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NEPRIKLA USOMYBĘ 
ATGAVUS 

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

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

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

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

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

Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai, 
Laisvais išvedę šalį vieškeliais! 

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai! 
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu, 
Bet jus minės su pagarba ainiai. 

Yra tikrai nuostabu, kada 
ilgų metų svajonės viena aki
mirka išsipildo. O toks stebuk
las įvyko Kovo Vienuoliktąją. 
Kiekvienas turime prisimini
muose vaizdą iš tos dienos po
pietės. Pučia neįtikėtinai šiltas 
nelauktai atėjusio pavasario 
vėjas. Langai atidaryti, užuo
laidos plevėsuoja šiltame vėju
je. O televizijoje nuolat kartoja
si juostoje užrašytas vaizdas: 
nuo pastato lupamas skardinis 
Tarybų Lietuvos herbas. Nuga
ra pagaugai vaikščioja: tą, ko 
tiek metų laukėme ir tikėjo
mės, štai tiesiog ranka galima 
liesti. Aukščiausiosios Tarybos 
salėje iš aukštybių nusileidžia 
milžiniška trispalvė. Tai vėlia
va, už kurios parodymą taip ne
seniai žmonės buvo tremiami į 
Sibiro taigą. 

Tą popietę buvome tiesiog ap-

Maironis 
svaigę laisvės dvelkimu. Tikrai, 
pavasaris tą popietę atėjo Kar
patų kalnais. Kaip keista, kad 
Maironio žodžiai taip tiko tą 
nuostabią dieną. Ir kaip nuo
stabu: ir šiandien Maironis taip 
puikiai nusako mūsų giliausius 
troškimus Lietuvai nepriklau
somybę atgavus. Ir eilėraštis 
"Nepriklausomybę atgavus" juk 
buvo kelis dešimtmečius padė
tas lentynon - nei skaitomas, 
nei deklamuojamas, nes primi
nė baisią mūsų netekt). Tais 
metais eilėraštis tik buvo gūdus 
balsas iš praeities Dabar jis vėl 
toks aktualus - taip taikliai 
primena tuos, kurie metų me
tus laukė tos laisvės dienos, ir 
nesulaukė Gal tikrai prasmin
ga, kad su prisikėlusia Lietuva 
keliasi ir šis Maironio eilėraš
tis 

(a.a. 11.) 

Žydėki per amžius, laisva Lietuva! 
FELIKSAS PALUBINSKAS 

Kai prieš septynerius metus, 
ir anksčiau, švęsdavome Vasa
rio 16-osios švente, tamsaus 
liūdesio skraistė tvyrojo virš 
mūsų. Kalbos buvo apie gar
bingą tautos ir valstybės pra
eitį, ir liūdną bei sunkią to meto 
dabartį. Ir dainos buvo liūdnos, 
nes tuo metu tauta ir valstybė 
dar bove pavergtos. Nors tuo 
metu ir atkakliai kovojome už 
Lietuvos laisve, bet mus supo 
nežinia ir nerimas — nežinia, 
kada gi Lietuvai vėl išauš jos 
laisvės rytas. Pavergėjas atrodė 
toks stiprus ir toks grasinantis 
net ir stipriausiom pasaulio 
šalim, kad mums net buvo ne
drąsu tikėt, jog laisvą Lietuvą 
pamatysime dar savo pačių aki
mis. 

O visgi jau septyneri metai, 
kai Lietuva yra vėl laisva ir ne
priklausoma valstybė! Šian
dien mums jau nėra ko liūdėt ir 
dėl to su džiaugsmu mes šven
čiame laisvos Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Mes džiau
giamės, kad mes laimėjom ir 
Lietuva yra laisva. 

Kitaip ir negalėjo būti, nes 
net ir tamsiausiom politinio gy
venimo dienom mes Lietuvos 
laisve tikėjom ir jai darba
vomės. Tikėjome, nes laisvės 
troškimas ir jos vertinimas yra 
taip giliai įsišaknijęs mūsų tau
tos sieloje. Tikėjome, nes Lietu
va verta laisvės. Tikėjome, nes 
kitaip negali būti. 

Dėl to ilgus šimtmečius ir ko
vojome su visais, kurie kėsinosi 
atimti ar atėmė mūsų laisvę. 
Prarastą laisvę sunku atkovoti. 
Tų kovų buvo daug, jos mums 
daug kainavo, ir ne visus mū
šius laimėjom. 1795 metų suki
limas nepasisekė ir daugelis su
kilėlių buvo ištremti, pakarti 
arba bėgo iš savo tėvynės. Tas 
pat kartojosi ir po 1831 bei 1863 
metų sukilimų. Tik priešas 
malšino mus dar nuožmiau. Ta
čiau nepasidavem nevilčiai. Ne-
apleidom kovos lauko. 

Po ilgos nesėkmių virtinės, ir 
123 nelaisvės metų, 1918 metų 
nepriklausomos Lietuvos val
stybės atstatymo paskelbimas 
buvo apgintas. Iš tamsos ir var
go tauta pakilo, ir per dvidešimt 
dvejus metus išgyveno greitai 
kylantį dvasinį bei ekonominį 
augimą. Sutiksim, kad ne vis
kas buvo tinkamai daryta tarp-

* D r . F e l i k s a s P a l u b i n s k a s , 
Purdue Universi ty, Indiana, ekono
mijos ir verslo vadybos profesorius. 
pernai i š r ink tas atstovu ) Lietuvos 
Seimą, yra Seimo vicepirmininkas. 
Ši jo kalba buvo pasakyta Kanados 
lietuvių Vasario 16-osios minėji
muose Hamil ton. Ontario '1997 m. 
vasario 1.5 d.) ir Toronte (1997 m 
vasario 16 d ) . Ją spausdiname 
mūsų puslapiuose Kovo Vienuolik
tosios šventės proga. 

Siame numeryje: 
Kovo Vienuolikta jai: senas Maironio, naujausi Bernardu Brazdžionio 
eilėraščiai, Lietuvos Seimo atstovo dr. Felikso Palubinsko žodis • 
„Marguč io" radijo laidos Čikagoje 65 metų sukaktis • Rašytojas Jurgis 
Kunčinas • Naujos parodos Lietuvių dailės muziejuje Lemont, Illinois 

kario Lietuvoje. Bet mokslas 
kilo. Tautos savimonė atsisk
leidė. Žmonju -avigarba ir pasi
tikėjimas augo. O ekonomine 
valstybes gerove nelabai atsili
ko net nuo tuometinės kitos 
nedideles Europos valstybės 
Danijos. Tai buvo Lietuvos nau
jo pavasario metas. Ir pagrindai 
ateičiai buvo padėti užtenkamai 
tvirti. 

Tačiau atėjo 1940-ųjų metų 
okupacija ir po to ilgas. 50 
metų užsitęsęs, tautos ir val
stybės priespaudos bei žudymo 
laikotarpis. Praradimai buvo di
džiuliai: 

Jei ne okupacijos, dabar Lie
tuva turbūt turėtų 3 ar 5 1/2 
milijonų gyventojų. 

Ekonomiškai nesivystėme 
kaip prieškario metais ir su 
Danija jau nebegalime lygintis. 

Bet didžiausia žala — tai 
dvasinis mūsų suniokojimas 
daug praradome savo kilniadva
siškumo, savigarbos ir pasi
tikėjimo savimi. 

Per tą ilgą 50 metų laikotarpį 
pasaulis nurašė mus į išr.y-
kusiųjų tarpą. Žemėlapiuose 
Lietuva nebebuvo žymima. Pa
sauliui Lietuva neberūpėjo... 
Bet mums ji rūpėjo. 

Ir dėl to nesitenkinom vien 
tuo geru asmenišku gyvenimu. 
kurį laisvajame pasaulyje ga
lėjom susikurti. O burėmės į lie
tuviškas bendruomenes, rūpi
nomės lietuvybės išlaikymu, ir 
kovojome už Lietuvos laisve vi
sais mums prieinamais budais. 
Ir dėl to, kad Lietuva mums 
buvo brang: ir mums rūpėjo, 
štai šiandien vėl švenčiame lais-

„Šypsosi Lietuvos aM-itis... 

vos Lietuvos nepriklausomybės 
švente. 

ir tuo galime bei turime 
džiaugtis, nes tautai ir valsty
bei laisve yra didelė Dievo do
vana ir palaima. Laisvėje tauta 
atsikuria. Laisvėje tauta kiesti. 
Laisvėje tauta yra gyva. vystosi 
ir toliau kuria savo kultūra. 
Laisvė yra kaip pavasaris ir va
sara. Ji kelia džiaugsmą ir pasi
tenkinimą .-avo buvimu. 

Bet, džiaugdamiesi laisve. 
žvelkime ir į ateitį, planuokime 
ateičiai ir kurkime savo ateitį. 
Kurkime ateitį, kurioje laisvės 

saulė nenusileistų nei mūsų 
tautai, nei mūsų valstybei, nei 
mums patiems, kaip asmenims. 

Atstačius nepriklausom} be, 
dar yra daug svarbių spren
dimų ir darbų prieš akis. Be 
abejo, teisingas sienų nustaty
mas su Latvija, Rusija ar Lenki
ja bei Gudija yra svarbas ir 
sunkus reikalas Lietuvos vals
tybės ateičiai. Tačiau nei kiek 
ne menkesnės reikšmes lietuviu 
tautai yra baltiškumo klausi
mas Karaliaučiaus krašte. Len
kijoj ir Gudijoj bei taut. 
kultūros išlaikymas tarp pasau-

... ffiluhi.i jos praeitis — 
Janu! 

įminti g j r m t i SUK, l.nku". DHagiaii KOTO Vi. ouoliklosms tmisu sk i t t \ to 

f»o|os Kiir\s.,it,s lotokoli.i/., 

Džojos B a r y s a i t ė s n u o t r a u k a 

lyje pasklidusių lietuviu. 
Gaila, kad kol kas dar per 

mažai yra įsisąmoninta, jog 
mažai tautai yra brangus, kiek
vienas tautos narys. Todėl Lie
tuvai, mažai valstybei, turėtu 
būti brangus kiekvienas lietu
vis, nesvarbu, kur jisai gyventų. 
Lietuvoj, Gudijoj, JAV. Kana
doj ar dar kur kitur pasaulyje. 

Turime suprasti, kad mes. 
kaip tauta, esame pavojuje 
Nors ir nepriklausomi — mums 
gresia išnykimas. Lietuvoje mes 
nykstame. kadangi miršta dau
giau negu gimsta Taip pat 
daug emigruoja. Užsienyje mes 
t:rpstame dėl nutautimo. 

Integravimasis į Vakaru Eu
ropa padės mums. siekiant kar
inio saugumo ir ekonomines ge
rovės. Bet atneš ir didesni pa
voju tautiškai išnykt. 

Tad Lietuvos valstybe privalo 
kurti tautine politiką, jun
giančią visus lietuvius, kur jie 
bebūtų. Kad tauta nesunyktų. 
privalome išlaikyti kiekviena 
savo tautietį gyvą lietuviškos 
kiimes savimone, lietuviška 
kultūra ir sąmoninga savo lietu
viška veikla. 

Valstybių sienų buvimas nėra 
pateisinimas mušu tautiniam 
sunykimui Daugelis užsienio 
lietuvių, kaip ir gyvenantys Lie
tuvoje, yra nusiminė bei pikti
nasi, kad. išsivadavus Lietuvai 
;- sovietinės okupacijos. įvykiai 
nesiklosto taip. kaip jie norėjo 
ir tikėjosi Be abejonės. Lietuva 
dar nėra tas idilijos kraštas, 
kurį mes įsivaizduojam, kai 
kovojome už Lietuvos laisve. 

ir tikrai Lietuvoje dar daug 
yra negerų ir keistinų dalyku 
Laikraščiuose skaitome apie 
įvairiausi.e* blogybes. Ponkias-
!i - mt sovietinės okupacijos 

metų giliai pažeidė Lietu*4 ne 
tik materialiai, bet ir dvasiškai 
Dvasiškai ir materialiai su
bankrutavusios sovietinės siste
mos" griuvėsiai ir dabar dar 
-.tuk.-'i krik>ėi«»nišk«*«ins . t ik"-
>tokos pavidalu, individu:ili<» 
iniciatyvus trukumu ii k. 
asmenišku reikalu aukščiau n/ 

-. i k i t a 

P.11 reikia pripažinti, kati 
i - kelerius sunkm-
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Švenčiame „Margučio" radijo laidos Čikagoje 65-erių metų sukaktį 
».• Margučio" 
perpetuum 

mobile 
DALLA S R U O G A I T Ė 

Mūsų žymusis bibliotekų kū
rėjas, bibliografas, profesorius 
Vaclovas Biržiška nuolat saky
davo. ..Rašykite atsiminimus, 
rinkite visus raštus, kad ir 
mažiausius popierėlius, užra
šus, pastabas, žodinius prisi
minimus — visa tai bus reika
linga atkuriant mūsų išeivijos 
istoriją". 

Dar ne taip seniai mažai 
kreipėme dėmesį į profesoriaus 
raginimus Kraustėmės iš rusių 
j butus, vėliau į nuosavus na
mus, tuštinomės, švarinomes. 
pirkome naujus baldus. Daug 
aptrūnijusių Vokietijos karo 
pabėgėlių stovyklų laikraščių 
bei čia sukauptų senų renginių 
programų ir šiaip mums atro
dančių nebereikšmingų rastų 
palaidojom miestų sąvartynuo
se. Dabar jau tikrai paaiškėjo, 
kad klydome, nepaklausė profe
soriaus. 

„Margučiui" švenčiant šešias
dešimt penkerius radijo laidų 
metus labai tų popierėlių pri
trūko. O iš jų būtumėm galeje 
atstatyti bent vieno žmogaus — 
Antano Vanagaičio epochą. Ne
bėra .Margučio" pirmūnų, ne
mažai jau ir jaunesni talkinin
kai išsinešė amžinatvėn daug 

'daug prisiminimų, kažkur din
go jų užrašai, pasakojimai, 
draugystes su Vanagaičiu epizo
dai. Liko tik Vytauto Alanto 
nedidelėj knygutėj stropiai su
telkta dar prieinama medžiaga, 
tačiau ir šioji ribojasi vėliau su
rinktais šaltiniais, kaip pats au
torius pripažįsta (Antanas Va
nagaiti*: jo gyvenimas ir veikla. 
Chicago. 1954'. 

Vis dėlto neužgestanti Vana
gaičio energija — perpetum mo
bile — jau suka ..Margutį" 65 
metus. Laimei, liko dar keli 
.mohikanai", deja. jau nepama
tę „Margučio" steigėjo, bet su
pratę ypatingą ..Margučio" 
užduoti ir reikšme, kurie nepa
sidavė įvairioms kliūtims ir tęsė 
taip mums svarbią bei reika
lingą lietuviškojo radijo Ameri
koje tarnybą. 

Idant nepranyktų dar 
pirmųjų po Vanagaičio stojusių 
prie mikrofono prisiminimai, 
pateikiame skaitytojams jų 
mintis. Norėtųsi, kad jos liktų 
saugiausiame archyve ir at
skleistų naujoms kartoms už
sienio lietuvių didžiules pastan
gas raginti tautiečius nenutolti 

Antanas Vanagaitis ir „Margutis" 

Antanas Vanagaitis (1890 - 19491 

nuo Tėvynės, išlaikyti savas, iš 
senoliu paveldėtas tradicijas bei 
teikti greitą informaciją apie 
vietinius ir pasaulinius įvykius. 

(Šiame Draugo kultūrinio 
priedo numeryje pradedame 
spausdinti kai kurių „Margučio" 
darbuotojų ir pagalbininkų atsi
minimus ir mintis — rašo Juo
zas Žygas, Vytautas Kasniunas, 

Vladas Vijeikis, Henrikas Že
melis. Dalia Sruogaite ir Valdas 
Adamkus." 

Sukakties proga ateinantį 
šeštadienį, kovo 15 dieną. 6 v.v. 
Jaunimo centre. Čikagoje, ren
giamas „Margučio II" koncertas 
ir vakarienė. Bilietai gaunami 
„Seklyčioje". 2711 \Vest 71st 
Street, Chicago. Illinois 60629. 
Telefonas: 773-476-2655). 

Po „Peikiu žiburėio" programos .Margučio" programos .Margučio" radijo 
laidoje 1954 metais Čikagoje: (iš kairės) aktorius Vytautas Juodka, Nijolė 
Markauskaitė, laidos redaktorius Algimantas Mackus, aktorius Alfas 
Brinką. „Margučio" savininkė Lilija Vanagaitienė,, aktorius Vytautas Va
liukas, aktorė Eglė Vilutienė. aktore Regina Matulevičiūtė, .Margučio" 
pranešėjas (asėy Deveikis, laidos redaktorė Dalia Sruogaite. 

..Margučio" radijo laidos . IVlk 
• Jurkštas. Irena Nivinska:'- i 

( / :nho" programos kolektyvas I9">t metais Čikagoje: •,< kaires' Petras 
iyni< n.\ Henrika* Kačinskas. Dalia Sruofiait"' ir Casey Deveikis. 

JUOZAS ŽYGAS 
Tauta reikalauja ne partijų, bet 

žmonių, dirbančiu darbą, kuris per 
tautą teikiamas žmonijai. 

Antanas Vanagaitis 

Prieš pradedant apie „Margutį 
rašyti", reikia supažindinti su 
Antanu Vanagaičiu ir jo veikla. 
Nes Antanas Vanagaitis ir buvo 
— ..Margutis". Jo populiari radi
jo programa tebuvo tik tąsa jo 
ankstesnės veiklos. Visa istorya 
prasideda, kuomet 1924 m. birže
lio 24 d. Antanas Vanagaitis su 
draugais Juozu Olšausku ir Vik
toru Dineika išlipo New York'e iš 
laivo. Jie jau buvo planus sudarę, 
su teatrine Dzimdzi Drimdzi vo
devilio trupe, lankyti lietuvių ko-' 
ionijas Ir to meto išeiviją ne tik 
linksminti, bet ir meile lietuvių 
kalbai ir dainai skleisti. Vanagai
tis buvo ne tik geras artistas-dai-
nininkas, bet ir pažino žmonių 
charakterį- Sudarytos programos 
buvo pilnos humoro ir publikai 
besijuokiant, pilvus susiėmus, 
jpindavo dainas ir daugeliui 
ašaras išspaudavo. 

Juokėsi iš gyvenimo, bet ne iš 
žmonių silpnybių. Nepašiepdavo 
jų darkytos kalbos, bet ir patys 
vieną kitą — lietuviškai ištartą 
anglicizmą įtraukdavo. Todėl sa
lės buvo pripildytos ir visi 
klausytojai patenkinti eidavo į 
namus. Tais laikais Amerikos lie
tuvių gyvenimas buvo sunkus ir 
niūrus. Ne tik sunkus kasdienis 
darbas, bet irgi vyravo susiskal
dymas ir nesugyvenimas. O Va
nagaitis ir jo bendradarbiai savo 
programose jokių partijų nemi
nėdavo ir į jas Besimaišė. Tad ir 
visokių pažiūra žmonės (išskyrus 
komunistuojančius) buvo paten
kinti. Vanagaitis išjudino apsnū
dusią ir susiskaldžiusią lietuviš
ką išeiviją. 

Apie pirmąjį jų spektaklį Bos-
ton'e buvo taip rašyta: „Neiš
kentęs nuėjau ir aš pažiūrėti. 
Įeinu į salę, gi žiūriu, kad nė 
vienos vietos nėra tuščios. Pilna 
salė žmonių laukia teatro pra
džios, kuri vėluojasi. Pagaliau 
prasideda. Vienas išėjęs į sceną 
praneša, kad 'vaidinimo nebus, 
nes aktoriai neatvyko'. Salėje 
pasigirsta šurmulys ir ūžesys, 
girdėjosi nepatenkintų balsai. 
Bet staiga pasigirsta Vanagaičio 
balsas tarpduryje, kad jis esąs jau 
jau čia. Eidamas per salę aiškino
si: 'Žinote, ne į tą stritkarį patai
kiau. Kur man čia, grinoriui, da
bar visur susigaudyti!' Vietoje 
šurmulio ir nepasitenkinimo, visi 
pradėjo juoktis". Visur, kur tik 
jis pasirodydavo, buvo panašiai 
žmonių priimtas. Kiekvienoje 
vietovėje vietos inteligentai ir 
verslininkai surengdavo jam vai
šes. 

Tačiau visa '.ai jo netenkino. Jis 
suprato, kad visa tai, ką ma
tydavo ir girdėdavo, tai po dienos 
kitos primiršdavo. Jo galvoje 
brendo mintis apie reikalą turėti 
žurnalą. Bet tam reikėjo pinigų. 
Ta jo mintis gal niekuomet nebū
tų išsipildžius.. Tačiau jis buvo 
laimes vaikas 1927 metais gast
rolių metu Boston'e jis tuo reika
lu plačiai išsikalbėjo su Juozu 
Bačiūnų Per tą pokalbį buvo ap
tarti planai r būdai, kaip tas 
mintis įgyvendinti. Bačiūnas bu
vo žmogus, kuris jeigu jis kuriai 
nors idėjai pritardavo, tai ją ir 
pats remdavo Kadangi man Juo
zą Bačiūną teko ir asmeniškai pa
žinti, norisi .terpti, jog minint 

Marguti" nlia Antano Vana 
gaičio nereikėtų užmiršti ir Juo
zo Bačiūno Kuris Antano Vana
gaičio p lan^ finansuodavo 

..Margučio leidimo reikalu 
pradėta buvo kalbėtis prieš maž 
daug 70 metu Tabor Farm Michi 
gan. ir sudaryti planai žurnalui 
leisti. Kadangi pirmasis numeris 
buvo numatytas išleisti apie Ve
lykas, tad ir vardas buvo atitin

kamai parinktas — Margutis. Pir
mutinis numeris pasirodė 1928 
m. balandžio 1 d. Ką Bačiūnas 
darė — tai plačiu mostu darė. Pir
mojo numerio buvo išspausdinta 
net 42,000 egzempliorių. Tai ne 
tik Amerikos lietuvių, bet ir Lie
tuvos sąlygomis būtų negirdėtas 
skaičius. Margučio leidimą Ba 
čiūnas apmokėjo pusei metų. Tai 
tebuvo tik tąsa Dzimdzi Drimdzi 
pradėto darbo. Pats Vanagaitis 
Margučio tikslą, tarp kitko, ir 
taip apibūdina: „Visokie baliai. 
suėjimai piknikai neturi progra
mos. Kiekvienas nori padainuoti, 
bet niekas neturi iš ko. 'Margu
tis' dabar užpildo tą tuštumą. Yra 
'natos', yra žodžiai, atsivertei ir 
trauk iš 'Dainobalsijos' ". Jo 
vienas tikslų buvo plėsti lietuviš
koms dainoms meilę. Nepreten 
davobūti kultūriniu žurnalu, bet 
laiko tėkmėje, pasirodydavo vie 
nas kitas rašinys, kuris ir žurna
lui priduodavo kultūrinio atspal 
vio. Žurnalas buvo taikomas pla
čiai visuomenei, kurią tuomet su
darė daugiausia darbo žmones, 
gal norint skaitytojų akiratį nors 
kiek praplėsti. Bet jį skaitė ir 
amerikiečių lietuvių inteligenti
ja, kurios buvo gana gausus bū
rys. Gal sąmoningai ir noriai ir 
tokius į „kultūrą" pretenduojan
čius rašinius spausdindavo. 

Kitas Antano Vanagaičio vieto
je gal būtų nieko daugiau nebe
siekęs. Su vodevilio teatru Dzim-
dzi Drimdzi jis buvo laimėjęs lie
tuvių išeivijos simpatijas. Reiš
kėsi, kaip chorvedys — vadovau
damas „Birutės" chorui. O ir 
Margutis buvo plačiai skaitomas 
žurnalas. Bet Vanagaičiui to 
neužteko. Jis žinojo, kad senoji 
išeivija turėjo gana daug tokių, 
kurie buvo beraščiai. Tad tokių ir 
Margutis negalėjo pasiekti. Be to, 
tais laikais, radijo laidos sparčiai 
plito ir pasiekdavo visus namus. 
Vanagaitis pradėjo svajoti apie 
tai, kad norint visiškai pasiekti jo 
numatytus tikslus, reikėtų turėti 
radijo programą, kuri visus na
mus pasiektų. Visi jo numatyti 
planai visuomet atsidurdavo ta
me pačiame taške. Ties pinigais. 
Kurių jis pats niekuomet neturė
davo. 

„Margučio" radijo p radž ia — 
nuo svajonių, pr ie da rbų 

Kaip ir kitais atvejais, jo planus 
įgyvendinti padėjo Juozas Bačiū
nas. Antanas Vanagaitis 1932 
metų žiemą sunkiai sirgo gripu. 
Kuomet jis kiek sustiprėjo, 
tuomet Bačiūnas išsivežė jį į 
Tabor Farm, Michigan. Taip rašo 
Vytautas Alantas savo knygoje. 

Juozas Bačiūnas (lK!«:i - l!l«9i 

ten begulėdamas ir su Bačiūnų 
besikalbėdamas, Vanagaitis nu
tarė leisti „radijo laikraštį" — 
organizuoti radijo valandėlę. Bet 
įgyvendinimui reikėjo pinigų, be 
to, krašte buvo ekonominė depre
sija ir didelis nedarbas. Tad buvo 
rizika, ar prekybininkai parems? 
Tačiau Juozas Bačiūnas buvo 
veiklos žmogus, tai sumanymą 
ėmė vykdyti nedelsdamas. Jis nu
važiavo į Čikagą ir išnuomojo 
Cicero radijo stotyje WHFC lietu
viškai radijo valandėlei 13 savai
čių, po 15 minučių kasdien, sumo
kėdamas nuomą iš anksto, iš savo 
kišenės. Tokiu būdu atsirado 
„Margučio" radijo programa. Jo
kios rizikos nebuvo. Jeigu žmonės 
valandėle domėsis, tai laiką bus 
galima prailginti. O jeigu žmo
nėms jos nereikės, tai tuo ir pasi
baigs! Pirmutinė transliacija bu
vo 1932 m. balandžio 11d. Taigi, 
šiemet balandžio 11 d. sueis 65 
metai, kaip „Margutis", beveik 
be pertraukos, lietuviškas pasto
ges lanko. Vos tik pradėjus pir
mąsias valandėles transliuoti, jos 
susilaukė didelio publikos dėme
sio. Taip pat ir verslininkai sku
bėjo su skelbimais. Netrukus tų 
15 minučių nebeužteko ir reikėjo 
išsinuomoti 30 minučių. 

Radijo valandėle susidomėji
mas buvo toks didelis, kad ir 30 
minučių nebeužteko. Tad valan
dėlė buvo prailginta iki 45 minu
čių. Radijo stotis buvo įsikūrusi 

"Margučio" savininkė Lilija Vanagaitienė v uluryjr 
liava ir _Mar|fučio" laidos redaktore Dalia Sruojai 
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Vytauto Maželio nuotrauka 

6138 West Cermak Road, Chica
go, Illinois, todėl pietinėje miesto 
dalyje buvo silpnai arba visai ne
girdima. Vanag- itis tai žinoda
mas 1936 metais pradėjo trans
liuoti ir iš WIND stoties, esančios 
Gary, Indiana. Bet Vanagaitis ir 
tuo nesitenkino. Jis turėjo tiek 
energijos ir kūrybinių polėkių, 
kad visa tai netilpo jo tuometinės 
veiklos rėmuose. 

J i s išvedė lietuvius į didžiųjų 
viešbučių sales 

„Margutis" nebuvo vien tik ra
dijo valandėlė, bet jis buvo visų 
čikagiečių veiklos variklis. Tuo 
metu visi didieji renginiai, įskai
tant ir Vasario 16 dienos minėji
mą, buvo rengiami „Margučio". 
Iki tol buvo pasitenkinama savo
mis auditorijomis ar parapijų sa
lėmis. Vanagaitis negalėjo to pa
kelti, kad lietuviai nedrįsta savęs 
parodyti ir į viešumą išeiti. Tokia 
proga pasitaikė, kuomet buvo 
rengiamasi paminėti „Margučio" 
penkerių metų sukaktį. Tuomet 
buvo išdrįsta išeiti ne tik į dides
nę, bet į pačią didžiausią miesto 
salę. Minėjimas buvo rengiamas 
Stevens viešbutyje (dabartiniame 
Conrad Hilton), didžiojoje pokylių 
salėje. Viskas praėjo su dideliu 
pasisekimu. Lietuviai sklidinai 
užpildė didžiausią Čikagos salę. 
Po to, jau visi didesnieji renginiai 
vykdavo didžiuosiuose Stevens ir 
Morrison viešbučiuose. 

Tad ir nenuostabu, kad kai mū
sų ateivių banga čia atvyko, Va
sario 16-osios minėjimuose daly
vaudavo gubernatoriai, senato
riai, kongreso atstovai ir didžioji 
Čikagos spauda ne tik dalyvau
davo, bet ir rašydavo. Tuomet lie
tuviai turėjo ir gana didelį politi
nį svorį. 

Antanas Vanagaitis turėjo 
daug sumanymų, buvo jiems ir 
pritarėjų, bet nebuvo pinigų. Jis 
svajojo apie Lietuvos Rūmų sta
tybą, kuriuose būtų koncertų sa
lė, muziejus, biblioteka ir kt. 
Turint tokias patalpas, būtų buvę 
galima organizuoti lietuvišką 
operą Tą jo idėją, gal net plates
niu mastu, vėliau įgyvendino tė
vai jėzuitai, pastatydami Jauni
mo centrą. Jo planus nutraukė 
netikėta mirtis. Jis mirė kelionė
je 1949 m. kovo 10 d. Gulfport, 
Mississippi, nesulaukęs 59 metų 
amžiaus sukakties. 

Jo žmona Lilija Vanagaitienė-
Žilvityte, toliau tęsė jo pradėtą 
darbą, tik, žinoma, jau kiek siau
resniu mastu. Mes, kurie atvyko
me po karo, jau radome jos vado
vaujamą „Margutį", ir mūsų at
siminimai su juo siejasi. Vanagai-
t įenei vadovaujant, buvo sureng-

(Nukelta ) 4 psl.i 
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Jurgis Kunčinas Džojos Barysaite* nuotrauka 

Gyvas 
ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS 

Vilniuje, nedidelėje Žvėryno 
gatvėje, sename, aptriušusiame 
name, gyvena išeivijoje turbūt 
mažai girdėtas rašytojas Jurgis 
Kunčinas. O Lietuvoje jis gar
sėja ne tik kaip gabus, naujo
viškai rašantis prozininkas, bet 
ir kaip veikėjas, poetas, eseis-
tas. Nuostabiausia, kad jo kny
gos pilasi lyg iš gausybės rago. 
Vien pernai išėjo trys stamboki 
jo novelių rinkiniai Laba diena, 
Pone Enrike, Menestreliai mak-
sipaltais, Vainikas sostinei. O iš 
viso priskaičiuojama per dešimt 
jo romanų, novelių bei poezijos 
rinktinių. O kur dar solidžių 
knygų vertimai? Vien pastarai
siais metais iš vokiečių kalbos 
jis gerai, profesionaliai išvertė 
Guenter Grass'o Rupūžės kur
kimas. Katė ir pelė, Hans Fala-
da Girtuoklis. Vertė Friedrich 
Duerrenmatt'ą, Wolfgang Bor-
chert'ą. Savaitraščiuose Šiaurės 
Atėnai, Lietuvos žinios, žurnale 
Moteris, kituose periodiniuose 
leidiniuose spausdinamos jo 
eseistikos nuolatinės skiltys. 

Jurgio Kunčino gerų knygų ir 
rašinių tikrai daug, bet skaity
tojai juos tuoj išgraibsto, skaito, 
o perskaitė vėl laukia naujų. Už 
1993 metais parašytą ir išleista 
romaną Tūla Jurgis Kunčinas 
pelnė Rašytojų sąjungos lite
ratūrinę premiją. [Šį Jurgio 
Kunčino romaną Draugo kul
tūriniame priede recenzavo 
Kęstutis Keblys 1994 m. gruo
džio 17 d. numeryje. — Red] 

— Iš kur toks Kunčino pro
duktyvumas ir darbštumas? 
Kaip jis suspėja parašyti tiek 
daug ir gerų knygų ir dar ben-
dradarbiauti laikraščiuose9 — 
paklausiau Jurgio Kunčino bi
čiulį, žinomą vertėją Teodorą 
Četrauską 

— Metai turi 360 dienų. Per 
dieną parašius po penkis pusla
pius, susidaro jau 1,800! Taip 
Jurgis ir rašo — kasdien po ke

lis puslapius. Žinoma, neskai
tant tų dienų, o gal ir savaičių, 
kai jis nutaria „atsipalaiduoti" 
Rašytojų klubo kavinėje ar ko
kiame kitame bare... — išgir
dau atsakymą. 

Neseniai Rašytojų klube, susi
rinkus gausiam būriui kolegų 
rašytojų ir kūrybos gerbėjų, 
buvo paminėtos Jurgio Kunčino 
50-ies metų sukaktuvės. Ra
šytojo kūrybą apžvelgusi lite
ratūros kritikė Renata Baltru
šaitytė solenizantą pavadino 
gyvu mūsų literatūros klasiku. 
Jo kūrybos maniera, beje, 
panašiai kaip ir Jurgos Iva
nauskaitė, Ričardo Gavelio, yra 
nauja, netikėta mūsų litera
tūroje, tad akademiniai ty
rinėtojai ir kritikai lyg ir sutri
kę, lyg ir vengia ar nežino, ar 
net prisibijo išsamiau nagrinėti 
ir vertinti Jurgio Kunčino kny
gas. Pasak Renatos Baltru-ai-
tytės, savo brandumu ir gilumu 
išsiskiria Kunčino romanas Tū
la. Kritikės nuomone, ateis lai
kas, kai šis jo romanas, dar Gli-
šono kilpa, o gal ir kitos knygos 
atsiras mokyklų programose. 

Vaizduodamas dažniausiai so
vietinę epochą ir jos žmones, 
sakė Baltrušaitytė, Kunčinas 
kitu, savitu kampu, iš kitokio 
regėjimo taško, neretai su hu
moru ir sarkazmu, rašo apie 
anų metų gyvenimą ir žmones, 
apie jų šviesiąsias ir tamsiąsias 
puses. Rašo tarsi sau, tarsi pli
kom sienom, be kategoriškų 
nuostatų ir išvadų, tarsi klaus
damas sknitytojo: „O kaip visa 
tai atrodo tau?" 

Apie Jurgio Kunčino vertimų 
meną vakare kalbėjo Teodoras 
Četrauskas, o poetas ir .Vagos" 
leidyklos vadovas Kornelijus 
Platelis pažymėjo, kad Kun
činas — vienas iš tų nedaugelio 
mūsų rašytojų, kurie mėgina 
gyventi, užsidirbti duoną vien iš 
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Bernardas Brazdžionis 
IŠ VERDENĖS GYVOS 

Credo: Vivamus! 
i 

Iš kur,dvasia, tauton pasmerkton ateini tu, 
Kad po metų vergijos ilgų ji gyventų, 
Ir kad šaltas paminklas, nelyg iš granito, 
Skelbtų žmogui, kas aukšta ir tyra ir šventa? 

Iš gyvybės šaltinių senų, 
Iš istorijos medžio šaknų. 

Iš kur, žodi, bebalsėj burnoj suvešėjęs, 
Tik sudegęs tu įkuri tveriančią ugnį, 
Jau kurios neužpūs ilgas vėlinių vėjas, 
Jau jokia mirtimi neapsems jo bedugnė? 

Iš genčių nuo pirmosios genties, 
Iš likimo kovų atminties. 

Ir iš kur tu, viltie, nevilties naktį gimus, 
Ateini ir eini, kaip vaikus vesdama mus 
It viltingos čečėnų tautos išlikimas, 
Pasmerktųjų kely švenčiant credo: VTVAMUS! 

Iš verdenės gyvos, iš žmogaus 
To, kurs tiki galybe Dangaus. 

SUPILKIM PYLIMĄ 

Mes palikuonys amžiuos nenuskendusio lietuvio, 
Mes palikuonys protėvių pradėtos apeigų giesmės, 
Mes palikuonys baudžiavinių ašakų nelemto būvio, 
Skriaudų, raudų nesenkančios, kaip Nemunas, vuniaus stogai 
versmės... 

* * 

* * * * 
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Dangau, kokios mums duosi kasdieninės duonos 
Po sielvarto, gavėjimų, po vėlinių ir gedulo žvarbaus, 
Kieno mes būsim įnamiai, didžiųjų kunigaikščių 

palikuonys, 
Kieno ranka mus glostys, glaus, mylės ir baus?! 

Mes gimėm laisvei ir nenumirėm vergijoj, 
Mes nešėm sieloj priverktas tėvų ašaruves, 
Ir mūsų akys ne tamsos, viliūgės saulės bijo, 
Ir net drąsa, ne baimė mus iš baimės ves! 

Kur mūsų laisvės lobių ir žmogaus didybės pilys, 
Ar jų trimitai padavimuose kaip mitai teskardens? 
Kur dingo džiaugsmas, kur veidmainiškai be 

saiko pylės, 
Po vasaros puotų dienas uigožusio rudens?! 

Po nuoskaudų, po baudžiavų ir po tremčių košmaro 
Aš vieną balsą, vieną maldą, vieną priesaiką girdžiu: 
Kaip suplikacijoj — . 
išgelbėti nuo bado, karo, maro, 
Supilkim pylimą iš protų, iš gyvų širdžių! 

Tėjo neperžengs piktos svetimųjų kojos, 
Aplinkui —girios gins, viršun — dangus jį dengs, 
Te žemės dirvų kronikų artojas 
Visus metus pabudusiu pavasariu gyvens. 

• 

VILTIES VILTINGAS KRISLAS 

Kančia ištampė, tauta, tavo gyslas 
Įšalo žemėje rytuos ir aukso vakarų tremtis, 
Tačiau ir gedule yra vilties viltingas krislas, 
Ir mirtyje — prisikėlimas, ne mirtis. 

Dienas lydėjo gedulas ir baimės siaubas, 
Ir ašaromis degino žingsnius, įmintus ties 
Bedugnėm, o ar nuomaro mare bebus tamsiau ? Bus 
Viltingas ženklas Dievo pažadėtos ateities. 

Žydėjo, tauta, tavo sielų šventas ryžtas: keltis! 
Juodam naktų tvane sidabrines žvaigždes renkąs, 
Ir pagrabe gyvybę žado žaibas ėmė skelbti, 
Sujungus laisvės lygai širdis ir rankas. 

Ir kur nakties ir netekties tulžingai viešpatauta, 
Dienoja dienos, Dievo apvaizdoj esą, • 
„Tamsa tenai tenebetūno!" tark pabudusioji tauta, 
Te tavo žemę supa gimstančio gyvenimo 

dangaus palaiminta šviesa! 

- Ifllt* 
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Džojos Barysai te i nuotrauka 

ISTORIJĄ NEŠAM SAVY 

Praamžių mums lemta galia 
Pakėlę žiemų aitrią gėlą, 
Atgimę Aukščiausia valia, 
Nemirę nei kūnu, nei siela, 

Lietuviškam žody gyvi 
Ir buvom, ir bsim, nes esam — 
Istoriją nešam kaip gymį savy, 
Kaip savo lietuvišką tąsą! 

Per lietų, per vasarų sausrą 
Į Lietuvą ėję žingsniu 
Sunkiausiais į auštančią aušrą 
Keliais kalinių, tremtinių... 

Klaidžiuos pakeliuos nepaklydę, 
Pusiaukelio žingsniuos kartoję: 
,Akis atsiriški, Temide, 
Kad mūsų matytum rytojų..." 

Teisybei širdim atvertom, 
Ją slėpę krūtinėj bežadę, 
Akim netiesa užrištom 
Kartojom tą tiesą suradę: 

Mes savo lietuviškam žody gyvi, 
Ir buvom, ir būsim, nes esam— 
Istoriją nešam kaip gymį savy, 
Kaip šventąją protėvių tąsą! 

SUEIKIM Į MOTINĄ — TAUTĄ 

„Tikėkim, tikėkim, tikėkim — 
Tikėjimas kalnus nuverčia, 
Ir net nepasiekiamo siekim 
Per patirtį skaudžią ir karčią", 

Kartojom širdy susikaupę 
Ir meldėm visatos Kūrėją: 
„O, Dieve, per naktį šią kraupią 
Išvesk mus į laisvės alėją..." 

Tarp brolį nužudančių kainų. 
Tarp tiesą išduodančių judų. 
Tremčių ir kančių skausmo kaina 
Tautais letargo pabudo. 

O nuoskaudų debesį nykų, 
O nuodėmių purvą nuplovę, 
Be gedulo juodo vainikų 
Sueikim į tautą šventovę. 

Ne skundų, tikėjimo auką 
Suneškirn žaibams tebepliekiant, 
Suėję į motiną — tautą 
Ir vėl nepasiekiamo siekim. 

IŠTIKIMYBES TALISMANAS 

Kai buvai tu mum už upių ir uš girių, 
Kai buvai toli, liūdna, gražiai graudi, 
Ir kai ąuasi-dainiai, kad kasi sau duobę, gyrė 
Mes tave — ištikimybės talismaną 

— saugojom širdy... 

Kai klimpai į nevilti, į sielvartą. į nyrt 
Uksusu tau lūpas tepė, ne medum, 
Ne tuščių pagyrų pynėm tau vainiką, — 
Meilės, ilgesio ir vargo valandom. 

Kai dabar tave tavi vaikai vėl valgydina duona, 
pakepta ant melo ližės. 

Girdo keršto tulžimi, o netiesa ir ve! nubus. 
Viešpaties kančios palaimintasis kryžius 
Tau tiesos ir pergales trofėjum bus. 

Eik prie upės, stok prie manų, verk prie girios, 
Kopk milžinkapin. priklaupęs maldai 

-Mea cu I pa" tark. 
Pasimelsk už tuos. kurie iš meiles mirė. 
Kelio lazdą ašarų klanan pamerk.— 

Ir. kai svetimas ir šaltas šis pasaulis. 
Nieko, rodos, tau gražaus nebežadės. 
Vėl užėjęs debesis dangaus malones tau lis. 
Vėl sausa lazda atžels ir balta obelėle pražydės 

(Iš poeto naujausio eilėraščių rinkinio Šnipu* 
ir anapus mūsų laika, išleist" Lietuvos rašytoju 
sąjungos leidyklos 1997 metais Vilniuje) 
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Vaikų su negalia integracijos 
problemos Lietuvoje 

In tegrac i ja — tai filosofija. 
Tai į s i t ik in imas , kad kiekvie
n a s žmogus tur i pr ig imt inę 
t e i sę dalyvaut i v i suomenės 
gyvenime. Integraci ja reiškia 
s k i r t u m ų pr ipaž in imą ir jų 
pr iėmimą. J i leidžia pr i imti į 
savo tarpą žmones, kur ie kito
mis apl inkybėmis būtų izo
liuoti . Šios filosofijos prakt in is 
įgyvendinimas re ika lau ja ben
dradarb iav imo, t a rpusav io su
pra t imo, l a n k s t u m o , noro rizi
kuot i , be to , šį procesą t u r ė tų 
r emt i pavieniai a s m e n y s , spe
cialios ta rnybos ir inst i tucijos. 

Pas t a ruo ju m e t u žodis integ
racija y ra labai popul ia rus 
Lietuvoje. 1991 m e t a i s buvo 
p r i im ta s žmonių su negal ia in
tegracijos į s t a t y m a s . Šis 
į s t a t y m a s te is iškai apibrėžia 
socialinės integracijos princi
pus , sus i jus ius su da rbu , mo
k y m u , profesiniu o r ien tav imu, 
da lyvavimu k u l t ū r i n i a m e ir 
spo r t i n i ame gyvenime, socia
l ine reabilitacija. 

Taigi mes e s a m e kelio į in
tegraciją pradžioje. Vis da r 
d a u g vaikų yra a t sk i r t i nuo 
k i tų . j ie mokosi a tski rose 
k lasėse , gyvena specialiose 
globos įstaigose a r b a izoliuo
tose bend ruomenėse , o j ų gy
venimo sąlygos i r problemos 
visiškai ne rūp i visuomenei . 
Taigi Lietuvoje pr i imti vaikų 
su negal ia į s t a tyma i neatspin
di t ikrosios padė t i e s . T rūks t a 
mechanizmų, k u r i e padėtų 
š iuos į s t a tymus įgyvendint i , 
be to v isuomenė vis d a r neno
r ia i pr i ima į savo tarpą 
žmones su negal ia . 

Nor in t a tk re ip t i v i suomenes 
dėmesį į p rob lemas , su kurio
mis sus idur ia vaikai su nega
lia ir jų šeimos, bei pradėt i 
d iskusi jas šia t ema . 1996 
m e t ų lapkričio 26 - 29 dieno
mis Vilniuje buvo organizuota 
konferencija „Integracija — ar 
ta i išeitis va ikams su negal
ia?'" 

Į konferenciją sus i r inko spe-
ciais tai . tėveliai, vyriausybi
nių ir nevyr iausybinių orga
nizacijų a ts tovai ir žmones su 
negal ia . Konferenciją organi
zavo Lietuvos vaiko teisių in
formacijos ir konsul tav imo 
cen t ras , organizacija „Gelbėkit 
vaikus". Negalios ir informaci
jos ir konsul tav imo b iuras . 
Europos Tarybos informacijos 
ir dokumentaci jos cen t r a s ir 
Švedijos organizacija „Radda 
Barnen". Konferencijos dalyvi
ai apsvars tė įvair ius vaikų su 
negalia integracijos a spek tus : 
socialinę integraciją, integruo
to švietimo ir mokymo proble
mas . J T O vaiko teisių konven
cijos aspek tus , sus i jus ius su 
neįgaliais vaikais . 

Viena iš pagrindinių konfe
rencijos išvadų buvo ta . kad 
didžiausia integracijos j vi
suomene kliūtimi yra visuo
menes nuos ta tos . Todėl ypač 
svarbu pradėti vaiku integra
ciją kiek galint anksč iau . Vai-
kysVs įspūdžiai ir pat i r t i s , 
kokia ;; bebūtu bloga ar gera. 
daro '!:dele į taka vėlesniam 
_'\ \ erurv.ui Ka: vaiką; mato 
pasauli , kur iame kai kurie 
žmones ;• ra izoliuoti, vę l iau j ie 
tai priima kaip normalų 
rtisK;";) T ode! nenuos tabu . 
Kad ./':.:'.,•>•; \;IIK.-|I t ampa izo
liuotais suaugus ia i s Vaikai 
y ra to lerant i škesni , labiau lin
kę priimti i -A\n tarp.į •.,..-
Kure nuo ju -Kir:a-; 

Sudėt ine konferencijos dali
mi tapo įvairaus amž iaus 
vaikų, turinčiu įvairia* negali
as , pu <:-,,:; :i i'"1 d.i V.r.k.H 
prislati - iv i ' l a rbu- Įem.i 
..Ka- mane dž iug ina ' 

Jurga Gečaitė (16 metų) 

Didžiul is dalyvių ska i č i u s i r 
da rbų įvairovė pa rodė , k i ek 
d a u g įdomių ir dž iugių d a l y k ų 
supa š iuos v a i k u s , k i ek s p a l v ų 
j ie m a t o savo k a s d i e n i n i a m e 
gyvenime, ka ip nor i s avo 
d ž i a u g s m u da l in t i s su k i t a i s . 

Viltis 

Konferencijos da lyv ia i ma
no, kad in tegraci ja iš t ikrųjų 
gali padė t i , s p r e n d ž i a n t ne
įgalių va ikų p rob lemas . D a b a r 
bel ieka tol iau eiti integraci jos 
ke l iu ir p r a k t i š k a i įgyvendin t i 
šią filosofiją bei į s i t i k i n i m u s . 

Tautinė juosta 
Vasario 16-ajai 

Iš renginių, skir tų Lietuvos 
valstybės a tkūr imo dienai — 
Vasario 16-ajai, savo nau jumu , 
originalumu, gausiu visuome
nės dalyvavimu išsiskyrė t au to 
dail ininkės Birutės Janavič ie 
nės nupyn imas t au t ines juos
tos Šį renginį pa rėmė ir su
ruošė Lietuvos televizija. 

Dar šventės išvakarėse televi
zija pakvietė visuomenę iš visos 
Lietuvos į savo konferencijų 
salę s tebėt i , kaip Birutė J a n a 
vičienė pins ilgiausią juostą, 
skirtą Va-sario 16-ajai. Susi
rinkus pilnai salei žmonių, gro
j an t ir dainuojant ka imo kape
loms, ansamb-l iams, chorams . 
Birutė Janavičienė dvi d ienas 
pynė juostą. Gausūs žiūrovai, 
ne t ik iš Vilniaus, bet ir iš 
Dzūkijos. Aukštaiti jos, ki tų 
kraštų , tarsi padėjo pynėjai 
savo dainomis ir šokiais. Ir pat i 
pynėja, nea t s i t r aukdama nuo 
savo darbo, kar ta is pr i tarė dai
n in inkams. 

Per dvi dienas Birute J a n a 
vičienė nupynė ilgiausią Lietu
voje, beveik 44 metrų 42 centi

metrų ilgio juostą. J ą Biru tė Ja
navičienė padovanojo Lietuvos 
Seimui kaip iš tvermės, kruopš
tumo, vienybės simbolį. Lietu
vos televizijos salėje susi r inku
siųjų akivaizdoje Vasar io 16-
osios vakarą Birutė Janavič ienė 
juostą perdavė Seimo pirminin
kui Vytautui Landsbergiui . Po 
to, visa salė šoko, da inavo kar tu 
su Seimo pi rmininku ir nar ia is . 

(Prieš keletą metų Birutė Ja
navičienė lankėsi Čikagoje, da
linosi žiniomis apie tautodai lę 
ir audimo techniką su Tauto
dai lės insti tuto na r ėmi s bei de
monstravo audimo meną besi
dominčiai publikai. Keletas jos 
eilėraščių yra buvę išspausdint i 
Draugo priede.) 

A. A. N a u j o k a i t i s 

Antanas Vanagaitis 
ir „Margutis" 

(Atkelta iš 2 psl.) 

ta gana daug aukšto lygio koncer
tų. J ie taip p a t buvo rengiami 
didžiosiose salėse. Jų tarpe buvo 
ir „Čiurlionio" ansamblio pir
mutinis koncertas Čikagoje. Mes, 
galvodami apie praėjusius laikus, 
gal daugiausia prisimename ir 
pasigendame „Pelkiųžiburėlio". 
Bet t a tema b u s rašoma a tsk i ra i . 
„Margutis" niekuomet nebuvo 
užsidaręs ta rp keturių sienų. J is 
visuomet ėjo kar tu su gyvenimu. 
Kitas didelis smūgis ištiko „Mar
gutį", kuomet 1964 m. gruodžio 
28 d. automobilio nelaimėje žuvo 
Lilija Vanagaitienė ir poetas Al
gimantas Mackus. Jis ne t ik re
dagavo „Marguti", bet ta lkinin
kavo ir programų sudaryme. 

Kuomet buvo nustota dviejų 
pagrindinių darbuotojų, atrodė, 
kad tuo „Margučio" veikla ir 
baigsis. Bet j o šaknys buvo per 
daug giliai įleistos, kad audra jį 
išverstų. Be to , jį laimė lydėjo, nes 
radijo programoms vadovauti su
tiko žurnalistas Henrikas Žeme
lis. Po dvejų metų jo pareigas per
ėmė Petras Petrutis, manyda
mas, kad laikinai, bet kaip j is 
pats yra sakęs, tas „ la ik ina i" 
pavirto į 31-erius metus. 

Žinia apie Kovo 11-osios Lie
tuvos Nepriklausomybės atsta
tymo aktą t a i p pat buvo paskelb
t a „Margučio" koncerto metu. 
Mes, čikagiečiai, kurie t a m e kon
certe dalyvavome, buvome lai
mingi, kad t u o pačiu metu, kaip 
ir Vilniuje, galėjome viską kar tu 
pergyventi. Jaunimo centre vyko 
„Margučio" koncertas. Valdas 
Adamkus, ku r i s žinojo, kas Vil
niuje vyksta, palaikė su Vilniumi 
telefonini ryš i . Salė buvo artipil
nė ir susirinkusieji buvo infor
muojami, k a s tuo metu Vilniuje 
vyksta. Neatpasakojama nuotai
ka salėje vyravo. Į salę pradėta 
nesti ir prie sienos kraut i dėžes 
šampano. Visi susijaudinę laukė 
paskutinio momento. Salėje buvo 
didžiausia įtampa ir ilgos lauki
mo minutės. Pagaliau praneša
ma, kad nubalsuota Nepriklauso
mybę paskelbti. Šaudė šampano 
kamščiai, dalyviai glėbesčiavosi 
su draugais ir su nepažįstamais, 
bučiavosi ir ašaras šluostėsi. Pa
galiau! Pagaliau! Tai buvo mo
mentas, kuomet lietuvis prie lie
tuvio glaudės. 

Tapybiškas pajūrio 
išgyvenimas 

sąlytį su žeme ir dangumi iš
gyvena su tokia emocine įžvalga 
kaip Pietų (.'alifornijos daili
ninke Ilona Pr re r i rnė Lietuvių 
meno pasaulyje, ji t u rbū t yra 

Angeles ateitininkai J i veiks, 
deja, tik vieną vienintele sek
madienio popietę, kovo 16 die
ną. Šv Kaz.-iiero parapijos sa
lėje. Atidary.-v.as 12 valanda 

Valdas Aleškevičius (13 metų) Be pavadinimo 

Ateinantį šeštadienį, kovo 15 dieną, Lietuvių dai lės muziejuje, Pasaul io lietuvių centre, Lemont, 
Illinois, bus a t idarytos dvi naujos parodos: Jadvygos Penčylienės margučių ir Lietuvos vaikų su ne
galia paroda „Kas m a n e džiugina". 

Žydėki per amžius, laisva Lietuva! 
ir įsijungiau į jos politinį gyve-

(Atkelta iš 1 psl.) nimą. M a n a u , kad Lietuvai tai 
metus įvykiai Lietuvoj keitėsi yra naudinga , 
bei gerėjo, nors ir labai pamažu. Dažnai į d a l y k u s žiūriu k i ta ip 
Lietuvoje j au yra ir gero. Deda- ir duodu pas iū lymus , kur ie ski-
mos rimtos pas tangos , kad t a s riasi nuo j i e m s įprastų. Ne 
gėris ateitų da r greičiau. Svar- viską pr i ima. Pažiūrų išplėti-
biausia, kad Lietuva j a u yra mas Lietuvai y r a labai svarbus 
laisva ir ji j a u mūsų Lietuva, ir naud ingas . J a u vien lankyda-
Dabar jau galime savo meile, miesi gal i te įnešt i naujų min-
pasišventimu ir da rbu ku r t i ge- čių. O jeigu t en gyventumėt ir 
resnę Lietuvą, kur i labiau at- spręs tumėt kasd ienes proble-

ištikimiausia šio žanro mylė
toja. Drąsaus energingo po
tėpio meistrė. Jos nutapyti pu
siau abstraktūs pajūrio vaizdi
niai, tarsi įkvėpti priešsokra-
tinių filosofų kosmologijos, 
džiugina žiūrovo sąmonę van
dens, oro, akiračio, pakran tės 
spalvų skoningais deriniais. 

Ilonos Avižienytės-Peterienės 
Retas dai l ininkas vandenyno personaline parodą rengia Los 

spindėtų mūsų idealiosios Lie
tuvos įvaizdį. Visi k a r t u tai 
galime pasiekti. 

Mielieji Kanados lietuviai, 
J ū s padarėte didžiulį įnašą Ka
nadai — svetingai šaliai , kuri 
J u s priglaudė, kai neturėjote 
savųjų namų. Savo įnašu jū s 
padarėte Kanadą geresniu 
kraštu . 

Dabar Lietuva j a u y r a laisva, 
bet jai reikia pagalbos, kad ji 
ta ip pat taptų geresniu kraš tu . 
Padarykite įnašą ir savo gimta
jam kraštui, savo tėvų gimtinei, 
savo protėvių žemei. Padaryki te 
savo įnašą Lietuvai, ku r yra 
visų mūsų šaknys. 

Tiktai a ts iminki te , jeigu J u s 
ir Jūsų pas tangas Lietuvoj ne 
visuomet su išskėstom rankom 
priimtų — nenus iminki t ir ap-

mas — J ū s ų į t aka bū tų dar sva
resnė. 

Tad užs isp i rk i te ir J ū s , ir 
ieškokite būdų Lietuvai padėt . 
Užsispirkite dėl Lietuvos, nes 
Lietuva y r a gi mūsų visų! Atva
žiuokite ir k i šk i tės į Lietuvos 
reikalus daba r . Tai y ra J ū s ų pa
reiga. Ne lauk i te , kol dalykai 
pagerės, nes t a i už t ruks per 
daug ilgai. J ū s ų ak tyvaus įsi
jungimo ir įnašo dėka ji grei
čiau gerės. 

Lietuvių išskl id imas pasau
lyje yra n e a t š a u k i a m a s faktas . 
Bet svarbu, kad t a s išskl idimas 
netaptų m ū s ų išnykimu. Todėl 
ir yra gyvybiškai svarbu su ra s t 
būdus išvystyt sąmoningus bei 
p rasmingus s an tyk ius su Lietu
va. 

O Lietuvai re ikia atsivert i . 
Atsivert, kad kiekvienas svetur 

is klasikas 
i Atkelta iš 3 psl. i 

Gyvai 

Du l.i(K\k!'is IVniH lirncs m.«ri?u<"-iai 

sisukę nedūlinkit namo . Ir aš 
nebuvau lengvai p r i imtas . Bet g e n a n t i s l ie tuvis galėtų dva-

siškai a t s iga ivmt ir sus t iprė t , 
užsispyriau. Pasi l ikau Lietuvoj a t s i g e r d a m a s iš to gi laus ir gai

vinančio t a u t i n ė s jėgos šaltinio. 
Ir kad nuola tos j aus tų ten 
glūdinčias gi l ias savo t au t ines 
šaknis. Kad kiekvienas l ietuvis 
visuomet galė tų j aus t i s , jog y ra 
dalis Lietuvos, nesvarbu, ku r j is 
bebūtų. 

Čia ne t re ikė tų pergalvoti Lie
tuvos pi l ie tybės teikimo už
sienio l i e tuv iams klausimą. 
Man a t rodo, kad šiuo atveju 
Lietuva t u r ė t ų sekti ki tos ma
žos vals tybės pavyzdžiu: kiek
vienas žydų t a u t o s žmogus tur i 
teisę į Izrael io pilietybę. O ko
dėl ne l ietuvis į Lietuvos? 

Tad ž iū rėk ime , kad t au t inės 
gaivos ša l t in i s neužak tų ir kad 
gaiva nenus to tų tekėjus. Ieš
kokite ryšių su Lietuva, kaip ir 
Lietuva pr ivalo ieškoti ryšio su 
J u m i s ir k i t a i s plačiai pasaulyje 
paskl idusiais taut iečiais . Vi
siems tai b u s naud inga . 

Man a t rodo, kad norui esant , 
kiekvienas iš J ū s ų turi galimy
bę palaikyti ryšius su Lietuva. 
Kaip profesionalai, J u s tur i te 
žinių ir pa t i r t i e s Visa tai labai 
reikalinga Lietuvoje plečiant 
ik i ra t į ir pas i r inkimo gali
mybes. Kaip versl ininkai , gali
te padėt ne tik įsiveržt į už
sienio r i nkas , bet ir padėt 
mums tapt i konkurentabi l iems 
savo rinkoj. J ū s ų pagalba yra 

savo plunksnos, nes i imant kitų 
tarnybų. O pats jub i l ia tas , vi
siems susir inkusiems padėkojęs 
už dėmesį jam, priėjo prie salės 
viduryje sėdinčio buvusio litera-
ratūnnio žurnalo Pergalė re
daktoriaus Algimanto Baltakio 
ir paspaudė jam ranką už tai, 
kad anaft, sovietiniais laikais 
jis išdrįso išspausdint i jo lais
vus, valiūkiškus eilėraščius; o 
buvusiam išeivijai skir to savai
traščio Gimtasis kraštas redak
toriui Vaciui Reimeriui su hu
moro gaidele pagrūmojo, kad 
nepriėmė jo eilių... 

įdomios, nuotaikingos Jurgio 
Kunčino knygos — įdomus ir 
smagus buvo ir jo penkias
dešimtmečio paminėjimas. Ne 
tik gitara, bet ir salei prita
riant, A Jegelevičius padainavo 
dainij pagal Jurgio Kunčino 
• įler.istms, -, aktore B. Marcin-
kevicaiti jausmingai perskaitė 
ištrauka iš romano Tūla. Ja i be-
-k.ut.mt M- •, i. no klausytojo 
akvse pastebėjau ašarą. Ma
čiau, k.id ;.i nubraukė ir patu 
Tūlos autorius, tu rbū t iš naujo 
p» rsielodamasis <|el savo ronia-
!!•> heroj.IMS iikllilo. 

re ikal inga ger inant gaminius ir 
įpakavimą, tobulinant gamybos 
procesus, keliant darbo našu
mą, ieškant rinkų, mokantis 
siūlyti gaminius a r paslaugas, 
ge r inan t bendrą įmonių vadybą. 
Ta ip pa t yra galimybė investuo
ti ir kur t i Lietuvai naudingas 
įmones. Ir pensininkai , ne
t u r ė tumė te palikt savo žinių bei 
pa t i r t i es nuošalyje. 

Atvažiuokite ir susirasi te , kur 
J ū s ų pagalba bus reikalingiau
sia ir naudingiausia . O j iyra la
bai daug ku r reikalinga. Gal 
užuot važiavę į karštąją Floridą 
— apsigyvenkite Lietuvoje. 
Savam kraš te ir aplinkoj, kur 
s k a m b a sava kalba ir kur yra 
sava Laisvės alėja. O Jūsų 
išlaidos bus už l ietuviškus ga
min ius ir paslaugas. 

Ir j aun imas turėtų keliauti 
Lietuvon praleisti savo vasaras 
bei pagerinti kalbos žinojimą, 
studijuot Lietuvos universite
tuose ir aukštosiose mokyklose 
ir t a ip sust iprint savo ryšį su 
senelių gimtine. O kai ateina 
atostogų laikas, kurgi geriau 
j a s praleisti , jeigu ne Lietuvoje? 
Ten t iek daug subti laus grožio. 
Tiek daug istorijos, net ir 
mažuose miesteliuose su senom 
bažnyčiom ir senu menu. Tiek 
daug pamatyt ir sužinot apie 
tai , kas yra mūsų. O Lietuvai 
iš to bus ir daug materialinės 
naudos, nes mūsų išlaidos tam
pa Lietuvos žmonių pajamom. 

Lietuvai a tkūrus savo nepri
klausomybę, lyg ir jaučiamas 
t a rp užsienio lietuvių mažė
j an t i s taut inis visuomeninis 
veiklumas Neapleiskite savo 
sukur tų lietuviškų bendruome
nių ir užsienio lietuvių tarpusa
vio ryšių. Kaip tik puoselėkit ir 
s t ipr inki t lietuviškąsias saleles, 
nes jos yra reikalingos Jums , 
gyvenant iems už Lietuvos ribų, 
kad neišt irptumėt. 

Bet stiprios užsienio lietuvių 
bendrijos yra ta ip pa t reikalin
gos ir Lietuvai. Gyvybiškai rei
kalingos ... Tik pagalvokit: ar 
Lietuva šiandien būtų tokia 
laisva, jeigu ne užsienio lietuvių 
ilga ryžtinga kova už jos laisvę? 
J ū s padarėte didžiulį įnašą Lie
tuvos laisvei a tgaut i . O Lietu
vos įnašas buvo kitoms sovietų 
pavergtoms tautoms, nes ji 
buvo pavyzdys ir jos pasekė ja 
iš vergijos į laisvę. 

Dabar padėkime Lietuvai tap
ti pavyzdžiu, kaip reikia poli
t iškai vystytis, ekonomiškai 
augti ir dvasiškai stiprėti 
Gražu, kai svetimieji padeda 
Lietuvai. Bet kas gali geriau 
padėt, negu savieji, kurie myli 
Lietuvą be išlygų. Kurie 
šiandien cia susirinkę gali jai 
pasakyti : Žydėki per amžius, 
laisva Lietuva! 




