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Palaiminti, kurie
nematė, o tačiau
įtikėjo
Apaštalas Tomas yra mums sa
votiškas liudytojas Kristaus pri
sikėlimui. Jono evangelija mums
praneša, kad Tomas buvo vadina
mas Dvyniu. Jis, be abejo, gavo
šią pravardę, nes tikriausiai tu
rėjo dvynuką brolį ar dvynukę
seserį, nors mes jų vardų neži
nome. Leiskite man pasiūlyti dar
vieną priežastį, kodėl Tomas
buvo vadinamas Dvyniu, būtent,
Tomas iš tikrųjų buvo du žmonės
į vieną. Iš vienos pusės jis buvo
tikintis, iš kitos pusės abek>toias.
Jis buvo kartu ir tikintis, ir abe
jotojas. Jis mums primena tėvą
jauno epileptiko, kurį Jėzus iš
gydė, kada tėvas susuko: „Tikiu!
Viešpatie, padėk mano netikėji
mui" (Mk 9:24).
Tomas yra „tikintis abejotojas".
Mes negalime jį apkaltinti Vieš
paties išsižadėjimu, kaip kokį Ju
dą. Tomo sąžiningame abejojime
buvo daug tikėjimo, nors jis pats
tai gal ne visai suprato.
Tikėjimas ir abejojimas egzis
tuoja žmoguje greta vienas kito
tuo pačiu metu. Dažnai tai sudaro
neramumų tikinčiam. Iš vienos
pusės tikintysis tiesiasi aukštyn,
uolus suprasti brangius Viešpa
ties pažadus, kuriuos Jis mums
suteikia Kristuje. Iš kitos pusės
gi tikintysis jaučia, kad kas nors
jį sulaiko, ir jis lyg sau sakosi:
„Tai neįtikėtina. Tai per gera.
Tai man per daug. Aš taip aukš
tai nesiekiu. Aš turiu nusigręžti".
Pirmą Velykų vakarą Tomui iš
kyla tokia sąveika, kuri verčia jį
prabilti: „Jeigu aš nepamatysiu
jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu
piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka
nepaliesiu jo šono — neįtikėsiu"
(Jono 20:25).
Ar toks „dvynis" žmogus mums
yra svetimas? Vargiai! Žmonės
retai tėra vienalypiai. Petras
buvo ir drąsus, ir bailus skirtin
gose aplinkybėse. Kartais net tuo
pačiu metu, pavyzdžiui, kada jis
drįsta būti su Jėzum vyriausio
kunigo kieme, bet tuojau neigia,
kad jis Jėzų iš viso pažįsta. Ti
kėjimo reikaluose mūsų norma
liai susiskaldžiusi širdis tampa
dar aiškesnė. Mes čia turime
reikalo su žmogaus širdies pa
slaptingumu jos nusidėjusioje
silpnybes būsenoje. Mes atpažįs
tame save patys apaštalo Tomo

širdy lyg veidrody, net mūsų vely
kinio tikėjimo šilumoje.
Tomas pasitarnauja mums vi
siems. Jis padeda mums priimti
ir pasisavinti savo klausimus ir
abejojimus, kylančius iš mūsų
velykinio tikėjimo. Tai reikalauja
drąsos Tomas turėjo turėti drąsos
viešai išreikšti savo širdyje glū
dinčius abejojimus. Tai jam ne
buvo lengva; mes veikiau linkę
slėptis nuo tokių realybių. Tokios
realybės sukelia nerimą ir nepa
togumą mumyse. Bet kelias į au
tentišką tikėjimą mums yra atvi
ras tik tada, kada mes drąsiai su
sitinkame su abejojimais ir sten
giamės juos išspręsti.
Tikėjimu didžiuotis, niekad
nesuabejojus, dažnai pažymi dva
sinį lėkštumą. Daugumas mūsų
tikriausiai neprivalome rūpintis,
kad mūsų tikėjimas paviršu
tiniškas. Dievas duoda mums
tokių uždavinių, kartais net ir
širdgėlų, kuriomis mes esame
mėginami ir verčiami ištirti, ką
mes tikime ir kodėl. Kada tokie
laikai ateina, mums gera prisi
minti Tomą, kuris viešai išreiškė
savo abejojimus ir drąsiai susi
tiko su jais negu dėjosi, kad jie ne
egzistuoja. Lyg abejonių nutylė
jimas mums padėtų! Išreikšti
savo tikybinius klausimus pri
klauso mūsų tikėjimo subren
dimui ir išsivystymui. Gyvas au
tentiškas tikėjimas į Jėzų Kristų
gimsta dvasinėse kovose ir jis yra
išmėgintas abejojimų ugnyse.
Kartais tikėjimas įsigyjamas
per lengvai. Jeigu kas nors mums
pasakoja savo įsitikinimus ir pra
šo mus juos priimti, tai nėra jokia
rimta priežastis, kodėl mes tu
rime kito įsitikinimus perimti.
Nors kitų patyrimai gali mus pa
mokyti, mums reikalinga tikė
jimą patiems pasisavinti, kad jis
taptų asmenišku patyrimu. Ilgo
je savo kunigo tarnystėje esu pa
stebėjęs apie tikėjimą, kaip ir
apie visa kita gyvenime — kas
lengvai įsigyjama, lengvai ir pra
randama.
Kaip anąkart Jokūbas kad run
gėsi su Viešpaties angelu, pra
šydamas Jo palaimos, mūsų aki
stata su abejojimais ir netikrenybėmis yra mūsų rungimasia su
Dievu ir kartu ir mūsų širdžių su
siskaldymo nugalėjimas. Kada

mes įsigilinsime į gelmes, kuriose
Viešpats yra, tada mes patys
išvysime Jį ir su Jobu galėsime
sakyti: „Aš girdėjau apie tave
savo ausimis, bet dabar mano
akys tave mato" (Jobas 42:5).
Apaštalo Tomo atsisakymas įti
kėti tol, kol jis neišvydo prisikė
lusio Išganytojo žaizdų žymes, pa
rodo mums jo didelį troškimą as
meniškai patirti Jėzaus prisi
kėlimą.
Rūpestingai įsidėmėkime, ko
Tomas troško. Jis neieškojo gud
raus atsakymo į abstraktų klau
simą, kaip tai: „Ar Dievas gali
sukurti tokį sunkų akmenį, kok)
Jis nesugeba pakelti?" Visai ne.
Tomas ieškojo gyvojo Kristaus,
kuris numalšintų jo sielos troški
mą. Tikėjimas turi reikalo su
Dievu ir todėl su tomis gyvenimo
sritimis, kuriose Dievas ir mūsų
širdis giliai santykiauja. Tekė
jimas rišasi su tuo, kaip mes galų
gale atsakome į tuos didelius
klausimus, kuriuos gyvenimas
mums iškelia: iš kur mes atėjo
me? kodėl mes čia esame? koks
mūsų likimas?
Tikėjimas turi reikalo su mūsų
atsakomybe prieš Dievą, su mūsų
nesugebėjimu įvykdyti Jo reika
lavimus, su mūsų nusidėjimu ir
kalte prieš Viešpatį, su mūsų
amžinu likimu. Tikėjimas turi
reikalo su kentėjimu ir mirtim ir
amžinu gyvenimu. Mes norime
žinoti, ką mes galime viltis
vidury šio amžiaus gyvenimo
tamsybių. Šitoks yra tikėjimo
reikalas. Ir kada mes rimtai užsi
imame tokiais klausimais, mes
rungiamės su Viešpaties angelu,
ieškodami jo palaimos ir gilesnio
santykio. Todėl mūsų padėka ten
ka Tomui, nes jis mums padeda
drąsiai susitikti su mūsų abejoji
mais ir išsiaiškinti, ko mes ture
tume ieškoti ir trokšti Velykų
viltyje.
Tomas pasitarnauja mums dar
vienu būdu. Jis ne vien tik leidžia
mums susitikti su mūsų abejoji
mais ir netikrenybėmis, bet mūsų
abejojimuose kartu ir drąsiai
susitikti su Kristum. Mes neži
nome, kur Tomas buvo, kada pri
sikėlęs Kristus pirmą kartą pasi
rodė mokytiniams, kada Jis jiems
suteikė Šventosios Dvasios
dovaną ir siuntė juos į dvasinę
tarnystę. Įsibaiminę jie visi išbė
giojo ir slėpėsi. Savaitei praėjus,
kada Tomas sugrįžo į apaštalų
būrį, jie liudijo jam apie nuosta
bų patyrimą, būtent, apie prisi
kėlusio Viešpaties pasirodymą.
Tomas jokiu būdu negalėjo jų
įtikėti.
Bet dabar įvyksta nustebimas.
Vieton to, kad jo abejojimas
sukietėtų į skepticizmą ar
ateizmą, jo širdis pasilieka atvira.
Jis pasilieka apaštalų būry. Jo
laikysena nėra neklusnus užsi
spyrimas, kuris sako: „Jokiu
būdu neįtikėsiu". Tomas neužsi
kloja akių ir nesiskundžia, kad
aplinkui tamsu. Jis nėra Dievui
nepaklusnus. Jis patyrė, kad jis
Kristų prarado ir jam tai buvo
skaudu. Mes atpažįstame jame tą
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nušvito...

S«*uo Merced?*, CSC

Prisikėlimas

Geluonį mirties išrovė,
Nuodėmes mūsų nuplovė,
Pragaro vartus išgriovė.

Jis pragarą nugalėjo,
Žalčio galva sutrupėjo,
Vargšams viltis sužibėjo...
Aleliuja, Aleliuja,

baisų akies mirksnį, kada žmo
gus jaučiasi vienai vienišas, vie
nišas be Dievo. Tomo žodžiai yra
malda, o ne pasipriešinimas
Dievui. Jo žodžiai yra prašymas.
kad Dievas ateitų jam padėti:
„Jeigu aš nepamatysiu jo ranko

se vinių dūrio ir neįdėsiu piršto
į vin:ų vietą, ir jeigu ranka
nepaliesiu jo šono — neįtikėsiu"
(Jono 20:25).
Gera evangelijos naujiena yra
ta. kad prisikėlęs Viešpats malo
ningai ateina pas Tomą ir jam

Jūratės gintariniai

Aleliuja!

pasirodo, lygiai kaip Jis ateina
pas kiekvieną, kuris Jo rimtai
ieško. Dievas užtikrina mus:
„Jeigu mane visa širdim ieškosi
te, jūs iš tikrųjų mane rasite" (Jer
29:13). Prisikėlęs Kristus duodasi
Tomui būti pažįstamas, kaip ir vi

rūmai

Čikagoje

K. V. Banaičio „Jūratė ir Kastytis"
Lietuvių operos sukaktyje
Lietuvių opera 40-ies metu su
kakties proga balandžio 2(1 ir 23
dienomis Mor*on auditorijoje. C:
cero, Illinois stato kompozito
riaus Kazimiero Viktoro Banai
čio operą „Jūratė ir Kastyt:Nors opera b**l statyta 1972
metais Čika^je, bet jos sugrį
žimas po 24 rr.etų į rampos šviesą
lietuvių visuomenei bus Hirį. '
meno šventė, kuriai mūsišk< l.:<
tuvių opera jau baigia ruoštis
Paprašėme Lietuvių operos v»\
dybos pirmininką Vytautą Ra
džių supažindinti
/)r^«^«
skaitytojus -u ,,Jūra»*s ir
Kastyčio" sp« *takliais ir kiti'sukaktuviniai- renginiais
— Sakykiti pirmininkf, kaip

. r'/.s paruošiamieji dar•• kloma. kodėl šiais metais
Lietuvių opera savo talkininkus
ii Kauno Muzikinio teatro,
n<\ kaip anksčiau būdavo, iš
Vilniaus operos? Kelinta tai būtų
'ūsu *tatvta lietuviška opera?
- Mūsų Operos vadovybė visa
da teikia pirmenybę lietuvio
kompozitoriaus kūrybai. Tai ban
dėme daryti bent penkmečių su
kaktimis tačiau anuomet dėl vi
siems žinomu sąlygų negalėjome
gauti lietuvių sukurtu operų
a mums buvo siūlomos kitos
„spiil-.
operos, kurių tekdavo
Ir kai nuostabiu keliu
gavome Jurgio Karnavičiaus
. t.ii 1967 metais ji ir

buvo mūsų pirmoji lietuviška
opera, pastatyta Čikagos Operos
rūmuose. Po jos tuoj buvo Juliaus
Gaidelio „Dana", o dvidešimt
metis paminėtas su lietuviškuoju
triptiku, tai Jeronimo Kačinsko
„Juodas laivas". Juliaus Gaidelio
„Gintaro šaly" ir Vytauto Marijošiaus „Priesaika" Tai buvo ma
estro Marijošiaus sumanymas O
dvidešimtpenkmečiui man pavy
ko gauti iš Italijos Ponchielli
operą „Lietuviai" Ją iš viso
pirmą kartą turėjome lietuvių
scenoje, o vėliau, jau Sąjūdžio
metais, direktoriumi esant Virgi
lijui Noreikai, ją prieme ir Lie
tuvos opera Vilniuje Pagaliau
buvo galima džiaugtis jau ir Vy
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siems, kurie Jo trokšta ir ilgisi.
Tai yra tikinčiųjų patyrimas per
amžius, kad po rungimosi su
abejojimais seka ramybė, po tam
sumos seka šviesa. Kada mes
jaučiamės visų vienišiausiai, mes
galiausiai gauname pažinti Kris
tų kaip mūsų amžiną Palydovą.
Tai įvyksta vis ir vėl iš naujo. Tai
yra Dievo meilė mums apreikšta
Kristuje, kad mes nesame palikti
savo abejojimuose, bet kad mūsų
ieškojimas baigiasi Jo Žodžio ir
Šventosios Dvasios liudijimu
mūsų širdyse.
Skirtingai nuo Tomo, mes šian
dien nematome prisikėlusio Kris
taus. Veikiau mes gauname
pažinti save kaip Jo Dvasios pri
kelti naujam gyvenimui, naujai
vilčiai, stipresnei meilei, tvirtesniam pasitikėjimui. Mes
turime perdurtą Jėzaus kūno
šoną ir vinių žymes Jo rankose,
kurie yra įrodymas mūsų liudy
tojui Tomui. Vien toks kenčiantis
Dievas gali padėti abejojančiai
širdžiai. Kiek kartų mes esame
sakę, „Aš nebūčiau galėjęs gyve
nimo pakęsti be pasitikėjimo
Dievu", tiek kartų ir mes esame
liudiję prisikėlusiam Kristui
mūsų gyvenime. Iš tikrųjų, „Pa
laiminti, kurie nematė, o tačiau
įtikėjo!" (Jono 20:29).
Šioj pusėj Velykų, prieš kol mes
išvysime Jį savo akimis, mes
pasileidžiame į gyvenimo kelionę
pasitikėjimu į prisikėlusio Kris
taus pažadą: „Kadangi aš esu
gyvas, jūs irgi būsite gyvi". Mūsų
kelionė nelengva. Su Tomu mes
dažnai patiriame esą dvyniai, du
žmonės tuo pačiu metu — ir abejo
jantys, ir tikintys.
Bet Dievas nuolat veikia mu
myse Savo Žodžio liudijimu,
suderindamas mūsų suskilusią
širdį į vieną. Jis suvienija mūsų
širdį, taip kad ji įgyja aiškų ir
nuoširdų tikėjimą, kuris įgalina
mus Jį pažinti ir būti sustiprin
tais mūsų gyvenimo kelionėje.
Mūsų pažinimas Jį tikėjimu yra
mūsų dalinis džiaugsmas iš anks
to čia žemėje, kurį mes patirsime
pilnumoj Jo dangiškoje Karalys
tėje.
Vieną gražią dieną, kada Die
vas bus Savo darbą su mumis už
baigęs, mes nebebūsime suskal
dyta širdis, bet visiškai viena
Jame.
Hansas Dumpys,
Vyskupas lietuviams
evangelikams liuteronams
išeivijoje
tauto Klovos „Pilėnų" opera. O
pernai savo 40-čiui pasirinkome
Banaičio „Jūratę ir Kastytį"
Šios operos paruošiamieji darbai
buvo pradėti dar nepasibaigus
buvusiam sezonui, kai vyko „Per
lų žvejų" repeticijos. Buvo ta
riamasi su Lietuvos operos vado
vybe Vilniuje, kad kartu įgyven
dintume „Jūratės ir Kastyčio"
operos pastatymą, bet jie atsi
sakė. Tada su mielu noru atėjo
Kauno valstybinio muzikinio te
atro vadovybė ir susitarėme kom
pozitoriaus Banaičio šimtmetį
paminėti su jo opera. O paruošia
mieji tos operos darbai jau bai
giami; chormeisteris Ričardas Šo
kas gerai paruošė chorą, mūsiš
kiai solistai repetuoja savo parti
jas, laukiame sceniškų repeticijų,
kai atvyks režisierius Gintas
Žilys, kuris yra ir Kauno Muzi
kinio teatro vadovas. Labai gra
žūs bus kostiumai ir dekoracijos,
kurių dailininke yra Janina Ma
linauskaitė, puiki meno žinove
(Nukelta į 2 pat.)
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„Jūratė ir Kastytis" Čikagoje
(Atkelta iš 1 psl.)
— Kokios talkos laukiate iš
Kauno?
— Iš Kauno atvyksta dalis
solistų, šiek tiek chorui paramos,
šokėjos undinės ir orkestras.
Kauno Muzikinio teatro meninin
kai vyksta pas mus be jokio hono
raro. Jų teatro dirbtuvėse paga
mintos dekoracijos ir kostiumai,
kurie labai įspūdingi Juk tai
pasaka, mūsų gintarine legenda.
Jūratės gintariniai rūmai jūros
dugne... Kauno menininkus čia
globos Čikagos ir apylinkių lietu
viai, kuriem esame didžiai dėkin
gi— Gal galėtumėte aptarti šios
Šventės pobūdį bei rengimus, ku
riais ši sukaktis bus minima?
— Operos šventės pagrindinis
renginys ir yra Banaičio opera —
mūsų duoklė lietuviškai kūrybai.
Mes įsimylėjome Banaičio muzi
ką, kaip ir Kaunas. Joje jaučiame
save. savo sielos dalelę, tokia
mums lietuviams yra artima šio
klasiko muzika. 0 po savaitės,
balandžio 28 dieną bus dar bend
ras koncertas su simfoniniu Kau
no orkestru Marijos mokyklos sa
lėje, dalyvaujant solistams ir
chorui. Čiurlionio galerijoje,
Jaunimo centre, bus išstatytos
prisiminimui Lietuvių operos
spektaklių programos. Jei turė
tume lėšų, norėtume išleisti Lie
tuvių operos užsienyje apžvalginę
knygą, kuri liktų lietuvių kultū
ros istorijai, kaip niekados ne
buvęs unikumas.
— Teko girdėti, jog dabar
tiniame ..Jūratės ir Kastyčio" pa
statyme bus sugrąžinta operos
dalis, kuri pirmame pastatyme
buvo išleista. Ką apie tai?
— Taip, bet tai ne dalis, o trum
pas intarpas — Kastyčio tėvo par
tija, kuri pirmojoje redakcijoje
buvo išleista Kai aplankiau Ba
naitį Brooklyn'e, jam jau baigus
operos kūrybą, jis leido daryti
iškarpas, jei tiems, kurie ją stato,
būtų reikalinga, tačiau klavyrą
prašė išleisti taip, kaip jis sukūrė.
Tas jo prašymas buvo įvykdytas.
— Kalbama, jog Lietuvių opera
šiemet vyks į Kauna ir įsijungs į
,, Jūratės ir Kastyčio" operos pa
statymus. Ar ši išvyka būtų drau
giškumo ryšių tarp užsienio lie
tuvių ir tėvynainių palaikymo
gestas, ar noras supažindinti
brolius su mūsų pastangomis iš
laikyti čia lietuvių kultūrą gyvą ir
priminti kartu ir Lietuvių operos
40 metų veiklą?
— Esame kviečiami atvykti

naujo sezono pradžioje į Lietuvą K. V. Banaičio . J ū r a t e ir Kastytis" K a u n o M UTĮ kinio teatro scenoje: (nuo viriau*,
rodykle* kryptimi) G e d i m i n a s Maciulevičius (Kastyčio tėvas). Aušra
ir ten kartu su Kauno Muzikinio laikrodžio
Cicenaite (Rūtelei, S a b i n a M a r t i n a i t y t e ( J ū r a t e i ir Birutė Sodaitytė (Kastyčio
teatro nariais dainuoti „Jūratės motina).
ir Kastyčio" operos spektakliuo
J o n o Daniūno nuotraukos
se. Tai būtų tikras kultūrinio po
būdžio JAV ir tėvynės lietuvių
bendravimas ir mūsų noras išlai
kyti bei stiprinti tai, ką esame čia
sukūrę. Ypač gilinti tautiškumo
supratimą. Gi mes jau 40 metų,
be savo žemės, savo daina rodėme
kitiems, kad lietuvių tauta kul
tūringa ir verta laisvės...
— Lietuvių visuomenė yra
pamėgusi Lietuvių operą, ją remia
ir lanko jos spektaklius. Artėjant
40 metų sukakčiai, kokie būtų Jū
sų pageidavimai ir prašymas Lie
tuvių operos bičiuliams?
— Lietuvių opera nori, kad
mūsų visuomenė — jaunesni ir
vyresni — atvyktų j lietuviškos
kūrybos šventę. Pamatytų ir
išgirstų mūsų tautos klasiko
Banaičio muziką, kurioje kiek
vienas ras savęs dalelę.
— Dėkojame Lietuvių operos pir
mininkui Vytautui Radžiui už šį
pokalbį ryšium su mūsų operos
40-mečiu ir Banaičio „Jūratės ir
Kastyčio" operos spektakliais
balandžio 20 ir 21 dienomis. Nori
me, kad šioje lietuviškosios muzi
kos ir vaizdinio meno šventėje daly
vautų ne tik Čikagos ir apylinkių
lietuviai, bet atvyktų ir iš tolimų
miestų, nes. vargu, ar kitos tokios
besulauksime.
Kalbėjosi Juozas Končius.

Penktadienis, 1996 m. balandžio men. 5 d.

Maironio muziejus Kaune
ir Česlovas Grincevičius
Maironio lietuviu literatūros
muziejus Kaune saugo mūsų ra
šytojų, poetų fondus. Mes muzie
jaus darbuotojai pagal galimy
bes stengiamės surinkti kuo
daugiau žinių apie vieną ar kitą
rašytoją. Ypač trūksta medžia
gos apie išeivijos veikėjus. Fon
dai nuolat papildomi. Rengia
mos ekspedicijos. Štai ir šiemet
viena iŠ ruošiamų ekspedicijų
skirta lietuvių išeivijos rašyto
jui, žurnalistui, pedagogui,
visuomenės veikėjui — Česlovui
GrincevičiuiŠiuo straipsniu kreipiamės į
žmones, pažinojusius a.a. Česlo
vą Grincevičių, bendravusius su
juo. Gal galėtumėte parašyti at
siminimus (gal ir keletą ben
dravimo momentų), o gal turite
nuotraukų ar laiškų, rašytų jo
ranka. Būtume nuoširdžiai dė
kingi už pagalbą. Medžiaga,
surinkta ekspedicijos metu,
reikalinga parodų ruošimui bei
tolimesniems literatūriniams
tyrinėjimams.
Česlovas Grincevičius gimė ir
augo ramiame Vilkijos mieste
lyje, mokėsi Kėdainiuose ir
jėzuitų gimnazijoje Kaune, vė
liau Vytauto Didžiojo univer
sitete studijavo prancūzų, slavų
literatūrą, bibliografiją. Baigės
studijas, dirbo Vytauto Didžiojo
universiteto bibliotekoje, o nuo Česlovas Grincevičius (1813-18*4)
1940 m. buvo šios bibliotekos
direktoriaus pavaduotojas. Jau
tada jis pradėjo bendradarbiauti rium. Vėliau dirbo Čikagos li
spaudoje. Rasė įvairiomis teat tuanistinio instituto lektorium.
ro, literatūros temomis Naujo Labai mažai žinių apie jo peda
joje Romuvoje, Ateityje, XX goginę veiklą. Gal atsirastų jo
buvusių mokinių, gal turėtumė
amžiuje ir kt.
Manyčiau, kad gal atsirastų te grupinių nuotraukų.
tarpe išeivių žmonių, pažinoju- , Jau aukščiau paminėjau, kad
sių Grincevičių — studentą, savo plunksną miklino žurnalis
bibliotekos darbuotoją. O gal tikoje. Reiktų neužmiršti ir to
atsirastų ir tokių, su kuriais ' fakto, kad nuo 1969 iki 1979
dalinosi skurdžia tremtinių m. jis buvo Draugo dienraščio
stovyklos duona. Nes 1944 me pirmo puslapio politinių žinių
tais pasitraukė i Vakarus, Aus- redaktorium. O išėjės į pensiją
trijon. Salzburg'e dirbo lietuvių liko bendradarbiu, nuo 1980 m.
tremtinių komitete. Mokytojavo redagavo mėnesini satyros pus
lietuvių tremtinių gimnazijoje, lapį „Spygliai ir dygliai".
Plati ir Česlovo Grincevičiaus
o 1946-1948 metais buvo šios
gimnazijos vicedirektorius. Dir visuomeninė veikla. Nuo 1972
bo kartu su Vincu Krėve, kuris m. vadovauja Pasaulio lietu
suvaidino svarbų vaidmenį vių archyvui Čikagoje. Jo dėka
Grincevičiaus gyvenime — pa buvo surinkti ir išsaugoti uni
skatino jį rašyti. Salzburg'e kalūs rankraščiai, dokumentai,
pasirodė pirmieji dailiosios knygos, asmeniniai visuomenės
literatūros puslapiai. Savo ir kultūros veikėjų daiktai. Jis
plunksnos bandymus spausdino darbavosi Lietuvos labui, saugo
žurnale Tėvynėn. Ir jau 1946 damas, puoselėdamas mūsų pra
m. jam buvo paskirta Lietuvių eitį. Jo iniciatyva Amerikoje
žodžio novelės konkurso premi atgaivinta „Šatrijos" korporaci
ja. Tai paskatino tolesniam dar ja (1952 m.). Net 14 metų pirmi
bui literatūros baruose. Pasie ninkavo šiai organizacijai. Jis
kęs Ameriką, jis aktyviai įsijun priklausė Lietuvių Katalikų
gia į žurnalistinį darbą, ben mokslų akademijai, Lietuvių is
dradarbiauja: Aiduose,
Atei torijos draugijai, Lietuvių fron
tyje, Drauge, Eglutėje.
Jo to bičiuliams, Lietuvių rašytojų
kūryba spausdinta Gabijos draugijai (1985-1988 m. pir
almanache, Lietuvių prozos an mininkas), o taip pat kitoms
tologijoje. 1953 metais išeina organizacijoms.
jo pirmoji knyga Vidurnakčio
Česlovas Grincevičius išbuvo
vargonai. Gerokai vėliau — tremty lygiai penkiasdešimt
1970 m. išleido savo mozaikinį metų. Skaudžiai išgyveno tėvy
romaną Geroji vasara, 1974 nės netekimą. 1991 metais
m. knygą jaunimui Vyskupo lankėsi Lietuvoje. Kaip jis
katinas, 1985 m. novelių ir džiaugėsi nepriklausoma Lie
pasakojimų rinkinį
Vidu tuva! Jis vėl klajojo savo jaunys
dienio varpai Už šią knygą tės svajonių mieste Kaune. Jį
jam paskirta Lietuvių rašytojų džiugino siauros senamiesčio
draugijos 1986 metų premija. gatvelės, nė kiek nepasikeitusi
Gal pasaulį būtų išvydę ir Baltoji gulbė - Rotušė... Kiek
daugiau jo kūrinių, bet neužtek vėliau šio straipsnio autorei jis
davo laiko savo kūrybai. Kaip parašė:,.Norėčiau vėl pasirodyti
pats rašė: „Padėjau išleisti, Kaune, gražu, žmonės geri (ir
suredagavau, parengiau ki gražūs). Gal pasiseks"...
tiems apie 15 knygų". O taip
Grįžęs į Ameriką, ėmėsi kil
pat jis su Alina Skrupskeliene naus darbo — šelpti knygomis
parengė Juozo Brazaičio Martyno Mažvydo biblioteką,
Ambrazevičiaus raštų šešis Knygų rūmus. Ypač dosnus
tomus, suredagavo „Tautos pra buvo Maironio lietuvių litera
eities" pirmą tomą (4 knygos) ir tūros muziejui. Jo dėka fondai
kt. O kur dar vienas labai svar pasipildė vertingomis knygo
bus baras - pedagoginė veikla. mis, leistomis Vokietijoje ir
1960-1968 metais dirbo Cicero Amerikoje, Vydūno, Vaižganto
aukštesniojoje lituanistinėje bet Krėvės rankraščių faksi
mokykloje mokytoju ir direkto milėmis, o taip pat vertingais

Alguaaato Kelto aaotraaka

žurnalais. Štai ką jis rašo
viename laiške (V.P,);.,^!
Lietuvą iškeliavo konteineris su
knygomis, į jį įdėjau ir 8 dėžes
Maironio muziejui Tarp be
letristikos yra mano rinktas
pilnas komplektas „Aidų"
žurnalo nuo 1947-1988 m. Tegul
tas geriausias mūsų žurnalas
puošia muziejaus lentynas. Tik
vieno prašau: jei man teks
gyventi Lietuvoje, grįžti į
Kauną, norėčiau tuo rinkiniu
retkarčiais pasinaudoti..."
Po penkiasdešimt tremties
metų jis grįžo maža pelenų sau
jele ir liko ten amžiams... „Kai
žmogus myli, jis tiki, kad jo
meilė, tiktai ji viena, nusitęs net
anapus gyvenimo, o kas jam
amžina, tas brangiausia už visa,
kas turi laiko ribas..." — rašė
Česlovas Grincevičius.
Mieli skaitytojai, tik Jūsų
pagalba galima pagyvinti Česlo
vo Grincevičiaus paveikslą, ku
ris nėra galutinai užbaigtas. Sa
vo prisiminimais kaip mozaika
sudėliokime jį. Adresas: Rotušės
a.13, Maironio lietuvių literatū
ros muziejus, 3000 Kaunas,
Lithuania.
Virginija Paplauskienė
Maironio lietuvių literatūros
muziejaus darbuotoja
• Poetas Aleksandras Ba
džius (apie kurio naujausio eilė
raščių rinkimo Kryžių kaina* su
tiktuves 1996 m. kovo 3 d Baltimorėje buvo rašyta praėjusio šeš
tadienio Draugo kultūriniam*
priede) mirė Baltimorėje kovo 23
dieną, sulaukės 80 metų Laido
tuvės buvo kovo 27 dieną, daly
vaujant poeto žmonai Genutei,
trims sūnums su šeimomis, ki
tiems giminėms, draugams ir kai
mynams. Šv. Mišias aukojo ir
prasmingą pamokslą pasakė kun.
Kazimieras Pugevicius; giedojo
parapijos choras. Po laidotuvinių
pietų Lietuvių namuose velionio
artimas draugas Cezaris Surdokas apibūdino Aleksandro Radžiaus gyvenimą ir nuveiktus
darbus. Aldona Marcinkienė pa
skaitė keletą eilėraščių iš poeto
knygų, o aktorius Juozas Palu
binskas deklamavo Aleksandro
Radžiaus, Jono Aisčio ir Bernar
do Brazdžionio kūrybą.
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Dailininko Antano Tamošaičio 90 metų
ELENA OŽELYTĖ

MINAS,

sukaktis

tį sveikino ir Kingston'o audėjų
ir verpėjų organizacija.
Iš Lietuvos sveikinimus at
siuntė Lietuvos Nacionalinio mu
ziejaus direktorė B. Kulnytė, Vil
niaus Dailės akademijos rek
torius A. Šaltenis, Lietuvos
Respublikos Žemės ūkio rūmų ta
rybos pirmininkas prof. A. Stancevičius ir Rūmų direktorius R
Kaunas. Vilniaus Kultūros
žurnalo redakcijos vardu linkėji
mus atsiuntė Dalia Rastenienė.
Gražiai pagerbė menininką ir
Antano bei Anastazijos Tamo
šaičių Tautinės dailės rėmimo
fondo „Romuva" valdyba, susi
dedanti iš V. Bakšio, L. Luko
ševičienės, P. Meiklejohn ir B.
Kulnytės.
Nuoširdžiausi ir šilčiausi svei
kinimai buvo gauti iš organiza
cijų ir asmenų, dirbusių ir kū
rusių kartu, kaip antai: Lietuvių
tautodailės instituto vardu
sveikino Aldona Veselkienė, LTI
tarybos pirmininkė, A. Kazlaus
kienė ir I. Meiklejohn, o A. Ve
selkienė, išreikšdama artumą ir
glaudų ryšį tarp visų lietuvių, užjuosė Antanui savo pačios išaus
tą, nepaprastai gražiu raštų juos
tą; New York'o tautodailininkių,
vadovaujamų L. Miliukienės,
kurios atsiuntė du šampano bute
lius; Lithuanian Folk Art Insti
tute of Chicago, atsiuntusio labai
gražią gėlių puokšte; Bostono LTI
skyriaus valdybos, vadovaujamos
S. Šatienės, dovanojusios nuosta
JuMHatas dailininkas Antaną* Tamošaitis jam suruoštoje šventėje Kanadoje. bų, kaip Tamošaitis išsireiškė
A. Kazlauskienės nuotrauka
„eksponatą muziejui Lietuvoje",
pakviesta į Žemės ūkio rūmus studiją. Toje studijoje pabuvojo ir skiautinį kilimą, sukurtą I.
vadovauti audimo kursams. Kaip mokėsi daug asmenų, tiek lietu Nenortienės ir kitų; LTI Philavisiems žinoma, Anastazija tapo vių, tiek ir kanadiečių bei kitų delphįjos skyriau* ir Philadelphinuolatine Antano gyvenimo paly tautybių. Tamošaičiai visada jos Kultūros centraVvsUybos; LTI
dove, garsia menininke, atsida pasižymėjo svetingumu, jaunat Toronto skyriaus; KLB Ottavros
apylinkės pirmininkės R. Danaivusia lietuvių liaudies meno viškumu bei draugiškumu.
tytės ir i i dipl. inžinieriaus, il
kūrėja ir platintoja.
Atvykę i Kingston'ą, greta tau
Žemės ūkio akademija Dotnu todailės Tamošaičiai pradeda galaikio LTI Tarybos pirmininko,
voje pakvietė Tamošaitį dėstyti užsiimti ir grynosios dailės A. Paškevičiaus.
Sveikinimai gauti ir iš Lietuvos
tekstile ir liaudies meną ir tuo kūryba ir surengia daugelį paro
Respublikos ambasados Kana
pačiu metu ruošti liaudies meno dų visoje Siaurės Amerikoje.
mokytojas.
1995 metais, Vilniaus Dailės doje, Ottawa, laikinojo reikalų
Užėjus sovietams, Tamošaitis alrnAtmįna senato nutarimu, An patikėtinio J. Paslausko.
P. Klimas, atvykęs pasisvečiuo
buvo pakviestas dėstyti į Vil tanui Tamošaičiui buvo suteiktas
niaus Dailės akademiją, kurioje garbės profesoriaus vardas už ti ii Lietuvos, gražiai pasveikino
buvo iirinktas Pedagoginės ilgamete veiklą dailės ir liaudies Tamošaitį, perj uosdamas ii
Lietuvos atvežta tautine juosta ir
katedros vedėju. Karo pradžioje meno srityje.
Antanas persikėlė į Kauną ir
Lietuvos Nacionalinio muzie pareikšdamas, kad ii juostai —
Taikomosios dailės institute jaus direktorei B. Kulnytei bei tai tiltas į Tėvyne Lietuvą.
Daug nuoširdžių sveikinimų
vadovavo Dekoratyvinės tekstilės Švietimo ir kultūros ministerijai
gauta
iš asmenų, negalėjusių at
skyriui.
pakvietus, Tamošaitis persikelia
vykti
į
šį garbingą jubiliato pa
Karo frontui ii rytų artėjant, į Vilnių išsiveždamas savo ir
gerbimą,
ir taip pat iš draugų,
Tamošaičiai pasitraukė į Aust Anastazijos kūrybą į Tamošaičių
riją, Antanas mokėsi ir dėstė naujai atidaromą galeriją „židi kaimynų ir asmenų, turėjusių
progos asmeniškai palinkėti dar
daile Salzburg'o Meisterschule, o nys - Romuva".
1946 metais persikėlė į FreiJubiliato pagerbimo proga buvo daug kūrybingų, laimingų metų
burg'ą, Vokietijoje, kur Ecole des gauta ir buvo perskaityta daugy Antanui tiek čia, Kanadoje, tiek
Arte et Metiers vadovavo dekora bė sveikinimų. Ypač paminėtini, ir Lietuvoje.
Tenka paminėti, kad Antanas
tyvinei dailei.
gauti iš tokių garbingų asmeny
1949 metais atvyko į Kanadą, bių, kaip Kanados premjero gavo nemažai vertingų knygų,
Montrealį, kur International YM- ministro J. Chretien, Kanados kaip, pavyzdžiui: Sculpturt ofthe
CA meno mėgėjams sukūrė Aca- generalgubernatoriaus, Ontario Inuit, autorius G. Svrinton; The
demy of Arte and Crafts ir An provincijos gubernatoriaus M. Longuoge ofOrnament, autorius
Harris, Leeds - Grenville, Par C. Dresser; The Loom ofArt, au
taną paskyrė jos direktorium.
Praėjus vieneriems metams, lamento narių J. Gordan ir R. W. torius G. Bazin; Salvador Dali,
Tamošaičiai persikėlė į Kings- Runceman ir iš Gananoųue mies
(Nukelta į 4 pal.)
ton'ą ir ten įkūrė savo Dailės to burmistro B. VYilson. Tamošai

Malonu ir įspūdinga buvo susi
rinkti siu metų vasario 16 dieną
į Aldono Veaelkienės tvarkinga ir
jaukią gyvenviete Gananoąue,
Ontario provincijoje Kanadoje. O
ik) susirinkimo proga buvo tikrai
nepaprasta — pagerbti ir pasvei
kinti mūsų mylimą menininką,
garbės profesorių Antaną Tamo
šaiti 90-mečio proga. I šio garbin
go jubiliejaus paminėjimą suva
žiavo apie keturiasdešimt asme
nų ii Toronto, Montrealio, Kingstono, Gananoąue ir kitų Šiaurės
Amerikos vietovių.
Mums besidalijant įspūdžiais,
atvyko ir mūsų jubiliatas, su ku
riuo mes visi nuoširdžiai pasi
sveikinome. Jo maloni iypsena
bei humoras tuoj pagyvino ap
linką, suteikdami žvalumo,
žilumos, geros nuotaikos.
Dailininkui besėdint garbin
goje, žalumynais papuoštoje kė
dėje, Aldona Veselkienė supažin
dino mus su jubiliato nueitu
gyvenimo keliu, pagristu menine,
kūrybine ir pedagogine veikla.
Antanas Tamošaitis gimė Lie
tuvoje, Bandų kaime, Sūduvėje,
ūkininko šeimoje 1906 metų va
sario penkioliktos naktį („o gal
jau h* 16-ą", kaip patą dailininkas
juokavo, „nes sako, gimiau apie
viemfeMkLį"), kai senos sodybos
trosas langai buvo žalčio snaigių
raitais išmarginti, išrašyti, ką
tikriausiai tada gimęs būsimas
dailininkas ir užfiksavo savo
vaizduotėje ir ką vėliau jis išvys
tė sukurdamas spygliuotą orna
mentiką. Čia ir kitas sutapimas
— ! tais pačiais metais Pirmoje
Lietuvių liaudies parodoje Vilniu
je dalyvavo M K. Čiurlionis su
savo fantastine kūryba, kurią ir
pamėgo Antanas Tamošaitis.
Ii pat jaunų dienų Antanas
domėjosi savo motinos bei seserų
austais kraičiais, sudėtais į mar
gai skrynias. Be to, jo pradžios
mokyklos mokytojas V. Staugsi
tis skatino rinkti ir kopijuoti so
džiaus daile. Tai ir buvo pirmieji
ftngiiai į sodietišką dailę.
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo, neužmirštamais 1918
metais Antanas įstojo į Sakių Ži
burio gimnazijos II klase. Jau
tada jaunas Tamošaitis svajojo
tapti dailininku. Jo svajonė pra
dėjo pildytis, kai 1923 metais jis
išlaikė egzaminus į Kauno Meno
mokyklą.
1927 metais Antanas įsigijo
dailės mokytojo teises, o 1929
metais, baigus Aukštąjį dailės
skyrių, jam buvo įteiktas pro
fesinės dailės diplomas. Tuoj po
diplomo gavimo Tamošaitis buvo
pakviestas dėstyti į tapačią meno
mokyklą, kur ir buvo išrinktas
Pedagogų tarybos sekretorium.
1926 metų vasarą, dar studijų
laikais, M. K. Čiurlionio galerijos
direktorius Paulius Galaunė
pakvietė Tamošaitį vykti į Že
maitiją rinkti galerijai liaudies
meno dirbinių. Tai tąsėsi keletą
vasarų. Galaunė labai gerai įver
tino tą darbą, dėl ko 1930 matais
jis ir paaiūlė Antanui vadovauti
grupinei ekspedicijai po Biržų Pasvalio apylinke
Kai 1930 metaia buvo rengia
ma visos Lietuvoa Žemės ūkio pa
roda Kaune, Galaunei rekomen
davus, Lietuvos Žemės ūkio
rūmai nutarė pakviesti Tamo
šaitį suorganizuoti ir įrengti
Senojo lietuvių liaudies meno
skyrių. Paroda praėjo labai sėk
mingai, ir Lietuvos žemės ūkio
rūmai pasiūlė Antanui Tamošaičiui vadovauti Liaudies meno
skyriui.
Tamošaitis išmoko susti, ir jam
pasiekus profesionslinj lygį,
Žemės ūkio rūmai 1931 metais
suorganizavo pirmus kursus
profesinėms sodžiaus audėjoms
ruošti. Kursams vadovavo ir
juose dėstė Antanas Tamošaitis.
Tuos kursus lankė ir Anastazija
Mažeikaitė, moterų dailės darbų
studentė, kuri vėliau buvo
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Dailininkas Antanas TamosattJs su tmona a.a. dailininke Anastazija TsatosaMan* arte saro sodybos vartą
Kiagston, Ontario.
Jono l'rtisnu naatraaka

Balys Auginąs
VELYKŲ GYVOJI VERSMĖ
Štai aš storiu prie durų ir beldžiu:
jei kas išgirs mano balsą ir atvera
duris, aš pas jį užeisiu ir vakarie
niausiu su juo, o jis su manimi.
CApr. 3, 10)
BELDIMAS
Beldžiuos į tavo duris,
Kad jas svetingai
pravertum
Ir paguodos duoną padėtum padėklan —
Beldžiuos aidu nevilties —
Ir maldaujantys
dūžiai
Tavo kurčios širdies nepažadins
Nusviedei mane, kaip akmenį
Nakties šulinin. Nueinu,
Nešdamas medžio atodūsį sunkų
PALIKTIEJI
Jau vakarėja —
Nežinome, kur eiti,
Ir artėjanti tamsa baisi.
Ak, pririšk
Prie palmės asilaitėj
Ir po Viešpaties
skliautais
Sutilpsime visi.
Ir veltui laukiame Jo,
Vilties įžiebė spinksę,
(Jo žodžiai,
Lyg burkuojantys
balandžiai
Besiblaškančio!
širdy).
Sutemo jau
(Naktis ir mūsų sieloj) —
O, Mokytojau,
Nežinome, kur dingsint:
Pabirome,
O vienuma —
Tokia skaudi
GYVOJI

VERSMĖ

Girtos
Įtūžusio gyvulio pagieža
Žmogžudžių
rankos
Prikala apnuogintą Saule
Medyje
Ir pačiam
dienovidy
Sverdi skeldėdamos uolos
Ir užpučia dagtį dienos
Prietemą marškos — lavondengtė
Mirusiam
Dangui
(Aiman,
Piktadarių širdis
nuodėminga
Jau netikra ir svyruojanti).

Tuščiomis
Šventojo Miesto gatvėmis
Sėlina baimė,
Basas, pašiurpusias
kojas
Dėliodama ant minios
Šaltų širdies akmenų.
Ir neregė tamsa —
Juodaodė vergė nakties —
Keliais
šliaužia,
Kad paskutini kartą
Pažvelgtų į gęstančias
Nukryžiuotos Saules akis
O, tamsa,
Gailestingoji
Samarįjiete,
Susigraudinusi
Tu tiesi nevilties
Juodąsias drobules —
Įjos
sunkias-sunkias-sunkias
Meilės Gyvoji Versmė,
Palietė
palikuonims
Ir jums, kurie sakote —
— Dievas yra miręs — —
(Ir jums — prakeikusiems
Savo sielas
Ir anūkų)

Ir bėga upėmis
Tūkstančiai
Didžiųjų
penktadienių,
Ir Nukryžiuotojo
krauju
Dangaus soduose
Žydi delčia —
Tik netikras,
Svyruojantis
žmogus
Vis kartoja
Vaikams
Ir vaikaičiams:
— Dievo nėra!
— Dievas numiręs! —
Ak, ir įvyksta stebuklai —
Kai tik žalieji
Pavasario vėjai
Prikelia žemą
Gyvenimui —
Užtvindo neramią krūtine
Gyvoji Versmė:
Pro mūsų širdies
Sustingusį
akmenį
Prasikala
Prisikėlimo
Šviesi vilties
Lelija! -

PRISIKĖLIMO DIDYBĖJE
Žali žemės
akimirksniai
Švyti su nubudusiu
Pavasariu —
Ir saulė, uždegusi žiburį,
Tirpdo žiemos suledėjusi
Sapną
Ji vaikšto
Dangaus
pakraščiais,
Tarsi išdidi
šeimininkė,
Glostydama
Gyvybės
spinduliu
Sielos
niūriausią
Užkampį
Gamta — ankstyba tarnaitė —
Pluša begalintuos
Dausų kambariuos —
Jos rūpestingi
žingsniai
Ant žemės kilimo
Virsta
Spalvingais žiedais
Žvilga narcizų baltos dulkės
Ir tulpių raštais
Raštuota
Žemės prijuostė
Kai tamsų arimų grumstą
Pažadina saulė —
Smarkiau ima plakti
Žmogaus rambėjanti širdis
Septynių mylių tiltu
Rieda Velykų vežimas,
Ir jaunystė
išgirsta,
Kaip skamba margučiai
Velykų varpais —
Su Žydėjimo
džiaugsmu
Prisikėlimo
Didybėj
Velykų rytą
Gamtos procesijoje —
Lyg piligrimų minia —
Žengia žiedai juozapinių
Ir baltais abitais
Kuklios vienuolės lelijos —
Tai šviesios Velykų žvakės.
Jos smilko
Dangišku
džiaugsmu
Nuodėmių
dulkėm
Aplipusią sielą
Prisikėlimo rytą
Kelias ir žemė
Jaunamartės žydėjime! —
Ar žydės ir žmogus,
Pakilęs iš žiemos
Tamsios nuodėmės?
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Vilniaus universiteto Medicinos fakultete
steigiama slaugos specialybė
PRANĖ ŠLUTIENĖ
Šių metų sausio 25-27 dienomis
University of Michigan < Ann Arbor, MI) profesorė Violet Bar
kauskas pakvitė mane susipaži
nimui su rehab. dr. docente Da
nute Kalibatiene, Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto prodekane S l a u g o s specialybes
reikalams. Dr. Kalibatiene ap
gynė rehab. dr. laipsnj. Bendro
sios terapijos ir reumatologijos
specialybėje 1994 metais, o pa
skirta S l a u g o s specialybes
reikalams prodekane prof. dr.
Gintauto Česnio, Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto
dekano. Šių metų rugsėjo pirma
dieną bus atidarytas Slaugos
specialybėss departamentas. Jos
kelionę į UM apmokėjo Atviros
Lietuvos fondas ir Vilniaus uni
versitetas. Pakvietimas buvo iš
profesorės Barkauskas.
Jau penkeri metai, kaip svajo
ta pagerinti slaugos mokslus
Lietuvoje. P a g a l i a u s a p n a s
išsipildė.
Jau buvo minčių, kad tai ne
įvyks, ypač, kadangi aš laba i
gerai žinojau, jog daug gydytoju
ir profesorių pasisakė prieš tokia
ištaigą. Rankų nenuleidau. Ap
silankę gydytojai stažuotis Uni
versity of Illinois at Chicago
(UIC) buvo Įsitikinę, kad reikia
kažką daryti, pamatę čia dirbar.
čius slaugos specialistus. Tokiam
projektui pritarė trys Lietuvos
Sveikatos apsaugos ministrai: dr.
Juozas Olekas, dr. Jurgis Brė
dikis ir dr. Antanas Vinkus. Ket
virtas ministras dr. Vytautas
Kriauzda buvo per trumpai, su
juo nebuvo progos šiuo reikalu
pasikalbėti. Pradinį darbo paruo
Šimą padarė prof. dr. Vytautas
Basys, VU medicinos fakulteto
neonatologijos klinikos vadovas
VU Santariškės ligoninėje
Prof. dr. Kalibatiene pasakojo.
kad VU liko tik teorinių mokslų
katedros. Turintys reikalą su li
goniais, yra vadinami klinikų de
partamentai Medicinos fakultete:
medicinos, pediatrijos, stomatolo
gijos, slaugos, sanitarijos 'higie
nos) specialybės. Stomatologijos
prodekanės pareigas eis habil. dr
Nijolė Balčiūnienė, o pediatrijos
dr. prof. Algimantas Raugale.
dabar Vaikų klinikų prie VU viršininkas.
1996 metų eigoje bus priimta
studijuoti nuo rugsėjo pirmos:
medicina — 75, pediatrija — 20.
slaugos — 20, higienos — 20.
stomatologijos — 15. Iš viso bus
priimta 150 studentų į medicinos
fakultetą, o dėstytojai tie patys.
Iš 20 slaugos studentų 15 bus pri
imta nemokamai. Penki turės
mokėti, jei neturi užtektinai balu.
bet visi turės gerai išlaikyti įsto
jimų egzaminus. Jeigu pirmus

MENAS,

L I T E R A T Ū R A

gais. Prioritetas atiduotas kitiems
reikalams, nors buvo
paruoštas
projektas,
kuris tebėra
JAV
ambasados
rankose.
— Ministras Vinkus pritarė
minčiai, kad nuo 1996 metų rug
sėjo pirmos dienos būtų galima
pradėti rengti VU slaugos specia
lybės bakalauro laipsnį.
[Didele įtaką turėjo profesorė
Violet Barkauskas, būdama Lie
tuvoje šešis mėnesius su Fulbright
moksline stipendija.
Ji padėjo
sudaryti ketverių metų bakalauro
studijų programą. Profesorė Bar
kauskas gimusi Waterbury, Connecticut, senos kartos
lietuvių
šeimoje. Ji yra profesionali me
dicinos sesuo: med. sesuo akuše
rė, profesorė
UM,
akademinė
administratorė,
mokslinė
ty
rinėtoja. Šiuo metu ji yra prode
kane ir profesorė UM medicinos
seserų mokykloje Ji
pagrindinį
medicinos mokslą ir
bakalauro
laipsni gavo St Joseph kolegijoje,
Maryland Magistro laipsnį yra
gavusi iš visuomenės
sveika
tingumo (Public Health) Michigan'o ir John Hopkins universi
tete, o Ph.D. iš slaugos
mokslo
(Nursing Sciences) UIC College of
Nursing. Yra dirbusi
įvairiuose
pasaulio kraštuose ir nepabijojo
žiemos Lietuvoje, kur dirbo 1995
metais sausio 1-os iki liepos 1-os.
Ji labai stengėsi pramokti lietuvių
kalbą, mokėsi privačiai
savo
mieste, o būdama Lietuvoje lankė
lietuvių kalbos kursus. Šiandieną
puikiausiai susikalba
lietuviškai.]

Dr. Danute Kalibatiene
metus gerai išlaiko egzaminus
nebereikės kitais metais mokėti.
Kalbuos; su dr. Kalibatiene.
— Kaip bus atrenkamt slaugos
studentai?
— B u s paskelbta balandžio-ge
gužės mėnesiais Lietuvos ryte stu
dentu priėmimo taisyklės. Jau
prieš Naujus metus buvo pateikta
informacine medžiaga. Egzami
nai bus liepos mėnesį.
— Ar bus psichologiškai pagris
tas pasikalbėjimas
su studentu
patirti, ar studentas žino. jog tar
naus pacieruui?
— Apklausinėjimą padarysiu
pati.
— Ar studentams bus amžiaus
riba'
— Bus priimami iki 35 metų.
— Ar priimsite dabartines me
dicinos seseris?
— Ko! kas. galimybė, kad pri
imsime, bet šiuo laiku dar taria
masi su dekanu.
— Ar įstojimui bus reikalingas
svetimų kalbų mokėjimas?
— įstojimo egzaminai tokie:
vienas iš j u laikomas anglų, vo
kiečiu ar, rečiau, prancūzu kalba
(jau yra nemažai studijuojančiu
svetimas kalbas': kitas — lietuviu
kalba: trečias iš biologijos (čia
v y k s atranka'. Nemokantieji
kitos kalbos negalės įstoti (jau čia
bus daroma didelė atranka), o
įstojusiems bus privaloma už
sienio kalba visus ketverius me
tus - programa tam jau suda-

University of Michigan nuotrauka
ryta. Atvirai pasakius dar nėra
nei vadovėlių lietuvių kalba, kol
kas vadovėliai tik angliškai.
— Kokia yra pirmųjų metų pro
grama?
— Anatomija, fiziologija, bio
chemija, mikrobiologija, psicholo
gija — daugiausia svarbieji jų
pagrindai ir kiti šių disciplinų
aspektai.
— O antrų metų?
— Dekanas Česnys ir aš turė
sime laiko per tuos metus įruošti
labai reikalingą slaugos specialis
tų praktikai laboratoriją. Tikiu,
kad čia ir Jūs prisidėsite su
..Lithuanian Mercy Lift" organi
zacija ir padėsite surasti būtinų
reikmenų. Kaip suprantu iš Jūsų
aiškinimo, UIC įrengimai kai
nuoja 200,000 dolerių. Mums kol
kas nereikia tokios didelės labo
ratorijos ir galime pasinaudoti ir
ne naujais įrenginiais. Dėkoju
Jums ir „Lithuanian Mercy Lift"
už slaugos siuntas, kurias mes ir
naudosime. Dėka dekano Česnio
įrengta slaugos literatūros biblio
teka ir jis stengiasi įrengti
kompiuterinę laboratoriją. Rodos
ir čia LML prisidėjo.
— Kokiu būdu SAM ministras
Antanas VinKus prisidėjo
prie
šios Slaugos specialybės įkūrimo
universitete? Mano žinia, sutartis
su UIC buvo pasirašyta
buvusio
ministro dr. J. Oleko. Kiti minist
rai šią mintį rėmė. Deja, JA V val
džia nematė reikalo remti pini-

Dr. Danute Kalibatiene, profr«or«- 'Ir Violrt H;irUnu*k«s ir Prnn<- Slutienc profesore* Barkaunkan
rastinėje, Univenuty of Michigan, Ann Arbor Michigan
t'nivertitv nf Michigan nuotrauka
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.Molinis" vakarėli* Algimanto Kezio „Galerijoje", Stickney, IlUnoM, Siu metu kovo 27 dieną.

„MOLINIS"
VAKARĖLIS

Praėjusios savaitės trečiadienį,
kovo 27 dieną, labai lietuviškai
punktualiai (vėluodami tik vieną
valandą) rinkosi į „Galeriją"
(Stickney, Illinois) pas Algimantą
Kezį keramikos gerbėjai. Apie 8
valandą vakaro salė prisipildė
pilnai ir seimininkas pristatė
viešnią Jolantą Labednykienę,
Panevėžio Dailės galerijos direk
tore. Ji jau penkeri metai vado
vauja galerijai (Respublikos 3,
Panevėžys) ir rengia tarptauti
nius keramikos simpoziumus
Panevėžyje. Per tą laiką sep
— Ar programai reikia pripaži
tyniuose simpoziumuose pabuvo
nimo iš Ministerijos ir Seimo?
jo 65 keramikai iš penkiolikos
— Ministerijoje jau parengtas
pasaulio šalių, o tarp jų devyni iš
slaugos reformos projektas, pagal
JAV.
kurį Lietuvai reikės slaugos spe
cialistų su bakalauro laipsniu ir
Mūsų tautiečio keramikos pro
aukštesniu mokslu. Greitu laiku, fesoriaus iš Wesleyan univer
kartu su kitais sveikatos apsau siteto, Bloomington, Illinois,
gos projektais,' turėtų būti patvir Rimo VisGirdos dėka, viešnia
tinta Seime.
buvo pakviesta į Rochester, New
— Jums yra visai nauja specia York, kur kovo 20-23 dienomis
lybė, todėl aš ypačiai
stebiuosi vyko „NCECA '96 30th Annual
Jūsų susidomėjimu ir energija šį C o n f e r e n c e " , ir t e n s k a i t ė
projektą įgyvendinti
ir
linkiu pranešimą.
Jums didžiausios sėkmės, nes jau
„Moliniame" vakarėlyje pas
penkeri metai „sergu šita liga"
Algimantą
Kezį, Jolanta jaukio
Kokie sunkumai Jūsų laukia?
j
e
„Galerijos"
aplinkoje dalijosi
— Pradžia visada sunki. Lietu
įspūdžiais
iš
konferencijos ir
voje iki šiol mes neturėjome Slau
gos specialistų mokymo bazės su papasakojo, kuo reikšmingi Lie
bakalauro laipsniu, tad reikia su tuvai dabar vykstantys kerami
kurti mokymo bazę, sukurti peda kos simpoziumai Panevėžyje, {do
goginiam darbui r e i k a l i n g a s mu pažymėti, kad amerikiečiai
priemones ir literatūrą, suburti dabar veržiasi į Panevėžio tarp
pakankamos kvalifikacijos dėsty tautinį simpoziumą ir susidarė
net eilė kam važiuoti pirmam,
tojus, vietinius ir iš Amerikos.
nes dalyvių skaičius ribotas. (Tik
— Ar Jus numatote konkuren
dvylika žmonių gali vienu metu
ciją su Kauno KMA slaugos fa
dirbti — krosnies plotas yra apie
kultetu?
12 kv m, o vienam dalyviui tenka
— Jokiu būdu. Ši Slaugos spe
apie vieną kvadratinį metrą ploto
cialybė Lietuvoje nauja, tokių
ir 1.8 m aukščio krosnyje deginti
specialistų dabar trūksta, arti
savo kūrinius. Tokios sąlygos.)
miausiu metu tokių specialistų
Visada trys vietos yra rezer
nebus per daug. O antra vertus,
vuotos Panevėžio keramikams,
konkurencija yra sveikas daly
kas, priverčia gerinti darbo me
todus, siekiant tarnauti Lietuvos
Antanas Tamošaitis
gyventojams. v
— Kaip gydytojai žiūri į šią spe
(Atkelta iš 3 psl.)
cialybe?
— Manyčiau, kad dauguma autorius R. N. Descharnes ir Folk
turėtų pritarti jai. Sveikatos Art of Europe, autorius Bossert.
apsauga pakankamai a u k š t o
Nuskambėjo mūsų visų sūdai
lygio Lietuvoj, bet pastaraisiais nuotos „Ilgiausių metų, ilgiau
metais pajutome, kad geros slau sių" ir „Happy Birthday to you".
gymo sistemos nebuvimas stabdo Buvo atvežtas didelis, skanus, su
v y s t y m ą s i , dėl to n e g a l i m a devyniomis uždegtomis žvaku
pasiekti ir gerų gydymo rezulta tėmis, tortas, kurį mes, didžiai
tų.
pasigardžiuodami, valgėme.
— Kokį įspūdį Jums paliko pra
Dailininkas Antanas Tamošai
leistos
trys savaitės
UM ir tis nuoširdžiai padėkojo už svei
susipažinimas su jų slaugos mo kinimus ir suruoštą pobūvį. Pasi
kyklos darbu?
rašę į Antano Tamošaičio 90
— Labai didelį. Čia būdama įsi metų amžiaus pagerbimo šventės
tikinau, kad mūsų Slaugos spe dalyvių sąrašą, padėkoję Aldonai
cialybės įkūrime VU misija yra Veselkienei, jos sūnui Linui ir
svarbi, savalaikė ir tikiuosi, pri marčiai Rasai už šauniai suruoš
artins mus prie išsivysčiusių, tą dailininko Antano Tamošaičio
jubiliejaus paminėjimą, skirs
Vakarų šalių standarto.
— Ar Jūs žinote, kad tokia pro tėmės į namus, o jubiliatas jau
grama toli gražu ne visose Euro nešėsi skaityti gautas knygas.
pos šalyse egzistuoja?
Antano kūryba džiugins visus
— Taip, žinau, todėl dalyvau Lietuvoje, Vilniuje, senamiesty,
dami slaugos sistemos reformoje puikiai restauruotame muziejuje.
stengiamės mokytis iš pažangiau Ten mes sutiksime Tave, An
tanai, ir speiguotą žiemą, kai
sių šalių patyrimo.
— Miela daktare, linkiu Jums, snaigių raštais bus išmarginti
dar būnant trijų vaikų motina, langai, ir vasarą, kai ąžuolai žali
kurių jauniausia
— septynerių oš už langų.
metų dvynukai, nepavargti Tobu
Dar daug, daug kūrybos, laimės
linkite Slaugos specialistų pradė ir sulaukti 100 metų linkime
tą darbą
Tau, brangus dailininke!

Jolanta Lebednykienė, Panevėžio dailės gaicrijoa direktorė,
to Kerio ..Galerijoje".
kurie geranoriškai padeda sve
Jeigu kartais malonūs skaityto
čiams, kai iškyla neaiškumų: tai jai viešėtų tuo metu Lietuvoje,
Romas Aleliūnas, Egidijus Rad- kviečiu užsukti į Panevėžį, kur
venskas ir Eugenijus Čibinskas pamatysite simpoziumo dalyvių
(beje, jis buvo ir NCECA konfe keramikos parodą, kuri vyks pora
rencijos dalyvis ir išstatė ten savo mėnesių.
darbus, o šiuo metu darbuojasi
O dabar mūsų viešnia Jolanta
pas profesorių Rima VisGirdą ir Lebednykienė iškeliavo į New
čia prabus, ko gero, iki sim York'ą, po to vyks į Kalifornija,
poziumo.
kur susitiks su garsiausiais JAV
Be JAV, kviečiami keramikai keramikais Frederick Olsen ir
iš Latvijos, Estijos ir kitų Europos Philip Cornelius. Jie jau svečia
šalių. (Šiemet daugiausia ir buvo vęs i Panevėžyje. Balandžio 11
iš tolimesnių kraštų.) Dalyviai dieną Jolanta išskris atgal namo
pristato savo reziume, ir jury į Panevėžį. Linkime viešniai gerų
atrenka kandidatus. Šiemet sim įspūdžių iš JAV, laimingai su
poziumas vyks liepos mėnesį, o grįžti į namus ir sėkmės ateinan
rugpjūčio pradžioje atsidarys sim čiuose keramikų simpoziumuose
poziumo paroda Panevėžio miesto Panevėžyje.
dailės galerijoje.
Alvydas Pakarklis

Dailininkė Eleonora Marčiulioniene per joa ir joa vyro dailininko i
Marčiulionio apžvalgines parodo* atidarymą Mu metu vasario l t
Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.
Jono TanulaMio nuotrauka

