savo mažiesiems skaitytojams 
nepaprastai gražiai dailininkės V. Stančikaitės iliustruotą, 
Vytės Nemunėlio eilėmis parašytą pasaką

MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS
Kaina tik $3.00

Galima gauti pas knygų platintojus ir tiesiai leidykloje: 
“Lietuvių Dienu leidykla, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029 
niiMiiiiiHiiiiiBiMHiiimiiiiHiiiiiHiiiiiHiiiiHiiiiiBiiiiMiiiiHiiiiiHiiiiHiiiiiniiiHiiiiiiiimiiiiiHiiiiMMiiiiiBiiiiiaiimiiiimiii'
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MAŽOJOJE LIETUVOJE...

Atkelta iš 7 psl. 
ėjusio šimtmečio gale ir šio šimt
mečio pradžioje pradėjo jungti 
patriarchas Martynas Jankus su 
ankstyvesniąja “Birutės” draugi
ja ir mizikinėje srityje — Vilius 
Storasta-Vydūnas su chorais, dai
nų populiarinimu ir filosofinėmis 
mintimis. Pastebėtina, kad iki 
I Pasaulinio karo pabaigos Vydū
nas Klaipėdoje apie save buvo 
subūręs žymų būrelį vietinių lie
tuvių, gyvenančių jo idėjomis.

Ši atpasakota anų laikų maž- 
lietuvių politinė platforma ir da
vė pagrindą Martynui Jankui 
žengti Į tarptautinę areną ir rei
kalauti Mažosios Lietuvos pri
jungimo prie Didžiosios Lietu
vos.

Daug lietuvių patriotų yra dar
bavęs! Mažosios Lietuvos lietu
vybės idėjai palaikyti, bet šia 
proga norėčiau daugiau žinių 
duoti apie vieną tokį tylų lietuvį 
patriotą, daug metų dirbusį 
spaustuvės darbą ir vėliau keletą 
dešimtmečių dirbusį krašto ad
ministracijoje ir kartu veikusį 
tautinėje veikloje — tai Martynas 
Glažė, gimęs 1886 m. lapkričio 
mėn. 20 d. Smeltėje, Klaipėdos 
priemiestyje, lietuviškai susipra
tusių tėvų šeimoje. Reikia paste
bėti, kad tais laikais Smeltė buvo 
beveik be išimties apgyventa lie
tuvių, persikėlusių iš kaimų į 
Klaipėdos miesto pašonę, kur pa
maryje buvo didelis skaičius 
lentpjūvių, duodančių daugeliui 
žmonių darbo. O pati Klaipėda 
tuomet ir ankstyvesniais laikais, 
buvo uždaras, daugiau vokiečių 
ir kitataučių pirkliu miestas. M. 
Glažė augo Kairių kaime, ten iš
ėjo ir pradinį mokslą. Vėliau mo 
kėši Klaipėdoje, bet aukštesnio 
mokslo nėjo, nes nebuvo paska
tinimo, o betgi nesimatė nė per 
spektyvų. Iš pat jaunu dienu 
jam buvo mielas lietuviškas dar 
bas, mėgo dalyvauti jaunimo or
ganizacijose, dainuotojų grupėse 
ir daryti iškylas bei rašinėti span 
dai, nes tai buvo geriausias ir 
lengviausias būdas patekti su s' ■ 
vo nuomone į lietuvišką viešuma 
Nusistatė išmokti spaustuvininko 
amato. Dar prieš I Pas. Karą jau
nasis Glažė persikėlė į Tilžę, ga
vo darbo Jagomasto spaustuvė
je, kur išmoko raidžių rinkėjo 
amato. Tuomet visas tautinis ju
dėjimas sukosi apie Jagomasto 
šeimą. Tilžė ir jos grynai lietuviš
ka apylinkė tuomet buvo Mažo
sios lietuvos lietuvninkų centras. 
Čia Glažė įsijungė į Tilžės Gie
dotojų Draugijos chorą, dalyvavo 
ruošiamose ekskursijose ir šven
tėse anoje Nemuno pusėje. Jis ir 
pats pradėjo tokias iškylas reng
ti. Iš pradžių vokiečių vyriausybė 
šitų suvažiavimų tikslo nesupra

to ir dėlto netrukdė. Bet vėliau 
pradėjo varžyti, trukdyti ir per
sekioti, kai suprato, kad suvažia
vimai ir šventės turi politinio 
tikslo. Buvo ir taardymų. Po to 
buvo pradėta daryti suvažiavi
mus ir šventes bažnytinių šven
čių metu. Taip buvo daug leng
viau paslėpti veikimo tikrąjį tiks
lą. 1914 m. prasidėjo I Pas. Ka
ras, gyvenimas pakriko, Martynas 
Glažė irgi buvo pašauktas daly
vauti jame su ginklu rankose.

Karui pasibaigus Martynas 
Glažė sustojo Klaipėdoje. Čia jis 
gavo nuolatinę tarnybę, o laisva
laikiu dirbo kaip spaustuvininkas 
“Lituanios” spaustuvėje, vado
vaujamoje Viliaus Šaulinskio, 
priekuliškio, taip pat užgrūdinto 
tautos kovotojo. Turėdamas prieš 
akis nepriklausomą Lietuvą ir 
eventualų susijungimą su Mažą
ja Lietuva, Martynas Glažė vie
šai pradėjo organizuoti iškylas į 
Juodkrantę, Nidą, Rambyną ir 
kitas žymesnes vietas. Buvo or
ganizuojami chorai pagražinti 
šventėms bei iškyloms, kuriuose 
mūsų tautietis savo balsu pats 
aktyviai dalyvavo. Švenčių metu 
buvo kviečiami svečiai iš abieju 
Lietuvos dalių pasireikšti politi
nėmis temomis. Buvo spausdina
ma ir platinama tautinė literatū
ra. Tose šventėse ir ekskursuose 
dalyvavo ne tik klaipėdiškis jau
nimas, bet buvo svečių ir iš Til
žės, iš Ragainės ir Rusnės, net 
iš Rasytės ir Sarkavos, Kuršių 
Nerijoje. Taip pat ir visose vo
kiškose srityse dar daug buvo 
kalbama lietuviškai ir nebuvo 
draudžiama, kaip vėliau Hitlerio 
laikais, kai iškeltas šūkis: Rot
ten aus, was litauisch ist! Savųjų 
tarpe mūsų veikėjas trumpai bu
vo vadinamas “Marczius” arba 
“Merczus”.

Klaipėdos kraštą atskyrus nuo 
Vokietijos, 1920 m. vasario mėne
sio pradžioje jis buvo okupuotas 
prancūzų kariuomenės, kuriai va
dovavo generolas Odrv, gi šiam 
Vokietijos paskirtas komisaras 
grafas Lambsdorf perdavė krašto 
valdymą. Gen. Odrv tuojau 
sudarė nauja krašto valdžią, di
rektoriją, i kuria us nepasodino 
nė vieno lietuvio. Tai buvo dide
lis apsivylimas tautiškai susipra- 
tusiems mažlietuviams. Sunku 
buvo suprasti, kad prancūzų ge
nerolas, ketverius metus kovojęs 
fronte prieš vokiečius galėtų taip 
visiškai ignoruoti lietuviu egzis
tenciją krašte. Per viena dieną jis 
galėjo sužinoti, kuri tautybė su
daro daugumą Klaipėdos krašte. 
Didelis susijaudinimas pagavo 
lietuviškaia pusę. Mieste ir kraš
te vyko daug pasitarimų, ka da
ryti: tuose pasitarimuose dalyva
vo ir Martynas Glažė. Buvo nu
sistatyta sudaryti delegaciia ku
ri kreiptųsi į generolą Odrį. Jos 

rezultatas davė šiek tiek naudos: 
į provokišką Steputaičio direkto
riją buvo priimtas mums žinomas 
Erdmonas Simonaitis, kuris joje 
išbuvo keletą metų. (Deja, iš tų 
laikų neturime jokių viešų užra
šų.).

Šitos direktorijos pirmininkas 
Steputaitis, kilęs iš Įsrutės apy
linkės, buvo lietuviu kilmės, kai- 
bėjo gerai lietuviškai, buvo daug 
metų dirbęs Rytų Prūsijos admi
nistracijoje kaip valdžios patarė
jas (Regierungsrat) ir turėjo Įsru
tės apylinkėje dvarą, kurio pali
varkai buvo pavadinti lietuviš
kais istoriniais vardais, kaip “Bi
rutė” ir pn. Man 1920 m. dirbant 
“Prūsų Lietuvių Balso” redakci
joje, jis kartą užėjo į redakciją ir 
padavė man kortelę su tokiu už
rašu: mirė mano mielas sūnus 
Gediminas, paskutinis iš Gedimi
no giminės. Steputaitis man 
trumpai lietuviškai paaiškino, 
kad jis savo giminės vyrišką lini
ją išvedąs iš Gedimino ir kad jo 
sūnus buvęs tos šakos paskutiny
sis. Jis, berods, turėjęs dar dukte
rų, bet jos negalinčios tos linijos 
toliau tęsti. Laikrašty tą žinutę 
atspausdinome, bet niekas į tai 
jokio dėmesio neatkreipė.

Ir Klaipėdos krašto administra
cinėse įstaigose netrukus pradėjo 
reikštis kontralietuviška kryptis. 
Direktorius Simonaitis stengėsi 
tą antilietuvišką krypti šachuoti, 
paskirdamas administracijon pa
triotinį lietuvišką gaivalą. Tada 
sekretorium Klaipėdos apskrities 
valdyboje buvo paskirtas mūsų 
Martynas Glažė. Sunki pasidarė 
laikysena apskrities valdyboje 
asmeniui, kuris lietuvišką patrio
tizmą laikė savo veiklos krypti
mi. Tam tikra laiką jis dirbo per
keltas į valdžios administacijos 
raštų spausdinimo skyrių, kur 
valdžios žinios buvo spausdina
mos dviem kalbomis.

Atėjo laikotarpis, kai Klaipė
dos krašto okupantai prancūzai 
pradėjo tartis su vokiečiais ir 
lenkais iš Klaipėdos krašto pada
ryti “freistatą”, kuriame ir toliau 
dominuotų vokiečiai su lenkais. 
Tam griežtai pasipriešino krašto 
lietuviai patriotai su Martynu 
Tankum priešakyje. Priėjo prie 
Klaipėdos krašto sukilimo ir prie 
krašto paėmimo 1923 m. sausio 
15 d. Šiame sukilime dalyvavo ir 
Martynas Glažė su ginklu ran
koje. Vėliau jis buvo apdovano
tas sukilimo ordinu.

Aiškumo dėlei noriu pažymėti, 
kad pačiose sukilėlių kovose 
prancūzų kariuomenė nedalyva
vo; buvo gavusi iš Paryžiaus ’’sa
kymą likti kareivinėse, feign kar
tais aiškinama, kad sukilėliai nu
galėję ir okupacinę kariuomenę, 
reikia suprasti ta prasme, kad 
buvo susišaudyta su keliais pran
cūzų postais prie Sendvario (Alt- 
hof) ir prie gubematūros, bet ne 

su visa prancūzų kariuomene. 
Sukilėliai daugiausia kovojo su 
Klaipėdos krašto policija ir su 
vietiniais savanoriais, vokiečiais.

Aliantų spaudžiama turėjo pa
sitraukti Erdmono Simonaičio su
kilėlių direktorija. Jos vieton sto
jo Viktoro Gailiaus direktorija. 
Gailius buvo kilęs iš Klaipėdos 
krašto, buvo buvęs Lietuvos 
pasiuntinybėje Berlyne charge 
d’affaires pareigose ir atstovas 
Estijoje.

Po šio faktiško abiejų kraštų 
susijungimo Paryžiuje prasidėjo 
derybos su aliantais dėl krašto 
perdavimo Lietuvai. Ir vėl pasi
rodė nesuprantama aliantų pro- 
vokiška laikysena. Užsispyrusiai 
jie buvo nusistatę duoti vokiečių 
tebevaldomam ir jų ūkiškoje įta
koje esančiam Klaipėdos kraštui 
kuo plačiausią autonomiją. Lie
tuvos vyriausybė atkakliai prieši
nosi duoti tokiam kraštui ir to
kiose aplinkybėse esančiam vie
netui tokią plačią savivaldą, kuri 
priklausytų nuo visagalinčio 
seimelio ir nuo kaimynės Vokie
tijos geros ar blogos valios. Pa
galiau prancūzų ministeris pirmi
ninkas Poinrare pastatė Lietuvos 
vyriausybei ultimatumą: priimti 
sudarytą konvenciją ir statutą, 
arba viskas, kas iki šiol daryta, 
bus laikoma “nul et non avenu”. 
Po šio ultimatumo Lietuvos vy
riausybė sutiko pasirašyti alian
tų sudaryta Klaipėdos krašto 
konvenciją ir statutą.

Tau po penkerių metų pradėjo 
reikštis nesklandumai krašto val
dyme ir įvairių organų kompe
tencijoje. Iškilo direktorijos pir
mininko Boetcherio byla, kuris 
guberntoriui nežinant vedė Ber
lyne derybas vokiečių įstaigose 
dėl padidinto kiaulių eksporto. 
Kai direktorijos pirmininkas ne
darė nuolaidų, jis gubernatoriaus 
buvo pašalintas iš vietos. Visi 
įvykiai tuomet buvo palydėti di
delės vokiečių propagandos 
spaudoje ir per radiją ir kartu 
darant žygių pas Klaipėdos kon
vencijos ir statuto signatarus; vi
sa Boetcherio byla pateko į Haa- 
gos tarptautinį teismą, kuriame 
buvo pripažinta gubernatoriaus 
teisė tam tikrais atvejais paleisti 
d’rektorijos pirmininką.

Tai ivyko gubernatoriaus Mer
kio laikais. Merkys, manydamas, 
kai seimelis yra perdaug nusipo
litikavęs, ii su direktorijos pirmi
ninko sutikimu išardė ir paskyrė 
naujus rinkimus. Tuo metu gu- 
bernatūros reikalu vedėjas Vikto
ras Gilius pakvietė Martyną Gla- 
žę pagelbėti vykstančiuose rinki
muose laukininkų - ūkininku par
tijai, kuriai tuomet vadovavo 
Ašmutaitis. Rinkimai nedanė gu
bernatoriaus laukto rezultato, ir 
lis atsistatydino dar prieš Tam- 
tautinio teismo sprendimą. Jo 
pasekėju buvo paskirtas buvęs

14 LIETUVIŲ DIENOS, 1971, SAUSIS



MAŽOJOJE LIETUVOJE...
Atkelta iš 14 psl. 

Saugumo viršininkas Jonas Na
vakas.

Visą tą laiką Martynas Glažė 
bendradarbiavo ir spaudoj, rašy
damas straipsnius Kaimyne, Ap
žvalgoje, Liaudininke, Naujame 
Tilžės Keleivyje, Klaipėdos sar
ge ir Lietuvos keleivyje. Kelerius 
metus redagavo Mažosios Lietu
vos jaunųjų organą “Darželį”, iš
einantį kas antrą savaitę.

Klaipėdos apskrities valdyboje 
pergyventa daug politinių pasi
keitimų. Apskrities viršininkai at
ėjo ir išėjo; jų daugumas buvo 
vokiškos, ir tik retkarčiais tautiš
kai lietuviškos pakraipos. Ne- 
lenva buvo sekretoriui Glažei iš
laviruoti, taip sakant, esant “tarp 
kūjo ir priekalo”. Buvęs direkto
rijos pirmininkas Erdmonas Si
monaitis viename laiške pareiš
kė, kad Martynas Glažė Klaipė
dos apskrities valdyboje b uvęs 
“pareigingas ir sąžiningas asmuo, 
karštas lietuvis patriotas/'

1939 m. kovo mėn. 23 dieną 
Klaipėdos kraštą atplėšus nuo 
Lietuvos, M. Glažė, nors jis Klai
pėdos krašto įstatymais buvo iki 
gyvos galvos paskirtas valdinin
kas, hitlerininkų tuojau buvo at
leistas iš tarnybos kaip kraštui 
pavojingas asmuo, ir jam buvo 
uždrausta toliau krašte gyventi. 
Jo visas nusikaltimas buvo tas, 
kad jis buvo dalyvavęs Klaipė
dos sukilime ir po to visa laiką 
buvo stojęs už lietuvių kalbos ir 
tradicijų palaikymą autonominė
je administracijoje. Jis turėjo 
skubiai persikelti į Vokietiją. Į jo 
vėliau įteiktą skundą Gumbinės 
regierungsprezidentas 1941 m. 
balandžio 23 d. atsakė, kad “atsi
žvelgiant į jo antivalstybine lai- 
kvsena, jis negalėjo būti nerimtas 
i Trečiojo Reicho administracija 
ir jam mokama pašalpa ir kad 
todėl šis nutarimas negalįs būti 
pakeistas.”

Iš gimtojo krašto ištremtas ve
lionis turėjo bastytis no vokiškus 
kraštus. Sirgdamas džiova, kuria 
pagriežtino gero maisto trūku
mas Vokietijoje, jis keb’s kartus 
pateko į ligonines ir mirė nuo 
širdies nusilpnėjimo.

Ilgėjosi Martynas Glažė savo 
tėvynės ir norėjo ją dar nors kar
ta pamatyti, bet io išėjimasis ne
išsipildė: mirė jis Regensburge 
1946 m. bal. 20 d. Jo kapas, su
piltas Regensburgo kapuose, “liks 
liudininku tos skriaudos, kurą 
mums, mūsų tautai padarė gob
šūs priešai, norėję pavergti visa 
pasauli”, G. mirties nro<ra rašė io 
geras pažįstamas žurnalistas To
nas Grigolaitis, netrukus sulau
kęs to paties likimo.

TAIP

ST. ANTHONY 

SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court
Cicero, Illinois 60650

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 

sekretorius

Tel.: (312) 656-6330 lr 242-4395

LADIES AND GENTLEMEN

Remarkable Discovery
Hair formula JIB is Pat
ented in Switzerland and 
Registered in U.S.A, and 
Canada, Europa, Germany, 
Austria. It cures Dandruff, 
Falling Hair, Itching scalp, 
Splitting ends, Strength
ening Hair, Root growth, 
and restoring NATURAL 
HAIR COLOR.

Using JIB you will never be bald 
or grey. 100£ Guaranteed.

Listed in Druggist Red-Blue Book. 
JIB Medicine Liquid 8 oz. A 16 
week supply $6.00. Money Order, 
P. P., Send today —

J I B LABORATORIES
1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 

60650

CRANE SAVINGS &

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill
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DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
DIENŲ Už VISAS TAUPYMO 

SĄKAITAS

TAUPYDAMI PAS MUS, JŪS GA
LITE PASIRINKTI TAUPYMO Rū
šį, KURI JUMS PATOGIAUSIA... 
TAI NEDELSDAMI PASIŲSKITE 
ČEKI DABAR.

X UŽ terminuotus
Vs/fX HOUSING CD 
/(z INDĖLIUS

TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$20,000 APDRAUSTOS F.S.L.I. 

ĮSTAIGOSE.

“Lituanus” žurnalo spaudos konferencija dalyvaujant lietuvių spau
dos atstovams. Iš kairės: Lituanus red. narys J. Kučėnas, Lituanus 
fondo pirm. V. Kasniūnas, Jr., Naujienų red. A. Pužauskas, žurna
listas J. Šlajus, muzikas A. Nakas, Dirvos lailkr. atst. M. Valiukėnas, 
Margučio radijo ved. P. Petrulis, ir (veidu j konf. dalyvius) — 
Draugo red. kun. dr. J. Prunskis. Foto M. Kasniūnas

“Lituanus” (Quarterly in English) holds press conference, with 
other Lithuanian publications represented.

VEIDAI IR VAIZDAI
(Faces & Places)

VLIKO seimo 1970 gruodžio 5-6 d. seimo Čikagoje prezidiumas: Iš kairės 
— sekretoriai: J. Jurevičius ir K. Miklas; S. Barzdukas, PLB pirm., taria 
žodi; pirmininkai: M. Mackevičius ir A. Kasulaitis.

Dalyvavo 44 atstovai ir 45 svečiai. Apie lėšų telkimą kalbėjo K. Karve
lis ir A. Gečys. S. Dzikas kalbėjo apie Vliko darbų gaires 1971 metais. 
Br. Kasias apžvelgė tarptautinę padėtį ir Lietuvos bylą joje. Dalyvių at
vangai surengtas koncertas. Dainavo sol. Pr. Bičkienė. Kalbėjo Vliko 
pirm. dr. K Valiūnas ir latvis Robertas Brieze, S Kudirkos tragedijos liu
dininkas.

Supreme Committee of Liberation of Lithuania (VLIK) in session, 
Chicago, December, 1970: Presidium of the session.

Pabaltiečių Karių Veteranų Sąjungų atstovų konferencijos washingtone 
(1970.X.23) dalyviai. LVS “Ramovei’’ atstovavo: iš kairės 2-ras, sėdi, S. 
Dirmantas, 5-tas K. Dabulevičius; stovi, trečias — K. Oželis; nematyti 
E. Vengiansko (fotografavo).

Tai buvo pirmoji pabaltiečių karių veteranų atstovų konferencija, kurio
je dalyvavo lietuvių Ramovės atstovai, latvių Dauguvos Vanagų ir Estijos 
Išlaisvinimo Legiono atstovai. Pirmininkavo estas G. A. Bushmann, pre
zidiumą sudarė tautinių organizacijų pirmininkai. Aptarta trijų tautų ve
teranų sąjungų gladesnis bendravimas, veiklos būdai ir formos JAV poli
tinėje bei socialinėje aplinkoje. Atstovai lankėsi Voice of America įstai
goj e ir Lietuvos Atstovybėje, kur juos priėmė Lietuvos Atst. J. Kajeckas.

Representatives of individual Baltic War Veterans Associations gather 
in conference in Washington, DC (Oct. 23, 1970),
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ADMINISTRACIJA RAŠO LIETUVIŲ radijo programos, 
kurios bendradarbiauja su "Lietuvių Dienomis”

— Visiems prenumeratoriams, 
kurie jau atsiuntė mokestį už 1971 
metus, širdingai dėkojame.

Garbės prenumeratos mokestį $12 
naujiems metams atsiuntė:

A. Alekisis, Waterbury, Conn., Kun. 
V. Balčiūnas, Thompson, Conn., J. 
A. Dangtelio, Jr., Three Rivers, Ma., 
M. Kirkilas, Chicago, Til., Rt. Rev. 
L. J. Mendelis Baltimore, MD, I. 
Sadauskas, Thorton, Ill., Talka, 
Credit Union, Hamilton, Ont.

ŽURNALIU PAREMTI AUKOJO:

$30.00 — J. K. Karys, Bridgeport, 
Conn.

$25.00 — K. S. Karpius, Cleve
land, Ohio.

$20.00 — C. Laucius, Chicago Ill.
Po $5.00—S. Barzdukas, B. Dūda, 

H. Gavorsikas, V. Pazukaitė, Mnsgr. 
K. Razminas, Roma, Italija.

Po 4.00 — A. D. Kaulakis, Miiami, 
K. K. Miklas, Dr. L J Ragas, Itasca, 
Ill., J. Vitėnas.

(Aukotojų sąrašas bus tęsiamas)

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo ir knygy

PLATINTOJAI
J. A. V-se
Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" admja.
So. Boston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis, 

'Draugas', 'Marginiai', 'Terra' Gifts 
International.

Cleveland, Ohio — "Dirva", V. Rociūnas
Detroit, Mich. —• "Gaiva", "Neringa" 

St. Anthony's Parish Library.
Grand Rapids, Mish. — J. Belinis.
Kenosha, Wis. — B. Juška.
Los Angeles, Calif. — V. Prižgintas.
Putnam, Conn. — Immaculata Conception 

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda".
Woodhaven, N. Y. — "Romuva".

Anglijoje
Kew, Surrey — "Dainora".
Bradford, Yorks — Kun. J. Kuzmickis.

Australijoje
Adelaide, Edwardstown — A. Kubilius.
W. Brunswick — A. Vingis.
St. Kilda — N. Butkūnas.

Sydney — Kun. P. Butkus.

Italijoje
Roma Mnsgr. V. Mincevičius.

Kanadoje
Toronto, Ont. — V. Aušroras, A. Kuolas, 

P Misevičius.
Montreal, Que. — P. Rudinskas, (Parish 

Library)
Sudbury, Ont. — Kun. A. Sabas.

Venecueloje
Caracas — Kun. A. Perkumas.

Los Angeles, Calif.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 12—12:45 vai. p. p.
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. Stasė 
Pautienienė, sekr. A. Skirius, ižd. J. Mo
tiejūnas. Programos ved. S. Pautienienė, 
841 Stanford St., Santa Monica, Ca. 90403 

Telef.: 828-3779

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

Girdima Marylande ir Washington, D.C- 
Sekmadieniais 10 — 11 vai. ryto 

per FM radijo stotį WFMM 93,1 mgcl.
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

4515 Wilmslow Rd., Baltimore, Md. 21210 
Tel.: 366-4515

Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave., 
Baltimore, Md. 21227; Tel.: 242-1779

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radijo valanda 

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais 11 — 12 vai. priešpiet.
AM 1430 klc., FM 107.9 megaciklų 

WHIL Boston, Mass. 02155 
Petras Viščinis, vedėjas,

173 Arthur St., Brockton, Mass. 02402 
Telefonas: 586-7209

LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet, radijo programa Naujojoje
Anglijeje, veikianti nuo 1934 m. bal. m., 
vedama Stepono ir Valentinos Minkų, gir
dima sekmadieniais 1 vai- — 1 vai. 30 m.

Boston, Mass. — WLYN - 1360
Programoje: pasaul. žinių santrauka, muzi

ka, dainos ir Magdutės pasaka.
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

10 vai. — 11 vai. priešpiet.
Šeštadienį ir sekmadienį 8:00 — 9:30. 

"Vakaruškos" pirmad. vak. 7:00 — 8:00.
Visos programos iš

WOPA stoties 1490 klc. A. M. 102-7 F. M. 
7159 S. Maplewood, Chicago, III- 60629 

Tel: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje, 

įsteigta muz. A. Vanagaičio 1928 m.
Kasdien 8 vai- — 9 vai. vakaro 

(išskyrus šeštadienius ir sekmadienius) 
Programos vedėjas Petras Petrutis. 
Transliuojama iš nuosavos studijos 

2422 W. Marquette Rr., Chicago, III. 60629 
Telefonai: GR 6-2242; GR 6-2271.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE

Jei reikia apdrausti 
namus, automobllj, gyvybę Ir pn.. 
pirkti ar parduoti nuosavybę, 

Telefonuokite NO 4-2919 
arba apsilankykite įstaigoje 

4366 Sunset Blvd., Los Angeles, 
California 90029.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

LITHUANIAN RADIO FORUM
Bi-Lingual Civic program in English 

and Lithuanian
Produced by Anthony J. RUDIS
Listener Participation Program 

PHONE 445-6842 and ask a question 
Saturday 8 p, m. to 9 p. m.

WXRT-FM 93.1 MHz.
Address: 9339 S. Oakley Chicago, Illinois

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Prorama 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vai. vakaro 

per WXEN-FM stotį 106,5 mc..
Vedėjas Juozas Stempužis.

4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121
Telef.:: 382-9268.

Detroit, Mich.
LITHUANIAN MELODIES RADIO HOUR 
lietuvių radijo valanda 2 kartu savaitėje— 
antradienį ir ketvirtadienį — 8 iki 9 v. v. 
e. s. t. Detroito WMZK-FM st. - banga 98 

Vedėjas — Ralph Valatka 
17696 warwick detroit, mich. 48219 

tel. 537-5550

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc. 

Sekmadieniais 8 vai. — 9 vai- ryto. 
Išlaiko Radijo Klubas.

Klubo pirm. — inž. Vacys Urbonas- 
17175 Gaylord Ave., Detroit, Mich. 48240 

Telefonas: KE 7-9642.
Programos redaktoriai ir pranešėjai:

Jonas Kiščiūnas — 846-4245; Kazys Go
gelis — 535-6683; Rožė Ražauskienė — 
278 -1353; Stasys Garliauskas—TA 6-1385; 

Antanas Janužis — VE 5-8317.

Hartford, Conn.
'TĖVYNĖS GARSAI" 

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WBMI - FM 95.7 mc.

Kiekv. sekmadienį 12 vai. — 1 vai. p. p.
Programos vedėjas A. Dragūnevičius.

273 Victoria Rr., Hartford, Conn. 
Telefonas: CH 9-4502.

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 
girdima kieky, šeštad. 5 — 6 v. p.p. 
iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc. 

ir 97.9 meg. FM.
Direktorius Jokūbas J. Stukas,

1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092 
232-5565. (Code 201)

Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 
pirmad vak. 8:05 — 9:00 — 89.5 mg. 

Vedėias J. J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį 

nuo 9 iki 10 vai. ryto 
iš WHBI stoties 105.9 FM banga.

Adresas: Romas Kezys, 62-15 69 place, 
Middle Village, N. Y. 11379. 

Telefonas: TW 4-1288.

— Visiems mūsų prenumerato
riams primename, kad jau pats lai
kas siųsti prenumeratos mokestį už 
1971 metus.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Programa 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocyd.

Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.
Kultūrinės apžvalgos, žinios, vietos kroni

ka, muzika Ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda 

redakcinis kolektyvas- 
Rašyti: "Bendruomenės Balsas"

1203 Green St., Phila., Pa. 19123. 
Telefonas: PO 5-0932.

Pittsburgh, Pa-
The First Lithuanian Radio Program in 

Pittsburgh, Penn-
Pittsburgh, Penn. — WP1T - 730 klc. 
Sekmadieniais 12 vai. — 1 vai. p. p.

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.

Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill R., Pittsburgh, Pa- 15216

Rochester, N. Y.
Kultūrinė lietuviška valandėlė
Sekmadieniais 6 vai. popiet, 

per WCMF-FM, 96,5 mc.
Išlaiko Lietuvių Radijo Klubas-

Klubo valdyba: Pr. Puidokas, pirm., 580 
Wilkins St., (14621); A. Cieminis, vicep.;
R. Kiršteinas, sek. 229 Nester St. (14621);
V. Žmuidzinas, ižd., L. Laukaitienė, narė.

Programų vedėjai: O. Adomaitienė, A. 
Cieminis, V. ir N. Draugeliai, A. Dziako- 
nas, St. Ilgūnas, R. Kiršteinas, Br. Krokys, 
V. ir B. Litvinai, J. Šipaila, D. Jfiurilienė, 
V. Žmuidzinas.

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA

WBRY, Waterbury, 1590 kilocysles.
Kiekvieną šeštadienio vakarą 6:10—7:00- 

Programos vedėjas ir direktorius 
John D. Adams (Adomaitis).

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

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

Kiekvieną trečiadienį nuo 11 vai. v. 
CFMB stotis — Banga 1410. 

Programos vedėjas L. Stankevičius.
1053 Cr. Albanel, Duvernay, P. Q. Canada 

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

7 radijo programos savaitėje
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 

4 — 5 vai. p. p. 
Trečiadienį vak. 7 — 8:15 v. v. 
Šeštadienį 3 — 3:30 vai. p. p.

Visos programos transliuojamos iš 
Toronto stoties CHIN, banga 101 FM 

Programos vedėjas Jonas R. Simanavičius.
175 Parkside Dr., Toronto 3, Ont. 

Telefonas: 534-1274.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

Transliuojama kasdien nuo 20 vai- 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku, 

41,15 ir 50,34 metrų bangomis.
Vedėjas Dr. J. Gailius.

Circonvallazione NOMENTANA 162-

Vatikanas, Italia
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje. 
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku 
ir kiekv. vakarą 20:15-20:30 Lietuvos laik.

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. Dr- V. Kaziūnas.

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO.
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LIETUVIU

DIENOS
LITHUANIAN DAYS

JANUARY 1971

During the rally and the week 
following, the one and half ton 
BALTIC FREEDOM truck, loaned 
by Harry Must (Estonian), rode 
around the UN area, the Soviet 
and other Missions, also to where 
special events were held to cele
brate the 25th Anniversary of the 
United Nations, and throughout the 
city. Among those who manned it 
were prominent Baltic society peo
ple, doctors, lawyers, other profes
sionals and Baltic youth, who dis
tributed relevant literature en 
route.

Photo V. Maželis
Jungtinių Tautų 25 metų sukak

ties proga pabaltiečių jaunimas, va
dovaujamas BATUNo, surengė de
monstracijas. Pabaltiečių “Laisves 
sunkvežimis” kasdien dešimtį die
nų važinėjo apie Juntinių Tautų 
pastatą, priminti, kad Estija, Latvi
ja ir Lietuva nori laisvės ir atsto
vybės Jungtinėse Tautose.

The following six pages offer pic
tures and text from moments of the 
October demonstrations.

Sekančiuose šešiuose puslapiuose 
dedame angliškai demonstracijų ap
rašymą ir foto nuotraukų, vaizduo
jančių demonstracijos atskirus mo
mentus.

5TDNIA

Preceding the concern and activities in Ame
rican press and mass meetings throughout the 
cities of the country on behalf of a Lithuanian, 
freedom - seeking sailor Simas Kudirka., (v. 
covers) — members of the United Nations were 
reminded of the abuses suffered by entire coun
tries, the Captive Nations.

This happened in New York City in October 
on the occasion of UN celebrating its 25th an
niversary. Through the initiative of Baltic-Ame
rican leaders, of the younger generation mostly, 
intense manifestations and vigils were held. They 
seek to reach into the consciousness of the 126 
nation-states now composing the United Na
tions, as well as into the awareness of world

Two demonstrations, one single goal-Freedom
opinion, that several members of the interna
tional community have been torn away from it... 
....That the Baltic States — Lithuania, Latvia 
and Estonia — must recover their participation 
in the forum of all nation. A task that they have 
already proved being able of coping with.. (In 
the pre-war days, for instance, when the chief 
Latvian delegate was elected president of a 
general Assembly of the League of Nations)

Lives of nations may not be speculated with 
even less than lives of individuals. For with more 
thorough insight we shall see that it is the con
tribution of an individual person as well as a na

tion, that most lastingly contributes for the bene
fit of all. Thus neglect of undoing wrongs to 
nations, especially the small, is destructive not 
only to them but to all others who would rather 
travel along the roads of constructive achieve
ment.

A sacrifice of even a single person, as that of 
Simas Kudirka, may at best be taken as a grave 
warning of abuses and destruction lying ahead. 
We must take to heart that the precept of “See no 
evil, hear no evil, speak no evil” is not to be 
applied in dealings with the apparition of an
other world of the unfree.

LITHUANIAN DAYS, JANUARY, 1971 17



BALTS RALLY IN NEW YORK CITY
IN OCOBER DEMONSTRATION FOR THEIR COUNTRIES FREEDOM

The Baltic Rally on October 18 
held at the Dag Hammarskjold 
Plaza, N. Y. C. in connection with 
the 25th anniversary of the UN, 
started a new phase of the endeav- 
ctrs of the Balts in exile. For the 
first time to such a large extent, 
the chief positions of spokesmen 
and flagbearers were trusted to the 
generation born already outside Es
tonia, Latvia, and Lithuania, or 
who left their country as small 
children. They stood the test with 
flying colors: their speeches were 
short but to the point; their organi
zation was smooth and effective; 
and thelir participation was enthu
siastic.

mand that these ideals be put into 
effect immediately.“ We are a living 
proof — an open manifestation of 
a particular problem that the 
United Nations has been unwilling 
to solve,” he continued. “Now we 
ask: when is the UN going to live 
up to its lofty image? When is it 
going to put end to the hypocrisy 
and masquerade practiced by the 
Soviet Union in posing as a cham
pion of liberty at international fo
rums while colonizing and sup
pressing the previously independent 
states of Estonia, Latvia, and Lith
uania?”

The rally was addressed by Mr. 
Mario Garcia Kholy, President of 

de Facto Cuban government who 
expressed his sympathy for the peo
ple of the Baltic states and invited 
the Baltic government in exile to 
reside in Cuba after it will have re
gained its freedom. He promised to 
turn over all Russian weapons to 
the Baltic organizations, to begin 
their fight for freedom.

Mr. Ints Rupners, the program 
chairman, continued the proceed
ings by introducing Miss Ell Tabur, 
the representative of the Estonian 
youth. Miss Tabur is a well known 
singer who has specialized in po
pularizing Estonian Folk Songs. 
She is active in Estonian culturial 
affairs and very concerned about 
the fate of her countrymen. In her 
speech she stressed that the three 
Baltic countries have been made 
part of Russia against their own

♦--------------------
Leading the march to the U. N. are 
left to right: Kestutis Miklas, exe
cutive Chairman of United Appeal 
(BATUN), M. Gonzales, member 
of the Cuban government-in-exile; 
Rt. Rev. Msgr. John Balkūnas, of 
the Baltic Rally Committee; Mario 
Garcia Kholy, President of de Facto 
Cuban . government - in - exile; 
Alexander Vaškelis, President of 
the Lithuanian-American Communi
ty, N. Y. District; (2nd row) Rev. 
Norbert Trepsa, Vice president 
UBA ( BATUN); Mario B. Aqui- 
lera, Chairman of Americans to 
Free the Captive Nations.

Pradedamas žygis į Jungtines 
Tautais; prieky — Batun’o valdybos 
nariai ir kitų tautų atstovai, net 
Kubos egzilinės vyriausybės narys.

Photo S. Narkel'iūnaitė

will. “The young Estonians, Lat
vians, and Lithuanians throughout 
the world cannot forget that the 
people in their homelands are not 
free. We no longer will stand by 
and be quiet. We want to be heard 
and we demand to be free,” she 
concluded her speech, several times 
interrupted by applause.

Mr. Gatis Mastins, the repre
sentative of Latvian youth, is only 
18 years old, yet his speech showed 
that he has closely followed the 
world affairs. “Last Thursday,” 
he said, “the President of Tanzania, 
M. Julius K. Nyerere, condemned 
apartheid in neighboring South Af
rica. While he was on the subject, 
why didn’t Mr. Nyerere condemn 
the Soviet Union for its acts of op
pression? Or is it a sacrilege to 
speak out against a superpower? 
Recently, Swedish students march
ed against apartheid in South Afri-

The rally was called to order by 
Mr. Kestutis Miklas. After the 
“Star Spangled Banner” rendered by 
the united Baltic choir under the 
direction of Mykolas Cibas, Dr. 
Heino Ainso, delivered the intro
ductory remarks, in the name of 
the coordinating committee. He 
said that it is symbolic that our 
participation in the celebration of 
the 25th anniversary of the UN has 
to take place outside the closed 
gates of the world body; that our 
exclusion was not because we did 
not believe in the ideals of the 
United Nations — Peace, Justice, 
and Freedom, but because we de-

----------------------------------- $

Mounted police try to stop the Bal
tic Rally from marching towards 
the United Nations.

Pabaltiečių demonstrantai žygyje 
į Jungtines Tautas “palydimi” rai
tosios policijos.

Photo B. Razitis
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Mr. and Mrs. Albinas Trečiokas, 
long active in the Lithuanian cause, 
came to the Baltic Rally on one 
of the buses chartered by New 
Jerseyites. Next to Mrs. Trečiokas 
is Mrs. Klivecka, another coope
rative leader, whose husband, Jo
nas, was on the Baltic Rally Com
mittee.

Photo S. Narkeliūnaitė

šioj protesto demonstracijoj prie 
JT dalyvavo daug lietuvių ir iš toli
mesnių vietų, čia matome iš New 
Jersey atvykusius veteraną, lietu
vių veikėją Albiną (Trečioką su 
žmona, nešančius Lietuvis vėliavą.

can Rhodesia, yet they do not 
notice what is happening on the 
other side of the Baltic Sea... No 
one has the right to dispose of our 
national identity and our freedom.” 
He continued: “We don’t want our 
people to slave for the Soviets. We 
don’t want our products to boost 
Soviet glory in fairs and exposi

tions; we don’t want our athletes 
to bring home Olympic medals for 
the Soviets. We don’t want the 
Kremlin to decide what songs we 
are to sing and what books we are 
to write. Estonians, Latvians, and 
Lithuanians want their freedom, 
and they want it now!”

Mr. Vytautas Radzivanas, the 
representative of Lithuanian youth, 
is the Vice President of the Lithu
anian Community of the USA. Dis
trict of New York. He challenged 
the double standard of our present- 
day world leaders. “The policies of 
UN are one way alleys: colonialism 
in Africa is a cardinal sin, but

LITHUANIAN DAYS, JANUARY, 1971 

slavery in the Baltic states becomes 
an accepted state of affairs,” he 
said.
“Today we accuse the United Na
tions of benign neglect of those, 
who worked so hard some fifty 
years ago to put the foundations for 
this organization. Our friends from 
the Baltic states are not members 
of the United Nations, and we all 
know why: one of the members of 
the UN — the Soviet Union — has 
a seat in the great big hall, and no 
one notices the bloody hands of 
their irepresentatives.”

Each speech was followed by the 
national anthem of the respective 

country, sung by the united Baltic 
choir under the direction of Mr. V. 
Gedulis (Estonian and Latvian na
tional anthems) and Mr. M. Cibas 
(Lithuanian anthem).

A feeling of being involved in 
current world events was evoked 
by the remarks of Hon. Anicetas 
Simutis, Consul General of Lithua
nia, who had just received news 
from Ankara that the two Lithua
nians, father and son Bražinskas, 
who had hijacked a Soviet plane, 
have been granted political asylum. 
These news had been disclosed to 
him by Mr. Romas Kezys who had 
left for Ankara. Turkey the previ-

♦--------------------
Hundreds of placards got the 
“message” across to passers-by on 
foot, in autos and buses during the 
Baltic Rally and, later, throughout 
New York Cify during march.

Photo S. Narkeliūnaitė

Plakatų šioje protesto demonstra
cijoje buvo labai daug. Jie patys už 
save kalba, dėl ko yra protestuoja
ma ir ko norima iš Jungtinių Tautų.

Kęstutis M'iklas, Lithuanian mem
ber of the Coordinating Committee 
of the Baltic Rally Committee and 
Executive Chairman of United Bal
tic Appeal (BATUN).

Photo S. Narkeliūnaitė

K. Miklas, BATUNo vykd. pirmi
ninkas, šios, spalio 18, 1970, demons
tracijos ir protesto mitingo prie JT 
koordinatorius.
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Vytautas Radzivanas, representing Lithuanian youth, also Vice President 
of the Lith.-American Community of the U.S., New York District, decried 
the “double standard of present-day world leaders in respect to colonial
ism.” Photo V. Maželis

Lietuvos gen. konsulas A. Simu
tis manifestacijos metu praneša įką 
tik gautą žinią, kad Turkijos teis
mas pripažino Bražinskus politi
niais bėgliais, ir jie nebus išduoti 
rucams.

A resounding cheer greeted the an 
nouncement by the Consul General 
of Free Lithuania, Anicetas Simu
tis, that he had just been notified 
that the Turkish courts had grant
ed political asylum to Pranas Bra
žinskas and his son, Algirdas, who 
had hijacked a Soviet plane on 
October 15th.

Photo V. Maželis

Nancy Umbrasas, Vice President of 
United Baltic Appeal (BATUN), is 
flanked by two unidentified but 
nevertheless enthusiastic support
ers of the Baltic cause.

Photo V. Maželis

help themselves and urged to work 
and to piray for their brethren. 
“Those doors will open for Estonia, 
Latvia, and Lithuania,” he vowed.

Ir merginos aktyviai dalyvavo de
monstracijoj. Vidury — BATUNo 
vicepirm. Naistuteė Umbrasaitė.

and invited everybody to join in a 
march past the UN Headqarters.

Thus, the Rally was ended and 
the Balts formed an impressive 
procession that stretched out for 
eight long city blocks. The police 
judged the number of marchers 
as between 4000 — 5000. There

Kalba lietuvių jaunimo atstovas jnž. V. Radzivanas.

ous night as a representative of the 
Lithuanian Community, to assist 
the two Lithuanian Freedom Fight
ers.

Mr. Ints Rupners read the reso
lution (see enclosed text on page 
22) that was passed unanimously by 
the participants of the rally.

The last speaker of the Rally was 
Rt. Rev. Msgr. Jonas Balkūnas. Be
fore he asked everybody to join 
him in the closing prayer, he dwelt 
upon the history of the UN whose 
membership has grown from the 
founding 51 to 127 countries. How
ever, the UN still does not include 
the three Baltic states, only their 
oppressor, “the Russian bear”. 
“There is a saying,” Msgr. Balkū
nas warned, “that if you keep com
pany with the devil, the devil is 
going to get you.” He expressed the 
hope that the United States will 
introduce the question of the Soviet 
Colonialism and the occupation of 
the Baltic states in the UN. He al
so reminded the Balts that God 
does not help those who do not

Miss Ell Tabur, representative of the Estonian youth, addresses the Baltic
Rally. Photo V. Maželis

Demonstracijos dalyviai atidžiai klauso jaunos estų dainininkės Eli 
Tabur kalbos estų jiaunilmo vardu.
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Dr. Heino Ainso, the Estonian representative of the Baltic Rally Coordi
nating Committee and president of the United Appeal, delivered introduc
tory remarks at the Rally. Photo by Ch. Binkins

Manifestacijos koordinacinio komiteto vardu 
zidentas estas dir. Heino Ainso.

were hundreds of national flags and 
placards, and the demonstrators 
shouted slogans, like: “Free the 3 
at the Baltic Sea” and “Gro-my-ko, 
Pack and Go!”

Several red flags were burned. 
Otherwise, the demonstration was 
quite peaceful. However, it was 
covered by a large number of po
licemen — on foot, mounted, and 
in police cars. It was assumed that 
this extraordinary precaution had 
been taken in connection with the 
misunderstanding that arose at the 
police precinct when the organizers 
of the Baltic Rally called to get the 
permit for using sound equipment 
at the Dag Hammarskjold Plaza, 
under the name of the “United Bal- 

sions to the UN of most other 
countries in the midtown area, 
leaving leaflets, placards, and stick
ers. The truck was then used to 
transport the group to the Lincoln 
center where they wanted to picket 
Mayor Lindsay’s reception for the 
foreign dignitaries at the Philhar
monic Hall. They drove around the 
Lincoln center several times, at
tracting considerable attention. The 
truck was circling around Man
hattan the entire week, and every 
night there was a group of young 
Balts accompanying it and distri
buting leaflets from it. This project 
is called “the seven-day-vigil” and 
managed to acquaint many New 
Yorkers with the Baltic cause.

žodį taria BATUNo pre-

The President of the de Facto Cuban Government-in-exile, Mario Garcia 
Kholy, makes a fervent plea for freedom and independence for Cuba as 
well as the Baltic Nations, promising full cooperation for the Balts if 
Cuba regains its former status first. Behind Mr. Kholy is Ints Rupners 
(Latvian), Baltic Rally Program Chairman. Photo V, Maželis

Kalba Kubos egzilines vyriausybės

The Baltic Women’s Council un
der the able leadership of Mrs. G. 
Žilionis, Mrs. H. Ozolins, and Mrs. 
J. Kurman were in charge of pre
paring the reception for press and 
dignitaries. Among the honored 
guests of the rally were Mir. Mario 

prezidentas Mario Garcia Kholy.

E. Aguilera, President of Cuban 
National Committee of Captive 
Nations, Inc., Hon. Alex Linkhorst, 
the Estonian Consul and Mr. H. 
Leesment, Chairman of the Esto
nian National Council; majority of 
the Board Members of the Ameri
can Latvian Association headed by 
Mr. Uldis Grava, Chairman and 
Mr. Bruno Albats, Secretary Gen

tie Appeal” which the policemen in 
charge had misinterpreted as 
“United Battlefield.”

The demonstration was accom
panied by a huge truck with signs: 
“Estonia, Latvia, and Lithuania 
want freedom and membership in 
the United Nations.” A group of 
young Balts mounted the truck and 
went to the Soviet Mission to the 
UN, to demonstrate with their flags 
and placards thelre. They also made 
the rounds to the Permanent Mis-

Mykolas Cibas, conductor of the 
Lithuanian Operetta Chorus, directs 
the combined Baltic chorus. On 
platform, left to right are some of 
the speakers at the Baltic Rally — 
V. Radzivanas, representing Lith. 
youth; K. Mikias, Executive Chair
man United Baltic Appeal; Dr. H. 
Ainso, President UBA (BATUN); 
Gatis Mastins, representing Latvian 
youth. Photo V. Maželis

Pabaltiečių choras, diriguojamas 
M. Cibo, gieda JAV himną. Tribū
noje matyti BATUNo vadovai, lie
tuvių, latvių jaunimo atstovai ir k.
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Rt. Rev. Msgr. John Balkonas, Lithuanian member of the Baltic Rally 
Coordinating Committee, gives the benediction and urges the rally parti
cipant to join the march to the United Nations and Foreign Missions to the 
United Nations.

The 8-block long parade, with flags, banners and placards, attracted 
much attention. Photo V. Maželis
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RESOLUTION

We, the participants of the Baltic Rally on the eighteenth of October, 
1970 at Dag Hammarksjold Plaza in New York City, on the occasion 
of the Twenty-Fifth anniversary of the United Nations.
RECALLING the membership in the League of Nations of the free 
and independent Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania and 
the subsequent loss of freedom resulting from Russia’s colonialist 
occupation of the Baltic states;
CONSIDERING that, the United Nations Charter reaffirms the 
equal rights to freedom and independence of all nations large and 
small, and provides for the development of self-government and of 
free political institutions in non-self governing territories, and that 
many countries under colonialist rule have been granted their inde
pendence since the inception of the United Nations twenty-five 
years ago;
DEEPLY CONCERNED over the fact that even though the United 
Nations is celebrating the 10th anniversary of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, the 
Baltic states are still under the yoke of colonial oppression with 
basic human rights and freedom denied to the peoples;
REAFFIRM the inalienable right of all peoples to self-determination 
and independence as stated in the United Nations Charter;
CONDEMN the policies pursued by Russia which are a flagrant 
violation of the Universal Declaration of Human Rights and of all 
United Nations principles;
REQUEST an investigation by the United Nations of the colonialist 
policies of Russia;

Prel. Jonas Balkūnas, koordinacinio komiteto narys, uždaro manifesta
ciją ir ragina visus į demonstraciją prie Jungtinių Tautų.

CALL UP all member nations of the United Nations to declare 
Russia a colonial power and to provide moral assistance to the 
people in the Baltic states; and

eiral; Mr. G. Meierovics, Chairman 
of the Joint Baltic American Com
mittee; Mr. Alfreds Berzins; Mr. R. 
Berzins, Chairman of the N. Y. 
Latvian Council of Organizations; 
Hon. Anicetas Simutis, Consul Gen. 
of Lithuania; Dr. P. Vileišis, Pre
sident of the National Council of 
American Lithuanian Community 
of USA; Mr. J. Audėnas, Vice Pre
sident of Committee for Liberation 
of Lithuania; Mr. S. Bredes Jr., 
President, American Lithuanian 
Council of New York; Mr. A. Vak- 
selis, President, American Lithua
nian Community, New York dis
trict; Mr. V. Melinis, President,

--------------------------------- 1

The WPIX-TV news reporter inter
views Mrs. Galia Žilionis, Lithua
nian member of the Reception Com
mittee and President, Baltic Wo- 
mn’s Council.

Scenes of the demonstration, the 
march and burning of the Soviet 
flags were on the Channel 11 Sun
day evening and Monday morning 
news programs. Announcements 
preceding and following the Baltic 
Rally were made on major radio 
stations; AP and UPI issued re
ports and reporters and photograph
ers from many publications cover
ed the event.

Photo S. Narkeliūnaitė

I manifestaciją buvo atvykę daug 
amerikiečių ir užsienio spaudas, 
radijo bei televizijos korespondentų 
ir foto reporterių, čia New Yorko 
WPIX - TV 11-to kanalo reporteris 
daro interview su Galia žilioniene, 
Pabaltijo Moterų Tarybos pirm.
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Baltic Council of New Jersey; and 
others.

Busloads and carfuls of partici
pants had come from as far as De
troit, Mich., Boston, Mass., Man
chester, Conn., Washington, D.C.,

URGE all member nations of the United Nations to demand the 
dissolution of the Soviet Union’s colonial empire by restoring self- 
determination and freedom to Estonia, Latvia, and Lithuania.

This resolution was unanimously adopted at the rally and BATUN 
send copies of this resolution to all missions at the UN

iiiliiliillilillllillllliiiliililililllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN
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Balts picket the NEW YORK TIMES. — Subsequent to the Baltic Rally 
in New York City six days later on Oct. 24th a group of 40 Baltic youths 
staged a protest demonstration at the NYT Building — to protest the 
policies of he newspaper of no giving coverage to urgent Baltic problems 
and news. An appoinment was set to discuss matters with Ass. Editor.

Coordinators of October 19 Baltic Rally at the UN with the members of 
de Facto Cuban Government in exile. L. to r.: Rev. N. Trepša — vicepres»- 
dent of UBA (BATUN); Cuban representative; Mr. Mario Garcia Kholy — 
President of de Facto Cuban Government in exile; Msgr. J. Balkūnas — 
first president of UBA; Cuban representative; Mr. Kestutis K. Miklas — 
Executive Chairman of UBA and Dr. H. Ainso — President of UBA.

Spalio 18 d. manifestacijos koordinatoriai su Kubos egzilinės vyriausybės 
nariais. Photo by V. Maželis

Pabaltiečiai piketuoja New York Times dienraštį, kad šis neskiria pa
kankamai dėmesio Pabaltijo Tautų ir jų laisvės reikalui. Gavo pasikalbė
jimo datų su vienu iš redaktorių reikalui išsiaiškinti. Photo V. Maželis

Wilmington, Dela., Philadelphia, 
Pa., Elizabeth, N. J., Syracuse and 
Poughkeepsie, N. Y., and the far
thest coirners of Long Island, N.Y.

The proceedings of the rally, as 
well as the demonstration were 
shown on the Sunday night and 
Monday morning news by the N. 
Y. TV Channel 11, giving the most 
extensive coverage the Baltic cause 
has seen in a long time. It lasted for 
five minutes during which glimpses 
of the demonstration-including the 
placards and banners as well as the 
burning of the red flags - were 
shown. The rally was also covered 
by most large radio stations and the 
UPI and AP news agencies. The 
Detroit News asked for an inter
view. In attendance were several 
UN diplomats, press officers flrom 
the permanent mission to the UN, 
and journalists accredited at the. 
UN.

As an additional sign of the 
Baltic activity on October 18, a 
Latvian flag was hoisted at the 
Rockfeller center while the red one 
there disappeared. D. V.

----------- *

Front, left to right: Miss Eglė Ži
lionis, Miss Nancy Umbrazas, Vice- 
president of United Baltic Appeal 
(BATUN) and Mrs. Galia Žilionis, 
Chairman of the Baltic Rally Re
ception Committee, also President 
of the Baltic Women’s Council. Top 
row, first on the right, Miss Dalia 
Bulgaris, alternate director of UBA 
(BATUN).

Photo V. Maželis

Merginos su plakatais, dalyvavu
sios demonstracijoje per New Yor- 
ko miestų ir prie Jungtinių Tautų 
būstinės, JT-tų 25 metų sukakties 
proga.

LITHUANIAN DAYS, JANUARY, 1971

Subsequent to the Baltic Rally in 
New York City six days later on 
Oct. 24th a glroup of 40 Baltic 
youths staged a protest demonstra
tion ot the New York Times Build
ing — to protest the policies of 
the newspaper of not giving cover
age to urgent Baltic problems and 
news.

As an outcome and through in
tercession of the Vice President and 
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General Counsel of the New York 
Times, Mr. Goodale, an appoint
ment was set for Oct. 28th to dis
cuss matters with Associate Editor 
Clifton Daniel.

The Baltic delegation to the N. 
Y. Times appeared as follows: Miss 
Nastutė Umbrasas, DP. Heino An- 
so, Mr. Andres Juriado and Mr. 
Ints Rupners. It was assured that 
the paper has no policy of ignoring 
news concerning Baltic States, that 

the editorial section deals with ques
tions about them favorably. On the 
other hand, local events at times do 
suffer from lack of coverage, some
times even because their presenta
tion here is also prejudiced. Then, 
getting into the Baltic States and 
obtaining news from there depends 
on Soviet permission. It was found 
that more might perhaps be a- 
chieved by the papers Moscow cor
respondents.
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