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Tadas Gintautas Dabšys
Tadas G. Dabšys was bom in Los Angeles on
April 2, 1965 to Rimtautas and Birutė Dabšys.
Tadas grew up with his older brother, Vytautas,
and his younger sister, Audra, in a Lithuanian
household, right in the heart of the Los Angeles
Lithuanian community. Tadas was very for
tunate in these circumstances, especially hav
ing grown up next door to his grandparents.
The result of being brought up in the Lithua
nian community is a young man of outstanding
dedication to his heritage. After having attended
Lithuanian classes all through grammar school,
having danced in the folk dance group and hav
ing been boy scout since he was five, Tadas
started to expand his fields of interest. Enter
ing high school, Tadas began what was to be
over five years of work, accompanied by a
tremendous amount of fun, worthy experience,
and the opportunity to travel around the world
and meet a variety of interesting people.
All the activity culminated in 1986 when
Tadas won the Kriauceliunas young Lithuanian
award for achievements in Lithuanian organiza
tions, the press, ethnic folklore activities, and
representing Lithuanian interests.
In 1986 Tadas worked in the following areas:
He was vice-president of the Lithuanian World
Youth Association; president of the L. A.
Lithuanian Youth Assn, and editor of its
newsletter; in charge of youth relations for the
Lithuanian American Community of U.S.A.,
Inc., Western Region; member of the XI Na
tional Council for the Lithuanian American
Community of U.S.A., Inc.; chief elder for the
folk song and dance group, Spindulys; adjutant
for the Lithuanian boy scout district; president
and one of the founders of the Lithuanian Stu
dent Assn, at UCLA; youth representative for
the Lithuanian National Foundation, Inc. of
California; youth coordinator for the Lithua
nian American Republican Assn, of Calif., Los
Angeles County Chapter; lector and choir
member for St. Casimir’s Parish; member of
the drama group; and member of the Lithua
nian Journalists Assn.
During 1986 Tadas had the opportunity to
travel in the United States to participate in
various functions of the Lithuanian World
Youth Assn., and the Lithuanian American
Community. Tadas also traveled to South
America to dance with the folk dance group,
Spindulys. After returning, Tadas was in
charge of the boy scout group for a week at the
Lithuanian scout camp. Then it was off to
Australia to meet with the committee in charge
of organizing the Sixth Lithuanian World Youth
Congress.
As one can see, this is sizeable list of ac
tivities. One might wonder how one person is
able to achieve all of this, especially since
Tadas is also a full time student of psychology
at UCLA. Tadas is able to do all of this because

TURINYS/CONTENTS
LIETUVIŠKOJI DALIS
Premijų šventei praėjus............................ 3
Juozas Kojelis
Vienas iš naujosios kovotoju kartos....... 4
(Tadas Gintautas Dabšys)
V. Pečiulis
Toronto Vyru Choras ‘ ‘Aras”................ 9
R. K. V.
Kad pasaulis sužinotų................................ 10
Vinco Kudirkos atsivertimas
(“Varpo” 100 m. sukakčiai)....................11
J. Brazaitis
Grakščiai svajinga, truputį liūdna........ 12
Kotryna Grigaitytė
Akys pro vėduoklę.................................... 13
Jurgis Gliaudo
Krinčino bažnyčios epizodas.................... 14
Ignas Medziukas
Apie senovės gotus ir finų įsiveržimą
į lietuviu žemes......................................... 15

ENGLISH SECTION
K. S.
American-Lithuanian Athletes
50 years ago............................................. 16
Albert Cizauskas
The Wedding Party................................. 18
Algirdas Budreckis
R. I. to make Lithuanian
Independence Day a State Observance.. 19
Edward M. Budelis
A View of Education in Lithuania
Prior to Independence........................... 20
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

he has tremendous love for and exceptional
pride in his Lithuanian heritage. Tadas has had
a wonderful life so far, and the future holds
many more delightful experiences for him, just
like the ones he has experienced in the past.
He only wishes that more of his peers would
realize the incredible experience they could
gain by getting involved in the Lithuanian com
munity. Knowing one’s own heritage and tak
ing pride in it are invaluable aspects of life.
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Balandžio 4d. Čikagoje, Jaunimo centro namuose, įvyko 7-toji JAV LB Kultūros
tarybos premijų įteikimo šventė.
J. Tamulaičio foto nuotraukoje laureatai, rengėjai ir mecenatai. Iš kairės:
Faustas Strolia — muzikos premijos laureatas, Prel. Juozas Prunskis —
žurnalistikos premijos laureatas, Algimantas Gečys — JAV LB krašto valdybos
pirm., Ingrida Bublienė — Kultūros tarybos pirm., poetas Bernardas Braz
džionis — literatūros laureatas, Marija Remienė — LF atst., Povilas Kilius —
LF tarybos pirm., Jurgis Šlekaitis — teatro premijos laimėtojas, Albinas Elskus
— dailės premijos laureatas.

Winners, organizers and sponsors at the Seventh annual JAV Cultural awards
presentation held on April 4, 1987 at the Chicago Youth Center. From left:
Faustas Strolia, prize for music; Msgr. Juozas Prunskis, prize for journalism;
Algimantas Gečys, vice-pres. of L. B. ; Ingrida Bublienė, pres. Council of
Culture; poet Bernardas Brazdžionis, prize for literature; Marija Remienė,
representative of L. F.; Povilas Kilius, pres, of L. F. Council; Jurgis Blekaitis,
prize for theater, Albinas Elskus, prize for art.

PREMIJŲ ŠVENTEI PRAĖJUS
“Neužtenka tik spausdinto žodžio tautai
auklėti, bet reikia ir kultūros. Neužtenka tautai
tik žvelgti į ateitį, bet reikia ir meno, kuris keltų
jos dvasią, žadintų pasiryžimus siekti vis
kilnesnio ir geresnio gyvenimo’ ’. Taip kadaise
rašė prancūzų žurnalistas ir filosofas Ernest
Heilo, taip dabar pakartojo šiuos žodžius
dienraščio “Draugo” redaktorius Pr. Gr., taip
norime pabrėžti mes šią mintį, nenustojusią
aktualumo daugiau kaip po šimto metų.
Ne šimtą, bet tūkstančius metų žinoma, kad
tautai reikia meno, kad tik meno veikalus
sukūrusios tautos išliko istorijoje, kad menas
reiškia ne tik dvasios, bet ir fizinę gyvybę.
Nežiūrint, kad menas amžių bėgyje įgauna
kiek kitokios išraiškos formas, kad žodžio
kūryba keičia savo ritmą, jų reikšmė kultūros
dirvoje lieka ta pati, jo funkcijos nesikeičia,
nenustoja savo svarbos. Nauji civilizacijos bei
technikos laimėjimai neatpalaiduoja žmogaus
nuo kultūrinių vertybių alkio, nuo dvasios peno.
Išeivijoje gyvenantys lietuviai, kaip ir kitų
tautybių mažumos (ar didžiumos), naudoda
miesi gyvenamojo krašto spauda, kultūriniais
turtais, teatrais, operomis, muziejais, meno
(dailės) parodomis, o dažnai įsijungdami ir į
patį kuriamąjį procesą, nelieka atitrūkę nuo
savo šaknų, nuo giminių savo tėvų ar protėvių
kraštuose, tų saitų palaikymu praturtindami ne
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tik savo sielos būseną, bet ir gyvenamojo krašto
kultūrą. Vieni menai (kaip muzika, daina,
teatras, dailė) daugiau duodasi tokiam “pro
cesui”, kiti kaip žodžio menas, literatūra, kurių
formai naudojamas žodis, neturi nei galimybės,
nei tendencijos “įsilieti” į svetimo žodžio
literatūrą, tačiau savajam, mažumos
kultūriniam gyvenimui, jis yra reikšmingas, net
būtinas. Be savų literatūros veikalų
(beletristikos, poezijos) išeivio kalba, nuskurstų
ir numirtų daug greičiau, negu alsuodama savų
kūrėjų menu ir dvasia. Tat, kol turime savų
rašytojų, poetų, kol naudojamės jų žodžiais ir
mintimis, tol esame tautiškai gyvi.
Mūsų, lietuvių atveju, kai tėvynėje literatūra
(ir apskritai menas) pajungta sovietinei
ideologijai, yra gyvybinis reikalas turėti
kūrėjus, išaugusius iš savo tautos gelmių ir
kuriančius savą, grynai lietuvišką, jokiomis
“tarybinėmis” bacilomis neužterštą literatūrą.
Savų kūrėjų kūrybos rėmimas, savų rašytojų,
dailininkų, muzikų, teatralų ir kitų sričių
veikėjų palaikymas yra mūsų visų pareiga,
gyvybinė reikiamybė.
Kūrėjams skatinti ir remti steigiamos premi
jos, skelbiami konkursai, rengiamos šventės.
Daug gyvumo įnešta į kultūrinį lietuvių
veikimą, įsikūrus Lietuvių bendruomenės
kultūros taryba, kuri kasmet skelbia literatūros,
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dailės, muzikos, teatro, žurnalistikos, apskritai
kultūrinių darbų premijas ir rengia tų premijų
įteikimo programas, spaudos pavadintas
kultūros šventėmis.
Šiais metais surengta tokia šventė Čikagoje
iš eilės septintoji. Iki šiolei kiekvienų metų
šventė rengta vis kitame mieste, kad ko daugiau
(ir toliau nuo centrų) lietuvių turėtų progos jose
dalyvauti, artimiau savo kūrėjus pažinti.
Spaudos aprašymais ir dalyvavusių liudi
jimais šių metų šventė buvo iškilmingiausia.
Čikaga, ne veltui vadinama išeivių lietuvių
sostine, parodė savo sugebėjimus ir savo meilę
kūrėjams. Pats premijų įteikimo aktas ir stilium
ir nuotaika panešėjo į amerikiečių “oskarų”
įteikimą: kiekvienas laureatas į sceną buvo
palydimas tautiniais drabužiais apsirengusių
mergaičių, kiekvieno apdovanojimo žymenio
tekstą skaitė atskiras asmuo... oficialių asmenų
kalbos ir laimėtojų padėkos žodžiai, orkestro
muzika, publikos entuziazmas — visa tai praėjo
džiugiai, nuotaikingai, iškilmingai. Pilnutėlė
salė prie vaišių stalų sėdinčios (ir laureatų
pagerbimui stojančios) visuomenės ne tik
čikagiškių, bet ir iš kitų vietų, parodė
entuziastingą mūsų kūrėjų įvertinimo pritarimą.
Linkime, kad tas entuziazmas neišblėstų ir
kasdienybėn sugrįžus, kad poetų — rašytojų
knygos būtų perkamos ir skaitomos,
vaidinimai, dailės parodos, lankomos,
lietuviška muzika klausoma, spauda
prenumeruojama, kad praeitos šventės nuotaika
mus lydėtų ištisus metus, kad kasdienybės
reikalų dulkės neapgultų mūsų širdžių.
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VIENAS IS NAUJOSIOS KOVOTOJŲ KARTOS
Tadas Gintautas Dabšys apdovanotas jauno veikėjo premija
Eugenijaus Kriaučeliūno premija, kurią
kasmet skiria dr. Leono Kriaučeliūno šeima
jaunam lietuviui veikėjui, 1986-siais metais
buvo paskirta 21 metų losangeliečiui Tadui
Gintautui Dabšiui.
Susipažinkime su 1965.IV.2 Los Angeles
mieste, Kalifornijoje, gimusio jaunuolio
visuomeninėmis pareigomis ir darbais, atliktais
vien 1986 metais. Jis buvo PLJ sąjungos vice
pirmininkas ir administracinių reikalų vedėjas,
U sąjungos Los Angeles sk. valdybos pirm,
JAV LB XI tarybos narys, LB Vakarų apyg.
jaunimo reikalų vedėjas, Kalifornijos u-to Los
Angeles mieste, UCLA, Lietuvių studentų
sąjungos (kartu su D. Novickiu ir A. Avižienių)
steigėjas ir pirm., skautas-akademikas,
paskautininkas, “Kalniškių” tunto tuntininko
adj., LB ansamblio “Spindulys” vyr. seniūnas;
priklauso TF Los Angeles valdybai, Kalifor
nijos liet, respublikonams, Liet. Žurnalistų sgai, Los Angeles dramos sambūriui,-šv. Kazi
miero parapijos chorui.

Tadas Dabšys savo šeimoje. Iš k.: sesuo Audra, tėvas Rimtautas, Tadas, motina Birutė, brolis Vytautas.
Tadas Dabšys and his family. From I.: Audra, (sister), Rimas, (father), Tadas, Birutė, (mother), Vytautas,
(older brother).

Kas šį jauną vyrą į lietuvišką veiklą
pastūmėjo, nes jis neprasidėjo 1986 metais ir
nepasibaigė?

Lietuvybė šeimoje

Būsimas veikėjas Tadas Dabšys (viduryje) su
broliuku Vytu ir sesyte Audra.
Future activist Tadas Dabšys (in the middle) with
his brother Vytas and sister Audra.

1986 ir 1987 metais suorganizavo Vasario
16-tos minėjimus Kalifornijos u-te, aplankė
Pietų Amerikos valstybes ir Australiją ir su tų
kraštų lietuvių jaunimų tarėsi VI PLJ kongreso
Australijoje reikalais, dalyvavo įvairiuose
pasitarimuose ir konferencijose. Atliko
vaidmenį rež. P. Maželio pastatytoje V. Putino
dramoje “Valdovas”. Paskelbė straipsnių
“Drauge”, “Į Laisvę”, “Pasaulio Lietuvyje”,
“PLJS Žiniaraštyje” (nr. 9 redaktorius)
Kalifornijos u-to dienraštyje “UCLA Daily
Bruin”; buvo LJ s-gos L. A. sk. laikraštėlio
“Plunksna” redaktorius ir 1.1.
Tado Dabšio judrumą gali pavaizduoti tokia
ištrauka iš 1986 m. rašyto privataus laiško:
“Mūsų Raselė, kuri šiuo metu studijuoja Lon
done užsiėmusi menais ir kelionėm, rašo, kad
vieną vakarą televizijoje mačiusi įdomią
programą. Buvo rodomos praeitų metų
kronikos, ir staiga — ‘Baltų Laisvės Žygis’ į
Baltijos jūrą! Ekrane pasirodė estai, latviai,
pasigirdo Lietuvos himnas. Po to rodė jaunimą,
iš kurių ji atpažino Joną Bobelį ir Tadą Dabšį”.
Laišką rašo dailininkė iš Čikagos.
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Ilgame pokalbyje Tadas Dabšys pavaizdavo
savo lietuvišką brendimą šeimoje, mokykloje
ir visuomenėje. Pagrindinę pareigą jis skiria
šeimai: “Šeimos turi įdiegti apsisprendimo
lietuvybei pradus. Neužtenka vaikus perspėti
lietuviškai kalbėti, vežti į lituanistines mokyklas
ir stovyklas. Reikia daugiau. Pačios šeimos turi
gyventi lietuvišku gyvenimu ir lietuviškais
rūpesčiais”.

Tadas jaučiasi laimingas, kad tokioje šeimoje
augo ir brendo. Nuo pat vaikystės, kiek
prisimena, jo namuose buvo kalbama
lietuviškais reikalais. Pradžioje nieko nesuprato
ir tais pokalbiais nesidomėjo. Kai namuose
vykdavo organizacijų posėdžiai, tekdavo net
atokiau laikytis, kad vaikišku triukšmu posėdžių
netrukdytų. Bet ilgainiui vienas kitas žodis
įsmigdavo į atmintį, vėliau — mintis, posakis,
o jau paauglio amžiuje lyg iš miglų ėmė ryškėti
ir lietuviškų reikalų kontūrai.
“Aš manau, kad vyresniųjų pokalbiai
šeimose turi daug įtakos lietuviškam apsispren
dimui. Nors pradžioje daug ko nesupranti ir į
tuos pokalbius dėmesio nekreipi, bet jie savo

Dabšių šeima. Iš k.: senelė Pranė, brolis Vytas, senelės sesuo Julė Grikinaitė, tėvas Rimtautas, Tadas, mama
Birutė, sesuo Audra ir senelis Aleksandras Dabšys.
Dabšys family. From I.: grandmother Pranė, brother Vytas, great-aunt Julė Grikinaitė, father Rimtautas
Dabšys, Tadas, mother Birutė, sister Audra and grandfather Aleksandras Dabšys.
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, BALANDIS

padaro. Kuo daugiau šeimoje kalbama
lietuviškais klausimais, tuo labiau jie vaikams
tampa savi. Ir taip palengva formuojasi jauno
žmogaus apsisprendimas už lietuvybę”,
žvelgdamas pats i savo vaikystę, samprotauja
Tadas Dabšys.
Net ir dabar, būdamas studentu, tebesilaiko
šeimos tradicijų ir su seneliu Aleksandru
Dabšiu kas vakarą, vakarieniaudami, kalbasi
lietuviškais klausimais.

Mokykla ir spauda
Tadas lankė parapijinę Los Angeles šv.
Kazimiero mokyklą, kurioje lietuvių kalbą kas
dien po vieną valandą dėstė mokytoja Ona
Razutienė. Jis sako, kad iš mokyklos daug ką
gavęs. Lietuvių kalbos pamokas reikėję ruošti
kasdien, o taip pat padėjęs silpnesniam lietuvių
kalboje draugui. “Taip man beveik kasdien
tekdavo prie pamokų padirbėti po du kartus.
Padėjau gan stiprius lietuvių kalbos pagrindus,
ir už tai esu dėkingas mokytojai Onai Razutienei.”
Lietuviškosios pamokos davėjam daugiau,
negu lietuvių kalbos, istorijos, geografijos ir
literatūrso pažinimą. Ponia Razutienė buvo gera
pedagogė ir išvedė ji i sceną. Savo organizuo
jamuose vaidinimuose, [vairiose kitose pro
gramose, blynų baliuose ji duodavusi Tadui
svarbesnes roles, ir jis išmokęs viešai kalbėti,
nors dalinai kalbėjimo meną jis gal paveldėjęs
ir iš savo tėvų. Gi galėjimas viešai kalbėti, anot
jo, labai palengvinąs įsijungimą [visuomeninę
veiklą. Jis tuo ir pasinaudojęs.
“O kaip su lietuviška spauda? Ar jos buvo
jūsų šeimoje ir ar Tau padarė kokią įtaką?”,
paklausiau.
Tadas pasakojo, kad jų šeimoje buvo lai
kraščių, žurnalų ir knygų. Lietuviškos spaudos
daug neskaitęs. Geriausiai prisimena “Eglutę”.
Visi trys vaikai, — jis, vyresnis broliukas ir
jaunesnė sesutė — pasiųsdavę “Eglutei” eilė
raštukų ir rašinėlių. Buvę smagu laikraštėlyje
pamatyti savo pavardę. Kitoje spaudoje pasiįdomaudavę nuotraukomis, ypač pažįstamais
veidais. Bet Tadas spaudai skiria labiau
netiesioginę įtaką lietuvybės įtvirtinime: spauda
praplečia šeimos pokalbių tematiką. Nekalbam
vien tik šeimos ūkiniais reikalais, bet
plačiaisiais lietuviško gyvenimo klausimais.
Spauda išveda už šeimos ribų į platųjį lietuvišką
gyvenimą, ir tai teigiamai veikia į vaikų lietu
višką apsisprendimą.
Dabar, studijuojant universitete ir dalyvau
jant lietuviškoje veikloje, irgi nedaug laiko lieka
spaudai. Bet ačiū seneliui A. Dabšiui, kuris iš
lietuviškų laikraščių išrenka įdomesnius ir
svarbesnius straipsnius, ir skelbiamas mintis
kartu išdiskutuoja vakarienės metu.

LIETUVIŲ DIENOS, 1987, BALANDIS

Trys kartos. Iš k.: senelis Aleksandras Dabšys, tėvas Rimtautas Dabšys ir Tadas.
Three generations. From I.: Aleksandras Dabšys (grandfather), Rimas Dabšys (father), and Tadas.

Jaunimo ansamblio ‘ ‘Spindulys ’' grupė, Los Angeles jaunimo šventėje su televizijos ir filmų aktore Ann JilliannJūrate Nausėdaite. Iš k.: Tadas Dabšys, D. Pošiūtė, K. Budrytė, Ann Jillian, K. Mickutė ir mok. O. Razutienė.
At the Youth Ensemble “Spindulys” festival. From I.: Tadas Dabšys, D. Pošiutė, K. Budrytė, Ann Jillian,
television and movie actress, K. Mickutė, and O. Razutienė.

“Spindulio seniūnas’’ Tadas Dabšys (antroje eilėje viduryje) su šokėjų grupe; kairėje šokių mokytoja Danguolė
Razutytė- Varnienė.
Tadas Dabšys, monitor of the Youth Ensemble “Spindulys” among the dancers (in the middle). Dance
teacher and director of the group Danguolė Razutytė-Varnienė at the left (standing).
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Kelias į bendruomenę
“Šeima ir mokykla man paruošė kelią išeiti
į lietuvišką bendruomenę”, pasakoja Tadas.
“Kada tas išėjimas prasidėjo, aš net nežinau,
nes lietuvių tarpe maišiausi dar nemokėdamas
vaikščioti. Tėvai suprato svarbą sudaryti
sąlygas vaikams bendrauti su kitais lietuviais.
Pirmiausia buvau vežamas į skautų stovyklas.
Mamytė irgi pasilikdavo stovykloje su mumis.
Mokykloje pradėjau šokti tautinius šokius,
dalyvauti vaidinimuose, patarnauti mišioms. Su
tėvais pradėjau eiti į parapijos chorą. Bet
ryškiausias persilaužimo momentas į lietuvišką
veiklą buvo “Viva Europa” spektaklis, kurį
paruošė Danutė Barauskaitė (dabar Mažeikie
nė). Tada buvau 15 metų. Čia išmokau dirbti
su vyresniaisiais. (Tąsyk ir 18-mečiai man
atrodė suaugę žmonės). Pradėjau domėtis vy
resniųjų darbais ir pats panorėjau rimtesnius
darbus dirbti.”

Tadas kalba Vasario 16-sios minėjime Kalifornijos universitete Los Angeles, UCLA.
Tadas gives a speech during a commemoration of February 16-th, Lithuanian Independence Day, at UCLA.

Tado aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą palydi pasižymėjimo moksle medaliai.
Tadas graduates from high school with honours.

Turbūt sūnaus naujus interesus pastebėjęs,
Tado tėvas, Rimtautas Dabšys, kuris tuo metu
buvo JAV LB Vakarų apygardos valdybos pir
mininkas, pakvietė 16-metį Tadą į valdybą
jaunimo reikalams. Turėdamas 17 metų, savo
draugų raginamas, kandidatavo ir buvo išrink
tas į LJ s-gos Los Angeles sk. valdybą ir tapo
pirmininku. Tų metų vasarą turėjo vykti V PLJ
kongresas. Tadas kandidatavo ir buvo išrinktas
kongreso atstovu. Ruošiantis kongresui, reikėjo
daug dirbti, ir Tadas mano tada išėjęs rimtą
visuomeniniam darbui pasiruošimo mokyklą.
Tais metais jam pirmą kartą tekę dalyvauti
metiniame Los Angeles politinių studijų
seminare, kur įgijęs naujo patyrimo.
V Pasaulio lietuviųjaunimo kongrese losangeliečiai, tarp jų ir Tadas, buvo išrinkti į PLJ
sąjungos valdybą. Tadui teko administraci
nių reikalų vedėjo pareigos. Jo vardas pasidarė
žinomas. Jis buvo pakviestas į kitas organizaci6

jas, ir kai kuriose jų prisiėmė tam tikras
pareigas. Šiandien jis dalyvauja Tautos Fonde,
LB Vakarų apygardoje, lietuvių respublikonų
vienete, dramos sambūryje, žurnalistų draugi
joje. 1985 metais kandidatavo ir buvo išrink
tas į JAV LB XI tarybą. Šalia studijų univer
sitete (Tadas studijuoja psichologiją, ir studi
juoja gerai) tokia visuomeninių darbų našta
daugeliui atrodytų nepakeliama, juo labiau, kad
jis tebedirba PLJ sąjungoje, aktyvus skautų
sąjungoj, “Spindulio” ansamblyje. Bet Tadas
nesiskundžia. Priešingai, “esu nepaprastai
laimingas, kad bendruomenė priėmė mane ir
įtraukė į lietuvišką veiklą. Įgijau įvairaus
patyrimo, sutikau įdomių žmonių ir iš jų daug
ką išmokau, turėjau keletą progų pakeliauti po
pasaulį”, kalbėjo Tadas.
“Į JAV LB tarybą buvai išrinktas nesulaukęs
pilnų 19 metų. Ar santykiuose su vyresniaisiais
jauteisi pakankamai drąsiai? Ar nesijautei jų
užgožtas?”, paklausiau.

Skautų Akademikų sueigoje Tadas Dabšys (pirmas iš kairės) duoda akademiko įžodį.
At the Student Scouts meeting, Tadas Dabšys gives oath.
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“Esu turbūt jauniausias tarybos narys”,
atsakė Tadas. “Pradžioje buvo kiek nepatogu
vyresniųjų tarpe, bet tas jausmas greitai praėjo.
Buvau priimtas šiltai ir draugiškai. Visuomeni
niame darbe žmonės ne dėl jaunumo užgožia
mi. Kai turi noro organizacijoje dirbti, naudo
ji galvų ir pozityviai net prie kontroversinių
klausimų prieini, tave gerbia kad ir jauną. Aš
rekomenduoju savo bendraamžiams eiti į Lie
tuvių Bendruomenę, kandidatuoti i apylinkių ir
apygardų valdybas ir vėliau į Lietuvių Ben
druomenės tarybą. Čia yra daug galimybių
pareikšti savo iniciatyvą ir prisidėti prie
lietuviško gyvenimo kūrimo. Bet pačioje
pradžioje jaunesniesiems siūlyčiau, šalia
ideologinių organizacijų, patyrimo įgyti, savo
jėgas ir sugebėjimus išbandyti bendrinėje
jaunimo veikloje, Jaunimo sąjungoje”.

Jaunimo sąjunga savo vietą turi
Pokalbis su Tadu nukrypo įjaunimo veiklą.
Pastebėjau jam, kad anksčiau jaunesniųjų ir
vyresniųjų dialogai prasidėdavo vieni antrų
kritika. Į tai jis atsakė: “Gan daug kritikos yra
ir dabar. Bet kritika reikalinga. Be kritikos
negali būti veiklos tobulėjimo. Teisė kritikuoti
yra demokratijos stiprybė. Diktatūrose kritika
užgniaužta, bet ten ir gyvenimas sustingsta.
Tačiau, naudojantis demokratijos laisvėm,
reikia mokėti kritikuoti ir reikia mokėti kritiką
priimti. Kiekviena pozityvi kritika turi remtis
į teisingus faktus ir užsibaigti patarimais ir
pasiūlymais. Jeigu jaunimas ir vyresnieji taip
vestų dialogą, tai galėtų vieni antrus kritikuoti,
pačią kritiką įvertinti ir tuo būdu išvystyti
naudingą bendradarbiavimą”
Į spaudoje pasirodančius priekaištus, kad
Lietuvių Jaunimo sąjungos veikla pakyla tik
pasiruošime kongresams ir kad kongresų nauda
nepateisina investuojamų kapitalų, Tadas
pastebėjo: “Žinoma, kad jaunimo veikla su
stiprėja prieš kongresus. Bet ar ir kitų orga
nizacijų nesustiprėja prieš šventes, kongresus
ir jubiliejus? Kongresų pasiruošimams pats
jaunimas prisiima didžiąją darbo naštą. Čia jie
subręsta visuomeniniams darbams. Jei kas sekė
jaunimo kongresų istoriją, turės pripažinti, kad
kongresų darbuose ir nutarimuose padaryta
milžiniška pažanga. Pinigais kongresų naudos
pasverti negalima. Tas pats tinka ir vyresnie
siems. Todėl visi, įskaitant ir patį jaunimą,
turėtų remti kongresus darbu ir pinigais.
Kritikuojant jaunimą, reiktų jam duoti ir
pasiūlymų, kaip darbai galėtų būti tobuliau
atlikti.”.
Šių metų sausio 31 Los Angeles politinėse
studijose Tadas vadovavo temos “jaunimo
sąjunga ir ideologinės organizacijos”
svarstyboms. Paklausiau ar svarstybų
dalyviams pasisekė surasti Jaunimo sąjungai
vietą. Į tai jis atsakė: “Aš manau, kad ta vieta
jau anksčiau buvo surasta. Svarstybose
jaunimas tik bandė įtikinti visuomenę, kad
Jaunimo sąjunga vietą turi. Tačiau vietos nebus,
jei kiti nenorės mums tos vietos duoti. Jaunimo
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, BALANDIS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyba. Iš k.: Ginta Palubinskaitė, Danutė Mažeikienė, Tadas Dabšys,
Rita Bureikaitė, Gintaras Grušas (pirmininkas), Regina Polikaitienė, Vytenis Vilkas, sėdi Linas Polikaitis.
Committee of the World Lithuanian Youth Assn. From I.: Ginta Palubinskaitė, Danutė Mažeikienė, Tadas
Dabšys, Rita Bureikaitė, Gintaras Grušas (pres.), Regina Polikaitienė, Vytenis Vilkas, Linas Polikaitis
(seated).

Tadas Dabšys (kalba) politinėse studijose vadovauja simpoziumui “Jaunimo sąjunga ir ideologinės organizaci
jos’’; kiti diskusijų dalyviai: V. Žalpys, P. Viskanta, R. Vizgirdaitė, T Radvenis ir G. Radvenytė.
Tadas Dabšys (at the podium) moderates a political symposium on the theme “Youth Association and
the Ideological parties”, other participants, from I.: V. Žalpys, P. Viskanta, R. Vizgirdaitė, T. Radvenis,
and G. Radvenytė.

Australijoje 1986 VI PU
kongreso ruošos komitetas.
H. Antanaitis, komiteto
pirm. II eilėj: R. Makarevičiutė, J. Šliogeris, D. Sa

dauskaitė, J. Masanauskas,
A. Butkutė, B. Prašmutaitė ,
B. Karazijienė.
VI
LWYA committee,
Australia, 1986. Tadas Dab
šys, H. Antanaitis, pres. Se
cond row: R. Makarevičiutė,
J. Šliogeris, D. Sadauskai
tė, J. Masanauskas, A. But
kutė, B. Prašmutaitė, B. Ka
razijienė.
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sąjunga galėtų būti tokia pat didinga organizaci
ja, kaip ir Lietuvių Bendruomenė. Iš tikro juk
Jaunimo sąjunga yra Lietuvių Bendruomenės
medžio naujos šakos. Ant tokios sampratos
turėtų remtis mūsų bendradarbiavimas.”
Toliau Tadas dėstė, kad didelė dalis jaunosios
kartos atitrūksta nuo lietuviško kamieno dėl
kelių priežasčių. Vienos jų būtų objektyvios:
šeimos ir mokyklos neparuošia visuomeniniam
darbui, organizacijos neturi paruošę programų
jauniems žmonėms į darbų įjungti; kitos
priežastys subjektyvios — pats jaunimas šalinasi
nuo lietuvybės, dažnai paviliotas šio krašto
laisvių ir gerbūvio. “Nėra lengva svetimame
krašte užaugti geru lietuviu, ” aiškino Tadas.
“Lietuvoje negimęs ir neaugęs jaunimas turi
skirtingus prioritetus. Turėtų būti rūpestingesnis planavimas jaunąją kartą prie lietuviško
kamieno išlaikyti ir nuklydusi sugrąžinti. Reikia
stipresnės ir nuolatinės komunikacijos tarp
kartų”.

Žvelgiant į ateitį
Tadas mano, kad Lietuvių Jaunimo sąjunga
visuose kraštuose ateitį turi. Tik, pirma, pats
jaunimas daugiau turi stengtis ir dirbti, antra,
vyresnieji turi turėti aptartus planus jaunimą
organizacinei veiklai paruošti. “Kartais atro
do”, kalbėjo Tadas, “kad vyresnieji iš jaunimo
laukia stebuklų, o jaunieji nesupranta, kodėl jie
turi lietuvybei veikti. Pats veikimas negali būti
sau tikslu. Jaunimas nori tuos aiškiai aptartus
tikslus matyti ir suprasti. Aš pats augau laim
ingose sąlygose ir jokio konflikto Amerikoje
būti lietuviu neturėjau. Daugelis kitų tokių
sąlygų neturi. Vyresnieji turėtų priimti jaunimą

Tadas Dabšys (viduryje) pasitarime 1985 m. Vasario
16-tosios lietuvių gimnazijoje Vokietijoje. Pirmoje
eilėje iš k.: I. Bitautaitė, M. Žemaitaitytė. Antroje
eilėje iš k.: R. Juozelskis, V. Bačkis. Trečioje eilėje:
J. Friteris ir Suvalkų trikampio atstovas.
At the conference at February 16th high school
in Germany. Tadas Dabšys (in the center). Front,
from I.: I. Bitautaitė, M. Žemaitaitytė. Second row,
from I.: R. Juozelskis, V. Bačkis. Third row, from
I.: J. Friteris, and representative from Suvalkų
Triangle.
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Dr. L. Kriaučeliūno šeima, paskyrusi Tadui Dabšiui premiją, su L. Kojelių — 1984 m. laureatu. Iš k.: dr.
L. Kriaučeliūnas, J. Kriaučeliūnaitė, Linas Kojelis, L Kriaučeliūnienė, V. Kriaučeliūnaitė-Jonušienė.
Dr. Kriaučeliūnas Family awarding the prize to Tadas Dabšys. From I.: Dr. L. Kriaučeliūnas, J.
Kriaučeliūnaitė, L. Kojelis, recipient of the prize 1984,1. Kriaučeliūnienė, and V. Kriaučeliūnaitė-Jonušienė.
’ ’Taikos ir Laisvės žygio
Baltijos jūroje ’ ’ metu
Švedijoje susitinka PLJ
sąjungos pirm. G. Grušas ir
vice-pirm. T. Dabšys (vidu
ryje) su Didžiosios Britanijos
Jaunimo sąjungos valdyba.
Iš k. : A. Kuliukas ir R. Juo
zelskis, (išd.)—V. Puodžiū
nas ir S. Dobbs.
During the Peace and
Freedom cruise-demons
trations in Sweden the
leadership of the Lithua
nian World Youth Assn.
(LWYA) meets with the
directors of the Great Bri
tain’s youth associates.
From I.: A. Kuliukas, R.
Juozelskis, G. Grušas,
(pres, of LWYA), Tadas
Dabšys (vice-pres. of
LWYA), V. Puodžiūnas, and
S. Dobbs.

Los Angeles vyrų kvartetui dainuoti pagelbsti sūnūs: kairėje tėvas Rimtautas ir sūnus Tadas Dabšiai,
Antanas Polikaitis ir sūnus Linas, Bronius Seliukas, Romas, tėvas Emanuelis ir Auris Jarašūnai.
Los Angeles Male quartet gets help from their sons. From I.: R. Dabšys (father), Tadas Dabšys, A. Polikaitis
(father) Linas Polikaitis, B. Seliukas, Romas Jarašūnas, E. Jarašūnas (father), and Auris Jarašūnas.
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tokį, koks jis yra: kartais su prasta lietuviu
kalba, menku išsilavinimu lituanistikoje ir
kitomis silpnybėmis. Man savaime buvo aišku,
kad svetimame krašte būti lietuviu nereiškia
būti kitokiu negu tos pačios kartos gyvenamo
jo krašto jaunuoliai, bet būti daugiau už juos.
Ir aš tuo daugiau didžiuojuosi. Kviečiu savo
bendraamžius, o taip pat jaunesnius ir vyresnius
už mane, visuose pasaulio kraštuose ateiti į
Lietuvių Jaunimo sąjunga, o per ja į Lietuvių
Bendruomenę. Turime pajausti dvasinį
solidarumą su Lietuvos jaunimu, kuris yra į
mus atkreipęs savo akis”.
Toronto vyrų choras “Aras” 1987metais. Priekyje sėdi chorvedys Vaclovas Verikaitis ir akompaniatorius
Jonas Govėdas.
Toronto’s male choir “Aras” 1987. Seated from I.: choir director Vaclovas Verikaitis and accompanist
Jonas Govėdas.

TORONTO VYRŲ CHORAS “ARAS“

1983 m. su “Spinduliu” lankantis Australijoje, an
samblio šokėjai sudarė krepšinio komandą sužaidusią
rungtynes su australiečių lietuvių krepšininkų
veteranų komanda. Pirmoje eilėje iš k. : R. Braniška,
R. Butkys, T. Dabšys, L. Polikaitis. Antroje eilėje:
J. Šepikas, Arūnas (iš New Yorko) R. Polikaitis, G.
Grušas ir V. Dabšys.
While in Australia with Youth Ensemble “Spin
dulys” 1983, dancers formed basketball team and
had a match with local Lithuanians. First row from
I.: R. Braniška, R. Butkys, Tadas Dabšys, L.
Polikaitis. Second r. from I.: J. Šepikas, Arūnas
(N.Y.) R. Polikaitis, G. Grušas, and V. Dabšys.

“Tadai”, baigdamas pokalbį paklausiau,
“kodėl manai Tau paskirta Eugenijaus
Kriaučeliūno premija: ar už atliktus ir dirbamus
darbus, ar tai yra ir įpareigojimas ateičiai?”
“Atsakymas galėtų būti dvejopas”, atsakė
Tadas, “jei tų darbų nebūčiau dirbęs ir dabar
nedirbčiau, premijos nebūčiau gavęs. Bet jei
p. p. Kriaučeliūnai ir komisija kokiu nors būdu
būtų nustatę, kad artimu laiku iš lietuviškos
veiklos ruošiuosi pasitraukti, premija būtų
tekusi kam kitam. Žinoma, kad premija netie
sioginiai įpareigoja. Bet to įpareigojimo man
nereikia. Aš vis vien suprantu veikimo svarba
ir veiksiu kaip tik man bus įmanoma.
Aš dėkoju mecenatams ir komisijai už
premija, tėveliams, mokytojams ir organizacijų
vadovams už manęs paruošima lietuviškiems
darbams ir visai lietuvių bendruomenei už
sudarymą sąlygų lietuviškai reikštis. Tikiuosi,
kad nė vieno neapvilsiu ir ateityje. Linkiu, kad
kitais metais premijai būtų dar daugiau
kandidatų, tokiu kaip aš, ir geresnių už mane.
Tai būtų laimėjimas Lietuvai ir lietuvybei.”

Kalbėjosi
Juozas Kojelis
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Šiais laikais didesni meno vienetai tapo
retenybe, kurių skaičius metų tėkmėje vis
mažėja, ypatingai vyrų chorai šiaurės
Amerikoje.
Toronto vyrų choras “Aras” šiuo metu yra
vienas iš didžiausių laisvajame pasaulyje.
Choro sėkmė glūdi tame, kad visi dainą mylin
tieji vyrai aktyviai dalyvauja chore ir išvykose.
Visiems lietuviškoms dainos mylėtojams,
besiklausant dainuojančių vyrų, prisimena
dainomis skambėjusi Lietuva ir mintyse
nusikelia į tuos laikus, kai su daina žygiuodavo
Lietuvos karys, dainuodavo artojas tėviškės
laukuose. Mes į dainą esame sudėję ir tėviškės
gamtos grožį, ir ilgesį, ir meilę tėvynei.
Žvilgterėkime į choro gyvavimo laikotarpį,
kad ir trumpai. Choras įsisteigė 1978 metų
pradžioje. Pirmosios repeticijos įvyko vasario
mėnesy. Už dviejų mėnesių jau buvo pasirodyta
su trumpa programa; pilnas koncertas duotas
Toronte gegužės 6 dieną dalyvaujant 29
choristams. Po metų — 1979 metais gegužės
12 duotas koncertas choro “krikštynų” proga,
ir taip choras nuo tos iškilmingos dienos,
oficialiai pasivadino “Aras”. “Krikšto” aktą
pasirašė visi “krikšto tėvai”: muz. St.
Gailevičius, muz. Ona ir Alfonsas Mikulskiai,

muz. Dalia Viskontienė ir Toronto visuomenės
veikėjai J. Danaitis, O. Delkus, A. Karkienė
ir A. Senkus. Laikui bėgant, vienetas
populiarėjo, narių skaičius didėjo (didžiausias
choristų skaičius buvęs vienu metu — 54 vyrai).
Šiuo metu chore dainuoja 46 aktyvūs choristai.
Nuo įsisteigimo iki dabar per choro gretas yra
praėję 75 vyrai.
Nuo įsikūrimo iki dabar chorui vadovauja,
parenka repertuarą, paruošia dainas, diriguoja
chorui ir įsijungia solo dainomis — sol.
Vaclovas Verikaitis.
Prie choro pasisekimo per eilę metų daug
prisidėjo dabartinis akompaniatorius muz.
Jonas Govėdas, repetuodamas su choru,
paruošdamas repertuarą.
Per pirmuosius du metus chorui, pasikeis
dami, akompanuodavo: muz. St. Gailevičius,
L. Marcinkutė ir D. Viskontienė.
Per visus gyvavimo metus choras yra davęs
apie 80 koncertų, aplankęs daugelį Kanados
lietuvių kolonijų. Amerikoje (JAV) su koncer
tais aplankė: Čikagą, New Yorką, Bostoną,
Hartfordą,
Detroitą,
Klevelandą ir
Worchesterį. 1985 metų vasarą choras
pasiruošė pirmai kelionei anapus Atlanto,
gastroliuodamas Didžiojoje Britanijoje, kur

Choras “Aras” išvykoje i Angliją prie Nottinghamo pilies požemio angų, kurią pagal padavimus puldavo
legendarinis plėšikas Robin Hood.
Members of the choir visiting the Castle of Nottingham,, England, at the entrance to the legendary caves.
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davė koncertus Škotijos, Nottinghamo ir Lon
dono lietuviams. Kiekviename mieste choro
atstovai buvo priimti tų miestų burmistrų. Apie
pasisekusius koncertus rašė ne tik lietuvių, bet
ir vietinė anglų spauda.
1981 metais choras įdainavo ir išleido pirmą
ilgo grojimo plokštelę “Toli nuo tėvynės’’.
Choras “Aras” dainuoja ne tik lietuviškuose
renginiuose; dažnai yra kviečiamas atlikt pro
gramas svetimtaučiams; dalyvauja chorų
festivaliuose bei valdžios atstovų ruošiamuose
renginiuose. Buvo surengtas bendras koncer
tas su vokiečių vyrų choru “Harmonia”.
Choras yra atlikęs dalį programos Karališkame
muziejuje ir miesto rotušėje per įvairių tautybių
chorų pasirodymus prieškalėdiniame laikotar
py; kiekvienais metais rengiamose Kanados
Lietuvių Dienose choras dalyvauja meninėje
programoje ir gieda iškilmingų mišių metu.
Choras yra dalyvavęs dainų šventėse: Toronte,
Čikagoje ir tautinių šokių šventėje Klevelande.
Choro valdybos pirmininkais yra buvę:
Juozas Karasiejus, Vincas Zadurskis ir
Teodoras Stanulis. Dabartiniu laiku pir
mininkauja Vytautas Pečiulis; valdybą sudaro:
Danielius Laurinavičius, Petras Šturmas, Jonas
Lasys ir Jurgis Kiškūnas. Valdybos nariai kar
tu eina ir balsų seniūnų pareigas.
Choro pagrindas — dainos veteranai,
kuriems, gal ir daugumai, “dengia smilkinius
šarma’... Visi jie nepailsdami dalyvauja visur,
dažnai patys padengdami pasitaikiusias išlaidas.
Neatsižvelgdami net ir į nuotolį, keli vyrai iš
Hamiltono aktyviai įsijungė į choristų gretas.
Gal daina: “kiek rovė — neišrovė, kiek skynė
— neišskynė, todėl, kad tu — šventovė, todėl
kad tu — tėvynė”, ragina visus jungtis bendrai
dainai... Bet choristams artimiausi žodžiai iš
dainos “Aras”, (kurio vardu ir choras pavadin
tas): “Kaip aras pašautas ir blaškomas vėjo, toli
nuo tėvynės savos. Tik vieno maldauju, o
Viešpatie geras, leisk numirt bent tėvynės
laukuos...”
V. Pečiulis

Priėmimas pas Londono Chelsea Town burmistrą. Iš kairės Londono lietuvių veikėjas Zigmas Juras, Stasys
Valickis, Vaclovas Verikaitis, Chelsea Town burmistras ir Vytautas Pečiulis.
During reception by Mayor of London Chelsea Town. From I.: Zigmas Juras, Lithuanian activist from
London, Stasys Valickis, Vaclovas Verikaitis, the mayor of London Chelsea Town, and Vytautas Pečiulis.

Choro valdyba. Sėdi iš kairės: Danielius Laurinavičius, vice-pirm., muz. Vaclovas Verikaitis ir Vytautas
Pečiulis pirm. Stovi: Jurgis Kiškūnas, narys, Jonas Lasys, iždininkas, ir Petras Šturmas, sekretorius.

The officers of the choir. Seated from L: Danielius Laurinavičius, vice-chairman; director Vaclovas
Verikaitis, and Vytautas Pečiulis, chairman. Standing from L: Jurgis Kiškūnas, board member, Jonas
Lasys, treas., and Petras Šturmas, secretary.

Kad pasaulis sužinotų
Kai per Geležinės Uždangos plyšius į laisvąjį
pasaulį pradėjo atklysti žinios iš pavergto mūsų
krašto, gaudėme kiekvieną žodį. Taip atsirado
Lietuvos Bažnyčios Kronikos. Susidarė grupė
žmonių, kuri suprato, kad reikia šias, iš sovietų
vergijoje uždaro pasaulio, žinias skleisti ne tik
savųjų tarpe, bet žinios turi pasiekti ir kitus
laisvus kraštus, kad suteiktų tikrąjį vaizdą apie
dažnai vietinės spaudos dar vis švelniomis
spalvomis vaizduojamą Sovietiją.
Lietuvos Kronikos dabar pasiekia visus
žemynus ir yra spausdinamos, be lietuvių, dar
anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis. Spaudai jau
paruoštas šeštasis tomas; anglų kalba — 10
tūkst. egzempliorių, ispanų — 4 tūkst., o sep10

tintas tomas: prancūzų kalba — 3 tūkstančiai.
Jei pridėsime dar 3 tūkst. lietuvių kalba,
gausime nuostabų 20 tūkst. tiražą, o su
numatytais kitais tomais, kalba eina jau net apie
40 tūkst. knygų tiražą.
Kronikų knygos siuntinėjamos visoms
vyskupijoms — 3 tūkst. knygų ir universitetams
bei kolegijoms — 1,600 egzempliorių.
Gaunama daug laiškų su padėkomis ir
teigimais, kad visi šie dalykai pasaulyje per
mažai žinomi, nes juos ignoruoja didžioji
spauda. Todėl ir tektų mums visiems susirūpinti
ar pakankamai dėmesio skiriame mes patys.
Gal jau apsipratome, kad puiku, jog kažkas
kažkur darbo naštą tempia? Gal tektų kiek

vienam perkratyti savo sąžinę. Ar negalėtų koks
pinigėlis nubyrėti tam svarbiam reikalui? Juk
visiems aišku, kad tos knygos ir spausdinimas
ir pasiuntimas begaliniai daug kainuoja, o
Kronikų pasišventėliai dirba “tėvynės
labui...”
Artėja visų šių atspausdintų knygų
išsiuntinėjimo laikas!
Kviečiu prisidėti auka prie šio milžiniško dar
bo, ją pasiunčiant kun. J. Kuzminskui,
Lietuvos Kronikų Sąjunga, 6825 So. Talman
Ave.,- Chicago, Ill. 60629, U.S.A.
Aukos atleidžiamos nuo mokesčių TAX L D.
No.-36-2907057.
RKV
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Metas 1.
.Varpu* lazleidiiamu
TilMje 20 kiekvieno mine
tio. Metinė prekė su priritmuoto
Rusijoje .... 4 rabi..
Praztoo .... 4 merk.,
Amerikoje ir kitur 5 mark.

Sausis 1889 m

VARPAS

Num. i
Apgarsinimai .Varpe’
kaaztūja ui kiekviena ket
virtai dalyta eilute smulkiu
raxxtu Fpauarfa
pietį arba
IU kap.' pnimami .Varpo*
rėdystėje BIlėnAac perLmip
penus, Oslpreussen.

literatures, plitikos ir mksh menesiais laikrasztis.
(talkai Naujas įsikrautu, -j-jf-. — Varpas. V. Kapsu. — Antanu Valve. Jonu L . ya - Sunsedojimu medžio.
J Oa^dssraa. — Audiakur et alters pars' Szernu. — laz tėvymszkos dirvos, a-b — Hygiėoa. Hygiėjoa tarnu — Literahezks
par*v»lĮĮv A-a. — Isz vuur, Bodry*. - Politika. — Muzika — Įsa produkūazku lurgavtecziu. — Pasarga rėdystės — Apgara'nimr — lu ftcUeunu Vįlaiatu inaMorologuzkoa observatorijos.

VINCO KUDIRKOS

ATSIVERTIMAS

(“Varpo” 100 m. sukakčiai)

(Iš 1893 m. “Varpo” Nr. 3)
Keletas žodelių iš mano atsiminimų, kuriuos,
kaip padėkos liudijimą, iš tikros širdies skiriu
mūsų vyrui J. Basanavičiui, pirmajam
‘ ‘Aušros ’ ’ redaktoriui.
...patekau į M. gimnazija (Lietuvoj) tuo
laiku, kai jau mokslo įstaigose vieton lenkiškos
buvo įvesta priverstina maskoliška kalba, bet
dar įsibėgėjusi lenkų šlėktiška dvasia negalėjo
susilaikyti, apsiaubdama ir kiekvieną lietuvį,
patekusį į gimnazija. Vos spėjau apsivilkti
mėlyna mundieraitę su baltais sagučiais ir
susimaišiau su draugais mokiniais, pajutau, kad
mano dvasioje kažin kas dedasi. Kas dedasi,
numanyti ir išreikšti negalėjau, tik jaučiau, kad
man gėda atsiminti, kuo aš buvau, o ypač
bauginausi, kad draugai nepatirtų, jog aš moku
lietuviškai. Tas dalykas galėjo mane išduoti ar
tojo sūnum esant. Žinoma, išlikimo instinktas
liepė man niekad neatsiliepti lietuviškai ir
saugotis, idant nieks nepamatytų, kad mano
tėvas dėvi sermėginę ir moka tik lietuviškai.
Dėl to stengiausi kalbėti, nors blogai, bet
lenkiškai, o nuo tėvų ir giminių, kurie
atvažiuodavo manęs aplankyti, šalindavausi iš
tolo, jeigu tik pastebėdavau, kad kas draugų ar
ponų mato; kalbėdamas su jais ramiau tik
pasislėpęs kur užkampyje. Tapau mat, lenku ir
kartu ponu — tekau lenkiškai dvasiai. Pagedęs
buvau, bet aš nekaltas, aš pats to nesupratau,
kūdikiu dar būdamas, o tie, kurie suprato,
manęs nepersergėjo, nepamokė... Šiandien,
žiūrėdamas į anas jau seniai prabėgusias valan
das, įsitikinu: 1) kaip baisiai kenkia dvasinei
žmogaus pusei, jeigu išsineria, per šiokias ar
kitokias pažintis, iš savo tautybės lukšto ir
patenka pražudančiai svetimos tautos įtakai ir
2) kaip galingas tautybės pagrindas — gimtoji
kalba...
Paleido Velykų. Keletas mokinių susitarėme
pasisamdyti arklius ir drauge keliauti namo.
Tarp mūs buvo Basanavičius, mokinys vyriau
sios klasės. Bevažiuojant jis atsiliepia:
“panowie, zaspiewajmy!” (ponai uždainuo
kim). Aš turėjau gerą balsą ir tikrai buvau
paketinęs prisidėti. Tik štai Basanavičius
užvedė lietuviškai: Augin tėvas du sūneliu...
Rodos, kad man kas gerklę užėmė iš gėdos.
“Chlop” — pagalvojau sau lenkiškai ir nuleidęs
nosį tylėjau...
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Buvau jau 5 klasėje. Kartą lietuvių kalbos
pamokon (lankydavau tas pamokas, kaip ir kiti
— net patys lenkai — dėl to, idant turėčiau teisę
į lietuvių stipendija universitete) ateina
Basanavičius, tada jau studentas Maskvos
universiteto. Įėjęs pasisveikino su mokytoju ir
prakalbėjo į mus lietuviškai, parodė gražumą
lietuvių kalbos ir pakartojo keletą vietų iš eilių,
kur lietuvių kalba tiesiog perima gamtos
skambėjimus, paukščių balsus: Ieva, Ieva,
neganyk po pievą... arba: Jurgut, kinkyk,
paplak, važiuok... Pakartojo ir daugiau vietų,
tik visų nepamenu. ‘ ‘Komedyant ’ ’ (juokdarys)
— pagalvojau lenkiškai ir nukaitęs nusigręžiau
į šalį ir ėmiau sau skaityti visai ką kita...
Pabaigiau gimnaziją su ta mintimi ir jausmu,
kad lietuviu būti lyg ir nepritinka, ypač, jog
tada visi tyčiojosi iš kokių ten litvomanų ir
drabstydavo į akis su Mūraška (sulenkėjęs ir
surusėjęs lietuvis, lenkams įsipykęs raštais,
siundančiais rusus prieš lenkus). Sakydavau,
kad aš sykiu lietuvis ir lenkas, nes istorija
sujungė lenkus su lietuviais. Mat, pusiau
prisipažinimu prie lenkų tariau atpirksiąs nors
pusę tos kaltės, kad aš lietuvis. O veidmain
ingas besiteisinimas pagedusio jauno vaikino!
To paviršutinio teisinimosi prieš kitus ir prieš
patį save man užteko, ypač kad nepasitaikė nė
vienos aplinkybės, kuri būtų mane privertusi
dirstelti į tuos dalykus giliau.
Su tokiomis mintimis apie savo tautybę
įstojau į universitetą, vieną iš tų, kur lietuvių
buvo labai mažai, o ir tie beveik nepasižino
vienas su kitu. Žinoma nuovoka Lietuvos,
lietuvybės vis labyn dilo iš mano proto...
Vasarą parvažiavau iš universiteto į Lietuvą,
Vienas kunigas man pasakojo, kad išeisiąs
lietuviškas laikraštis, parodė savo lietuviškai
rašytus eilėraščius ir Basanavičiaus laišką apie
aną laikraštį. Perskaičiau laišką ir... smilktelėjo
lyg širdyje. Smilktelėjo ir vėl, rodos, nieko.
“Bawią šie dzieci” (žaidžia vaikai), —
pagalvojau lenkiškai. Tik nuo tos valandos gana
dažnai pradėjo skraidyti po mano galvą min
tys apie Lietuvą, lietuvius, lietuvybę; širdis
tačiau į tas mintis neatsiliepdavo...
Po to, ar į pusmetį, gavau pirmąjį “Aušros”
numerį. Žiūriu, pirmame puslapy stovi Basa
navičius. ‘ 'Pranašas ’ ’ — pagalvojau tada apie

Basanavičių jau lietuviškai. Ėmiau skubiai var
tyti “Aušrą” ir... neatmenu jau visko, kas
paskiau su manim darėsi... Tiek pamenu, kad
atsistojau, nuleidau galvą, nedrįsdamas pakelti
akių į sienas mano kambarėlio... rodos, gir
dėjau Lietuvos balsą, sykiu apkaltinantį, sykiu
ir atleidžiantį: o tu paklydėli, kur iki šiol buvai?
Paskiau pasidarė man taip graudu, kad apsi
kniaubęs ant stalo apsiverkiau. Gaila man buvo
tų valandų, kurios negrąžinamai išbrauktos tapo
iš mano gyvenimo, kaip lietuvio, ir gėda, kad
taip ilgai buvau apgailėtinu pagedėliu... Po to
pripildė mano krūtinę rami, smagi šiluma, ir,
rodos, naujos pajėgos pradėjo rastis... Rodos,
užaugau išsyk, ir tas pasaulis jau man per
ankštas... Pajutau save didžiu galingu: pasi
jutau lietuviu esąs...
Ta valanda antrojo užgimimo per daug yra
svarbi mano gyvenime, kad galėčiau ją
užmiršti. Negaliu taip pat užmiršti, kad ir
nepripažinti, kad už tą valandą esu kaltas
Basanavičiui.
Neužilgo susižiedavau su Lietuvos literatūra,
ir iki šiai dienai savo sužadėtinės neapleidžiu.
Kažin, ar mes visada teisingai pasielgiame,
kaltindami en masse (bendrai) visus lietuvius
atskalūnus. Tiems ekslietuviams, kurie lyg
gyvatės šnypščia, išgirdę apie lietuvių judėjimą
ir apsitaško patys savo seilėmis iš piktumo,
jeigu jiems kas primena lietuvybę, paduokime
lietuvišką laikraštį, sykį ir antrą — tada
pamatysime, kas kaltas, o kas ne.

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA
DAINAVOJE
šių metų vasarą bus dvi savaites, nuo birželio mėn.
21 d. iki liepos mėn. 5 d.
Visiems vaikams, dalyvavusiems pereitų metų
stovykloje, registracijos blankai ir visa, stovyklą
liečianti informacija bus išsiuntinėta greitu laiku.
1987 metų vasaros stovyklos “naujokams” regis
tracijos lapai bus išsiųsti pagal pareikalavimą. Tuo
reikalu prašoma kreiptis šiuo adresu:
Jadv. Damušienė, 13255 Oak Ridge Ln., Lockport,
ILL. 60441. Tel.: (312) 460-8001
Informacija anglų kalboje bus skelbiama anglų
kalba leidžiamuose leidiniuose: BRIDGES ir
OBSERVER. Lietuvių kalba informacija apie šią
stovyklą visada skelbiama lietuviškuose
dienraščiuose, tėvukų labiausiai skaitomuose, per
kuriuos daugiausiai šis, DAINAVOJE stovyklaujan
tis jaunimas pasiekiamas. Visi skaitantys spaudo
je apie šią stovyklą, ir kaimynai ir draugai
lietuviškų šeimų, turinčių jau lietuviškai
nekalbančius vaikus, praneškit apie šią stovyklą
ir paraginkit tokias šeimas šią stovyklą panaudoti
savo vaikų labui. Vaikai bus gavę smagias,
sveikatingas ir turiningas atostogas, gražioje
DAINAVOS gamtoje, toli nuo visų miesto pavojų
supančių dabarties vaiko pasaulį. Tėvams, gi,
gražiai praleistos vaikų atostogos, nors ir kelių
savaičių, sveikoje kūnui ir dvasiai aplinkoje, turėtų
būti vienu iš pagrindinių rūpesčių artėjant vasarai.
Tokias teigiamas galimybes, kol jos yra, reikia
panaudoti savo vaikų labui ir jų vasaros atostogų
džiaugsmui.
Šios stovyklos oficialus vardas —
LITHUANIAN HERITAGE CAMP
Ji daroma ALRKF — jos Jaunimo stovykloje
DAINAVA, Manchester, Michigan. Visa programa
perduodama anglų kalba, bet lietuvių tautos
kultūtros pažinimo rėmuose. Tik dainos dainuo
jamos lietuviškai.
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Viena žymiausių nepriklausomoje Lietuvoje
išaugusių moterų poečių yra Kotryna
Grigaitytė. Dar knygos neišleidusi poetė jau
buvo žinoma jaunimo, su jaunais studentais
literatais kolegomis dalyvavo literatūros pro
gramose Kaune, lankėsi provincijos gimnazijų
literatūros vakaruose, susilaukdama didelio
pasisekimo.
Debiutavo knyga labai originaliu ir
moteriškai patraukliu vardu “Akys pro
vėduoklę’’ 1937metais. Ten buvo išspausdintas
iš pažiūros, rodos, kuklutis eilėraštis “na, tai
kas ’ ’, kuris pagavo kompozitoriaus K. Kavecko
dėmesį ir netrukus tapo viena mėgiamiausių
solisčių ir viena mylimiausių publikos dainų;
ji nenustojo populiarumo nė šiandien po 50
metų.
Per tą laiką autorė, gyvendama išeivijoje,
išleido dar šiuos rinkinius: Paslaptis, 1950,
Širdis pergamente, 56, Rudens sapnai, 67,
Trapus vakaras, 68, Tylos dovana. Yra
laimėjusi Maironio vardo ir LRD premijas.
Prof. A. Maceina savo straipsnyje apie G.
poeziją 1950 m. ‘ ‘Aidų ” nr. 7 K. Grigaitytė
— viena moteriškiausių lyrikos poečių lietuvių
literatūroje, tarp kitko, rašo: “Grigaitytės
poezijos pasaulis yra jos moteriškumo
pratęsimas... (jos) moteriškumas slepia savyje
visą būtį... ” Grigaitytėspoezijoje, lygindamas
su kitomis poetėmis, jis mato apsireiškiant
moteriškumą “grakščiai svajingą, truputį
liūdną, bet visados besistiebiantį aukštyn, kaip
Fra Angelico madonos”.
Prisimindami sukaktį, kukliai paminėjo
autorę ir jos poeziją poetės artimieji ir jos
kūrybos gerbėjai taip pat ir Lietuvoje.
“L. D. ” žurnalo skaitytojams sekančiame
puslapyje pateikiame pluoštą eilėraščių iš
rinkinio
“Akys pro vėduoklę” ir
perspausdiname rinkinio recenziją iš akademikų
laikraščio “Studentų Dienos” (1937m. nr. 7),
parašytą Jono Brazaičio.

Mūsų skaitytojams, mėgstantiems poezija,
Grigaitytės vardas jau nebebus svetimas:
nuotaikingos, lengvos jos lyrikos jau beveik
prieš keletą metų buvo galima užtikti perijodikos puslapiuose. Šiuo pirmuoju savo
rinkiniu jaunoji poetė visai pateisinamai išeina
į literatūros forumą, kuriame moteriškų vardai
mūsuose kol kas labai maža tefigūravo.
Buivydaitė, Neris ir Tulauskaitė sudarė
vienintelę trijulę, kurios kiekviena skyrium
turėjo savita poetinį pasaulį, savą eilėdaros ir
savą išreiškimo formą.
Iš Grigaitytės iormų paiaidumo atrodytų,
kad poetė dar savo kūrybinio kelio tebeieško,
savo jausmams išsakyti čia laisvesnę, čia
griežtesnę eilėdarą bando ir klausia savęs — kur
labiau pavyko? Tačiau mes norėtume pasakyti
prie-ngai — toks ir yra tikrasis poetės kelias.
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Galėtume dar pacituoti dešimtį vietų ir niekur
nerastume to paties ritmo — monotonijos
išvengimas ir formos įvairumas labai krinta į
akį ypač šiuo metu, kai mūsų poezijoj yra labai
įsivyravę keturposmiai ir jambas: Kantriai
kentėk kantrus lietuvi, Tur būt, ir austi
nebemoki, Tiktai neklausk manęs šį vakarą,
Dažnai pasiremiu ant savo nuobodaus
gyvenimo. Vėl pasigėriau — duodu žodį...
Kaip Neries, taip ir Grigaitytės lyrikoj
didžiausia duoklė tenka chorėjui ir... meilei:

Daug turėta mylimųjų
Ir žiedų ant pirštų,
Tik šio vieno paskutinio
Negaliu pamiršti. (15)

Poetė Kotryna Grigaitytė
Poetess Kotryna Grigaitytė

GRAKŠČIAI SVAJINGA,
TRUPUTI LIŪDNA

Ne visiems juk patinka santūrus, apskaičiuotas
Tulauskaitės eilučių skiemenų skaičius, o daug
kas vis dėlto su malonumu cituoja kai kuriuos
graikščius Buivydaitės vasaros šnekų posmus.
Grigaitytę norėtųsi pavadinti šių dviejų polių
viduriu: jei jos lyrikos posmai taisyklingai
išbaigti, vis dar juose daug laisvumo (kaltais
ir naivumo), jei jie turi nevienodą skiemenų
skaičių, jei rimai nubėga trečion, ketvirton
eilutėn, vistiek juose nėra tiek anarchijos, kaip
Tyrų Dukters “pabučiuoki mane”, “Beprotėj”
ar “Du trys, du trys...”. Pav.,

Nužydo trys ramunės
Žalių pievų virtimuos.
Nežinau, gal būt, jau kitas
Kitą dainą man rimuos. (21)

Tokie eil. yra Na, tai kas, Kai skleidės
žibuoklės, Laimė ši trumputė, Aš žinojau,
Mielojo belaukiant, trumpai sakant, visas “Na,
tai kas” skyrius. Bet nestinga šio motyvo ir
skyriuj “Nežinomais keliais”, įvairėja, gausėja
temos “Pavasariui bundant”, “Su jumis” ir
“Pas Tave grįžtu skyriuose. Čia jau daugiau
aprašomosios lyrikos, — gamtos vaizdų,
tėvynės meilės, Dievo, socialinių motyvų. Iš
jų ypač geri Be tėviškės, Brangi esi tu, žeme...

Ten liepos kvapiažiedės
Prie sodo vis rymos...
Kaip man reikės priprasti
Prie žemės svetimos?
Čiulbės čiulbės paukštelė
Po langu jazminuose,
Kol mano sielvartėlį
Dainelėj išdainuos. (67).

Šitokie ir panašūs posmai skamba tikrai
pagaunančiai,
išgyventi,
poetiški,
neužmirštami. Tiesa, apskritai stilius
neturtingiausias, bet ir čia nesunku rasti
gražesnių vaizdų bei stilistinių puošmenų:
Alpsta gelsvos rankos — Žydinčių klevų, —
Sielvartas išskrido — Pilku drugeliu (10); Kada
akis užmerkiu — Lapeliais rožių sninga (13).
Arba: — sirpo mano laimė, kaip šermukšnio
kekės (23 p.)
Rinkinys išleistas gražiai, geram popieriuj,
tekstas — kursyvu, labai atitinka pačios lyrikos
lengvą, grakščią nuotaiką.
J. Brazaitis

Arba:

Laisvam paukščiui sparnai,
Debesėliui dangus,
O širdužei manai
Ir sparnų ir dangaus,
Rodos, maža vis bus. (25)
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PERGREIT

Kotryna Grigaitytė

TIK DU...
Iš pirmojo rinkinio

AKYS PRO VĖDUOKLĘ

NA, TAI KAS

Suėjo vasara į kluonus,
Palaukėj juodos vagos tyso,
Nubraukia ašarą dangus,
Jau toks verkšlenantis iš viso.

Nublankus saulė slapstosi,
Kai pirkios langą atdarai,
I juodą debesį rausvas kasas
tyliai pamerkia vakarai.

Pergreit, pergreit ant Katafalko
Jūs man žvakes sužibinot;
Išmokau pervert sielvartą,
Kaip šventas Jurgis slibiną.

Ant melsvo kalno gairės baltos,
Dar ilgai, ilgai plevėsuos,
Kol nepražydo mano sodai,
Tegu duobė palauks kapuos.

NUMIRSIU TIK PAVASARI

Jei tik seną vėjas neš,
Visai dienai pūdymėlin išsiginsiu žąseles.
Na tai kas, na tai kas,
Jei lietutis ir išpraustų man kasas.

Numirsiu tik pavasarį,
Kai vyšnių snaigės nubarstys takus,
Kai šakos, obelų žiedais nusvirę,
Su svaiguliu alpinančiu bučiuos skruostus.
Tada apglėbsiu aš tave,
Jaunyste mano...
Taip skaisčią,
Kaip žydrųjų vandenų
Undinę lelijų vainike.

Jei turtingas atvažiuos,
Kad motulė nesubartų,
Neužkelsiu aš jam vartų;
Kai širdelę ims derėti,
Tuoj paleisiu skalikus —
Tegu meilę jo išlos
Iš seklyčios, iš baltos.

Išverksiu tau ir ašaras paskutines...
Paskui su šypsena
Numirsiu kitą rytą.
Tik nepravirkit, sesės,
Prie palaidų kasų sagstydamas rūtas,
Kai pažai stos ratu,
Ant baltų morų neš----------

Ši pavasarį beskabant man ramunių
lapelius,
Štai gegutė iškukuoja tris piršlius.

Išeis jaunamartė linų paklot,
O vėjas gintaro vilnis ant kaklo iškedens.
Tik du linų žiedai žydės laukuos,
Tik du... šešėly pilkojo rudens.

O jei mylimas atjos,
Rišiu žirgą prie darželio,
Prie radastos raudonos.
Na tai kas, na tai kas,
Jei žirgelis ir apskainios
Raudonąsias radastas.

Ant baltų morų
Vys kekės jazminų,
Kad aš, rankas ištiesus,
Numirti ateinu.
Sužibs gaisru altoriuje,
Vargonai sudejuos,
Pravirks jaunystė šyduose baltuos...

ATVAŽIAVUS PASAKYSIU
Atvažiavus pasakysiu —
Kaimas rudeniu alsuoja,
Baltų astrų tau suskinsiu,
Atvažiavus pasakysiu —
Pirmos šalnos juos bučiuoja.

Prisimerkę lapai snaudžia,
Saulė šypsos neblaivi,
Baltą rūbą žemei audžia,
Žemė vėsta, žemė snaudžia,
Skęsta dienos ilgesy...
O kaip meilė? — jei paklausi,
Nepakeldamas akių, —
Pasakysiu tau į ausį:
Mylimasis, — jei paklausi —
Jai meldžiuosi, jai tikiu...
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LAIMĖ ŠI TRUMPUTĖ

ŠILUVOJE
Atėjau čia su prašymų pluoštu
Ir nieko neatnešiau Tau.
Užplūdo tik ašaros sielą,
Ko melst — nežinau.
Atėjau nusilenkt prieš tą akmenį,
Kurs nuo lūpų daug metų jau dyla...
Ak, įdėk mano gyvąją širdį
l savo altoriaus kodylą.

Ir nieko daugiau
Iš prašymų mano tegu nepalieka.
Tik pasakyk, Marija,
Kelintas Tavo širdy
Esu aš kalavijas?..

Daug turėta mylimųjų
Ir žiedų ant pirštų,
Tik šio vieno paskutinio
Negaliu pamiršti.

Tie saulėlydžiai nusvirę
Palangoj ir Nidoj,
Išklajotos kopos, girios,
Taip širdin susmigo.

Kas man vasarą pašauktų,
Kai laukai nubalę,
Rugiagėlėm užliuliuotų
Lūkestingą dalią ?..
Ak, taip gera, šiandien gera,
Mylimąja būti,
Tik po langu gluosnis šnera:
Laimė ši trumputė.
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Jurgis Gliaudą

KRINČINO BAŽNYČIOS EPIZODAS
(ištrauka iš beletristikos veikalo apie vysk. M.
Valančių “Ganytojas ir vilkai“)
Staiga, kaip ugniakalnio išsiveržimas,
prasiveržė sudėtinga byla dėl Krinčino
bažnyčios. Gubernatorius pasikėsino atimti
bažnyčia ir paversti ja cerkve.
Tai buvo senas, 1611 metais statytas mūras.
Krinčino mokytojas, iš Rusijos atvykęs istori
jos mėgėjas, sužinojo, kad Krinčino bažnyčios
statyba.ir bažnyčiai išlaikyti fundacijos pradėtos
Maskvos kunigaikščio Andriejaus Dimitrijevičiaus Kurbskio. Iš to seno fakto mokytojas
padarė išvadas ir savo samprotavimus pristatė
gubernatūrai. Tai buvo tvirtinimas: katalikai
pasisavino rusų kunigaikščių Kurbskių pastatyta
cerkvę.
Krinčino bažnyčia priminė Varnių katedra.
Didelis pastatas su dviem bokštais. Rūsyje buvo
kunigaikščių Kurbskių karstai. Mokytojas
atrado, kad 1851 metais Žemaičių vyskupas
Motiejus Volončevskis pašventinęs bažnyčia ir
įsteigė prie jos mokykla.
Istorijos studijų mėgėjas mokytojas sam
protavo, kad ir Krinčino pavadinimas esąs
senas rusiškas žodis “krinica”. Visi jo
atradimai tvirtino, kad 1611 metais rusiškame
miestelyje Krinica rusų kunigaikščiai Kurbskiai
pastatė cerkvę. Laikui bėgant cerkvę pasisavino
katalikai, o 1851 metais Žemaičių vyskupas
formaliai užbaigė pasisavinimą, cerkvę
šventindamas kaip katalikų bažnyčią. Išvada
buvo aiški: pastatas turi būti grąžintas
stačiatikių vyskupui.
Vyskupą Motiejų pagavo senovės tyrinėtojo
aistra^įrodyti Krinčino mokytojo tvirtinimų
nepagrįstumą. Tai buvo savotiškas staigus
užsidegimas, su panašiai aistra jis rinko faktus,
kaip skruzdė šapelį prie šapelio, rašydamas
“Žemaičių vyskupystės istoriją’’.
Mokytojo patiekti daviniai rodė logišką
įvykių sąrangą. Prieš trejetą šimtų metų
Lietuvon atbėgęs kunigaikštis Andriejus Kurbskis buvo stačiatikis. Jo sūnus Dimitrijus pastatė
Krinicos gyvenvietėje stambų mūrą, norėdamas
turėti savo cerkvę. Kiek žinios siekia, pastatas
stovėjo apleistas ir palengva iro. 1767 metais
katalikų kunigas Serkevičius atnaujino apleistą
pastatą, nelyginant nuosavą.
Krinčino bažnyčios atėmimo byla pasidarė
išradingumo varžybomis. Generalgubernatūra
ir Žemaičių vyskupija kaktomušom susiėmė ties
senu pastatu. Valdžia pareikalavo fundacijos
aktų. Vyskupija tokių neturėjo. Bet vyskupas
surado archyvuose lotynų kalba rašytus lakštus.
Tai buvo 1611 ir 1613 metų kunigaikščio
Dimitrijaus Kurbskio fundacijų patvarkymai.
Tais raštais Krinčino bažnyčia pavesta Krinčino
katalikų klebono žiniai. Vyskupija įrodė, kad
kunigaikštis Dimitrijus Kurbskis, kurdamasis
Lietuvoje, priėmė katalikų tikėjimą ir ta proga
pastatė memorialinę Krinčino katalikų
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bažnyčią, skirdamas ją šventiesiems Petrui ir
Povilui.
Šie išsiaiškinimai tęsėsi per visą 1864 metų
vasarą, per ankstyvąjį rudenį. Dramatiški
vyskupo įrodymai buvo pristatyti generalguber
natoriui spalio 13 dieną. Gubernatūroje jie
padarė bombos sprogimo įspūdį. Atsakymo į
savo laišką, kurio apdraudos numeris buvo 312,
vyskupija negavo.
Generalgubernatorius, Nikitinas ir keli
teisiniai patarėjai ilgai svarstė bylą, sekė
įrodymus. Krinčino mokytojas susipainiojo,
kaip kelionėj po labirintą. Generalgubernatūra
tylomis pripažino savo pralaimėjimą.
—Durak! — generalgubernatorius pavadino
Krinčino mokytoją ir liepė bylą padėti
archyvan.
Netrukus Krinčino bažnyčioje buvo
atlaikytos iškilmingos pamaldos. Buvo
maldininkų spūstis. Žmonės tarėsi apgynę savo
seną bažnyčią. Tiktai vyskupas žinojo, kiek
energijos ir išradingumo, vilčių ir nevilčių
pareikalavo iš jo šis epizodas, ne pirmas ir ne
paskutinis grumtynėse dėl atimamų bažnytinių
turtų.
Epizodas rišo praeitį su dabartimi — buvo čia
savotiška senų raštų, senų knygų padavimų ir
archyvinių pelėsių kvapo karalija. Dabartis
buvo karšta, bet ir praeitis nebuvo kapai.
Krinčino bažnyčios epizodas nuostabiu ryšiu
sujungė kas būta ir. kas esama. Juk visa
Žemaičių vyskupijos istorija buvo žydinti
dabartis, gaivalingai suaugusi su praeitimi.
Kaip vyskupų Giedraičių karstai Varnių
katedros rūsyje, taip kunigaikščių Kurbskių
karstai Krinčino bažnyčios rūsyje, buvo šaknys,
kurios maitina dabartį. Meilė praeičiai dvelkė
šilima. Ta šilima šildė rudens žvarbę.
Nostalgijos palaimoje vyskupas galvojo apie
pirmąsias paskatas mylėti savo istoriją. Simano
Daukanto rankraštis, raštas painus, sunkiai
paskaitomas. Toks neaprėpiamas platumėlis:
tūkstantis šimtas puslapių įmantraus,
neįskaitomo braižo. Tą veikalą jo bičiulis
vežiojo savo kupare, medinėje dėžeje.
Rankraštis buvo apmuturiuotas švariu
rankšluosčiu, it geros šeimininkės iškeptas,
savo vystykluose auštantis stambus kepalas
duonos.
“Istorija žemaitiška’’ — štai postūmis rašyti
“Žemaičių vyskupystės istoriją”. Štai postūmis
rašyti savo veikalą žemaitiškai, savo padermės
kalba. Ilgas dešimtmetis prabėgo, kol vyskupas
perprato Daukanto veikalą ir ryžtingai jį
atmetė. Jo neįtikino praeities suromantinimas,
jis netikėjo žmonių sudidvyrinimu. Su aštria
įžvalga, su reikliu griežtumu pradėjo jis ver
tinti savo veikalą.
Kartais jis paskaitydavo savo raštą ir atrodė
jam — nėjo tai rašyta. Jis stebėjosi, kad taip
patraukliai gali švytėti praeitis dabartyje. Kaip

Rašytojas Jurgis Gliaudą

Rašytojas Jurgis Gliaudą skaitytojus ap
dovanojo dar vienu veikalu (“Ganytojas ir
vilkai“), kuris mus nukelia į rusų carų
okupacijos, spaudos draudimo ir vyskupo
Valančiaus religinės bei tautinės veiklos
gadynę.
Plačiai ir su psichologiniu įžvalgumu
beletristiškai vaizduojama šio didžiojo
bažnyčios ir tautos apaštalo asmenybė,
nepasidavusi muravjovų kėslams Lietuvą
kultūriškai nususinti, supravoslavinti ir
surusinti.
Vyskupo Valančiaus veiklos panoramo
je nemažai figūruoja Simanas Daukantas
ir eilė kunigų, Dievo vynuogyne vyskupo
pagalbininkų bendradarbių.
Minint Lietuvos krikšto atnaujinimo 600
metų sukaktį, šis veikalas dar vienu aspektu
nušviečia katalikybės reikšmę lietuvių tautai
ir jos sąmonės gyvybę.
Knygą išleido Nidos leidykla 1986 metų
data, bet skaitytojus ji pasiekė tik dabar.

liepsna žėrėjo sena data: 1413 — jo vadovau
jamos vyskupijos įsteigimo metai. Buvo ilgos
ir skaudžios kovos su pagonimis, su senais
dievaičiais, nuo kurių ir dabar neatprato
žemaičiai. Ir reikėjo dievaičių vieton statyti
arkangelus, kankinius, šventuosius. O
dievaičiai vis gyvi. Du broliai Vaišnorai iš
Vaštakių tebegyvena su dievaičiais ir net
rūpintojėliams duoda keistą, ne krikščionišką
veidą. Gal tie dievaičiai ir kursto žemaičius
nerimti, maištauti ir nebijoti miško gyvenimo?
Štai jo taip rūpestingai aprašytieji vienuoliai!
Nėra nieko kilnesnio už gyvenimą pagal
vienuolijos regulas. Benediktinai, rokitai,
bazilionai, pranciškonai, pijorai ir karmelitai,
dominikonai, bernardinai ir mokytieji jėzuitai
— visi jie bandė įsigyventi Žemaičių vyskupi
joje. Įvairios, skirtingos regulos, o esmė ta pati:
neturtas, auka ir malda, darbas ir meilė
žmonėms. Visi įrodo mažą ir didelę tiesą:
žmogų mylėdamas, savo laimę susirandi.
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, BALANDIS

Palaima: storos vienuolynų sienos! Palaima:
ilgieji koridoriai, kur ant plytinių grindų guli
saulėtų langų kvadratai! Gilios, kaip šuliniai,
vienutės, kuriose galima studijuoti geriausių
žmonių protų darbus: Aristotelį, Platonų, Tomų
iš Akvino ir Tomų iš Kempo.
Visados jį parblokšdavo ir džiugino Tomo
Akviniečio logika, paremta Apreiškimu kaip
išeities tašku, visų teoremų sprendimu. Jį
džiugino dėstymas, neskubus susitelkimas ties
tiesa. Pažinimo žmogus turi prilygti angelams.
Gilius dvasiškieji dalykai pažintini tikėjimu.
Teologija gilesnė už filosofijų. Švenčiausios
Trejybės teorema nėra įrodoma, ji įtikima.
Vyskupų žavėjo tvirtinimas, kad įrodymai
nereikalingi, kada tikima. Ratio, išmintis,
pergimsta į kitų substancijų, į susilietimų su
dieviškumu.
Tų pat tvirtino Tomas iš Kempo: tikėjimas
ir meilė yra svarbiausios paslaptys, kurioms
privalo paklusti smalsus protas ir jo
samprotavimai.
Tokiomis abstrakčiomis meditacijos valan
domis vyskupas ilsėjosi. Realybės piūtis buvo
išjungiama iš sųmonės. Sielų pildė didžios

religinės tiesos. Galbūt tokia palaiminga
nuotaika guobė didžiuosius teologus? Šitaip
tvankaus miesto žmogus sustoja ant jūros kran
to ir be atvangos į krantų riedančių bangų
panoramoje išvysta tolimus horizontus ir
aukštus debesis. Šventoji meditacijos valanda
apie nerealybę!
Bet jam skirta realybė, jam skirta grumtis,
jam skirtas darbas... Kaip jį vertins ateitis?
Tramdė jis savo apmaudų švento Augustino
posakiu: securus judicat orbis terrarum —
pasaulis bešališkai tars savo sprendimų.
Atskambėdavo dvasioje nužemintoji švento
Bernardo maldelė: salve caput cruentatum...
Amžinybės komplekse persikeičia buitis.
Tada viskas suprantama ir prasminga, net
Apokalipsės vaizdai. Praeitis, dabartis — viskas
molekulės amžinybės komplekse...
Tikrovė ėjo savo gruodu. Liepos mėnesį
generalgubernatorius liepė uždaryti Kozačiznos
bažnytėlę, nes ta bažnytėlė netoli cerkvės.
Vietos gyventojai galės lankyti Salako
bažnyčių.
Generalgubernatorius griežtai pasiteiravo:
kodėl iki šiol vyskupas nepatvirtino pareigose
Kupiškio administratoriumi kunigo Andriejaus
Ivanausko? Pasiteiravimo rašte buvo pažymėta:
kunigas Andriejus Ivanauskas kooperuojąs su
valdžia, ištikimas monarchui, tinkamas
pareigoms.
“Kunigas Ivanauskas nėra mano vyskupijos
kunigas”, griežtai atkirto vyskupas. “Jis at
vyko iš Volynijos, priklauso Vilniaus vyskupi
jai. Iš ten jo reikalauja, ten jis ir turi grįžti.
Būdamas Kupiškyje kunigas Ivanauskas
pasirodė esųs gobšus, grubus, mušeika. Jis
netinka Kupiškyje pareigas eiti.”
Generalgubernatorius antruoju savo laišku
įsakė kunigo Ivanausko nejudinti, pareigose
laikyti ir jo pastoracijos darbui talkinti...
LIETUVIŲ DIENOS, 1987, BALANDIS

O klebonai siuntė kalnus skundų: rusai
mokytojai gaudų bažnyčion einančius vaikus ir
draudžia jiems lankyti bažnyčių; Linkuvos
bažnyčion įbėgo rusas mokytojas ir liepė
vaikams giedoti rusiškas maldas; Žigaičiuose
rusas mokytojas pareikalavo iš klebono neruošti
vaikų pirmajai komunijai...
Daug kur rusai mokytojai per pamokas visaip
pašiepė vaikams jų tikėjimų.
“Šventieji teologai,” mųstė vyskupas, “kaip
jūs medituotumėte, kaip jūs veiktumėte, būdami
Žemaičių vyskupijos vadovo soste?”

APIE SENOVĖS GOTUS

Skaitykite ir
platinkite

LIETUVIŲ
DIENŲ
žurnalą

IR FINŲ ĮSIVERŽIMĄ

I LIETUVIŲ ŽEMES
J. Venclova. Apie senovės gotų tautybę irfinų
įsiveržimą į lietuvių žemes. Išleido Tėviškėlė
1986.

Senovės tyrinėtojas J. Venclova, gyvendamas
JAV apie 30 metų gilinosi į tolimų praeitį
liečiančius šaltinius. Vienas iš paskutinių jo
studijinių darbų yra “Apie senovės gotų

tautybę ir finų įsiveržimą į lietuvių žemes”.
Autorius, remdamasis mokslininkų tyrinėjimo
išdavomis, paneigia ligi šiol buvusių prielaidų,
paremtų Jordanes veikalu apie gotų atkeliavimų
iš Skandinavijos, kaip tvirtino Jordanes, apie
551 A. D. parašęs “De origine actibusque
Getarum”. Istorikas dr. C. Mierow apie šių
knygų atsiliepia kritiškai, sakydamas, jog tai
esanti kompiliacija, menkai paruošta, stilius
netvarkingas, padrikas. Istorikas J. Adelung
(Aelteste Geschichte der Deutschen Sprache)
visai nuvertina Jordanes išvedžiojimus,
sakydamas, kad istorija tokio gotų išsikėlimo
iš Skandinavijos neatskleidė, nes tai prieštarauja
tiesai. Panašiai pasisako proistorikas prof. J.
Cumo savo veikale (Der alten Voelkerkunde),
proistorikas E. Wietershein (Geschichte der
Voelkerwanderung) ir istorikas dr. J. Prichard
(History of Mankind).
Getai — gotai istoriniuose šaltiniuose
tapatinami su jotvingiais, kurie buvo giminingi
lietuviams. Tokios nuomonės yra lenkų
kronikininkas W. Kadlubek, sakydamas:
“Getae dicti fuere Jaswenze”, prof. H. Lowmianski (Acta Baltica — Slavica, Bialystok,
1966) ir dr. A. Prochaska (Codex Epistolaris
Vitoldi). Visai panaši nuomonė buvo ir prof,
dr. R. Latham (The Nationalities of Europe,
I t.) ir dr. L. Diefenbach (Voelkerkunde
Osteuropas). Tad knygelės autorius, remdamasisi šių ir daugelio kitų mokslininkų
argumentais, gotus laiko artimus lietuviams, o
ne germanams.
Autorius duoda ir pavyzdžius senovės gotų
kalbos, palygindamas juos su lietuvių kalbos
žodžiais, taip pat asmenų vardus ir
vietovardžius bei jų kaitaliojimų linksniais.
Antroje knygelės dalyje kalbama apie finų

įsiveržimų į lietuvių žemes. Ligi šiol buvo
manoma, kad lietuviai atėjo į finų gyventas
žemes, o šioje knygelėje autorius, remdamasis
mokslininkų tyrinėjimais, įrodo, jog finai atėjo
į lietuvių anksčiau apgyventas žemes. Istorikas
prof. G. Sergi veikale “Europa” į pirmykštį
lietuvių gyvenamąjį plotų įskaito Latvija, Estija
ir Suomijos Tavasti sritį. Prancūzų istorikas G.
Montadon (La Race 1933) sako, jog jau
neolitikume lietuviai gyveno Suomijoje.
Suomių prof.. E. Setaelae tvirtino, jog finai
atėjo į Suomija tik primaisiais mūsų eros
amžiais, suomiu praeities tyrinėtojas prof. R.
Burnheim (Who are the Finns?) rašė, jog
snomiamas atkeliavus į dabartinę Suomijos
teritorijų, jų kultūrai ir kalbai didelės įtakos
turėjo lietuviai. Prof. J. Aberchromby (The
Pre— and Protohistoric Finns) sako, jog
skandinaviški žodžiai suomių kalboje atsirado
vėliau negu lietuvių. Pagal suomių kalbininkų
prof. dr. G. Niemi, kuriam Lietuvos univer
sitetas 1923 m. buvo suteikęs garbės daktaro
laipsnį, lietuvių kalbos įtaka reiškėsi ir suomių
gramatikoj, todėl istorikas dr. W. Macijowski
sako: “Dar šiandien kai kurie finai savo kalbų
dėl daugelio lituanizmų vadina lietuvių kalba”.
Finai, atėję nuo Uralo, pavergė šiaurėje
gyvenusius lietuvius, kurie buvo žemdirbiai.
Prof. dr. V. Thomsen nuomone (Beruerungen
zwischen den finischen und baltischen
Sprachen) tai įvykę pradžioje mūsų eros. Prof,
dr. F. Paudler tvirtino, kad finai, kurie buvo
medžiotojai ir žvejai, okupavę vietinių
gyventojų žemes ir tarp jų apsigyvenę tapdavo
valdančiu luomu, primesdami savo kalbų, o iš
lietuvių išmoko žemdirbystės.
Knygelės viduryje įdėtas lietuvių gyvenamo
ploto žemėlapis Žalvario amžiuje, o gale yra
trumpa anglų kalba turinio santrauka.
Rašydamas šių knygelę, autorius panaudojo
arti 100 šaltinių. Be lietuvių kalba veikalų, jis
rėmėsi anglų, vokiečių, rusų, latvių, prancūzų
ir kitais šaltiniais. Besidomintiems senove, ypač
kiek ji rišasi su mūsų tauta amžių bėgyje, ši
knygelė yra įdomus informacijos šaltinis,
atveriųs kelių į nepakankamai išaiškintų praeitį.
Ig. Medziukas
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AMERICAN-LITHUANIAN

ATHLETES

—50 years ago—
In 1935 basketball was a new born sport in
Europe, and Latvia was the European Cham
pion. They beat Lithuania 131 to 10. That same
year some Lithuanian athletes from Chicago ar
rived in Kaunas to participate in that country’s
Olympiad. The Latvian team showed no desire
to play the American-Liths in basketball.
The Chicago athletes were Peter Barskis, Ben
Budrick, Ed Krause, John Knash, Konnie
Savickus, Michael Lucas, Charles Shedwill,
Anthony Lauritis, Julius Petrolaitis, Victor
Yanzanitis, and Emma Shemaitis. They com
peted in track, swimming, boxing, and basket
ball — and left an excellent impression of their
ability, friendliness, and appreciation with their
countrymen, all within a period of three weeks.

BASKETBALL CHAMPION OF EUROPE
IN 1937 AND 1939

Feliksas Kriaučiūnas, Captain of the team.
Feliksas Kriaučiūnas, krepšinio rinktinės
kapitonas.

Dr. K. Savickus, the first to teach Lithuanians
the fine art of basketball, also the first swimm
ing instructor in Lithuania.
Dr. K. Savickus, pirmasis krepšinio rinktinės
treneris ir pirmasis plaukimo instruktorius
Lietuvoje.

Frank Lubin, another member of the team of
European basketball champions.
Pranas Lubinas, vienas iš rinktinės žaidikų.

Nine of the athletes returned to Chicago.
Konnie Savickus, an attorney, offered his ser
vices as an instructor to Director of Sport
Vytautas Augustauskas — to remain in
Lithuania for one year to teach basketball and
swimming throughout the country. John Knash
also agreed to remain and teach boxing and
basketball in Klaipėda. With this new training,
basketball grew like a mushroom in Lithuania.
When Lithuania again played Latvias, Latvia
won 31 to 10, — a moral victory for the Liths,
indicating evident progress.
Director V. Augustauskas asked Savickus
how the team could be improved for the Euro
pean games in Riga. The answer was, “Get two
players from the Knights of Lithuania league
in Chicago to join and we’d have a chance to
win the European Championship ” Savickus
then wrote to five of the athletes who had been
in Kaunas; however, none of them could return
16

without losing their jobs, since the 1929
Depression had ruined the American economy.
Finally he found Frank Talzunas and Phil
Krause.
Lithuania won the 1937 European Cham
pionship defeating Italy, then Estonia, Latvia,
Poland (with 3 Americans on its team), France,
Egypt, and Czechoslovakia. The people
throughout Lithuania were overjoyed. They
couldn’t believe their small country could
possibly win the Championship. Talzunas was
rated the most valuable player of the tourna
ment. When the team returned to Lithuania
there were crowds along the railroad tracks to
greet them, and at every station people
showered the players with flowers and expres
sions of joy. In Kaunas there was an open auto
parade — it was an unexpected and very hap
py holiday. One official summed up the event
stating — “We greeted Darius and Girėnas with
tears of sorrow, today we greet you with tears
of Joy!“
After this Championship it was simple for
Savickus to get instructors to come to
Lithuania, such as Anthony Giedraitis, Joseph
Jurgėla, and Walter Budrūnas who was an AllAmerican from Marquette University. Frank
Lubin of the U.S. Olympic team came to
Kaunas in 1938 to teach basketball.

In the meantime, in 1937 sixteen athletes
from Kaunas visited several cities in the United
States — Chicago, Detroit, Scranton, Pitt
sburgh, Newark — to establish a greater friend
ship between the two countries. Director
Augustauskas was in charge of the group.
Then in 1938 more American-Lithuanian
athletes visited Kaunas to compete in the
Lithuanian Olympics. There were 24 of them.
Those from Chicago were John Avelis, Frank
Alis, Joe Beinor, Florence Blozis, Herbert
Budrick, Vince Pečiulis, Al Kumskis, Harry
Petraitis, Michael Ruzgis, and John Tenzie.
Konnie Savickus was requested to teach swim
ming this time; and 22 new records were set
by the Kaunas swimmers. After the Olympic
games Michael Ruzgis remained to teach
basketball. The highlight of the Olympic games
was a basketball game between the AmericanLiths and the Lithuanian team. The latter won

Vytautas Budriūnas member of basketball team that
won the European Basketball Championship, 1939.
Vytautas Budriūnas, krepšinio rinktinės žaidikas.
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Sports Hall in Kaunas.
Kūno Kultūros Rūmai Kaune.

Juozas Jurgėla member of the winning basketball
team.
Juozas Jurgėla rinktinės žaidikas.

44 to 24 — it must be remembered the Lith
team had the following players: W. Budrūnas,
Frank Lubin, Joseph Jurgėla, Phil Krause,
Konnie Savickus, A. Andrulis, Leonas
Baltrūnas, and Z. Puzinauskas.
To add culture and charm to the Olympic
games of 1938, the Pirmyn Choir of Chicago
also arrived in Kaunas with its Opera star
Algird Brazis and Director Kazys Stepona
vičius. The Choir traveled throughout Lithuania
and endeared themselves with songs for their
countrymen.
At the farewell banquet in 1938 to Dr. K.
J. Savickus, Director of Sport V. Augustauskas
stated, “We know what Dr. Savickus is to
basketball here... It is to his credit alone that
Lithuania was crowned Champion of Europe.
He was really the first to teach that fine sport
in Lithuania so he deserves that honor. It must
be added that Dr. Savickus was also our first
swimming instructor. Today we can boast of
our accomplishments because of his splendid
instruction.”

In 1939 the European Basketball games for
the Championship were held in Kaunas. All
countries showed greater interest in this sport
because of its public popularity and player
development. Lithuania had 14 players on its
team... Budrūnas, Lubin, Phil Krause of
DePaul U., Jurgela. Ruzgis (3 from the K of
L’s); Baltrūnas, Mažeika, Andrulis, Norkus,

Lithuanian basketball team won against Poland
46 to 18. A great victory for a small country.
Lietuvos rinktinė laimėjo prieš Lenkiją 46 — 18.
Didelis laimėjimas mažos valstybės rinktinei.

European basketball champions, 1939. From I. to r.: Vytautas Norkus,
Juozas Jurgėla, Eugenijus ~ Nikolskis, Pranas Mažeika, Feliksas
Kraučiūnas, V. (Mindaugas) Šliūpas, Leonas Baltrūnas, Pranas Lubinas,
(Frank Lubin), Vytautas Budriūnas, Zenonas Puzinauskas, Mykolas
Ruzgys, Arturas Andrulis, A. Cenfeldas, Vytautas Leščinskas and Leonas
Petrauskas.
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Puzinauskas, Petrauskas, and Šliupas. With this
strong team, a second European Championship
for Lithuania was assured. The entire country
rejoiced again for its name was recorded once
more in the sports history of Europe.
The happiness of Lithuania as Basketball
Champion was a short one — Russia, by sheer
overwhelming force took over the government
and the Lithuanian people in 1940. At present,
even in conquest, basketball is popular in
Lithuania and it has developed terrific players
whom Russia exploits as its own in present day
tours of Europe and United States.

The Lithuanian names of Arvydas Sabonis,
Vladas Komičius, Šarūnas Marčiulionis and
Rimas Kurtinaitis are the backbone of Russia’s
strength in basketball. They play with intensi
ty. All this improvement in play dates back to
fifty years ago in 1937 when the Kaunas team
won its first European Championship, thus in
spiring the country’s youth.
K. S.

Lietuvos krepšinio rinktinė, 1939 metais Kaune, laimėjusi Europos krepšinio
čempionatą. Iš k. j d.: Vytautas Norkus, Juozas Jurgėla, Eugenijus Nikolskis,
Pranas Mažeika, Feliksas Kraučūnas, V. (Mindaugas) Šliūpas, Leonas
Baltrūnas, Pranas Lubinas, Vytautas Budriūnas, Zenonas Puzinauskas,
Mykolas Ruzgys, Arturas Andrulis, A. Cenfeldas, Vytautas Leščinskas ir
Leonas Petrauskas.
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SUDIEV, JAUNIMĖLI! — Irena Mitkutė
“Jūsų žingsniai į platumas, mudviejų į glaudžią gilumą... Sudiev, jaunimėli!
sudiev, žaismo dienelėm...”

FAREWELL, YOUNG FRIENDS — by Irena Mitkus
"Your steps lead to the wide open spaces; ours into cozy depths. Farewell,
young friends! Good-by, sweet carefree days ".

I was barely six years old at my brother’s
wedding. The reception was great fun for me
because of all the unusual things that happen
ed, but it ended with a little lesson in growing
up.
When my brother and his lovely bride
entered the large parish hall where the recep
tion was held, they were greeted by their god
parents who gave them a small piece of black
bread and some salt in which to dip the bread
before they ate it. I subsequently learned that
this was a ritual at Lithuanian weddings to sym
bolize the basic necessities of life and the hope
that the newly-married couple would never be
without them. When I was told that the white
18

THE WEDDING PARTY
by

Albert Cizauskas
granules were salt rather than sugar, I decided
not to get married when I grew up.
The wedding feast, with plentiful and tasty
food, made a big impression on me. A half
dozen or so women were cooking at the back
of the hall where a bar in pre-Prohibition days
used to dispense beer. The women, with
perspiration running down their red faces,
worked with a hearty enthusiasm over the huge
pots and pans, boiling and hissing on the gas

stoves. Somehow they always managed to
replenish the food on the two long guest tables,
one on either side of the hall, with great plat
ters of chicken, ham and other delicious fare.
My favorite were the long strands of Lithua
nian sausages, spicy and aromatic, still steam
ing when they were brought to the tables.
Everyone made a grab for the sausages, eating
them quickly with black bread and mounds of
sauerkraut. On top of the sausages, the guests
heaped thick layers of horseradish. I followed
their example, and dumped a huge glob of the
stuff on top of my sausage. When I bit into it,
a stinging sensation overwhelmed me. For the
next minute, tears ran down my eyes, not from
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crying, but from the sharpness of the
horseradish which penetrated my nose like a
prolonged whiff of ammonia. Fortunately,
Mama saw this and gave me a hunk of bread
to chew which eventually dampened the fire in
my mouth.
The strangest thing to me about the wedding
party was the breaking of dishes. It puzzled me
because I had learned through painful ex
perience that breaking a dish was a very big
no-no at home. But here the men who broke
the dishes (and I thought it was significant that
no women did) were treated like heroes and
even got to kiss the bride. I watched the whole
mystifying affair through the wooden railings
of a small balcony at the rear, next to the cook
ing area. One by one, the male guests came up
to the wedding table, at the front center of the
hall between the two guest tables, took one of
the dishes from a special pile, and then broke
it by throwing it on the floor. I learned later
that this act symbolized the ending of the cou
ple’s single life. The start of their new life
together was represented by the money which
the dish-breaker then tossed into a derby plac
ed on the table for that purpose. After this, the
male guest got his reward, kissing the bride to
the clapping and hooting of the other guests.
When I finally got enough courage to run
down from the balcony and join the dish
breakers, Mama caught me just in time and said
the game was not for little people. I thought
this was very unfair, the game being all right
for big people but not for us kids. I said to
myself that, someday when I was big, I would
break all the dishes I wanted and no one would
stop me.
Another first experience was seeing and hear
ing a live band. There was a stage at the front
of the hall where a small band now played the
music of the late ‘20’s and polkas, lots of
polkas. The fat accordianist especially
fascinated me, twisting the shiny instrument
like a living and breathing thing that had such
happy tunes inside of it, just waiting to be
squeezed out. No one could resist the lively
dance music he and his fellow musicians
played. Even Grandpa, who was 80 years old,
surprised us all by getting up to dance. He said
that he wanted to see if the young girls were
as graceful and pretty as in Lithuania. He had
to dance with at least a half dozen before he
could make up his mind. Yes, they were, he
finally admitted, but there was none that could
compare with his little Katuke, as he affectionally called Grandma. He then took her out
on the floor and danced a slow waltz with her
to everyone’s applause, stealing the show.
The evening finally came to an end. When
it was my turn to say goodbye to my brother,
I suddenly realized that he would no longer be
living at home. I remembered all the times he
had played ball with me, the many times he had
taken me to Coney Island, out into the deepest
surf, where his sure hand had held me up and
where he had taught me to swim by the end of
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the summer. I recalled also the many times he
had taken me on the Coney Island roller
coasters, and held me tight as we plunged down
and then up and then down again. This period
of my life was ending, and I realized that when
he would come to see me, he would come as
a visitor and not as part of the live-in family.
Despite all my efforts, tears welled in my eyes
as I hugged my big brother. Losing him, in a
way, was like a small death, and not worth the
fun I had enjoyed up to that point during the
wedding party, not even the whole dollar bill
that the bride’s father gave me to soften the pain
of loss.

KNYGOS UŽ PUSĘ KAINOS
“Lietuvių Dienų” išleistų knygų
kainos sumažintos per puse. Štai keletas
ju;
Igno šeiniaus Vyskupas ir Velnias;
gen. S. Raštikio atsiminimai—II tomas;
St. Būdavo “Varpai skamba”; “Dažytas
Vualis”; D. Cibo “Žaižaras”;
Bindokienės “Keturkojis ugniagesys”;
“Mįslės”; “Patarlės ir oriežodžiai.”
Jono Puikūno; ir daugelis kitų, kuriosi
nėra dar išparduotos.

LIETUVIU DIENOS
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, C A 90027
Telefonas: (213) 664-2919

RHODE ISLAND TO MAKE

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

A STATE OBSERVANCE
Algirdas Budreckis
On February 4, 1987 State Representative
Rene M. Lafayette (D. Woonsocket) introduc
ed Bill H-5338 into the General Assembly of
Rhode Island. At a hearing of the House Com
mittee on Special Legislation, held on February
11, 1987, Mr. Lafayette, a member of this
committee, explained that the Act would set
aside the 16th of February of each year as a
day to be known as “Lithuanian Independence
Day’’. Also testifying in support of the propos
ed legislation was Rep. Gaetano DiParella (R.
Bristol) and Victor G. Mathieu.
Mr. Mathieu spoke on behalf of the Knights
of Lithuania Council 103 (Providence) and the

Rhode Island Chapter of the Lithuanian
American Community of the USA (Lietuvių
Bendruomenė). Of French descent, he is mar
ried to Beatrice Savickas of St. Casimir’s
parish. Proudly calling himself un Ami du Lituanie, Mr. Mathieu has a longstanding record
of supporting Lithuanian cultural and civic ac
tivities. Also attending the February 11 hear
ing to support the measure were Ruth Savickas
Krecioch, Beatrice Savickas Mathieu, Vytautas
Šakalys, and Dr. Antanas Valiuškis.

Rhode Island is the third state to enact a
public law making February 16th “Lithuanian
Independence Day” as official observance.

R. I. Governor Edward D. DiPrete signing Act making every Feb. 16th Lithuanian Independence Day.
From I.: Victor G. Mathieu, Konstance Valiuskiene, Representative Rene M. Lafayette, Dr. Danutė
DeCesare, Governor DiPrete, Ona Kukanauzienė and Sophia Sakaliene.
R. I. gubernatorius Edward DiPrete pasirašo aktą, skelbiantį, kad kiekvienais metais Vasario 16-oji
skelbiama Lietuvos Nepriklausomybės diena.
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A VIEW OF EDUCATION IN LITHUANIA
by

Edward M. Budelis, B.S., M. Ed., C.A.S.

The opening of, the Nineteenth Century saw
Russia, largest of the Slavic nations, begin its
fifth year of occupying non-Slavic Lithuania.
Referred to by its conqueror in those early
1800’s as the Northwest Territory, Lithuania
at one time extended to the Black Sea. Its con
dition of servitude was a result of an undeclared
war. While vascillating politically in its rela
tionship with Poland, Lithuania fell to Russia.
That generation of Lithuanians lacked the
leadership and unifying power of someone like
King Vytautas, who in the Fourteenth and Fif
teenth Centuries led the Lithuanian knights deep
inland and gained for them recognition, in
cluding the Pope’s. After Vytautas’s death in
1430, Lithuania participated in strange alliances
with Poland. At one time, one king reigned
over two separate governments.
Some evidence indicates that, prior to the
Russian invasion, a number of nobles attemp
ted to keep the peasant class in serfdom and il
literacy, thereby weakening the nation for the
calamity of the Russian advance. 1. The Lithua
nians had softened and were not adhering to the
tradition of Vytautas. “Vytautas was certainly
the most imposing personality of his time in
Eastern Europe, and his martial valor was com
bined with statesmanlike foresight’’. Born in
1350 of the union of Grand Duke Kęstutis and
the Vestal Virgin Birutė, he led the Lithuanian
troops against the Tartars, 1424-1427. The Tar
tars, losing their brilliant leader Tamur, gave
way before Vytautas. 2. Ironically, this break
in their power gave an opportunity to leaders
such as Ivan the Terrible and others to feed the
corpulence of the great Russian bear.
The fall of the Teutonic knights to Vytautas
added to his military achievements and set the
stage for an era of cultural and intellectual
development. 3. Later, in the custody of his
baronial, easygoing heirs of the 1700s, this pro
gress was halted for nearly a century. 4.
Vytautas’s reign also saw the establishment of
courts of justice and diplomatic relations of high
caliber.
In 1397 the first primary school was opened
in Lithuania; in 1578 the University of Vilnius
was chartered. The first gimnazija (secondary
school) was founded in 1649. 5. The Russian
occupation in the late 1700s caused Lithuanians
to forfeit the progress built on these founda
tions of education. At first the invader’s rule
and control was moderate. In 1831, however,
Czarist Russia, seeing little success in its pro
gress toward the Russification of Lithuania
closed the University of Vilnius. They excepted
the Faculties of Medicine and Theology, at the
time. Within twenty years they too were remov
ed from the country. 6. Then the Edict of
(Czarist appointed) Governor Muravjoff in
1864 banned all primary schools in Lithuania.
The Bishopric of Samogitia alone encompass
ed an area in which more than 150 schools were
closed. Finaly the Edict of 1865 by Governor
Kaufman was intended to be the death blow by
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PRIOR TO THE PERIOD OF INDEPENDENCE
prohibiting Lithuanian language printing. 7. Is
there much wonder that the Russians, whose
first university was not established until 1775
in Moscow, looked with disfavour on an
educated captive Lithuania?
In spite of the penalty of a 300 rubles fine
or three months imprisonment, secret teaching,
and even some risky open schooling, continued
in Lithuania. The nation that was the fatherland
of New York’s first upper-school teacher, Dr.
Alexandras Karolis Kuršius (Alexander
Carolus Curtius), 8, did not yield to Russifica
tion. This was admitted by the Russians in
1904, when they lifted the ban on printing. The
use of the Lithuanian language in schools,
courts, and administration was not affected
generally.
Taking a close look at one school we see that
the preparatory school in Palanga enjoyed the
reputation of being one of the more desirable
secondary schools about 1900. This four year
gimnazija, was located in an area the most dis
tant from the occupying nation and was under
the direction of more lenient governors. This
attractive political climate was accompanied by
a favorable natural climate. The town of
Palanga, situated near the sea, was known as
a health resort.
One Lithuanian statesman, Kairys, touches
upon the factors responsible for the school’s
widespread reputation. He recalls, for exam
ple, that at the time he was first at Palanga,
there was a fourth-yearman, Alexandras Vait
kevičius, age 28, and a second-yearman,
Steponavičius, age 27. Although the average
age of the entering students was nine to ten,
exceptions such as those mentioned attracted
attention to Palanga. 9.
Another cause that Kairys mentions for that
school’s reputation is the large number of its
graduates who entered the seminary in Kaunas
and a small number who trickled into phar
macy. 10.
All of the teachers at the Palanga gimnazija
were Russians, except the teacher of German
language. Most brought along their unpleasant
dispositions and regarded this assignment tan
tamount to an exile to Kamchatka. Kairys does
not deprecate their moral and intellectual level,
allowing for an exception or two. 11.
“Our instructors,” he relates, “did not lean
toward winning our souls for Russia and Rus
sian matter. During lessons, they taught only
what was in the program. On occasion one of
them tried. Polzinskis, a new instructor, extoll
ed the glories of Russia as a supplement to the
subject matter. We were fond of imitating his
eloquence... when the Russian school guard,
Jegorka, was not about.”
The Palanga prep school, like other Rus
sianized schools, according to Kairys,
presented a strange life to the Lithuanian boys,
but they tolerated it as unavoidable. “It was the
sole bridge over the Rubicon which each, leav
ing a Lithuanian village, needed to cross to
enter a new environment (vocation).” 12.
A more typical picture of secondary schools

AND DEMOCRACY
appears in the general administrative area of
Vilnius. Only .017 percent of the population
of 1,612,599 were able to attend a gimnazija.
That is to say that less than two individuals out
of every 10,000 were enrolled. 13.
Lithuanian General K. Žukas devoted por
tions of his book Žvilgsnis į praeitį (A Glance
into the Past), to education during the 1890s.
By comparison, the percentage of
the Russian population in Kaunas was small,
nevertheless, they constituted about 50% of the
school population. It was a matter of ad
ministrative policy that the Russian children
were all required to attend while the natives ’
children were allotted the surplus vacancies.
During the last years of the 19th Century, many
Lithuanian children did not receive even an
elementary education. 14

Concerning the opportunities in secondaray
schools Žukas relates:

Father attempted to enter me in the
1894 school year at the gimnazija in Kau
nas. The director offered nebulous explana
tions: that there were no vacancies, that I was
too young, and so on. In his attempts a year
later, at the same institution, he was repeated
ly refused. Even the director became uneasy.
Speaking with my father, he made the simple
suggestion that it would be possible ‘ ‘to arrange
things ’ ’ if either the father or son were of the
Orthodox religion. 15
That director then urged that Mr. Žukas send
the boy to the Marianapolis gimnazija where
these restrictions were not applied. From where
was the financial support to come? This fami
ly, not as well off financially as Kairys’, could
not avail itself of this alternative.
Žukas later writes that in light of his curiosi
ty, desire for learning, and excellent school
record, he experienced extreme heartbreak
when primary school seemed to be the extent
of the formal school work he would pursue. His
stigmata was that of being a Roman Catholic.
His bitterness now flashed against the czar, his
regime, and all his so called equalities and op
portunities. At twelve Žukas could only look
forward to a life of idleness. 16
Another military leader and later a national
leader, Raštikis, cites his case. 17
Lithuanian and Polish I learned to read at
home. Before going to primary school, I did
not know how to speak, read, or write Russian.
But father had shown and explained to me Rus
sian characters. The first word, deciphered on
my own was Makiedonskij. It was the mark
ing father made on a brown packet containing
his tobacco. Father was surprised at my ‘ ‘pro
gress ’ ’ and that autumn he decided to send me
and my brother Andrew away to the Russian
school in Dūkštas. There was no other kind
of school in the Dūkštas parish. 13. About that
time, there was being organized in Dūkštas an
Orthodox temple. Adjacent to it was built a new
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primary school. The Russians urged the enroll
ment of the Lithuanian children. The pastor
(Catholic) convinced the people not to
cooperate, for through this school the Russians
endeavored not to just russify Lithuanian
children, but also to attract them to the Or
thodox beliefs. So it was that almost no Lithua
nian children were there... My age at enroll
ment was nine; Andrew’s seven. In those days,
the village began to study later than in indepen
dent Lithuania.
Thus flow the chronicles of men schooled
prior to the day of independence but living to
witness the new order.
The day of that new order was dawning, and
the rumble of the first World War foreshadow
ed changes in education. In an article, P.
Papečkys reasoned, “speaking of a foreigner’s
endeavor at education in Lithuania, first it must
be emphasized that never were they genuinely
concerned with our education as their fun
damental national responsibility.” On this basis
he feels it is easy to understand the Russian’s
attitude toward (Lithuanian) education and its
political consideration, especially subsequent
to the year 1863. 19. Papečkys discusses the
problem further:
Their attitude toward colonial education is
very aptly illustrated by the well known Rus
sian adage which states: To attain the ends of
a stem education it must be initiated with a
sharp rapier. In light of this consideration, the
Russians began energetically to close the old
schools whose origin dated back to the
Lithuanian-Polish Commission on Education;
also the parish as well as the rural schools
which had been founded through private in
itiative. In their stead were begun Russian
schools, with curriculi whose sole objective was
the russification and orientalising of all exposed
to its influence. 28

Concerning secondary schools, Papečkys
says that those schools evacuated (during World
War I) took along a number of students to
Russia proper. The first schools during the Ger
man Occupation were opened under the
auspices of Saules society in 1915. Included
was a gimnazija in Kaunas. The Germans took
no steps to organize education until 1916-17. 21

Through the private initiative of Lithuanians
during the German occupation, eight gimnazi
ja and eleven progimnazija were established
Five of these had more or less suitable quarters
for their purpose. 22
An era was ending; the new one was begin
ning. The democratic, independent Lithuania
was to take her place among nations with a
system of education that was nearly non
existent and with a need for one that would ex
peditiously compensate for the deprivations of
her three million citizens.

Edward M. Budelis
BS University of Baltimore;
MED U of Maryland;
CAS Johns Hopkins University
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5 Lietuvos Universitetas, Kaunas, 1923, p 3.
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7 Document: Copy of Kaufman edict.
8 History of the State of New York, (New
York: Columbia University Press, 1933) Vol.
2, p 28-30; William Heard Kilpatrick, Dutch
Schools of New Netherlands and Colonial
New York. U. S. Bureau of Education, Bulletin
1912, #12 entire and #483, p. 83, 100-109.
9 S. Kairys, Lietuva Budo, (New York:
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos
Literatūros Fondas, 1957), p 51.

10 Ibid., p 52.
11 Ibid.
12 Ibid., p 54.
13 Jonas C. Rugis, ‘ ‘Palangos progimnazija ir
jos vaidmuo krašto istorijai”, Tautos praeitis,
Vol. 1, No. 1, 1959, Chicago, p. 55.
14 K. Žukas, Žvilgsnis į praeitį, (Chicago:
Terra, 1959) p 15.
15. Ibid., p 25.
16 Ibid., p 29.
17 Stasys Raštikis, Kovose dėl Lietuvos. (Los
Angeles: Lietuvių Dienos, 1956), p 53.
18 Researcher’s italics.
19 P. Papečkys, “Mūsų laimėjimai švietimo
dirvoje,” Lietuva, 1918-1938, (Lithuania:
Kooperacija Bendrovė Spaudos Fondas, 1938),
p 267.
20 Ibid., p 268.
21 Ibid., p 269.

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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GARBĖS
PRENUMERATOS
L ir K. Aižinai, Chicago, IL
A. Andriušis, Dorchester, MA
B. Apshaga, MD, Thompson, CT
P. Aras, Santa Monica, CA
K. Aukštkalnis, Eugene, OR
J. Babilius, Pasadena, FL
Rev. J. Bacevičius, Kintyre, ND
S. Bacevičienė, Los Angeles, CA
H. S. Bajaliai, Los Angeles, CA
G. Balanda, Warren, MI
E. Balceris, Santa Monica, CA
Rev. V. Balčiūnas, Thompson, CT
L. Baltrėnas, Los Angeles, CA
K. Bandzevičius, Los Angeles, C A
V. Barkus, Omaha, NE
V. Beleckas, Sunny Hills, FL
P. Beltran, Montebello, CA
P. Bernotą, Waterbury, CT
Rev. A. Bertašius, Patterson, NJ
V. Bieliauskas, PhD, Cincinnati, OH
A. Biliūnas, Lake Park, FL
C. Bobelis, MD, St. Petersburg, FL.
A. G. Bražėnas, Royal Oak, MI
N. Bražėnas, MD., Sparkill, NY
J. Briedis, W. Bloomfield, MI
J. Bučinskas, Baltimore, MD
E. Butkienė, Los Angeles, CA
R. Bužėnas, Los Angeles, CA
V. Čekanauskas, garbės konsulas,
Los Angeles, CA
R. Cibas, Australia
J. Čiurlionis, Phoenixville, PA
B. Čižikaitė, Chicago, IL
Kun. M. Čyvas, Albany, NY
Kun. V. M. Cukuras, Putnam, CT
Dr. V. Dambrava, Venecuela
S. Damulis, Vista, CA
V. Datis, Los Angeles, C A
S. Daugėla, Santa Monica, CA
A. Daukantas, Santa Monica, CA
Vysk. A. Deksnys, Vokietija
J. Dicpinigaitis, MD,
Woodhaven, NY
A. Dičius, Santa Monica, CA
A. Didžiulis, Columbia
Dr. R. Dovydaitis, Delton, PA
V. Dovydaitis, San Clemente, CA
Rev. A. Dranginis, Baltimore, MD
Dresher Ins. Brokers,
Islington, Ont.
A. Drukteinis, Bedford, NH
J. Dženkaitis, Glendale, CA
East Cambridge Branch Library, MA
L Gailiūnas, Vancouver, WA
B. Gajauskas, Santa Monica, CA
A. Galdikas, Los Angeles, CA
Br. Galinis, Norwell, MA
Pr. Gasparonis, Los Angeles, CA
R. Giedraitis, DDS, Los Angeles, CA
J. Girevičius, Ont., Canada
K. Gogelis, Redford, MI
K. Grigaitis, St. Petersburg, FL
A. Grigas, Chicago, IL
P. Gruodis, Chicago, IL
I. Gurčinas, Los Angeles, CA
Dr. V.Gutauskas, Venezuela
P. Gylys, Olympia, WA
R. Janowska, Norristown, PA
V. Janušonis, Dousman, WI
E. Jarašūnas, Santa Monica, CA
Jesuit Fathers, Montreal, Que.
E. Jonušas, Omaha, NE
A. Jonynas, Pacific Palisades, CA
J. Jurkūnas, Beverly Shores, IN
Dr. J. Jurgilas, Rancho Sta Fe, CA
A. Kantvydas, Weston,
Ont., Canada
J. Karmuza, Waterbury, CT
K. Karuža, Los Angeles, CA
Dr. B. Kasakaitis, Chicago, IL
B. Kasias, Wyoming, PA
J. Kazickas, PhD, Greenwich, CT
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N. Kiaušas, Harrison, NJ
Kun. G. Kijauskas, SJ,
Cleveland, OH
Rev. M. Kirkilas, Beverly Shores, IN
Dr. Alf. Kontvis, Westminster, CA
J. Kregždė, Cincinnati, OH
Dr. L. Kriaučeliūnas, Lockport, IL
Dr. J. S. Kriaučiūnas, Putnam, CT
Rev. J. Krivickas, Putnam CT
Msgr.. J. Kučingis, Los Angeles, CA
A. Kudirka, Puerto Rico.
S. Kudokas, Santa Monica, CA
C. Kuolas, Southbury, CT
J. Kutra, Santa Monica, CA
S. ir J. Kvečas, Santa Monica, CA
L. Lengnikas, Hamilton, Canada
J. Levickas, Palos Verde, IL
G. Levinskas, Creve Coeur, MO
J. Liudžius, New Britain, CT
E. Likanderis, Chicago, IL
J. Lukas, Orange, CT
K. Majauskas, Chicago, IL
P. Manelis, Davis, CA
A. Markevičius, Santa Monica, CA
F. Masaitis, La Mirada, CA
Wm. Maskell Ins., Toronto, Can.
V. Mažeika, Park Ridge, IL
A. ir L. Mažeikos, Marina
del Rey, CA
M. Merkevičius, Omaha, NE
Dr. A. Milaknis, Santa Monica, CA
V. Mileris, M.D., Livonia, MI
A. Milius, Santa Monica. CA
J. Mitkus, Los Angeles, CA
J. Mulokas, Santa Monica, CA
A. Musteikis, Fallon, NV
A. Naudžiūnas, So. Boston, MA
M.L. Namikai, M.D., Glendora, CA
Nurmsen Paint, Los Angeles, CA
Kun. dr. A. Olšauskas, Los Angeles, CA
A. Pakalniškis, Hamilton, Ont., Can.
Rev. T. Palis, Pittsburg, CA
Rev. V. Palubinskas, New York, NY
Rev. V. Pavaikis, Milpitas, CA
V. ir A. Pažiūra, Agoura, CA
J. Petras, Burbank, CA
F. Petrauskas, Syracuse, NY
J. Petrikonis M.D., Woodbine, IA
J. Petronis, Los Angeles, CA
E. Pikelis, Chicago, IL
C. Plasewicz, Baltimore, MD
J. Pleinys, Hamilton, Ont., Can.
P. Pranis, Vista, CA
Rev. A. Račkauskas, Sunny Hills, FL
Rev. dr. P. Ragažinskas, Central, NM
St. Radžiūnas, Omaha, NE
G. W. Radvenis, Los Angeles, CA
Kun. V. Radvina, Cloverdale, CA
Inž. J. Rasys, Cambridge, MA
K. Raudys, Toronto, Ont., Can.
V. Raulinaitis, Rancho Mirge, Ca
K. R. Ražauskas, Dearborn Hts., MI
A. Regis, Chicago, IL
E. Ribokienė, Brockton, MA
Kun. A. Rubšys, Manhattan College, NY
A. Rugys, Lantana, FL
E. Sabai ienė, Los Angeles, CA
Kun. P. Sabulis, Waterbury, CT
R. Sakas, Glendale, CA
M. Šarauskas, Winnipeg, Canada
C. Sarpalis, Baltimore, MD
A. Šatas, Cicero, IL
E. Sawatzky, San Jose, CA
D. Schmutzer, Glendale, CA
Schuyler Savings, Kearny, NJ
C. Shimkus, W. Hartford, CT
M. R. Shalins, Woodhaven, NY
A. Sinkys, New York, NY
A. Sinkys, Santa Monica, CA
E. ir. J. Sinkiai, Santa Monica, CA
Dr. J. Skirgaudas, La Jolla, CA
V. Smailis, Pt. Charlotte, FL
F. Speecher, Los Angeles, CA
Rev. E. Statkus, Grand Rapids, MI
J. Stiklorius, Wallingford, PA
E. Stirbys, Santa Monica, Ca
D. Surantas, Rockford, IL

J. Talandis, Olympia Fields, IL
Talka Credit Union, Hamilton, Canada
V. Tamošiūnas, Detroit, MI
B. Tiškus, Collinsville, IL
A. Trainis, Richmond Hill, NY
T. K. Trečiokas, Union,NJ
L. Tumaitė, Santa Monica, CA
P. Uknes, Brooklyn, NY
V. Urbaitis, Mayfield Hts., OH
Rev. L Urbonas, Gary, IN
V. Urbonas, St. Petersburg, FL
P. Urbutis, Lighthouse Pt., FL
A. Uždavinys, Canton, MI
O. Vaitas, MD, Farmington Hills, MI
A. Vaitkus, Belleville, IL
A. Vakselis, Richmond Hills, NY
Dr. J. K. Valiūnas, Southampton, NY
V. Vidugiris, Palos Verdes, CA
Dr. P. Vileišis, Waterbury, CT
A. Vitėnas, Middletown, NJ
J. Vitėnas, Oxon Hill, MD
A. Yutz, Munhall, PA
E. Žiaušys, Amsterdam, NY
“Lietuvių Dienų garbės pre
numeratoriais skelbiami, kurie kasmet
prisiunčia po $35.00.

—AUKOS—
Aukos po 100 dol.: Prel. J. Kučingis
Po 50 dol.: J. Dženkaitis
Po 35 doL: C. Miles
Po 30 dol.: A. Drukteinis, MD.
Po 10 dol.: J. Agurkis, A. Pečiulis.
Po 5 dol. ar mažiau: S. Augonis, kun.
A. Dranginis, J. Drąsutis, A. Gailiušis, V. Juodvalkis, A. Kvečas, A.
Mingėla, A. Samušis, P. Šimkus, K.
Škirpa.
Visiems aukotojams lietuviškas
ačiū už žurnalo rėmimą.
Antanas F. Skirius, žurnalo leidėjas

Gerbiami prenumeratoriai,
balandžio ir gegužės mėn.
“Lietuvių. Dienos” išeina pavėluotai,
kadangi buvo sugedęs raidžių rinkimo
kompiuteris — užtruko kelias savaites
kol pataisė.
Labai atsiprašau už vėlavimą
A. Skirius
Leidėjas

Gauta paminėti
Antano Poškaus “Krikščionis Psichologinėje
Kultūroje”. Išleido Lituanistiko Tyrimo ir Studijų
centras, Čikagoje.
215 pusi., minkštais viršeliais. Kaina
nepažymėta.

IEŠKOTE ROMANŲ?
Turime Juozo Kralikausko “Įkaitę Vilniaus
akmenys.” Kaina $5.00. (Paštu $6.00)
Jurgio Gliaudos “Kovo Ketvirtoji”—Sv.
Kazimiero gyvenimo motyvais. Kaina $8.00.
(Paštu siunčiant $9.00)
LIETUVIŲ DIENŲ KNYGYNE
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca 90029
Tel. (213) 6642919
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LIETUVIŲ DIENOS
Žurnalo ir knygų

PLATINTOJAI
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
Conver

Rochester, N.Y.—A. Sabalis
Waterbury, Conn.—“Spauda”
Woodhaven, N.Y.—“Romuva”

AUSTRALIJOJE
Norwood—K. Pocius
Adelaide, Edwardstown—A. Kubilius
'Melbourne-St. Kilda—F. Sodaitis
Mirren, S.A.—J. Rupinskas
Lewisham—Msg r. 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
Lithuanian Service
Washington, D.C. 20547

LIETUVOS AIDAI
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

HOT SPRINGS, ARK.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS

LIETUVIŠKA RADIJO PROGRAMA

kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis“

Lithuanian Broadcasting SPA

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

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 Angeįės, CA 90004
Tel.: (213) 467-6467

BALTIMORE, MD.
“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, MD 21227
Tel.: 2,42-1779

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

CHICAGO, IL
Sophie Barčus Radijo Šeimos

“LIETUVOS GARSAI”
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.
Stotis WCPN, banga FM 90.3

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

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

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

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 Hali Universiteto stoties
89.5 FM — banga
Direktorius — dr. Jokūbas J. Stukas
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060
Tel.: (201) 753-5636

HPlfTSBURGH, PAT

PRAŠOME!
Pagal savo išgalės aukoti TAUTOS FONDUI
savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui—laisvąja! Lietuvai padėti
atsistatyti, 6-šioinis kalbomis ELTOS informacijoms leisti, radįjo
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

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 Duman St., Rochester, N.Y. 14621

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

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

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”

4627 S. Hermitage, Chicago, IL 60629—Telef. (212) LA 3-1510
--------- įr-------2616 W. 69th St., Cicago, IL 60629- telef. (312) 737-6734
Siunčiame duoną ir raguolius į visas Amerikos dalis

ROCHESTER, NEW YORK

Vedėjas: ANTANAS PALIULIS

JUOZAS ir ALDONA ANKAI—savininkai

BALTIC BAKERY

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

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VAL.

Transliuojama iš nuosavos studijos

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

vedėja ir pranešėja
Salomėja Smaižienė

DAINOS AIDAS

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

LIETUVIŲ DIENOS, 1987, BALANDIS

“LEISKIT | TĖVYNĘ”

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. lytais 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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PROCESIJA — dail. Liudas Vilimas
PROCESSION — Liudas Vilimas

