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Rev. Dr. Eugenius Gerulis

Rev. Dr. Eugenius Gerulis was born on April 
28, 1922 in Alytus. He spent his childhood in 
low Lithuania (Žemaitija) and his teenage years 
in high Lithuania (Aukštaitija). After 
graduating from high school in Biržai, he 
entered Vytautas the Great University in 
Kaunas in 1942 to study medicine.

As the Russian-German front approached he 
left his beloved country, trying to enter into 
Sweden, and finally ended up in Germany.

He continued his medical studies at the Baltic 
University in Hamburg, Germany, 1946-1948, 
where he became engaged to well-known 
basketball and volleyball player Valerija 
Misevičiūtė, also a student at the university.

He came to the United States in 1949 and 
settled in Chicago where he married and 
became the father of a daughter Laima, and two 
sons, Rimas and Andrius.

He was ordained as a minister of the Lithua
nian Calvinist Church on June 25, 1978 in 
Chicago. To obtain his doctorate of Theology 
he wrote in 3 years a study of 600 pages titled 
“The Essence of Prayer.” His work was 
evaluated Summa Cum Laude and he was 
awarded the title of Doctor of Theology.

Besides his deep love for knowledge and 
various studies, he also was a great sportsman. 
He engaged in sports right from his high school 
years, excelling in basketball and other 
athletics, and was the captain of the Baltic 
basketball team in Germany.

We also see him as a great music lover; for 
10 years he sang in the choir of the Lithuanian 
Opera in Chicago, and he was also the secretary 
for the Opera Committee.

E. Gerulis is still very active in the Lithua
nian press: he founded the Lithuanian 
newspaper “Mūsų sparnai” (Our Wings) and 
was its editor for a long time. His contributions 
to the Lithuanian press are not limited to 
theological articles, but include articles on art, 
theatre, and literature.

For his work for the Lithuanian Evangelical 
Church he was elected as its curate. He also 
represented his Evangelical Church in Rome, 
in 1987, where he twice met with Pope John 
Paul II.

He retired in 1985 and settled in St. 
Petersburg, Florida.
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VLIK’o seimas Montrealy, Kanada, 1987 m. spalio 9-11 d.d. Kalba 
VLIK’o valdybos pirm. dr. K. Bobelis.
Darbo prezidiumas iš k. K. Burba, St. Jakaitis, V. Šoliūnas, P. Narutis.
Sekretoriatas: O. Jokubaitienė, M. Prancevičius, L. Girinis-Norvaiša, 

The SCLL (Supreme Committee for the Liberation of Lithuania) Congress in 
Montreal, Canada, October 9-11, 1987. Speaking: president Dr. K. Bobelis. 
The working presidium. From I.: K. Burba, St. Jakaitis, VI. Šoliūnas, P. Narutis 
The secretariat: O. Jokūbaitis, M. Prancevičius, L. Girinis-Norvaiša, Dr. J. 
Stiklorius.

dr. J. Stiklorius.

VLIKO SEIMO PAREIŠKIMAS TAUTAI

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo metinis 
seimas, įvykęs š. m. spalio 9-11 dienomis, 
Montrealyje, Kanadoje, buvo gausus, dar
bingas, praėjo gražioje nuotaikoje.

Seimas pritarė VLIK-o valdybos darbui ir 
padėkojo už efektinga Lietuvos bylos pri
statymą laisvajam pasauliui.

VLIK-o seime Montrealy, 1987, spalio 10spaudos stalas. Iš k.: B. ir H. Nagiai (Nepriklausomos 
Lietuvos atstovai), J. Danys, S. Smaižienė (Arkanso liet, radijo valandėlės vedėja), R. Kasparas 
(Amerikos Balso red. Washington, D. C.).
The Press table at the 1987 SCLL Congress in Montreal, 10-10-87. From I.: B. and H. Nagys from 
Nepriklausoma Lietuva (Independent Lithuania); J. Danys, Canada; S. Smaižys, director of the Arkan
sas Lithuanian radio hour; R. Kasparas, Voice of America, Washington, DC.

Seimas priėmė šį pareiškimą okupuotai 
Tautai:

šių dienų nepaprastai įtempti tarpvalstybiniai 
santykiai ir naujai pradėtoji Gorbačiovo poli
tinio laisvėjimo ir demokratinių principų įvedi
mo politika nors ir labai klastinga, bet jau 
savaime aišku liečia ir mūsų pavergtų brolių ir 
sesių gyvenimą ir jų tautinį judėjimą.

Vlikas giliai išgyvena vykstantį okupuotoje 
Lietuvoje tautinį, religinį ir žmogaus teisių 
persekiojimą, didžiuojasi Jūsų brangūs broliai 
ir sesės didvyriška kova už savo Tauta ir 
valstybę.

Ypatingai įvertiname jūsų didelį atsiekimą 
surengiant Vilniuje, rugpiūčio mėn. 23 d. de
monstracija, pasmerkiant Ribbentropo-Molo- 
tovo paktą, pardavusi Lietuvą Sovietų Sąjungai.

Sis didvyriškas Jūsų pasirodymas, plačiai 
nuskambėjo per visą pasaulį.

Į Amerika atvykęs Vytautas Skuodis mums 
perdavė paskutinę informacija apie Jūsų pa
triotinį nusistatymą ir veiklą.

Mes džiaugiamės galėję jo išklausyti šiame 
Vliko seime, Montrealyje, Kanadoje ir tikimės, 
kad jisai galės greitai įsijungti į laisvojo 
pasaulio lietuvių veiklą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
deda visas įmanomas pastangas pristatyti 
pasauliui tebesitęsiančia Lietuvos okupacija ir 
užtikriname Jus, kad mes sekame kiekvieną 
Jūsų darbą, kiekvieną Jums daromą skriauda 
ir apie tai skelbiame pasauliui, pristatydami 
Jūsų ir mūsų bendrąjį didįjį tikslą ir teisę, — 
laisvais — nepriklausomais būti.

Mes ir Jūs niekada nesustokime siekdami 
laisvos — lietuvių tvarkomos Lietuvos.

Dr. K. Bobelis
Vliko pirmininkas
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KUN. DR. EUGENIJUS GERULIS

ŽURNALISTAS, PSICHOLOGAS,

SPORTININKAS, VEIKĖJAS

Jurgis Janušaitis

Įvairiomis progomis prisimename žmones, 
kurie savo gyvenimu ir darbais yra 

praturtinę mokslo, meno religijos ar kurias kitas 
sritis. Jų veiklos vaisiais džiaugiasi, naudojasi 
ne tik savoji tauta, bet ir kiti.

Tokių kūrybingų asmenų tarpe savo tarpe 
turime ir mes, lietuviai. Vienas iš jų — teologi
jos daktaras kunigas Eugenijus Gerulis.

Palyginant, apie šia “darbo bitę’’ mūsų 
spaudoje nedaug užsimenama. Gal dėl to, kad 
darbštumu ir nuoširdumu pasižymintis minėtas 
asmuo savo plačios veiklos nelengvą vežimą 
veža nesireklamuodamas; arčiau susipažinus su 
šio įdomaus žmogaus gyvenimu, pamatai, koks 
jis platus, vingiuotas, reikalaujantis darbštumo, 
ryžto, ištvermės ir talentų.

Šiais metais kun. dr. E. Gerulis pasiekė savo 
gyvenimo 65-tą pakopą. Tai sukaktuviniai 
metai, perlipus gyvenimo zenitą! Šia proga 
susipažinkime su mūsų tauraus patrioto, 
visuomenininko, žurnalisto, mąstytojo, teologo 
nueitu keliu, trumpai stabtelėję ties ryškesniais 
jo gyvenimo bruožais.

Kun. dr. E. Gerulis gimė gražioje Dzūkijoje, 
Alytuje, 1922 m. balandžio 28 d. Vaikystę 
praleido Žemaitijoje, o jaunystę Aukštaitijoje. 
Gimnaziją baigė 1941 m. Biržuose. Tuo laiku 
tėvynę Lietuvą užgriuvo didžiosios nelaimės; 
įsibrovėlių okupacijos ir Antrasis pasaulinis 
karas. Bet Eugenijus nepasimeta šių tragedijų 
sūkuriuose: 1942 m. stoja į Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. 
Artėjant rusų-vokiečių frontui, laikinai palieka 
savo mylimą gimtąjį kraštą 1944 VII 6 ir 
iškeliauja į platųjį pasaulį. Iš Palangos norėta 
pasiekti Švedija, bet likimas nubloškė Vokieti
jon. Pokario metais, neleisdamas laiko veltui, 
1946-48 m. tęsia medicinos studijas Pabaltijo 
universitete, Hamburge, Pinneberge. Čia 
susižiedavo su Valerija Misevičiūte, žinoma 
krepšinio ir tinklinio išeivijos moterų rinktinių 
dalyve.

Eugenijus Amerikon atvyko 1949 m. ir ap
sigyveno Čikagoje. Čia vedė ir susilaukė 
dukters Laimos, sūnų — Rimo ir Andriaus.

Nors Amerikoje ir baigė medicinos kursus, 
bet pasuko kiton profesijon — inžinerijon.

Eugenijaus motina Stefanija Kvietkauskaitė, 
gimusi Musninkuose Ukmergės aps. 1899 m., 
mirusi 1971 m. Čikagoje.

Eugenijus’s mother Stefanija Kvietkauskas. Born 
1899, died Chicago, 1971.

Pradžioje dirbo braižytoju, mokėsi inžinerijos, 
išlaikęs kelis valdiškus civil service egzaminus, 
tapo inžinerijos techniku.

Šalia kasdieninio darbo rotušėje, nuo 1952 
iki 1984 metų studijavo įvairiose mokslo in
stitucijose, siekdamas šviesos ir dvasinių turtų. 
Žurnalistikos mokėsi Loyolos universitete 
Čikagoje, o retorikos — Čikagos Loop kolegi
joje. Besidomėdamas žmogaus dvasiniu 
pasauliu, studijuoja psichologiją Čikagos- 
Laredo Psichorientologijos institute. 
Teologinės pedagogikos mokėsi Moody Bible 
institute Čikagoje. Filosofijos, o ypač 
teologinės šviesos siekia Christian International 
universitete Phoenixe, Loyolos universitete 
Čikagoje ir Trinity teologinėje seminarijoje 
Newburghe.

Atsiekus reikiamų kvalifikacijų, ordinuo- 
jamas lietuvių evangelikų reformatų (arba

Gimnazistas Eugenijus su savo tėvais Biržuose 
1937 m. rudenį.
High schooler Eugenijus with his parents in Biržai, 
1937.

Eugenijaus tėvas Jonas Gerulis, (tėvynėje 
Valerijonas Snarskis), gimęs Biržuose 1896, 
miręs Čikagoje 1960. Buvo caro laikų 
karininkas ir Lietuvos kariuomenės savanoris- 
kūrėjas. Gyveno Lietuvoje, Rusijoje, Vokieti
joje, Anglijoje, Kanadoje ir J. A. V-se.
Eugenijus’s father Jonas Gerulis, named Valeri
jonas Snarskis in Lithuania, born in Biržai, 1896, 
died in Chicago, 1960. He was an officer in the 
Czar’s army and a volunteer-founder of the Lithua
nian army in the struggle for independence. He 
lived in Lithuania, Russia, Germany, England, 
Canada, and the USA.

kalvinų) Bažnyčios kunigu. Įšventinimas įvyko 
Čikagoje 1978 m. birželio 25 d.

Teologijos daktaro laipsniui gauti trijų metų 
laikotarpyje parašo 600 puslapių, dviejų tomų 
mokslinį veikalą-disertaciją “The Essence of 
Prayer” — ‘‘Maldos esmė”. Seminarijos 
profesorių komisija disertaciją įvertino 
aukščiausiu žymeniu Summa Cum Laude ir 
įteikė teologijos daktaro diplomą.
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Apie šį mokslinį veikalą AIDUOSE Nr. 4, 
1985 kunigas dr. Kęstutis Trimakas savo il
gokame straipsnyje, 248-250 psl., “STUDIJA 
APIE MALDĄ” rašė: “Kun. Eugenijaus 
Gerulio disertacija yra minčių apie maldą tur
tingas rinkinys, sistemingai pateiktas pagal 
turinio gaires. Teologijos daktaro kun. Eugeni
jaus Gerulio studija yra verta dėmesio. Kiti 
tesprendžia tą veikalą išleisti anglų kalba. 
Mums gi dera stipriai pasisakyti už šios studi
jos atspausdinimą lietuvių kalba”.

Dr. Aušra Liulevičienė “DRAUGO’ Nr. 83 
(17), 1985 kultūriniame priede, straipsnyje 
“Kun. Eugenijus Gerulis — Teologijos 
Daktaras” rašė: ‘‘Savodisertacijoje ‘MALDOS 
ESMĖ ’ kun. Eugenijus Gerulis labai išsamiai 
ir nuodugniai sklaido maldą, kaip pagrindinį 
reiškinį visose religijose, tiek monoteistinėse, 
tiek politeistinėse, apžvelgdamas ne tik 
žydiškąją ir krikščioniškąją tradiciją, bet taipgi 
hinduizmą, janinizmą, budizmą, kiniečių ir 
japonų, aztekų, babiloniečių, graikų ir romėnų 
religija. Tad nors malda nėra išimtinai 
krikščionių tikėjimo dovana, o universalus 
žmonijos reiškinys, tačiau asmeniškas san
tykiavimas su Dievu yra krikščionybei labiau 
esminis negu kitoms pasaulio religijoms. Šiuos 
teiginius per visą veikalą remia autorius 
rūpestingai vykdoma maldos istorine ir

Biržų sporto klubas VILKAS, krepšinio koman
da nugalėję Lietuvos krepšinio meisterį Kauno 
PERKŪNĄ, vicemeisterį — Telšių DŽIUGĄ ir 
Vilniaus miesto rinktinę. Iš k.: Sprindy s, 
Kapačiauskas, Marciukas, Klevickas ir centre 
komandos kapitonas E. Snarskis-Gerulis, 
1944. IV. 3.
The players for VILKAS and its captain Eugenijus, 
center. VILKAS defeated the Lithuanian Basket
ball champion PERKŪNAS, runner-up DŽIUGAS, 
and the Vilnius ALL-STARS, April 13.1944.

1950 m. gruodžio mėnesį Čikagoje Eugenijus 
įsteigė lietuvių evangelikų reformatų pusmetinį 
žurnalą MŪSŲ SPARNAI ir buvo ilgametis 
redaktorius. Žurnalas tebeeina ir dabar.
In December of 1950 in Chicago, Eugenijus found
ed the Reformed Evangelic semi-annual review 
MŪSŲ SPARNAI (Our Wings), and was its editor 
for a long time. The revue is still being published.

Eugenijus 1978.VI.25 po ordinacijos-įšven- 
tinimo Čikagoje su žmona Valerija.
Eugenijus with his wife Valerija after his ordina
tion in Chicago on June 25,1978.

teologine sklaida. Reikia tikėtis, jog kun. 
Eugenijui Geruliui susidarys galimybė paruošti 
lietuvišką, šia savo disertacija pagrįstą, veikalą 
apie maldą. Tai reikšmingai praturtintų mūsų 
religinę literatūrą, ypač kad tokios išsamios 
studijos apie maldą, kaip žmogiško gyvenimo 
sudėtinę dalį, dar neturime” — taip savo 
straipsnį baigia dr. Aušra Liulevičienė.

Ekumeninio būrelio susirinkimas Čikagoje 1968 metais. Pirmoje eilėje sėdi: Kairytė, Gerulienė, 
kun. P. Dilys, kun. dr. K. Trimakas, Dilytė, Laisvėnaitė ir Valiulienė. Centre stovi kun. dr. E. 
Gerulis ir kun. G. Kijauskas.
At an ecumenical meeting in Chicago, 1968. First row, seated: Miss Kairys, Mrs. Gerulis, Rev. P. Dilys, 
Rev. K. Trimakas, Miss Dilys, Miss Laisvėnas, and Mrs. Valiulis. Standing, in center: Rev. E. Gerulis 
and Rev. G. Kijauskas.
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Pinnasis Kr. Donelaičio vardo lituanistinės mokyklos tėvų komitetas 
1959 m. Iš d.: ižd. Z. J. Petkus, pirm. E. Gerulis, ūkvedė I. 
Bernotavičienė, sekr. A. Kašūbienė, vice-pirm. A. Jablonskis ir 
mokyklos vedėjas Julius Sirka.
The first parents’ committee of Kr. Donelaitis Lithuanian school in 1959. 
From right: treas. Z. J. Petkus; pres. E. Gerulis; manager I. 
Bernotavičius; secret. A. Kašuba; vice-pres. A. Jablonskis, and direc
tor Julius Širka.

Estų ir latvių evangelikų šv . Andriaus bažnyčioje, Toronte, Kanadoje, 
pamaldas laiko kun. dr. E. Gerulis.
Rev. E. Gerulis celebrating mass at St. Andrew’s church in Toronto, Canada.

Viena amerikiečių parapija suorganizavo 
kelių mėnesių kursus susipažinti su šiuo kun. 
dr. E. Gerulio veikalu. Taip gi keliose lietuvių 
ir amerikiečių sekmadieninėse mokyklose 
dėstoma apie maldą, remiantis minėta kun. 
Gerulio studija.

Čia trumpai perbėgome mūsų gerbiamo 
tautiečio mokslo keliais.

Kun. dr. E. Gerulis, J. A . V. Kongreso pakviestas į Vašingtoną invokacijai Vasario 16 proga, 
atidarant Atstovų Rūmų sesiją. Nuotraukoje: Atstovų Rūmų ilgametis pirmininkas Thomas P. O ’Neal 
1980.11.13 valdžios vardu įteikia kun. dr. E. Geruliui padėkos lapą. Iš k.: kongr. F. Annunzio, 
Atstovų Rūmų pirm. T. P. O’Neal, kun. dr. E. Gerulis ir Atstovų Rūmų kapelionas kun. J. D. Ford. 
Rev. Dr. E. Gerulis, invited by the US Congress to Washington for the Invocation, preceding the open
ing of Congress on February 13, 1980, in commemoration of Lithuania’s Independence Day. In the 
photograph we see Thomas P. O’Neal presenting Rev. E. Gerulis with a letter of appreciation. From 
left: Congressman F. Annunzio, T. P. O’Neal, Rev. Gerulis and Congressional chaplain J. D. Ford.

Tačiau jis ne vien tik dirbo ir studijavo; jis 
aktyviai reiškėsi daugelio visuomeninio 
gyvenimo šakų veikloje.

Nuo gimnazijos laikų buvo žymus spor
tininkas bei sporto vadovas Lietuvoje ir 
Vokietijoje, pasižymėdamas krepšinyje ir 
lengvoje atletikoje. Buvo Pabaltijo universiteto

Evangelikų reformatų kunigas dr. E. Gerulis 
laiko pamaldas “Tėviškės” bažnyčioje.
Rev. Dr. E. Gerulis of the Reformed Evangelical 
Church celebrates Mass in Homeland church in 
Chicago.

estų, latvių ir lietuvių bendrosios krepšinio 
rinktinės kapitonas.

Eugenijų matome, kaip didelį muzikos ir 
dainos mylėtoją. Čikagos Lietuvių Operos 
chore išdainavo virš 10 sezonų, buvo operos 
valdybos sekretoriumi. Jo sūnus Andrius, 
grodamas klarnetu, amerikiečių konkursuose 
yra laimėjęs vieną aukso ir du sidabro medalius.

Eugenijų matome kaip aktyvų spaudos 
darbuotoją. Jis įsteigė žurnalą “MŪSŲ SPAR
NAI“ ir buvo ilgametis jo redaktorius. Lietuvių 
periodinėje spaudoje rašo ne vien teologiniais 
klausimais, bet ir tapybos, teatro, grožinės 
literatūros temomis. Lietuvoje buvo laimėjęs
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Los Angeles 1982 m. gruodžio 12 d., po lietuvių evangelikų pamaldų, Lietuvių Protestantų Sąjungos 
ilgametis pirmininkas teisininkas Jonas Kutra (dešinėje) apdovanoja Kristaus Kryžiumi. S-gos 
sekr. krt. Hypatija Yčaitė-Petkienė (kairėje).
In Los Angeles following an Evangelical mass in 1982. On the right, president of the Lithuanian Protes
tant Assn., Jonas Kutra. Observing the presentation of a Cross to Rev. E. Gerulis is secretary Hypati
ja Petkus.

VLIK-o seimo proga 1985 .XII.8 Floridoje, St. Petersburge katalikų bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos. Kairėje lietuvių evangelikų reformatų kun. dr. E. Gerulis, kun. V. Zakaras ir vysk. 
P. Baltakis.
At a SCLL Congress in St. Petersburg, Florida, 12.8.85, celebrating Mass. On the left are Rev. Gerulis, 
Rev. V. Zakaras, and Bishop P. Baltakis.

Už darbus Bažnyčiai išrinktas evangelikų 
reformatų kuratoriumi. Yra buvęs Lietuvių Ev. 
Reformatų-Presbiterionų Bažnyčios sinodo pir
mininku bei sekretoriumi. Yra ėjęs Reformatų 
Kolegijos reikalų vedėjo-sekretoriaus pareigas. 
Vienas iš steigėjų-organizatorių Lietuvių 
Evangelikų Tarybos; buvo Tarybos 
sekretorium.

Domisi tapyba; įvairiems žurnalams, 
laisvalaikiu, yra nupiešęs viršelių ir vignečių, 
o institucijoms — laiškų antgalvių.

Nuo 1972 iki 1985 m. pastovai talkino 
broliškai Kongregacionalistų Bažnyčiai 
dekoratyviniais darbais.

1985 m. liepos 20 d. išėjęs į pensija, 
persikėlė į St. Petersburg miestą, Floridą, kur 
nedelsdamas stojo į lietuvių visuomeninę, 
kultūrinę, religinę veiklą. Skaito paskaitas, dir
ba komitetuose. Įsteigė lietuvių evangelikų 
parapiją. Visada yra giedrios nuotaikos, atviros 
širdies, greitas visiems talkon. Pasižymi 
tolerancija ir demokratiškumu, tas ypatingai 
matosi jo ekumeninėje veikloje; jo namuose 
Čikagoje 1966 m. sausio 23 d. įsisteigė 
ekumeninis būrelis. Jo pastangomis 
suorganizuotos ekumeninės pamaldos ir St. 
Petersburge.

1987 m. vasarą Romoje iškilmingai švenčiant 
Lietuvos krikščionybės jubiliejų, evangelikus 
atstovauti Vaticane, buvo įgaliotas kun. dr. E. 
Gerulis, kuris du kartus audiencijos metu 
susitiko su Popiežium broliškam pokalbiui. Jo 
Šventenybei įteikė sveikinimo adresą ir 
evangelikų išverstą Šv. Raštą.

Popiežius Jonas Povilas II liepos 20 d. laišku, 
per vysk. A. Baltakį, padėkojo kun. dr. E. 
Geruliui už išreikštus linkėjimus visų lietuvių 
evangelikų vardu jubiliejaus iškilmių proga. 
Padėkojo ir už atvežtą dovaną.

Už nuoširdų ekumeninį bendradarbiavimą 
liepos mėn. 28 dienos laišku kun. dr. E. 
Geruliui, visų katalikų vardu, padėkojo vysk. 
A. Baltakis.

Mūsų mielam sukaktuvininkui kun. dr. 
Eugenijui Geruliui linkime geros sveikatos ir 
Dievo palaimos; linkime savo veikla, erudici
ja ir gyvenimo pavyzdžiu šviesti daugelį metų!

Atsiųsta paminėti

antrąją premiją, kaip kiekybingiausias sporto 
žurnalistas.

Eilę metų Kalėdų ir Velykų progomis radijo 
bangomis kalbėjo Lietuvai religinėmis, 
tautinėmis temomis per AMERIKOS BALSĄ.

Amerikos sostinėje Washingtone invokacine 
malda yra atidaręs Atstovų Rūmų kongreso 
sesiją.

Yra vienas iš steigėjų ir pirmasis tėvų 
komiteto pirmininkas lituanistinės Kr. 
Donelaičio mokyklos Čikagoje.

Rūpindamasis jaunimo lietuviškos, 
krikščioniškos dvasios ugdymu, buvo Skautų 
Brolijos evangelikų dvasios vadu; apdovanotas 
skautų ordinu.

Ilgus metus buvo Čikagos Lietuvių Tautinių 
Kapinių sėkmingu prezidentu.

Maironis. Nuo Birutės kalno. Poema.

Iliustravo ir viršelį piešė dail. Ada 
Korsakaitė—Sutkuvienė. Išleido mecenatai. 64 
psl. Kaina 5 dol. Sukrauta ir platina: “Darbininkas”, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Tai pirmą kartą lietuvių kalba atspaustas mūsų 
didžiojo dainiaus Maironio praėjusiame šimtme
tyje lenkiškai parašytas kūrinys, kurį į lietuvių 
kalbą išvertė poetas Faustas Kirša. Redagavo, 
įžangos žodį parašė ir spaudai paruošė Bernardas 
Brazdžionis.
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venčiant Maironio gimimo 125 metų 
jubiliejų, mūsų mintys krypsta į to 

didžiojo Lietuvos Dainiaus kūrybą ne tik 
pavergtoje Tėvynėje, bet ir laisvajame 
pasauly.

Negalima sakyti, kad Lietuvoje Maironis 
po II-jo pasaulinio karo būtų buvęs užmirštas, 
ne — atvejų atvejais jo vardas pasirodydavo 
spaudoje, jo “Pavasario balsų“ išleista ne 
kelios laidos; vienu kartu išleisti net du 
Maironio kūrybos tomai, o 1968 m. išėjo S. 
Zaborskaitės plati Maironio monografija.

Bet esame įpratę jausti ir manyti, kad 
Maironis tai ‘ ‘Pavasario balsai ’ ‘ ‘Pavasa
rio balsuose“ visas Maironis — čia 
pasireiškia jo kūrybos visa tematika ir jo 
poezijos visos estetinės ir formos grožybės. 
Deja, sovietiniai leidėjai ir redaktoriai iki 
šioliai per 40 metų neleido skaitytojui viso 
Maironio nei turėti, nei skaityti.

1956 metų “Pavasario balsų“ laidos 
įvadiniame žodyje vienas iš redaktorių 
stengdamasis skaitytoją apšviesti (geriau 
sakant, apmulkinti), šneka, kad Maironis kai 
kuriuose eilėraščiuose “religinius įvaizdžius“ 
naudoja tik kaip “poetinę priemonę savo 
lyrinėms emocijoms išreikšti“, gi kituose 
‘ ‘poetas pridūrė vieną kitą dažnai baigiamąjį 
posmą, išreiškiantį religinį motyvą, kuris 
visiškai nesisieja su kūrinio tematika^ Pvz., 
žinomojo eilėraščio ‘Kur bėga Šešupė ’ 
pabaiga. “

Toliau dar “gražiau“: “Paplitus šiam 
eilėraščiui liaudyje, jo baigiamasis posmas 
ne be pagrindo buvo užmirštas“.

Tokiems teigimamas reikia turėti komuni
stinės drąsos ir visai neturėti žmogiškos 
gėdos. Juk tas “užmirštas“posmas “užmir
štas ’ ’ su pagrindu — ‘ ‘Apsaugok, Aukščiau
sias tą mylimą šalį, kur brolių sodybos, kur 
bočių kapai... “ne autoriaus ‘ ‘pridurtas ’’, 
bet bolševikinių muravjovų ‘ ‘nukirptas ’' yra 
tapęs visų lietuvių malda, religiniu himnu, 
aukščiausia tėvynės laisvės siekimo ir 
troškimo išraiška, giedamas bažnyčiose, kaip 
giedama ‘ ‘bažnytiniams reikalams ’ ’ (anot to 
paties kruglodurovo) parašyta “Marija, 
Marija“, “neturinti jokios išliekamosios 
meninės vertės“.

Pastoviai į naujas ‘ ‘P. B. ’ ’ laidas nebuvo 
dedama iki 30 eilėraščių. Iš kai kurių 
išmetami posmai, kad, gink Dieve, negudrus 
“tarybinis skaitytojas“ nepagalvotų, jog jų 
mintys, ypač satyrų, taikomos sovietiniams 
pareigūnams ar iš viso pačiai sovietinei 
santvarkai.

Kodėl iš “Pavasario balsų“ išmetamos 
baladės, kaip “Roma“, ar “Nuskendęs 
Skapiškio varpas ’ ’, ar tokie nekalti eilėraščiai 
kaip “Našlaitė“, “Žiemos rytas“, galėtų 
paaiškinti nebent tik redaktoriai, kurie taip 
rūpinasi Maironio kūrybos meniniu page
rinimu.

Vėlesnėse laidose išsigudrinta, kaip skai
tytoją nuo nuodėmingų minčių apsaugoti: 
eilėraščiai rikiuojami rinkinyje ne tematine 
tvarka (kaip autorius darė), bet chronologine 
eile, pridedant “P. b. “ išleidimo ar eilėraš
čio parašymo datos, kad naivus skaitytojas

SU TEKANČIA SAULE VILTIES
Eilėraščiai iš “Pavasario balsų’’ iškirpti sovietinės cenzūros žirklių

Maironis

GERESNIU LAIKU VILTIS

Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs!
Jie silpnina dvasią paikai.
Ar mums, kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 
Nors spaudžia nelaimės, vargai?
Ne taip mūsų bočiai-divyriai kariavo, 
Kai, gindami brangiąją Lietuvą savo, 
Jų ėjo į kovą pulkai!

Kam trokšti pradengti tą uždangą-girią, 
Kur slepia kelius ateities?
Juk Dievas teisingas ir valdo ir skiria 
Laikus iš aukštos paslapties!
Kas bijo šešėlio — šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato: 
Naktis jam visur be vilties.

Kaip vyrai, be baimės, mes stokim į kovą, 
Kaip milžinas amžių baisus, 
O meilė tėvynės tebūnie vadovu 
Ir Dievas, kurs valdo visus!
Darbuosmės ir eisme, kur šaukia tėvynė! 
Mylėsme ir gerbsme, ką proseniai gynė! 
Tėvynė iš miego pabus.

Ne kumštė tebvaldo pasaulį šiandieną, 
Bet meilė, tikyba, šviesa!
Ne kardui abišaliam kalsime plieną:
Jo apmaudo galia — maža.
Kas kardu kariauja, nuo kardo ir žūva; 
Ar maž po milžinkapius kautųjų pūva? 
Kita ateitis artima!

l darbą, į darbą, kaip Dievas įsakė, 
Su tekančia saule vilties!
O Tėvas Aukščiausias, kurs amžiais mus 

plakė, 
Paguodžiančią ranką išties.
Su Dievo pagalba ir mokslu šarvuoti 
Tik stokim į darbą už laisvę kovoti, 
Išnyks palydovai nakties!

(o gal ir rusas cenzorius) matytų, jog autorius 
kalba anais caro ar Lietuvos buržuaziniais 
metais.

Prasidėjus “glasnosties” dvasiai, spaudoje 
ima rodytis balsų, kad Maironio kūryba būtų 
išleista visa, be jokių kopiūrų, tik su komen
tarais. Lauksime. Kūryba skaitytoją paguos, 
o komentarai palinksmins.

Šiuose “L. D. “ žurnalo puslapiuose 
spausdiname keletą Maironio išcenzūruotų 
eilėraščių.

NEPRIKLAUSOMYBE ATGAVUS

Nejaugi tai ne sapnas? Ne svajonė, 
Viliojusi... dar vakar be vilties?! 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?

Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!..
Europos vėliai viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą skambantį šaunai.

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos? 
O kiek kitų į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!..

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom ? 
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom, 
Per didūs nešti jungą kalinių!

NAŠLAITĖ

Kukavo gegutė, kukavo ilgai;
Jai atliepė girių jausmingi aidai.
Paklausė našlaitė tada:
Kiek metų jai žemėje skirta vargų?
Kiek laiko ilgėsis Dangaus angelų?
Kiek verks be pastogės maža?

Triskart sukukavo gegutė margoji!
“Taip maža vargų suskaitei man, geroji!
Perdaug gailestingos širdies!..
Bet kas pamokys išsirengt į kelionę? 
Kaip Dievo pasveikinsiu aukštą malonę? 
Kas mažą našlaitę apšvies?

Trejybei pavesiu pirmuosius metus,
O kūdikiui Jėzui antrieji tebus!
O Tau, Motinėle, treti!
Tu melsti į Dievą mane mokinai, 
Marija, Tave taip aš myliu karštai! 
Privesi prie Dievo pati”.
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VILNIUS

Štai ir Vilnius ant kalvos, 
Graži sostinė Lietuvos, 
apjuostas Nerio, globoj girių, 
Iš kur dar Algirdas didus 
Net kanus baudė ir gudus, 
Iš kur išėjo tiek didvyrių!

Kiek atminimų, kiek minčių, 
Kiek čia užburta paslapčių!.. 
Čia steigė sostą Gediminas;
Čia didžio Vytauto dvasia 
Lig šiol nuo Panerių nakčia 
Ant žirgo raiteliu vaidinas!..

O sveikas! Garso spinduliais 
Tėvams švietei; iš čia keliais 
Prabočiai ėjo ginti Prūsų.
Nuo čia lig Dono, lig Maskvos 
Skelbei tu vardą Lietuvos!.. 
Buvai ir būsi mūsų, mūsų!

Atdaręs lenkams atkilai 
Kaip broliams vartus, privalai 
Dabar kaip vergas jiems tarnauti! 
Tu priglaudei juos širdimi, 
O jie tau priešai svetimi, 
No r širdį Lietuvai išrauti.

Kaip sielai amžinas Dangus, 
Kiekvienas žingsnis čia brangus, 
Bet jo skundais neatsiimsi: 
Tik darbo prakaitu karčiu, 
Tik kova ir keliu stačiu, 
Tiktai kad pats dvasia atgimsi.

Dvigalvių vanagų naguos, 
Iš miego keldamas varguos, 
O, Vilniaus neužmiršk, lietuvi! 
Čia ne tiktai kad praeitis, 
Čia tavo irgi ateitis, 
Čia kova vedama už būvį...

PIRMYN I KOVĄ

Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
Ir kas už ateitį kovos!
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus!

Už mūsų žemę numylėtą, 
Už bočių-milžinų kapus, 
Už brangų vardą paveldėtą, 
Kursai garsus pasauly bus, 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas.

Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už ją ir jų vaikai kovos! 
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus.

Ketvirtosios “Pavasario balsų” laidos (1913) 
viršelis, pieštas dail. Antano Žmuidzinavičiaus.

Cover of the 4th edition of “Voices of Spring” 
(1913) drawing by A. Žmuidzinavičius.

ŽIEMOS RYTAS

Neregėti aušros!.. Taip prailgo naktis!
Beldžia vėjas į langą bailiai;
Nebenori jau miego pabudus akis, 
Nors negreit patekės spinduliai.

Ilgos naktys žiemos; argi laukti dienos?
Laikas keltis į darbą, šeimyna!
Mūsų vyrai jauni šiaurio-vėjo n’atbos: 
Juos pavojai vilioja, masina.

Bet ankstybi, be Dievo palaimos, darbai 
Neatneš ko taip trokšta žmogus:
Kas per savaitę nori darbuotis sveikai, 
Tenebūnie maldoj nerangus!

Pasimelskim karštai, kad mus sergėtų
Dievas

Nuo nelaimių, nuo audrų, šalnų;
Kad turėtų Apvaizdoje pasėlius, pievas, 
Juos apsaugotų nuo kirminų.

Kad derėtų javai, jų nekirstų ledai,
Kad kaimynai nekenktų pikti,
Kad vienybėj gyventų šeimynos vaikai, 
Nesipeštų, lyg sau svetimi.

O paskui tekini, su palaima maldos, 
Pasiskirstę kiekvienas sau dalį,
Eisme dirbti ir vargt dėl bendrosios naudos, 
Kaip kas moka, numano ir gali.

MALDA

Kad širdį tau skausmas, kaip peiliais, 
suspaus, 

Kad žmonės pabėgs ir tavęs neužstos, 
Pakelk tada širdį nuo žemės aukščiaus, 
O bus tau be žodžių kentėti lengviaus. 
Eik, bėk prie galingos maldos: 
Ramiau tau krūtinė vaitos!

Kaip balsimas sopulį kūne ramina, 
Ir ugnį gesina, ir gydo žaizdas, 
Taip alpstančią širdį malda atgaivina 
Ir gydo kančias paslapčiausias visas!.. 
Bet tas josios galią tiktai tesupras, 
Kas kruviną širdį marina.

APSAUGOK, VIEŠPATIE!

Apsaugok, Viešpatie, nuo priešo, 
Kursai patamsiais duobę knisa, 
Nuo to, kursai ant kelio viešo 
Purvais apdrabsto žmogų visą! 
Bet aš bijau ir tų draugų, 
Kuriems nelaužė nieks ragų; 
Kurie perdaug akyvai mano, 
Kitus, ne savo ožį gano.

Apsaugok ir nuo piktadėjo, 
Kursai užpuolęs kelnes mauna, 
Ir nuo politiko-veikėjo, 
Kursai visur tik tvarką griauna! 
Bijau ir ponų-labdarių, 
Saitų nuo vėjų keturių, 
Ir be jokios varsos jaunimo, 
Kuriam gana alaus pliurpimo.

Apsaugok ir nuo lenkomano, 
Kurs Lietuvoj šiek tiek atkutęs, 
Lenkystę veisti įsimano, 
Kvailai endeku pasipūtęs! 
Išrauk ir tas usnis piktas, 
Kurios stačiai nei šis, nei tas, 
Ir stiepias ten bevardžiu stiebu, 
Kame užuodžia kąsnį riebų!

Apsaugok ir nuo skystapročių, 
Kurie raidžių bent kiek palaižę 
Puikybėj sėdžias tarp galvočių, 
Lyg visą išmintį išaižę! 
Doros nesekdami tėvų, 
Nulipdę sau nemaž dievų, 
Tik vieno Dievo nebemato, 
Nes knistis dumbluose paprato.

Apsaugok ir nuo dekadentų 
Kurie varsas užuosti moka, 
Nuo elgetaujančių studentų, 
Kuriems mokytis noro stoka! 
Turėčiau dar nemaž maldos... 
Bet aušint burną be naudos 
Per daugel širdį man graudina 
Ir lūpas skausmu surakina.
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Maironis jo mokinių atsiminimuose

JONAS MAČIULIS MAIRONIS
TAUTOS DAINIUS, DVASININKŲ UGDYTOJAS

Kun. Stasys Yla

Maironio asmenyje kryžiavosi keletas 
būdingų kontrastų. Buvo ne bajoras, o gimė 
dvare ir atrodė dvariškas, netgi didiškas. Buvo 
žemaitis, o raštuose ir gyvenime šito 
neprisiminė ir nemėgo, kad kiti prisimintų. 
Ketino būti matematiku ir pradėjo šiuos 
mokslus studijuoti Kievo universitete, o 
pagaliau tapo kunigu teologu — moralistu. 
Tikėjosi tapti vyskupu, nes vyskupais 
parinkdavo buvusius Petrapilio akademijos 
vicerektorius ir seminarijų rektorius, ir juo 
netapo dėl lenkų intrigų. Gavęs vyskupiškas in
signijas kaip prelatas, tur būt, protesto ženklui, 
niekad jų nevartojo.

Niekur, jokioj mokykloj nesimokė lietuviško 
rašto, o pasidarė didžiausias lietuvių rašytojas. 
Buvo vadinamas tautos dainium, lietuvių poetų 
karalium, o tautai atgavus laisvę jaunesniųjų 
poetų buvo nuvainikuotas ir užmarštin skan
dinamas. Dabar jis vėl karaliauja Lietuvoje ir 
išeivijoje.

Buvo mažakalbis iš prigimties, o poezijoje 
gražbylys. Iš pažiūros nedrąsus, o rašė kur
stomąją poeziją draudžiamuoju spaudos metu, 
skelbė tautos prisikėlimą pavergime ir, tapęs 
rektorium (1908), išvijo lenkiškumo likučius iš 
seminarijos. Tais metais šių eilučių autorius 
atėjo pasaulin ir po 17 metų atsidūrė jo 
vadovaujamoj Almoj.

Septynerius metus Maironis buvo mūsų 
rektorius ir šešerius — mokytojas. Tai gražus 
laikas iš arčiau jį pažinti ir susidaryti vaizdą 
apie jo asmenį. Bet dvi aplinkybės ribojo šį 
reikalą. Viena, mes buvom per jauni labiau 
domėtis, ypač objektyviau apie j į spręsti. An
tra, pats Maironis gyveno saulėleidį. Jis mirė 
tais pačiais 1932 metais, kai mes išėjom iš jo 
mokyklos.

Rektoriaus didybė lyriko proveržose
Rektorius yra funkcija, titulas, institucija, 

kuri mokykloj nustelbia asmenį. Retai mes jį 
vadinome Maironiu ar Mačiuliu, tiesiog — 
rektorium. Jei visi rektoriai būna tolima 
aukštybė, tai Maironis ypatingai. Pas j į buvo 
siunčiami galutiniam sprendimui tie, kurie 
turėjo kokią sunkią problemą. Sis momentas 
subjektyviai tolino nuo mūsų Maironį. Tolimas 
jis darėsi ir tuo, kad gyveno ne pačioj seminari
joj, o šalia jos — nuosavuose namuose, kurie 
kitados priklausė didikams Pacams. Tai buvo 
tikri rūmai, vadinami Maironio Namais, ir jie 
buvo čia pat, už seminarijos sodo, tik atskirti 
aukšta mūro tvora. Joje buvo visad uždaros, 

rakinamos durys, pro kurias ateidavo į mūsų 
sodybą ir vėl išeidavo mūsų rektorius. Atrodė, 
jis slepiasi, ieško vienumos ar ramybės 
nuošalioj vietoj.

Į antrus metus po jo mirties teko gyventi jo 
namuose ir naudotis šiuo sodeliu. Jis buvo 
panašus į seminarijos sodą. Jo centre buvo 
aukštoka granitinė Jėzaus Širdies statula, daryta 
berods dail. J. Zikaro. Takeliai, keletas suolų 
ir daug vaiskrūmių bei vaismedžių, be to, gėlių. 
Visa tai prižiūrėjo jo sesuo Marcelė, kuri jam 
šeimininkavo.

Pirmus mokslo metus (1925-26) rektoriaus 
lyg nepastebėjom ir nepajutom. Seminarijos 
viešpats buvo vicerektorius kan. Kazimieras 
Paltarokas. Jo akys buvo visa reginčios, kiaurai 
persmelkiančios. Visi auklėjimo ir admini
stravimo siūlai buvo jo rankose. Maironis 
galėjo juo remtis, pilnai pasitikėti ir pats mažiau 
rodytis. Paltarokui išvykus į Panevėžį vyskupu, 
jo vieton buvo paskirtas kan. Pranas 
Penkauskas. Naujas pakaitas buvo nuoširdus, 
uolus, bet neįgudęs ir kiek naivus. Maironis 
ėmė daugiau rodytis ir dažniau reikštis, bent 
tiek, kad pradėjom justi turį rektorių.

Momentai, kada rektorius prabildavo į mus, 
buvo reti. Kasmet jis išleisdavo mus savo 
oficialiu žodžiu vasaros atostogų. Žodis būdavo 
paprastas, liečiąs mūsų pamaldumą ir orumą. 
Du dalykus jis išskirtinai pabrėždavo. Viena, 
kad visad dėvėtume sutanas, niekur — net prie 
fizinio darbo nesigriebtume civilinių drabužių. 
Antra, kad nevažinėtame dviračiais. Jam rodėsi 
labai neestetiška, kai dvasininkas plavėsuoja ant 
tokio “vežimo”, o be to, šitai piktiną žmones. 
Ši jo pastaba mums labiausiai nepatikdavo. 
Dviračiais vis tiek važinėjom, ir niekas tuo 
nesipiktino. Taip pat pasidėdavom sutanas ir 
vienmarškiniai eidavome į laukus talkinti 
saviškiams.

Kita kasmetinė proga buvo rektoriaus 
vardinės — Jono Kantiečio, spalio 20 dieną. Į 
didžiąją salę tą vakarą rinkdavomės visi — 
alumnai ir profesūra. Maironis sėsdavo prieky
je, pirmoje iškilmingesnėje kėdėje. Būdavo 
kokia nors programa jo garbei — sveikinimo 
žodžiu, deklamacijomis, choru, o kartais ir su 
humoru. Retai kada jis pakildavo padėkoti, 
pasakyti ką nors iš savo atsiminimų, 
pergyvenimų ar mesti kokį naują šūkį, kuris 
mus į ką nors skatintų.

Trečia proga, kada rektorius būdavo su visais 
kartu, tai kasmetinės Almos iškylos kurią nors 
pavasario dieną. Dažniausiai važiuodavome

Jonas Mačiulis Maironis, Kauno Kunigų 
Seminarijos rektorius.

Jonas Mačiulis Maironis, rector of Kaunas 
Seminary

garlaiviu į kurią panemunės vietovę. Maži 
Nemuno laivai suspausdavo mus, apie 200 
asmenų, ir Maironis neišvengiamai atsidurdavo 
mūsų artumoje. Tada jo nuotaika būdavo 
pakilesnė; atrodė žvalesnis ir gyvesnis. Kartą, 
atsimenu, grįžome laivu atgal. Saulėleidis buvo 
nuostabus. Kauno senamiestis ir mūsų 
seminarija atrodė lyg kokia santakos pilis. 
Jaunimas dainavo be perstojimo. Liaudies 
dainos pynėsi su maironinėmis — “Jau slavai 
sukilo”, “Eina garsas nuo rubežiaus”, 
“Lietuva brangi”. Staiga pamatėme, kad 
Maironis, kuris būdavo apsuptas profesūros ant 
kapitono tiltelio arba kabinoje, nūn atsidūrė 
dainuojančių centre. Ką jis tada jautė, ką 
išgyveno? Mes gi pajutom, lyg Maironis nūn 
nebe rektorius, o tautos dainius, atsidūręs jo 
įkvėpimo pažadintoj minioj.

Kitiems atrodys keista, kad Maironis kitoks 
buvo tikrovėje, negu daugelis jį įsivaizduoja. 
Jaunas žmogus, kuris gimnazijoj deklamavo 
Maironį, daug kartų jį skaitė ir literatūros 
pamokose apie jį girdėjo, nūn, atvykęs 
seminarijon, tikrai rado jį kitokį. Buvo tylus, 
viešai nereiškiamas nusivylimas, kuris 
sudilgydavo, tur būt, kiekvienam širdį. Bet joks 
žmogus negali būti taip iškilęs ir taip apsisiautęs 
aureole, kaip jis įsivaizduojamas iš kūrybos ar 
kurios nors viešos veiklos.

Lietuvos istorijos ir literatūros dėstytojas
Maironio Raštų laidoje yra du “nekūrybiški” 

tomai — tai Lietuvos istorijos ir visuotinės 
literatūros. Šie du tomai atsirado iš pamokų, 
kurias Maironis mums dėstė filosofiniuose kur
suose. Lietuvos istoriją jis dėstė pirmaisiais
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metais. Mokslinis lygis tokiems “studentams”, 
aišku, nebuvo svarbu, istorinės erudicijos mes 
taip pat nelaukėme, bet jos ir nepastebėjom. Bet 
galėjo būti daugiau įkvėpimo ir žavesio, kokį 
jis pats gyveno savu laiku, rašydamas Lietuvos 
istorijos knygeles ir kurdamas istorinės 
heroikos dainas. Maironis dėstė gana paprastai, 
dalykiškai — nedarė “iškylų” į šalį, kaip ir 
išvadų dabarčiai ar ateičiai. Bet lyg ir tiko, kad 
jis, o ne kas kitas, kalbėtų mums apie tautos 
praeitį. Toks buvo mūsų sąmonėje “natūralus 
sutapimas”. Kartais pajusdavom, tartum ši 
istorija pereina į tuos pačius tonus, kuriais 
skambėjo jo poezija. Bet tik kartais.

Iš visuotinės literatūros istorijos gilesnio 
įspūdžio ir platesnio akiračio beveik neliko. Tik 
indų vedos, kuris jis pats vertė, buvo mums 
perduotos giliau ir stipresniu įsijautimu.

Šiedu kursai suvedė mus su Maironiu dides
nėn artumon. Mūsų klasės buvo ankštos kaip 
kišenės, o klausytojų apie 40. Maironio 
“sostas” — katedra buvo visai arti mūsų. Jo 
veidas apšviestas pakibusios viršum katedros 
lempos. Dėl senų rūmų, storų sienų ir ne per 
didelių langų pirmame aukšte toji lempa 
šviesdavo ir dienos metu. Maironis ateidavo į 
klasę, lyg įslinkdavo — neatkreipdamas į save 
dėmesio. Sėsdavo į katedrą ir laikydavosi joje 
ramiai, dėstė be pretensingumo. Taip, rodos, 
jam tiko. Didoka galva, platokas veidas, trum
pokas kaklas, stambūs pečiai, kresnumas ir 
lėtumas darė jį geru, paprastu dėde arba tuo 
“baltuoju seneliu”, kurįjis aprašė savo poezi
joje. Jis mums juo labiau atrodė senelis, nes 
mes patys buvome žali jaunuoliai. Tačiau 
kažkas didinga buvo visame tame jo 
paprastume. Tiesi laikysena, pasitikėjimas 
savimi, santūrumas, nedirbtinis orumas, 
sakytum, pripildydavo ne tik klasės erdvę, bet 
ir pamokos laiką.

Kai akys visą laiką stebi dėstytoją, kai kurie 
veiksmai atrodė lyg nereikalingi, perdažni. Tai 
akinių — tų maironiškų, lyg balno su lanku — 
kilnojimas ir grandinėlės, kurios vienas galas 
buvo prisegtas prie akinių, o antras prie jo 
krūtinės ir permestas per vieną ausį — patam
pymas, pataisymas. Jo nosis buvo stambi, gal 
tų keistų akinių dar paryškinta, tačiau 
susiderinusi su pilnu, plačiu veidu. Tik mums 
būdavo gaila, kad nūn jis nebe toks garbanotas 
ir ne tokių vešlių plaukų, kaip buvom įpratę jį 
matyti atvirukuose ar vadovėlių nuotraukose.

Jei Maironis iš viso buvo kada artimas 
jaunam alumnui, tai kaip tik šiais dvejais pir
maisiais metais. Jis pats atrodė savesnis, o 
greičiausiai mes tokie buvome jam, nes dar ne
jutom rektoriškos didybės ir “grėsmybės”.

Moralinės teologijos profesorius
Po metų pertraukos mes grįžom į Maironio 

klasę teologijos studentais. Jis buvo pagrindinis 
ir tuo metu vienintelis moralinės teologijos 
dėstytojas. Jam vienam buvo neįmanoma skir
styti paskaitas keturiems kursams, tad visi kur
sai rinkomės kartu į didžiausią pirmųjų rūmų 

salę, viso apie 100 studentų. Vyresnieji veržėsi 
į pirmuosius suolus, arčiau katedros, kad galėtų 
geriau užsirašyti. Fuksams teko stumtis toliau 
į užpakalį arba į sparnus. Taip Maironis 
“nutolo” nuo mūsų, pasidarė vos įžiūrimas ir 
vos girdimas toje salės erdvėje.

Žymai tolimesnis jis pasidarė ir dėl 
dėstomojo dalyko. Moralinė, ypač jos pagrin
dai, buvo kieti, labai užkrauti filosofinių sąvokų 
ir aptarčių. Tuoj pajutom, kad Maironis 
teologas yra visai kas kita, negu istorikas. Jis 
gi buvo autorius De justitia et jure, parašyto 
profesoriaujant Petrapilio Dvasinėj akademijoj. 
Tuo veikalu jis laimėjo ne tik teologijos 
doktoratą, bet ir pirmaeilio moralisto vardą.

Dėstė jis moralinę visus ketverius metus, po 
4-5 pamokas per savaitę. Dėstymas buvo 
paprastas, be metodinių pagyvinimo priemonių 
— be lentos, sekant Tanquerey keturių stambių 
tomų vadovėlius. Neblogas vadovėlis metodiš
kai, bet jau buvo senstelėjęs tiems laikams, 
ypač perkrautas medžiagos. Nuo vadovėlio 
Maironis atsipalaidavo, priėjęs prie kurso “de 
justicia et jure”, darėsi gyvesnis ir spalvin
gesnis. Pagyvėdavo ir tada, kai kas kelintą 
pamoką po 20 minučių ar pusvalandį duodavo 
spręsti “uždavinius” — konkrečius moralinius 
kazusus. Tada nulipdavo nuo katedros ir 
judėdavo palei suolus. Susidomėdavo atskiro 
studento “kreivu” ar taikliu sprendimu. 
Išprovokuodavo kryžminius pasisakymus ir 
galutinai tardavo savo žodį. Tada iškildavo jo 
sprendimų išmintis, teologinis žinojimas ir gal 
patirtis. Šiaip jis, kaip dėstytojas-moralistas 
nerodė savo erudicijos, kurią pajusdavome per 
kanonisto Kazimiero Šaulio paskaitas. 
Nežavėjo, bent neatskleidė savo gilumo ir 
įsijautimo, kaip dogmatistas Blažiejus Česnys.

Pirmasis moralinės teologijos semestrinis 
egzaminas man buvo nelaimingas. Perėjimas 
iš filosofinių į teologines studijas savaime aišku 
nebuvo lengvas. Bet kaip tyčia jis buvo 
pasunkintas užkraunant seminarines pareigas, 
tais metais naujai įvestas, negociatoriaus var
du. Negociatorius buvo savotiškas klierikų tar
nas. Turėjo jiems pristatyti jų pačių užsisakomą 
maistą iš “Paramos”, užsakyti užsienines 
knygas iš leidyklų ir, atvykus svečiams, 
pakviesti klierikus į vadinamąjį parletoriumą. 
Pareiga buvo papiūtis studijoms, ypač pirmąjį 
pusmetį. Su kitais dėstytojais egzaminai praėjo 
pusėtinai, bet sukliuvau pas Maironį. Jis pa
kvietė egzaminų pas save, į Maironio namus. 
Pirmas žingsnis per slenkstį, palydimas kanklių 
muzikos tonais, įtaisytais duryse, erdvus 
prieangis su paties Maironio dideliu portretu 
Petrapilio akademijos vicerektoriaus mantija, 
salonas su paveikslais, veidrodžiais ir sofo
mis — sumaišė mus visus, nežinojom kaip 
sėdėti ir kur žvalgytis. Maironis tuo metu 
nesijautė visai svetimas, bet egzaminavo kietai. 
Iš keleto jo klausimų, tur būt, trys man buvo 
neįkandami, gal nesuprasti kurso metu. Mai
ronis knygelę pasirašė, bet jo akyse visiškai 
krito mano firma. Seminarijos vadovybė

Pirmosios “Pavasario balsų“ laidos (1895) 
viršelis. Pagražinimai spaustuvės. Panašiomis 
vinjetėmis papuošti ir teksto puslapiai.

Prie autoriaus Maironio pridėta dvi vardo 
raidės St. yra inicialai Stanislovo, Sutvirtinimo 
Sakramento vardo, kurįjis labiau mėgęs, negu 
savo pirmą vardą Joną.

įdomus prierašas ‘ ‘Kasztu autoriaus ’ ir kitų 
“P. b. ’’ laidų spausdinimą užmokėdavo pats 
autorius.
Cover of the 1st edition of “Voices of Spring” 
(1895). Illustrations by the printer. The letters “St.” 
stand for Stanislaus, the author’s confirmation 
name which he preferred to his first name, John. 
The cover notes that the author paid for the prin
ting; further editions were also paid for by the 
author.

visoms seminarinėms funkcijoms parinkdavo 
pajėgesnius studentus, kad nenukentėtų jų 
mokslas. Parinkimas negalėjo praeiti be 
Maironio žinios. Ir štai kas pasirodė iš to 
parinkimo! Nuo to laiko Maironiui buvau 
visiškai dingęs žmogelis, nors kitais semestrais 
ir geriau išeidavo per egzaminus. Šituo 
nesirūpinau, gal nebūčiau net pastebėjęs — 
laikęs “normalia” Maironio laikysena, nors 
žinojau, kad jis domisi ir užtaria “beletristus” 
bei “poetus”. Nebuvau iš jų, bet rašinėjau ir 
jau buvau išvertęs tris knygeles iš vokiečių 
kalbos, kurias Šv. Kazimiero draugija buvo 
išspausdinusi.

Jei vėlokai paaiškėjo mums Maironio in
teresai visuomeninei sričiai, tai buvo mūsų 
pačių neapdairumas. Niekad seminarija nebuvo 
taip visuomeniškai “pakelta” ir veikli, kaip jam 
esant rektoriumi. Kiti, tiesa, tęsė tą pačią kryptį 
vėliau. Bet Maironis, gal neinspiruodamas, 
leido klierikams eiti į visokius suvažiavimus, 
imtis visokio organizacinio veikimo viduje, 
reikštis spaudoj, kurti labdaros ratelius ir 
sekmadieniais eiti į Kauno fortus su maistu ir 
dvasine pagalba.

LIETUVIŲ DIENOS, 1987, LAPKRITIS 11



MAIRONIS —
IR

“NETIKRAS’

Maironis per 30 kūrybinio reiškimosi 
metų buvo iškilęs į nepasiekiamą 

Lietuvos Parnaso viršūnę. Jis buvo užvaldęs ne 
tik žmonių širdis, bet ir pastatęs tokius poetinius 
barjerus, kuriuos jauniems, naujai ateinantiems 
poetams, reikėjo nugriauti iš Maironio poetinės 
įtakos išsivaduoti. Tai padarė poetų karta, 
gimusi prieš Lietuvos nepriklausomybę ir 
užaugusi pirmaisiais laisvo gyvenimo metais, 
užsirekomendavusi poezijos antologija 
“Vainikai”.

Kas daryti tiems, kurie atėjo po “Vainikų”, 
dar gyvam Maironiui esant ir plunksnos dar 
nepadėjusiam.

Jeigu savo kūriniais, nevertais nė skaityti, 
negalėjo parodyti savo sugebėjimu ir 
nukonkuruoti veteranų, jie bent savo 
nepraustaburniška braviūra ėmė reikšti savo 
“egzistencija”. Vienas tokių buvo humani
tarinio fakulteto studentas, gimnazistiškų 
posmų autorius, kurio pirma rinkinį “Keturių 
vėjų” žurnalo kritikė vertindama rašė, kad 
“turbūt niekada dar lietuvių kalba tokios 
pasibaisėtino spausdinto šlamšto nėra mačiu
si... ” Tas pats studentas, A. Venclova 
pasišovė “nuvainikuoti” Maironį:

”... paseno jau Maironis ir Maironio laikų 
idėjos. Šių dienų gyvenimas jau ko kita iš 
rašytojo reikalauja, negu prieš kelias dešimtis 
metų... Dabar, deja, jo kuriami kūriniai yra 
neryškūs, nublukę, — jie jau nebeatitinka 
mūsų dienų gyvenimo ir meno reikalavimų ’ ’.

Dabartinis lietuvių literatūros kritikas St. 
Lipskis vienoje savo apybraižoje rašo, kad 
“vėliau, praėjus pirmajam įkarščiui, A. 
Venclova labai gailėjosi aikštingų savo žodžių, 
rengėsi atsiprašyti pagarbųjį poetą. Tačiau 
viešai tai padaryti jam pavyko beveik po keturių 
dešimtmečių... ”

Kaip pavyko, kur ir kokiuo būdu?
Kai jau Maironis buvo bolševikinių 

literatūros enkavedistų apkarpytas, išbraukytas, 
“apšvarintas” ir komunistiškai nudažytas, 
Venclova vienos Maironio “Pavasario balsų” 
laidos įžangoje, neva girdamas Maironį už tai, 
kad jo poezija “prisisunkusi gilaus demokratiz
mo ir visuomeniškumo”, kad “prislėgtos 
liaudies reikalams”, “brolių artojų, lietuviškai 
šnekančių” vargams ir jų kovai — štai kam pir
miausia savo įkvėptus posmus skiria Mairo
nis”. Anot Venclovos, Maironis savo satyras 
ir sarkazmą nukreipęs prieš buržuazinės 
Lietuvos prakaitu mintančius, siautėjančius 
Lietuvoje, kad “doram savo krašto patriotui 
kėlė tiesiog pasibiaurėjimą”, Maironis 
nepraradęs “gerų laikų vilties”, o tie “geri

“TIKRAS“

Kada Maironis ir jo idėjos paseno ir 
kada atjaunėjo

Maironio vardo vidurinė mokykla Betygaloje, 
lentelės užrašas — lietuviškai ir rusiškai
The plaque marking the newly renamed Maironis 
High School in Betygala (Lithuania) ia in both 
Lithuanian and Russian.

laikai” atėję, suprask, tik Lietuvai tapus 
sovietine. Esą, Maironis, savo metu drąsiai 
žvelgdamas į ateitį, jausdamas aplink save 
gyvos, pulsuojančios ir nenugalimos liaudies 
jėga, nebijojo praeities šmėklų ir to meto 
reakcijos... kuri dar veltui stengiasi stabdyti 
istorijos ratą, kuris bergždžiai mėgina užtvenkti 
plačią ir nesulaikomą socialistinės Lietuvos 
kūrybos upę, nes —

“Nebeužtvenksi upės bėgimo,
Norint sau eitų ji pamažu, 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir baisu ’ ’.

Tai autentiški Venclovos žodžiai. Ar bereikia 
geresnio “atsiprašymo”?

Venclovos bendramintis ir bendražygis 
Cvirka, nieko nenusivokdamas apie Maironio 
poeziją, jos pritaikymą socialistinei propagan
dai, savo žodžių nevyniojo į vatą ir tiesiog 
išrėžė, kad Maironis tebuvo tik “buožių 
interesų poetas”, “svetimas liaudies reikalams, 
o liaudis svetima jo palikimui”. Ir tokia kon- 
tradikcija lydėjo Maironį per visą sovietinę 
okupaciją iki pastarųjų metų.

Kai jau nebebuvo anų Maironio niekintojų 
bei liaudintojų gyvųjų tarpe, šimtmečio 
sukakties proga vėl prisimintas Maironis, tada 
jau visiškai suluošintas. Vienas jaunosios kar
tos Stalino “dainius” padarė išvadą, kad. 
“tarybinė visuomenė pasirodė mokanti vertinti 
Maironį geriau ir teisingiau, negu jo 
buržuaziniai amžininkai”, kad “veltui šiandien 
šie ‘ponai’, suradę užuovėją pas JAV imperia
listus, išdavę savo liaudį, bando savintis 
Maironį (mūsų pabraukta). Tikrąją savo vietą 
Maironis užima mūsų literatūroje, tikrąjį 
pripažinimą jis surado savo liaudies širdyje”. 
(Maironis, 190 psl., 1963).

Tik įsivaizduokite šių žodžių logiką: kai 
žmogui budeliai nupiausto rankas ir kojas, kai 
išlupa vieną akį, kai išplėšia iš krūtinės širdį, 
tada jiems tas sužalotas žmogus yra “tikras 
žmogus”.

Teisingai apie tokiuos savo “gerbėjus” Mai
ronis bus taręs satyroje “Apsaugok, Viešpa
tie”, — “apsaugok ir nuo skystapročių”.

Jaunoji karta, kad ir užaugusi tų 
“skystapročių” atmosferoje, kaip iš dabartinės 
spaudos nuotrupų matome, ima blaiviau galvoti 
ir Maironio 125 metų gimimo jubiliejaus pro
ga rodo neabejotinai nuoširdesnės pagarbos 
didžiajam tautos dainiui. Antai, rašytojų 
organe, “Literatūra ir menas” (1987.9.19) 
skaitome:

“Maironio daiktai išgrūsti iš mokyklos!
Kelionėje iš Vilniaus į Panevėžį šie žodžiai 

skambėjo kaip drastiškas leitmotyvas, neleido 
ramiai galvoti apie ką nors kita. Iš pradžių 
tai, ką papasakojo mokytojos L. Viliūnienė 
ir J. Jakelaitienė (Literatūra ir menas“ 
1987.VII.25) atrodė beveik neįtikėtina. XX 
amžiaus pabaiga, poetų ir poezijos gerbėjų 
kraštas ir... liūdnas didžiausio mūsų poeto 
tėviškės likimas. Paskui mane apėmė vis 
stiprėjantis gėdos jausmas. Gėda dėl savo ir 
kitų pasyvumo. Gėda dėl to, kad per 
paskaitas studentams pasakodamas apie 
Maironį nepasidomėjau, nežinojau, kaip 
atrodo Pasandravys. Bet baigiantis kelionei 
pajutau, kad į šį graudų faktą imu žiūrėti 
kitaip ir kad manęs... nebestebina mokytojų 
įspūdžiai, o į redakcijos prierašą norisi įnešti 
savų papildymų.

Be abejonės, kelia nerimą Raseinių rajono 
vadovų abejingumas, lėšų stoka kultūros 
reikalams. Bet raseiniečių vargai — tik viena 
problemos pusė. Tikrųjų kaltininkų aš 
ieškočiau ne tik Raseinių rajone, nes tie 
kaltininkai — kaip ant delno visur. Pasan
dravio likimą nulėmė ir visuotinis beribis ego
izmas, kuris kiekviename rajone klesti 
silikatinių plytų, kolektyvinių sodų, importinių 
baldų ir kitokių ‘žemę remiančių ’ gėrybių 
pavidalu, o sostinėje orientacija į globalines 
temas irpotemes. Kas gi rūpinsis, tokiomis... 
‘smulkmenomis’ “. (S. Gaižiūnas)

Rašytojas dar nedrįsta kaltinti tikrųjų 
kaltininkų, jau aiškiai ir ne “puse lūpų” 
kalbėti, jam kalčiausi tik Raseinių rajono 
kolūkiečiai “ir kiti”, nors tie “kiti” “aiškūs 
kaip ant delno visur”.
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Toje pat spaudoje džiaugiamasi ir didžiuo
jamasi Maironio gimtadienio paminėjimu 
dainiaus gimtajame Pasandravyje, kur dalyvavo 
švietimo ministeris V. Spurga, saujelė rašytojų, 
“buvęs raseiniškis” poetas J. Nekrošius, 
rašytojų sąjungos pirm. A. Maldonis, Maironio 
monografijos autorė prof. S. Zaborskaitė, be 
abejo, būrelis raseiniškių. Pasakyta gražių 
žodžių, pasodinta 125 ąžuoliukai, Betygalos 
vidurinė mokykla pavadinta Maironio vardu, 
prikalta lentelė ne tik lietuvių, bet ir rusų kalba, 
kuri netrukus gal bus “gimtoji” kalba.

Giliu, pamaldžiu apmąstymu ne tik prie 
Maironio, bet ir prie visos pasmerktos Lietuvos 
praeities atgaivinimo prieina kitas autorius 
“Lit. ir meno” spalio 17 d. numeryje: 
(iškarpa)

‘ ‘Mūsų santykis su praeitimi visada — ver
tybinis. Dabarties esmę dar įmanoma 
užmaskuoti įvairiom aktualijom, kasdieniniais 
uždaviniais tuo tarpu, atsigręžę atgal, esame 
priversti atsakyti į egzistencinius klausimus: 
kaip gyvenome ligi šiol, kokią platformą 
pasistatėme keliui į priekį, pagaliau kokia 
ateitis laukia mūsų visų ? Šiandien vis aiškiau 
suprantame — jeigu vėlesnės žmonių kartos 
neperima anksčiau gyvenusių patyrimo, 
trumpėja kultūrinė bei istorinė visuomenės at
mintis, joje ima reikštis dvasinė erozija. 
Etinių vertybių ir tradicijų perimamumas 
pastaruoju metu nebuvo paprastas ir lengvas. 
Ir turbūt ne viską galėtume paaiškinti 
nepalankiom objektyviom sąlygom. Kad savo 
atžaloms apie praeitį ir dabartį kalbėjome 
pusę tiesos, kad gražius žodžius dažnai 
supriešindavome su darbais, o iškilmingas 
frazes su nuoširdžiu tikėjimu, kad mokyklų 
programose nuosekliai mažinome humanita
rinių disciplinų valandas, vietoj išsamaus 
Lietuvos istorijos kurso brukom paviršuti
niškas ‘epochų santraukas ’, kad buhalteriškai 
nuobodžiai aiškindavom mokiniams apie 
praeities asmenybes ir jų darbus — visa tai 
subjektyvusis faktorius, kurį, pasikeitus laiko 
vėjams, dabar galime pakoreguoti, pasukti 
reikiama linkme.

Taip šiandiena — radikalių reformų, 
idėjinio ir socialinio atsinaujinimo mūsų 
šalyje metas. Tokiame kontekste džiugina 
surastas optimalus vertybinis santykis su 
viena ryškiausių lietuvių literatūros ir 
kultūros žvaigždžių — su Maironiu. 
Optimistinę nuojautą patvirtino spalio 9-10 
dienomis Raseiniuose regėtas Maironio 
125-ųjų gimimo metų minėjimas — jubilie
jinių renginių Vilniuje ir Kaune prologas

Mūsų spauda (Draugas, lapkr. 4 d.) gautomis 
iš Lietuvos žiniomis, rašo, kad įspūdingiausiai 
iki šiol paminėtas jubiliejus Kaune, Katedro
je, kurio rūsyje palaidotas Maironis, ir prie 
namų, kuriuose Maironis gyveno. Minėjime ir 
pamaldose dalyvavo apie 8,000 žmonių. Gie
dota Maironio giesmės, deklamuota jo pa
triotinės poezijos posmai, kalbėta apie patį 
sukaktuvininką ir jo kūrybą; kai kurie kalbėtojai 
reikalavę užtikrinti religinę laisvę ir atstatyti 
Lietuvos suverenumą. (J.B.)

“ TAS NE LIETUVIS”

Parafrazuojant ir komentuojant Maironį

Kuri mūsų organizmo dalis ilgiausiai 
išlieka nenutautusi? Toksai fiziologinis 
klausimas skamba gana humoristiškai. Vienas 

mūsų humoristas yra deklamavęs: “Lietuvis 
lietuvį iš nosies pažįsta”. Dėl nosies, kaip 
lietuvybės požymio, būtų klausimas; kitos 
tautybės, tik jau ne lietuvį, tikrai pažinsi iš 
nosies. Lietuviui nosis necharakteringa. Bet yra 
kita organizmo dalis, iš paviršiaus gal ir 
nepastebima, bet tautiškai labai atspari, net 
kelintoj kartoj atsiliepianti, būtent, skrandis.

Štai pora pavyzdžių mūsų tam teigimui 
paremti. “Lietuvių Dienų”žurnalo leidyklos 
reklaminiam lange tarp naujų žurnalo numerių 
ir įvairių knygų labiausiai praeivio akį traukia 
lietuviškos lėlės, liaudies meno dirbiniai ir... 
lieutviška virimo receptų knyga. Ją daugiausia, 
palyginus su kitomis knygomis, yra pastebėję 
pro šalį važiuojančios automobiliu net kelintos 
kartos lietuvės, nebekalbančios lietuviškai, bet 
dar atsimenančios savo mamų ar močiučių 
lietuviškos kulinarijos patiekalus. Į parapijos 
banketus ateina šiaipjau iš lietuviško gyvenimo 
ir veiklos iškritę lietuviai, bet neužmiršę 
lietuviško “kugelio”, kurio stengiasi parsinešti 
ir į namus, skrandžiui palinksminti. O šių metų 
Los Angeles lietuvių bendruomenės surengto
je mugėje “lietuviška duona” pirmiausia buvo 
išgraibstyta — jos galėjo būti keleriopai 
daugiau.

Maironis savo poemoje “Mūsų vargai” taip 
apdainuoja lietuvišką (tikriau gal žemaitišką?) 
valgį šiupinį:

“Keliauk badaudamas svetur,—
Nerasi šiupinio kitur,
Kursai taip lepintų lietuvį, 
Kaip Lietuvoj kad jis antai 
Garuoja šutintas drūtai;
Prarysi sveikas net liežuvį.

Lietuvis daug išsižadės: 
Tautos, kalbos, net pavardės, 
Bet mėgsta šiupinį jis tirštą;
Nors būtų išgama tikru, 
užgautas šiupinio garų, 
Jisai kitus garus užmiršta. ”

Ne be ironijos mūsų didysis Dainius sako, 
kad lietuvis daug ko išsižadės, — “tautos, 
kalbos, net pavardės”, bet lietuviškų garų 
prisiminimas jį lydi net ir keliaujant ar gyve
nant svetur.

Nežinia kiek ryšio turi lietuviškas skrandis 
su lietuviška sąmone, bet ir tatai, mums rodos, 
kad yra šioks toks gyvybės ženklas, kuris pa
lankiom sąlygom susiklosčius, galėtų neišblės
ti, bet iškilti į visą gyvenimą gaivinančią 
liepsnelę.

Parafrazuodami Maironį, kuris 1895 metais 
paleido jaunimui giesmę “Numesk, tėvyne, 
rūbą seną, (kurį uždėjo svetimi!) Jį meilės 
kerštas tekūrena (tėvynės meilės ugnimi!)” 
Galėtume tarti: “Numesk, lietuvi, rūbą seną, 
— Tėvynės meilės ugnies reikia ne tik okupuo
toje Lietuvoje gyvenantiems, bet ir plačiajame 
pasaulyj išklydusiems lietuviams ir jų vaikams 
ir vaikų vaikams. “Jaunimo giesmės” žodžiai, 
parašyti XIX šimtmečio gale, dabar, minint 
autoriaus (Maironio) 125 metų gimimo jubilie
jų, nuostabiai tinka ir šiai dienai; tik įsiskai
tykime:

“Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai kaip kūdikis apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.”

“Tėvynę apleisti” nereikia suprasti pažo
džiui, reikšme “palikti”. Atsiminkime giesmę 
“Neapleisk, Aukščiausias, mūsų ir brangios 
tėvynės...”

“Tas ne lietuvis, kurs jos būdo, 
Jos žemės dainų nemylės;
Neverks, kad patys sūnūs žudo,
Kas verta meilės ir garbės.”

Į “jos būdą” įeina visa, kas sudaro tautos 
charakterį, papročius, liaudies meną ir dainas, 
religinį gyvenimą — visa tai, ką persekioja, 
draudžia ar iškraipo savo naudai okupantas, 
padedamas parsidavėlių lietuvių (“kad patys 
sūnūs žudo...”).

“Tas ne lietuvis, kurs dar bijo 
Atsižadėt sapnų nakties, 
Kurs bėgs nuo žygių kalavijo, 
Kursai didžiais darbais nešvies.”

Tolimesnius komentarus paliekame patiems 
skaitytojams, tiems, kurie dar lietuviai, kurių 
ne tik skrandis, bet ir siela tebėra lietuviška.

Amerikos Lietuvių Taryba 
savo metiniame suvažiavime 1987 m. spalio 17 
d., Čikagoje, priėmė šią rezoliuciją:

Paskutiniuoju laiku pasireiškę atskirų 
asmenų bendradarbiavimai su okupuotos 
Lietuvos pareigūnais yra

NEPATEISINAMI.

Išeivijos lietuviams primename, kad ALTo 
nusistatymas dėl bendradarbiavimo su oku
puotos Lietuvos lietuviais yra nepasikeitęs. 
Ryšio palaikymas bei ekonominė pagalba 
giminėms ir kovojančiai rezistencijai yra 
labai svarbi ir reikalinga. Mūsų pareiga 
padėti kovojančiai tautai! (“Dirva“)
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Author Alė Rūta

Alė Rūta,
Vilnius,
Orfėjas

Jurgis Gliaudą

Prieš kelerius metus su turistų grupe rašytoja 
laureatė Alė Rūta aplankė Vilnių ir praleido ten 
penketą skubotų dienų. Ji daug ką pamatė, daug 
ką betarpiškai patyrė. Tėviškės aplinkos pasi
ilgimas įviliojo rašytoja įsunkia kelionę. “Ir 
išaugo širdyse didelė nostalgija, kaip lelija graži 
ir liūdna gėlė” sako laureatė (psl. 103); ji 
apibūdina aitrų pasiilgimo slėgį: “Ilgesys gilus 
kaip bedugnė”.

Sugrįžusi iš kelionės sąmyšio į savo 
kaliforniška gūžta, palengva atsigosdama ji 
parašė jautrių ir literatūriškai brandžių kelionės 
įspūdžių knyga. Tai amžinai gyvos londoniškės 
“Nidos” leidinys “Tarp ilgesio ir tėviškės”.

Knygos viršelį puošia švelnus ir sentimen
talus dailininkės Rasos Arbaitės piešinys — 
lietuviško upelio perspektyva. Upelio sravė- 
jimas vaizdžiai simbolizuoja ir dekadų 
s ravėjimą...

***

Rašytojai retai imasi traveloginių (kelionių 
aprašų) siužetų. Tarp kitų kyla minty ispano 
Blasco-Ibanez’o knyga “Rašytojo kelionė apie 
pasaulį”. Ispanų rašytojas akcentavo, kad tai 

rašytojo kelionės įspūdžiai. Lygiai traktuotina 
ir Alės Rūtos knyga: tai rašytojos kelionė į 
savo pasiilgta tėviškę. Skirtybė gi tokia: ispanas 
rašytojas buvo savo smalsumo įviliotas 
kelionėn, Alė Rūta buvo paskatinta keliauti dėl 
ilgesio, kuris “gilus kaip bedugnė”. Tad 
įdomiausi kelionės dienyno momentai glūdi ne 
kelionės faktūroje, bet orfėjiškame turistės san
tykyje su jos kelione.

***

Šioje kelionėje slypi dvi dalys. Idėjinis 
kelionės pradas — antikinės graikų mitologi
jos epizodo pakartojimas: Orfėjo kelionė į 
požeminį Tartarų. Šalia gi realusis keliavimo 
elementas: penkios dienos kelių dekadų bėgyje 
nelankytoje tėviškėje. Šiame Alės Rūtos veikale 
pavaizduota rašytojos kelionė į mįslingojo 
modernaus Tartaro teritorija. Šis įdomus an
tikinio mito pakartojimas nutiko dabar, 
realybėje, prieš mūsų akis!

Smagu lyginti šių sudėtingąja rašytojos 
kelionę su nemariais antikos padavimais. Mitai 
sandariai sueina su nūdiena ir įsikūnija 
tikrovėje. Senovės alegorijos gyvai pulsuoja 
dabartyje.

***

Plačiai yra žinomas padavimas apie 
dainininkų Orfėjų, kurio dainavimo susižavėję 
klausėsi dievai ir žmonės, žvėrys ir paukščiai. 
Orfėjas neteko Euridikės, savo gyvenimo 
pilnybės šaltinio. Jai mirus ji buvo perkelta į 
slogius Tartato požemius. Už savo dainavimo 
menų Orfėjas gavo dievų leidimų nusileisti į 
požemius ir susigrąžinti mylimąją Euridikę. 
Sąlyga buvo nedidutė: Euridikė seks Orfėją, 
Orfėjas gi neturėsiąs teisės atsigręžti į jį 
sekančia Euridikę, kol jiedu eis požemio takais.

Orfėjui buvo lemta atsigręžti, ir jis prarado 
Euridikę. Jis sugrįžo gyveniman be savo 
egzistencijos pilnybės šaltinio.

***

Nejučiomis šis elegantiškas mitas, kuriame 
nėra senovės graikų epui įprastų žudynių, gyvai 
palyginamas su dabartiniais keliavimais 
Lietuvon, kuriuose šalia trafaretinio lėkšto 
smalsumo slypi orfėjiškos idėjos primatas — 
susitikti su tėvynės meilės slaptybėmis, prie jų 
betarpiškai prisiliesti.

Alė Rūta ieškojo kelionėje tų valandų, kurios 
ir Orfėjui reiškė egzistencijos prasmės 
atradimą. Orfėjas, pagal lemties žiaurumą 
atsigręžė vieną karta ir prarado Euridikę. Alė 
Rūta atsigręžė į mylimuosius daug kartų, nes 
nepajėgė neatsigręžti, nes nebuvo suakmenė
jusi. Kaip ir nelaimingas Orfėjas, ji nesusigrą- 
žino savo sielon tos dieviškos taikos ir rimties, 
ko laukė besiruošdama kelionėn.

***

Alės Rūtos kelionė, kaip ji dėsto knygos 
įvade, buvo apmaudi pastanga rasti praūžusių 
metų pėdsakus, rasti savo gyvenimo pilnybės 
šaltinius, nes svetur to gaivinančio elemento 
nėra. Rašytoja siekėsi rasti tą elementą, su 
kurio talka ji efemeriškai sueidavo savo veikalų 
kūrybos procese. Tai buvo herojiška pastanga 
ieškoti dar tebesurandamų trupinių, dėti juos 
į mozaikinę drobę, džiaugtis atradimu. Tai at
sargaus agnostiko kelionė į abejonių salą. Tai 
spalvomis žėrintis dabarties palyginimas sn 
beviltiškai prarasta praeitimi. Parafrazuojant 
poeto Jono Aisčio prozos rinkinio pavadinimą 
“Apie laika ir žmones”, Alės Rūtos tomą gal 
tiktų apibūdinti kaip knygą apie žmones ir juos 
prislėgusį laiką. Viskas pakito laike ir 
sugrįžimas į savo praeitį tėra sugrįžimas į 
svetima dabartį.

***

Trapios iliuzijos maitina įspūdį ir tiekia jam 
maisto. Tai “koklinė krosnis mažam 
kambarėly”, tai nukritusiais rudens lapais 
padengti takai prie “alma mater” pastato 
slenksčių. Įspūdžiai sukyla, įsiaudrina ir vėsta 
slogios tikrovės veikiami.

Orfėjiškoje gyvenimo pilnybės poieškio 
kelionėje buvo gi sąlyga: neatsigręžk! Alės 
Rūtos kelionė buvo skubi, nepalankių jėgų for
suota, trapūs sapnai su praviromis akimis. 
“Tėviškėlę brangią vis regiu sapne...”

Iš susitikimo su tikrove liko įspūdžiai, 
tikrovės atspaudai, važma be muitinės kliūčių. 
Kūrybos žmogaus sieloje iš įspūdžių gimsta 
pasauliai.

Kelionėje atsigręžusi daugį kartų Alė Rūta 
išsivedė iš Tartaro gelmių savo pasitikėjimą, 
plačios panoramos vaizdą. Ji neatidavė savo 
Euridikės — savo pasaulėjautos — apmaudui 
ir mirčiai. Alės Rūtos kelionės bagažas taps 
geru “vademecum’u” kiekvienam turistui, 
kuris pajudės jos kelio pėdsakais.

***

Knygoje 360 puslapių, apie 60 skyrių 
nelyginanat škicų, kurie pajungti tai pat temai, 
tos pat melancholiškos melodijos skambesiui. 
Tai įdomi, spalvinga susitikimų ir nuotykių 
apyskaita, kada aplinkos įspūdžiai brovėsi 
rašytojos sielon.

Du pasauliai valdė rašytoją turistę. Dažnai, 
stovėdama tarp dviejų sferų, ji — kaip gero 
romano protagoniste patekusi tarp egzistencinių 
kaitulių — autorė išliko santūri, kartais 
sarkastiška, niekad ciniška. Ji nekalba skaityto
jui apie stambaus kalibro psichinius smūgius, 
herojiškai tokius sutikdama.

***

Recenzijai gal savas ir būtinas konkretus 
susilietimas su tekstu, su škicų siužetais?

Tenka iš jų gausybės paminėti du būdin
guosius. Juose, šalia scenos dekoratyvumo,
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išsigvildena Skaudus ir unikalus idėjinis 
elementas.

Štai autorės apsilankymas puošniuose buv. 
kunigaikščių Oginskių rūmuose Vilniuje (psl. 
258). Turistė autorė prisistato: “Esu iš Kalifor
nijos, išeivijos rašytoja, norėčiau pamatyti 
Rašytojų namus ir gal ką iš kolegų sutikti?...”

Ir kita scena (psl. 291), kurioje nėra gedu
lingos kunigaikštiškos prabangos, kuri liko 
nebyli į rašytojos lamentacija, kurioje dėdės 
Šamo pinigo skalsumas sovietinėje apyvartoje 
taip ryškiai pademonstruotas:

“Viešbučio durininkas, buvęs kantrus ir 
lėtas, ėmė dažniau į mus žvilgčioti, lyg 
spausdamas skirstytis. Priėjau prie durų ir tam 
pradedančiam nekantrauti žmogui įspaudžiau į 
ranka dolerį. Ir pati nustebau, kad mūsų doleris 
turi tokia didelę čia galia.”

***

Alės Rūtos knyga “Tarp ilgesio ir tėviškės” 
yra plataus ekrano veikalas —jautrus, detalus, 
pionieriškas, pastatytas ant išpažinties bazės. 
Fabula ataskamba amžinai gyvų mitų 
alegorikai, kas gilina fabulą. Tai pagauliai 
įdomi tema išeivijos skaitytojui šio turistinio 
egzodo sąmyšyje; tai pogrindinė duona žmogui 
Tėvynėje.

Išeivijos rašytoja neturėjo teisės įsivežti savo 
veikalų į savo nuosaviausią tėviškę!

***

Alė Rūta
Tarp ilgesio ir tėviškės
Nidos knygų klubo leidinys
London, England 
360 puslapių 
1987

Grėbėja, A. Kučo grafika.

JAV Atstovų Rūmai vienbalsiai 
priėmė religinės laisvės Lietuvoj 

rezoliuciją.

Rugsėjo 15 dieną JAV Atstovų rūmai 
nubalsavo 400 — 0 už rezoliuciją, kuri ragina 
Sovietų Sąjungą gerbti okupuotos Lietuvos 
tikinčiųjų teises.

Atstovų rūmų rezoliucija 192, kuri buvo 
įvesta birželio 10 kongresmenų John Miller (R- 
Washington) ir Edward Feighan (D-Ohio) su 
42 kongresmenų ko-sponsoriais, kritikuoja 
Sovietų Sąjungą už tai, kad “tęsia religinės 
laisvės ir kitų žmogaus teisių paneigimą sovietų 
okupuotoj Lietuvoj,” ir ragina Sovietų Sąjungą 
laikytis tarptautinių sutarčių, kurios apsaugo 
religines teises.

Kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos reikalų vedėjas, šitaip 
sveikino JAV Atstovų rūmų 192 rezoliucijos 
pravedimą: “Faktas, kad 400 Atstovų rūmų 
narių priėmė šią rezoliuciją ir, kad nei vienas 
atstovas jai neprieštaravo, įrodo kaip stipriai 
Atstovų rūmai įvertina šią taip svarbią iš visų 
žmogaus teisių — religinę laisvę. Šis 
balsavimas tvirtina, kad Atstovų rūmai nesi
tenkina persitvarkymo pažadais Sovietų 
Sąjungoj — jie žino, kad eilinio Lietuvos 
kataliko gyvenimas žymiai nepagerėjo po 
Gorbačiovu”.

Prieš balsavimą, visa eilė kongresmenų 
pasisakė už paramą rezoliucijai, įskaitant 
kongresmenus Miller, Feighan, Richard Dur
bin, William Broomfield, Bill Richardson, 
Gerald Solomon ir Benjamin Gillman. Jų 
pastabose, kongresmenai kvietė įjungti 
Lietuvos katalikus į glasnost vaisių gavėjus. 
Kongr. Miller pabrėžė, kad šios rezoliucijos 
pravedimas bus ypatingai naudingas sovietų 
užsienio reikalų ministeriui Shevardnadze 
lankantis Vašingtone. Tai bus signalas 
sovietams, kad JAV Atstovų Rūmai rimtai 
rūpinasi religine priespauda Lietuvoj. 
Kongresmenas Durbin, kuris yra lietuvių 
kilmės, sakė, kad jam besilankant ok. Lietuvoj, 
jis matė Lietuvos katalikų ryžtą išlaikyti 
tikėjimą.

Kitu atveju, kongresmenai Miller ir Feighan, 
kurie vadovauja JAV Atstovų Rūmų Lietuvos 
katalikų religinės laisvės grupei, rugsėjo 14 
pasiuntė JAV Valstybės sekretoriui Shultz 
laišką, kuriame prašė aiškintis “katalikiškoj 
Lietuvoj tebesančia priespaudą” su sovietų 
užsienio reikalų ministeriu Shevardnadze per 
jų rugsėjo 15-17 pokalbius. JAV Atstovų Rūmų 
192 rezoliucijos pravedimas seka panašios 
rezoliucijos pravedimą liepos 1 d. JAV Senate 
(Nr. 232). Šią Senato rezoliuciją įvedė 
senatorius Donald Riegle (D-MI), kuris kartu 
su senatorium Dave Durenberger (R-MN), 
sutiko vadovauti Lietuvos katalikų religinės 
laisvės grupei JAV Senate. Ši grupė bus panaši 
į tą, kurią kongresmenai Miller ir Feighan 
įsteigė JAV Atstovų Rūmuose. (LIC)

KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA

KANTATA

Nauja Vilnius Records kasetė ir video.

Lietuvos krikšto 600 metų sukakčiai paminėti, 
Montrealyje buvo sukurta kantata. Poetas 
Henrikas Nagys parašė žodžius; o muzikas 
Aleksandras Stankevičius muziką. Premjera įvyko 
Montrealyje šv. Kazimiero parapijos šventovėje 
1987 m. gegužės mėn. 23 d., dalyvaujant solistams: 
Ginai Čapkauskienei (Montreal), Slavai Žiemelytei 
(Toronto), Vaclovui Verikaičiui (Toronto), ir Antanui 
Kebliui (Montreal) ir chorams: Aušros Vartų ir šv. 
Kazimiero parapijų chorai, mergaičių choras 
Pavasaris (Montreal) ir Ottavos Ramunėlės.

Šį įrašą galite užsisakyti kasetės formoje. Kaip 
ir visada, kasetės bus atsiųstos pirmos eilės 
paštu. Kaina $10.00 US. Kioskai, radijo stotys ir 
laikraščių administracijos pagal užsakytų kasečių 
skaičių gauna skirtingą nuolaidą.

Užsisakant nuo 1 — 9; 15%, nuo 10 — 19; 20% 
ar daugiau; 25%.

Kantata buvo taip pat nufilmuota ir galite įsigyti 
“video” formoje VHS arba BETA. Kaina $25.00 US 
(gaunate tokias pat nuolaidas). Mes norime 
perspėti, kad užsisakant video negalėsite 
sugrąžinti, mes padarom tiek kiek jūs užsakote, 
prašome gerai apsiskaičiuoti kiek galvojate 
parduoti.

5400 Louis-Badaillac, Carignan, Quebec, Canada, 
J3L 4A7. Tel. (514) 658-0453

RAŠINIŲ KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
skelbia

RAŠINIŲ KONKURSĄ JAUNIMUI.
Temos:

1. Ne Lietuvoje gimusio jaunimo pareiga 
Lietuvai

2. Kaip išlaikyti jaunimą aktyvų lietuviškose 
organizacijose.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga kviečia ir 
skatina visą lietuviškąjaunimą(iki 35 m. amžiaus) 
dalyvauti konkurse. Tema turi būti bent penkių (5) 
mašinėle spausdintų puslapių. Lituanistinių 
mokyklų mokytojai bei įvairių organizacijų vadovai, 
yra prašomi paskatinti jaunimą rašyti aukščiau 
minėtom temom.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos trys 
premijos:

I. — 250.00 dol.
II. — 150.00 dol.
III. — 100.00 dol.

Premijų paskirstymui, jury komisija bus
sudaryta ir paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. Kartu su 
tema, prisiųsti užklijuotą voką su vardu, adresu ir 
amžiumi. Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki 
sausio mėn. 15 d., 1988 m., sekančiu adresu:

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, c/o Vida 
Jonušienė, 12500 Pawnee Rd., Palos Park, IL 
60464.

Gauta paminėti:

Dr. Kęstučio Girniaus mokslinė studija 
“Partizanų kovos Lietuvoje”. Išleido į Laisvę Fon
das, Čikagoje, 422 pusi., gausiai iliustruota. Kaina 
10 dol., persiuntimas 1.50 dol.

Užsakymus siųsti A. Pargauskui, 
8908 Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462.

Juozo Keliuočio “Dangus nusidažo raudonai” — 
pirmosios tremties memuarai: Laisvę praradus”. 
Išleido “į Laisvę” fondas, Čikagoje. 360 pusi., 
kaina 12 dol.
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A SHORT HISTORY
OF

LITHUANIA

by 
Charles V. Sarpalis

No one really knows anything about the 
beginning of the Lithuanian people. 
They themselves kept no written records, only 

tales handed down from generation to genera
tion. I know many things not written in the 
great books. These are the things my mother 
and father told me. The geologists, the 
geographers, and the linguists know many 
things too. All these tales and all these facts put 
together make a history of Lithuania. But too 
much is lost in the haze of time for the history 
to be entirely complete.

As far back as 3000-1500 B. C. there are 
records of these unusual people along the Baltic 
shores. (Even the name Baltic is Lithuanian, 
coming from the word Baltas, meaning 
‘white’.) They had a peculiar culture of their 
own long before the peoples about them, and 
they have kept much of it intact to this day.

Their language too, in spite of oriental and 
occidental pressure, remains unchanged. It is 
akin to Sanskrit and the poorest peasant can 
understand that language when spoken by the 
most learned scholars. It is the most ancient liv
ing language and it still contains its original 
characteristics.

The earliest written record of these people 
was by Tacitus, a Roman Historian in the First 
Century A. D., and by Ptolemy, the Greek, in 
the Second Century, A. D.

The Lithuanian were at first a group of scat
tered tribes, but as danger, in form of Teutonic 
Knights, threatened they grew more and more 
united.

At last under great military leaders they 
assumed a federation that threatened the entire 
known world, except they did not abuse their 
power. Only when attacked did they increase 
their holdings by conquering the attacker.

Mindaugas was the first great leader and 
organizer. He is given much credit for his suc
cess against the enemy and in keeping the 
Lithuanians well organized. He was planning 
an all out battle against the Teutonic Knights, 
but just when he was beginning to march

Vytautas The Great pledges to fight the Teutonic Knights. 
Vytautas Didysis prisiekia kovoti su kryžiuočiais.

against them, an assassin reached the side of 
the Grand Duke and the war against the Knights 
never took place. According to custom, Grand 
Duke Mindaugas was buried with full pagan 
honors.

Following him came Gediminas who took 
vast areas of northeastern Europe. Even Russia 
feared him. His diplomatic skill was to be en
vied. Under his sons Lithuania blossomed into 
a beauty and richness not even Elizabeth of 
England knew on her small island in later years.

Then came the traitor, Jogaila, who brought 
in the first finger of Polish interference. Poland 
was anxious to marry off their queen to Grand 
Duke Jogaila. Poland, which at that time was 
a very weak nation, sought to strengthen herself 
by forming a union through marriage with the 
then powerful Lithuania. Jogaila became a 
Polish King and tried to kill the Lithuanian 
dynasty. He was denounced and called a traitor 
and the hoped-for union never officially took 
place.

Much credit has also been given to Kęstutis 
and his brother, Algirdas. They ruled Lithuania 
wisely and defended its borders from the com
mon enemy: the Russians and the Tartars from 
the East, the Teutonic Knights and the Polish 
legions from the West. These two leaders divid
ed the country into Eastern and Western zones. 
Algirdas, the ruler of the Eastern Zone, mar
ched his troops to the very gates of Moscow 
(June 15, 1371). To receive their promise of 
allegiance to Lithuania, Algirdas left his spear 
sticking firmly in one of the city gates.

Kestutis, the ruler of the Western Zone, 
while defending that part of the country against 
the Teutonic Knights, had paused at a place 
near Palanga to view the vestal virgins helping 
the pagan priests. He fell in love with one of 
the virgins named Birute and there they were 
married. From this union was born the Royal 
Prince Vytautas, who was destined to become 
the greatest of the Lithuanian leaders.

After the death of his father, Prince Vytautas 
became Grand Duke of Lithuania. During his 
long reign Lithuania reached its peak of power. 
He was respected by all the ruling crowns of 
Europe as a wise military genius. He defeated 
the Teutonic Knights at the great battle of Tan
nenberg (July 1410) once and for all. Europe 
will always remember him as having defeated 
the Tartar hordes under Timur in Europe dur
ing 1424-1427. He stretched the Lithuanian 
borders from the Baltic to the Black seas.

Vytautas taught his subjects that mercy 
should temper firm action. He encouraged 
everyone to bring their troubles before qualified 
judges and he himself often presided over the 
court. He invited teachers, artists, musicians, 
architects, and builders to teach the people of 
his own country the different cultures of the 
outside world. He was known as a kind and 
understanding ruler, always encouraging his 
people to be happy and express their happiness 
in song. It is known to this day that all Lithua
nian songs express happiness and gaiety. There 
is not one song that expresses war or hate, even 

(continued on page 19)
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Last year, bn July 30, I lost my father. 
And, probably as all sons who experience this 
natural and nevertheless unacceptable event, 
I feel remorse for having neglected acquain
tance with his past. The opportunities were 
many, but the resolve to inquire always seem
ed to dissolve into more mundane and 
egotistical realities.

Of particular interest to me was the first 
Soviet occupation of Lithuania during World 
War II. Fortunately, Jurgis Gliaudą, a writer 
from my father’s generation, has given his 
own account of this period. Unfortunately, 
now that I have been exposed to the past, I 
regret more then ever my father’s absence 
and the wealth of additional, personal infor
mation, that he could have provided.

“The Agony” deals specifically with the 
days immediately preceding and the days 
following the June 15, 1940, Soviet occupa
tion of Lithuania.

Despite the signed treaty existing between 
the two nations, Moscow decided to use force 
against Lithuania at the precise moment when 
Germany was attacking on the Western 
Front.

In May, 1940, the Soviet government ac
cused the government of Lithuania with seiz
ing Soviet garrison soldiers. Though the ac
cusations were groundless, the Lithuanian 
government was forced to appoint a special 
commission to investigate the charges. 
Needless to say, the accusations proved false. 
The kidnapped Soviet soldiers had either 
deserted or were hiding after a drinking 
spree.

The Lithuanian Cabinet was in continuous 
session when, on the night of June 14, 1940, 
a telegram was received from Foreign 
Minister Juozas Urbšys in Moscow, infor
ming the members that the Soviets had decid
ed, despite the committee’s findings, that 
Lithuania had violated the mutual assistance 
pact. Such a situation could no longer be 
tolerated and the Soviet government con
sidered that it was absolutely necessary and 
urgent that the following three demands be 
filled:

1. That the minister of the Interior and 
the director of the Department of Security be 
turned over for trial as authors of the pro
vocative actions against the Soviet Army gar
risons in Lithuania;

2. That a government be formed in 
Lithuania which would be prepared and able 
to guarantee that the Mutual Assistance Trea
ty be honored and the enemies of that treaty 
punished;

3. That an unlimited number of Soviet 
Army Units be guaranteed free entry into 
Lithuanian territory in order to stop any such 
action against the Soviet garrisons.

The Soviet Union demanded an answer by 
June 15, 1940, at 10 a.m., some eight hours 
after the ultimatum had been received by the 
Lithuanian government.

The President of the Republic, Antanas

Smetona, together with several ministers, 
stated that the ultimatum should not be ac
cepted. Others, including the then 
commander-in-chief of the army General 
Vincas Vitkauskas, and former chief General 
Stasys Raštikis, favored acceptance, since this 
would avoid a repetition of the debacle in 
Finland and would alleviate the situation. The 
Cabinet could not, however, arrive at a deci
sion. Therefore, the President announced 
that, as a sign of protest, he would go abroad. 
He formally passed his duties to Premier 
Merkys.

“THE AGONY”

A Book Review 
by

Margis Matulionis

Following the President’s announcement 
those who felt that resistance was not only 
futile but also not in the country’s best in
terests, prevailed.

On June 15, 1940, at 3 p.m., the Red Army 
crossed the Lithuanian frontier and began the 
country’s occupation. Soviet tanks moved on 
Kaunas, the capital. That same afternoon, 
President Antanas Smetona succeeded in 
crossing into East Prussia.

On the same day, a message was received 
from Moscow that Deputy Commissar for 
Foreign Affairs Dekanozov, was coming to 
Kaunas to supervise the formation of A NEW 
GOVERNMENT. Moscow still desired to go 
through the formalities of pretending that 
everything was being done according to the 
provisions of the Lithuanian Constitution. 
However, the events after June 15, 1940, no 
longer reflected the will of the Lithuanian 
people. Merkys’ government, which had 
resigned, was following Moscow’s dictates.

When Dekanozov arrived in Kaunas, he 
was quite irritated by the flight abroad of 
President Antanas Smetona. This tended to 
tarnish the impression of legality that the 
Soviet Union was trying to create for its oc
cupation. Dekanozov, therefore, arranged to 
have a special delegation sent to the Prussian 
border, where President Smetona had tem
porarily stopped, to persuade him to return 
to Kaunas. The excuse given was that con
stitutional difficulties had arisen while for
ming the new government. Wisely, the Presi
dent refused to return.

On June 16, the Soviets announced that 
President Smetona had effectively resigned 
and, until the election of a new president, his 
successor would be Prime Minister Antanas 
Merkys.

Meanwhile, the Soviet Legation in Kaunas 
was privy to intense discussions regarding the 
next prime minister. It was decided that Justas 
Paleckis, an obscure yellow journalist and re
cent Communist Party member, would be the 
Party’s appointee.

On June 17, 1940, the new government was 
announced. Prime Minister Paleckis’ deputy 
was to be the foreign affairs minister and the 
minister of education, Professor Vincas 
Krėvė-Mickevičius. General Vincas Vitkauskas 
became denfense minister. Ernestas Galva
nauskas and three inactive pro-communists 
were to form the Cabinet. Antanas Merkys was 
then forced to resign.

“The Agony” is subtitled “A literary ap
proach to history.” Since I can find various 
meanings to this phrase, I looked for an ex
planation in the beginning of the book. There 
is preface of sorts, unattributed to anyone, 
so I presume that it is the translator’s. By way 
of explanation of the subtitle, the Preface 
states:

“Using eyewitness testimony, diaries, 
source documents, and historical studies, this 
‘non-fiction novel’ masterfully restructures the 
events during those months and presents a con
cise, vivid, historically accurate account of 
what transpired (sic) in the corridors of power 
within the Kremlin and in the embassies and 
capitals of the Baltic States.”

Unfortunately, outside of a brief biographical 
list contained in the glossary at the back of this 
book, there is no reference at all to this 
“eyewitness testimony, diaries, source 
documents, and historical studies” that the 
Preface so glowingly alludes to.

Therefore, I ask, and so must the reader: 
what is fact, and what is fiction?

My distinct impression of this “novel” is that 
it is not a novel at all, but loose history of the 
period. It definitely lacks the characterization 
and plot development that we have always 
associated with the novel form.

However, the very looseness of the history 
becomes counterproductive, since only the lazy 
and naive would be satisfied with a purported
ly historical account that contains no source 
information.

It therefore puzzles me that the author has 
chosen to subtitle his book as a “literary ap
proach to history.” It definitely does lend an 
aura of importance and grandeur to the enter
prise. The translator was obviously impressed.

Finally, a word about the translator. The 
notes on the translator, Jonas Zdanys, are com
mendatory indeed: a B. A. from Yale and 
M. A. and Ph.D. from State University of New 
York at Buffalo. His translation is smooth and 
flowing.

Assuming, in a good faith effort, that the 
material in “The Agony” is factually true, I 
found it to be an extremely informative and in
teresting account of the first Soviet occupation.

Searching for names of 
L ITHUANIANS 
who arrived in America 

before World War I 
Balzekas Museum of Lithuanian Culture 

Genealogy Department 
6500 South Pulaski Road 

Chicago, IL 60629
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Tales of the Old Church

Original Sin

©by Albert Cizauskas

“AND THE LORD GOD SAID TO THE SERPENT: BECAUSE THOU HAST DONE 
THIS THING, THOU ART CURSED AMONG ALL... BEASTS OF THE EARTH... ’’

Most parishes suffer through an occasional 
scandal that sorely tries its members’ faith. 
The old church, a Lithuanian immigrant 
parish, was no exception to the rule.

Its scarlet letter was woven during the 
pastorship of Father Balandis, a highly-strung 
cleric who was always at odds with his flock. 
One of his new curates, Father Mensevich, 
was a bright, ambitious young priest just out 
of the seminary. The joyous grace of ordina
tion glowed on his face as he went about his 
priestly duties. He even undertook to teach 
the scriptures to the upper grades of the 
parish’s elementary school, which he did with 
a mature and zealous scholarship, yet one 
adapted to younger minds.

Father had another side to his nature. He 
was keenly alive to music and to feminine 
company. As spiritual adviser to the parish’s 
talented choir, he was able to indulge both 
interests. Late spring evenings, he could be 
seen, after practice, engaging the more at
tractive young female members in long and 
animated conversations. This behavior caused 
more than one parochial eyebrow to be rais
ed, but, since everything was kept within ac
ceptable bounds, the eyebrows soon return
ed to their normal positions.

Father Mensevich’s priestly ardor lasted 
a year or two. Slowly, like water dripping 
on stone, a change came over the young 
priest. The altar boys were the first to notice. 
Hands unsteady, he held the chalice until his 
servers filled it with wine from the cruet, 
while permitting only the merest hint of 
water. His voice, a pleasing baritone, inton
ed the Gregorian chant in slurred accents, not 
particularly discernible except to those who 
paid attention to the Latin, like the boys at 
the altar. He even began to neglect the choir, 
seldom coming to its practice sessions.

Soon the parishioners too began to notice. 
His sermons, once models of learning and 
piety, took on a somewhat puzzling tone. 
They had become short and strained, mark
ed by a hurried delivery. Often without focus, 
Father’s discourses from the pulpit confus
ed his listeners even more by their frequent 
references to the New Testament Pharisees,

Sculpture by J. Dagys
J. Dagio skulptūra

the hypocritical members of the Establish
ment in Christ’s day. Sometimes, he even 
repeated the strong words of the Bible when 
the Savior likened the Pharisees to whited 
sepulchers enclosing rotting flesh.

People felt vaguely uncomfortable with all 
this. Still, there wasn’t anything much the 
parishioners could put a finger on, except for 
a suspicion of over-indulgence in alcohol, a 
failing not unusual among immigrant priests, 
and one which they hoped he would put 
behind him in time.

They could see, however, that the old zeal 
was gone, replaced by an evident distaste 
with which he went through the motions of 
his priestly ministry. One of the ways this 
showed up was in the confessional. At first 

he used to deliver conscientious sermonet- 
tes directed toward a penitent’s particular fail
ings. Father now processed dozens of 
penitents like an assembly line, giving them 
light penances with scarcely a word of adr 
monition. The older parishioners didn’t like 
this, but their places were more than taken 
up by younger people. The long hours he had 
spent hearing the sad tales of repeated falls 
from grace, and, worse still, the scrupulous 
narration of imaginary faults, were taking 
their toll. Sometimes, when his patience 
reached the breaking point, he would bolt 
from the confessional, stranding long queues 
of penitents, while he smoked a cigarette out
side the church, seeking a quick release from 
his emotional tensions.

In the old days, confessions used to be 
heard even during Sunday mass. One hot 
Sunday in June, Father Mensevich, red-faced 
and sweating, strode angrily out of his con
fessional and hurried to the sacristy. He com
plained bitterly to Father Balandis, and then 
left abruptly for the rectory.

Father Balandis, already worried about his 
curate, was outraged more than he should 
have been by what he had been told. He 
roughly shunted the other curate aside as the 
latter was about to ascend the pulpit for the 
scheduled sermon. The parishioners looked 
at one another, already puzzled by Father 
Mensevich’s unusual behavior, and further 
taken aback by this unaccustomed breach of 
clerical protocol.

The pastor raced up the steps to the raised 
pulpit. Glaring at the congregation, he began 
to shout, the words tripping over themselves 
as they poured out of his mouth. In the past, 
he had blamed his flock for all sorts of faults, 
but this was a new one. He told them blunt
ly that they stank. He said that young Father 
Mensevich had almost fainted from the stench 
of penitents in the hot box of the confessional. 
He ended his tirade by pointedly reminding 
them that cleanliness is next to godliness, and 
warned them that he and his assistants would 
henceforth refuse the grace of absolution to 
any man, woman or child who polluted the 
intimate atmosphere of the confessional.

The parishioners might have smiled at such 
foolishness, except that Father Balandis’ 
words had hurt them too much. Instead, they 
were incensed by this unexpected show of 
clerical bad temper and worse taste. And they 
now associated Father Mensevich with their 
dislike of the well-intentioned but imprudent 
pastor.

It wasn’t known at the time, but Father 
Mensevich was suffering from the oldest 
temptation, aside from drink, of his celibate 
state. The change in his personality began 
after the arrival of Sister Marie Gabriel to 
teach the seventh grade. She was a tall, good
looking woman, with a self-assured per
sonality who had chosen a religious life when
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there were few other outlets for women with 
youthful idealism raised in an immigrant 
milieu.

Sister soon surprised the parish with 
behavior that was not so remarkable in itself, 
but nonetheless noticeably different from that 
of most nuns in those far-off days of the 
1930’s. An extrovert, she made her own op
portunities to speak to whom she pleased, and 
increasingly so to the handsome Father 
Mensevich. She cornered him in school, or 
outside the church, and, with many gesticula
tions and much laughter, pleased him highly 
with her small, but always cheerful, chatter. 
In class, she often asserted that she much 
preferred the boys to the girls, referring to 
the latter as “silly, prissy, little things.” To 
earn pin money for herself, she sold candy 
and promoted small games of chance during 
morning recess in her homeroom. (One of 
the games was buying a chocolate for two 
cents; if the inside was pink cream, rather 
than white, the lucky picker got five cents 
in return.) The most unusual thing about her, 
however, was a light, but unmistakable aura 
of perfume wherever she went.

As with Father Mensevich, so it was with 
Sister Marie Gabriel. The old parishioners 
did not attach too much significance at first 
to Sister’s unorthodox mannerisms. They 
even admired the impulsive and generous 
ways she often helped the poorest school 
children, who obviously had little to eat dur
ing the depression. She would take them in
to the nun’s kitchen and give them a bowl 
of soup and maybe a piece of plain cake with 
milk. So the parishioners thought that, in 
time, her youthful exuberance would give 
way to more soberminded conduct.

In addition, Sister was a good teacher, 
which helped to make up for much else. But, 
after a while, she began to assign lengthy 
classroom exercises, as she sat at her desk 
and wrote incessantly. Occasionally, one of 
the kids would sneak up, asking permission 
“to leave the room.” At such moment, he 
would take a quick peek and tell his friends 
later about the sheets of letter paper, written 
over in elegant Spencerian script, the words 
heavily underlined. Soon, all the children 
wondered to whom she was addressing such 
lengthy missives, and why she was doing it 
on class time, speculations they repeated to 
their parents. She was also becoming careless 
in her lesson presentations, once even con
fusing the area of New York City with that 
of the entire United States.

It was inevitable that someone as impetuous 
as Sister and as impressionable as Father at
tracted each other. How they pursued their 
relationship within the narrow limits of 
parochial society at that time is a tribute to 
their ingenuity. Later, it became clear that 
the letters, noon-day chats between young 
priest and younger nun while the children 

played, Sister’s frequent and long confessions 
Saturday afternoons, leaving a tantalizing 
fragrance behind her, were all part of their 
courtship which began with Father’s scrip
ture lessons in Sister’s class.

As time went on, the tension between their 
feelings for each other, and the barrier of 
their sacred vows, placed an intolerable 
burden upon them. Each displayed signs of 
disorientation, Father in his addiction to 
alcohol and his self-conscious references to 
hypocricy, and Sister in the deliberate flaun
ting of herself. She started to use perfume 
more recklessly, even in church as she sat 
with the other nuns in the alcove to the left 
of the main altar for parish devotions. A pro
vocative aroma would flow down from the 
alcove, competing with the pungent smell of 
incense at the altar.

Increasingly frustrated by her position, she 
finally went too far. Boldly defying conven
tion, she appeared during a parish outing at 
Jones Beach in a form-fitting bathing suit, 
rather than the shapeless garb nuns wore on 
the rare occasions they went to the beach. 
It also became evident then that Sister Marie 
Gabriel had not shorn her long, red hair, as 
nuns did as a matter of course. The conser
vative sensibilities of the old church 
parishioners this time were deeply offended. 
From then on, they watched her every move 
with suspicion mixed with hostility.

For a while, Father Mensevich struggled 
to escape the allurement entrapping him, but 
even in his fitful prayers for deliverance, he 
could not dispel the image of Sister Marie 
Gabriel. For the nun, involvement with the 
priest was an exciting challenge to the taboos 
binding an independent and sensuous nature 
but it was also a deeply felt emotional ex
perience. Toward the end, they arranged to 
meet in her classroom at night where they 
embraced passionately but briefly, fearful of 
discovery. They understood that the die was 
cast and they had to act.

Inevitably, Sister’s erratic behavior pro
voked heated arguments in the convent. 
Rumors also spread in the parish, openly link
ing priest with nun. Poor Father Balandis, 
idealistic and naive, feared to ask the 
necessary questions because, deep within 
him, he didn’t wish to know the answer. So 
he became overly protective of his troubl
ed curate, creating yet another area of 
disgreement with his parishioners who were 
asking for disciplinary action. In the mean
time, matters kept getting worse as the parish 
gossip mill worked overtime, grinding out 
lurid stories which fed on themselves. 
Something had to give.

It did. Father Mensevich disappeared one 
day from the old church, to be followed 
shortly by Sister Marie Gabriel. The long- 
awaited moment of crisis had finally pass

ed, and, like fever that has broken, life in 
the old church gradually resumed its ac
customed routine.

Years later, it was said that the unfortunate 
couple had settled somewhere in upstate New 
York, Father Mensevich earning a living ten
ding bar. Thus ended the old church’s tale 
of its star-crossed lovers.

Original sin had disturbed, for a time, the 
life of the parish. Most members were highly 
critical, but the more prosaic needs of every
day life soon crowded the unhappy episode 
out of their minds. A few remembered, sad
ly, that one out of twelve had betrayed his 
Master. There were even some who 
remembered that Christ had forgiven the 
woman taken in adultery, while the 
Pharisees, in judging without compassion, 
had judged themselves.

History of Lithuania

(continued from page 16)

though they themselves have known war and 
hate. He suffered Christianity but his strength 
and integrity, though pagan, far outshone the 
pillaging and bloodiness of Christians. He 
spread the greatness that was Lithuania to all 
the then known World and was loved for his 
own sake.

Although all the wise ones fought it, Polish 
union became a fact through a series of military 
alliances. A great peaceful nation was torn bet
ween Christian creeds. Political strife became 
common and gradually the government became 
Polonized. However, the common people went 
on with their normal ways. They were forbid
den the use of their language, but it lived. They 
were forbidden their particular religion, but it 
also lived (even to the pagan gods).

Since the union with Poland, Lithuania as a 
self governing country has ceased to exist. In 
spite of many efforts she still remains a slave 
to the great powers. Her language, her religion, 
and her culture still persists. No wonder the 
scientists are amazed that a people could keep 
their integrity through the years. Since 
3000-1500 B. C. the sunny-tempered Lithua
nians have quietly persisted. Surely, “The 
Meek shall inherit the Earth”. Are not the 
quiet, peaceful little songs my friends sing the 
same songs that were sung by Algirdas. 
Kestutis, and Vytautas long, long ago? And are 
not our sons named Vytautas lest we forget the 
glory which was ours and remember the 
greatness that used to be.
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LITHUANIAN
FESTIVAL

L. A. ’87

by Valerija Baltušis
After the opening of the Lithuanian Days festival. From I.: Mrs. A. Lubinas, the celebra
tion’s marshal P. Lubinas, and Rūta Lee-Kilmonytė.
Po Lietuvių Dienų LA ’87 atidarymo. Iš k. : A. Lubinienė, P. Lubinas, šventės 
maršalka ir Rūta Lee-Kilmonytė.

Los Angeles “Spinduliukai” (Little Rays) singing 
at the Lithuanian Days festival. Conducting — 
Danguolė Razutytė-Varnienė.

Los Angeles “Spinduliukai”, diriguojant 
Danguolei Razutytei-Varnienei, dainuoja 
Lietuvių Dienų programoje.

Young Lithuanian activist E. Kulikauskas 
had a brilliant idea — to hold a Lithuanian Days 
Festival where all Los Angeles Lithuanians 
could participate and enjoy Lithuanian folk art, 
dances, songs and food. The idea became a 
reality on October 3 and 4, at the St. Casimir’s 
parish grounds with the Lithuanian Days 
festival — LA ’87.

The committee responsible for the festival 
consisted of Rimantas Dabšys, president; R. K. 
Vidžiūnas, press; Giedra Gustas, Leokadija 
Vilimas, and Jūratė Šepikas, folk art and amber 
products; A. Mikuckis, souvenirs; R. Mulokas, 
with the help of the Drama Ensemble (P. 
Maželis, Mr. & Mrs. Vincas Dovydaitis), 
decorations; S. Korius and Dalia Černius, food 
— prepared locally and “imported” from the 
East; J. Navickas, bartender; L. Polikaitis and 
D. Steikunas, technical installations for the 
stage; J. Raulinaitis, art exhibits; A. Šėkas,

The Seattle folk dance group “Lietutis” dancing at the Lithuanian Days festival, Los Angeles, 
1987.
Seattle tautinių šokių grupė “Lietutis” šoka Lietuvių Dienų — LA ’87programoje.
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The Denver folk dance group “Rūta” dancing at the Lithuanian Days 
Denverio tautinių šokių grupė ‘ ‘Rūta ’ ’ šoka Los Angeles Lietuvių 
Dienų programoje.

Mr. and Mrs. P. Antanaitis
Naujavedžiai — Povilas ir Laima Antanaičiai.

Even the youngest ones — “Spinduliukai” (Little Rays) dance at 
the Lithuanian Days festival.
Jaunieji ‘ ‘Spinduliukai ’ ’ šoka Lietuvių Dienų festivalyje.

Two young Lithuanians Laima Marija Sturonaitė and Paulius 
Juozas Antanaitis exchanged marital vows on September 19,1987 
at St. Casimir’s church in Los Angeles. The wedding ceremony 
was performed the Most Reverend Bishop Paulius Baltakis, OFM, 
from New York, an old friend of the Antanaitis’ family.

A reception was held at the Assistance League Hall, where 
among the numerous guests were friends and relatives from 
Canada and England. Also attending were the Most Reverend 
Bishop P. Baltakis and Marytė Šalinskienė from N. Y., the aunt 
of the groom.

sport events; and A. & R. Žemaitaitis, stage 
and booth construction. All these people 
deserve a lot of credit, and without their ideas, 
dedication, and labor the festival would not 
have been as successful.

Lithuanian Days — LA ’87” was opened by 
Mrs. A. Nelsas, chairperson of Lithuanian 
Community (Western Region), and greetings 
were given by P. Lubinas, well known 
Lithuanian-American basketball star and Mar
shal of the festival, movie-television actress 
Rūta Lee-Kilmonytė, Lithuanian Consul 
General V. Čekanauskas, and the consuls from 
our Baltic neighbours, Latvia and Estonia. All 
programs were emceed by V. Bandziulis in 
English and Lithuanian.

Lithuanian folk dance groups from Seattle — 
Lietutis (Little Rain); San Francisco — Vakarų 
Vaikai (Children of the West), and Denver — 
Rūta (Rue), as well as a Latvian group — 
Perkunitis (Thunder) and the local ensemble 
Spindulys (The Ray) performed in their national 
costumes. The stage was never empty and folk 
dances intermingled with singing and mouth 
organ music from 11 a.m. till 4 p.m.

In the parish hall basement, P. Jasiukonis 
continuously showed movies made in Lithuania 
both in the past and recently. The classrooms 
were filled with various folk art exhibits: hand 
woven national costumes, Lithuanian dolls, 
pottery, paintings, jewelry, etc.

American born Lithuanians were fascinated 
by demonstrations of amber polishing, making 
of “šiaudinukai” (straw ornaments), 
“margučiai” (Easter eggs) and other almost 
forgotten folk art.

The guests could not only enjoy the exhibits, 
but also could purchase typical Lithuanian items 
not available in American stores, such as 
Lithuanian foods, posters, dolls, amber 
jewelry, etc.

To complete this Lithuanian experience 
several booths sold typical Lithuanian food, in
cluding Lithuanian “gira” (a soft drink made 
from black bread).

All festival photos by —V. Skirius 
Visos festivalio nuotraukos —V. Skiriaus
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Gautos aukos “Lietuvių Dienų” 
pikniko loterijai

B. Adamson, A. Adomėnas, kun. V. Aleksonis, A. 
Alkas, American Travel Service Bureau, J. Amos, J. 
Andrašūnas, A. Andriušis, V. Anelauskas, A. An
tanaitis, V. Apeikis, dr. B. Apshaga, A. Arbienė, S. 
Augaitis, M. Augus, K. Aukštkalnis, S. Aušrota, dr. A. 
Avižonis, P. Ąžuolas.

J. Babilius, kun. A. Babonas, J. Babrys, K. 
Bačauskas, kun. J. Bacevičius, J. Bacevičius, V. 
Bacevičius, V. Bachtelle, S. Bačkis, J. Bagdžius, J. 
Bagdonas, G. Bajoras, V. Bakūnas, E. Balceris, J. 
Balčiūnas, A. Balčytis, J. Balkonas, L. Baltrėnas, U. 
Baltrėnas, J. Baltrašiūnas, S. Baltušis, K. Bandze- 
vičius, R. Banionis, S. Baniulis, P. Banys, E. 
Baranauskas, M. Barauskas, R. Barauskas, S. Barau
skas, O. Barauskienė, K. Bartašius, V. Beliajus, P. Ber
notą, V. Bernotą, A. Bernotas, kun. A. Bertašius, prel. 
J. Bertašius, V. Berzinskas, M. Biknaitis, K. Bileris, 
E. Blažys, O. Bleming, J. Boley, S. Brazauskas, B. 
Brazdžionis, dr. N. Bražėnas, A. Brazis, J. Briedis, 
vysk. V. Brizgys, V. Browne, E. Budelis, A. Budriū- 
nas, A. Buntinas, E. Butkienė, V. Butkys.

V. Čečėtą, dr. A. Čepulis, L. Černiauskas, J. 
Černius, P. Česnulis, A. Cižauskas, V. Čižauskas, B. 
Čižikas, M. Čyvas.

J. Dabrėga, A. Dabšys, S. Damulis, J. Danunas, P. 
Dargis, V. Dargis, Dariaus ir Girėno Klubas, M. Dar
rah, E. Datis, J. Daugėla, K. Daugėla, S. Daugėla, A. 
Daukantas, J. Dėdinas, K. Deltuva, Fr. J. Domeika, P. 
Dovydaitis, R. Dovydaitis, V. Dovydaitis, L. 
Dovydėnas, kun. A. Dranginis, J. Dūda, C. Dudor, L. 
Dylus, J. Dženkaitis, V. Džigas.

A. Elskus, D. Empakeris.

Franciscan Fathers, Toronto.

A. Gailiušis, A. Galdikas, B. Galinis, P. Gasparonis, 
P. Gauronskas, M. Gelžinis, V. Gerulaitis, J. Giedraitis,
M. Gliaudys, G. Gobis, I. Goddard, V. Grabauskas, A. 
Granosky, K. Graudienė, J. Gricius, A. Devenienė- 
Grigaitienė, T. Grikinas, J. Gruodis, Z. Grybinas J. 
Gumbelevičius, I. Gurčinas, Alg. Gustaitis, P. Gylys.

O. Ivaškienė, E. Izokaitis.

A. Jakubėnas, S. Jankauskas, A. Janulis, I. Jasas,
I. Jasulaitis, A. Jocas, V. Jokūbaitis, A. Jonynas, E. 
Jonušienė, V. Juchnevičius, V. Juodvalkis, P. Jurgėla, 
dr. J. Jurgilas, J. Jurkūnas, A. Juškus.

E. Karalienė, J. Karmuza, P. Karosas, B. Kasakaitis,
B. Kasias, G. Kaulienė, G. Kaunas, B. Kazlauskas, A. 
Keblys, P. Keršis, J. Kiaušas, kun. G. Kijauskas, R. 
Kildišas, Fr. M. Kirkilas, K. Klimavičienė, J. Klivecka,
V. Klova, B. Kondratas, dr. A. Kontvis, kun. R. Krasau
skas, J. Kregždė, J. Kriaučiūnas, A. Krisiukėnas, prel.
J. Kučingis, K. Kučinskienė, A. Kudirka, T. Kudžma,
C. Kulas, H. Kulber, M. Kuncienė, A. Kuolas, I. 
Kuprėnas, S. Kvečas.

A. Landsbergis, A. Lapinskas, Lariat Motei, B. 
Latoza, dr. A. Laucis, C. Laucius, J. Laučka, A. 
Laurinaitis, E. Lengnikas, H. Leho, V. Lembertas, M. 
Lembertienė, K. Leonas, G. Levinskas, V. Liaukus, K. 
Lietuvninkas, E. Likanderis, S. Liseckas, Lithuanian 
National Library, LITUANUS, A. Litvinas, D. Lizotte, 
J. Lapatauskas, J. Lukas, P. Lukas, J. Lungys.

B. Macijauskas, J. Mačiulaitis, D. Mackialienė, K. 
Majauskas, O. Malkauskas, P. Manelis, P. Marčiuška, 
W. Markalonis, A. Markevičius, Marquette Funeral 
Homes, Ltd., F. Masaitis, R. Masiulionis, V. Mathieu, 
N. Mattis, A. Matulionis, A. Mažeika, P. Maželis, I. 
Medziukas, O. Mekišienė, A. Merkelis, M. Merkevičius, 
O. Merkienė, G. Mickus, J. Mikaila, A. Milaknis, C. 
Miles, E. Milkauskas, K. Milkovaitis, V. Miller, A. 
Milūnas, A. Mingėla, A. Misiūnas, A. Mitkevičius, D. 
Mitkienė, S. Mockus, kun. S. Morkūnas, J. Mulokienė.

Dr. H. Nagys, dr. M. Namikas, A. Naudžiūnas, K. 
Naudžius, dr. J. Naujokaitis, M. Naujokaitis, J. Nor
ton, N. Nyerges.

L. Oksas, kun. A. Olšauskas.

A. Pakalniškis, kun. J. Pakalniškis, E. Pakulis, kun. 
T. Palis, D. Pascoe, O. Paškevičienė, A. Pavasaris, V. 
Pažėmėnas, V. Pažiūra, G. Penney, A. Petkevi
čius, I. Petokienė, S. Petokas, J. Petras, F. Petrauskas, 
V. Petrauskas, S. Petravičius, J. Petronis, E. Pikelis, 
J. Pine, J. Plačas, J. Pleinys, V. Plukas, D. Polikai- 
tienė, K. Povilaitis, J. Prakapas, M. Pranevičius, P. 
Pranis, K. Prišmantas, prel. J. Prunskis, F. Puidokas, 
A. Puikūnas. W. Pūras.

R. Račiūnas, J. Račius, kun. A. Račkauskas, G. 
Radvenis, Fr. V. Radvina, S. Radžiūnas, A. Radžius, 
inž. J. Rasys, K. Raudys, dr. V. Raulinaitienė, K. 
Rimkus, V. Pociūnas, kun. A. Rubšys, P. Rudaitis, N. 
Ruggles, J. Rukšėnienė, J. Rumbergs, A. Ruzgas.

A. Sabaliauskas, E. Sabalis, dr. J. Sacoolidge, Č. 
Šadeika, V. Sakalauskas, J. Sakas, R. Šakienė, dr. J. 
Šalna, J. Salys, E. Samas, D. Sanders, V. Šaras, K. 
Savickus, E. Sepikienė, K. Šeštokas, V. Šeštokas, M. 
Shalins, B. Sheppard, Simaitis Realty, L. Simaitis, A. 
Šimkus (CA), A. Šimkus (Ml), M. Šimkus, O. Šimkus, 
V. Šimoliūnas, A. Simutis, J. Simutis, L. Simutis, dr. 
L. Simutis, E. Sinkys, S. Skaudienė, V. Skilandžiūnas, 
A. Skiparis, F. Skirmantas, E. Skobeika, A. Skridulis, 
Col. V. Sky, R. Šlepetys, V. Šliūpas, V. Smailis, S. 
Smaižys, kun. Z. Smilga, P. Spakauskas, Spauda Book 
Store, V. Stancelis, B. Stančikas, dr. V. Stankus, M. 
Stark, A. Stasas, J. Stempužis, H. Stevens, E. 
Stirbienė, R. Stirbys, E. Stočkus, P. Stravinskas, M. 
Strupes, J. Stukas, PhD, O. Sumanias, E. Sundstrom, 
dr. D. Surantas, M. Sušinskienė, L. Švelinis, E. Swetik.

TALKA (Hamilton), L. Tamošaitis, V. Tamošiūnas,
D. Templer, TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, B. Tiškus, V. 
Tomkus, B. Tompauskas, A. Trakis, A. Trainis (CT), 
A. Trainis (NY), A. Trečiokienė, A. Tumas, L. Tumaitė.

F. Urbelis, kun. I. Urbonas, V. Urbonas, P. Urbutis, 
V. Utara, A. Uždavinis.

A. Vaičiulaitis, A. Vaičiūnas, D. Vailokaitis, J. 
Vaineikis, A. Vaitkus (CA), A. Vaitkus (IL), J. Vaitkus, 
A. Vakselis, V. Vaksys, A. Valavičius, kun. A. Valiuška,
D. Varnas, V. Varnas, V. Vebeliūnas, E. Veimeris, A. 
Venckūnas, A. Vidugirienė, V. Vidugiris, V. Vijeikis,
E. Vilkas, dr. B. Vingis, V. Viskanta, P. Visvydas, J. 
Vitėnas, E. Volodka.

M. Wasilewski, S. Waitek.

T. Yakutis, A. Yutz.

A. Žemaitaitis, B. Žemaitis, E. Ziauzys. M. Žiemelis, 
S. Žiemelytė, P. Zigmantas, A. Zilenakas, kun. T. 
Žiūraitis, J. Zmuidzinas.

Visiems aukotojams, parėmusiems “Lietuvių 
Dienas ’ ’ nuoširdus AČIŪ!

A. Skirius — Leidėjas

“Lietuvių Dienų’’ laimingieji.
1987 m. rugsėjo 27 d., metiniame žurnalo 

piknike laimės traukimuose, dovanas laimėjo:
I- mą dovaną, dail. Jurgio Šapkaus skulptūrą — 
Feliksas Masaitis (La Mirada, CA).
II- ą dovaną — 300 dol. grynais — dr. John C. 
Sacoolidge, No. Hollywood, CA
III- ą — V. Kulpavičiaus šv. Kazimiero koplytėlę — 
Vincas Bernotą, Santa Monica, CA

Kitas dovanas: liet, plokšteles ir knygas laimėjo: 
Anthony Šopys, Glendale, CA,A. B. Mathew, Pro
vidence, Rl (Bristol),A. Mingėla, Hamilton, Canada, 
Viktorija Gurčinienė, Westchester, CA, Anastazi
ja Milkevičienė, L. A. CA, Mrs. J. Balčiūnas, 
Bolivar, OH, Antanas ir Liucija Mažeikos, Marina 
del Rey, CA, Vladas Bakūnas, L. A., CA, Lorie 
Bagdžius, Chicago, IL, Petras Smaižys, Hot 
Springs AR, A. Landsbergis, New York, NY, P. 
Gauronskas, Santa Monica, CA

Laimikiai visiems jau išsiųsti. Visiems 
dalyvavusiems “Lietuvių Dienų” loterijoje ir tuo 
parėmusiems žurnalą didelis, didelis ačiū, Jūsų 
parama daug prisideda prie žurnalo tobulinimo ir 
jo gyvybės.

Antanas Skirius
Leidėjas

PADĖKA
visiems “L. D.” pikniko 

talkininkams.
Kas tik yra rengęs bet kokius renginius gerai 

žino, kad didžiausias rūpestis yra su
rasti talkininkų! Užtai visiems talkininkams be 
pagarbos priklauso ir didelis lietuviškas ačiū!

Už nuolatinę pagalbą per kelioliką metų 
didžiausia padėka Onai Orlovienei, Juditai 
Paškauskienei ir Onai Kantienei.

Jos visos nuoširdžiai dirbo pagamindamos 
skanius lietuviškus pietus, bei juos išdalindamos 
atsilankiusiems.

Didelis ačiū ir baro talkininkams Jonui Orlovui 
ir Emilijui Veimeriui; talkininkavu
siems prie kasos ir loterijos: Mykolui 
Nauojokaičiui, Feliksui Masaičiui, Arūnui Barkui, 
Valentinui Varnui, Kęstui Uldukiui ir nuolatiniems 
padėjėjams Liucijai ir Antanui Mažeikoms; 
muzikinės dalies vedėjui — Vladui Giliui.

Didelis ačiū klebonui dr. Algirdui Olšauskui už 
salę ir pranešimus, Kalifornijos Lietuvių Radijo 
valandėlei už skelbimus.

Visiems talkininkams, viešnioms ir svečiams 
labai dėkingi:

L. D. leidėjas
ir redakcija
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LIETUVIŲ DIENOS
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS

kurios bendradarbiauja su "Lietuvių Dienomis’’

Žurnalo ir knygų

PLATINTOJAI

J. A. V-se

Chicago, III.—“Patria”, “Gifts Inter
national”, “Parama”, “Marginiai” 

Cleveland, Ohio—Andrius Mackevi
čius 

Detroit, Mich.—St. Anthony’s Parish 
Library

Los Angeles—P. Domkus 
Rochester, N.Y.—A. Sabalis 
Waterbury, Conn.—“Spauda” 
Woodhaven, N.Y.—“Romuva”

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

KANADOJE
London, Ont.—A. Puteris
Toronto, Ont. — V. Aušrotas, A. 

Kuolas,St. Prakapas
Montreal, Que.—P. Rudinskas 

(Parish Library)

LOS ANGELES, CALIF.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES 
Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30-1:00 p.p. 
VLADAS GILYS, pirmininkas

Programų koordinatorius
HENRIKAS BAJALIS 
207 N. Windsor Blvd.

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

HOLLYWOOD LOS FELIZ
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė 

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai 
Duona—German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. 
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.

Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm, —uždaryta.' Tel.: (213) 663-4747

Krautuvę perėmė nauji savininkai.

AMERIKOS BALSAS 
(VOICE OF AMERICA)

Rytinė laida 6 vai. 15 min. ryto Lietuvos 
laiku (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

BALTIMORE, MD.
“RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS”

Girdima sekmadienio rytais nuo 
10:30 iki 11:00

VVBMD—750 Kilocycles
Šios programos vedėjai:

Albert J. Juškus—4515 Wilmsiow Rd.
Baltimore, MD 21210 Tel. 366-4515

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

CHICAGO, IL. 
“Lithuanian-American Radio” 
—Amerikos Lietuvių Radijo— 

Sekmadieniais
nuo 7 vai. iki 8 vai. ryto 

iš WCEV stoties 1450 AM banga 
Programos vedėjai:
Anatolijus Šlutas

Anglų kalbos skyrelio: 
Frances Šlutienė

2646 W. 71st. St., Chicago, IL 60629 
Tel.: (312) 778-2100

BOSTON, MASS.
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

CLEVELAND, OHIO 
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima sekmadieniais 6:00-7:00 vai. vak.

Stotis WCPN, banga FM 90.3
Vedėjas—Juozas Stempužis 

4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 
44121

Telefonas: (216) 382-9268

DETROIT, MICH.
Lietuviškas Balsas—Lithuanian Voice 

WCAR—1090 BANGA LIVONIA 
Sekmadieniais 8:30 iki 9:00 vai. ryto
Visais programos reikalais kreiptis:

KAZYS GOGELIS 
13436 Garfield, Detroit, Ml 48239 

Telef.: 535-6683

LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VAL.
WPON — 1460 AM 

Pirmadieniais ir penktadieniais nuo 3-4 vai. 
vak.

Programos ved. Algis Zaparackas 
Bendradarbiai: Ant. Zaparackas, Algis 

Lapšys, Edv. Skiotys.
2222 Franklin Rd.

Bloomfield Hills, Ml 48013

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

LIETUVOS AIDAI
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 

8:30 vai vakaro
Visos laidos iš tos pačios stoties

WCEV 1450 AM banga
Programos vedėja:
Kazė Brazdžionytė

. 511 SO. NOLTON AVĖ.
WILLOW SPRINGS, IL 60480

tel.: (312) 839-2511

“LAISVĖS ŽIBURYS”
Girdima kiekvieną sekmadienį nuo 9 iki 
10 v. ryto iš WNWK stoties 105.9 FM 
banga

ROMAS KEZYS
217-25 54th Ave., Bayside, N.Y. 11364 

Telefonas: (718) 229-9134

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 pirmadienį nuo 6 iki 7 v. v. 
iš Šėtono Hali universiteto stoties

89.5 FM — banga
Direktorius — dr. Jokūbas J. Stukas
234 Sunlit Dr., Watchung, N.J. 07060 

Tel.: (201) 753-5636

ROCHESTER, NEW YORK
DAINOS AIDAS

Sekmadieniais 9:00 iki 9:30 vai. iš ryto 
stotis WZZI-FM 9I.5 mc

IŠLAIKO LIETUVIŲ RADIJO KLUBAS

Klubo valdyba: Al Gečas, pirm., R.
Kiršteinas, vicepirm., J. Krokytė, sekr.,
Rūta llgūnaitė, ižd., L. Laukaitienė, narė
320 Durnan St., Rochester, N.Y. 14621

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Bendruomenės radijo valanda

“LIETUVOS PRISIMINIMAI”

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

Vedėjas: ANTANAS PALIULIS

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 Oi., Toronto, Ont. M4C 5K2, 

Can.
Telefonas:(416) 690-3416

BALTIC BAKERY
1 JUOZAS ir ALDONA ANKAI—savininkai

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

PRAŠOME!
Pagal savo išgalės aukoti TAUTOS FONDUI

savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui—laisvąja! Lietuvai padėti 
atsistatyti, 6-šiomis 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

HOT SPRINGS, ARK.
LITHUANIAN BROADCASTING SPA

‘LEISKIT Į TĖVYNĘ’
PROGRAM DIRECTOR

SALOMĖJA ŠMAIŽIENĖ
PROGRAM EVERY SUNDAY — 7:00 A.M. 

KIXT AM 1420
204 Hilltop Dr., Hot Springs, Ark. 71913 

Res. Telephone (501)321-9641
PITTSBURGH, PA?

The First Lithuanian Radio Program in 
Pittsburgh, Pennsylvania

Pittsburgh, PA — WPIT—730 kc. 
sekmadieniais 12:30-1:00 p.m.

PROGRAMOS VEDĖJAI:
Povilas ir Gertrude Dargiai

Visais reikalais kreiptis:
2040 Spring Hill Rd., Pittsburgh, PA 15243

ROMA,’ ITALIJA
ROMOS RADIJAS

Transliuojamas kasdien nuo 20 vai. 50 min. 
iki 21 vai. 10 min. Vidurio Europos laiku 

41.15 ir 50.34 metrų bangomis

Vedėjas; Dr. J. Gailius 
Circonvallazione NOMENTANA 162

VATIKANAS, ITALIJA
Programa transliuojama 8 kartus savaitėje 
Sekmad. rytais 10:30-11:00 Lietuvos laiku 
ir kiekv. vak. 20:15-20:30 Lietuvos laiku

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų

Vedėjas: Kun. V. Kaziūnas

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO

LITHUANIAN DAYS, 198/, NOVEMBER 23



Šalin Šetone
Begone Satan
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