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Composer Giedra Gudauskas
Composer Giedra Nasvytytė-Gudauskienė was
born in Lithuania in 1923, as her small
homeland had just regained its independence.
It was the time of rebuilding and joyful op
timism. As a child Giedra showed unusual
musical gifts and perception. While still in high
school —St. Casimir and Aušra— Giedra
studied piano with L. Dauguvietytė-Malko and
sang in school productions.
Soviet and German armies invaded Lithuania
in the 1940s, occupying the country, disrup
ting normal life, and enforcing a system the
country could not live with. So, many, in
cluding Giedra and her family, chose to flee
to the unknown, seeking freedom.
After the war, Giedra Gudauskas continued
her musical studies in Chicago's Roosevelt
University, attending composition and
musicology classes, and receiving her Bachelor
of Arts degree.
After settling down in Los Angeles, she
entered UCLA to continue her studies, where
she took classes in film music and jazz im
provisation, and joined the composers’ branch
of ASCAP.
In 1953 her compositions were performed at
De Paul University’s International Society of
Contemporary Music.
Giedra Gudauskas has a special gift for
writing songs for young people — solo as well
as choral parts — which became very popular
because of their light, uplifting melodies and
happy moods. Often she chose lyrics of Lithua
nian poets, reflecting Lithuanian joys and sor
rows, and the songs were always very impres
sionistic and very contemporary. She wrote
songs for young people’s theater, for coloratura
sopranos, for dramatic sopranos, for altos, and
many duets.
Her real love, however, was piano music.
Through it she was able to express the
memories of her young days spent in Lithuania,
as in “Variations on Lithuanian Folktheme,’’
“Impressions on Three Lithuanian Proverbs,’’
“Memories of Vilnius.’’
She also composed “Los Angeles' Sket
ches”, where she composed her impressions
of the multiple cultures of Los Angeles. This
work was selected to be performed with the
works of other American composers in the
Bicentennial Celebration of Los Angeles. The
Brentwood-Westwood Symphony Orchestra,
conducted by Alvin Mills, chose to present that
particular work in one of its concert programs
1975. That same year the orchestra also
presented Gudauskas’ “Memories of Vilnius”
in its spring concert. At this performance,
Gudauskas' works for piano were available on
cassette.
Composer Giedra Gudauskas' works include
over 80 compositions, and 18 of her songs have
been recorded by various artists and published
in United States and in Rome, Italy. Three con
certs consisting only of her works were given
in Chicago in 1957, in 1974 and again in 1975,
and in Santa Monica, California in 1973. Her
piano and vocal compositions have been heard
at Boston University, John Carroll University
in Cleveland, A&M University in Texas, Whit
tier College, Loyola Marymount University in
Los Angeles, and UCLA.
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This fail, her new musical work — a light
operetta “Aldona” — will be performed in Los
Angeles. The story begins in 1939 in Paris,
France, where a small Lithuanian group of folk
dancers is participating in an international
festival of folk dancing. That year the Lithua
nians won first prize in the prestigious com
petition. In the play a young Lithuanian soprano
meets an American-Lithuanian captain in the
U. S. Army, on duty at that time in Paris. An
enchanting love story unfolds, but it is inter
rupted by the outbreak of WW II and life in
refugee camps in Germany. Propitiously,
however, the lovers reunite and a happy ending
is insured. Giedra Gudauskas’ musical score of
this operetta is vivid and uplifting, filled with
beautiful melodies, expressing the lovers' long
ings, sorrows and hopes.
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Aušros vartai, Vilniuje
Aurora — Gate Chapel, Vilnius
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Vasario 16-tos minėjime kalba dr. Jonas A.
Račkauskas, Čikagos universiteto profesorius.
Main speaker at Lithuanian Independece Com
memoration in Los Angeles, Dr. J. Račkauskas, pro
fessor at University of Chicago.

L. A. Jaunimo ansamblis “Spindulys” išpildo programą Lietuvos Nepriklausomybės minėjime,
diriguoja muz. A. Jurgutis, prie pijanino O. Barauskienė.
Lithuanian Youth Ensemble “Spindulys”performing at Lithuanian Independence Commemoration
in Los Angeles. Conducting —A. Jurgutis; O. Barauskienė at the piano.
Photo —V. Skirtus

VASARIO 16-TOS
REIKŠMĖ ATEIČIAI
Dr. Jonas A. Račkauskas
(Sutrumpinta)
Šiandien švenčiame Lietuvos nepriklauso
Visos priespaudos, kalėjimai, tremtis —
mybės paskelbimo 69-taja sukaktį. Šio minėji
skaudus tautos kelias į šviesesnę ateitį — laisvę.
mo proga mes prisimename praėjusio karo
Tai buvo tautos pasiruošimas svarbiausiam
metu išplėštą Lietuvos nepriklausomybę ir
žingsniui — Nepriklausomybės Aktui, nepri
lietuvių pastangas ir kovas nepriklausomybei
klausomam gyvenimui. Jei nebūtumėm turėję
atstatyti tai: 1941 metų birželio sukilimas,
tautos pogrindžio, “mokytojų-motinėlių” su
partizaninės kovos ir pokario anti-okupacinė
elementoriais rankose — nebūtumėm turėję
rezistencija, atkakliai kovojanti Maskvos pries
knygnešių, Sibiro tremtinių, kalinamųjų —
paudos atsikratymo kovoje. Nepriklausomybė,
nebūtume prikėlę tautos kovai, nebūtume
kaip kitų laisvų tautų gyvenimas liudija, yra
išugdę tautos atsparumo priespaudai, neturė
didžiausias turtas tautai. Nepriklausomybę
tume Vasario 16-tos dienos akto, nebūtume
iškovoti, ją atkurti, nesigailima nei gyvybių
turėję nepriklausomos Lietuvos.
Dėl šio Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės
paaukotų ant laisvės kovų aukuro, nei
didžiausių turtų.
idealo mes — vieningi. Jeigu ir pasiginčijame
Lietuva istorinių įvykių tėkmėje nepriklauso
arba kartais nesutariame, tai įvyksta dėl metodų
ar koordinacijos stokos. Mums visiems rūpi
mybę yra praradusi ne pirmą kartą. Dabartinė
Nepriklausomybės Akto atsiradimo aplinkybės,
Maskvos priespauda, brovimasis į tautos gyve
nimą yra pats nežmoniškiausias ir didžiausias
kurios skatina pozityviai žvelgti į ateitį
Vienas iš tų pamokinančių įvykių yra pats
nusikaltimas.
Carinės Rusijos jungą Lietuvos žmonės vilko
Lietuvos nepriklausomybės akto atsiradimo
122 metus, bet tautos kamienas, iš baudžiavos
faktas, kurį Lietuvos Taryba pasirašė po ilgų
išsilaisvinę žemdirbiai, paprasta liaudis, ne tik
derybų. Viso dvidešimt Lietuvos Tarybos
nežuvo, bet išsaugojo brangiausius turtus:
narių, rizikuodami savo gyvybėmis, pasirašė
kalbą, papročius, religiją ir kultūrą. Toje
Lietuvos atgimimo aktą. Lietuvos Tarybos
liaudyje gimė tautinio susipratimo idėjos —
nariai vienas po kito slaptai rinkosi į
nebetarnauti svetimiesiems, bet branginti ir
Nukentėjusiems Nuo Karo Šelpti Komiteto
mylėti kas sava. Iš tos pačios liaudies kilę in
patalpas Vilniuje, Didžiojoje gatvėj nr. 20.
teligentai ėmėsi vadovaujamo vaidmens poli
(Dabar ten Filharmonijos pastatas, gatvė
tiniame, ekonominiame ir kultūriniame tautos
vadinasi Gorkio ir nė žodžiu neužsimenama,
gyvenime.
kad čia buvo pasirašytas Lietuvos
Po 1863 metų sukilimo lietuvių tauta per
gyveno 40-ties metų lietuviškos spaudos drau
Nepriklausomybės Aktas).
Prieš 69 metus buvo dėta daug pastangų
dimą. Buvęs nepriklausomos Lietuvos prezi
pasukti Lietuvos istoriją visai kitais keliais.
dentas Aleksandras Stulginskis 1940-tų metų
Reikia prisiminti, kad praėjus tik dešimtmečiui
pavasarį, dar nepatyręs Sibiro tremties gyve
nuo spaudos draudimo ir tuoj po karo 1918
nimo, rašė: “Mes tik įsigilinkime į Lietuvos
metais Lietuvoje buvo: kelios gimnazijos, koks
devynioliktojo šimtmečio paskutiniųjų metų
šimtas pradžios mokyklų. Nekentėjusiems Nuo
pogrindinės (vargo) mokyklos reikšmę ir pras
Karo Šelpti Komitetas ir pagaliau Lietuvos
mę. Toje slaptoje mokykloje “močiutė prie
Taryba susidėjo iš dvidešimties žmonių. Tai
ratelio iš elementoriaus mokė vaikučius; paž
beveik ir viskas. Tam didžiam reikalui,
velgę į tremtinius Sibire, į kalinamuosius už
valstybės atstatymui, nebuvo jokių santaupų,
tautinę veiklą, turėsime nustebti: iš kur toje
jokių išteklių. Tačiau Vasario 16-tos aktas ne
mažoje tautoje atsirado tiek drąsos grumtis su
tik paskelbė Lietuvos nepriklausomybę, bet ir
tokiu galingu priešu? Iš kur tiek vidinės jėgos
nustatė Lietuvos valstybės santvarkos pagrin
ir pasišventimo?”

LIETUVŲ DIENOS, 1987, KOVAS

dus. Tai konsoliduotos, vieningos tautos žygis;
bendra, ryžtinga tautos kova prieš smurtą ir
priespaudą — kelias į tikrąją laisvę ir
nepriklausomybę.
Semdamiesi išminties iš Vasario 16-sios akto
principų, liūdime, kad taip sunkiai apginta
nepriklausomybė buvo išplėšta: didelė mūsų
tautos dalis išžudyta, palaidota Sibiro taigose,
išvyta iš namų, išblaškyta po platųjį pasaulį.
Dar skaudžiau mums šiandien, kai žinome, kad
likęs tėvynėje tautos kamienas negali viešai
švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir
dirbti jos labui; jiems atimtos netgi pagrindinės
žmogaus teisės. Tačiau laisvės troškimas yra
gyvas žmonių širdyse.
Tad kas gi mus įpareigoja švęsti už tėvynės
ribų?
Visų pirma, Vasario 16-ąją minėti mus įpa
reigoja bendras lietuvių nusistatymas visais
būdais siekti laisvės ir nepriklausomybės atsta
tymo, kadangi bet koks laisvės siekimas tėvy
nėje yra okupanto uždraustas. Vakarų pasaulyje
gyvenančių lietuvių uždavinys yra visais bū
dais, visuose sluogsniuose kelti laisvos Lietuvos
atkūrimo klausimą. Mes atstovaujame pavergtą
tautą, tol, kol ji okupantų prislėgta; tol, kol
tauta pati galės pareikšt norą nepriklausomybei
atstatyti.

Vasario Šešioliktoji mus įpareigoja ne vien
tik prisiminti Nepriklausomybės šventę pagal
kalendorių, bet visais būdais siekti, kad tos
šventės pagrindas — laisvė ir nepriklausomybė
Lietuvai būtų atstatyta. Tuos siekimus
Vakaruose gyvenanti lietuviškoji išeivija gali
reikšmingiau suprasti ir stengtis įgyvendinti tik
naudodama lietuvių kalbą, išlaikydama savąją
spaudą, puoselėdama lietuvių kultūrą. Šiais
reikalais išeivijoje rūpinasi Lietuvių
Bendruomenė, ALT-as ir VLIK-as.
Lietuviška aplinka — organizacijos, draugai,
laikraščiai, knygos, religija yra stipriausi
veiksniai formuojant tautinio išlikimo pagrin
dus ir tautinę sąmonę. Lietuvių kalbos mokėji
mas ir naudojimas šeimoje - svarbiausias
pamatas vaikų auklėjime, ypač tada, kada nuo
lietuviškos aplinkos skiria nuotolis. Be lietuvių
kalbos vargu ar lietuviai išsilaikys ir galės
palaikyti ryšius su tautos kamienu. Yra būtina
šeimoje kalbėti lietuviškai, kad išlaikius
lietuviškąjį tęstinumą. Jaunąją kartą galime
labiau paveikti pavyzdžiu, ne žodžiais.
3

IR SKAMBA MUZIKOS PILNAS GYVENIMAS
Ruta Klevą Vidiiūnienė
Kaip gyva tebestovi mūsų jaunutė Lietuva
mano kartos atmintyje; tų, kurie gimėme tik ką
nepriklausomybę atgavusioje valstybėje, kurie
žygiavome paraduose su savo jaunų organiza
cijų vėliavomis, pamaldžiai lenkėme galvas
prieš kovose žuvusiųjų paminklą Karo Muzie
jaus sodelyje, dainavome prie skautiškų
laužaviečių, vedėme jaunesnius už save tuo
pačiu gražiu jaunystės ir laisvės šūkių keliu.
Kas išvengė deportacijų, kas suskubo pabėgti
į Vakarus nuo individo asmenybę naikinančios
raudonosios bangos, tie vėl glaudėmės draugėn;
vėl skambėjo mūsų gražios liaudies dainos, vėl
rašėme knygas sava kalba, kūrėme dailę, šoki,
vaidinimus, muziką.
Anuo jaunu laiku dažnai suartėdavau ir su
Nasvytyčių trio, su kurių jauniausia, Giedra,
buvau vienmetė. Abi dainavome duetus moky
klos scenoje, vėliau abi atsidūrėme Vilniaus
Filharmonijoje: Giedra Nasvytytė dainavo
Filharmonijos chore, aš keliavau su muz. Jono
Švedo Liaudies Ansambliu.
Praėjo daug metų ir vėl suėjome krūvon
Kalifornijoje. Gimė muzikinė operetė “Aldo
na”, atnešdama ir praeities nostalgiją ir, anot
Gliaudos, narsą gyventi. Nelengva šiomis die
nomis paruošti scenai muzikini veikalą,- muzikine karjera nepelninga, nedaug pasišventėlių
turi stiprybės joje likti. Publika — žvelgia
vakarop, salės šaltos, nejaukios, orkestrai
brangūs...
Visgi nepalūžo Giedra Nasvytytė-Gudauskienė, išliko ištikima muzikai bei savo opti
mistiškam muzikiniam bruožui. Jos melodingos
operetės “Aldona” proga, kurią tikimės išvysti
šiais metais, sumečiau čia pažinties su mūsų
būsimais klausytojais draugišką pokalbį. Ne tai,
kad nebūtume apie komp. Giedrą Gudauskienę
skaitę, — bet laikas viską apneša dulkėmis,
todėl verta naujomis akimis vėl peržvelgti jos
muzikinį pasaulį, jos kelią, atsiekimus, išjos
pačios lūpų išgirsti ateities planus.

Komp. G. Gudauskienė savo šeimoje. Iš kairės sėdi: rašytoja-žurnalistė Julija Pranaitytė, Marija Banaitienė,
Nepriklausomybės Akto signataras Saliamonas Banaitis; kompozitorės tėveliai — Salomėja ir dr. Motiejus
Nasvytis. Stovi, iš kairės: kompozitorius K. V. Banaitis, Justinas ir Marija Banaičiai, Jadvyga ir Vytautas
Banaičiai ir inz. Bronius Banaitis. Ant grindų sėdi sesutės: Danutė, Giedra ir Salė Nasvytytės.
Composer G. Gudauskas with her family. Seated from left: Author-journalist Julija Pranaitis; Marija
Banaitis; Lithuanian Independence Act signatory Saliamonas Banaitis’ the composer’s parents, Salomė
ja and Dr. Motiejus Nasvytis.
Standing from left: composer K. V. Banaitis; Justinas and Marija Banaitis; Engineer Bronius Banaitis.
Seted in front, from left: Danutė, Giedra, and Salė Nasvytis.

Pasikalbėjimą noriu pradėti nuo jaunų dienų.
Kada pastebėjai savo polinkį į muziką, kada
pakreipei savo tolimesnį mokslą į tą sritį tiek
Lietuvoje, tiek išeivijoje?
—Dar būnant mokykloje buvau atrinkta su
šio straipsnio autore Klevą dainuoti duetą. Mus
paruošė seselė kazimierietė, atvažiavusi iš
Amerikos. Mudvi dainavom “Siuntė mane
motinėlė” ir dainos pabaigoje reikėjo sudaužyti
ąsotį. Tai aš, bijodama, kad tas stiprus ąsotis
nesuduž, trenkiau jį visa jėga įžemę... Publika
juokėsi.

Pasjilmų artiste Rūtą Lee. Iš kairės: Lietuvos operos
solistė A. Dičiūtė-Trečiokienė, Rūta Lee, komp. Giedra
Gudauskienė ir Julija Sinkienė.
Visiting with film actress Ruta Lee. From left:
Lithuanian opera soloist A. Dičius-Trečiokas, Ruta
Lee, G. Gudauskas and Julija Sinkys.

Komp. G. Gudauskienė su šeima. Iš kairės: sūnus Saulius, duktė Daina, sūnus Gediminas, kompozitorė ir
vyras dr. Juozas Gudauskas.
Composer G. Gudauskas and her family. From left: Saulius, Daina, Gediminas, Giedra and husband
Dr. Juozas Gudauskas.
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Mano tėvas, nors ir gydytojas, buvo didelis
teatro mėgėjas ir mus vesdavo bent kartą į
savaitę į operą ar baletą. Kartą, grįžus iš operos
“Fausto”, aš iš klausos paskambinau žinomąjį
valsą. Tėvai nustebo ir nutarė, kad aš esu skir
ta muzikai.
Pirmuosius tris metus mokiausi pas savo
pusseserę Birutę Nasvytytę-Smetonienę, kuri
mane paruošė į konservatoriją. Pirmus metus
mokiausi pas virtuozą pianistą bei gabų kompo
zitorių Vytautą Bacevičių, po to pas žinomą
pedagogę L. Dauguvietytę-Malko, viso — šešis
metus.
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, KOVAS

Po komp. G. Gudaus
kienės kūriniu koncerto
Čikagoje 1976 m. Iš k.:
prof'. Vi. Jakubėnas,
kompozitorė, prof. J.
Žilevičius ir muzikas P.
Armėnas.
Composer G. Gudaus
kas after a concert of
her works in Chicago,
1976. From I.: pro
fessor VI. Jakubėnas,
Composer G. Gudaus
kas, professor J. Žile
vičius and musician P.
Armonas

Pirmąsias harmonijos pamokas gavau iš savo
dėdės komp. K. V. Banaičio. Vėliau, kai
lankiau prof. Račiūno muzikos formų klasę,
taip man besipraktikuojant savo namų darbą —
varijacijas fortepijonui, staiga įbėgo komp.
Balys Dvarionas ir susidomėjęs paklausė, ką aš
skambinu. Išklausęs visą dalyką, pagyrė “ge
rai, gerai”. Tai buvo pirmas profesionalo
muziko mano gabumų pastebėjimas.
Be studijų konservatorijoje dar tekdavo
akompanuoti savo seserims: Danutei, jos
modernaus šokio studijoje ir dainininkei Salei
Valiukienei. Kai mokiausi “Aušros” gimnazi
joje, dažnai tekdavo paruošti programas
įvairiems minėjimams, bei palydėti tautiniams
šokiams. Ypač džiaugdavausi repeticijomis, nes
tada mane atleisdavo iš sunkių matematikos
pamokų... Kai vokiečių okupacinė valdžia
uždarė konservatoriją, aš jau buvau pakankamai
pažengusi būti akompaniatore, kuo ir verčiausi
pabėgusi į Vokietiją ir pradžioje atvykus į
Čikagą.
Čia, Amerikoje, pasireiškė mano tikras po
linkis kompozicijai. Vos atvažiavus ir pajutus
neapsakomą tėvynės ilgesį, sukūriau dainas

“Aš čia gyva”, “Pakelėj”, “Viešpaties pasau
lis” ir kitas, visas pagal B. Brazdžionio poezija.
1946-tais metais, man išvykstant iš Stuttgarto,
kun. Gasiūnas padovanojo B. Brazdžionio
poezijos knyga “Per pasaulį keliauja žmogus”,
o tai davė pradžia mano kūrybai. Mano vyras,
kuris yra didelis muzikos mėgėjas ir pats groja
smuiku, man patarė tęsti studijas, bet jau kom
pozicijoje. Buvau priimta į Roosevelto
universitetą. Gyvenimas Čikagoje pradžioje
buvo labai sunkus. Kadangi po II Pasaulinio
karo buvo didelis butų trūkumas — gyvenome
trys šeimos vienam bute. Anglų kalbos dar
nemokėjau, tas labai pasunkino mano studijas.
Reikėdavo dažnai ir naktimis studijuoti. Taip
praėjo trys metai, kol atėjo ta laimingoji diena
(1952 m. sausio 17 d.) kada gavau bakalauro
laipsnį. Pas dr. Kari Jirak baigiau kompozici
jos klasę, o muzikologija pas dr. Hans Tischler,

Po Amerikos 200 m. Jubiliejinio Brentwood 'o- Westwood 'o simfonijos koncerto, tarp amerikiečių
kompozitorių. Iš kairės: Dr. J. Vincent, UCLA Kompozicijos departamento dekanas, komp. G.
Gudauskienė, Dr. Ch. Haubiel, New York’o universiteto prof. emeritus, dirigentas Alvin Mills,
komp. Radie Britten ir komp. Don R. George, Universal Studio muzikos dept, direktorius.
After a concert by the Brentwood-Westwood Symphony Orchestra on the occasion of Los Angeles’s
200th Birthday. From left: Dean Dr. J. Vincent of the UCLA Music Dept., composer G. Gudauskas, N.
Y. University professor emeritus Charles Haubiel, conductor Alvin Mills, composer Radie Britten, and
Universal Studios Music Department Director Don R. George.

kuris vėliau dėstė Indianos universitete.
—Ar žmonos ir motinos pareigos rimtai
trukdė muzikinį darbą ar sugebėjai suderinti ir
vieną ir kitą?

—Motinos pareigos man buvo labai svarbios,
nes vyras, užsiėmęs savo pacientais, mažai
laiko galėjo skirti šeimai. Medicinos profesi
joje pirmoje vietoje yra ligoniai, o tik po to eina
šeima. Dirbdama Santa Monikos lituanistinėje
mokykloje, kur mokėsi ir mano vaikai, rašiau
daug muzikos mažiesiems. Taip buvo išspaus
dinta “Norėčiau skristi...” (Naujos dainos
vaikams ir jauniems. Išleido Santa Monikos,
West Los Angeles Lietuvių Bendruomenė) ir
“Meškiukas rudnosiukas”, muzikinis vaidi
nimas, kuris buvo pastatytas daugelyje Ameri
kos ir Kanados lituanistinių mokyklų parengi
muose, taip pat Adelaidėje. Australijoje.
Po Los Angeles 200 m. Jubiliejinio koncerto iš kairės: sol. J. Čekanauskienė, gen. konsulas Vyt.
Čekanauskas, pianistė Raymonda Apeikytė, dirigentas Alvin Mills ir komp. G. Gudauskienė.
Following a concert celebrating the 200th Birthday of the city of Los Angeles. From left: soloist J.
Čekanauskas, Lithuanian consul-general Vytautas Čekanauskas, pianist Raymonda Apeikis, conduc
tor Alvin Mills, and composer G. Gudauskas.
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Kai vaikai paaugo, su jų suorganizuotu jūrų
skautų orkestru “Baltijos vėjai” pastatėm eilę
muzikinių veikalų su solistais: Liucija Mažei
kiene. Rimtautu Dabšiu. Antanu Polikaičiu. o
iš jaunesnės kartos — Vyteniu Dūda ir llmara
Mažeikaite. Vertimus iš anglų į lietuvių kalbą
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paruošė Vita Sruogaitė-Kevalaitienė. “Spin
dulio” jaunimo ansamblio vedėjos ir dirigen
tės Onos Razutienės paprašyta, dažnai padėjau
ir šiam ansambliui.
—Atrodo, kad studijos Amerikoje, kurios
subrandino Tave ir sudarė progą suformuoti
požiūrius, atnešė ir didesnį aiškumą, kurlink
norėtum nukreipti savo gabumus muzikos pa
saulyje. Kokį kelią pasirinkai?

Po fortepijono kūrinių koncerto Čikagoje 1985 m. Iš kairės: pianistai Raymonda Apeikytė ir Manigirdas
Motekaitis, komp. Giedra Gudauskienė ir koncerto organizatorė A. Grinienė.
Following a performance of her Compositions for Piano in Chicago, 1985, from left: pianists Raymon
da Apeikis and Manigirdas Motekaitis, composer G. Gudauskas, and concert organizer A. Grinius.

Komp. G. Gudauskienė
įteikia kankles UCLA et
nomuzikologuos muziejui.
Iš k.: G. Gudauskienė, D.
Razutytė-Varnienė, muzie
jaus kuratorius R. Giles ir
Kristina Parker.
Composer G. Gudauskas
presents a Lithuanian
Kankles to the UCLA
Ethnomusicological
Museum. From L: G.
Gudauskas, D. RazutisVarnas, Museum Curator
A. Giles, and Kristina
Parker.

Liet. Operos sukakčiai paminėti suruoštame operos “Traviata” ištraukų koncerte. Ved. rolę atliko B.
Vizgirdienė, Rimtautas Dahšys ir Antanas Pavasaris. Rei. A. Žemaitaitis, muz. paruošimas G. Gudauskienės.
Tarp kitų dalyvių matome sol. V. Zaunienę ir aktorę Rūtų Lee.
At a performance of excerpts from La Traviata, celebrating the anniversary of the Lithuanian Opera.
Lead soloists B. Vizgirda, Rimtautas Dabšys and Antanas Pavasaris, director A. Žemaitaitis, music
arranger G. Gudauskas. Also visible Rūta Lee and opera soloist Vincė Zaunius.
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—Bestudijuodama Roosevelto universitete,
turėjau pereiti visas moderniąsias šio šimtmečio
technikas ir jas pavartoti savo kūryboje. Deja,
mano pirmos dainos, atliktos lietuvių publikai,
buvo per modernios ir publikos “nepasiekė”.
Tai buvo 1952 metais. Tada mečiausi [paskaitų
skaitymą apie lietuvių liaudies muziką bei mūsų
kompozitorius per “Margučio” radiją, bei
įvairiems lietuvių bei amerikiečių klubams.
Tik grįžusi į universitetą gauti gimnazijos
mokytojos teises, supratau, kad mokytojas turi
komunikuoti su klasės mokiniais. Vėliau pri
taikiau tai ir kompozicijai, rašydama jau pla
tesnei publikai. Kadangi jaunystėje studijavau
dainavimą net septynis metus, tarpais gaudama
stipendijas, gerai supratau vokalą. Sukūriau
apie 50 dainų, iš kurių virš 20 įvairių solistų-čių
bei vokalinių vienetų yra įgrota į plokšteles ir
apie 30 dainų yra išspausdinta.
—Pakalbėkim apie planus, kuriuos pavyko
įgyvendinti.

—Kai netikėtai pakliuvau į Amerikos 200
metų jubiliejinio koncerto programą su kitais
Amerikos kompozitoriais, buvau labai sujau
dinta. Nors dirigentas sakė neturįs laiko net
perklausyti mano muzikos, vėliau mano kūrinį
“Los Angeles Sketches” įtraukė [programą ir
net pats suorkestravo. Tai buvo vienas iš mano
planų, kurį pavyko įgyvendinti 1975 metais.
Dabar ruošiu fortepijono kūrinių kasetę:
atlieka pianistai Raymonda Apeikytė ir Mani
girdas Motekaitis. Su viduriniąja dalimi — varijacijos tema “Pasvarscyk, antela” - bus įgrota
mano sonata “Trys impresijos lietuviškoms
patarlėms”, kurias įgros čikagietis pianistas M.
Motekaitis. “Los Angeles vaizdus”, “Varijacijas suktinio tema”, suitą “Vilniaus prisimini
mus” bei “Koncertinį tango” atliks Los An
geles pianistė komp. Raymonda Apeikytė.
Technikinį darbą ruošia Povilas Jasiukonis.
Tikiuosi, kasetė pasirodys netolimoje ateityje.
Tai mano dabartinis planas, kurį baigiu
įgyvendinti.
Vis tik man artimiausia fortepijono kūryba,
kurioje aš nesivaržau dėl veikalų techniško
sunkumo, nes daugelį jų išpildė Los Angelėje
pianistiškai subrendusi Raymonda Apeikytė,
turinti magistro laipsnį iš Performing Arts
Kalifornijos universitete ir pianistas Manigir
das Motekaitis, turįs magistrą iš De Paul
universiteto Čikagoje.
Dar studijų laikais vis nusiskųsdavau, kad
mūsų kompozitoriai neįtraukti į enciklopedijas.
1948-51 metais radau tik Čiurlionį ir TallatKelpšą, (Columbia Encyclopedia of Music).
Kodėl nėra mūsų kompozitorių leidiniu bibliokose? Studijas baigus svarba lyg išblėso, kol
neatvažiavau į Kaliforniją. Čia studijavau
UCLA, įstojau į ASCAP — Amerikos Kompo
zitorių Draugiją, (panašiau į uniją), per tai ir
susidariau pažintis. Nunešiau į vieną leidyklą
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, KOVAS

keletą savo kompozicijų, tarp jų buvo ir tai, kas
jau spausdinta pas saleziečius Romoje. Tos
leidyklos savininkas buvo senas vienietis
Mr. Lensinger, ši leidykla specializavosi
pedagoginėje muzikoje. Peržiūrėjęs mano
gaidas jis pastebėjo, kad visai nėra lietuviškos
muzikos mokykloms ir kad aš, jo nuomone,
galėčiau tai atlikti. Taip rezultate jis išleido
keletu mano kūrinių. Tokiu būdu gavo pradžia
mano pasirinktas tikslas bandyti pravesti lie
tuvių muzika amerikiečiams.
Savo kompozicijas, išleistas Higland Music
Publishing Co. ir skirtas Amerikos pedagogi
nėms institucijoms, išsiuntinėjau daugeliui
Amerikos pedagogikos institucijų ir i daugelį
Amerikos universitetų muzikos departamentų
ir į viešąsias bibliotekas. Iš universitetų gavau
eilę gerų įvertinimo laiškų.

Po L. B. Santa Monikos Apylinkės suruošto liet, kompozitorių populiarių dainų koncerto.
Participants at a concert of popular songs by Lithuanian composers, presented by the Santa Monica
Branch of the Lithuanian World Community.

—Kiek žinau, Tavo veikalą pasirinko ir sim
foninis orkestras savo programai, ir girdėjau
jį radijo bangomis iš amerikiečių klasinės
muzikos stoties.
—Suita “Vilniaus prisiminimai” buvo atlikta
Brentwood-Westwood simfoninio orkestro š.
m. kovo mėn. 1 d. Paul Revere Jr. High School
salėje, kur visad vyksta šio orkestro koncertai..
Tai buvo šios suitos orkestrinės versijos prem
jera. Orkestracija — Alvin Mills (ASCAP). Tai
mano jaunystės vienų metų gyvenimo Vilniuje
šviesus prisiminimas.
—Grįžkime prie lietuviškos krypties muzikos,
tai būsimos operetės ‘ ‘Aldona ’ ’. Kada gimė ši
mintis, kaip ji vystėsi? Ar būtų įmanoma, iš
vertus žodžius, ją pristatyti amerikiečių publi
kai?

Operetės “Aldona” šokių vadovė Ramona Alseikaitė, aktorė Sigutė Mikutaitytė, libreto autorė R. K.
Vidziūnienė, Monika Krikščiūnienė, komp. Giedra Gudauskienė, sol. Birutė Vizgirdienė ir rez. Petras Maželis.
(Trūksta sol. Vytenio Dūdos ir akt. Vlado Gilia).
Participants in the operetta “Aldona.” From left: choreographer Ramona Alseikaitė, actress Sigutė
Mikutaitis, librettist R. K. Vidžiūnas, actress Monika Krikščiūnas, composer Giedra Gudauskas, soloist
Birute Vizgirda, and director Petras Maželis. Missing: soloist Vytenis Duda and actor Vladas Gilis.

—“Aldonos” operetės mintis gimė vos
atvažiavus Amerikon. Deja, kurio rašytojo
beprašiau, visi atsisakė parašyti libretų. Mat,
veiksmas vyksta mieste, dargi užsienyje...
Atsikėlus į Los Angeles ir sutikus aktyvių
žurnalistę, vaikystės dienų draugę Klevų
Vidžiūnienę, paprašiau, kad ji parašytų libretų.
Ji sutiko, — ir taip gimė “Aldona”. Mūsų
iškilusis režisierius Petras Maželis irgi mielai
sutiko režisuoti ir darbas jau vyksta.
Pagrindines roles atliks sol. Birutė
Vizgirdienė, Vytenis Dūda, pasižymėjusi
aktorė Sigutė Mikutaitytė, Vladas Gilys,
Monika Krikščiūnienė ir kiti. Pramatydama
mūsų emigracijos ateitį ir silpnėjančius chorus,
šokėjų grupė, atrinkta iš “Spindulio” jaunimo
ansamblio, operetėje atliks ir sumažinto choro
vaidmenį. Solo šokį ir kitus šokėjus paruoš
Ramona Alseikaitė.

O kai dėl pristatymo amerikiečiu publikai,
tai išvertus į anglų kalbų prieinamiausias būdas
būtu pristatyti operetę su tais pačiais daini
ninkais ir aktoriais, nes jie daugumoje čia gimę
ir anglu kalba jiems nesudaro problemos. Bet
tai galėtu būti daroma tik mažoje plotmėje. O
jeigu kalbama apie komercini pastatymų, tai
šiais laikais jau kalbama apie milijonines sumas
bei visai kitų lygį, kas šiuo metu tegali būti tik
svajonės.
Po “Vilniaus prisiminimai ” suitos (orkestruotos) premjeros. Kompozitorė G. Gudauskienė ir simfoninio
orkestro dirigentas, suitos orkestratorius, Alvin Mills, Brentwoode.
After the world premiere of Mrs. Gudauskas’s suite “Memories of Vilnius” in Brentwood. Composer
Giedra Gudasuksas is seen with conductor Alvin Mills.
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Pagyvensim — pamatysim.
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Giedros Gudauskienės kompozicijos:
Išspausdinta:
Išleista Saleziečių Romoje
1. Dainos sopranui (4 dainos)
2. Viešpaties pasaulis —žodž. B. Brazdžionio
3. "Norėčiau skristi" —Naujos dainos
mažiems ir jauniems (18 dainų).
4. ' 'Metų laikai'' populiarių dainų ciklas (4
dainos) žodž. Prano Lemberto

Išleista Higland Music Co.
5. Variations for Piano On Lithuanian Folk
Theme Songs
6. 3 Impressions on Lithuanian proverbs (for
piano)
7. Los Angeles Scketches (for piano)
8. Songs For Coloratura Soprano (4 dainos)
9. Meškiukas Rudnosiukas —muzikaliais vai
dinimas vaikams, žodž. Vytės Nemunėlio
spaudai paruošė Skaisgirys Čikagoje

13. Requiem mano draugams — ž. J. Švabaitės-Gilienės
!4. Cherry Blossoms — ž. E. Tumienės
15. Sugrįš pavasariai — ž. E. Tumienės
16. Mergaitė ir žvejys — ž. A. Nasvytytės
17. Myli — nemyli — ž- A. Nasvytytės
18. Simui — ž. R. Banaity!ės-Hennings
19. Peisažas — ž. P- Lemberto
20. Idėjos amžiais bus — ž. P. Lemberto
21. Širdis dar žydi — ž- P. Lemberto
22. Jūroj — ž. P. Lemberto.

Moterų chorui (aranžuota)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Medley on Lithuanian Folk Melodies
Metų laikai — ž- Pr. Lemberto
Ar ateisi? — ž. A. Žąsyčio
Akimis tau parašysiu — ž. G. Tulauskaitės
Iš visų kraštų — ž- Alės Rūtos
Pasvarstyk antele — liet, liaudies daina
Svajonės — ž. V. Kevalaitienės

Populiarios dainos
23. Sveikinimas jaunystei — ž. V. SruogaitėsKevalaitienės
24. Svajonės — ž. V. Sruogaitės-Kevalaitienės
25. Jaunystė — ž. V. Sruogaitės-Kevalaitienės
26. Skamba meilės varpai — ž- R- BanaitytėsHennings

27.
28.
29.
30.
31.

Tarp pušų — ž- A. Žąsyčio
Pabučiav imas — ž. A. Žąsyčio
Gal paskutini kartą — ž. J. Kaributo
Beprotė jaunystė — ž. J. Kaributo
Trumpi sapnai — ž. S. Nasvytytės-Valiukienės

32.
33.
34.
35.
36.

Balta ramunė — ž. Vytienės (Kanada)
Kregždutė — ž. Minelgos
Graži diena — ž. Alės Rūtos
Gyvenimas pagunda — ž. A. Karvelytės
Mirties sukūryje — ž. Gr. Tulauskaitės

Paruošta spaudai
10. Medley on Lithuanian Folk Songs -moterų
chorui
11. Lithuanian Folk Songs for the Young -piano
su melodija anglišku tekstu - vertė
V. Kevalaitienė
12. "Naujagimio sulaukus" -dainų ciklas (3
dainos)

Rankraščiuose
13.

Lietuvių liaudies dainų pynė
instrumentams:

—

a/ 2 cello su pijaninu
b/ 1 cello su pianinu
d Elektrinei gitarai, xylofonui ir piano
!4.
15.
16.
17.
18.

Sonata fortepijonui
Rondo — fortepijonui
"Vilniaus prisiminimai" —fortepijonui
Koncertinis tango
Kalifornijos aguona —žodž. E. Tumienės,
(su fortepijonu)

Teatro muzika
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lapės sąžinė — Alė Rūta
Kanarėl — K. Astrausko
Gintaro kraštas — P. Babicko
Trys ožiukai — vertė D. Sruogaitė-Bylaitienė
Meškiukas Rudnosiukas — V. Nemunėlis
Aldona (muzikinis veikalas)— libretto
K. Vidžiūnienės

Solo dainos
L Akimis tau parašysiu — žodž. G. Tulaus
kaitės
2. Daug pavasarių — ž. G. Tulauskaitės
3. Vai nedvelk — ž. J. Aisčio
4. Jaunystei — ž. J. Aisčio
5. Ei, jaunyste — ž. P. Orin ta itės
6. Aš čia, gyva — ž. B. Brazdžionio
7. Rytas — ž. B. Brazdžionio
8. Pakelėj — ž. B. Brazdžionio
9. Iš visų kraštų — ž. Alės Rūtos
K). Senas laikrodis — ž. L. Andriekaus
11. Gintarėlis — ž. L. Andriekaus
12. Pirmas pasimatymas — ž. J. Švabaitės
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Kelionė į Romą, Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui atžymėti.
Join the pilgrimage to Rome in 1987!
The 600th Lithuanian Christianity Jubilee
takes place June 24 — July 2, 1987.

Special celebration plans include:
Pope John Pauli Il’s audience with the Lithuanian pilgrims.
Holy Father’s Sunday Mass and Beatification at St. Peter’s Basilica.
Mass at St. John Lateran Basilica.
Mass at the Basilica of 12 Apostles.
Lithuanian choir performance at St. Peter’s Basilica.
Lithuanian Cultural Congress.
Buffet banquet at the Castel Sant’Angelo.

PRICES:
$1530.00
Hilton.......................... .... from Chicago
$1375.00
Sheraton/Boston......... ....from Chicago
$1310.00
Polo............................. .... from Chicago
$1255.00
Michelangelo/Grand.... ....from Chicago
$1090.00
Nordland..................... ....from Chicago
Departures from Los Angeles — add $150.00 to the above prices.
Departures from Boston, New York, Toronto — subtract $50.00 from above prices.
Prices do NOT include $13.00 airport taxes. Prices may fluctuate with the exchange rate.
PRICES INCLUDE: Round trip via ALITALIA 747 jet,
Hotel accomodations for 7 nights based on double occupancy
(Single supplement)
Continental breakfast daily
All transfers as per itinerary
Services of Tour Escort
Hospitality Desk
Luggage, porterage, land taxes
Buffet party at Castel Sant’Angelo

For further information call Regina Krutulis (312) 436-5566 or toll-free 1-800-331-3903. Or
directly contact the travel agent nearest you:
Audronė —Jūratė, c/o Audra Travel Corp., 1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A4,
(416) 532-8772
Romas Kezys, c/o Vytis International, 2129 Knapp St., Brooklyn, NY 11229
(718) 769-3300
Alex Lauraitis, c/o American Travel Serv., 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643
(312) 238-9787
Danguolė Majauskas, c/o Comtraage, Inc., 9265 Overdale Lane, Brighton, Ml 48116
(313) 229-6024
Mrs. Zalatoris, c»o Travel Advisors, Inc., 1515 N. Harlem Ave., Oak Park, IL 60302,
(312) 524—2244.
Romas Kezys is offering a 1-week preconvention tour through Germany and Switzerland.
Alex Lauraitis is offering two 2-week preconvention tours:
A. Venice, Innsbruck, Switzerland, Geneva, Lugano.
B. Venice Austria, Budapest, Yugoslavia.
He is also offering a1-week preconvention tour through Italy.
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VII LIETUVIU TEATRO
FESTIVALIS
Visus teatrus ir vaidintojus “nunešė”
Los Angeles Dramos Sambūris

Scena iš Putino dramos “Valdovas”: S. Mikutaitytė, geriausia aktorė; V. Dovydaitis,
geriausias aktorius apdovanoti žymenimis Vll-tajame Dramos Festivalyje.
Scene from drama “Valdovas”, by V. Putinas. On stage winners ofawards at the 7th Drama
Festival: S. Mikutaitytė, best actress, V. Dovydaitis, best actor.
Photo —J. Tamulaitis

1986 m. lapkričio 28-30 dienomis Čikagoje
įvyko Vll-sis lietuvių teatro festivalis.
Kultūros tarybos pirmininkės Ingridos
Bublienės pakviestas Petras Petrutis, Margučio
radijo vadovas,sutelkė keletą bendradarbių ir
kultūrininkų ir sudarė festivaliui ruošti
komitetų.
Festivalyje dalyvavo 4 lietuvių teatrai: Los
Angeles Dramos sambūris, Toronto “Ait
varas”, Hamiltono “Aukuras”, ir Čikagos
“Vaidilutė”. Be to, aktorius Vitalis Žukauskas
atliko humoristinę programų. Jis teatro festivalį
pradėjo lapkr. 28 d. (Padėkos dienų), ųtlikdamas “vieno žmogųus teatro” programų, kurių
sudarė komiški bei satyriniai pasakojimai,
operų ištraukos ir pn. linksmo pobūdžio daly
kai.
Po jo scenoje pasirodė jaunų Čikagos vaidin
tojų kolektyvas “Vaidilutė”, vadovaujamas ir
režisuojamas aktorės Marijos Smilgaitės. Buvo
suvaidinta vieno veiksmo komedija “Uošvė į
namus — tylos nebebus”.
Lapkričio 29 dienų vyko du spektakliui.
Hamiltono “Aukuras” suvaidino K. Inčiūros
3 veiksmų 8 paveikslų pasakų “Eglė žalčių
karalienė”. Rež. E. Dauguvietytė-Kudabienė.
Vaidino 22 aktoriai ir didelė gausa pagalbi
ninkų.
Tos pačios dienos vakarų Toronto “Aitva
ras” suvaidino Anatolijaus Kairio 3 v. kome
dijų “Sidabrinė dienų”. Rež. A. Dargytė-Byszkiewicz.
Sekmadienį, lapkričio 30 d., įvyko Los An
geles Dramos sambūrio pasirodymas. Losangeliečiai suvaidino V. Mykolaičio-Putino
dramų “Valdovas”. Rež. P. Maželis. “Drau
go” kultūrinio priedo bendradarbio žodžiais,
seni aktoriai gali taip užburti publikų, kad ji
praranda laiko sųvokų. Pirmieji du dramos
veiksmai praskriejo kaip minutė. Tai vaidintojų
Vinco Dovydaičio. A. Kiškio. R. Vitkienės ir
S. Mikutaitytės nuopelnas. įtampa nenutrūko
ir tolimesnėje dramos eigoje. Ji žiūrovų

L. A. Dramos Sambūrio Vll-jo Festivalio
žymenų laimėtojai. Iš k.: režisoriusdekoratorius Petras Maželis, Sigutė
Mikutaitytė, Vincas Dovydaitis, V-bos
pirmininkas.
Winners of awards at the 7th Drama Festival.
From I.: Director-stage decorator Petras
Maželis, Sigutė Mikutaitytė, best actress. Vin
cas Dovydaitis, best actor.
Photo —V.R. Pinkas
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dėmesio nepaleido iki dramos galo. Vaidinto
jai sudarė gerai susigyvenusio ansamblio
įspūdį. Ir jaunimas, ir senimas, ir didžiųjų
vaidmenų ir mažesniųjų rolių vaidintojai savo
uždavinį atliko darniai ir pasigėrėtinai. Publika
atsistojusi plojo, reikšdama susižavėjimą ir
padėką. Dramos sambūris, o ypač jo veteranai
vaidintojai, perėję kelių režisorių mokyklą,
parodė geriausius rezultatus.
Kaip ir kasmet, buvo sudaryta vertinimo
komisija, kurion įėjo: Dalia Sruogaitė-Bylaitienė, pirm., Mykolas Drunga, sekr., ir C.
Grincevičius, V. Lukas, ir Ad. Markelis,
nariai.

L. A. D. Sambūrio aktoriai, suvaidinę Mykolaičio-Putino dramą “Valdovas”.
Priešakyje iš k.: Ramunė Vitkienė, Vincas Dovydaitis, Sigutė Mikutaitytė, rež. Petras Maželis, Antanas
Kiškis. Antroje eilėje: Aloyzas Pečiulis, Arnoldas Kungys, Ema Dovydaitienė, Arvydas Raulinaitis, Sigitas
Raulinaitis, Fredas Prišmantas, Saulius Stančikas.
The cast of drama “Valdovas" by Mykolaitis-Putinas. Front. From l.: R. Vitkienė, V. Dovydaitis, S.
Mikutaitvtė, dir. P. Maželis, A. Kiškis. Second row: A. Pečiulis, A. Kungys, E. Dovydaitienė, A. Raulinaitis,
S. Raulinaitis, F. Prišmantas, and S. Stančikas.
Photo —Jonas Tamulaitis

Vertinimo komisija, norėdama paskatinti
jaunuosius vaidintojus buvo donsi; daugiausia
žadančio vaidintojo žymenį gavo Vincas
Olšauskas, o geriausia pagalbininkė — Audrė
Kižytė — abu “Vaidilutės” grupėje.
Daugiausia žadančios vaidintojos žymuo teko
“Aukuro” Irenai Žukauskaitei, o Vytautas
Stuikys apdovanotas daugiausia žadančio akt.
žymeniu. Vytautas Stuikys už du vaidmenis
“Eglėje” už Augino ir “Sidabrinėj dienoj” už
daktaro Gylio vaidmenį.
Festivalio laimėtoju išėjo Los Angeles
Dramos sambūris: geriausio vaidintojo žymenis
gavo Vincas Dovydaitis ir Sigutė Mikutaitytė;
už dekoracijas ir kostiumus žymenį gavo rež.
P. Maželis (kostiumus siuvo Ema
Dovydaitienė).

Scena iš V. Mykolaičio-Putino dramos “Valdovas”.
Iš k.: A. Pečiulis, T. Dabšys, A. Kungys, A.
Raulinaitis ir S. Raulinaitis.
Scene from drama "Valdovas" by V. MykolaitisPutinas. From l.: A. Pečiulis, T. Dabšys, A. Kungys,
A. Raulinaitis, and S. Raulinaitis.

Meno paroda New Yorke

Šių metų vasario mėn. 9-10 d. d. New
Yorke, Kultūros Židinyje vyko 14-oji lietuvių
dailininkų paroda, skirta 69 m. Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimui paminėti ir
prisiminti pirmąją lietuvių dailės parodą Vilniu
je, įvykusią prieš 80 metų. Parodą rengė L. B.
N. Y. apygarda. Pirm. A. Vakselis, atidarė
parodą ir. pagal įvertinimo komisijos pristatytą
sąrašą, įteikė dailininkams pinigines premijas
bei atžymėjimtis. Parodoje dalyvavo 22
dailininkai su apie 100 darbų.
Plačiau apie pirmąją dailės parodą Vilniuje
kalbėjo dail. P. Jurkus.
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Meno parodos Brooklyne atidarymo metu dalyvavo dalis menininkų. Sėdi iš k.: Nedda Nijolė Macelytė,
Elena Urbaitytė, Elena Kepalaitė, Vida Krištolaitytė, Gražina Krasauskaitė-Dragūnevičienė. Stovi: Aleksan
dras Vakselis, L. B. N. Y. apyg. pirm., Juozas Bagdonas, Algis Šalpukas, Jonas Rūtenis, Marija
Žukauskienė, Zenonas Ūselis, Paulius Jurkus.

Few of participating artists at the opening of Art Exibit in New York. Seated, from I.: Nedda Nijolė Macelytė,
Elena Urbaitytė, Elena Kepalaitė, Vida Krištolaitytė, Gražina Krasauskaitė-Dragūnevičienė. Standing:
Aleksandras Vakselis, A. L. C. N. Y. president, Juozas Bagdonas, Algis Šalpukas, Jonas Rūtenis, Marija
Žukauskienė, Zenonas Ūselis, Paulius Jurkus.
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Bernardas Brazdžionis
PO

Iš premijuoto rinkinio

AUKŠTAISIAIS

SKLIAUTAIS

VAIVORYKŠČIŲ TILTAIS

MAN KASDIENĄ MENAS

l širdį renku aš pavasario džiaugsmą,
l širdį rudens vėjų raudą renku —
Ir viltį ir nerimą, laimę ir skausmą
Ir akmenis žemės vingiuotų takų.

Man kasdieną menas dobilas raudonas,
Savo žemė, savas ežeras savasis,
Gale lauko, — šventas Nepomukas Jonas,
Jaujoje palikę prausias piktos dvasios...

Ir, miela, pas liūdną vidurnakčio vingį
Sustoji staiga sulaikyta širdies,
Ir grįžta aidai, metų žingsniuose dingę,
Ir kužda lyg balsas aušrinės žvaigždės.

Paupy su laumėm naktį susitikom
Kai jos žlugtą atšaloj velėjo...
Ašmenis išlaužėm, tartum ploną stiklą,
Aštrų plieno dalgį nešdami prieš vėją.
Gėrėm gerą girą, girdami ąsotį,
Valgėm duoną rugio be rupaus kūkalio,
Budo broliai — buvo žemė krauju soti
Biržėse birželio stebuklingai žalio.

I širdį renku aš pavasario žiedus,
Kad jie vidury sidabrinės žiemos,
Vasarvidžio saulei į naktį nuriedąs,
Pavasario sapną tau skleistų namuos.
Ir, miela, pas tolimą Nemuno vingį
Sustoji staiga sulaikyta širdies,
Ir grįžta veidai, metų sutemoj dingę,
Ir spindi atošvaistėj Siaurės Žvaigždės.
I širdį renku aš rudens gruodą skaudų,
Tavęs kad kely nesužeistų jisai,
Kad tavo gyvenimo gedulo raudą
Aš savo širdy numarinčiau patsai.

Ir rudenį — grįžta pavasario viltys,
Ir žiemos — vėl vasarų žydi žiedais,
Ir vėl — per bedugnę vaivorykščių tiltais
Eini, kaip svajonėse ėjus kadais.

BURTININKAS
O Viešpatie, argi ne tu
tuos kedrus auginai,
Ne iš tavų gelmių
šaltiniai semia srovę jauną,
Argi ne tavo galvą puošia kloniai ir kalnai,
Ne tu mūs sodus puoši flora irgi fauna?

Argi ne tu
sausus palaistai vynuogynus,
Argi ne tu lakštingalą giedot išmokei?
Argi ne tavo išmintį
regiu žvaigždynuos,
Ar vasaros džiaugsme
girdžiu ne tavo juoką?
Argi ne tu laukų lelijoj rytą gyveni,
Argi ne tu jos žiedą tamsią naktį saugai?
Argi ne tu kaip burtininkas sėdamas eini, —
Ir mūsų mažos dienos amžių metais auga?
O viešpatie, argi ne tu jaunystę dovanojai
Ir potvynius,
kad eitų upės iš krantų?
Danguj atėmęs rojų, žemėje sukūrei rojų —
Argi ne tu?
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Tėvas, aręs lauką, nevilty paskendęs,
Motina, suklupus nešdama vergiją,
Man kas dieną menas rytmečiais kaip
šiandien
Ir nuščiuvę metai vėl gyvai atgyja.

VAKARINĖ
l vakarę žarą mano akys krypsta,
Ieškau tolių toliuos vakaro prasmės,
Kol pro mūsų sodo aukštą eukaliptą
Man vakaris vėjas naktį atšlamės.
Man vakaris vėjas slaptą žodį neša
Iš aukštų padangių, iš gilių gelmių,
O aš jį kaip sūrų okeano lašą
Dienai nusilenkęs sielon sau semiu.

Dienai nusilenkęs vakarui pamoju.
Kai žara prigęsta žėrinčiam skliaute, —
Nei šešėliai dungso, nei dangus grūmoja,
Tik sumirga žvaigždės po nakties skraiste.
Tik sumirga žvaigždės, tik suošia marios.
Tiktai atsišaukia kaip seni varpai,
Dienos stebuklingos ir stebukladarės,
Kad tu pats kaip aidas tų dienų tapai.
Kad tu pats kaip aidas visą naktį šviesią,
Visą naktį tamsią belsies omeny
Ir žodžiu kalbėsi ir tyla kalbėsi,
Kad tik mirksniui miršti, amžiams gyveni.

Poetas-laureatas Bernardas Brazdžionis
Poet-laureate Bernardas Brazdžionis

JAV Lietuviu Bendruomenės 1986 metų
Literatūros premijai skirti komisija, kuria
sudarė pirm. Aušra Liulevičienė, sekr. Alfon
sas Šešplaukis ir nariai — Bronius Vaškelis,
Nijolė Martinaitytė ir Kazys Bradūnas,
perskaitę 1985—1986 metais išeivijoje išleistas
grožinės literatūros knygas ir prisiųstuosius
rankraščius, savo posėdyje 1987 m. vasario
mėn. 22 d. Jaunimo Centre Čiakgoje, nutarė
vienbalsiai 1986 metų JAV Lietuvių
Bendruomenės Literatūros premija (3000 dol.)
skirti Bernardui Brazdžioniui, pabrėžiant visa
jo kūrybinį indėlį lietuvių poezijos raidon.
Komisijai buvo atsiųstas poeto naujo eilėraščių
rinkinio “Po aukštaisiais skliautais”
rankraštis.

JUO TOLIAU- TUO ARČIAU
Gal ne taip suprantu,
Svetimi ką man sako skliautai —
Ar ten tu, ar ne tu,
Ar ten tavo šešėlis tiktai?..

Mano laime likimo dienų,
Mano vakaro laume šviesi.
Juo toliau nuo tavęs aš einu,
Tuo arčiau prie manęs tu esi.
Juo rečiau, juo silpniau
Plaka mano pavargus širdis,
Tuo garsiau, aš žinau,
Tavo pulsą, tėvyne, girdįs.
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BERNARDAS BRAZDŽIONIS — SUKAKTUVININKAS
Alfonsas Tyruolis

Iškilusis mūsų poetas Bernardas Brazdžionis
šįmet sulaukė 80 metų, taigi oktogenarinio
amžiaus sukakties. Jis buvo mano studijų
universitete kolega 1929-1933 metų laikotar
piu. ir mes ne karta žingsniavom Vydūno alėja
i “univerką” — taip tada studentai vadindavo
universitetų Kaune. Jis iš Gėlių rato, o aš iš
Beržų alėjos. O pakalnėj vėl dažnai susitik
davom Laisvės alėjos nr. 3 — Ateitininkų
namuose, kur jis redagavo “Ateities spin
dulius” ir turėdavo kitų literatūrinių reikalų.
Mielas ir atviras, paprastas, demokratiškas ir
neišdidus, mėgstąs moderuotą humorą, o kar
tu aktyvus ir veržlus, ir kūrybingai našus, toks
jis buvo ir pasiliko iki dabar.
Gimė Bern. Brazdžionis 1907 m. vasario 2
d. Stebeikėlių k., Pumpėnų vis., Biržų aps.,
taigi yra aukštaitis biržėnas, senųjų sėlių
palikuonis. Su tėvais anksti išvyko į JAV ir ten
gyveno iki 1914 m., kada vėl grįžo į Lietu
vą. Taigi buvo pasidaręs gan ankstyvas “ame
rikonas”. Baigęs gimnaziją Biržuose, 1929 m.
rudenį įstojo į Lietuvos universiteto humani
tarinių mokslų fakultetą studijuoti lietuvių
literatūrą. Jis jau tada buvo žinomas poetas,
nors dar tebuvo tik 21 metų amžiaus. Dar gim
nazijos suole 1926 m. su savo draugu buvo
išleidęs eilėraščių rinkinį “Baltosios dienos”
o 1928 m. poemą “Verkiantis vergas”, kur
poetiniu žodžiu kėlė alkoholizmo problemą, o
eilėraščių rinkiny troško, kad “tauta išaugtų vėl
į tūkstantmeti medį”. Ypač tada jis jau buvo
pagarsėjęs Vytės Nemunėlio slapyvardžiu kaip
produktyvus vaikų poezijos kūrėjas, iki dabar
išleidęs mažiausia 20 rinkinių, o kai kurių
knygų net po kelias laidas.
Kai Bern. Brazdžionis pirmą kartą atėjo į
studentų literatų “Šatrijos” susirinkimą (su
padėvėta humanitaru kepuraite, taigi lyg
“senas” studentas), visi tik ir šnibždėjo apie
neeilinį svečią, jau žinomą poetą.
Baigęs universitetą Bern. Brazdžionis kurį
laiką mokytojavo, o nuo 1937 m. dirbo “Sa
kalo” knygų leidykloj. Valstybinėj leidykloj ir
buvo Maironio vardo literatūrinio muziejaus
kuratorium. 1944 m., bolševikams antrą kartą
artėjant prie Lietuvos, su šeima pasitraukė į
Vokietiją, kur ilgesnį laiką gyveno
Ravensburge. 1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Bostone, kur dirbo Lietuvių en
ciklopedijos leidykloj. 1955 m. persikėlė į Los
Angeles. Kalifornijoj, kur redagavo “Lietuvių
dienas”, kol 1972 m. išėjo į pensiją. Dabar
gyvena Vista. Kalifornijoje, tarp Los Angeles
ir San Diego. 1961-65 m. buvo Lietuvių Rašy
toju Draugijos pirmininku, taipgi nuo 1979 m.
iki 1982 m. Prie kūrybinio darbo sąlygų
palengvinimo daug prisidėjo žmona Aldona.
Bern. Brazdžionis yra išvaręs plačias vagas
poezijos ir apskritai lieteratūros baruose. Be
visos eilės išleistos poezijos knygų, jis redagavo
suaugusių, jaunimo ir vaikų žurnalus, tai:
Ateities spinduliai. Lietuvos studentas. Pradal
gės, Dienovidis, Eglutė, Lietuvių dienos. Jis
ruošė ir vienkartinius leidinius ir knygas, tai:
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Pirmieji žingsniai. Literatūros metraštis. Trem
ties metai. J. Aisčio “Pilnatis”, Maironio
“Pavasario balsai”, Lietuvių poezijos antologi
ja. J. Brazaičio ir J. Stebeikio slapyvardžiais
daug rašė recenzijų, knygų apžvalgų. Yra
vertęs į lietuvių kalbą poezijos iš vokiečių ir
anglų kalbų. Ir į pensiją išėjęs tebebendrauja
su mūza — yra paruošęs naują poezijos rinkinį
“Po aukštaisiais skliautais”, už kurį 1987 m.
paskirta Lietuvių Bendruomenės premija.
Literatūros istorikas Pr. Naujokaitis Bern.
Brazdžionį vadina tautos, Dievo ir per pa
saulį keliaujančio žmogaus-pilgrimo poetu.
Tartum kilimo raštą skaitydami, matom jo
poetinę metamorfozę. Iš bandymo estetiškai ap
sipavidalinti jis pereina į tvirtą etinį bei religinį
apsisprendimą kūryboj. Čia jis atspėjo lietuvių
tautos aspiracijas, įsiliejo į tautos sielą. Tai
žymu jau pačiam pirmajam jo eilių rinkiny. Bet
dar daugiausia save tebedainuoja ir
“Amžiname žyde” (1931), tame groteskos ir
manieros nestingančiame rinkiny, bet ir čia jau
norėtų, kad “sutemų kraštas vosilkų žiedais
pražydėtų”.
Po šitos įžangos Bern. Brazdžionis pamato,
kad jo kelias bus ne dionizinio esteto ir ne im
presionisto, bet apokaliptinio šauklio ir ekspre
sionisto. Toks jis jau yra į gan aukštas poezi
jos viršūnes pakopusiuose rinkiniuose “Krin
tančios žvaigždės” (1934) ir “Ženklai ir
stebuklai” (1936, “Sakalo” premija).
Tautos opos, oportunizmas, karjerizmas
poetui pasirodo kaip mirtis: “gyvų gyventojų
mirę namai ir mirę gatvės”. Jis nenori
“mirštančios Jeruzalės”. Jis pliekia “aveles
prisiplakėles” ir gretina šv. Pranciškaus
“juodas žaizdas” su tautiečių “baltom vilom”.
Dabar poetas taip pat prabyla biblinių žodžiu,
nes su tais, kur “švelniais drabužiais vilki” jau
nesusikalbėsi švelniai. Taipgi jis žino, kad
laimė “pasislėpus po graudžiu pavidalu, po
Jėzaus smūtkeliu”. Poetas sugieda reto grožio
himną Kristui Karaliui, su kuriuo “eis visa
Lietuva”.
Tada įvyksta kažkas nepaprasto, bet jau nu
jausto. gal net išpranašauto. Tautai grįžta iš
įtartinos malonės Vilnius, bet ją pačią rytinė
letena prispaudžia (“išvaduoja”). Rinkiny
“Kunigaikščių miestas” (1939, Valstybinė
premija) atgyja Maironio tradicija, net
pasinešimas poemai. Tai metas, kad poetas
ciklu “Saukiu aš tautą” (1941) pradeda atvirai
šaukti lietuvį burtis prie lietuvio, to “aisčių
žiedo”, kada jis turi likti gyvas, bet jei mirtų,
liks Motina (Tėvynė).

Tautos gavėnia palieka pėdsakus rinkiny “Iš
sudužusio laivo” (1943), kur atsigarsi “Ženklų
ir stebuklų” tikėjimas stebuklu, kurs prikels
mūsų žemę. Tada poetas jau tiek buvo subren
dęs, kad davė savo rinktinės poezijos knygą
garsiuoju “Per pasaulį keliauja žmogus” var
du (ligi šiol išėję trys laidos).
“Viešpaties žingsniai” (1944) buvo lyg
pasimeldimas prieš didelę kelionę, lyg Jo valios
išpažinimas. Visi vadai, tie “atilos” apvilia,

poetas dar daugiau pasitiki tik vienu Geruoju
vadu: “Tik Tu per potvynius gali išvest mus,
Kristau”.
Su tuo pasitikėjimu buvo pasveikinta sava
noriška tremtis. Rinkiny “Svetimi kalnai”
(1945, Sviet. valdybos premija) atsispindi ne
tik sunki poeto dalia tremty (liejyklose, it vergų
stovyklose), bet ir jo subtili meilė tėvynei, kuria
jis taip rūpinos namie dar būdamas. Jis ją mato
dabar “tūkstančiuos žaizdų”. Tas tėvynės
meilės subtilumas atsispindi ir “Siaurės
pašvaistėj” (1947).
Tėvynės meilė ir ilgesys negęsta ir dvyliktoj
Bern. Brazdžionio poezijos knygoj “Didžioji
kryžkelė” (1953, Liet. raš. draugijos premi
ja). Greta naujų siužetų (UNO) čia svarbią vietą
užima ’’brangieji akmenys”: tikėjimas, tautos
kraujas, jos gamta.
Vienas iš paskutiniųjų rinkinių “Vidudienio
sodai” (1961, “Aidų” premija) pasižymi ypač
gera ir atbaigta forma. Bern. Brazdžionio 60
m. amžiaus sukakties proga išėjo stambus ir
puošnus leidinys “Poezijos pilnatis” (1970),
kur randame kruopščią visų poezijos rinkinių
atranką.
Periodikoj dalimis spausdinta poema “Vai
dila Valiūnas” vaizduoja kanklininką, kurs
aštru žodį taria tautos pavergėjams ir guodžia
savo tautiečius.
Prie Bern. Brazdžionio literatūrinės veiklos
dar reikia pridėti jo dalyvavimą gausiuose
literatūros bei poezijos vakaruose tiek tėvynėje,
tiek užjos ribų. Savo poeziją jis skaito pakiliu
balsu, kartais net “ugningai”.
Dar žodis dėl Bern. Brazdžionio poezijos for
mos. Tam tikrą metamorfozę yra patyrusi ir jo
poezijos forma. Ankstyvoji jaunystė bando
laužyti tradicinę formą, už ką bara A. Jakštas.
Tačiau Brazdžionis nepasiduoda “lais
vų ritmų” bangai, nešasi gilią rimo sąmonę ir
nemėgsta naudotis asonanso laisve. Bet jo rimas
lankstus, įvairus, daug kur naujas, nors ir
vietom eina ligi akrobatikos, pvz. perkėlimo
žodžio skiemens rimui. Po “Viešpaties žing
sniai” (1944) vėl šliejasi arčiau maironinio
eiliavimo.
Kad ir kaip paprasta Bern. Brazdžionio poeti
nė forma metrikos atžvilgiu (vyraujantis jam
bas), tačiau ji labai įvairi ir sudėtinga poetinių
priemonių atžvilgiu. Vaizdų ir palyginimų jis
imasi iš Šventraščio, Apokalipsės. Pasinaudo
ja jis ir liaudies daina ir liaudies giesme, kai
reikia. Jis drąsiai prabyla senybiniais žodžiais
ir posakiais, nes jie jo lūpose darosi gyvi ir šilti,
“nebaisūs”.
Gal kai kur nugirsi Maironio ar Baranausko
gaidą, gal Goethes ar Rilkės, tačiau tai ne
įtakos, o tik poetinis puošmuo, nesiekiąs esmės,
kuri yra pirmapradė ir savaranki. Sukūręs savo
“mokyklą” dar namie, Bern. Brazdžionis ir
tremty bei išeivijoj neliko be įtakos mūsų
jauniesiems poetams.

* Skaityta per “Lietuvos aidu" radiją
Čikagoje.
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, KOVAS
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Imkit naują knygą ir skaitykit
Pirmosios lietuviškos knygos autorius M.
Mažvydas dar XVI-tame amžiuje pasakė: ‘ ‘Bro
liai ir seserys, imkit mane ir skaitykit...’’ Nuo
tada lietuviai visada brangino naujas knygas
atidžiai su jomis susipažindami.
“Lietuvių Dienoms’’ malonu paminėti buvu
sios redaktorės ir bendradarbės Dailios Mackialienės knygą-romaną “Beržas už lango’’,
1986m. gale išleistą “Nidos“, finansuotą kelių
mecenatų.
D. Mackialienė gabi įvairiuose menuose:
aktorė, režisierė, ilgai vadovavusi Los Angeles
Dramos sambūriui ir sėkmingai pastačiusi
daugelį scenos veikalų. Ji ir piešia, ir sugeba
vaizdžiai rašyti. Redaguodama “Lietuvių
Dienas ’ ’, būdama L. A. Dailiųjų Menų klubo
nare, plačiau susipažino su išeivijos rašto
Žmonėmis: pradėjo ir pati spaudoje bendradar
biauti. Dažnai “Tėviškės Žiburių“, “Lietuviai
Amerikos Vakaruose“, “Lietuvių Dienų“ ir
kitur periodikoje bendradarbiauja rašiniais ir
teatro bei knygų recenzijomis. Už scenos
veikalą “Nepripažintas tėvas“, vaidintą L. A.
Dramos sambūrio (pirm. V. Dovydaitis) Los
Angeles mieste ir Teatro Festivalio metu
Čikagoje, laimėjo premiją.
‘ ‘Beržas už lango ’ ’, pirmas autorės romano
debiutas, parašytas impresionistiniu stiliumi;
čia mėginama pavaizduoti gyvenimą išeivio,
kovojančio su ypatinga savo silpnybe, jau
beveik liga. Romanas įdomus vidiniu sąmonės
srautu ir pakaitomis realiais vaizdais; tai ir
sudaro siužetinį audinį, kurį pradžioj skaityto
jui sunku suvokti, bet vėliau jis nušvinta
aiškesnėm ir gana psichologiškom pagrindinių
veikėjų būsenomis ir jų konkrečiu gyvenimu:
svajonių, meilės, apsivylimų, net tragedijų.
Skaityti įdomu, traukia sužinoti Algio, Bar
baros, Snieguolės likimus... Netikėta romano
pabaiga — skaitytojui atlygins už įtemptą
dėmesį.
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, KOVAS

Moteris, kuri klausė mano vardo, laikė mane
apkabinusi per pečius o kita ranka glostė mano
plaukus. Aš stengiausi išpasakoti jai mūsų
kelionę, kad ji žinotų, kodėl aš čia esu vienas.
—Vis tarėmės kur susėsti ir pavalgyti, nes
jau buvome alkani. Ypač aš. Vieni norėjo
susėsti kur prie šieno kupetos, kiti norėjo —
kur prie upelio, ar kokių medžių pavėsyje, nes
saulė jau buvo tiesiai virš galvos ir kepinte
kepino. Mama atsidusdama kartojo:
“Dievas vienas žino, kur tie prakeikti
vokiečiai nusivarė mūsų juodbėrėlį. Koki
būtume laimingi, jei jį dabar turėtume.
Nereikėtų dabar tempti tuos ryšulius. Mano
rankos jau iki žemės išsitęsė.”
O man atrodė, kad mamos rankos nei kiek
nepailgėjo. Jos buvo lygiai tokios, kaip ir visų
kitų.
“Nors trenk visa žemėn, ir eik laukais,
kaukdamas iš nusivylimo!” — ko ne pro ašaras
ištarė mama.
Vežimą ir tą juodbėrėlį dėdė Jonas gavo iš
savo brolio, kuris nutarė pasilikti saugoti namų.
Ant to vežimo susidėjome savo daiktus. Dėdė
Jonas sėdėjo vežime, o aš šalia jo tampiau
vadeles, o juodbėrėlis traukė kiek tik įmany
damas. Taip bežygiuodami per porą dienų
pasiekėme Vokietijos sieną.
Prie sienos, nors aš ten jokios sienos
nemačiau, prisijungė dar daugiau žmonių su
ryšuliais, nes visi norėjo kuo greičiau pasprukti.
Aplinkui labai šaudė iš kulkosvaidžių, kuriuos
vežiojo lėktuvuose. Tad visi, tekini, pastum
dami vežimą, bėgome per medinį tiltą į Vokieti
jos pusę. Paskui jau ėjome laukais, siaurais
keliukais, kur klimpo ratai ir arkliukui buvo
labai sunku. Vyrai, net pečius įrėmę stūmė
ratus, kad tik kuo greičiau atsitolintume nuo
fronto.

Vieną rytą, atėję du vokiečių kareiviai,
išmetė visus mūs daiktus iš vežimo ir patys
įsėdę nuvažiavo, net nieko nepasakę. Likome
stovėti vidury laukų su visais išmestais daiktais.
Tada keli atsiskyrė ir nuėjo savais keliais. Mūsų
grupė sumažėjo. Mama sakė, kad taip bus
geriau, būsime mažiau pastebimi.
Vyrai bijojo, kad jų nepaimtų į karą. Aš
negalėjau suprasti, kodėl reikia bijoti kariauti.
Jei tik mane imtų, — aš su džiaugsmu eičiau.
Mes tiek karų vesdavome kieme su vaikais. Tik
iš lazdų pasidarę šautuvus, pakeldavome tokį

Autorė gerai valdo sakinį, vaizdus ‘ ‘piešia
vietomis gana stipriais ir taikliais
išsireiškimais; kiekvieno atskiro vaizdo ar
vaizdelio visuma, pro impresionizmo “rūką“,
palengva išsikristalizuoja ir darniai pinasi į
siužeto visumą. Dailios Mackialienės kalba
gera, stilius išlaikytas,— tuo ji pralenkia ne
vieną paskiausių metų debiutantą.
Sveikiname autorę Dalilą Mackialienė!
A. L. D.

karą, kad net nosys būdavo kruvinos. O su
tikrais šautuvais, su tikrais tankais, — būtų
didžiausias malonumas ir džiaugsmas. Jie visai
nesupranta, koks yra malonumas žaisti karą.
Gal todėl, kad jie jau seni.
Aš, tur būt, niekada nesuprasiu tų didelių
žmonių...
Tik mano tėtis sakė, kad, mudu su mama
apgyvendinęs saugioje vietoje, jis, nieko
nelaukdamas, išeis kariauti. Aš stengiausi būti
jam geras, galvojau, gal ir mane ims kartu.

Taip galvojau žingsniuodamas šalia vežimo,
ranka įsikabinęs dėdės Jono kelnių kišenės.
Pagaliau sustojome ant upelio kranto: pailsėti
ir užvalgyti. Upelio vingyje buvome apsupti
medžių ir krūmų. Visi savo įkaitusias galvas
sukišo į pavėsį, nes saulė svilino. Upelio van
duo žvilgėjo saulėje ir, bėgdamas per akmenu
kus, virpėjo. Tame vandens virpėjime aš pama
čiau daugybę žuvelių, žaidžiančių vandens
paviršiuje, ir, nieko nelaukdamas, šokau į upelį
tų žuvelių gaudyti. Jos nardė apie mano kojas,
apautas batais. Aš mėginau rankomis sugrieb
ti mažytes žuveles, bet jos pradingdavo, vos
palietus vandenį.
Mama pamačius, kad aš braidau po vandenį
‘su batais, labai supyko ir sakė, kad aš labai dar
kvailas vaikas ir braidau su batais po vandenį,
kaip karvė. Aš niekada nemačiau karvės su
batais. Gal jos vasarą vaikšto basos... Po tokio
subarimo, aš taip susigraudinau, kad net valgyti
noras praėjo. Pradėjau verkti. Kazytė sakė, kad
turėjau bristi į vandenį iki kaklo, tai būčiau bent
žuvų pilnas kišenes prisisėmęs. Bet aš manau,
kad ji tik juokavo. Dar sakė, kad būtume turėję
bent skanią vakarienę. Ji tikrai juokėsi. Tada
ji nušluostė mano veidą, numovė šlapius batus
ir kojines; išplovė ir viską pakabino ant šakos,
kad saulėje išdžiūtų. Prasižioję batai atrodė,
kaip žvėries nasrai.
Ji man liepė daugiau neverkti, nes kelias dar
ilgas ir dar daug kartų reikės verkti. Tai
pritruksiu ašarų. Ji dar sakė, kad ašaros sunkus
daiktas ir jas reikia kai kada nulašinti. Tada
būna lengviau. Suramintas, kad batai ir kojinės
grei išdžius, nes saulė jau užkūrė tą patį didįjį
pečių, ir jos liepsnos pasiekia net mus,
krūmuose pasislėpusius, atsisėdau šalia jos ir
pradėjome valgyti. Prie Kazytės patiestos
skarelės susėdome tik aš, šuniukas, kurį Kazytė
nuprausė, pašlapinusi galą rankšluosčio upely
je, ir Kazytė. Ji padėjo šviežios iš vokiečių
gautos duonos, sūrio, porą virtų kiaušinių ir
pomidorų man ir didesnį — sau. Šuniukas
pomidorų nevalgė.

Prie medžio stovėjo uniformuotas kareivėlis,
kuris irgi keliavo su mumis. Jis nieko neturėjo
su savimi, tik dvi granatas. Kazytė davė jam
duonos, lašinių ir savo pomidorą. Tad visi,
susėdę ant upelio kranto, krūmų pavėsyje
valgėme lašinius, sūrį, kiaušinius ir pomidorus.
O upelyje sidabrinės žuvytės narstė saulės
spinduliuos.
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Pavalgęs aš pasijutau toks pavargęs ir tik
laukiau, kada ši kelionė baigsis ir vėl būsime
namie.
Bet čia niekas nekalbėjo, kad grįšime namo.
Paklausti bijojau, nes mamos užverktos akys
nieko gero nežadėjo.
Pavalgę, maisto likučius sudėjome į krepšį
ir teta Kazytė siūlė, nieko nelaukiant žygiuoti
pirmyn. Negalėjome gaišti, nes ji sakė, kad
raudonasis slibinas jau lipa ant kulnų.
Aš net atgal atsigręžęs pažiūrėjau, ar jis dar
toli nuo mano kulnų...
Mūsų grupės tyliausias keliauninkas, unifor
muotas kareivėlis, su dviem granatom už diržo,
žengdamas visų priekyje, graudžiai uždainavo:
“Bereik, motinėle, mane auginai, bereik
mažutėlį nenuskandinai”... Šia daina dažnai
dainuodavo dėdė Vincas, eidamas šieno piauti,
užsidėjęs dalgį ant pečių. Jis buvo mano mamos
brolis ir jiedu susitikę visada apsikabindavo.
Dėdė Jonas tik tiek jam atsakė: “Gerai kad
šuniukas nesupranta apie ką jis dainuoja, nes
jis pradėtų kaukti.”
Teta Kazytė nykščiu perbraukė sau per veidą
ir visi ėjome tylėdami. Aš nežinau, ar po visų
dainų turi būti taip liūdna? O ta saulė iš savo
didžiojo pečiaus varė tokį karštį ir taip švietė,
kad reikėjo prisimerkti. Aš taip norėjau likti
prie upelio ir kartu su šuniuku saldžiai užmigti.
Kaip būtų gera atsibusti savo lovelėje šalia
meškiuko. Vargšas mano meškiukas. Taip
norėčiau žinoti, ką jis dabar veikia. Greičiausiai
verkia vienas pasilikęs...
Nuo dabar stengiausi būti mamai geras ir
dažnai pabučiuodavau jos ranką. Ji nusišyp
sodavo, paglostydavo mano galvą, pataisydavo
man ant akių smunkančią kepurėlę,
padrąsindavo žygiuoti sparčiau, kad neatsiliktume nuo kitų.
Be manęs ir šuniuko mūsų grupėje dar buvo
mano mama, tėtis, teta Kazytė ir dėdė Jonas.
Kiti buvo svetimi: tai daktaras su uniforma,
kareivis su žvaigždutėmis ant pečių, mokyto
jas Stasys su žmona One ir kareivėlis su
granatom. Nuo jo visi šalinosi ir laikėsi kuo
toliau, bijodami tų granatų sprogimo. Jis
visiems aiškino, kad jos esančios nepavojingos,
nes neturi kapsulių ir dėl to negalinčios sprogti.
“Tai kam jas neši, jei jos niekam vertos? —
užklausė dėdė Jonas. “Mesk kur į krūmus ir
tegu sau rūdija.”
“Tai kaip čia atrodys? Kareivis ir be jokio
ginklo. Nesvarbu, kad jos neveikia, bet iš lauko
atrodo — baisus ginklas. Ir kai tik vokiečiai jas
pamato, tuoj duoda ir duonos ir pieno, kad tik
greičiau pasišalintume. Bijo. Aiškiai matyti,
kad bijo”.— Sustojus kiek pailsėti, įrodinėjo
kareivėlis.
“Oho, vokiečiui ginklas, tai kaip gaidžiui
skiauterė. Niekur nuo jos neatsiskiria”,—
juokavo Kazytė.
“Matot, kur tik pas vokiečius ko paprašėm,
tai nei vienas neatsisakė”,— Kazytės padrą
sintas, jau garsiau aiškino kareivėlis. “Tai dėl
to, kad dvi granatos pas mane už diržo. Jei tų
granatų neturėčiau, tai špygą gautumėt. Nebūt
nei špek, nei brot. Aš žinau ginklo svarbą ir
man nepasakokit pasakų, kad šios granatos
nieko nereiškia”,— kaip kirviu nukirto karei
vėlis ir dar tvirčiau suveržė diržą, už kurio
laikėsi užkištos granatos.
Bet mama liepė jam pasirinkti granatas, ar
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kelionę su mumis kartu. Ji sakė, kad vokiečiai,
radę pas kurį ginklą, įtars, kad esame kokie
šnipai ir ginkluoti einame per jų žemę. Tos
granatos nepadeda gauti nei maisto, nei
nakvynės. O bėdos galime turėti labai daug. Ir
dar pridėjo:
“Jei Kazytė nemokėtų vokiškai kalbėti ir
gražiai šypsotis ir su mumis nebūtų Algiuko,
tai iį tavo granatų duonos neiškeptume.”
Aš iš karto paūgėjau, išgirdęs, koks svarbus
esu visoje šitoje grupėje.
“Tik dėka Kazytės ir Algiuko iki šiol
neturėjome vargo su maistu. Kai pats pasieksi
savo dalinį, jei iš viso jį teks kada pasiekti, —
gausi naujas granatas ir galėsi sprogdinti, kiek
tik pačiam tilps. Mes siūlome tau pasirinkti:
mus — ar grantas už diržo”.— Įsakančiai
nukirto mama.
Kareivėlis, nieko nesakęs, apžvelgė visus ir
nuėjo per dobilų lauką. Aš nusekiau iki
pusiaukelės ir sustojau. Pasiekęs krūmus,
išsiėmė iš po diržo abi granatas, pabučiavo ir
padėjo prie krūmų. Paskui išsitempęs atidavė
pagarbą ir, nuleidęs galvą grįžo prie visų. Aš
buvau labai susigraudinęs. Tik dabar supratau,
kaip reikia gerbti savo žaislus.
“Padariau, kaip ponia pageidavote”,— pro
ašaras ištarė jis. “Su verkiančia širdim at
sisveikinau su savo kovos draugais — ramybės
dėlei. Bet jeigu kas atsitiks ir nebus kuo apsigin
ti — nekaltinkit manęs. Aš žinau, kad pasielgiau
ne kaip karys, bet kaip bailys. Bet aš visada
nusileidžiu daugumos nuomonei. Toks jau
mano būdas. Šį kartą, gerbdamas ponios
pageidavimą, atsisakiau to, kas man buvo
brangiausia”. Kiek galėdamas pamėgdžiojau
kareivėlio kalbą.
Man tikrai buvo gaila kareivėlio. Aš žinau,
kaip sunku skirtis su žaislais. Nors aš granatų
niekad neturėjau, bet buvo sunku skirtis ir su
švininiais kareiviais, su aplūžusiais
automobiliais ir viena vienintele patranka. Jeigu
aš būčiau turėjęs nors vieną granatą, tikrai
būčiau ją su savimi pasiėmęs. Bet, turėdamas
šuniuką apie paliktus žaislus visai užmiršau.
Šuniukas kasdien darėsi sunkesnis ir
sunkesnis. Tai daktaras padėdavo man jį nešti.
Kartais jis ir mane ant pečių užsikardavo. Tada
šuniukas sėdėjo tiesiai jam ant galvos, ant
kepurės, o aš ant kaklo ir laikiau apsikabinęs
šuniuką, kad abu nenulėktume kur į griovį. Visi
juokdavosi iš tokios procesijos. Dėdė Jonas vis
pasišaipydavo:
“Dabar tetrūksta tik varnos ant viršaus,”—
juokdamasis sakydavo,— tada jau būtų tikras
paminklas. Galėtume statyti į avižas ir visiems
parodyti, koki narsūs kariai kūrė Naująją
Europą”.
Ir garsiai ant visų laukų nusikvatodavo.
Bet niekas nesijuokė. Dėdė Jonas labai
nemėgo pasipūtusio uniformuoto daktaro, kuris
vis lindo arčiau prie Kazytės ir didžiavosi savo
dviem žvaigždutėm ant pečių. Dėdė Jonas buvo
policijoj, toj kur su arkliais. Jis per visokias
šventes ant arklio jodinėdamas, stūmė žmones
kuo toliau nuo prezidento. Tuo jis labai di
džiavosi ir nenorėjo nusileisti daktarui, kuris
irgi save labai aukštino.
Dėdė Jonas juokdavosi, kad karininkas vietoj
šalmo eina šunį ant galvos užsidėjęs. Dėl to visa
Lietuvos kariuomenė ir išbėgo su šunimis.
Aš labai pykdavau ant dėdės Jono, kai jis

išjuokinėjo daktarą, kuris buvo man geras, nes
nešė mano šuniuką. Į mamą kreiptis, kad ji
užtartų — nedrįsau. Jos įtemptas veidas, be
šypsenos mane baugino. Ji tik paglostydavo
mano galvą, pailsusia nuo ryšulio nešimo
ranka, ir man tyliai vis sakė, kad aš turiu
grūdintis, nes mudviejų laukia daug didelių
vargų. Ji man papūsdavo mano skaudančią koją
ir nuo to man darėsi geriau. Tėtis ją bardavo
už tokį nuliūdimą ir sakė, kad taupytume jėgas,
nes bolševikus sumušus, visi grįšime namo ir
vėl viskas bus gerai. Ir aš jau pradėjau laukti,
kada pasuksime atgal. Taip norėjau, kad tai
būtų kuo greičiau, gal net rytoj...
Nežinojau, nežinojau, kad reikės taip ilgai
laukti, kol vėl pamatysiu Vilnių.
Mama, padėjusi ryšulį ant žemės, tik pa
linguodavo galva, pasitaisydavo užsmukusią
skarelę, pakišdavo po ja išlindusių plaukų
kuokštelį ir tyliai melsdavosi. Su ja ir aš kar
tojau: “Dieve, pasigailėk mūsų. Dieve, neap
leisk mūsų”.
Tėtis rūsčiai pažvelgdavo į jos nuliūdusį
veidą ir nusisukęs kažką murmėdavo.
“Mano širdis sako, kad mūsų laukia kieta ir
sunki dalia. Ar ištversime? Be tėviškės, be
namų. Savuos namuos ir vargas nešti ne taip
sunku, kaip svetur”,— lyg pati sau kalbėjo
mama.
“Neapsimesk kažkokia aiškiarege, o žiūrėk
į gyvenimą praktiškai. Tik paniką keli,”—
piktai užriko tėtis.
Niekada nemačiau savo tėčio tokio pikto.
Mama juk nieko blogo nepasakė. Tik jos akys
vis žvelgė įaukštį, lyg ji norėtų kažką pamatyti
pilkoje padangių aukštumoje. Ir aš žiūrėjau
aukštyn, norėdamas pamatyti tai ką matė ji.
Tėčio subarta ji labai nuliūdo ir, nieko
nekalbėdama, žengė dideliais žingsniais pirma
visų.
Diena pasidarė lyg išrūgos, kai močiutė jas
išspausdavo iš sūrio. Tokia žalsvai balzgana,
be saulės ir be debesų. Lyg palapine apdengti,
padūmavę laukai tęsėsi į tolumas. O tuose
laukuose tingiai judėjo maurodamos karvės, su
baltais lopais ant šonų. Tolumoje dundėjo. Aš
labai bijojau, kad nepradėtų lyti, nors jokių
debesų ant dangaus nebuvo. Lietus būtų labai
negerai, nes mes neturime kur pasislėpti.
Sušlaptų ir šuniukas, ir daktaro kepurė ir mano
švarkelis.

Kurį laiką ėjome tylėdami. Paėjus geroką
kelio galą mama sustojo. Sustojo ir visi —
greičiausiai dėl to, kad jau buvome labai
pavargę. Tada mama mėgino visus prikalbėti,
kad nusivilktų uniformas ir numestų ginklus,
nes artėjant į miestą galime užeiti ant patrulio
ir turėti daug nemalonumų. Vokiečių patrulis,
radęs pas kurį nors ginklą — gali sušaudyti
vietoje, o uniformuotus nusivarys tardymui,
kaip dezertyrus. Net ir aš pradėjau bijoti ir
dabar labai džiaugiausi, kad išeidamas iš namų
nepasiėmiau savo patrankos, kuri mus visus
galėjo įvesti į bėdą. Gerai padarė mama, kad
neleido man imtis mano ginklų, nors tada aš
labai ant jos pykau.
Sakė, kad artėjame prie didelio miesto ir
nežinome, kas ten mūsų laukia. Ji siūlė
pasidaryti pabėgėliais, ir nedemonstruoti savo
žvaigždžių ir išpūstų krūtinių. Ir aš tada
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“Kai Vilniaus liepos žydi” ir Česlovui
Grincevičiui už “Vidurdienio varpai”.
Premijos (2000 dol.) mecenatas yra Lietuvių
Fondas.

stengiausi įtraukti savo krūtinę kuo giliau. Ji
vis aiškino, kad keliai į miestą bus apstatyti
sargybomis ir vyrai bus gaudomi kasti apkasų.
Tada buvo nutarta pasiųsti į miestą žvalgą
kuris, viską ištyręs, praneš, kaip ten viskas
atrodo. Būti tuo žvalgu pasisiūlė mano tėtis. Jis
turėjo vokiečių išduotą tokį popierį, kurį
parodžius, visi keliai yra atdari. Ir aš norėjau
eiti kartu su juo, bet mama neleido. Nueidamas
jis pasakė, jei iki vakaro negrįš, tai mes
turėsime patys nuspręsti ką daryti. Tai reiškė,
kad jis jau pakliuvo. Bet jis visus nuramino,
nes turimas popieris jį pro visur praves ir jis
mus pasivys. Jis dar iškėlęs tą popierį mums
visiems parodė ir sakė, kad tas popierėlis turi
didelį svorį, ypač provincijos mieste.
Aš niekaip negalėjau suprasti, kaip popierio
lapas gali turėti svorį ir dar didelį. Bet
neklausiau.

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis

“Lietuvos Bažnyčios” —Vilniaus
Arkivyskupija — II dalis.
Br. Kviklys —“Lietuvos Bažnyčios” 5,
Vilniaus Arkivyskupija 11, Leidėjas —
Amerikos lietuvių Biblioteka, Čikagoje 1986
m. Techninis redaktorius ir dailininkas —Petras
Aleksa. Architektūriniai aprašai —dr. Jurgio
Gimbuto. Kaina-20 dol., su persiuntimu keliais
doleriais daugiau.
Žurnalistas Bronius Kviklys ar tik ne
labiausiai savo vardą įamžins su “Lietuvos
Bažnyčių” knygomis. Kiekvienai vyskupijai
aprašyti jis paruošė ir išleido po knygą; o
Vilniaus arkivyskupijos 82-jų bažnyčių aprašas,
ši antroji dalis, — storiausia knyga (pirmoje da
ly buvo Vilniaus miesto ir priemiesčių 40
bažnyčių).
Vilniaus bažnyčių ir parapijų istorija yra
drauge ir to krašto lietuvybės išlikimo istorija.
Tai sunki, kartais net šiurpi, kova, tik reikia
atsiminti sukilimus prieš Rusiją (1861 ir 1863
m.), tik reikia atšaukti sunkius Vilniaus sričiai
lenkų okupacijos metus (1926—39 m.); ir tik
pažvelgt į dabartinę Sovietų okupaciją, kai
dauguma bažnyčių arba nugriautos, sudegintos,
ar uždarytos bei paverstos ( arklides, sandėlius,
ateistinius muziejus... Visa tai randame
aprašyta šioje Br. Kviklio knygoje. Tai ne tik
bažnyčių istorija ir vaizdai, o ir mūsų tautos
kančių, priespaudų kelias, kuriame klupo ir
kėlėsi atkaklūs lietuviai-vilniečiai, kovodami už
savą kalbą bažnyčiose, už lietuvių kultūrą, už
jų vaikų ir ainių lietuviškumą.
Jų kovų ir ištvermingumo pavyzdys gali
stiprinti mus visus, kurie už lietuvybę
kovojame.
Svarbi knyga visiems, kiekvienas turėtų ją
įsigyti ir padovanoti draugams. Daugybė gražių
nuotraukų; teksto trumpa santrauka — anglų ir
lenkų kalbomis.
A. R.
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Author Antanas Vaičiulaitis

Lietuvių Rašytojų draugijos 1986 m.
grožinės literatūros premijai skirti komisiją
sudarė: pirm. prof. E. Tumienė, sekr. Bern.
Brazdžionis ir narė Alė Rūta.
Susipažinusi su pagal LRD duotą sąrašą
originaliomis 1986 m. išleistomis poezijos,
beletristikos ir scenos knygomis, 1987 m.
vasario 21 d. savo posėdyje visais balsais nutarė
premiją skirti Antanui Vaičiulaičiui už novelių
ir apsakymų rinkinį “Vidurnaktis prie
Šeimenos”.
Premijos (2000 dol.) mecenatas yra Lietuvių
Fondas.

LIETUVIU RAŠYTOJU DRAUGUOS
1985 ir 1986 metų premijos
Pagaliau paskirta ilgai užtrukusi 1985 metų
grožinės literatūros premija.
Vienai komisijai, į kurią įėjo ir keli ne
draugios nariai, nesilaikant LRD premijos
skyrimo įstatų, premijos niekam nepaskyrus,
buvo sudaryta nauja komisija vien iš LRD
narių. Ją sudarė pirm. Bern. Brazdžionis, sekr.
Alė Rūta ir nariai: J. Gliaudą, dr. prof. E.
Tumienė ir Pr. Visvydas.

Rašytojas Paulius Jurkus
Author Paulius Jurkus

Komisija susipažinusi su 1985 m. grožinės
literatūros leidiniais, 1987 m. kovo 4 d.
posėdyje rado visą eilę knygų, vertų dėmesio
ir svarstymo. Narių pasiūlymu premijai atrinkta
ketvertas knygų. Balsų dauguma premija
paskirta dviem autoriam: Pauliui Jurkui už

Rašytojas Česlovas Grincevičius
Author Česlovas Grincevičius

LRD premijų įteikimo šventė numatoma
surengti New Yorke.

KANTATA

Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva
Sekant spaudą apie Lietuvos krikšto 600 metų
sukakties paminėjimą, atrodo, kad Montrealis
yra praeinamas tylomis, nežiūrint to, kad kan
tata “Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva” yra jau
sukurta Montrealyje gyvenančių muziko ir
poeto pastangomis. Pasirengimas kantatos
išpildymui eina pilnu tempu ir ji bus išpildyta
gegužės m. 23 d., 1987 m., Montrealyje,
švento Kazimiero parapijos bažnyčioje.
Bendradarbiaujant Montrealyje gyvenantiems
menininkams buvo užsibrėžta Lietuvos krikšto
minėjimą ypatingai atžymėti tam specialiai
sukurta kantata, kuriai libretą parašė poetas
dr. Henrikas Nagys, muziką sukūrė Aleksan
dras Stankevičius, gerai žinomas ne tik Mon
trealyje. A. Stankevičius išleido Kalėdinę
plokštelę, su etikete “Vilnius Records”, (jis
yra tos firmos savininkas), taip pat išleido ir
eilę gerų plokštelių ir kasečių įvairaus muzikos
žanro. A. Stankevičius yra Montrealio Aušros
Vartų parapijos vargonininkas ir chorvedys.
Yra sukūręs giesmių, bei dainų chorams ir
solistams, be to kuria reklamas televizijai ir
radijai.
A. Stankevičius, supratęs Lietuvos krikšto
jubiliejaus svarbą, sukūrė specialią muziką ir
orkestraciją kantatai. Gerai nemokėdamas
lietuviškai turėjo prašytis žmonos Gailės
pagalbos, kad galėtų suprasti libretą, ir taip,
dirbdami abu kartu, nugalėjo ir šią kliūtį.
Kantatos išpildimui įsijungė šie vienetai:
Aušros Vartų parapijos mišrus choras, šv.
Kazimiero parapijos mišrus choras. Montrealio
jaunimo ansamblio “Gintaras” dainininkai,
mergaičių choras “Pavasaris” ir Ottawos
mergaičių choras “Ramunėlės”. Solo partijas
atlieka: sol. Gina Čapkauskienė ir kamerinės
muzikos dainininkas Antanas Keblys.
Chorus ir solistus lydės vargonai ir specialiai
šiai progai sudarytas. Aleksandro Stankevičiaus
kamerinis orkestras.
ą Keblys
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S E C T I O N

LITHUANIAN MILITARY FORCES
IN WORLD WAR II
Nazi Economic Exploitation
During the Nazi occupation, all Lithuanian
industrial and business firms nationalized by the
Soviets came under the control of the German
authorities. The Germans further extended their
control to agriculture, slaughter houses, sugar
and flour mills, breweries, and other major
means of production. Virtually all economic life
in Lithuania came under the direct control of
the Nazi regime and was used for their war ef
fort. Nazi bureaucrats flooded into the coun
try and some 16.000 German colonists re
settled in the districts of Taurage, Šiauliai, and
Vilkaviskis on abandoned and seized farms as
part of Hitler’s master plan to fully colonize
the Baltics with Germans. 26
Lithuanian manpower, greatly depleted by
the Soviet arrests, deportations, and executions,
was immediately followed by the Nazi Jewish
exterminations. Added to these figures were
some 108.000 Lithuanians, both male and
female, deported to Germany for service in the
Reich Work Service and 32.000 Lithuanians ar
rested and sent to concentration camps.
Thousands fled to countryside and forest seek
ing a place to hide from war. Such manpower
losses economically crippled the nation. 27

Underground Resistance to the Nazi
Occupation
The Lithuanian resistance movement during
the early stages of the Nazi occupation was
directed mainly against the exploitation and
deployment of Lithuanians for military and
labor duties abroad. The Germans aimed to ob
tain 60.000 men for labor battalions and
100,000 men for its Waffen-SS Legions for
combat against the Russians. The initial forma
tion of the Lithuanian Self-Defense Battalions
(Lietuvos Apsaugos Dalys) was accomplish
ed by the Wehrmacht through the reorganiza
tion of existing Lithuanian professional
soldiers. For the most part these units were
already formed by the LAF and the Provisional
Government in anticipation of a joint GermanLithuanian struggle against the Russians. Other
soldiers gladly joined such units to fight the
Russians who previously occupied their
homeland and help restore the independence of
Lithuania. As such units were assigned to police
duties and transfered outside Lithuania, the
underground began its efforts to curtail the
drain on Lithuanian manpower which was
thought to be needed at home to defend the na
tion. Three German police-unit organizations
failed due to underground opposition. In
revenge the Germans arrested many Lithuanian
national leaders and confined them in concen-
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Henry L. Gaidis
tration camps. Eventually the Germans realiz
ed that efforts to integrate Lithuanian forces in
to German forces would fail. 22
The most glaring failure of the Reich govern
ment was its attempt to organize a Lithuanian
SS Legion in early 1942 as it had done in Lat
via and Estonia. The Zivilverwaltung sought
the assistance of a former Lithuanian Army
Commander-in-Chief to command such a unit:
General Stasys Raštikis. He was approached on
several occasions to serve in the German police
organization but refused, as did all other senior
officers of the old army. Finally the Germans
acted independently and announced a call for
SS Volunteers in all the newspapers and on
radio stations. Volunteers were promised
rewards in food, clothing, high salaries, and
equal rights with German SS personnel. The
underground opposed this recruitment and
ordered a boycott of the German plan. The
Reich government had not foreseen the strength
of the underground and their Lithuanian SS
Legion recruitment scheme failed completely.
23
In order to cover up their failure, the Ger
mans announced on March 17, 1943 the ter
mination of the recruitment program because
the Lithuanians did not deserve to serve in the
Waffen-SS. The Lithuanians, along with the
Poles and Greeks, were the only people under
Germany military occupation who refused ser
vice in SS Legions. Though the underground
won a great moral victory, this action resulted
in an ever harsher treatment of the populace.
Many prominent Lithuanian leaders were ar
rested and confined in German concentration

camps because the Lithuanian people refused
to serve in the SS. 24
One of the main interest of the Germans in
occupying Lithuania was to recruit Lithuanian
youth for Nazi war production. When the
volunteer effort failed in 1943, the Germans
turned to forced induction of the population into
armed labor battalions. Again the underground
resisted such forced labor service and the Nazi
police had great difficulty amassing five labor
battalions (Statybos Batalijonai) to work on
fortification construction sites at Narvo, Pskov,
Polocko, and Daugpilis. Members of the
Statybos Batalijonai were for the most part
high school students apprehended by the Nazi
police during manhunts conducted at schools
and during religious services. As the Russian
units pushed west, the Lithuanian Labor Bat
talions were assimilated into the regular Ger
man Army. 25

Professionalism of the Lithuanian Soldier
Even during the economic exploitation of the
country, the Lithuanian professional soldier
(assigned to the Lietuvos Apsaugos Dalys)
continued to fight against the hated Soviets.
These professional soldiers performed outstan
dingly in combat against both the partisan and
regular units of the Russian Army. The pro
fessional soldiers could be found serving
alongside Wehrmacht units across eastern
Europe from Leningrad in the Baltic to Stal
ingrad in the Crimea.
One such professional unit was the elite
Representational Company formed in late 1941
from all over Lithuania. Each man in the unit
was a veteran of the Lithuanian Army and
measured at least six-feet tall. The unit was
commanded by Captain V. Miliauskas, a

LAD, 3rd (Vilnius) Battalion on the Russian front (1942) wearing German winter dress. Note Lithuanian
Tri-color patch on right shoulder of the fourth soldier from left.
Vilniaus Savisaugos Dalinių 3-čio batalijono kariai (vokiškomis žieminėmis uniformomis su trispalve
ant dešinių rankovių) prie apkasų Meldėnų-Molodečnos apylinkėje 1942 m.
LITHUANIAN DAYS, 1987, MARCH

famous rifleman who died a heroic death
fighting against the Russian Army near Bed
burg, Germany. The Representational Com
pany was charged in December, 1942, to fight
the Soviet partisans in the Tvereciai, Svyriai,
and later Eisiskes area. Due to its successes the
unit was selected in May, 1943, for special
combat training by the German Army in Riga,
Latvia. Returning to Lithuania in October,
1943, this elite unit was attached to the 257th
Lithuanian Defense Battalion (LAD) and con
tinued its fight against Soviet partisans in the
Svyriai area. 28
While the Representational Company was
very successful in combat, other LAD Bat
talions suffered heavy losses at the hands of the
enemy. Poorly equipped, the LAD units fre
quently engaged Soviet-supplied partisans with
superior firepower. During the 1943-1944 bat
tles in the Ukraine, the 4th LAD Battalion was
scattered and very few of its soldiers were able
to regroup in Lithuania. The battalion was
disbanded and its survivors consolidated into
other LAD battalions. The 7th LAD Battalion
was disbanded in January, 1944, and the 11th
LAD Battalion during the summer of 1944, due
to the heavy losses sustained in the Ukraine.
The Soviet partisans in the Ukraine had the ad
vantage of being able to attack the uniformed
LAD forces from places of their choosing and
than assimilate back into the native population
at will.
Gradually other LAD Battalions were
disbanded and consolidated into one another as
their ranks grew thinner. The 12th Battalion
was consolidated with the 15th Battalion in the
Summer of 1944 while fighting in White
Russia. The 255th Battalion was ordered to
Dresden, Germany, in August, 1944, where it
formed the nucleus of a new Lithuanian Police
Battalion composed of drafted Lithuanians from
the German Reich Work Service. This new bat-

Captain Petrulionis, Commanding officer, LAD
10th Battalion (Panevezys) on the Russian front
wearing Lithuanian tri-color patch on left shoulder
of German police tunic. Note Lithuanian red and
white regimental pennant with Geležinis Vilkas.
Kapitonas Petrulionis (žuvęs), lO-to bataiijono
vadas prie bunkerio Volchovo fronte vokiška
uniforma su lietuvišku skydeliu and kairės
rankovės. Virš bunkerio angos vėliavėlė su
Geležiniu Vilku (1943-44 m.).
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talion was later transfered to Yugoslavia where
it was again assigned to fight partisans. 29
In addition to combat losses many LAD
soldiers on leave in Lithuania did not return to
their units after seeing the harsh conditions im
posed upon their country by the Nazis. These
professional soldiers had joined the LAD units
hoping to help establish Lithuanian in
dependence but found themselves fighting the
Soviets far from their homeland. As time pass
ed this hope gradually disappeared.

Lithuanian Territorial Corps
Initially, Russian soldiers who were left
behind by the retreating forces did little or no
fighting and merely sought to elude capture by
the Germans. This situation changed greatly on
November 26, 1942, when the Soviets
established a Soviet-Lithuanian Partisan Head
quarters in Moscow. This organization, under
the command of Antanas Sniečkus, eventually
formed a 10,000-man partisan force in
Lithuania by infiltrating and parachuting Rus
sian Army regular units into the country. Under
the direct control of the Russian Army, these
partisans sabotaged the rear-line German war
machine and sought to incite retributive kill
ings of Lithuanian civilians by the Germans.
Though such tactics were relatively successful
in instigating German killings, the Soviet par
tisans were never successful in mobilizing
Lithuanian supporters who recognized them as
guerrilla units of the Russian Army^. 30
The Lithuanian underground, seeing the
seriousness in the Soviet partisan intentions,
began to think about reestablishing a national
force to oppose the anticipated second Soviet
invasion. The underground contacted General
Povilas Plechavičius, a hero of the War of In
dependence (1918-1920), and authorized him
to negotiate with the Germans for the forma
tion of a Lithuanian Territorial Corps.
In January, 1944, an agreement was reach
ed between General Plechavičius and Ostland
SS Chief Jaeckeln to form 14 volunteer bat
talions under the command of General
Plechavičius and his Lithuanian Officers, that
they would not serve outside Lithuania and that
the Germans would discontinue further recruit
ment efforts in Lithuania. An appeal was

published on Lithuanian Independence Day,
February 16, 1944, and within a few days
Plechavičius and his Chief-of-Staff, Colonel
Oskaras Urbonas, recruited 12.000 men. These
units were known under several names, in
cluding the Local Defense Force (Vietine
Rinktine), but they were commonly referred to
as Plechavičius’ Battalions.
The new units were assigned Battalion
designation numbers 300 through 313. Each
battalion consisted of 750 men. except the last
battalion, the training battalion, which had 1800
men on a rotational basis. A central head
quarters was established at Kaunas with
regional headquarters at Marijampole, Kalvari
ja, and Vilnius. Commanded by former Lithua
nian Army officers and augmented by NCO
volunteers, these units were quickly trained and
readied for combat. By May 1944, the 308th
Battalion engaged in fighting Russian and
Polish partisans in the Grauziskiai Valley and
Muro-Asmena area where it sustained heavy
casualties. 31
Plechavičius’ success was not treated as such
by the German High Command and actually in
creased the tensions between the Germans and
Lithuanians. The ease with which Plechavičius
had formed his units resulted in Northern Front
Field-Marshal Model and SS Chief Jaeckeln
demanding an additional 15 battalions to defend
German airfields. Plechavičius refused to form
these additional battalions and Ostland Com
missioner Von Rentein issued his own March
21, 1944 appeal for a general mobilization of
Lithuanians in view of the advancing Soviet Ar
mies. Because the appeal had not been authoriz
ed by the underground it was a total failure. 32
On May 9. 1944, SS Chief Jaeckeln demand
ed that Plechavičius turn over to his police com
mand all the Vilnius-formed battalions. When
Plechavičius refused, he and his entire staff
were invited to the Kaunas police headquarters
to discuss the situation. Upon arrival Plecha
vičius and his entire staff were arrested and in
carcerated in the Salaspils Concentration Camp
in Latvia. At the same time SS units surround
ed the barracks of the Plechavičius' Battalions
and disarmed them. Many bloody clashes took
place, and only a few units managed to escape
into the forests to join the underground.
As punishment. 73 of Plechavičius’ soldiers
were executed by the SS and his officers were

Members of General Plechavičius 308th Battalion Vietine Rinktine during 1944 action in the Grauziskiai
Valley.
Gen. Plechavičiaus Vietinės Rinktinės 308-to batalijono kariai Graužiškių slėnyje, po kautynių
1944 m.
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The Second Soviet Occupation of
Llithuania

General Povilas Plechavičius (1890-1973) Hero of
the Lithuanian war of Independence and comman
ding officer of the Vietine Rinktine. He was ar
rested and his Battalions disbanded for refusing
service under German officers or outside
Lithuania proper.
Generolas Povilas Plechavičius (1890-1973),
Nepriklausomybės kovų karžygis, Vietinės
Rinktinės Vyriausias vadas, suareštuotas už
atsisakymų tarnauti vokiečių karininkams, bei
siuntimų lietuvių karių už Lietuvos ribų.

During the winter of 1943-1944, the evergrowing strength of the Soviet Army began to
overtake the ever-diminishing Nazi forces. At
tacking from Leningrad, the Russians formed
a front line from Lake Chudskove in Estonia
south to the western frontier of Lithuania. The
Soviet high command proclaimed that their
1944 Spring Campaign was to break through
to the Baltic Sea in order to cut off the Ger
man Army Nord from the rest of the German
forces in East Prussia.
The Red Army offensive began on June 23,
1944, and by July 4, 1944, the Soviet forces
had smashed through the German Army Group
center. With the steady advance of the Soviet
forces the Lithuanian people became very ap
prehensive about their pending fate. Their last
ditch effort to form a Lithuanian Territorial
Corps to defend the country had been stymied
by SS interference. The country was
vulnerable, being defended by only a few
depleted German units. 34
On July 5, 1944, the 1st Baltic Front of the
Soviet Army crossed into Lithuania striking in

a north-west direction towards Šiauliai and on
to Riga. At the same time, the 3rd Belorussian
Front moved towards the Niemen (Nemunas)
River and East Prussia. The Lithuanian town
of Smurginis (Smorgan) was the first city to be
occupied by the returning Soviet forces. The
advancing soviet forces massacred several hun
dred Lithuanian civilians in Svyriai without
cause as they pushed forward. Similar bloody
massacres were repeated by the Russian units
in almost every town and village across the
country providing a bitter taste of what was in
store for the Lithuanian people. 35
The German Army attempted to hold
Vilnius, which had been fortified as a major
stronghold to the East Prussian gateway. A ma
jor Soviet siege of Vilnius began on July 7,
1944, as 15,000 German were surrounded in
side the city. The German Army counter
attacked fiercely, but in vain. Vilnius fell to the
Soviet 3rd Belorussian Front on July 13, 1944,
after a five-day, bloody battle. Forty percent
of the buildings were destroyed. Elsewhere the
Russian Army continued its drive and reached
the Niemen River on the same day. 36

confined at Salaspilis, Stutthof and Flossenburg
Concentration Camps. The remaining soldiers
were dispersed into smaller units and assigned
to various Hermann Goering Luftwaffe (Air
Force) field and flak forces. Later, through the
efforts of Lithuanian Colonel Antanas Biren
tas, a few of Plechavičius’ officers were releas
ed from prison and allowed to join the men ser
ving in the Luftwaffe. The vast majority of
these imprisoned officers continued to respect
Plechavičius and refused to serve in the Ger
man forces outside Lithuania. 33

22) V. Stanley Vardys, Lithuania under the
Soviets, Praeger Pub., NY, pp. 76-81.
23) Valiukas, Ibid, pp. 37-38.
24) Ibid, pp. 38-39.
25) Encyclopedia Lituanica, Ibid, Vol. I, p.
165.
26) Vardys, Ibid, pp. 72-76.
27) History of the Second World War
Magazine, Part 77, BPC Publishers, London.
1966, “Liberation of the Baltic States: The
Lithuanian View” by Rita Cavalouskis, pp.
2137-2140.
28) B. R. V., Karys Magazine, Ibid, p. 298.
29) Ibid, p. 299.
30) The Great Soviet Encyclopedia, Volume 14,
MacMillan, Inc., New York, 1977, “The
Lithuanian Soviet Socialist Republic, Great
Patriotic War 1941-1945, ”pp. 576-579.
31) A. Impulevicius, Mus Nuginklavo, Karys
Magazine, N. Y., June-July, 1958, pp.
169-174.
32) Jurgela, Ibid, pp. 224-225.
33) Jurgela, Ibid, pp. 224-225.
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Russian occupation forces of General Ivan Cherniakhovsky, 3rd Belorussian Front, entering the city
on July 13, 1944, after the surrender of the German forces. This ev ent was shortly thereafter followed
with the arrest, deportation, and executign of Lithuanian civil and military leaders.
Rusų kariuomenė vadovaujama gen. I. Cerniakovskio užima miestų 1944 m. liepos 13 d. Netrukus
po to prasidėjo areštai, deportacijos ir sušaudymai civilių ir kariuomenės vadų.

Fatherland Defense Force
In the Žemaičiu region the Lithuanians
themselves attempted to form a military unit to
defend their homeland. As the Soviet Army ad
vanced across eastern Lithuania in the summer
of 1944, a number of Lithuanian police and par
tisan units fell back with the German Army
Nord into Žemaitija. Augmented by local
volunteers, these soldiers were commonly
known as the Fatherland Defense Force
(Tėvynės Apsaugos Rinktine) or the Žemaičiu
Defense Force (Žemaičiu Rinktine) under the

command of the German Colonel, and later
General, Mader.
Mustered into service at Teisiai, these
soldiers comprised almost two regiments and
were ordered into combat before fully assembl
ed. The Fatherland Defense Force’s 1st Regi
ment was commanded by Major Urbonas and
the 2nd Regiment by Lieutenant Colonel M.
Kareiva and upon his death by Lieutenant Col
onel M. Naujokas. Their units were ordered
to the German defense lines near Papilės. 38
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(Memel) in an attempt to cut off the German
Army Nord. Launched on October 5, 1944,
Soviet tanks reached Palanga five days later.
When the Soviet Army broke through the Ger
man lines into Žemaitija on October 7. 1944,
the newly formed Fatherland Defense Force
regiments became heavily engaged in combat.
Augmented by some formers officers of the 1 st
Lithuanian Police Regiment sent from Dresden,
these units sustained heavy casualties in rear
guard action near Seda. Scattered members of
the units regrouped with the German Army in
the coastal cities of Palanga and Klaipeda.
These cities held out until January 1945, with
a good number of its defenders being rescued
by the German Navy. 41

Lithuanian Engineer Battalion

Lithuanian Partisan Unit formed in Žemaitija with the withdrawal of the German Forces to oppose the
second Soviet occupation of 1944. Such partisans wore pre-war Lithuanian Army and police uniforms
whenever possible.
Lietuvos partizanai susiorganizavę Žemaitijoje kovoti prieš Il-ąją Sovietu okupaciją 1944 m. Par
tizanai dėvėjo prieškarines kariuomenės ar policijos uniformas.

1st Lithuanian Police Regiment
From July 13 to 15, 1944, the German Ar
my frantically tried to regroup its forces to stop
the Soviet advance into Lithuania. Among
many attempts was the formation of the 1st
Lithuanian Police Regiment from the 2nd, 9th,
253rd, and 257th LAD Battalions. Actually,
their battalion numbers and duties remained
much the same, only the command was con
solidated. The duty of the 9th LAD Battalion
under the consolidation changed from line com
bat to supply support for the new Regiment.
The Regiment was initially assigned to the
German anti-aircraft defense unit in Panemune,
but quickly reassigned to Kleboniškiai,
Birutiskiai, and Naujasodziai to form civil
police units. Soon they would engage in active
combat with the invading Russian forces. 37
The German Army, realizing the grave threat
the Soviet thrust posed, assembled a force to
defend the Kaunas area. In spite of a series of
defensive attacks, the Soviets took ground.
Kaunas fell to the Russian Army on August 1,
1944, and large numbers of civilians fled in ter
ror.
The 1st Lithuanian Police Regiment had been
pressed into the German defensive attacks and
was later assigned to a rear-guard unit cover
ing the German retreat. The Regiment was con
tinually engaged in combat with Russian troops
throughout July-August, 1944, and suffered
heavy casualties. Countless acts of bravery
were performed by members of this unit in their
attempt to stop the ever advancing Soviet tank
columns. In the end. depleted of ammunition
and deserted by their fellow German units, the
Regiment crossed the Niemen River into East
Prussia. 39
The German Army had managed to establish
a defensive stronghold in East Prussia which
was able to temporarily stop the Soviet ad
vance. For its heroic rear-guard action, the sur
viving 1800 members of the 1st Lithuanian
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Police Regiment received a dubious reward
from the Germans. The unit was disarmed and
disbanded — its officers sent to Dresden and
its enlisted men assigned to various Lithuanian
auxiliaries serving in the Luftwaffe. By the end
of August 1944, the Soviet 3rd Belorussian
Front stretched from Raseiniai to Suvalkai and
was poised to invade East Prussia. Only the
western part of Lithuania (Žemaitija) remain
ed in German hands.
To the north, the Soviet 1st Baltic Front had
only been partially successful in its attempt to
reach Riga. Progressing slowly, the 1st Baltic
Front concentrated its attack on Klaipeda

About a thousand survivors of the Fatherland
Defense Force regrouped in East Prussia where
they were designated as the Lithuanian
Engineer Battalion (Lietuvos Statybos Pionierių
Batalijonai). It consisted of eight companies
with most of its members being from eastern
Lithuania. Many of the nationalistic Žemaičiu
members of the Fatherland Defense Force
abandoned the unit during withdrawal into East
Prussia. They chose to return to their homes
and engage in partisan warfare against the ad
vancing Soviet Army.
The Lithuanian Engineer Battalion was
assigned the duty of building defensive for
tifications along the Baltic Sea until they were
eventually trapped by the Russian Army. The
bulk of the battalion capitulated with the Ger
man Army at Gdansk and Gdynia; only a few
companies were rescued at sea by the German
Navy. The surviving engineer companies end
ed the war, building defensive positions defen
sive positioning in the vicinity of Lubeck, Ger
many. 42

Lithuanian Luftwaffe Auxiliary Field and Flak unit serving in Berlin, Germany, in 1944-1945. Such units
were formed from members of the Vietine Rinktine after the arrest of its founder General P. Plechavičius
for refusing service under German officers and outside of Lithuania proper.
Lietuvos Aviacijos-Artilerijos padalinys Berlyne 1944-1945 m. Padalinys buvo sudarytas iš gen.
P. Plechavičiaus Vietinės Rinktinės karių, suimtų ir išvežtų i Vokietiją po gen. Plechavičiaus arešto
už. pasipriešinimą tarnauti vokiečių karininkų vadovybėje ir lietuvių karių siuntimą už. Lietuvos ribų.
19

38

Epilogue
Thus the history of the formal Lithuanian
military units of World War II comes to a close.
The 1st, 2nd, 6th, 9th, 253rd and 257th Lithua
nian Self-Defense Battalions which retreated
with the German Army into East Prussia were
disarmed, disbanded, and reassigned to uniden
tifiable Luftwaffe auxiliary ground units. The
5th, 13th, and 256th Battalions continued their
struggle with the German 16th Army Nord
trapped in the Kurland, Latvia, pocket until sur
render in May, 1945. Elsewhere, small scat
tered Lithuanian units continued to serve in a
professional manner hoping, futilely, that their
sacrifice might somehow save their country.
Some Lithuanian soldiers took part in the final
defense of Berlin which eventually fell to over
whelming waves of Russian soldiers. The ex
tent of Lithuanian casualties in the service of
the Germans will never be known; however,
it is assumed to have been extremely heavy as
such soldiers were seldom taken prisoners by
the Russians. 43
The Second Soviet Occupation of Lithuania
renewed the massacres of civilians as the Rus
sian Army marched across the country. The
Lithuanians were unable to evoke any sympathy
from the Russian invaders who considered
Lithuanians as traitors to the Soviet Union. As
the stories of Soviet massacres spread, hun
dreds of thousands of Lithuanians tied with the
retreating German Army in a frenzy to reach
safety. Captured 1941 Russian NKVD
documents identified those to be executed and
it did not take the Russians long to reinstate
their extermination program. Faced with this
brutality the Lithuanians one more took up arms
to engage in guerrilla warfare. The Lithuanian
guerrilla struggle continued well into the 1950’s
before it was finally suppressed by Soviet
might. 44
Survivors of the Lithuanian 1941-1945
military formations can tell of many heroic
deeds performed by their comrades... in vain.
Their reward for such bravery and patriotism
was either a simple "Iron Cross” decoration
given them by a foreign army of occupation or
a nameless grave. These soldiers did not fight
for fascism. Hitler, or Germany, but for the
restoration of Lithuanian independence. Like
many Lithuanian soldiers before them, they
were destined to be defeated by overwhelming
Russian might. Lithuanian independence would
again have to wait for a future generation to
drive the Russian oppressor from the land.

33
34

35

36
37
20

Jurgela, Ibid, pp. 224-225.
Ivanovich Traktuyev, Liberation of the
Baltic States; The Russian View, History
of the 2nd World War Magazine, Pt. 77,
BPC Pub., London, pp. 2129-35.
Dr. Kazys Pakštas, Lithuania and
World War II, Lithuanian Cultural
Institute, Chicago, Illinois, 1947,
pp. 44-45.
Traktuyev, Ibid, pp. 2129-2130.
B.R.V., Ibid, p. 298.

39
40

41
42
43
44

Kazys Alisauskas, Visuomene: Lietuvos
Kariuomene, Lietuvių Enciklopedija,
Boston, Vol. No. 15 (1968), pp.
119- 121.
B.R. V., Ibid, p.298.
Lietuviu Enciklopedija, Ibid, pp.
120- 121.
Traktuyev, Ibid, pp. 2131-2132.
Lietuviu
Enciklopedija,
Ibid,
pp. 120-121.
B.R. V., Ibid, pp. 289-299.
Pakštas, Ibid, pp. 44-47.

January 29, 1987

Dear Mr. Brazdžionis:

Nancy and I are very happy to join the Lithuanian-American
community in wishing you the very best on the occasion of your
80th birthday. Your friends and admirers are celebrating not
only a great milestone in your life, but your great contributions
to the Lithuanian nation and its culture. Today your work con
tinues to inspire new generations of Lithuanians, who strive for
the restoration of basic freedoms and national self-determination.
I, too, look forward to the day that Lithuania returns to the
ranks of free and independent nations.
Though the exile into which you were driven was a tormenting
experience, your talents and vision have enriched your newly
adopted country — America. Nancy and I wish you and
Mrs. Brazdzionis health and prosperity and many productive
years in the future.

Sincerely,

Mr. Bernardas Brazdzionis
1106 Lime Place
Vista, California

An Endowed Chair
of
Lithuanian Studies
Dana Račiūnas
(University of Illinois at Chicago)
My area of studies, Lithuanian literature,
often puts my friends and me in situations
where we find ourselves justifying our time and
effort in pursuit of a higher degree in Lithua
nian studies, its value and need, and, perhaps
fruitlessly, a concept many do not nor wish to
understand: our love for the Lithuanian
language, literature, history and culture. The
negative attitude we encounter in our communi
ty is a problem. Perhaps the lack of encourage
ment and support stems from two or three
factors.

First, the Lithuanian community has commit
ted itself to investing $600,000 for the endow
ed chair of Lithuanian Studies at the Universi
ty of Illinois at Chicago. Many in the communi
ty are fearful and slightly skeptical as to the
need of the endowed chair and the high costs
incurred by it. While our community and its
leaders were still toying with the idea of a chair,
numerous discussions ensued around the ques
tion: will the Lithuanian studies program attract
students? When the Lithuanian community

began to dig in its pockets, it was surprised by
the enrollment of three graduate students at the
very inception of the chair in the Fall of
1984.This past Fall (1985) the enrollment rose
to eight. The skepticism of some was perhaps
momentarily suspended, and has been replac
ed with bewilderment and perhaps a certain
amount of disbelief.

Now as my colleagues and I encounter dif
ferent members of our community, many are
very curious, others perhaps genuinely con
cerned with our futures. ‘‘What in the world
are you gong to do with a master’s or a doc
torate in Lithuanian studies?” Opinion of the
possibilities for employment differs in the
Lithuanian community. Employment within the
community by the community would only ac
tualize if the creative resources of our dedicated
leaders were tapped. Yet many of my col
leagues are just dying to teach. It is we who
must seek students out in little nooks and cor
ners of our university and employ an ever so
tactful manner of begging them to take some
Lithuanian classes.

The endowed chair has created the possibility
of earning a master’s or a doctorate degree in
Lithuanian studies. Professor Bronius Vaškelis
and Professor Violeta Kelertas teach both
undergraduate and graduate courses in
literature and language. Since the program ex
ists only because of funds raised by communi
ty, our program and our activities are made
public. Our professors are sometimes placed
in precarious positions in attempting to keep the
members of the Lithuanian community inform
ed, happy and satisfied. They are often invited
to give lectures at various community events.
The courses offered by our professors are
monitored by writers, poets and other members
of the Lithuanian community. Such monitor
ing is only natural considering the sacrifice the
community is making for the chair.
The program provides a good forum for the
enlightenment and discussion for the enrolled
students and for members of the Lithuanian
community. Several times a year guest speakers
are invited to lecture on various topics concer
ning Lithuanian literature, language, art,
history and culture. The lectures are publiciz
ed and are attended by interested Lithuanians.

Commemorating
Lithuanian Independence Day
by
Tadas Dabšys

(This is a shortened version of a speech given
at the Ukrainian Hall in Phoenix, Arizona, as
part of the Lithuania independence Day com
memoration on February 15, 1987. It was
originally published in the March “Arizonos
lietuvis”.)

We must remember the principles behind this
day — freedom and independence. This day for
us is a day of joy that is touched with sadness,
that which brings a tear to our eyes. The pass
ing of this day must not end our activity, but
LITHUANIAN DAYS, 1987, MARCH

rather should cement us together in our resolve
for continuing activism, each in his own way
— for our homeland, Lithuania.
We are now in a period of supposed
warming-up of Soviet—U.S. relations.
However, the times are changing faster and
faster. Over the past few Reagan—Gorbachev
summit meetings we can start to notice that the
resolutions are few in number and short
reaching. Both the U.S and the Soviet Union
look at each other very skeptically nowadays.
The Reagan administration is realizing that the
Soviets will never hold up to their part of an
agreement to honor any treaty, and the Soviets
are pumping out more propaganda than ever
— using even the Western media to accomplish
this. This matter of the media is something that
we must pay very close attention to and beware
of Soviet tactics.
The Soviet Union can benefit more from the
Western media than from engaging in conven
tional warfare. Both the communists and the
free nations realize that it is impossible to have
a war under the present conditions because it
would mean complete annihilation. So the war
is being fought in the world of ideas. The two
superpowers have entered the age of
psychological warfare.
For example, by trying to remain diplomatic,
the Western media has enhanced international
opinion of the Cuban and Nicaraguan govern
ments and the El Salvadorian guerrillas by
referring to them as leftist, radical and revolu
tionary instead of calling a spade a spade and
referring to a communist as a communist.
It seems that the media is afraid of using the
word “communism” — something that is a
four letter word to people of the press. Instead
the characterizations that they use have led
many to believe that the communists aren’t real
ly different from anybody else, that deep down
they are just like you and me — they just hold
a different opinion. This is just what the com
munists want.
Another thing is Gorbachev's glasnost
(openness). This openness can be either a good
or bad thing — it is still too early to tell. As
a bad thing it will be something that the Western
media will not pick up on. Glasnost can be a
facade. Gorbachev will profess openness — he
will hear more from the people, he will give
more freedom to a few more political prisoners,
he will let more people visit relatives in the
West, and so forth. But what lies underneath
is different — even though Gorbachev hears the
people, he is not obliged to listen to them; and
when he releases political prisoners, he also
sends them out of the country where their ef
forts cannot harm the Soviet party. And even
though more relatives will get to visit, when
they return home, more will be expected from
them in return for the favor of visiting the West.
On the other hand, glasnost does show a
glimmer of hope even though it is far, far off
in the distance. The efforts to impress glasnost
upon the minds of the Soviet oppressed socie
ty will not only lead to the reporting of massive
popular discontent, but it may also lead to fur
ther demonstrations in opposition to the regime.
These in turn will begin to draw worldwide at
tention to a whole host of issues that the world
has either been unaware of or has ignored
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altogether. Unfortunately, this awareness may
cause a lot of unrest.
As we celebrate February 16 we must not
forget our brothers and sisters suffering in the
homeland. We must make more people aware
of the atrocities in Soviet-occupied countries,
and we must demand that the press dutifully
point out communism where it lies so that it
may be stomped out before it spreads.

A Letter to the Editor of Lithuanian
Days
From Albert Cizauskas

In the English section of the December issue,
Margis Matulionis wrote a provocative criti
que of post—World War II Lithuanian
literature. In doing so, he raised important
questions about the Lithuanian reaction to its
own holocaust, about the nature of tragedy in
literature and about the status of Lithuanian
holocaustal literature as tragedy.
Much of what Matulionis says cannot be
disputed. But some of his basic points are, to
say the least, puzzling. Among them are that
Lithuanians should ignore the most searing ex
perience of their long history, and that the
literature dealing with this experience is a selfindulgent and non-productive exercise in selfpity.
Let us first be clear about the dimensions of
the Lithuanian holocaust. It began in June 1940.
when the Soviet army marched into the coun
try. A year later, in June 1941, the Com
munists, in a frenzy of persecution, packed off
34,000 inhabitants in cattle-cars to Siberia and
other penal destinations in the Soviet Union
where most perished. The enormity of this
tragedy becomes more comprehensible when
we realize that its equivalent would have meant
the shipment of two and one-half million
Americans to the Arctic.
With the return of the Soviets in 1944, after
a period of Nazi occupation, the atrocity of
genocide was resumed, but on a scale that
dwarfed the earlier one in numbers and
savagery. Mass deportations continued into
1953. The Encyclopedia Lituanica estimates
that the population of Lithuania declined about
15 percent in 20 years (1939-1959). Most of
the decline is attributable to the Soviet's
systematic campaign of extermination carried
out with a ferocity unmatched since the days
of Ivan the Terrible. This period of twenty
years also included the period of Nazi oppres
sion. Lithuania was thus subjected to the
organized brutality of two of the most inhuman
regimes in history. The massive loss of popula
tion. concentrated in the educated strata of
Lithuanian society, would have been the
equivalent of the liquidation and exile of about
40 million American government officials,
engineers, doctors, lawyers, teachers,
businessmen and religious leaders.
It is hard to understand Matulionis' view that
this monstrous crime of genocide remains
“simply a curiosity to the world at large and
a bore to ... Lithuanian offspring.” I believe

that, together with the bloody incursions of the
Knights of the Cross in the 13th and 14th cen
turies. this period will live in infamy to the end
of recorded time, so long as the collective
memory of Lithuanians will not allow it to be
forgotten. In the paraphrased words of the Old
Testament prophet, if Lithuanians forget, or
choose to ignore, the holocaust years, then the
very name of Lithuania will be lost to history.
Other major issues raised by Matulionis have
to do with the meaning of classical tragedy and
with the question of whether Lithuanian
holocaustal literature qualifies to be considered
as “tragedy.” His answer to the latter point is,
briefly, no.
But first, one curious statement. Matulionis
contends that non-holocaustal literature exposes
a reader “to the complete and satisfying worlds
of an enclosed continuum where good always
triumphs over evil.” Does Matulionis mean to
say that non-holocaustal literature always has
a happy ending? But that is clearly nonsense.
And if that is not what he is saying, then just
what is he saying?
Now back to his main thesis. Matulionis
writes that, in Aristotle’s definition, “cathar
sis comes from a realization that the true and
only cause of tragedy comes from personal
pride, ‘Hubris’ ” and that this definition would
exclude Lithuanian holocaustal literature. The
definition of tragedy, however, is broader and
more complex. In the Western literary tradi
tion, tragedy is a form of drama in which a per
son of superior intelligence, often a leader of
the community, is brought low by a flaw in his
character, or by the blind interposition of
obstacles beyond his control (such as in the
holocaust). Spectators at a tragedy ideally are
purged of their emotions of pity and fear
through vicarious participation in the drama,
which is the Aristotelian catharsis cited by
Matulionis. Two of the greatest tragedies in this
sense are Shakespeare's Hamlet, in which the
ambiguity of evil paralyzes a prince's will, and
Macbeth, in which “vaulting ambition
overleaps itself” and destroys a king.
The later evolution of the tragic drama por
trays ordinary people displaying heroic conduct
in the presence of evil. Both in the classic and
more modern sense, dramas about the evil of
the holocaust as it destroys its victims certain
ly appear to be a proper subject for tragedy,
a subject, which, when well-handled, can purge
the spectators (and readers) of their emotions
of pity and fear, deepening their perception of
the problem of evil and. maybe, even ennobl
ing their spirits.
Let's hope Lithuanians will continue to write
about the hideous evil of the holocaust and will
leave behind a body of literature so that the
future generations will never forget this national
tragedy and the heroism of those who con
fronted it.

The Agony a literary approach to history by
Jurgis Gliaudą, translated from Lithuanian
by Jonas Zdanys. 288 pgs., soft cover. $12.50
plus $1.50 postage charge.
Available at: Lithuanian Days, 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, CA 9029, tel. (213)
664-2919.
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A. Mitkevičius, L. Oksas, G.
Radvenis.
Po 20 dol.: J. Babilius, J. Briedis,
V. Dovydaitis, E. Henkelis, kun.
M. Kirkilas, J. Lukas, S.
Prakapas.
Po 15 dol.: Rev. A. Babonas, K.
Kučinskas, J. Paštukas, C. Sarpelis, kun. E. Statkus.
Po 10 dol.: K. Bačauskas, H. Jasinis, C.
Laucius, J. Mačiulaitis, E. Paku
lis, K. Prišmantas, . Remeikis, A.
Skridulis, P. Ulevičius.
Po 5 dol. ar mažiau: J. Adomaitis, A.
Andiušienė, E. Balceris, B. Balčiūnas, V.
Barkus, J. Bironas, L. Černiauskas,
B.Čižikaitė, kun. M. Čyvas, S. Dabkus,
J. Dekeris, A. Dimas, P. Gauronskas,
kun. J. Grabys, K. Griaudienė, Z.
Grybinas, dr. J. Jasiukonis, B. Kondratas, kun. B. Krasauskas, J. Kregždė,
B. Latoza, M. Lembertienė, B. Lukas,
B. Maskeliūnas, A. Matulionis, L.
Medelis, P. Mikšys, P. Pagojus, J.
Petras, J. Raugalis, V. Ripskis. kun. J.
Ruokis, J. Ruzgys, O. Spirauskas, A.
TAmošaitis, A. Valis, L. Vansauskienė,
P. Varis, A. Viliušis, E. Vilkas.

Labai ačių už parėmimą LD žurnalo.
—A. Skirius, leidėjas

LITHUANIAN DAYS, 1987, MARCH

HOT SPRINGS, ARK.

LIETUVIŲ DIENOS

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS

Žurnalo ir knyga

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

“LEISKIT Į TĖVYNĘ”
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis”

PLATINTOJAI

Lithuanian Broadcasting SPA

Girdima sekmadieniais 7:00-7:30 vai. ryte
iš KXOW radijo stoties, 1420 AM banga.

J. A. V-se
Brooklyn, N. Y.—“Darbininko” adm-ja
So. Boston, Mass.—S. Minkus
Chicago, Illinois — Patria, “Gifts Interna
tional”, “Parama”, “Marginiai”
Cleveland, Ohio—Andrius Mackevičius
Detroit, Mich.—St. Anthony’s Parish
Library
Los Angeles, Ca.—P. Domkus
Putnam, Conn.—Immaculate Conception
Convent
Rochester, N.Y.—A. Sabalis
Waterbury, Conn.—“Spauda”
Woodhaven, N.Y.—“Romuva”

LOS ANGELES, CALIF.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30-1:00 p.p.
VLADAS GILYS, pirmininkas
Programų koordinatorius
HENRIKAS BAJALIS
207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, CA 90004
Tel.: (213) 467-6467

BALTIMORE, MD.

AUSTRALIJOJE
Norwood—K. Pocius
Adelaide, Edwardstown—A. Kubilius
'Melbourne-St. Kilda—F. Sodaitis
Mirren, S.A.—J. Rupinskas
Lewisham—Msgr. P. Butkus

KANADOJE
London, Ont.—A. Puteris
Toronto, Ont.—V. Aušrotas, A. Kuolas,
St. Prakapas
Montreal, Que.—P. Rudinskas
(Parish Library)

AMERIKOS BALSAS
(VOICE OF AMERICA)
Rytinė laida 6 vai. 15 min. ryto Lietuvos
Haiku (10:15 vakaro Vašingtone) 31, 38, 42,
ir 49 metrų bangomis.
Pirmoji vakarinė laida 18 vai vakaro
Lietuvos laiku (10 vai. ryto Vašingtone) 20,
25 ir 31 metrų bangomis.
Antroji vakarinė laida 20 vai. vakaro
Lietuvos laiku (12 vai. vidurdienį
Vašingtone) 14, 15, 20 ir 25 metrų
bangomis.
Šie laikai vasaros metu. Žiemos metu tiek
Lietuvoje, tiek Vašingtone reikia laikrodį
atsukti vieną valandą.

VOICE OF AMERICA

“RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS”
Girdima sekmadienio rytais
nuo 10:30 iki 11:00
WBMD—750 AM
Šios programos vedėjai:
Albert J. Juškus—4515 Wilmslow Rd.
Baltimore, MD 21210
Tel.: 366-4515
Kęstutis Laskauskas, 1312 Birch Ave.
Baltimore, M D 21227
Tel.: 242-1779

BOSTON, MASS.
LIETUVIŲ RADIJO KORP. PROGRAMA
Seniausia liet, radijo programa Naujoje
Anglijoje, veikianti nuo 1934 m. bal. m.
vedama Stepono ir Valentinos Minkų
girdima sekmadieniais 8:00 iki 8:45 ryto
Boston, Mass.—WLYN—1360 bangos AM
programoje: pasaul. žinių santrauka,
muzika, dainos ir Magdutės pasaka.
Taipgi pas mus gaunamas “L.D.” žurnalas,
ir didelis pasirinkimas lietuviškų knygų,
plokštelių ir lietuviškų suvenyrų.
71 Faragut Rd., So. Boston, MA 02127
Telefonas: 268-2515

Lietuvių Radijo Valanda
LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais
9-10:00 ryto iš WCAV-FM 98
Petras Viščinis, vedėjas
173 Arthur St., Brockton, MA 02402
Telefonas: (617) 586-7209

Lithuanian Service
Washington, D.C. 20547

CHICAGO, IL
Sophie Barčus Radijo Šeimos

LIETUVOS AIDAI

“LIETUVOS GARSAI”

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio
8:30 vai vakaro
Visos laidos iš tos pačios stoties
WCEV 1450 AM banga
511 SO. NOLTON AVĖ.
WILLOW SPRINGS, IL 60480
Tel.: (312) 839-2511

Sekmadieniais nuo 7:30 iki 8:30 vai ryto
iš WCEV stoties 1450 AM banga
Programos vedėja:

Aldona Barcus-Daukus

CLEVELAND, OHIO
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
TĖVYNĖS GARSAI
Girdima sekmadieniais 6:00—7:00 vai. vak.

BALTIC BAKERY
JUOZAS ir ALDONA ANKAI—savininkai

Vedėjas—Juozas Stempužis
4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121
Telefonas: (216) 382-9268

DETROIT, MICH.
Lietuviškas Balsas—Lithuanian Voice
WCAR—1090 BANGA LIVONIA
Sekmadieniais 8:30 iki 9:00 vai. ryto
Visais programos reikalais kreiptis:
KAZYS GOGELIS
13436 Garfield, Detroit, Ml 48239
Telef.: 535-6683

2616 W. 69th St., Cicago, IL 60629—telef. (312) 737-6734
Siunčiame duoną ir raguolius į visas Amerikos dalis

PRAŠOME!
Pagal savo išgalės aukoti TAUTOS FONDUI
savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui—laisvąja! Lietuvai padėti
atsistatyti, 6-šiomis kalbomis ELTOS informacijoms leisti, radijo
transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti ir politiniams kaliniams
gelbėti. Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti:
Non-profit, Tax Exempt Corporation

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION
P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

LIETUVIŲ DIENOS, 1987, KOVAS

ROCHESTER, NEW YORK
DAI NOS Al DAS
Sekmadieniais 9:00 iki 9:30 vai. iš ryto
stotis WZZI-FM 9I.5 mc
IŠLAIKO LIETUVIŲ RADIJO KLUBAS
Klubo valdyba: Al Gečas, pirm., R.
Kiršteinas, vicepirm., J. Krokytė, sekr.,
Rūta llgūnaitė, ižd., L. Laukaitienė, narė
320 Durnan St., Rochester, N.Y. 14621

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VAL.
2222 Franklin Rd.
Bloomfield Hills, Ml 48013
WPON —1460 AM
Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 3-4 vai.
Programos vedėjas Algis Zaparackas
Bendradarbiai:
Ant. Zaparackas, Algis Lapšys, Edv
Skiotys

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Bendruomenės radijo valanda
“LIETUVOS PRISIMINIMAI”

Sekmadieniais nuo 8:00 iki 8:45 v. ryto
WWC0 — 1240 AM
Vedėjas: ANTANAS PALIULIS

HARTFORD, CONN.
“TĖVYNĖS GARSAI”
Connecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė
WRYM—840 AM
Kiekvieną sekm. 4:30-5:30 vai. p.p.
Programos vedėjas A Dragūnevičius
132 Wellington Dr. Farmington, CT 06032
Tel. (203) 677-8567
Pranešėjai:
Zita Dapkienė, Alfonsas Dzikas ir
Longinas Kapeckas
ižd. Alis Simonaitis

NEW YORK - NEW JERSEY
“LIETUVOS ATSIMINIMAI” radijo vai.
girdima kas ketvirt. iš WNYM stoties
New Yorke, nuo 7-8 v.v. 1330 AM banga
Taip pat klausykite “Music of Lithuania”
programos kas sekm. nuo 1:05 iki 3:00
vai. p.p. iš Seton Hall Universiteto stoties
89.5 FM — banga
Direktorius — dr. Jokūbas J. Stukas
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060
Tel.: (201) 753-5636

33 Chipman St., Waterbury, CT 06708
tel.: (203)756-1874

MONTREAL, CANADA
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS
Kiekvieną trečiadienį nuo 11 vai. 30 min.
CFMB stotis — Banga 1410

Programos vedėjas L. Stankevičius
1053 Cr. Albanel, Duverney, P.Q., Canada
Telefonas: 669-8834

TORONTO, ONT., CANADA
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI
Sekmadieniais 1:30 iki 2:00 vai. po pietų
Visos programos transliuojamos iš
Toronto stoties CHIN, banga 100.7 FM
Programos vedėja:
Violeta Simanavičiūtė-Laurinavičienė
51 Patricia Di., Toronto, Ont. M4C 5K2,
Can.
Telefonas:(416) 690-3416

“LAISVĖS ŽIBURYS”
Girdima kiekvieną sekmadienį nuo 9 iki 10
v. ryto iš WNWK stoties 105.9 FM banga
ROMAS KEZYS
217-25 54th Ave., Bayside, NY 11364
Telefonas: (718) 229-9134

4627 S. Hermitage, Chicago, IL 60629—Telef. (212) LA 3-1510

---------ir-------

204 Hilltop Dr., Hot Springs, Ark. 71913
Telefonas (501)321-9641

Stotis WCPN, banga FM 90.3

Transliuojama iš nuosavos studijos

7159 S. Maplewood, Chicago, IL 60629
Tel.: (312)778-1543

vedėja ir pranešėja
Salomėja Šmaižienė

PITTSBURGH, PA.
The First Lithuanian Radio Program in
Pittsburgh, Pennsylvania
Pittsburgh, PA — WPIT—730 kc.
sekmadieniais 12:30-1:00 p.m.
PROGRAMOS VEDĖJAI:
Povilas ir Gertrude Dargiai
Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill Rd., Pittsburgh, PA 15243

Skaitykite ir
platinkite

LIETUVIŲ DIENŲ
žurnalą

ROMA, ITALIJA
ROMOS RADIJAS
Transliuojamas 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, ITALIJA
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku
ir kiekv. vak. 20:15-20:30 Lietuvos laiku
Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų

Vedėjas: Kun. V. Kaziūnas
Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio
CITTA DEL VATICANO
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AUŠROS VARTAI, VILNIUJE
AURORA — GATE CHAPEL, VILNIUS

