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Double anniversary of composer Vladas Ja- 
| ku'benas.

On his 70th birthday the eminent musicolo-
1 gist would have a 50 yeans continuity of creative 
gg work to look back upon. Presently a Chicagoan 
§ since his post-World War II emigration from 
gg Lithuania, the active composer chooses to carry 
gj on with his labors, however.
2 Morever, Jakubėnas attempted composing at 
gg the age of 8 already, dedicated a waltz for piano, 
Į 4 hands, to his mother in the romantic country- 
J side of Biržai. His earnest studies of music be- 
j| gan there later, in 1918 after returning home 
| from emigration to Russia during WWI. Then 
gg ca,me studies at “Aušra” Gymnasium in Kaunas 
J and further musical education at the J. Nau- 
I jalis conservatoire (1920). His composition pro-
■ fessor was J. Tallat-Kelpša. V. Jakubėnas dates 
gg his professional career from this period (1923) 
Į when he composed the song “Flowers of Hay”.

Next he attended the Riga Consevatory (1924- 
g 1928) — and gave a performance of his piano
■ compositions in Kaunas. The good reception 
U allowed V. Jakubėnas to reach the High Acade- 
| my of Music in Berlin for advanced studies.

After these years, from the 1930’s, in Lithua- 
g nian music life V. Jakubėnas name and presence 
1 had become a landmark: virtuoso pianist, com- 
1 poser, music critic and journalist associated 
s with the principal publications of the country, 
s professor at the Kaunas Conservatoire.

His greatest achievement in the United States 
B V. Jakubėnas considers to be — the ability to 
1 carry on his professional, musical activities 
| under conditions of emigration He is presently 
jg in Chicago also active as organist, conductor, ac-
■ companist and pedagogue, conductig a piano 
1 studio of his own.

For more see article by A. Šimkus on pages 
B 5, 6 and 7.

Paskutinis ’/ Back Cover

Viena iš M. Žymantienės iliustracijų lietuvių 
J liaudies dainoms apie Vilnių.

Daugiau iliustracijų — 14 ir 20 puslapiuose.
Another of the illuistrations by Maria žyman- 

gj tas for the book of Lithuanian Folksongs on 
B Vilnius by G. Krivickas — of which a conspect 

is given in this issue.



KARIUOMENĖS SUKAKTIS

Rašo Stasys Raštikis

Nepriklausomos Lietuvos kariuomene bu
vo oficialiai atkurta Lietuvos sostinėje Vil
niuje 1918 metais laipkričio 23 dieną. Vadi
nasi, šiais metais minima jau 55-toji mūsų 
kariuomenės atkūrimo metinė sukaktis.

Daug nuopelnų turėjo Lietuvos kariuo
menė pirmose kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės. Pirmųjų lietuvių kovotojų-sa- 
vanorių kūrėjų, pašauktųjų karių, šaulių ir 
partizannų krauju buvo apšlakstyti Aukštai
tijos, Žemaitijos, Dzūkijos, Vilnijos ir iš da
lies Mažosios Lietuvos kautynių laukai. Tuo
se laukuose paaukojo savo gyvybes 1.444 
Lietuvos kariai, šauliai ir partizanai, tame 
skaičiuje 57 karininkai ir 4 karo valdininkai. 
Sužeistųjų tose kautynėse buvo 93 karinin
kai, 2.438 puskarininkiai ir kareiviai ir 146 
šauliai partizanai. 163 tų kautynių dalyviai 
liko karo invalidais visam savo gyvenimui. 
Per tą karą Lietuvos kariuomenė iš viso, 
skaitant ir su mirusiais nuo žaizdų ir ligų, 
neteko 4.256 savo kovotojų. Tai buvo lietu
vių tautos ir jos kariuomenės sumokėta kai
na, auka už Lietuvos nepriklausomybę. At
sižvelgiant Į tuometini Lietuvos gyventojų 
skaičių, tai būtų tiek, kiek, pavyzdžiui, jei 
Jungtinės Amerikos Valstybės iš karto ne
tektų viename tokiame kare net apie pusės 
miliono savo karių.

Per tą nepriklausomybės karą už narsumą 
ir pasižymėjimus kautynėse 269 karininkai 
ir 1.184 viršilos, puskarininkiai, eiliniai, šau
liai ir partizanai buvo apdovanoti Vyties 
Kryžiais. Lapkričio 23-čioji yra ir tų Vyties 
Kryžiaus kavalierių šventė.

Anos ginkluotos kovos už Lietuvos laisvę 
— tai vienas iš gražiausių ir garbingiausių 
puslapių Lietuvos istorijoje. Tai buvo bend
ras, didelis, vieningas ir kupinas patriotizmo 
ir entuziazmo mūsų tautos istorinis žygis 
prarastai Lietuvos valstybei atstatyti, sveti
mųjų sumindžiotoms mūsų teisėms atgauti 
ir lietuvių tautos laisvei iškovoti. Tame lais
vės žygyje tada tiesioginiai ar netiesioginiai 
dalyvavo visa lietuvių tauta.

Tame kare dalyvavę lietuviai kariai patys 
veržėsi į kautynių laukus, kovojo, kentėjo, 
vargo rusų bolševikų ir lenkų nelaisvėje. Vi
si jie kovojo ne dėl karjeros, ne dėl Vyties 
Kryžių, ne dėl pažadėtos žemės sklypų, ne 
dėl asmeninių interesų, ne dėl algos, kurios 
jie 1919 metais negaudavo net per ištisus 
mėnesius. Jie kovojo už Lietuvą, už laisvę. 
Ir ta kova buvo laimėta. Kariai ir šauliai

LIETUVOS KARIAI PRIE VILNIAUS KATEDROS 1939 METAIS.

aukojo savo gyvybes ir vėliau, per Klaipė
dos krašto atvadavimą ir per ilgiau užtru
kusias kovas su lenkais vadinamoje neutra- 
linėje zonoje.

Praėjus dviem dešimtmečiams, pirmųjų 
kovų už Lietuvą dalyviai ir vėlesni nepri
klausomos Lietuvos kariuomenės kariai su 
didele širdgėla apgailestavo, kad dėl susidė
jusių katastrofiškų aplinkybių jie negalėjo 
organizuotai dalyvauti naujame Lietuvos 
laisvės gynime. Tačiau ir tada, ir kiek vė
liau, lietuviai kariai ir šauliai aukojosi ir 
tęsė kovą už Lietuvą ir pačioje Lietuvoje, 
ir Il-ojo pasaulinio karo frontuose, ir rusų 
NKVD bei vokiečių Gestapo kalėjimuose ir 

jų koncentracijos stovyklose, ir žiauriame iš
trėmime. Tik prisiminkime lietuvių karių ir 
buvusių šaulių patriotinę veiklą rusų orga
nizuotame 29-me lietuvių korpe, lietuvių su
kilime prieš rusus 1941 metais, lietuvių savi
saugos daliniuose, vietinėje rinktinėje, lietu
vių partizanų ilgoje kruvinoje tragedijoje ir 
lietuvių aktingoje rezistencijoje prieš rusus 
ir vokiečius okupuotoje Lietuvoje. Visuose 
tuose Įvykiuose lietuvių aukos buvo didelės.

Ir vadinamaisiais taikos metais, pasibaigus 
pirmajam karui už Lietuvos nepriklausomy
bę, Lietuvos kariuomenė nebuvo užmigusi 
ant laurų ir nenuleido savo rankų, bet visą 
laiką labai sunkiai ir atsidėjusi dirbo, mokė

LIETUVIŲ DIENOS, 1973, LAPKRITIS 3



Paminklas Antanui Juozapavičiui, pirmajam ka
rininkui, žuvusiam Lietuvos nepriklausomybės 
kovose 1919 vasario 13 d.

Monument for A. Juopapavičius, the first 
Lithuanian officer wo gave his life in the Wars 
for Lithuanian Inedependence in 1919.

aukų, jų nuopelnų bei troškimų ir kartais 
kaltinančių net už tuos įvykius, kurie visai 
nepriklausė nuo mūsų karių. Ar negana bū
tų kaltinti tik savuosius, kada jau visam pa
sauliui yra labai gerai žinoma, kad 1940 me
tas ne tik Lietuva, bet ir Latvija su Estija, 
Vokietijai ir Rusijai susitarus jas pavergti, ir 
niekam nepadedant, buvo patekusios į tokią 
tarptautinę katastrofą, iš kurios jos pačios 
jokiomis savo jėgomis, nei politinėmis, nei 
karinėmis, negalėjo išsigelbėti.

Visada prisiminkime, mieli tautiečiai, kad 
nepriklausomos Lietuvos kariuomenė nebu
vo kažkokia atsiskyrusi nuo savo tautos or
ganizacija, bet tai buvo gyva ir nedaloma 
organinė savo tautos dalis, kuri džiaugdavo
si, kaip visi mes, savo tautos laimėjimais ir 
kartu su visais liūdėdavo savo tautos nelai
mėmis. Juk kariai tai tie patys mūsų brangūs 
ir mieli sūnūs, broliai ir tėvai.

Buvę Lietuvos kariuomenės kariai, ypač 
pirmieji kariai savanoriai, nors dabar jau yra 
pasiekę gražios senatvės, nesustingsta vien 
tik anų senų laikų prisiminimuose, bet seka 
ir dabartinį lietuvių gyvenimą tėvynėje ir 
išeivijoje, ir daugelis jų dar aktingai daly
vauja mūsų visuomeninėje, politinėje ir kul
tūrinėje veikloje.

Senų lietuvių karių skaičius nuolat mažė
ja. Išgyventieji metai vis daugiau jų nuneša 
į amžinybę. Negailestingoji mirtis be pasi
gailėjimo skina savo aukas. Jau gana greitu 
tempu artėja laikas, kada turėsime palydėti 
į kapus gal jau paskutinį savanorį kūrėją, 
paskutinį Vyties Kryžiaus kavalierių, pasku
tinį pirmųjų ginkluotųjų kovų už Lietuvos 
nepriklausomybę dalyvį, gal net paskutinį 
nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kari
ninką ar kareivi, c C

Daugumas tų kovotojų nepalūžo ir nepa- 
luš iki savo mirties. O jei kartais ir atsiranda 
vienas kitas, kurio fizinės ar moralinės jėgos 
suklumpa po nepakeliama gyvenimo našta, 
ir jis turi palikti bendrosios rikiuotės gretas, 
tai vis tik galima tvirtinti, kad likusi rikiuotė 
dėl to neiširs, bet dar labiau susiglaus.

Paminklas ant kapo Povilo Lukšio, pirmo karei
vio, žuvusio Lietuvos nepriklausomybės kovose 
1919 m. vasario 8 d.

• Monument for P. Lukšys, the first Lithua
nian soldier who died in the Wars for Lithuanian 
independence in 1919.

Mieli tautiečiai, neleiskime susmukti pir
mųjų Lietuvos savanorių dvasiai. Ji mums 
dar yra ir bus labai reikalinga.

Daugiau meilės savo tautai, daugiau vie
nybės, pasiryžimo ir vilties.

mūsų jaunuolius karinių dalykų ir ruošėsi 
savo ateities uždaviniams. Kariuomenė, per 
kurios eiles perėjo net keli šimtai tūkstan
čių geriausių ir sveikiausių lietuvių vyrų, 
buvo ne tik Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės saugotoja, bet ir didelė patriotizmo 
mokykla. Nemanykime, kad ir vėlesni lietu
viai partizanai ir nauji kovotojai savaime bu
vo atsiradę. Juk beveik visi jie buvo Lietu
vos kariuomenės auklėtiniai.

Ir dabartiniame pokariniame laikotarpyje 
lietuvių išeivių organizacijose ir jų veikloje 
buvusių Lietuvos kariuomenės karių įnašas 
yra labai žymus.

Liūdna ir skaudu, kad kartais atsiranda 
balsu, neįvertinančiu lietuviu kariu sudėtų C7 4. C C C
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Lietuvos kariuomenės tankas Foto V. Noreika 
A tank of the Lithuanian Army.



V. Jakubėnas diriguoja savo dainas New Yorke 
su soliste A. Stempužiene.

• V. Jakubėnas conducting at a concert of 
his songs in New York; soloist is A. Stempu- 
žienė.

KOMPOZITORIAUS VLADO JAKUBĖNO DVIGUBA SUKAKTIS
Rašo Algis Šimkus, Chicago, Illinois

Šiais metais sukanka Chicagoje gyvenan
čiam mūsų žinomam muzikui-kompozitoriui, 
pedagogui ir publicistui Vladui Jakubenui 
70 metu amžiaus ir kartu 50 metu nuo kū- c c
rybinio darbo pradžios.

Vladas Jakubėnas gimė romantiškojo Bir
žų ežero pakrantėje, asketiškai rimtos lietu
vių evangelikų reformatų bažnyčios kleboni
joje. Jo tėvas, kun. Povilas Jakubėnas buvo 
geležinės valios ir griežto lietuviško nusista
tymo asmuo. Nors motina Halina buvo len
kų protestantų kilmės, gimusi ir augusi 
Maskvoje aukšto caro valdininko šeimoje, 
Jakubėnų vaikai iš pat mažens šalia lenkų 
bei rusų kalbų buvo mokomi ir lietuviškai 
rašyti.

Su muzika Vladas susidūrė jau ankstybo
je jaunystėje. Mat, tos pačios parapijos ku
nigo senioriaus Mieszkowskio dvi dukterys 
ir sūnus buvo rimtai mokomi muzikos. Vie
na jų, Maskvos konservatorijos fortepijono 
studentė, tapo pirmąja Vlado muzikos mo
kytoja, nors busimasis muzikas iš pradžių 
šioms pamokoms didesnio entuziazmo ir ne
rodys. Tačiau kartą pradėjęs mokytis ir ne
trukus sulaukęs 8 metų amžiaus, jis pasiro
dė turįs gerą klausą, pažymėtiną gabumą 
skambinti fortepionu ir ... užsispyrimą rašyti 
nuosavą muziką. Artėjant motinos gimtadie
niui, jis panoro sukurti jos garbei valsą, gro
jamą keturiomis rankomis. Deja, šis “šedev
ras”, atrodo, bus dingęs karo liepsnose.

LIETUVIŲ DIENOS, 1973, LAPKRITIS

1915 metais, prasidėjus karui, rusų valdžia 
Jakubėnų šeimai, kaip “nepatikimiems” re
formatams, įsakė iš Biržų evakuotis į krašto 
gilumą. Apsistota netoli Maskvos. Tėvas ne
trukus buvo iškviestas į Petrapilį tenai susi
kūrusio Lietuvių Komiteto. O šeima liko gy
venti Maskvos miškų pakraštyje prisiglaudu- 
sieme vasarnamių miestelyje. Čia motina ne
trukus iš kažkur sugebėjo įsigyti fortepijoną, 
kad Vladas galėtų tęsti dar Biržuose pradė
tas muzikos pamokas. Dabar tačiau jau vis- 
mažiau ir mažiau bereikėjo jį raginti prak

tikuotis. Tuo laiku Maskvoje išgirdęs porą 
žymių muzikinių koncertų su garsiais solis
tais ir paskatintas pas motiną besilankančios 
muzikalios giminatės, kuri mėgusi per die
nas skambinti rimtą muziką, jis pasidarė žy
miai uolesnis ir pradėjo daryti pastebimą 
pažangą.

1918 m. vasarą, dar vokiečių karo valdžiai 
tebesant Lietuvoje, Jakubėnų šeima sugrįžo 
į Biržus. Tarp senesniuose klebonijos namuo
se paliktų ir išlikusių nedaugelio žemiškųjų 
gėrybių rasta ir senasis fortepijonas. Vladas 
dabar prie jo jau sėdo kaip prie seno draugo 
ir pradėjo visai rimtai domėtis ir analizuoti 
Beethoveno, Haydno, Mozarto ir kitų klasiš
ką muziką, kurios gaidų to laiko Biržuose 
pasitaikė užtikti.

1920 metų rudenį Vladas, jau šešiolikos 
metų jaunikaitis, išvyksta į Kauno Aušros 
gimnaziją. Kaune jis taip pat tuojau įstoja 

į Juozo Naujalio muzikos mokykloje E. Bil- 
minaitės-Čiurlienės vedamą fortepijono kla
sę. Nesant toje mokykloje kompozicijos pa
mokų, pirmųjų harmonijos pradų pradeda 
mokytis pas Juozą Tallat-Kelpšą.

V. Jakubėnas po koncerto su Polyna Stoska ir 
muz. K. Steponavičium.

• After the concert, with colleagues.
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V. ir D. Jakubėnai atostogauja Colorado kal
nuose.

• Composer Vladas Jakubėnas and his wife 
spending their vacation in the Rookie Moun
tains.

Gyvenimas pokario Kaune nebuvo leng
vas. Fortepijonu skambinti ruošiantis pamo
koms jaunuoliui tekdavo eiti pas pažįstamus. 
Mokslas gimnazijoje buvo nutrauktas ilges
ne moksleivių išvyka į lenkų pafrontę. Pra
leidus dvejetą metų varginančiose aplinky
bėse, trapaus jaunuolio sveikata pradėjo šlu- 
uoti ir teko grįžti į Biržus, kur 1923 m. bai
gė gimnaziją.

VI. Jakubeno piano studijos mokinių grupe 1973.
• At the piano studio of VI. Jakubėnas: the 

class of 1973.

6

Muzikinio išsilavinimo užuomazga tačiau 
jau buvo padaryta. Savo profesinės muziki
nės kūrybos pradžia Vladas Jakubėnas laiko 
1923-24 m. žiemą sukurtą dainą Kazio Binkio 
žodžiams “Gėlės iš šieno”. Ši daina sulaukė 
publikoje pasisekimo ir bus daug prisdėjusi 
jaunam kompozitoriui apsisprendžiant visiš
kai pasišvęsti muzikai.

Netrukus pradėta daryti pastangos gauti 
valstybinę stipendiją pagilinti muzikos stu
dijas užsienyje. Tačiau, net ir pačiam Kiprui 
Petrauskui bandant paveikti to laiko Švieti
mo Ministeriją, evangelikui reformatui tokios 
stipendijos išgauti nepavyko. Tada Vladas, 
tėvo remiamas, išvyko į artimesnę Rygą, kur 
konservatorijai vadovavo žymus latvių kom
pozitorius J. Vitols, buvęs Petrapilio konser-

Su grybais...
• With a fresh picking muschrooms.

Kompozitorius Vladas Jakubėnas savo darbo 
kambary.

• V. Jaikubėnais in his studio.

vatorijos docentas, pas kurį buvo mokęsi vi
sa eilė vyresniųjų lietuvių kompozitorių. 
Rygoje Jakubėnas išėjo griežto stiliaus, sis
temingą ir išbaigtą kompozicijos kursą pa
gal žinomojo rusų kompozitoriaus ir teore
tiko Rimskio-Korsokovo nustatytas gaires. 
Bestudijuodamas Rygoje, jaunasis muzikas 
uoliai lankė ten gausiai vykstančius vietinių 
bei užsieninių muzikų koncertus, kuriuose 
turėjo progos susipažinti ir su naujesne to 
laiko Vakarų muzika, ypatingai tuo laiku po
puliarių prancūzų ir italų impresionistų De
bussy, Ravelio, Respighi ir su tada tarptau
tiniai begarsėjančiais rusų modernistais Stra- 
vinskiu ir Prokofjevu.

Baigęs Rygos konservatoriją, kompozito
rius Vladas Jakubėnas 1928 m. birželio mė
nesyje surengia Kaune savo kūrinių koncer
tą. Jame jis pats paskambina savo sonatą bei 
kitus kūrinius ir akomponuoja jo kūrinius 
atliekantiems smuikininkui Vladui Motiekai- 
čiui ir solistei E. Kardelienei, kuri, tarp ki
tų, atlikta ir “Gėlės iš šieno”.
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Jaunasis kompozitorius vakarietiškos įta
kos ištroškusių laikinosios sostinės kultūri
ninkų priimamas labai palankiai ir dabar 
jau netrukus pasiūloma Švietimo Ministerijos 
stipendija pagilinti žinias Berlyno Aukštojo
je Muzikos Akademijoje. Ten jis priimamas 
į “Meisterklasse”, vedamą prof. Franz 
Schrecker, pragarsėjusio povagnerinės ro- 
mantiškai-impresionistinės krypties vokiečių 
kompozitoriaus. Ši klasė turėdavo tiktai 6-7 
studentus, jau pasireiškusius kompozicijoje, 
ir statė gana aukštus reikalavimus. Jakubė- 
no tuo laiku parašyti kūriniai “Preliudija ir 
triguba fuga stygų orkestrui”, Stygų kvarte
tas ir vienos dalies simfonija buvo atlikti 
Berlyno Akademijos koncertuose ir buvo pa
lankiai paminėti didžiuosiuose Berlyno laik
raščiuose.

Priešhitlerinis Berlynas buvo tapęs vienu 
iš žymiausių pasaulinių muzikos centrų. Čia 
gyveno ir veikė naujoviški kompozitoriai — 
A. Schoenberg ir P. Hindemith, čia dažnai 
lankydavosi visos pasaulinės muzikos garse
nybės. Berlyne veikė 3 operos teatrai, buvo 
pirmaeilis filharmonijos orkestras, dirbo žy
mūs choriniai ir kameriniai ansambliai. To
kia kultūrinė aplinka, greta aukšto lygio pa
skaitų Akademijoje, greitai praturtino jauno 
studijozo žinių lobyną ir suteikė jam platų 
kultūrinį akiratį. Šios ypatybės, kartu su 
įgimta inteligentiškai kultūringa tolerancija, 
tapo charakteringiausiais Vlado Jakubėno 
asmenybės bruožais visam gyvenimui.

Grįžęs 1923 m. Kaunan, V. Jakubėnas pa
skiriamas mokytojauti Kauno konservatorijoj, 
kur jis išdirbo iki pat pasitraukimo iš Lietu
vos. Šalia pedagogo darbo, čia jis netrukus 
pasižymi ir žurnalistikos gabumais. Tampa 
nuolatiniu “Lietuvos Aido” mizikiniu recen
zentu; dažnai rašo muzikinės kultūros temo
mis “Naujojoj Romuvoj”, “Vaire” ir kt.

Nežiūrint gausių tiesioginių darbų, V. Ja
kubėnas nepamiršta ir kūrybinių užsimoji
mų. Jis sukuria visą eilę solo bei choro dai
nų ir mažesnių veikalų fortepijonui, smuikui 
ir volončelei ir kitų. Kaune parašyta ir at
likta jo antroji, jau trijų dalių, simfonija, or
kestrinė rapsodija, solo liaudies dainos su 
simfoniniu orkestrų ir kiti kūriniai.

1940 m. liepos mėn. veda kaunietę Olgą 
Kaluginaitę. Juos sutuokė Vlado tėvas, kun. 
prof. Povilas Jakubėnas paskutinę bolševikų 
panaikintą bažnytinių sutuoktuvių galiojimo 
dieną. Jau antrojo pasaulinio karo audroms 
prasidėjus, Jakubėnas užbaigė rašyti savo 
trečiąją simfoniją ir kūrė Valst. Teatro užsa
kytą baletą “Vaivos juosta”, kuris, deja, liko 
neužbaigtas. (Įdomu paminėti, kad šio bale
to vieno užbaigto veiksmo partitūra buvo nu
siųsta į žydų ghetto perrašyti orkestro bal
sams ir ten dingo bendrame chaose).
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Gastrolės Anglijoje. — A. Dambrauskaiė, S. 
Baras, I. Nauragis, G. Kalvaitytė, V. Jakubėnas.

• On the tour to Britain.

Į Vokietijos tremtį VI. Jakubėnas su žmo
na pasitraukė palikdamas neįvykdytų eilę di
desnių kūrybinių užsimojimų ir keletą rank
raščių. Nors DP stovyklų laikotarpis ir ne
buvo vaisingas kūryba, Jakubėnas tada pa
sireiškė organizuodamas ir dažnai akmpo- 
nuodamas lietuvių solistų koncertuose. Kaip 
akompaniatorius jis dalyvavo abiejuose tada 
plačiai nuskambėjusiuose mūsų žymiųjų so
listų koncertuose viešnagėse Anglijoj.

Atvykę į JAV Jakubėnai įsikūrė Chicago- 
je. Paties kompozitoriaus žodžiais, charak
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teringiausia šio jo gyvenimo laikotarpio te
ma buvo kova už būvį: pastangos susidaryti 
kiek galint normalesnį pragyvenimą iš savo 
profesijos—muzikos. Tai jam, bendrai imant, 
pavyko, nors ne be daugelio sunkumų ir 
nusivylimų.

Šalia savo kompozicijų, Chicagos ir bend
rai Amerikos lietuvių gyvenime VI. Jakubė
nas yra įmynęs pėdsakus kaip koncertinis 
akompaniatorius, vargonininkas, dirigentas, 
recenzentas ir ypatingai kaip pedagogas nuo-

Nukelta i 9 psl.

Kompozitorius V. Jakubėnas ir violončelistas M. 
Saulius

• Composer V. Jakubėnas with the late cel- 
loiist M. Saulius.



Kilusi iš Vilkavišikio aps., Alvito vis., čičkų 
kaimo, kur augo K. Bradūno ir Salomėjos Ne
ries kaimynystėje. Baigusi Vilkaviškio gimna
ziją, studijavo Kaune, Vilniuje, Paryžiuje pran
cūzų kalbą ir literatūrą. Vėliau gyveno Vokieti
joje ir Austrijoje. šeima ir sunkūs kūrimosi 
metai neleido atsidėti kūrybai. 1960 m. su vyru 
Jurgiu Gyliu ir šeima persikėlė į Ameriką ir 
čia 1963 m. išleido pirmąją savo poezijos kny
gą “Vynuogės ir kaktusai”.

šioje knygoje poetė daug vietos skiria tėvy
nėje pasilikusiam ir ten mirusiam savo tėvui. 
Tėvo tema yra gili, akcentuota ir poetiškai iš
sakyta. ši tema mūsų poezijoje yra naujas da
lykas, nes visada pirmoje eilėje buvo apdainuo
jama motina.

J. švabaitės poezijoje nėra švelnaus melan
choliško lyrizmo, nėra taip pat ir erotiškų išgy
venimų. Ji yra gyvenamojo laiko realistė; rami, 
gaivališka, liečianti savo asmenišką gyvenimą, 
savo tautos nedalią, vietomis susiliejančią su 
žmonių problemomis ir religija. Jos temos kyla 
iš skaudžios tremties kasdienybės, atpasakotos 
parinktu žodžiu. Knygoje savotiškai naujas Aus
tralijai skirtas skyrelis, kuriame poetė labai ryš
kiai tapo ekspresionistinį, nors realiai ryškų 
Australijos paveikslą. Nors šio krašto gamto
vaizdis ir labai svetimas poetės sielai, bet ji 
nemeluotu poetišku žodžiu sugebėjo sukurti ti
pišką Australijos paveikslą, kuris Australijoj 
gyvenusiam skaitytojui primena ten gyventų 
dienų nuotaikas ir vaizdus. Aust alijoje gyven
dama ji rašė straipsnius, noveles, eilėraščius, 
kuriuos spausdino “Tėviškės Aiduose”. Moky
tojavo savaitgalio mokykloje.

Lietuvoje savo eilėmis reiškėsi “Ateityje”, 
“N. Vaidilutėje”, “Moteryje”, ”N. Romuvoje”, 
išeivijoje — “Aiduose”, “Drauge”, ’’Laiškuose 
Lietuviams”, ’Lietuvių Dienose” ir kt.

šiemet išleido naują eilėraščių rinkinį “Sep
tyni saulės patekėjimai” ir jaunimo konkurse 
labai gerai įvertintą apysaką jaunimui “Gabriuko 
užrašai”. Naujame rinkinyje atskleidžiama dau
giau moters buitis ir requiem savo draugams.

□

JULIJA ŠVABAITĖ

Iš naujos knygos “Septyni saulės patekėjimai”

PENKTADIENIS

Kaktusai miršta lange — 
Penktadieni
Aš visada liūdnai nusiteikusi, 
Aš visada kažkaip mažėju — 
Esu beveik nematoma.

Penktadieni mirštu lange — 
Permatoma
Ir popierinė —
Bejėgė
Prieš savo pabaigą,
Amymonė
Prieš savo pradžią — —

POETE JULIJA ŠVABAITĖ GYLIENĖ

Julija Švabaite-Gyliene

SVEČIAI

Ištrauka iš apysakos “Gabriuko užrašaiJ

Nešiodamas mažąją Sigutę ant kukurių, aš 
slankioju po visus kampus, apsivilkęs tuo 
kaubojišku švarku su kutais ir žvaigždutėmis, 
apsijuosęs blizgančiu diržu. Dabar tik trūks
ta kaubojiškų pušnių...

Štai ir ponas Krakaitis, toks linksmas, pla
čiu veidu, didelėm akim, rankom ir kojom. 
Jis visus prajuokina, pasakodamas visokias 
išdaigas ir nuotykius.

Pono Krakaičio unguriai yra geriausi vi
same pasaulyje!

Niekas tiek nepagauna ir nemoka išrūkyti 
ungurių, kaip jis, todėl aš manau, kad jam 
ir mano tėtis ir ponas Valius pavydi. Visi tik 
ir kalba apie tuos ungurius.

—Visai, visai lengva gaudyti ungurius, — 
pasakoja jis. — Tik nuvažiuoji prie Waramba 
upės, užmeti meškerę, — tegu sau plūdė plū
duriuoja vandeny. Kitą galą tos meškerės 
užriši ant savo kojos didžiojo piršto ir atsi
guli ant kranto. Ponai, taip ramu, vakaras... 
Tylu, kukabūros tik ko, ko,ko, ko, ka, ka, 
ka, ka sau snausdamos kūksi, cikados groja 
medžiuose... Truputį ir užsnūsti, kodėl ne? 
Liktarna sau dega, prigesinta ant kranto, 
uodai nelenda. Na, ir lauki snūduriuodamas. 
Staiga ima traukti kojos pirštą! Šoki kaip 
kulka iš vietos ir bėgte prie upės... Tuoj 
čiupt už meškerės ir — ponai, didžiausias 

ungurys! Ir vėl grįžti, ir vėl guli, meškerės 
galą ant didžiojo kojos piršto užsirišęs...

Visi tik klauso, o seilės varva. Varva jos 
ir man. Tada aš nuslenku į valgomąjį, kur 
ant stalo sukrauti valgiai. Aš nieko nenoriu, 
tik pono Krakaičio ungurių, kurie apdėlioti 
citrinos gabalėliais, juoduoja stalo vidury.

Tada valgau pasigardžiuodamas ir apsi
laižydamas.

Ponas Krakaitis viską žino apie žuvis ir 
žuvavimą. O apie ungurius jis rengiasi para
šyti knygą.

Paskui girdžiu mamos balsą:
— Žinote, gavom laišką iš mano brolio. Jis 

kviečia mus važiuoti Amerikon. Sakau, Sta- 
siuk, gal važiuokim? Ir dalį kelionės išlaidų 
žada apmokėti. Sako brolis, taip toli jūs te
nai toje Australijoj — pasaulio gale... Atva
žiuokite, kartu vargą vargsim...

— Ponia Gabriene, kas galėtų sakyt, kad 
Amerikoj vargas? — nusistebėjo ponia Kra- 
kaitienė.

— Na, ką jau čia ir kalbėt, — kimšdamas 
savo pypkę, įsiterpia ponas Valius. — Geras 
kraštas ir gana. Visus šelpia, visiem padeda. 
Beveik kiekvienas žmogus turi automobilį. 
Pėsti nevaikšto.

Aš žiūriu pro langą. Gatve lėtai pro šalį 
slenka automobiliai. Suskaitau iki dešimt — 
tik viena mašina pravažiavo. Suskaitau iki 
dvidešimt — vėl tik viena. O pėsčių gana 
daug praeina. Vienas du trys — jie eina ir 
eina. O ten, Amerikoj — visi tik mašinom... 
Kadilakais, Mercedes, Buickais, Pontiakais...

Va, pravažiuoja tramvajus. Amerikoj nėra 
tramvajų. Tai jau pasenęs dalykas, — sako 
ponas Ralys.

Aš noriu į Ameriką!
— Žmonės, jūs žmonės! — kalba galva lin

guodamas Krakaitis. — Mašinas tai turi kiek
vienas, o ar vandeniu jos važiuoja- Ne van
deniu, o benzinu, ponai! Pažiūrėkit į Čika
gos fotografijas. Vieni dūmai! Broliuk, nė 
dangaus pro dūmus nematysi. O čia, va, dan
gus visai taip, kaip Lietuvoj...

Ir visi sužiūra pro langą.
Tikrai, toks mėlynas dangus. Visai taip, 

kaip Lietuvoj...
— Na, bet čia ir šilta... Va, reikia be kak

laraiščių ir be švarkų svečiuose sėdėti, — 
ginčija Valius. — Ak, tie karščiai, karščiai...

— Koki čia karščiai, — juokiasi Krakaitis.
— Vakare taip atvėsta, kad megstinių reikia. 
O naktį miegat po patalais, Čikagoj tai mirk- 
tumėt prakaite visą vasarą.

— Ten dabar sniego iki kaklo, — žiūrėda
mas pro langą tęsia savo kalbą Valius. — 
Galėtume, va, sau slidinėti per Kalėdas, 
čiuožti, o vaikai — rogutėmis....

— Aš pasiilgau giminių... Aš pasilgau snie
go, aš pasiilgau šiaurės... — beveik susigrau
dina mama. — Aš labai noriu važiuoti i A- c 
merika... c

— Gangsterių kraštas, ponia! — nenusilei
džia Krakaitis. — Žmogų užmuša kaip musę.
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Atima pinigus, peiliu į šoną — ir nėr.
— Gali ir čia užmušt... — palinguoja galva 

Vailenė.
— Žinoma, gali, — iš lėto dėsto daktaras 

Kamantas. — Bet va, jau tiek metų gyve
nam, o kiek užmuša? Ten užmuša kiekvieną 
diena, c

— Man tai ir čia gerai, — linksmai sušunka 
tėtis. — Bet ir Amerikon jau seniai užsirašęs. 
Ir dokumentai sutvarkyti. Bet nevažiuosim. 
Ir Amerikoj ne mūsų tėvynė. O koks čia skir
tumas? Va, švenčiam sau Kalėdas, nedrebė
dami nuo šalčio. Ir toki narna kažin ar Ame- c c
rikoj galėčiau turėti? Žinoma, aplūžęs, — nu
sijuokia jis. — Bet kiek vietos! O ar negerai? 
Žiūrėk, kiek svetelių!.. — Ir jis pila visiems 
gaivinantį gėrimą.

— Na, man jau tai niekas neįrodys, kad 
Amerika blogas kraštas, — nešdamas pilną 
maisto lėkštę iš valgomojo lėtai kalba ponas 
Balys. — Doleris — tai vistiek doleris. Ir už
darbiai ten geresni, ir gyvenimo standartas 
visai kitas. Ir automobiliai geresni.

— Automobiliai! šoka jam priešais Krakai- 
tis. — Koki ten automobiliai! Pavažiuoja, pa
važiuoja, ir stop. O žiemą tai druska padan
gas suėda. Po poros metų ir pirk naują. O 
čia, va, mūsų, sakykim, kad ir Holden. Va
žiuoji, važiuoji, jau rodos, sena, sukliurusi, o 
eina ir gana. O angliškas Austin, Morris Mi
nor!.. Ką jau čia šnekat, ponas!

Aš tuo tarpu galvoju apie mūsų visai su
lūžusį Holden ir žinau, kad mes čia niekada, 
niekada neturėsime geresnio automobilio.

Iki vakaro svečiai nesiskirsto.
Visi pasigenda kunigo Vosyliaus. Jis šian

dien Geelonge, krikštynose. O ponai Sau- 
laičiai laukia mūsų ryt atvažiuojant.

Ponios, susėdusios kieme po medžiais, šne
ka apie madas ir valgius.

— Ne, ne, tik nereikia dėti kiaušinių su 
baltymais į žagarėlius. Bus kieti kaip akmuo. 
O ponia Sakalauskienė geriausiai verda bul
joną — per visą dieną ir naktį, prancūziškai, 
prancūziškai, ponia... Tai išeina kaip krišto
las... Žinot, ponia, aš nemėgstu ponios Mik
šienės. Ji tokia nedraugiška, visi jai negeri, 
visi jai per prasti! O kas ji, — kas jau ji buvo 
Lietuvoj? Niekas, niekas, ponia... Tik nevir- 
kit cepelinų ant didelės ugnies... Į vandenį 
įdėkt krakmolo, tai niekad nesuirs... Ak, ko
kia graži ta Kamantienė... O, ponia Gabrie- 
ne, koki šviesūs jūsų plaukai ir kaip blizga... 
Ramunėlėm, ramunėlėm, ponia... Jūs tokia 
smulkutė, nė svorio neprideda!... o tie vaiku
čiai...

Taip jos kalba ir kalba be sustojimo.
— Ką čia amerikonai, — girdžiu per langą 

pono Krakaičio balsą. — Rusai turi jau ir 
sputniką, o amerikonai nė šnipšt. Vis iš pas
kos. Lekia sau sputnikas, o Kruščiovas sau 
juokiasi, pilvą susiėmęs...

Aš jaučiuosi labai pavargęs... Pauliukas su 
Sigute jau paguldyti ant tėvelių plačios lo-

Vilkaviškio gimnazijos literatų būrelis 1937 m. 
Vidury — lietuvių k. mokytojas B. Palekas.

Iš kairės: P. Žilinskas, K. Bradūnas, J. Gra
žulis, V. Natkevičius, E. Danisevičiūtė ir Julija 
švabaitė.

A literary circle at the Vilkaviškis Gymna
sium, 1937. J. švabaitė — first from right.

vos, apsižioję pieno butelius. Aldutė atsigu
lus kartu su jais.

Jau vakaras, jau ilgi medžių šešėlai tiesia
si žolėje, o daktaras Kamantas po palme dar 
vis kutena Antanuką.c

— Kieno tu, Antanuk?
— Aš Antanas Valius.
— Kiek tau metų?
— Atspėk! Penki.
— Ar tu turi broliukų ir sesučių? — lyg 

nežinodamas juokauja daktaras Kamantas.
— Taip, turiu vieną broliuką Pauliuką ir 

kūdikėlį.
— Kūdikėlį, kaip tai kūdikėlį? O kiek jam 

metu?c

— Nė vieno, — rimtai atsako Antanaukas.
— Nė vieno? Kaip tai nė vieno? — nustemba 
daktaras.

— Tai Sigutė. Jai vienuolika mėnesių. O 
dabar padaryk Abra-Kadabra, — ir juodu da
ro rankomis visokius numerius, lankstyda
miesi ir slėpdami kažką kišenėse. Paskui bė
ga pakniūbstomis, vienas kitą gaudydami.

Kad tik svečiai greičiau išeitų, kad tik iš
eitų... — meldžiuos.

Po to, kai ponai Valiai su apsnūdusiais ir 
verkiančiais vaikais išsirengia namo, salione 
dar ilgai girdisi triukšmas.

Bet aš jau toks pavargęs, kad nė nesiprau
sęs griūnu lovon ir su paauksuotu diržu ir Su 
kutuotu kaubojišku švarkeliu.

Naktį sapnuoju, kad į mano lovą šliaužia 
ilgas, juodas ungurys. Jau, jau traukia mane 
už kojos piršto... Jau ir į nosį kanda... Jaučiu 
kašką šlapia prie veido...

Staiga pašoku, ir visi miegai išlaksto. Už
sidegu šviesą. Mano lovoje, ant pagalvės, sė
di Pūkutis ir laiko įsikandęs negyvą mažą 
pelytę...

KOMPOZITORIAUS VLADO JAKUBĖNO 
DVIGUBA SUKAKTIS

Atkelta iš 7 psl.

savoj fortepijono studijoj. Metų bėgyje šios 
studijos mokiniai tapo plačiai žinomi savo 
metodiškos ir nuoseklios fortepijono techni
kos pagrindais ir kultūringu muzikos supra
timu. Ne vienas Jakubėno mokinių, kaip Al
vydas Vasaitis, Karolis Drunga ir kiti jau 
yra pastebimai įsijungę į mūsų muzikinį gy
venimą. c

Neužleido Vladas Jakubėnas Amerikoje nė 
savo kūrybinės mūzos šauksmo. Čia sukurtų 
jo kūrinių tarpe reikia pažymėti suitą “Miš
ko šventė”, 1954 m. vasarą atliktą Chicagos 
Grant parko koncerte, vadovaujant garsiam 
dirigentui N. Malko. Poema “Mano pasaulis” 
mišriam chorui, orkestrui ir solistams, per
dirbta iš to paties vardo anksčiau parašytos 
trumpesnės dainos, tarp kitų pastatymų, bu- 
vovo 1959 atlikta su New Yorko simfonijos 
orkestru Pasaulio Lietuvių Kongreso proga 
surengtame koncerte. Chorinė daina “Mylėsi 
Lietuvą iš tolo” (Bem. Brazdžionio žodžiais) 
įspūdingai nuskambėjo II-joje Lietuvių Dai
nų šventėje Chicagoj. Ateitininkų sendrau
gių užsakymu sukurtas graudingas “De pro- 
fundis” (taip pat Bem. Brazdžionio žodž.) ir 
keliolika naujų platesnių solo dainų yra daž
nai girdimos beveik kiekviename rimtesnia- 
me lietuvių solistų pasirodyme. Šalia to, V. 
Jakubėnas čia sukūrė visą eilę išplėstų evan
gelikų liuteronų bažnytinių liaudies giesmių 
ir keletą religinių kantatų, skirtų Chicagos 
“Tėviškės” parapijos chorui, kurios bažny
čioje jis dažnai vargonuoja.

Kompozitoriaus Vlado Jakubėno kūryba 
savo stiliumi ir harmoninėmis priemonėmis 
yra daug artmesnė XX-jo amžiaus nuosaikes
niems modernistams, kaip griežtai klasikinei 
mokyklai. Tačiau jis niekada nesimėtė į kraš
tutinumus. Jis retai bando eksperimentuoti 
ieškodamas dar negirdėtų sąskambių, ritmų 
ir harmoninių (ar disonansinių) mandrybių. 
Atrodo, kad Jakubėnas visada daugiau krei
pia dėmesio į turinį to, ką jis nori pasakyti, 
kaip į išraiškos naujoves. Jis neretai sklan
džiai ir efektingai panaudoja senovines lie
tuviškas tonacijas norimam įspūdžiui išgauti. 
O toks, nors ir dalinis, grįžimas prie kadaise 
plačiai priimtų sąskambių šiandieną ne vie
no muziką vertinančio yra laikoma neginči
jamu kompozitoriaus modemiškumo įrody
mu.

Pats kompozitorius savo kūrybinį Credo iš
reiškia šiais žodžiais:

“Ieškoti organiškos sintezės tarp iš visų 
pusių besveržiančios neišvengiamos moder
ninės atmosferos ir tarp nacionalinių moty
vų, kurie dažnai palieka romantiški ir ar
chaiški. Džiaugtis, jei pavyksta ką nors iš
reikšti paprastai, bet nebanaliai. O tas mūsų 
laikais yra labai sunku!”
Chicago, Ill., 1973, lapkričio 10 d.
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M. Makrickas

PONAITIS

Tai atsitiko sekmadieni po to, kai Pultine- 
vičius, neradęs pas Tinkorių duonos, buvo 
nusiųstas jos ieškoti kepyklon pas Bernardą 
Grinevičių. Įvykiai, turėję iš pagrindų pa
keisti ligšiolini Pultinevičiaus gyvenimą, pra
sidėjo nereikšmingu nuotykiu, turinčiu tik 
jam vienam pastebimos prasmės.

Į bažnyčią Pultinevičius eina anksti, o ka
pitonas vėlai, dėl to, kad jis, naktinis darbi
ninkas, privalo ir išsimiegoti. Išnaikinus lo
tyniškas mišias,, Šv. Kazimiero parapijoje bu
vo Įvestos net dvejos lietuviškos — pačios 
ankstyviausios, 6 valandą ryte, ir pačios pas
kutinės, suma, jau pusiaudienyje. Pultinevi
čius eina šeštinių, kapitonas Mingėla — su
mos.

Buvo smagus rytas, saulėtas, rasotas, be 
vėjo ir be debesio, pati vasaros pradžia, kai 
klimatas net Skvireltaune dar neatrodo toks 
biaurus. Pareidamas prieš septintą, Pultine
vičius pastebėjo jau iš tolo per savo nesenai 
sustiprintus akinius, kad verandžiukėje ant 
jo supamosios kėdės, kurią vakar vakare, už
trukęs ir susivėlinęs šnekomis pas Grinevi
čių, užmiršo nakčiai įnešti vidun, sėdi kaž
koksai žmogelis. Nusispiovęs dėl to, kad rasa 
galėjo jai paleisti klijus, Pultinevičius sykiu 
ėmė spėlioti, kas toks galėtų būti šis anksty
vas lankytojas, su skrybėle, už jį aukštesnio 
ūgio. Antra vertus, kapitonas supamojon nie
kad nebūtų už jokius pinigus nė sėdęs — 
taip ši jam dėl kažkokių priežasčių nepatiko.

Turėjo būti iš kur nors toliau, vienas iš 
Pultinevičiaus buvusių kaimynų Lietuvoje 
arba stovykloje, kurie jį dar nesenai taip 
dažnai aplankydavo ir tik paskutiniu metu, 
nusenę ir nusisėdėję, nebenori pakrutėti nuo 
daikto. Atkakęs taip anksti ir radęs duris už
šautas ir namą tebemiegantį, dabar sėdi ir 
laukia, kol pabus šeimininkas.

Įtempęs už stiklų akis, vis dar negalėda
mas pažinti, Pultinevičius jam svetingai pa
mojavo, kad įkvėptų naujos vilties, bet at
vykėlis, nors rodėsi žiūrįs tiesiog į jį, neat
sakė, nė neparodė jokio pažinimo ženklo. 
Bėgte įbėgęs kiemeliu, net nesuspėjęs paskui 
save užkabinti varčiukų, Pultinevičius susto
jo pas laiptus, nemaloniai nustebintas. Jo 

supamojoje kėdėje keistai, sustingusiai sėdįs 
dar nesenas žmogus buvo visai svetimas ir 
atrodė netik jo nepažįstąs, bet net nenorįs 
pažinti. Jiedu susitiko akimis: nė judesio, 
nė žodžio, nė jokio pasveikinimo, net nė jo
kio sumišimo, lyg jisai čia sėdėtų nuosavoje 
verandoje ir savo paties kėdėje. Užuot kaip 
nors paaiškinęs savo čia buvimą, jis atrodė 
pats laukiąs šitokio pasiaiškinimo iš Pultine
vičiaus.

Valkata, paklydęs beprotis ar koks nusi
kaltėlis? Pultinevičius, sukaupęs visą drąsą, 
pamažu užkopė laiptais, su pasitenkinimu 
apsižiūrėdamas, kad kapitono langas paliktas 
atdaras ir kad šis gali būti kiekvienu metu 
pašauktas pagalbon. Šitaip save padrąsinęs, 
Pultinevičius jau tvirčiau žengė bildančiomis, 
girgždančiomis verandos grindimis ir priėjo 
visai prie sėdinčiojo, kuris dabar nukreipė 
galvą ir žiūrėjo tiesiai prieš save, lyg Pulti
nevičiaus tenai nė nebūtų. Net po ilgesnio 
apžiūrėjimo iš arti, Pultinevičius negalėjo su
prasti, kas tai per žmogus: aukštas, liesas, 
juodbruvas, apsitaisęs kažkaip senoviškai, 
bet švariai ir tvarkingai, niekur nematytas.

Pultinevičius jau žiojosi į jį prašnekti, dar 
gerai nežinodamas, ar turėtų kreiptis lietu
viškai, ar angliškai, ir jeigu angliškai tai 
kaip ir ką sakyti, kai jį nutvilkė netikėta min
tis. Tamsus brūkšnis per kairįjį atėjūno 
skruostą, kurį Pultinevičius pradžioje palaikė 
skrybėlės bryliaus šešėliu, tikrumoje buvo 
užtiškusio ir ranka nubraukto purvo pėdsa
kas — net tebežymėjo pirštų palikti šviesesni 
ruožai. Svetys, vadinas, nebuvo jau toks visai 
svetimas, kaip atrodė; priešingai, jis buvo 
Pultinevičiui gerai žinomas, tik niekad dar 
nematytas savo akims. Jis pažvelgė į jo 
rankas — svečias buvo pirštinėtas. Neliko nė 
mažiausios abejonės.

Vėliau Pultinevičius daug kartų graudeno
si nepamėginęs jo prakalbinti, ar bent ati
džiai ir iksoties neatsižiūrėjęs kad įsidėtų 
atmintin kiekvieną bruožą, kiekvieną apran
gos dalį, kad įsidėmėtų jo išraišką ir laikyse
ną. Tačiau tai jau buvo šaukštai po pietų. 
Dabartiniu metu vienintelė mintis, audringai 
iššlavusi iš jo galvos visas kitas, buvo tiktai, 
kaip greičiau pasiekti duris. Jas pasiekęs ir 
atidaręs su olimpijados žaidėjo vikrumu, Pul
tinevičius nedelsdamas įvykdė mintį numeris 
antras: užbraukti duris strimele. Triukšmo 
pažadintas, kapitonas atsisėdo lovoje ir nusi
žiovavo. Pultinevičius įlėkė pas jį.

— Ponas kapitone, kažkas sėdi verandžiu- 
kėj!

Mingėla pasikasė pažastis ir ėmė trintis 
akis. Pultinevičius pakrutino jo petį.

— Gal atsikelkit, tenai kas sėdi ant veran
dos.

Tik dabar suvokęs, kapitonas šoko iš lovos 
ir pradėjo autis kelnes.

— Bus koks nors bomas nuo kapinių... — 
sumurmėjo jis, nusitverdamas lazdelę varto
jamą paremti atidarytam langui. Buvo gir
dėti, kaip kapitonas perėjo per visą veran
dą, nesustodamas ir nieko nesakydamas, pas
kui apibėgo apie namą, išėjo gatvėn ir grįž
damas uždarė ir užkabino varčiukus.

— Niekur nė gyvos dvasios, tik varteliai 
palikti atdari, — atraportavo jis grįžęs.

— Rodos, pats jų neužkabinau. Kur jis ga
lėjo taip greitai dingt?

— Aišku, per tvorą atgal į kapines. Gatvė
je nieko nematyti, tuščia.

Pultinevičius, save ramindamas nusijuokė 
ir mintyje sau liepė daugiau apie šį įvykį ne
galvoti, tačiau visą dieną nenustojo apie tai 
galvoti nė vienos minutės. Pietus valgė su 
tokia aiškia apetito stoka, kad tai pastebėjo 
ir kapitonas Mingėla.

— Ponas Pultinevičiau, — tarė jis, suplo
vus indus ir abiems susėdus virtuvėje, — 
nesirūpinkite dėl to bomo. Jie traukiasi vi
siem iš po kojų ir niekam nieko nedaro, jei 
tik jų niekas neužkabina. Kai gyvenau Mazur- 
kevičiuose, bomai ten maišydavosi dieną 
naktį, ir niekas niekad neprapuolė. Namas, 
žinote, prie to kalno kur nakčia šviečia kry
žius ir kur įrengtas Betliejus su Jeruzale. 
Vasarą tenai krūmuose bomų tikras knibž- 
dynas. Pirmiau krūmus kas pavasarį nude
gindavo, o dabar bijosi, kad neužsidegtų Na
zaretas. Niekad neteko girdėti, kad bomas 
būtų ką nors nuskriaudęs...

Pultinevičius nusišypsojo ir palingavo 
galva.

— Jūs mokat labai gražiai nuramint, po
nas kapitone. Bet aš žinau, kad čia buvo ne 
bomas.

— Pažinote?
— Galima sakyti, kad pažinau.
— O kas gi toks buvo?
Pultinevičius sumišęs atsikosėjo.
— Ilga istorija...
— Tai papasakokite.
— Jeigu prižadat iš manęs seno ir kvailo 

nesijuokt...
— Ko man juoktis? Ar aš kada nors iš jūsų 

juokiausi? Bus labai malonu paklausyti.
— Ir kai nusibos, sakykit, kad užtenka.
— Gerai, gerai.
— Tai atneškit iš šaldytuvo alų, o aš pa

ieškosiu stiklinės.
Pastaroji pokalbio dalis tiesą sakant, buvo 

greičiau tik ritualas arba įprastas ir kas sa
vaitę kartojamas įvadas į sekmadienų popie
tes. Skirdavosi vien rolės — kartais formula 
nradėdavo kalbėti kapitonas, kartais, kaip 
šiandien, Pultinevičius. Tačiau šį sykį tiek 
vienas, tiek antras jau pradžioje pajuto, jog 
šios popietės pasakojimas bus kiek kitoks, nei 
paprastai. Buvo neįprastas net laiko atžvil
giu — užėmė visą ilgą vasaros pusdienį iki 
pat sutemų, ir jiedu nuėjo gulti pavėluotai. 
Žvmiai sutrumpindamas ir atmesdamas vi
sokius nukrvpimus, nors esmėje nieko ne
keisdamas, čia pamėginsiu visa tai atpasa
koti.

Tai įvyko arba, Pultinevičiaus žodžiais, 
prasidėjo 1862 metu rudenį; data kaip maty
sime, lengva nustatyti, nors kiek nusivokiant 
praėjusio šimtmečio Lietuvos istorijoje.

Užplynių kaimas tada jau buvo senai iš- 
sikirstęs į vienkiemius, ir kiekvienas ūkinin
kas sėdėjo ten, kur jam buvo lemta sėdėti 
iki pat pabaigos. Tik vienas Pultinevičiaus 
senelis, atėjęs pas Bertešką į žentus, buvo
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dar ilgam pasilikęs senoje vietoje ant kalno 
žiūrėti, kaip kaimynų kiemai baigia užželti 
slyvaitėmis bei alyvų krūmais ir kaip į dan
gų šauna aukštos, pavėsingos liepos, prieš 
du ar tis šimtus metų susodintos patriobiuo- 
se. Bet galiausiai nusibodo ir jam. Iš dalies 
suviliotas upelio, o iš dalies ir dėl to, kad 
paliegusi kojų nebepavaldanti jo uošvė Ber- 
teškienė ėmė prašytis pakelėn, kad galėtų 
pro kamaraitės langą matyti visus praeinan
čius, prajojančius ir pravažiuojančius. Pulti- 
nevičiaus senelis tais metais po Jurginių nu
sivežė savo trobas į pakalnę. Šis ruduo buvo 
jiems pirmasis naujoje, dar nevisai Įprastoje 
vietoje.

Vieną tamsų, lietingą vakarą jau gerokai 
po šv. Pranciškaus visa Pultinevičių šeimy
na, savieji ir samdiniai, sėdėjo virtuvėje prie 
balanos šviesos ir aižė pupas. Pro atdaras 
kamaraitės duris Berteškienė iš lovos, gali
ma sakyti, vadovavo darbui, nuolat klausinė- 
dama ir duodama nurodymų. Jau turėjo būti 
gan vėlu, nes ant aslos spėjo prisirinkti visa 
krūva išgvildentų ankščių ant kurios, čežan
čios ir traškančios, voliojosi Pultinevičiaus 
tėvas, tada dar tiktai keturių metų amžiaus. 
Voliotis ankštyse jam labai patiko, ir niekas 
jam to nedraudė, net senoji Berteškienė, ku
ri tiktai pasiteiravo pro duris, kas gi tenai 
keliąs toki šlamesį, ir gavus atsakymą, dau
giau apie tai neužsiminė. Gal dėl to Pulti
nevičiaus tėvas įvyki taip gerai atsiminė iš 
pat pradžios ir su visomis smulkmenomis, 
o paskui galėjo ji taip akivaizdžiai perpasa
koti iki pat savo amžiaus pabaigos.

Pavyzdžiui, jis visada dar labai gerai at
siminė, kaip vienu metu, jam šitaip besivo- 
liojant, kieme staiga ėmė loti šunes. Tai ne
reiškė nieko ypatingo, nes pro vartus buvo 
gerai matomas kelias. Kas nors turėjo juo 
šiuo metu prakeliauti. Pultinevičiaus tėvui, 
tarp kitko, tada pirmą kartą gyvenime atėjo 
Į galvą mintis apie tai, kaip šunes gali ši
tokioje tamsoje ką nors Įžiūrėti. Valandėlę 
tai pasvarstęs ir negalėdamas išspręsti, jis, 
užuot klausęs suaugusius, nutarė paprasčiau
siai daugiau apie tai negalvoti. Toks jau bu
vo Pultinevičių tėtė ir suaugęs: klausinėtis 
jis nemėgo.

Šitaip tada, vėl ėmęs voliotis bei krabž- 
dentis ankštyse, viską tuoj ir užmiršo. Atsi
minė tiktai, kai šunes iš naujo sulojo, ir da
bar jau taip, kad buvo aišku, jog tai ne pra- 
keleivis. Jų balsai teigė, kad kažkas ateina 
ar atjoja pro vartus Į kiemą. Visa tai Pulti
nevičiaus tėvas kiekvieną kartą nupasakoda
vo su didelėmis smulkmenomis, neskubėda
mas, iš anksto ruošdamas klausytoją, ir jo 
sūnus, šią istoriją iš jo lūpų girdėjęs šimtą 
kartų, netik niekad neatsisakė jos klausyti, 
bet, priešingai, klausydavo su malonumu. 
Gaila, sakė jis kapitonui Mingėlai, kad pats 
nemokąs taip dailiai išpasakoti. Visa, ką tik 
amžiną jam atilsi tėtis imdavo daryti, pada
rydavo kur kas geriau už ji pati.

Pro šunų lojimą buvo girdėti atjojant. 
Kiemas viensėdyje buvo paliktas didelis, 
platus, kad gaisro atveju vienas nuo kito ne
užsidegtų trobesiai. Tik po geros valandėlės 
atėjūnas ėmė graibytis priemenėje, ieškoda
mas pirkios durų. Pultinevičiaus tėtė pašoko 
nuo aslos ir atidarė. Vidun Įžengė ponaitis, 
t. y. nekaimiškos išvaizdos jaunuolis, apsi
taisęs poniškai, t. y. ne namų darbo drabu
žiais. Rūbai buvo tamsūs, o skrybėlė juoda.

Ponaitis gražiai lietuviškai pagarbino ir 
apsidairė. Senoji Berteškienė, iš lovos sekusi 
Įvykius, pradėjo nekantriai klausinėti, kas, 
girdi, toksai atjojęs? Tan balsan svetys pa
suko galvą Į kamaros duris, ir mirgančioje 
balanos šviesoje Pultinevičiaus tėvas paste
bėjo purvą ant kairiojo skruosto, su pirštų 
paliktomis žymėmis JĮ nubraukiant. Atėjū
nas tuo tarpu kreipėsi i šeimininką, prašyda
mas pagalbos.

Jis jojęs keliu (tai tada ji pirmą kartą ap
lojo šunes), ir netoliese ji ištikusi nelaimė. 
Drebulyne už sodo, kur tais laikais buvo pel
kė, nusausinta tik paties Pultinevičiaus 
jau nepriklausomybės laikais, arklys patrau
kęs kiek Į šoną, ir purvas iš po kanopų ap
tėškęs ponaičiui veidą. Pakėlęs ranką nusi
šluostyti, šis numovė pirštinę, su kuria nusi
movė ir Įkrito Į pelkę ir jo nesenai Įgytas su
žadėtuvių žiedas. Tamsoje nebuvo ko nė 
pradėti jo ieškoti. Ar gaspadorius negalėtų 
išeiti su žibintu?

Pultinevičiaus senelis tuoj nukabino nuo 
vagio nesenai Vištytyje pirktą liktarną su 
stiklais trijuose šonuose ir skardinėmis dure
lėmis ketvirtame, Įstatė naują lajinę žvakę, 
balana ją uždegė ir išėjo su ponaičiu. Paskui 
juodu išgužėjo pagalbon visa šeimyna. Pul
tinevičiaus tėtę, didžiai verkianti ir trypian
ti, Įstūmė pas Berteškienę, ir užkabino ka
maros duris vąšeliu, c

Jie grižo vėlai. Pultinevičiaus tėtis miego
jo Berteškienės lovoje. Kai jį iš ten ištraukė 
nurengti, tėtė girdėjo visus linksmai šneku
čiuojant ir džiaugiantis. Žvakutė žibinte jau 
buvo sudegusi, jie turėję slinkti namo ap
graibomis. Sulyti, purvini ir sušalę, dabar 
tarėsi, ką bus galima Įsigyti už pusę rublio, 
kuriuo ponaitis apdovanojo šeimininką. Už 
šitokius pinigus tais laikais buvo galima nu
pirkti su pienu karvę. Žiedo, žinoma, nerado, 
nors per pirštus iškošė visą purvą pakelėje, 
kur tik žymėjo arklio pėdsakas. Ponaitis at
rodė labai nusiminęs — tai buvo vienintelis 
jų džiaugsmą kiek pritemdęs debesėlis. Ta
čiau buvo pasidarbuota sąžiningai, ir po
naitis, aišku, tai turėjo Įvertinti, jei taip gau
siai atlygino.

Kaip vėliau paaiškėjo, pusrublis (ji po 
Naujų Metų išleido Berteškienės palaidoji
mui) buvo dar ne viskas. Ponaitis jų neuž
miršo ir tolesniame gyvenime.

Vos spėjus Pultinevičių naujojoje troboje 
nutilti verksmams (tėtė verkė savo močiutės 
garsiau už visus kitus), pykšterėjo, kaip

Šešupė
P. Karpavičiaus nuotrauka

griaustinis, naujiena apie kitą negandą: už
ėjo antrasis lenkmetis. Senesniesiems dar ge
rai atmenant pirmąjį, imtasi žygių apsidraus
ti. Visa bėda, kad prasidėjo žiema, kai neį
manoma Įšalusion žemėn ko nors užkasti ar 
paslėpti. Šeimininkės ėmė kaišioti dešras bei 
kumpius šalinėse Į šiaudus, kur, deja, viską 
greitai suuodė graužikai. Dar niekad kluo
nuose taip nesiveisė pelės, kaip 1863 metais. 
Bet, kadangi apylinkėje nebuvo nė lenkų, 
nė didesnių miškų šiems slapstytis, Užply- 
niuose buvo ramu iki vidurvasario. Tik, el
getų ar pakeleivių atnešti, pasiekdavo gandai 
iš kitų, neramesnių vietų: ant Virbalio vieš
kelio “krakusai” nukirtę tris telegrafo stul
pus; pas Kalvariją apsišaudę su rusais; vi
dury dienos pakorę Pajevonio Puodžiūną; 
nušovę Lankeliškių AkmenĮ-Kaminską, kai 
šis, nakčia jų užkluptas, bėgo per kiemą 
šauktis pagalbon samdinių. Jei ne ponaitis, 
vasarą toks pat likimas būtų ištikęs ir Pulti
nevičiaus seneli, c

Antrą ar trečią dieną po šv. Onos (Alvitan 
tarp kitko, tais metais nevažiavo, nes imta 
kalbėti, kad netoliese, Budavonės giraitėje, 
pasirodė lenkų) Į Pultinevičių namus užėjo 
dar niekad prieš tai nematytas elgeta. Nors 
buvo pusiaudienis ir jau karšta, jis visai ne
atrodė pavargęs: atėjo per kiemą švilpauda
mas ir ji puolusiems šunims taip vikriai su
šveitė lazdomis, kad šie iš nustebimo net 
užmiršo loti. Tai matydama, Pultinevičienė 
iš karto nutarė: šitam, tai neduosiu nieko. 
Jos pasiryžimą dar sutvirtino tai, kad elge
ta, kritęs ant suolo, užpoteriavo lenkų kalba. 
Šitoje Lietuvos dalyje tai buvo negirdėta. 
Greičiausia, visai ne elgeta, o tiktai koks 
nors pasaulio perėjūnas. Tai Įrodė po to 
sekę Įvykiai. Kai, baigus jam poterius, Pul
tinevičienė Įnešė riekelę duonos, atsiminusi, 
kad neduoti nieko, net apgavikui, būtų nuo
dėmė, tariamasis elgeta šią nerūpestingai
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įkišo į savo tuščią krepšį ir laužyta lietuvių 
kalba su žemaičių tarmės atspalviais pasi
teiravo, kame beesą jos vyrai. Pultinevičienė, 
jau nerimastaudama, atsakė, kad laukuose 
kertą rugius. Valkata tuomet, smarkiai pa
sipiktinęs, pradėjo įrodinėti, kad jie darą la
bai negerai, jeigu kertą rugius, užuot ėję į 
mišką dėl “Polskos”. Už tokį elgesį galėsią 
nukentėti, postringavo jis.

Pultinevičienei tokie plepalai visai nepa
tiko, bet ji neturėjo kada klausyti, nes kieme 
sušneko vyrai, parėję pietų. Jai taip pat pa
sidarė smagiau, žinant, kad nėra viena na
muose. Tačiau nauja bėda: kai Pultinevi
čiaus senelis, išvargęs, sukaitęs ir alkanas, 
įžengė į virtuvę, atėjūnas, užuot nešdinęsis 
savo keliais, pasitiko jį priekaištu, kam toks 
jaunas ir stiprus vyras neinąs su ponais į 
mišką. Suerzintas Pultinevičius atsakė, kad 
jam ponai esą ten ir ten. Jie sukilę dėl to, 
kad rusų caras Lenkijoje panaikino baudžia
vą. Kodėl jis, pats niekad nebuvęs baudžiau
ninkas, turėtų eiti kovoti dėl jos sugrąžini
mo?

Čia valkata pašoko, visas raudonas iš ap
maudo ir, biauriai plūsdamasis lenkiškai, už
simojo jam kirsti lazda. Pultnevičiaus senelis 
lazdą atėmė ir perlaužė, paskui, nutvėręs jį 
už pakarpos, vienu spyriu į sėdynę pasiuntė 
pro duris. Jas uždaręs, ramiai atsisėdo val
gyti šaltbarščių. Tiek jam, tiek jo žmonai at
rodė, kad viskas tuo ir užsibaigė. Tačiau jie 
klydo.

Šitaip mes vėl grįžtame prie ponaičio. Jis 
pasirodė anksti po to sekančios dienos rytą, 
kai Pultinevičius, išleidęs vyrus į lauką, pats 
girdė kieme pas šulinį arklius. Ponaitis man
dagiai užkalbino ir pasakė štai ką: išsirengęs 
į kelionę, bet jau spėjęs pavargti, o kelio 
galas dar toli — einąs net į Grabalkos dva
rą, kur tos aukštos liepos. Ar gaspadorius 
nesutiktų pakinkyti savo arkliuką ir pavėžėti?

Pultinevičius jį permetė akimis: be jokios 
abejonės tas pats, kuris rudenį ieškojo žiedo. 
Tarp kitko, jis neatrodė nė ilgai keliavęs, nė 
pavargęs: batai nedulkėti, veidas be prakai
to lašelio, išvaizda žvali ir nerūpestinga — 
net laikė tarp dantų įsikandęs smilgą. Gas
padorius už savo vargą ir sugaištą laiką gau
tų visą rublį, pridėjo ponaitis. Šie pasta
rieji žodžiai privertė sudrebėti kibirą lai
kančias Pultnevčaus senelio rankas. Nors bu
vo pati rugiapiūtė, ir iki Grabalkos bei atgal 
visa diena kelio, tai nieko nereiškė prieš 
rublį. Tik vienas dalykas ūmai privertė Pul- 
tinevičiaus senelį nusiminti: nors pasiturįs, 
jis neturėjo nė bričkutės, nė lineikos, net nė 
pleperio, o tik paprastas kaimo vežėčias, be 
risorių ir be pasilypėjimo. Ponaitis nusijuokė 
ir atsakė, kad tai niekis. Net nepamėgino 
mušti kainos. Vienaip ar kitaip, šeimininkas 
parengė du sostus, žinodamas, kad pa
prastam žmogui nedera sėdėti, kaip lygiam 
su lygiu, šalia kunigo ar pono.

Kelionė, kaip jis ir numatė, užtruko visą 

dieną. Rublį parsivežė nepametęs, nė neapi
plėštas. Tačiau dar neprivažiavus brastos 
gale savo laukų, iš krūmo išlindo Pultinevi- 
čiaus tėtė, tada jau visų penkių metų, su 
šitokiomis naujienomis. Dieną buvo “kraku- 
sai”, ieškojo šeimininko ir ketino jį pakarti; 
laukę nesulaukę, dar nelabai senai išsidan
gino atgal į Budavonę. Mama liepusi tėčiui 
nė nemėginti sukti į kiemą — gal koks nors 
dar tykoja paliktas drebulėse — o važiuoti 
tiesiog į Gražiškius pas dėdę Alponą, kur 
lenkų niekad nematyta, nė negirdėta. Gal 
nereikės labai ilgai laukti, kol viskas apsira
mins.

Ir tikrai — laukti ilgai neteko. Dar tos pa
čios savaitės gale piemenys grįžo iš miško su 
pranešimu, kad “krakusai” su visa savo man
ta naktį išsidanginę nežinoma kryptimi. Sek
madienį po sumos Pultinevičiaus senelis jau 
buvo savo namuose, gyvas, sveikas ir su rub
liu. Visa tai tiktai vieno ponaičio dėka. Jei 
ne šis Pultinevičių senelio bebūtų likęs liūd
nas atminimas, panašiai, kaip Puodžiūno, 
ties kurio ūkiu prie kelio dar ir pastarai
siais laikais tebeaugo medis, ant kurio šakos 
lenkai tada pakorė niekam nieko nepadariusį 
lietuvi ūkininką, o c

Ponaitis neužmiršo Užplynių Pultinevičių 

Alvitas

šeimos ir sekančiose kartose. Maždaug po 
trijų dešimčių metų, seneliui jau besant kar
šinčiumi, o šeimininkaujant Pultinevičiaus 
tėtei, vieną naktį apie Jonines šį pabudino 
beldimasis į langą. Pašokęs iš lovos, dar ne
visai užgesusiame vakarų švytėjime jis pama
tė darželyje tarp bijūnų stovintį ponaitį, ap
sitaisiusį lygiai taip, kaip tada, kai įžengė 
pas juos į virtuvę jam dar mažam esant. Ne
atrodė nė pasenęs, nė kaip nors pasikeitęs. 
Banga vaikystės atminimų sušniokštė Pulti
nevičiaus tėvo ausyse, tačiau neilgam: po to 
sekusią akimirką jo dėmesys nukrypo kita 
linkme. Ponaitis, iš lauko pamatęs jo baltuo

jančius marškinius, ranka parodė į kluoną. 
Pro sienos lentų plyšius blykčiojo raudona 
šviesa. Pultinevičiaus tėtė išbėgo vienmarš
kinis budinti klėtyje bernų. Jis dar spėjo 
pamatyti, kaip ponaitis pamažu išėjo pro 
vartus; vytis ir dėkoti nebuvo kada. Degė 
seni šiaudai, kuriais buvo išklotos šienui pa
ruoštos šalinės. Dėka laiku atėjusio perspė
jimo, nuostolis buvo nežymus, tačiau jei dar 
valandėlė, tai būtų nupleškėjęs visas kluonas.

Sekantį kartą ponaitis atėjo gelbėti Pulti
nevičių šeimos garbės vėl po gerų dvide
šimties metų. Per tą laiką daug kas buvo 
pasikeitę jų ūkyje Užplyniuose. Senelis buvo 
senai miręs. Pultinevičius, kuris pat tada ga
lėjo būti septynių ar astuonių, jo jau nebeat
minė. Gyvenamasis namas buvo perstatytas 
iš naujo, erdvesnis ir ištaigingesnis, pagal 
prūsišką madą apdengtas raudonomis čerpė
mis. Girdymui buvo iškastas antras šulinys 
pas tvartus, Senelio sodinti beržai, alksniai 
ir klevai iš anos plikoje žemėje pamestos nau
sėdijos buvo padarę iš didelio atstumo mato
mą, kaip bokštai dunksantį galingų medžių 
guotą. Senolė, kadaise davusi lenkui riekę 
duonos, dar buvo gyva, bet jau per aštuo
niasdešimt ir visai kurčia. Jos anūkai, išsky
rus Uršuliukę ir Patį Pultinavičių, buvo visi 

vedę bei ištekėję; augo ketvirtoji karta. Pul
tinevičiaus tėtė, nors dar pačioje jėgoje, jau 
buvo spėjęs pražilti. Niekuo nepasikeitė tik 
vienas ponaitis: Pultinevičiaus tėvas gerai 
matė savo paties akimis — nes lauke baltavo 
mėnesiena — kad jis laikėsi tvirtai ir tiesiai, 
judėjo visai kaip jaunuolis ir neturėjo jokio 
žilo plauko po savo aukšta, senai iš mados 
išėjusia skrybėle.

Jis pabeldė nakčia į langą, kaip aną pra
eitą kartą. Pultinevičiaus tėtė pašoko, tik 
jau netaip vikriai — antras ruduo skundėsi 
strėnomis. Pažinęs ponaitį, jis iš karto su
prato, kad šis atėjęs jo perspėti. Greitomis
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žvilgsniu permetęs mėnulio apšviestą kiemą, 
jis tuoj pamatė pavojų: klėties durys, visuo
met nakčiai rakinamos, dabar dūlavo pra
viros. Vagis! Pultinevičiaus tėtė kamaroje 
nusikabino nuo sienos sena dubeltauka, su 
kuria jaunystėje išeidavo zuikiauti, ir tylo
mis išslinko kieman. Suneš kažkodėl miegojo, 
nieko nenujausdami. Tėtė metėsi klėtin su 
pirštu ant gaidžiuko ir vos neprivarė pilną 
pilvą zuikinių šratų savo Uršuliukei, kai su 
ja susimušė kaktomis pas duris. Apsitaisiusi 
šventadieniškai, kaip į bažnyčią, su ryšeliu 
ant grindų šalimais, jinai žiūrėjo pro plyšį 
kažko laukdama. Vėliau, tėvams tardant už
rakintą kamaroje, ji tik į trečią dieną prisipa
žino laukusi kalvio. Jiedu turėję bėgti į Eit
kūnus ir iš ten plaukti į Ameriką. Kalvis 
buvo visiems gerai žinomas mergininkas. 
Po dviejų savaičių Uršuliukė nunešė ant už
sakų su Nikodemu Botyriumi, jaunikiu iš Pa
vištaičių kaimo, Vištyčio parapijos. Apie šį 
atsitikimą (itin retas dalykas) kaime niekas 
nieko taip ir nesuuodė. Gal dėl to, kad ir 
pats kalvis tvirtai laikė liežuvį už dantų.

Nors po to ponaitis daugiau jiems regimai 
ir nepasirodęs iki šiai dienai (Pultinevičius 
kažkaip keistai pabrėžė žodžius “iki šiai die
nai”), tačiau Pultinevičių šeima visą laiką 
jautėsi esanti jo globoje, ar priežiūroje. Jį 
minint, Pultinevičiaus balsas kaskart pasi
keisdavo, sušildavo, bet sykiu pritildavo ir 
persisunkdavo paslaptimi. Jau buvo išmušu
si dešimta, kai jis, pavargęs ir užkimęs, bai
gė pasakoti.

— Jūsų nuomone, ponas Pultinevičiau, 
kiekvieną kartą tai buvo vienas ir tas pats 
asmuo? — paklausė kapitonas.

— Taip. Vienas ir tas pats.
— Taipogi ir tas šį rytą jūsų supamojoje 

kėdėje?
— Na... Taip sakant...
— Jisai dabar turėtų būti mažiausia šimto 

penkiasdešimt metų.
— Tikrai?
— Žinoma. Paskaičiuokite pats. Be to, čia 

yra Skvireltaunas, o ne Užplyniai. Kaip jis 
galėjo atsirasti Amerikoje?

— O kaip čia atsiradome mes visi?
— Vadinas, atvyko kaip D. P. ?
— Ponas kapitone, jūs prižadėjot iš ma

nęs nesijuokti!
— Aš visai nesijuokiu. Anaiptol! Jūsų pa

sakojimas buvo labai įdomus — toks įdomus, 
kad turiu dabar apie jį kalbėti. Bet man at
rodo, kad tai vis būdavo kitas asmuo.

— Kaip tai?
— Labai paprastai. Dienos šviesoje jūsų 

tėtė matė ponaitį tik vieną kartą. Naktį gi 
visos katės juodos. O dienos metu jam, ne
mačiusiam platesnio pasaulio, visi nekai- 
miečiai turėjo atrodyti panašūs iki vienodu
mo Ar jums kartais nepasirodydavo sveti
mame krašte, kad vietinių gyventojų neįma
noma atskirti vieną nuo kito?

— Na, matote. Todėl aš manau, kad po-

Vilkaviskio aps. ūkininko gyvenamasis namas

naitis, atėjęs prašyti pavėžinimo, buvo ne 
kas kitas, kaip vienas iš tų pačių sukilėlių 
Budavonės miškelyje, dėl kokių nors priežas
čių kaip tik tą rytą sugalvojęs patyliukais 
“nusiimti”. O priežastis galėjo būti labai pa
prasta — kariniu atžvilgiu jų popieriai tada 
jau buvo labai blogi. Tėvelis juk sakydavo, 
kad neatrodė atkeliavęs iš toli?
- Taigi, taigi.
— Vadinas, nenužengė iš dangaus, o at

ėjo iš miško. Dabar, anas gaisro atvejis. Gai
la, nepasiteiravote savo tėtės apie jo tuome
tinius priešus. Dabar būtume sužinoję, kas 
toks tai buvo.

— Kaip tai — kas toks ?
— Nes tai buvo pats padegėjas. Man pasa

kojo vienas kriminalinės policijos valdinin
kas Lietuvoje, kad asmuo, kuris pirmasis at
eina pabudinti arba pranešti apie gaisrą, 
paprastai yra pats padegėjas.

Pultinevičius nusijuokė.
— O kas gi, kaip jums atrodo, buvo tas, 

kur atėjo pranešt apie Uršuliukę?
-- Apie jo tapatybę nėra nė mažiausios 

abejonės. Tai buvo kalvis.
— Kalvis?

— Kalvis. Pasisiūlė išvesti į Ameriką, o pas
kui apsigalvojo ir pabūgo. Buvo gėda pasi
rodyti jai bailiu, tai persirengęs atėjo ir pa
žadino tėvą.

— Na, na...
— O to pirmojo apsilankymo ir atsitikimo 

su žiedu greičiausia visai nė nebuvo. Per
daug jau panašu į liaudies kūrybą, į kokią 
nors pasaką. Juodas ponaitis, naktis, kelionė, 
žirgas, pirštinė, pamestas pelkėje žiedas, tai 
vis mūsų tautosakos motyvai. Matyt, jūsų 
tėtė dar visai mažas girdėjo panašią pasaką, 
kuri jam paliko tokį gilų įspūdį, jog paskui 
ėmė vaizduotis viską pergyvenęs pats. Juk, 
galų gale, ši istorija net nepanaši į tikrovę — 
sakysim, kaip galėjo, maunant pirštinę, nu
simauti ir žiedas? Būtų turėjęs būti visai 
liuosas.

— Liuosas ir buvo. Tais laikais dar buvo 
mada keistis šeimoje iš kartos į kartą pavel
dėtais žiedais. Ponaičio žiedas buvo buvęs 
nukaltas kokiam nors kariui ar šiaip labai 

dideliam vyrui. Tik pažiūrėkit — man lindo 
ant ketvirto piršto, o mano ranka, tai ne 
ponaičio! — tai sakydamas, Pultinevičius at
kišo savo artojišką plaštaką.

— Kaip tai? — nustebo kapitonas. — Jūs 
ta žiedą radote? C G

— Taip, radau sausindamas pelkę 1932 
metais. Kasiau griovį, kastuvas atsimušė, 
prakneibiau žemę ir radau žiedą. Buvo nu
lėkęs gan toli nuo kelio, užtai tada ir nera
do. Visas pažaliavęs, bet kai nušveičiau, ži
bėjo, kaip naujas. Nuvežiau į Kalvariją pas 
Kronziną — pasakė, kad tikras auksas, aukš
tos probos, ir labai senas, užtai kad rusai į 
savo auksą dėdavę vario, o šiame vario kaip 
ir nebuvę. Atseit, kaltas dar Lietuvos kara
lių laikais. 

G

Įdomus dalykas... Kiek už jį gavote?
— Kaip aš galiu parduoti ne savo daiktą?
— Gal dar turite?
— Ne. Ponaitis atsiėmė.
Kapitonas ėmė juoktis.
—Reikėjo neduoti, sakyti, kad septynias

dešimt metų įsisenėjo!
Pultinevičius taip pat nusijuokė.
— Kad nemačiau, kada atėjo pasiimti.
— Atseit, žiedas išnyko, ir tiek?
— Taip. Buvo padėtas su mano pinigais, 

po raktu. Netrūko nė cento, tiktai žiedas iš
keliavęs savo keliais...

— Ar sakėte kada namiškiams, kad ponai
tis ateis jo paimti?

— Kam sakyti? Jie, manau, suprato ir pa
tys.

— Tai dabar gerai pagalvokite ir prisi
minkite, su kokiais naujais parėdais jūsų 
dukros pasirodė atlaiduose po to, kai ponai
tis atsiėmė savo žiedą.

Pultinevičius atsistojo, šiek tiek užraudęs.
— Ponas kapitone, man labai nemalonu, 

kad jūs tokios žemos nuomonės apie mano 
žmona... 

G

— Labai atsiprašau, ponas Pultinevičiau. 
Aš visai nepagalvojau apie jūsų žmoną. Tik
rai, man nederėjo taip sakyti. Kalbu tik dėl 
to, kad jūs vis dar atrodote paveiktas šio 
ryto įvykio. Aš jus užtikrinu asmeniškai, po
nas Pultinevičiau, kad tai buvo tik bomas. 
Pats sakėte, kad purvinas ir kažkaip keistai 
apsitaisęs — aišku, iš Salvation Army atsar
gų. Jūsų vietoje pasistengčiau viską tuoj 
užmiršti.

— Užmiršti užmiršiu, ponas kapitone, bet 
sykiu lyg ir koks nujautimas...

— Nujautimas, kad jums turi atsitikti kas 
nors gero, ponas Pultinevičiau.

— Dieve duok...
— Ponaitis visada buvo jūsiškiams drau

giškas. Vadinas, atsilyginant už žiedą.
— Ačiū už gerą žodį, ponas kapitone.
— O dabar labanakt, ponas Pultinevičiau.
— Labanakt, ponas kapitone. Lauksime 

įvykių.
Jų laukti nereikėjo labai ilgai. Įvykiai 

prasidėjo kitą dieną su pašto atėjimu.
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VESTUVINĖS DAINOS. M. Žymantienės iliustracija

taliai uždedami ant rankų ir kojų 
pančiai. Taip jis vežamas į Vilnių 
(ar kitus rekrutų centrus), o vėliau 
išsiunčiamas toli nuo savo krašto 
tarnauti ilgus metus svetimoje rusų 
kariuomenėje. Vienoje dainoje mi
nimas net kareivio plakimas “ža
liomis lazdelėmis”:
Po kožno kirtimo kraujas tekėjo, 
Po baltom kojelėm žemė drebėjo, 
Vilniaus ulyčios krauju žyrėjo.

Todėl neretai:
Vilniaus miestas brukavotas, 
Mūsų brolių išvaikščiotas, 
Ašairėlėm išmazgotas.

Svetimųjų valdomas lietuvis sa
voje žemėje buvo paniekintas. 
Priespauda, smurtas, draudžiamoji 
lietuviška spauda darė jo gyvenimą 
vargiai pakeliamą. Įvyko eilė sukili
mų prieš rusus. Tų sukilimų motyvų 
yra patekusių ir į dainas, kuriose 
minimas Vilnius.

Pagaliau, po pirmojo pasaulinio 
karo (1918) Vilniuje paskelbiama 
Lietuvos valstybės nepriklausomybė 
su jos senąja sostine Vilniumi. Ta
čiau dar jauna ir silpna, tik po ka
ro audrų iš griuvėsių atsistatančią 
valstybę ištinka nauja nelaimė — 
kaimynai lenkai užima Vilnių. Petr 
liaudies dainas lietuvis ne tik skun- 
džasi, bet reiškia ir savo pasiryžimą 
kovoti ir atgauti prarastą sostinę. Į 
senąsias karo dainas įpinami Vil
niaus vadavimo šūkiai, arba liaudies 
sukuriamos naujos dainos tokiais 
pat motyvais

M. Žymantienės iliustracija knygai

Prasidėjus antram pasauliniam 
karui, Lietuva tampa Sovietinės Ru
sijos auka. Pro geležinę uždangą 
prasiveržia kovojančių partizanų 
dainos, kur Vilniaus išvadavimas ri
šamas su viso klrašto išlaisvinimu.

Liaudies dainų kūrėjai kartais 
labai taikliai pagauna ir su pašaipa 
pavaizduoja žmogaus silpnybes, ar
ba susidariusią padėtį, čia pat įterp
dami Vilnių.

Įsijautęs į gražiąsias mūsų liau
dies dainas, jų turinį ir melodiją, 
lietuvis pajus tokį savą, mielą liū
desį, praeities kartų į jas sudėtus, 
sukauptus pergyvenimus, perduotus 
su nuostabaus grožio pajautimu.

Mūsų dainos išsilaikė ir klestėjo 
liaudyje ištisus šimtmečius nerašy
tos, perduodamos iš kartos į kalrtą. 
Savi šviesuoliai pradėjo jomis do
mėtis ir užrašinėti, ypač tada, kai 
svetimi rašytojai, muzikai sužavėti 
lietuvių liaudies grožiu ir paprastu
mu, panaudojo jas savo kūrniuose.

Paskutiniuoju laiku žinomas A- 
merikos rašytojas, meno kritikas, 
Robert Payne šiais žodžiais atsilie
pia apie lietuvių liaudies dainas:

“Esu netikėtai nustebęs, kad to
kios dainos galėjo išsilaikyti iki šių 
dienų. Jų grožis ir grynas primity
vus puošnumas man nežinomas Va
karų literatūroje. Joms prilygsta ne
bent ankstyvosios graikų salų dai
nos. Atrodo, jos buvo sukurtos pa
saulio rytmety, ir rasos lašai dar 
tebėra ant jų.”

“Vilnius lietuvių liaudies dainose”

VILNIUS IN LITHUANIAN FOLKSONGS
Gražina Krivickienė-Gustaitytė, Washington, D. C.

Jūsų broliukas, jūsų jauniausias 
Vilnius buvo amžiais kuriamas 

Lietuvos kunigaikščių, amatininkų, 
pirklių. Ant kalvos, netoli Neries, 
išaugo pilis, didikų rūmai ir mies
čionių nameliai. Miestą apjuosė mū
ro siena su “žaliais bromais”. Pra
vingiavo jis gatvelėmis, išsipuošė 
aukštabokštėmis bažnyčiomis. Vil
nius, kad ir patytfęs karų, gaisrų ir 
kitokių nelaimių, vis augo, kilo, 
puikėjo. Žemę purenančiam lietu
viui jis tapo galybės, grožio ir pasi
didžiavimo simboliu — mūsų Vil
nius! Jo vardas todėl kartojamas 
tiek naujose, tiek ir senose dainose 
Aukštaitijoje, Dzūkijoje (Sūduvoje) 
Suvalkijoje ir Žemaitijoje. Lietuvių 
liaudis jį savose dainose įamžino. 
Padavimai ir legendos byloja apie 
jo įkūrimą ir senovę. Menininkai, 
įkvėpti jo istorijos paminklų, kuria 
veikalus. Vilnius, didžiausias Lietu
vos miestas, senoji sostinė, istori
niuose raštuose minimas jau XIII 
amžiuje. Jis buvo ir yra lietuvių 
tautinio, visuomeninio, kultūrinio, o 
taip pat fir religino gyvenmo centras.

J. Basanavičius savo beveik prieš 
pusę šimtmečio rašytame straipsny
je “Vilnius lietuvių dainose” vaiz
duodamas Vilniaus svarbą dainų iš-
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traukomis, atkreipė tautiečių dėmesį 
į visoje Lietuvoje paplitusias dainas, 
kuriose minimas Vilnius. Vilnius 
yra įaugęs į lietuvių dainų kūrėjų 
ir dainininkų širdis. Jose minimi 
paprasti žemės artojėliai, motulės 
sengalvėlės, seselės lelijėlės ir bro
leliai dobilėliai yra tiek sutapę su 
apdainuojama aplinka, kaip ir su 
pačiu Vilniumi.

Karo iir istorinėse Vilnių minin
čiose lietuvių liaudies dainose atsi
spindi įvairūs Lietuvos istorijos lai
kotarpiai. Senosios karo ir istorinės 
dainos jautriai apdainuoja sodžiaus 
bernelio, besiruošiančio joti į Vil
nių tėvynės ginti, ir šeimos pergyve
nimus. Seselės, belaukdamos su
grįžtančio brolelio “stiklo langelius 
pražiūri, kalne duobeles išstovi”. 
Tačiau jaunuolis žūsta prie Vil
niaus, ir jis iškilmingai laidojamas 
Vilniaus kalnelyje air Vilniaus baž- 
nyčoje. Saulė, jo gedėdama, devynis 
rytus neužteka. Kario mirtis įpras
minama:
Kur kraujas bėgo / Rožė pražydo, 
Kur galva lėkė, / Žemčiūgai blizga.

Vilnių randame ir graudžiose ca- 
ristinių laikų rekrutinėse dainose. 
Jose vaizduojama, kaip tas bernelis 
yra svetimųjų gaudomas. Jam bru



Naujas K. Bradinio poezijos ciklas

Be Lietuvos nebūtų Bradūno, o 
iš tiesų — be Bradūno Lietuva ne
turėtų tokio nuoširdaus dvasinių 
stygų judintojo ir tautinės kultūros 
gynėjo.

Šią prakilnią misiją poetas išsako 
savo naujame rinkinyje “Pokalbiai 
su karaliumi”:

Aš ne vaizbūnas, ne rikis,
Aš — poetas,
Tik metraštyje nutylėtas,
O pasilikęs dainose.
Pas karalių poetas ateina iš kla- 

jūniškos erdvės, nesuvaržytas jokių 
sutarčių. Jis ateina kaip sąžinės bal
sas, kaip svaja, kaip dvasinių tra
dicijų gaivintojas. Su Gediminu jis 
kalbasi kaip lygus su lygiu. Poetą 
ir karalių jungia bendras rūpestis 
tėvonijos gerove ir laisve.

“Pokalbių” knyga, kurios viršelį 
puošia vilnijanti karūna, K. Bradū- 
nas atsiekia trejopą tikslą. Pirma, 
jis užbaigia poetinių ciklų trilogiją, 
pradėtą “Sonatomis ir fugomis” ir 
tęstą knygoje “Donelaičio kapas”. 
Antra, pagerbia Vilniaus, kaip sos
tinės, 650-metį. Trečia, poetiškai 
apmąsto karaliaus Gedimino puose
lėtus valstybingumo principus, 
sprendimus ir su jais susijusius lie
tuvių tautos istorines apraiškas.

Įsiskaitęs į Gedimino sutartis ir 
laiškus, poetas atkuria ir tuos kon
fliktus, kurie jau anuomet smelkėsi 
į Lietuvos tikrovę ir nuožmiomis 
pasėkomis nusroveno į mūsų epo
chą. Čia susikryžiuoja dvasinis gė
ris su politine nauda, senasis kultas 
su brutaliomis krikštijimo pastango
mis, teisė su smurtu, laisvė su ver
gija, taikos ilgesys su teutonų ir 
rusų agresija.

Suliedinti į darnų vienetą kelias 
didžiules dimensijas — lyrinę, epi
nę, istorinę — nėra lengva, juo la
biau žodinį taupumą mėgstančiam 
poetui. K. Bradūnas tam tikslui 
imasi vaiskios, kondensuotos poeti
kos, kur kiekviename įvaizdyje tel
kiamas emocingas pergyvenimo 
krūvis. Eilėraščiai, su įvairuojančio 
ilgio eilutėmis, su spindinčais ri
mais, organizuojami pagal gan tiks
lią muzikinę struktūrą: dvylika vie
nodo ilgumo pokalbių po keturis 
suskirstomi į tris skyrius: Laiškai. 
Sutartys, Krikštas. Prie kiekvieno 

pokalbio, kaip įžanga, pridedama 
autentiška ištrauka iš Gedimino 
laiško, sutarties, ar iš anų laikų Eu
ropos žymūnų laiško.

Eilėraščių temos istoriniu žiedu 
sukasi apie Gedimino troškimą su- 
europinti Lietuvą, pastatyti kraštą 
ant tvirtų valstybinių kojų, toleruo
ti prekybą, religinę įvairovę. Iš laiš
kų matome, kaip pirminis valdovo 
optimizmas vėliau dėl priešų klas
tos ir sutarčių netesėjimo pavirsta 
nusivylimu ir gaižiu pykčiu. Į visa 
tai reaguoja poetas: priekaištauda
mas ir guosdamas, ir apraudodamas 
susidariusią padėtį, ir klausdamas 
neatsakomus klausimus.

Antai, karalius Gediminas, ska
tindamas tarptautinę prekybą, at
veria Lietuvos sienas: “keliai abie
jose Dauguvos pusėse turi būti sau
gūs kiekvienam pirkliui tiek toli, 
kiek jis gali nusviesti ietį.” Poetinia
me tekste svetimšalio ieties sviedi
mas tampa Lietuvos užgrobimo sim
boliu. Šiandien rusų ietį poetas ne
šioja savo širdyje. Staiga šeštame 
pokalbyje šmėkšteli klaikus mūsų 
epochos vaizdas, neišdilęs daugelio 
lietuvių sąmonėje:

Stovi tankai prie Gudagojaus — 
Po vikšrais sutrinta sutartis, 
O šalia begėdiškai atsilapojus 
Šoka mirtis.
Knygoje šalia nuožmių tonų 

skamba ir tylus virpesys, ir širdį 
raminantis kalbėjimas. Pavyzdžiui, 
penktame pokalbyje:

Atsimeni,
Kai pirmą syki Baltiją 
Pasiekėme saulėlydžio metu, 
Dar su šviesa,
Kada atrodo, jog ten valtyje 
Jau ilsisi būtis visa, — 
Ir mes po daugelio dienų 
Susėdome ant kranto akmenų.
Ciklas užsklendžiamas poeto ti

kėjimu į lietuvių tautos dvasinį 
pradą, į Kultūros primatą. Dabar
tinėje situacijoje, turint prieš akis 
rusų pavergtą Gedimino sostinę Vil
nių, pagrindinė išsilaikymo atrama 
palieka lietuvių Kultūra. Eidamas 
į tremtį ir atsisveikindamas su ka
raliumi, poetas tai išsako reikšmin
gais žodžiais:

Tegu tenai, žemelę nusiplovus, 
Širdis galutinai išdegs.
Tu Vilniuj pasilik, valdove, 
Čiurlioniškuoju Rex.
Taigi, iš skaudaus atsiskyrimo vis 

dėlto prasiveržia vilties spinduliai, 
nušviesdami nemirtingos Kultūros 
karūnuotą galvą.

Su šia knyga K. Bradūnas išsilai
ko savo talento aukštumoje. Ste
bina vaiskus tropų vaizdingumas,, o 
ypač tyra, dinamiška, sodri kalba. 
Sminga ir poeto drąsus tiesos bal
sas, sugėdinantis pavergtos Lietuvos 
emigrantologus, kurie dar neseniai 
išvedžiojo, kad lietuvių poezija iš
eivijoje jau merdi. Tegu jie žino, 
jog ir svetima, dažnai poezijai ne
palanki aplinka, ir tas ilgas atsisky
rimas nuo tėviškės negali nutildyti 
tikro talento. Jis dainuoja su ta pa
čia jaunatviška jėga. Be to, gali 
laisvame krašte paklausti:

Kokia teise tie iš Rytų
Susėdo prie senolių skobnių, 
Ko skerdžia briedžius ir paukščius, 
Ko purvina ir kruvina slenksčius?

Pr. Visvydas

Knygos ir autoriai

NAUJI LEIDINIAI
Atsiųsta paminėti

T. K. žvirblis, O.P., Tėvas Bona
ventūra Pauliukas, O.P. Lietuvių 
doimininikonų Angelo Sargo provin
cijos atnaujintojas ir pirmasis jos 
provincijolas. Biografija. 1973. Tė
vų Domininkonų leidinys, Washing
ton, D.C. 128 psl. Iliustruota.

Vytautas Jonas Bagdanavičius, Raš
tų bibliografija. 1945-1972. Didelio 
formato, 126 psl.

Sąrašas autoriauis rašinių periodi
koje ir knygų; taip pat tų rašinių, 
kurie vienaip ar kitaip reagavo j B. 
(knygas ar raštus.

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas

su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis.

Kaina $3.00
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Mieli Tautiečiai!
Pranešame Tamstoms ir jau spaudoje esame pasiskelbę, kad Simo 

Kudirkos Šaulių kuopa yra pasiryžusi išleisti
Elenos Juciutės parašytą knygą
PĖDOS MIRTIES ZONOJE”

apie septynerių metų pergyvenimus bolševikų Sibiro kalėjimuose. Tai bus 
lietuviu dokumentuotas, paveiksluotas, anie 536 osl. istorinis veikalas. 
Tokios knygos išeivijoje dar neturėjome.

Kviečiame Tamstas padėti minimą knygą išleisti, užsiprenumeruojant iš 
anksto. Užsiprenumeruojant jos kaina tik 8 dol.; atspausdinus bus 10 dol.

Ieškomi garbės prenumeratoriai - leidėjai su 25 dal. auka ir mecenatai 
— su 100 dol. auka. Vienų ir kitų pavardės bus atspausdintos knygoje.

Visais knygos reikalais rašyti: Kazys Bačauskas, 84 - 55 86th Avenue, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

Su šauliška pagarba —
K. Bačauskas, administratorius

A. Reventas, Komiteto pirmininkas
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Elena Tumienė

KARALIAI IR ŠVENTIEJI
A. Korsakaitės viršelis ir vlnletės

Kaina $2.50

Nerimą Narutė

RELIKVIJOS
Lyriniai natiurmortai 

Viršelio aplanką piešė P. Jurkus
Kaina $2.00

Aleksandras Radžlus

PAUKŠČIU TAKAS
Viršelio aplankas Pauliaus Jurkaus

Kaina $1.50

Alfonsas Gricius

PAŽADINTI SFINKSAI
Kaina $1.50
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Pirmoji lietuviška vidurinė mokykla 
rusų caro valdomoje Lietuvoje

Atgavus spaudą po 1905 metų 
revoliucijos, lietuviai šviesuoliai su
siorganizavo į švietimo draugiją 
“Saulę”. Tai draugijai pavyko gauti 
leidimą steigti pradžios mokyklą, 
bet labai trūko lietuvių mokytojų. 
Tam tikslui 1907 m. “Saulės” drau
gijos pirm. kun. K. Olšauskas iš 
rusų valdžios gavo leidimą steigti 
paruošiamuosius kursus. Kursai bu
vo įsteigti 1907 m. spalio mėn. 7 d. 
Nuo tos dienos prasidėjo kursų 
mokslas. Kursuose mokslas turėjo 
trukti trejus metus, bet buvo ati
daryti visi tirys kursai, tai jau tais 
pačiais mokslo metais galėjo tam 
tiktras skaičius kursus baigti. Kur
sų programa buvo mokytojų semi
narijos, bet norintiems buvo dėsto
ma vokiečių ir lotynų kalbos. Kursų 
direktoriumi buvo mokyt. Juozas 
Voketaitis, o mokytojais Tomas 
Ferdinandas Žilinskas, F. Damijo
naitis, Antanas Škėma, K. Oleka, 
kun. P. Januševičius, V. Saglinaitė, 
vėliau ištekėjusi už A. Škėmos. (Ji 
kurį laiką redagavo satyros laikraštį 
“Garnį”; Škėmų sūnus Antanas iš
augo i žinomą rašytoją). Higieną 
dėstė dr. Rokas Šliūpas.

Kursai vyko Milerio namuose 
Maironio - Donelaičio (tada Novaja 
ilr Puškino) gatvių kampe. Mokslas 
vyko sklandžiai, nes ir mokiniai ir 
mokytojai buvo suinteresuoti.

Kursų mokiniams pamaldos vyk
davo Šaričių bažnyčioje (prie Lais
vės Alėjos), jas laikydavo kun. P. 
Januševičius

Kursuose lietuviškai buvo dėsto
ma: lietuvių kalba, tikyba, ir daina
vimas. Kiti dalykai buvo dėstomi 
rusiškai. Visi mokiniai buvo lietu
viai. Iš kursantų buvo sudarytas 
gana geras choras, kuriam vad. kur
sų dir. J. Voketaitis.

Choras pasirodydavo draugijos 
visuotinuose susirinkimuose itr per 
“Dainos” d-jos parengimus.

Kursai gali didžiuotis, kad juose 
yra mokęsi mūsų operos solistės — 
Vladislava Polovinskaitė-Grigaitie- 
nė, Adelė Nezabitauskaitė - Galau- 
nienė, rašytojas diplomatas Ignas
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Kauno “Saules” kursų mokytojai ir 
mokiniai 1909 m. vasario men. foto 
nuotraukoje —

l-je eilėje sėdi iš kairės j dešinę: 
mokinys Mykolas Kunigėlis, moky
tojai — Kazys Oleka, Antanas §kė-

Jurkūnas Šeinius, rašytojas keliau
tojas Matas Šalčius, finansininkas 
ekonomistas Julius Kaupas, rašyto
jas Kazys Binkis, daktaras Antanas 
Gilys, ir J. Tekoris, kunigai Povilas 
Pūkis, Pranas Mačys, Kazys Telks
nys (Telksnevičius), Vincas Švagž- 
dys, Ignas Bareišis (Boreiša), Rut
kauskas ir kt.

“Saulės” kursai labai daug prisi
dėjo prie Lietuvos visuomenės švie
timo, o taip pat prie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo.

Petras Starevičius

Stasys Džiugas, PLB valdybos vice- 
pirm. administracijos reikalams, 
kuriam pavesta rūpintis “Pasaulio 
Lietuvių” laikr. administravimu ir 
skaitytojų augimu.

® S. Džiugas, vice-chai man of 
the World Lith. Community Exe
cutive Board.

Red. prierašas: Praėjusiame LD 
nr. PLB valdybos nuotraukoje S. 
Džiugo pavarde per klaidų praleis
ta, už ką p. Džiugą, atsiprašome.

JAVLB tarybos suvažiavime spalio 
6-7 dienomis Detroite naujai iš
rinktos tarybos prezidiumas su 
PLB pirm. inž. Br. Nainiu ir buv. 
prezidiumo pirm. inž. V. Kamantų. 
Matyti: J. Urbonas, Br. Nainys, A. 
Rugienius, V. Kamantas ir R. Se- 
lenis.

♦ New and old board members 
or the Lith. Community of USA. 

ma, Rokais Šliūpas, Vera Saglikai- 
tė, T. Žilinskas, kun. K. Olšauskas, 
dir. Juozas Voketaitis, F. Damijo
naitis, Urbonas; mokinės Justina 
Kaupaite ir Paulina Kairiūnaitė;

II- je eilėje: mokiniai — Baltras 
Juodžbalis, Kazys Telksnys, Jonas 
Blažaitis, Juozas Jurgelionis, Au
gustinas Bijeikis, Pranas Mačys, 
Mykolas Rožanskis, Jons Kriščiū
nas, Augustinas Stumbras ir Tadas 
Vilkickas;

III- je eilėje: Joana Dobkevičiūtė, 
Felicija Bieliūnaitė, Paulina Berto- 
lytė, Ona Petrauskaitė, Marija §i- 
maitytė, Kazimiera Danilevičiūtė, 
Ona Sutkaitytė, Jadvyga Medekšai- 
tė, Zofija Petrauskaitė, Veronika 
Baukytė, ir Cecilija Bindokytė;

IV- je eilėje: Bronislava Velavi- 
čiūtė, Vanda Maikauskaitė, Marija 
Barzdaitė, Magdelena Mačytė, Be
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nedikta Briedikaitė, Elena. Rožans- 
kaitė, Bronislava Ragažinskaitė, O- 
na Paplauskaitė, Ona Zoštautaitė, 
Elena Opulskaitė, Ona Sabaliaus
kaitė ir Elena Urbonaitė;

V-je eilėje: Povilas Evaldas, Ju
lius Kaupas, Balsevičius, Edvardas 
Koralkevičius, Simas Zavistanavi- 
čius, Petras Starevičius (šių atsimi
nimų autorius), Antanaitis Mykolas, 
Baltazaras Bilinis, Juozas Butkys, 
Jonas Kepenis ir Kazys Ruibys.

Apačioje, priekyje, sėdi: Kazys 
Šimonis, Gudas, Antanas Baniulis, 
Vincas švagždys, (neatpažintas), 
Justinas Banaitis, Ona Gudzinskai- 
tė, Matilda Grigaitytė, Michalina 
Glemžaitė, Paulina Glemžaitė, Leo
nas Skabeika, Augustinas Apanavi
čius, Rutkauskas ir Juozas Tekoris. 
(Prie durų stovi kursų sargas Pra
nas). . 1 j-į]



Lietuvių Skautų organizacija šiemet 
švenčia savo 55 metų gyvavimo su
kati. Ta proga tirėta Jubiliejinė 
stovykla Beaumont stovyklavietėje 
Rock Creek, Ohio, 60 mylių nuo 
Clevelando. Stovyklavo apie 1000, 
o savaitgaliais dar daugiau.

Stovykla buvo suskirstyta Į kelias 
pastovykles: Lietuva, Vilnius, Ad- 
meliora ir Anapus marių. Visa sto
vyklos dvasia buvo Vilniaus miesto 
650 metų sukakties dvasioje. Sto
vykloje dalyvavo ir patys pirmieji 
lietuvių skautų organiczacijos 1918 
m. pirmūnai: v. s. P. Jurgėla, v. s. v. 
V. Šenbergas, v. s. V. Civinskas, ir 
v. s. V. Čečetienė. Jie dar darbš
tūs ir enetrgingi. Kartu pasidžiaugė 
priaugančiomis jėgomis. Turėta ir 
daug svečų, kaip min. S. Lozorai
tis,Jr., latvių skautų vyr. vadovai 
A. Gajenieks su ponia, M. Šipols, 
R. Čaks, estų vyr. skn. Udo Juri- 
na, kuri dalyvavo Il-je Tarpt, sto
vykloje A. Panemunėje ir čia lau
žo metu padainavo “Tas puodas, 
tas puodas...” Taip pat lenkų skau
čių vadovė iš N. J. Z. Lanoner ir 
amerikiečių skautų vad. A. Gagnon.

Po 11 stovyklavimo dienų visi 
skirstėsi ir vyko į tolimesnius kraš
tus skautišką šypseną veždami į 
Australiją, Angliją, Braziliją, Vo
kietiją, Venezuela ir net į Lietuvą. 
Vietiniai autobusais vežė stovykla
vusius į Montrealį, Torontą, Bos
toną, New Yorką ir kt.

Visą stovyklavimo rūpestį ant 
savo pečių nešė Clevelando skautų 
vadovai, aukodami savo laiką, jė
gas ir sugebėjimus mintimi “Dievui, 
Tėvynei ir artimui”, (skn. V. Bace
vičius).

Garbės prezidiumas Vilniaus minė
jime Detroite. Iš kairės: St. Kaune- 
lienė, akademijos vad., kun. kleb. 
V. Kriščiūnevičius, A. Musteikis, 
komisijos pirm., K. Veikutis, Vil
niaus krašto lietuvių s-gos pirm., 
dr. Jurgėla, paskaitininkas, P. Čės- 
nulis, St. Varanka — vilniečiai.

• Vilnius 650th anniversary com
memoration in Detroit, an Academy.

Skautų jubiliejinėje stovykloje su 
įvairių tautų skautais. Iš kairės — 
sėdi; V. S. P. Molis, R. čaks, Lat
vių JAV rajono vadas, A. Gauje- 
nieks, Latvių skautų prez., M. Si- 
pols, latvių vyr. sk., M. Gaujienieks, 
latvių skaučių vyr. s., A. Saulaitis,

Dalis visuomenės Detroite Vilniaus 
sukakties minėjimo metu.

• Audience (in part) attending 
the Academy.
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P. Jurgėla, F. Kurgonienė, Tallat- 
Kelpša, Udo Jurina, estų vyr. sk., 
ž. Lenoner, lenkų atstovė, L. Milu- 
kienė. Foto V. Bacevičius

• Meeting with representatives 
of Scouts of other countries: Lat
vians, Estonians and others.

Lietuvos sostinės Vilniaus 
minėjimas

Detroite Lietuvių organizacijų— 
Vilniaus krašto lietuvių s-gos, Kul
tūros klubo, Šaulių s-gos, Organiza
cijų centro sudarytas komitetas su
rengė Lietuvos sostinės Vilniaus 650 
metų įkūrimo sukakties paminėji
mą spalio 7 d. Šv. Petro bažnyčio
je buvo atlaikytos mišios, dalyvau
jant organizacijoms su savo vėliavo
mis; pamaldų metu giedojo St. Sli
žio vad. choras; kleb. V. Kriščiū- 
nevičius pasakė minėjimui pritait- 
kytą pamokslą.

Lietuvių namuose įvyko akademi
ja, kuirią pradėjo pirm. A. Mus
teikis. Jai vadovavo istorikė S. Kau- 
nelienė. Įvado žodį tarė K. Veikutis.

Metinė foto paroda

Lietuvių Foto Archyvo įrengiama 
lietuvių fotografų metinė paroda 
įvyksta lapkr. 17-25 d. Vėliau pa
roda bus kilnojama į kitus miestus 
(gruodžio 16 d. New Yorke).

Parodos proga bus išleistas foto 
albumas, kuriame bus atspausdintos 
rinktinės nuotraukos iš paskutinės 
lietuvių fotografų parodos, vykusios 
pereitais metais II PL Jaunimo 
Kongreso metu Chicagoje. Kitais 
metais bus išleistas kitas albumas 
su šios pairodos reprezentaciniais 
darbais.

1972 m. parodos albumą galima 
užsisakyti šiuo adresu: Lietuvių Fo
to Archyvas, 2345 West 56th St., 
Chicago, Ill. 60636. Kaina $3.

Vadovai susitikę jub. skautų sto
vykloje. 1928 m. jie dalyvavo l-je 
Tautinėje stovykloje A. Panemu
nėje, Lietuvoje. Iš kairės: Dr. Ka
zakevičius, Bulota, dr. A. Mauragis, 
S. Lazdinis, A. Saulaitis, P. Pakal
nis i Manomaitis.

Foto V.Bacevičius

O Boy Scout leaders at the Jubi
lee Jamboree in USA who were 
participants of the First National 
Boy Scout Camp of Lithuania, 1928.

Dr. K. Jurgėla paskaitos metu.
• Dr. K. Jurgėla making an ad

dress.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. K. Jur
gėla iš Washington, D. C.

Meninę dalį atliko vietinės jėgos. 
P. D. Petronienė padainavo 3 dai
nas, jai akomp. Regina Sližytė. Mi
siūnaitė padeklamavo apie Vilnių. 
Taura Zarankaitė labai gražiai pa
skaitė du eil:r. iš K. Bradūno kny
gos “Pokalbiai su karaliumi” Pa
baigai prasmingai padeklamavo akt. 
Algis Pesys.

Sugiedojus himną, didžioji vi
suomenės dalis rinkosi pietums, 
kuriems vadovavo Alb. Misiūnas.

Numatytieji įteikti Vilniaus me- 
daliai-ženklai bus įteikti vėliau., nes 
dėl nežinomų priežasčių jie muiti
nėje buvo sulaikyti. (Dalyvis)
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Sol. Lilijos Šukytės ir pian. Ramin
tos Lampsatytės repeticija prieš 
koncertą XX Lietuviškų studijų sa
vaitėje Vokietijoje, Vasario 16 gim
nazijoje, š. m. rugp. 21 d.

• Miss Lilija šukytė rehearses 
for a concert performance.

Los Angeles šv. Kazimiero para
pijos choro pastangomis buvo iš
leista komp. B. Budriūno kūrinių 
plokštelė “Tėviškės namai”. Nuo
traukoje komp. B. Budriūnas sako 
žodį plokštelės pristatyme lapkri
čio 3 d. parapijos salėje.

• Comipotser B. Budriūnas pre
senting a new record of his isongs.

• Am afternoon of art and poetry, 
presented by Lithuanian writers & 
artists under the sponsorship of the 
Toronto chapter of Cath. Women’s 
Society.
Meno ir poezijos popietė Toronte, 
Kanadoje spalio 13 d. — Iš kairės: 
K. M. D. skyr. pirm. L. Murauskie
nė, A. Gylytė-Karkienė, poetė Julija 
Švabaitė-Gylienė, “Moters” red. N. 
Kulpavičienė, dail. A. Valis-Labo- 
kienė, dail. M. Stankūnienė. Popietę 
surengė K. M. D-jos Prisikėliro pa
rapijos skyrius.

New Britaino, Conn., lietuvių mote
rų sekstetas “Svajonė”, kuris A. R. 
K. M. S-gos seime atliko meninę 
programą, padainuodamas 10 dainų 
ir pagiedodamas 3 himnus.

Iš kairės: Ona Liūdžiuvienė, Do-

L. Katalikių Moterų S-gos seimas
Rugpiūčio pabaigoje Putname, 

seselių sodyboje, buvo visos Ameri
kos Lietuvių Romos Katalikių Mo
terų S-gos 35-sis seimas. Dalyvavo 
82 delegatės. Seimą globojo Hart
fordo 17-ji kuopa.

Seimas per visas tris dienas tu
rėjo didelę programą su seimo ati
darymu, šv. mišiomis, posėdžiais, 
Matulaičio namų apžiūrėjimu, eise
nomis, išvyka į Marianapolį Mari
jonų gimnazijos apžiūrėti, Alkos 
muziejaus lankymu, ark. J. Matu
laičio ir ark. J. Skvirecko minėji
mais, šiaudelių ir rankų drožinių 
parodų lankymu ir delegatėms pa- 
garbti banketu, kurio programą at
liko New Britaino Moterų sekste
tas “Svajonė”, muz. J. Beinoriaus 
vadovaujamas. Be to, baleto nume
rį — Rožių valsą — pašoko 17-sios

Los Angeles Dramos sambūrio “Iš
laisvintų moterų’’ grupė atlieka pro
gramą Vilniaus 650 m. sukakties 
minėjime, kurį suruošė L. A. skau
tai spalio 27 d. Iš kairės: N. Dobro- 
volskienė, O. Deveikienė, R. Urba- 
nienė, D. Mackialienė, L. Zaikienė, 
J. čekanauskienė ir V. Mikienė. 

roteja Gužauskaitė, Nina Stasaitie- 
nė, Geraldine Ganze~, Ona Kelly ir 
Birutė Butrimienė; prie pianino — 
dirig. muz. Jonas Beinorius.

9 A sextet from New Britain — 
“Svajonė” (Day Dream).

kuopos narių dukros (Barbora Ma- 
zotaitė ir Laima Šimanskytė, bale
rinos Jane Hart vadovaujamos).

Jonas Bernotas

Akomp. O. Barauskienė.
Minėjime pagrindinę kalbą pasa

kė J. Kruprionis, programą pravedė 
D. Mackialienė. Foto L. Kantas

• The 650th anniversary of Vil
nius was commemorated by the Los 
Angeles Lith. Boy Scouts.
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A view of the city Vilnius.
Front: The Cathedral;
Background: The tower of Gedi

minas Hill.

Vilniaus miesto vaizdais priekyje 
su katedra, toliau — Gedimino kal
no bokštas ir lietuviškoji trispalvė.

V. Augustino foto nuotrauka.
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VILNIUS LIETUVIŲ
Vilnius the largest and most 

beautiful city of Lithuania, this 
year is celebrating its 650-th anni
versary.

In historical sources, Vilnius, as 
the state capital of Lithuania, was 
mentioned in a letter of King Ge
diminas in 1323. It may have been 
a capital already in the days of 
King Mindaugas (13th century) and 
perhaps earlier, because the Lithua
nian people have dwelt on their 
present day Baltic shore land since 

pre-historic times.
Although through the ages Vil

nius had suffered from fires and 
wars, it not only survived but grew 
in size and beauty. To the soil
tilling Lithuanians it was always a 
symbol of pride, power and glory. 
As the most cherished of all Lith
uanian cities, it name has been per
petuated in Lithuania’s art, legends 
and particularly in the folksongs — 
Dainos.

LIAUDIES DAINOSE
In my book — Vilnius in Lith

uanian Folksongs, published three 
years ago, I selected 193 folksongs 
where the name of Vilnius is men
tioned in every one of them. My 
primary reason for writing this 
book, was to give the readers of 
future generations, especialy those 
living far from their homeland, the 
opportunity to feel how deeply Vil
nius is enshrined in the hearts of 
Lithuanians, folksong composers. 
The words and melodies of these 
folksongs have been created and 
kept alive for hundreds of years, 
mostly by uneducated country wo
men, to brighten the daily life of 
a Lithuanian farmer’s family. They 
depict its joys, sorrows, traditions, 
and the close family relations. They 
also reflect various periods of 
Lithuanian history.

Lithuanian folksongs are lyrical, 
though some unrhymed, rich in 
symbols and comparison. They are 
embellished by infinite diminutive 

nouns, even adjectives. The sun, 
earth, lily, rūta (flower symbolizing 
maidenhood), cuckoo, steed (often 
symbolizing manhood), are person
ified as human beings, are address
ed by speech and turned to for 
consolation. Some folksongs, espe
cialy ballads, are like plays, where 
at first a landscape is described, the 
performers are placed into posi
tions, then the story unfolds, mostly 
in the form of dialogues. The me
lodies are mostly lulling and me- 
melancholic.

Fascinating by the purity and 
primitive beauty of Lithuanian folk
songs, Goethe, Herder, Rhesa, 
Chopin and other famous writers 
and composers used them into their 
works. Recently, Robert Payne, an 
American writer and critic, thus 
wrote of Lithuanian folksongs:

“One comes to them almost 
unbelievingly surprised that such 
perfect songs should be permitted

Continued next page
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Illustration by Marija Žymantas.

Continued from page 19

to survive. They have a beauty 
and pure primitive splendor ab
ove anything I know in Western 
literature except the early songs 
of Greek islanders. They seem 
to have been written at the 
morning of the world, and the 
dew is still on them” (A. Lands
bergis and C. Mills, The Green 
Linden, p. 7.).

Even though Lithuanians fought 
many wars against Moscovites, Ger
man Teutonic knights, Tartars and 
others, defending thelir state that 
extended from the Baltic to the 
Black Seas, the folksongs do not 
dwell on the cruelty and glory of 
the warrior, but tenderly reveal in
ner feelings of young man going 
away to war. They describe his 
separation from family and his be
loved ones and the family’s 
waiting his return. Usually the 
young man goes to Vilnius, he 
fights and dies on the hills of Vil
nius. There aire also songs that 
mention, beside Vilnius, different 
cities too: Tilsit, Riga and others.

A very characteristic Lithuanian 
war song goes like this:

The dawn is dawning
Daylight starts glittering,
Young brother is preparing
To ride away to war.

A dark-bay steed
Is in the courtyard
Saddled and bridled
Already tethered to the fence.

At brother’s side
His dear sister stands
Weeping bitter tears.

— Oh brother, my dear brother,
Will you return from war,

Will you return this fall?
— I will go to Vilnius,
I will serve the king,
Who knows whether I will re

turn.
If I do not return,
I shall send back my steed
He will bring my bloody uniform.

Etc.
This and other similar folksongs 

are repeated in sveral variations. 
Some of them tell how the sisters 
washed the warrior’s bloody coat 
with their mournful tears and dear 
mother dried it with her painful 
sighs. Or, how three sisters are in 
vain awaiting their own brother’s 
return, standing on the hill so long 

that their feet are sinking into the 
ground. They wear out an ash-tree 
fence by leaning on it with awaiting 
their beloved brother. But only his 
steed returns back, alone and 
neighing loudly. At its side the 
golden stirrups are swinging freely. 
The sisters rush to the horse and 
ask him: “Oh, steed, oh dear-bay 
steed, where did you leave our 
own dear brother?” The horse tells 
them that their brother was killed 
near Vilnius at sunrise and that he 
was buried at sunset on a hill of 
Vilnius. The steed swam with its 
rider across nine seas, and nine 
bullets missed him but the tenth 
one hit the soldier. There were 
neither parents, nors sisters nor 
brothers to grieve for the warrior, 
so the sun mourned for him by not 
rising for nine mornings. On the 
tenth morning the sun stayed in the 
fog.

In some songs it has been men
tioned, that the warrior’s body was 
carried by generals to the church 
in Vilnius.

The death of the warrior who 
perished by defending his country 
is of high importance to the folk
songs’ creators. In some songs we 
are told that he was beheaded by 
enemy sword. “Where his head 
fell — diamonds sparkled, where 
his blood flowed — flowers are 
blossoming, where his torso lies — 
tirees are growing.”

The name of Vilnius adorns also 
several of the most archaic forms 
of choral rounds, polyphonic songs 
— sutartinės, sung by two 
or three people or groups of people. 
Lithuanian choral rounds, because 
of their multiple, alike melodies, 
their intervals and the numerous, 
often meaningless refrains, form a 
rare group of songs still found in 
use in East Lithuania among coun
try folksingers. Their beauty, as a 
matter of fact, was appreciated by 
the Polyphonic Music Festival of 
1969 in Italy, where a Lithuanian 
choir won the first and second 
prizes.

Among the sutartinės in 
my book where the name of Vilnius 
is mentioned, one has the refrain 
“Lado tatato”. It is interesting to 
note, that 16th century historian 
Strijkowsik in his chronicles men
tioned this refrain. He said that in 
13th and 14th centuries when Lith
uania’s grand dukes Vaišelga, Al
girdas, Jogaila returned home from 
war, they were greeted by their 
families and other people by ap
plauding with hands and singing 
“Lado, lado”

In some folksongs the young man 
asks his fatheir to feed his steed 
and go to Vilnius to buy him three 
golden trumpets, adorned with dia
monds. He would blow the first 
trumpet mounting his horse and 

telling good-bye to his parents; the 
second one ri ding through the 
village making the young girls weep, 
and he would blow the third one 
joinig the ranks. When he went 
through Vilnius, the city girls ad
mired the young handsome soldier. 
He told them not to look at him 
because: “I am not youir boy, but 
the king’s soldier.”

As the pages of Lithuanian his
tory turned over and over, so did 
the folksongs and with them the 
name of Vilnius.

When Lithuania entered into 
union with Poland (1569), she lost 
some of its strength and splendor. 
Finally, in 1795, the Lithuanian- 
Polish Commonwealth countries 
were divided between the growing 
powers of Russia, Prussia and Aus
tria. Lithuania fell under Russian 
domination. The use of Lithuanian 
language in schools and books was 
prohibited. This period of history, 
when Lithuanian speaking country 
people were discriminated against, 
is reflected in Lithuanian folksongs 
with sadness. These folksongs tell 
us that Lithuanian boys were 
brought to Vilnius as recruits and 
often were sent far away from 
their country for many years. The 
young man says good-bye to his 
weeping mother, father, brothers, 
sisters and his sweetheart, even to 
the fields of his native land and 
the singing birds. Several other 
recruit songs say that while the 
young brothers are singing and 
working in the fields they have 
been seized by a gjroup of invaders, 
who tied their hands, chained their 
feet, and took them to Vilnius as 
recruits. When they were taken 
through the green forest, the cuckoo 
bird called recounting their sorrows 
and tears.

There are folksongs which men
tion that recruits have been beaten 
with green twigs: “From each 
stroke — blood flowed, under their 
feet earth trembled. The streets of 
Vilnius flourished like red flowers 
from our blood”. That is why in 
many war folksongs: “The streets 
of Vilnius upon which young broth
ers walked are paved and washed 
by their tears.” Another folksong 
pictured a soldier’s impressions af
ter a battle: The hills and streets 
of Vilnius were covered with 
corpses of the young brothers and 
the houses were stained with their 
blood. “Oh falcon, falcon, pretty 
bird, take to my mother a drop of 
my blood, a lock of my hair to 
my father, the golden ring to my 
sister, and a drop of my blood to 
my beloved.”

Gražina Krivickienė

(To be continued)

20 LITHUANIAN DAYS, NOVEMBER, 1973



Mikalojus Ivanauskas

"Light of Light" and Abstract Art
Mikalojus Ivanauskas, originator 

of Flame Painting who’s such work 
we have been reproducing in our 
magazine and on its front cover, 
has developed in the last three 
years color transparencies of slides 
of quality, by using chemicals in
dependent of current photo-chemi
cal processes and methods. The 
author calls the novel form of art 
“Light of Light” or “Lumen de 
Lumine”.

In pursuing it Mr. Ivanauskas 
has of recent years discovered 
much of interest and significance 
to abstract art and photography in 
general. By means of the following 
dialog we are attempting to appre
ciate some of the aspects of M. 
Ivanauskas’ artistic achievements, 
and are aided in doing so by the 
artist’s literary associate. — Editor

Question: — What is the me
dium and method and in effect 
the originality of your research 
work in obtaining color transpar
ence of quality?

FUNERAL by M. Ivanauskas

LITHUANIAN DAYS, NOVEMBER, 1973

A.: — To achieve subtle, clear 
deep and transparent colors the 
physico-chemical process is used. 
All other mechanical means of 
painting and drawing, used to cor
rect forms and spots, when de
signing, are of secondary import
ance.

Two methods are used in 
creating with the “Light of Light”. 
The first is the dry method. It 
consists of color lines. The second 
is the wet method. It develops col
ored surfaces. A combination of 
the two is possible, though it is 
more complicated.

Q.: — And the originality, as 
well as the application of the art 
objects of “Light of Light”?

A.: — “Light of Light” is a new 
branch of the visual arts. Because 
of the technique employed in this 
new art form, it is allied to photo-

ECSTASY by M. Ivanauskas

graphy, though.
Transparencies (slides) made by 

using the “Light of Light” process, 
can be shown on the screen. They 
can also be used to make enlarged 
photographs, or printed colored pic
tures which employ the photochro- 
mography method.

It was as early as 1938 already, 
that with some degree of success I 
was testing the first creations of 
my “Light of Light” objects. I used 
the photographic process, at first. I 
painted the negative on a slab of 
glass. Later, from this negative, the 
positive was made using photo
graphic paper. The original prints 
of these early attempts are still pre
served in my archives. Historically, 
“Light of Light” can be compared 
to the principle of cliche-verre.

Q.:— What then constitutes the 
present period as distinct from 
your early beginnings?

A.: — Now after more than thir
ty years, the photo-chemical process 
has finally been adopted. Instead 
of the earlier mechanically engraved 
or painted negative (for black-white 
photo process), I have now discov
ered a way of creating color trans
parencies wherein I can control 
them and allow a whole range of 

colors, their tones and any required 
form to express a composition of 
artistic work.

Q.: — What other features of 
“Light of Light” evolvement would 
you mention in regard to conven
tional artistic creation? Are there 
any prospects of application of the 
objects of your creation?

A.: — In the art of “Light of 
Light” certain composite elements 
and characteristics are evident: 
freedom of artistic expression, un
usual abstract forms, a presenta
tion with nuclear overtones, flexi
bility of compositional structure, 
subtle nuances and tones of color 
masses, inexhaustibility and har
mony; finally, the revelation and 
bestowal of a new mystical, cosmic 
beauty to the viewer.

In transforming the physico-che
mical creative process into an ob
ject of art, darkness becomes light, 
and its component parts shed 
sparks of color. Therefore, the title 
“Light of Light” or “Lumen de 
Lumine” is appropriate to this ana
logy of art technology.

The new invention of “Light of 
Light” can be developed not only 
as a new technique in visual art, 
but also as a new novelty in photo
graphic chemistry. (More - next p.)
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EMINENT BASS-BARITONE —

ARNOLDAS VOKETAITIS

The eminent Lithuanian bass
baritone Arnold Voketaitis, who 
participated in the Lithuanian Day 
concert in Los Angeles this summer 
(see June issue, p. 17), has been 
gaining great popularity of late. 
Here are some attestations on his 
performances during the last few 
seasons.

In a performance of Haydn’s 
majestic oratorio “The Creation” 
by the Pittsburgh Symphony with 
the Mendelssohn Choir which did 
the composer full justice (Pitts
burgh Post-Gazette, Dec 23, 72) — 
Arnold Voketaitis, one of the three 
soloists had to execute the greatest 
part: “he was magnificent.”

Equally praising was the Pitts
burgh Post-Gazette’s review (March
24, 1973) of the Pittsburgh Sym
phony’s presentation, with the Penn 
State Chors, of Beethoven’s Ninth 
Symphony — and of Voketaitis 
participation. “In the luxurious solo 
quartet... (both) men were mar
vellous. Voketaitis pronounced his 
sublime hymn with deep stentorian 
tones, equally resonant from the 
lowest to the highest extremes of 
range.”

Bass-baritone Arnold Voketaitis 
reigned supreme., both vocally and 
dramatically, in three bad-guy roles 
in Offenbach’s Tales of Hoffman... 
(“Charlotte Opera Brings Bravos” 
— The Charlotte Observer, April
25, 1972). Later, the same paper 
wrote (May 6,1973) upon the pre
sentation of Verdi “Mazoni Re
quiem” in Charlotte, and was again 
partial to Voketaitis: “...a treat. His 
is the most polished style you are 
likely to hear, with silver-smooth 
phrasing, tones of invariable love
liness, and a feeling of drama, as 
well. His Confutatis Maledictis, al
though done in unassuming fashion, 
shaped into a musical gem.

...The best thing is the sparkling 

opera fund drive party at the Fine 
Arts Center in Colorado Springs, 
Colorado, was the presence there 
of the star of the Colorado Springs 
audience — Arnold Voketaitis, as 
admitted the city’s Gazette Tele
graph (Nov 11, 1971):

“Voketaitis, who is also a favor
ite in opera performances in New 
York, Chicago, Mexico and Eu
rope... has in his stage presence 
that flair which keeps the audience 
in fascinated suspense...”

“Susannah” Folk Opera Tugs 
Heartstrings” (headline of Chatta
nooga News-Free Press review, Ap
ril 15, 1970): the spellbinding 
singing with “a fine flair for the 
dramatic in the characterization of 
the evangelist, the Rev. Olin Blitch 
...brought almost unbearable ten
sion...” (This church scene was also 
repeated in the Los Angeles con
cert.)

“Voketaitis Sings Devils in City 
Opera ‘Hoffmann’ ” (New York 
Times, March 19, 1973): “His 
smooth bass voice projected well 
and he communicated commendab
ly...”

The Chicago Tribune wrote on 
July 31, 1972: “The weekend at 
Grant Park was a lesson we’re 
missing... by way of... William 
Walton’s ‘Belshazzar’s Feast’... 
[an] oratorio on the fall of Baby
lon... a major piece of choral music, 
complete with double brass, big or
chestra, and more chorus than 
Grant Park ever had in its shell 
before. Mir. Voketaitis, here the 
baritone soloist, was a pillar of a 
singer, suave, focused, and fully 
capable of overtaking the orches
tra’s huge tonal resources.”
From The Houston Post (May 25, 
1972): Donizetti’s ‘Elixir of Love’ 
— Arnold Voketaitis came forth 
with a powerful but remarkably 
agile bass voice... [He] chose to 
play the trole without its accustom
ed buffo mannerisms and his wise 
decision better be imitated...

Clem's Polskie Deli
* Specializing In home made 

Fresh & Smoked Polish Sausage, 
fancy groceries and choice meats.

* Featuring Imported Krakaus 
Polish hams, beer, wine and gro
ceries.

NOW
Daily from our own new 

BAKERY-KITCHEN 
a variety of Polish pastries and 

other home made delicacies.

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

759-5058 
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“LIGHT OF LIGHT”

Continued from page 22

Q.: — You refer to the abstract 
forms of your compositions. What 
is your definition of abstract art?

A.: — Abstract art I conceive 
thus: In general, abstract art is a 
combination of lines, masses and 
space in an orderly, pleasing man
ner. which can be related to the 
section of visual arts, wherein no 
real object, cv figurative subject 
matter, is evident: whether of 
nature or of civilization’s created 
objects including their participation 
in historic events.

In nature, this form of reality is 
evaluated in simple, analytic and 
geometric tekrns, whose parts, as 
modern physics interpret, are the 
minute particles of physical and 
biochemical components of systems.

Q.: — Abstract in nature? Is 
this not a contradiction?

A.: — No, nature’s abstracts are 
competently demonstrated by Dr. 
G. Collins, who, at the San Fernan
do Valley State College, Northiridge, 
California, teaches petrography 
which is a science dealing with the 
mineralogical, chemical composi
tion of rocks and their structure 
and clasification. He prepares thin 
sections by slicing wafers from irock 
samples. By photographing them, 
using a petrographic microscope, 
he makes slides. Flashed on the 
screen, one is confronted with na
ture’s unspeakably beautiful ab
stract forms, an art, most harmo
niously composed.

Dlr. Collins, in an article “Finding 
Rare Beauty in Common Rocks”, 
National Geographical Magazine, 
January 1966, recalled the secret, 
and using illustrations in color, de
monstrated that abstract art is as 
old as the dinosaur.

Currently, in Žemaitija, Lithua
nia, in the vicinity of the Mosėdis 
Hospital, a young doctolr, Vaclovas 
Intas, established a museum of na— 
ural history housing five thousand 
samples of rocks and minerals. This 
collection can certainly be assigned 
to the phenomena of abstract 
sculptural forms.

Also, two books which yield a 
wealth of abstract examples of art 
in the world of living nature are: 
Lewis R. Wolbeirg’s “Micro Art. 
Art Images in Hidden World”, N. 
Y., and Oscar Forel’s “Hidden Art 
in Nature”, (Synchromies) Harper 
and Row Co., N. Y., N. Y.

Abstract art forms are not only 
created by nature, but can also be 
encountered in magazines and pho
to albums which deal with techno
logy, medicine, nature and other 
sciences.

Nature’s abstract art is potential
ly alive with still undertermined ac
tions of its constituent parts; but, 
man, as a tiny particle of the vast 
universe, creates abstract art or 
other forms of art by means of 
his intellectual powers.

Consequently, by using abstract 
forms in other aspects of art, man 
broadens the visual arts system of 
varied styles, which in its content 
may be paralleled with literary art 
forms. Without exception, all 
created art is evaluated in terms of 
criterion of truth-aesthetic beauty.
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MARY HAM ROCK
PIERCE — HAMROCK

MORTUARY

921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091
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ADMINISTRACIJA RAŠO
LD ŽURNALUI PAREMTI 

AUKOJO:

$32 — Dr. Stanley J. Bartis iš 
Nashua, N. H., pratęsdamas pre
numeratą 2 metam pridėjo auką, 
džiaugdamasis žurnalo lygiu ir lin
kėdamas sėkmės ateityje.

$25 — Juozas Gajauskas.
$11 — Br. Nainys.
$10 — Julia Bičiūnienė.
Po $5 — Br. Dirmantas, V. šimo- 

liūnas.
$3 — L. Senken.
Po $1 — V. Klikna, A. Skridulis, 

M. Ugenas.

Visiems nuoširdžiai dėkojame —
Administracija

LIETUVIŲ DIENŲ 
žurnalo Ir knygų 

PLATINTOJAI

J. A. V-se
Brooklyn, N. Y. — "Darbininko" adm-Įa.
5o. Boston, Mass. — S. Minku.s
Chicago, Illinois — Balys Brazdžionis, 

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

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

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

Convent.
Rochester, N. Y. — A. Sabalis.
Waterbury, Conn. — "Spauda".
Woodhaven, N. Y. — "Romuva".
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DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 
DIENŲ UŽ VISAS TAUPYMO 

SĄKAITAS

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

X- UŽ TERMINUOTUS
O /f) CERTIFIKATŲ

/v INDĖLIUS

Dividendas išmokamas kas mėnuo 
TAUPYMO SĄSKAITOS IKI 
$20,000 APDRAUSTOS F.S.L.I. 

ĮSTAIGOSE.

ST. ANTHONY

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

JUOZAS F. GRIBAUSKAS 

sekretorius

Tel.: (312) 656.6330 Ir 242-4395
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LADIES AND GENTLEMEN

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

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

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

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

60650

CRANE SAVINGS & 

LOAN ASS'N

B. R. PIETKIEWICH,

President

2555 W. 47 th St., Chicago 32, Ill.
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMOS, 
kurios bendradarbiauja su “Lietuvių Dienomis"

Los Angeles, Calif.
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RADIJAS 

LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 11:30 — 12:00 p. p.
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. Stasė 
Pautienienė; ižd. J. Mitkus, 2610 Griffith 
Park Blvd., Los Angeles, Cal. 90039; Pro
gramos ved: V. Gilys, P. Jasiukonis, vyr. 
red. S Pautienienė, 841 Stanford St., Santa 

Monica, Calif. 90403 (213) 828-3779.

Baltimore, Md.
"RADIJO PROGRAMA LIETUVIAMS"

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

per FM radijo stoti WFAAM 93,1 mgcl.
Programos vedėjai: Albertas Juškus, 

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

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

So. Boston, Mass.
Lietuvių Radijo valanda 

LAISVĖS VARPAS
Sekmadieniais 11 — 12 vai. priešpiet.
AM 1430 klc iš WWEL radijo stoties 

Medford-Boston, Mass. 02155 
Petras Viščinis, vedėjas, 

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

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

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

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

Telefonas: AN 8-0489

Chicago, Illinois
SOPHIE BARČUS 

RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS
Kas rytą nuo pirmadienio iki penktadienio 

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

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

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

Tel: HEmlock 4-2413.

MARGUTIS
Seniausia liet, radijo programa Amerikoje, 

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

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

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

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

Bangos: 31, 25, 19 ir 196 metrų.
Vedėjas Kun. D r. V. Kaziūnas.

Adresas: Sezione Lituana, Stazione Radio 
CITTA DEL VATICANO.

Skolingiems mūsų prenumerato
riams primename, kad prenumera
tos skolos sunkina žurnalo leidimą.

LITHUANIAN RADIO FORUM
Bi-Lingual Civic program in English 

and Lithuanian
Produced by Anthony J. RUDIS
Listener Participation Program 

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

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

Cleveland, Ohio
Lietuvių Radijo Programa 

TĖVYNĖS GARSAI
Girdima penktadieniais 8—9 vai. vakaro 

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

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

Detroit, Mich.
LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RADIJO VALANDA

WMZK-FM banga 98 mc 
Pirmadienį — trečiadienį — penktadienį 

nuo 8:00 iki 9:00 vakare 
Vedėjas — Ralph Valatka 

Telefonas: 537-5550.
17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219 

Arba Briedis, Realty Tel. 883-5244.

LIETUVIŠKAS BALSAS-LITHUANIAN VOICE 
WQRS-FM stotis. Banga 105.1 mc. 
Sekmadieniais 8:25 — 905 vai. ryto 

Išlaiko Radijo Klubas. 
Klubo pirm. — Kazys Gogelis. 

13436 Garfield Ave., Detroit, Mich. 48239 
Telefonas: 535-6683

Hartford, Conn.
"TĖVYNĖS GARSAI" 

Connnecticut vist. liet, kultūrinė valandėlė 
WRYM AM 840 

Kiekv. sekmadienį 4:15 — 5:15 vai. p. p. 
Programos vedėjas A. Dragūnevičius.

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

New York - New Jersey
"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" radijo valanda 
girdima kiekv. šeštad. 4 — 5 vai. p p. 

iš New Yorko stoties WEVD — 1330 klc. 
ir 97.9 meg. FM.

Direktorius Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092 

232-5565. (Code 201)
Kultūrinė lietuvių radijo valanda anglų k. 
per SETON HALL Un-to stotį WSOU-FM 

pirmad vak. 8:05 — 9:00 — 89.5 mg. 
Vedėjas J- J. Stukas.

"LAISVĖS ŽIBURYS"
Girdima kievieną sekmadienį 

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

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

Telefonas: TW 4-1288.

Roma, Italia
ROMOS RADIJAS

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

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

Circonvallazione NOMENTANA 162.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Bendruomenės Radijo Prog.uma 

BENDRUOMENĖS BALSAS
Stotis WTEL — 860 kilocycl.

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

ka, muzika ir skelbimai.
Programas tvarko ir praveda 

redakcinis kolektyvas.
Rašyti: "Bendruomenės Balsas"

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

Pittsburgh, Pa-
The First Lithuanian Radio Program ib 

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

Programos vedėjai:
Povilas ir Gertruda Dargiai.

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

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

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

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

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

Waterbury, Conn.
LIETUVIŲ RADIJO PARTIJA 

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

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

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

Montreal, Canada
LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS

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

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

Telefonas: 669-8834

Toronto, Ont., Canada
TĖVYNĖS PRISIMINIMAI

7 radijo programos savaitėje 
Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 

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

Visos programos transliuojamos iš 
Toronto stoties CHIN, banga 101 FM 

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

Telefonas: 534-1274.

soooooococeoseoecoococeo
LIETUVIAI TELEVIZIJOJE

Įsteigta 1966

W C I U - TV Channel 26

Sekmadieniais 8:30

5845 So. Oakley Ave., Chicago, III. 60636
Tel. (312) 778-2100

Tolius šlutas, vald. pirm.
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