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Paslaugos pavaldiniams
ar piliečiams
Buvusios sovietijos ekonomi
nis persitvarkymas beveik be
išimties vertinamas tik dėl pri
vatizacijos, rinkos laisvumo, in
vesticiją ir teisėtvarkos progre
so. Jei visa tai pastačius į
tinkamas vėžes, dar vis tačiau
liktų vienas svarbiausių veik
snių ekonominiam progresui, į
kurį reikia atsižvelgti: tai vady
bos (management) metodologija
— dirbančiųjų traktavimas; jų
įnašas į kasdieninius darbo vie
tovės sprendimus, jų našumas,
jų sugebėjimų išnaudojimas.
Jau pasigirsta balsų, kad greit
nebus tiek svarbu, ar priklausai
ekonominei grupuotei, kaip tai
Europos Bendrijai arba besiku
riančiai Amerikų sąjungai, bet
svarbu, kokia vadybine sistema
tavo krašto pramonė tvarkosi.
Nuo: "to priklausys gamybos
našumas ir išradingumas. Nuo
to priklausys, kaip kraštas su
gebės sėkmingai konkuruoti
globalinėje aplinkoje. Tinkamos
vadybos — tarnautojų darbo
tvarkymo visada reikėjo, ir
šiandien ypačiai jo reikia svar
biame krašto sektoriuje: val
džios paslaugų veikloje kiekvie
no piliečio naudai.
Caro laikų Rusijoje „iš Dievo
malonės” monarchas valdė savo
pavaldinius per valdininkus.
Būdavo, žmogelis ateina su ke
pure rankoje pas valdininką
prašyti kokios nors paslaugos.
Nelaimei, tas šiek tiek persi
metė ir į tarpkarinės Lietuvos
valdininkų nusiteikimą tau
tiečių atžvilgiu: jie jautėsi turį
užduotį sąžiningai valdyti, o ne
tarnauti. Sovietijos valdžios
įstaigų žmonės visame pasau
lyje buvo įsigiję pelnytai blogą
vardą dėl savo arogancijos, sa
vanaudiškumo, nepareigingu
mo, surūgusios elgsenos ir vi
siško nevertinimo paprasto pi
liečio reikalų. Jie valdė lyg ko
kios monarchinės partijos vieti
ninkai ar tai pašte, ar savi
valdybėje, ar geležinkelio sto
tyje, ar pagaliau ministro prieš
kambaryje. Baisus nemandagu
mas, šiurkštumas, niekinimas
interesanto dar yra pasilikę ne
vienoje Lietuvos įstaigbje.
Kadangi valstybinių vienetų
veikla yra taip svarbi krašto
ekonomikoje, tai negalime tikė
tis tokios padėties tinkamos re
formos, jei iš valdininkijos ne
bus padaryta tarnautojų profe
sija. Tarnautojų, kurie teiks
paslaugą piliečiams, o ne juos
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Šiemetinių Lietuvos Respublikos laureatų mintys

Praėjusį šeštadienį buvo rašyta apie Vasario 16-osios
išvakarėse Vilniuje įteiktas 1996-ųjų metų Lietuvos Respublikos
j nacionalines literatūros ir meno premijas. O premijų komiteto pir' mininko, poeto Marcelijaus Martinaičio išspausdintame kalbos
tekste buvo pristatyti apdovanotieji menininkai ir apibūdinta jų
kūryba. Šią savaitę skaitytojams norime pateikti tris įdomiausias,
ryškiausias šių premijų laureatų kalbas — Jono Strielkūno, kom
pozitoriaus Osvaldo Balakausko ir dailininko Vytauto Valiaus —
pasakytas vasario 13 dieną Lietuvos menininkų rūmuose, Vilniuje,
jiems priimant jiems skirtąsias Lietuvos Respublikos premijas.

stumdys, juos ignoruos, kraty
sią jiems padėti.
Gerą biurokratiją iš viso sun
ku turėti. Per praėjusį šimtmetį
tiek Napoleonas, tiek Bismar
kas yra daug prisidėję pakelti
valdininko ar kartais tarnauto
jo valdžioje paslaugų lygį. Ne
paisant biurokratijos ten gerė
jimo, sąžiningumo, darbštumo,
vokiečiai vis dėlto jau sertiai
turi posakį, kad valstybėse eg
zistuoja „Die buerokratische
Gummiwand” — biurokratinė
guminė siena, kuri tiesiog
jaučiama ir Lietuvoje, kada
žmogus stumdomas iš vienos
įstaigos į kitą.

Mažvydo kalba
JONAS STRIELKŪNAS

Atvirai šnekant, premijos mane
glumina, nes visada žinai, kad
buvo ir yra ne vienas vertesnis už
tave kūrėjas ir bet kokiu ap
dovanojimu tu nepelnytai lyg ir
išskiriamas iš kitų, prieš tave
užsiundomas būrys žurnalistų ir
šiaip smalsuolių, kurie seniai
tave pažįsta, bet vis dėlto žiūri
lyg į kokį iki šiol neregėtą žvėrį.
Si Nacionalinė premija bent man
liks įsimintina tik tuo, kad ji įtei
kiama 450-aisiais lietuviškos
knygos metais. Prieš gerą dešimt
Negalime tikėtis valdžios sek metį rašiau:
toriuje progreso, taip gyvybiš
kai reikalingos ekonominės pa Ir aš, atėjęs iš to juodo krašto
žangos, jei ten vyraujantis nusi Ir nepamiršęs juodalksnių kalbos,
teikimas ir kai kurie žmonės Iš Mažvydo šiek tiek pramokęs
rašto,
nepasikeis.. Jų nusiteikimas tu
Bėriu
žodžius
iš
skaudančios
ri keistis iš pavaldinių valdymo
galvos
į paslaugas visiems piliečiams,
kurie iš tikrųjų yra tų valstybės Ant popieriaus tiems žodžiams
tarnautojų tikrieji darbdaviai.
abejingo
Dabar, apsaugoti senų ir naujų Tarytumei ant vėliavos baltos.
įstatymų, valdžios tarnautojai
taip įsitvirtina, kad jiems papras
to piliečio norai ar reikalai gali nebūtų našumo, nebūtų nusitei
būti visai nesvarbūs.
kimo teikti paslaugas, nebūtų
Įstatymai, norintys apsaugoti visada žiūrima, kiek individua
valdžios darbininkus nuo netei liai tarnautojas arba visa insti
singo jų traktavimo, sudarė są tucija atneša naudos kraštui.
Krašto įstatymai daug kur
lygas ne vienam jų išsilaikyti
nori
apsaugoti individus nuo
savo darbovietėje, nors jis ir
būtų tinginys, grubus savo elg neteisingumo traktavimo tiek
sena, nepareigingas ar neišma valdžioje, tiek privačioje darbo
nėlis. Begelbėdami valdininkų vietės aplinkoje. Tačiau geri no
padėtį keletu atvejų įstatymai, rai dažnai mažai reiškia, jei
atrodo, bus šiandieną per daug praktikoje tos taisyklės veda
pasinešę apsaugoti tą buvusią prie jomis piktnaudžiavimo,
valdžios tarnautojų padėtį, o ne visų kitų piliečių ekonominės
ieškoti, kaip visą tą aparatą, stagnacijos ir krašto darbo
kiek galint, greičiau pagerinti. našumo stokos. Tokių gerano
riškų, bet negyvenimiškų įsta
Vakaruose, ypač pastaraisiais tymų pasitaikė daug kur. Pa
dešimtmečiais, didžios ir mažos vyzdžiui, šiandieną Ispanija ofi
įmonės, net kariuomenės, keičia cialiai turi 22% bedarbių, o tarp
savo vadybų sistemas. Visa Ja jaunuolių, žemiau 25 metų —
ponija pakilo iš karo nepritek 40%. Iš pagrindų tai išdava val
lių, kada pasekė amerikiečio W. stybės įstatymų, kurie nori ap
Edwards Deming „Totai Quality saugoti tarnautoją, bet tuo
Management” — visapusiškos pačiu baugina darbdavį iki to
kokybės vadybos teorija. Gal ne kio taško, kad jis naujų darbi
tiek svarbu, kokio tipo teorija, ninkų nebesamdo {The Econosvarbiausia, kad daromi pama mist, 1997 m. vasario 1 d.).
tiniai pakeitimai, nes be jų tik Susidarė ten tokia padėtis, kad
rai nebus matyti šito sektoriaus 1996 metais daugiau nei 90 pro
pažangos tarnauti visiems pi centų naujai samdytų darbi
ninkų yra laikini samdiniai, nes
liečiams.
Ar tai liečia kategoriją A” ar nuolatinį darbininką įsigijus
„B” ar „Z”, šiandieną kraštas pasidaro neįmanomai brtfhgu
negali sau leisti to liuksuso, dėl bet kokios priežasties jį at
kad ir toliau tame sektoriuje leisti.
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Taip — iš Mažvydo ateina visų
mūsų spausdintas žodis. Kelis
šimtmečius beveik beraštės lie
tuvių tautos vaikeliai pirmąsyk
susipažindavo su juo, mokyda
miesi katekizmo tiesų, spaudos
draudimo metais slebizuodami
vargo mokyklos elementorius ar
iš pageltusių giesmynų giedoda
mi šermenines giesmes. Kazys
Bradūnas, kurio gražaus jubilie
jaus iškilmėse, deja, negalėjau
dalyvauti ir naudojuosi proga
bent dabar perduoti jam nuošir
džiausius sveikinimus, viename
pokalbyje yra pasakęs, kad ir
mano eilės — lyg šermeninės gies
mės. Aš neprieštaravau, nes to
kiame pasakyme iš tikrųjų nema
žai tiesos. Juk viena iš pirmųjų
mano knygų buvo sena, dar len
kiškomis raidėmis spausdinta se
nelės kantiška, kurią, dar nelan
kydamas mokyklos, esu išgiedo
jęs nuo pradžios iki pabaigos. O
Taip ir Lietuvoje — iš neap
galvoto mielaširdingumo apsau
goti dirbančius pasiliksime sis
temą, kuri ir toliau smaugs pri
vatų sektorių ir valdžios apa
ratą. Gal šiuo metu ir kuriam
laikui ateityje reikėtų suspen
duoti kai kurias privilegijas
darbovietėje. Turime šiandien
išskirtinę ir sunkią padėtį
krašto ūkyje. Visuose sekto
riuose reikia pažangos — tu
rime lyg karo stovį kovoje su ne
turtu, su blogais papročiais. Per
daug prastų biurokratų yra per
dešimtmečius išlikę valdžios
išlaikomose darbovietėse. Sun
ku ką nors greit padaryti priva
tizuotai pramonei ar verslams,
kada jiems ant kaklo sėdi su
bankrutavusi savo metodais
biurokratinė sistema. Sistema,
kuri dažnai, kad ir aukštose
kategorijose, pasitenkina popie
rizmo srauto palaikymu ir pluk
dymu: popierius rašyti, kitus
vartyti, statistikas garsinti,
nesuprantant, kas iš tikro gyve
nime darosi.
Turėtume prisiminti ir pripa
žinti, kad pastaraisiais dešimt
mečiais keli Azijos kraštai eko
nomiškai darė nepaprastą pažangą,
ne todėl, kad turėjo gerus įsta
tymus apsaugoti darbininką, bet
todėl, kad tuose kraštuose buvo
sudarytos .geriausios veiklos są
lygos darbdaviui. Lietuvoje bū
tų gerai rasti viešąsias gaires
darbovietėms, skatinančias na
šumą ir apsaugojančias darbščiuosius.
Vilkimės, kad dauguma pi
liečių per savo atstovus Seime
reikalaus nusikratyti vieno iš
blogiausių komunistų palikimų
mūsų tautai: nenašios, grubios,
nepaslaugios, brangiai kainuo
jančios ir atsilikusios biurokra
tijos.

Jonas Pabedinskas

Todėl, gal šiek tiek persūdydamas, noriu paprieštarauti kai
kam, ypač jauniesiems kriti
kams, kaltinantiems mano poezi
ją angažuotumu, pelėsiais dvel
kiančiomis senienomis, kai miniu
Simono Daukanto girias ar Simo
no Stanevičiaus arklį ir mešką.
Deja, nors dabar „anei rašto, anei
druko” niekas mums nebedraudžia, plūstančios menkavertės
kultūros skersvėjuose dažnai
pamirštame, kad esame aukštai
čiai ar žemaičiai, kad mūsų šak
nys tik gimtojoje žemėje. Nesu
prantu, kodėl Simonas Daukan
tas, kaip išsilavinęs žmogus, ne
gali drauge būti ir žemaičių girių
vaikas. Juk ir Homeras rašė apie
savo tėvynės dievus ir didvyrius,
ir William Faulkner apie savo
gimtąją apygardą, ir, nepaisant
jų pasaulinio garso, vienas liko
graikas, o kitas — amerikietis.
Todėl, jokiu būdu neatsisaky
damas visos žmonijos kultūrinio
palikimo, nekviesdamas užsida
ryti vien savo provincialiame kie
me, be jokio pasididžiavimo ir
drauge be jokio nepilnavertišku
mo jausmo noriu pasakyti, kad už
visa tai, ką aš esu parašęs, visų
pirma dėkingas savo tėvams ir
protėviams, kurie guli Sodelių ir
Salamiesčio kaimų kapinėse*ir
kurių neužrašyti gyvenimai bent
iš dalies gali prabilti kukliais ma
Poetas Jonas Strielkūnas
Arnoldo Baryso nuotrauka no posmų žodžiais. Ačiū jiems,
tai, kas jsispaudžia i vaiko sielą, džiai: „Anei rašto, anei druko ačiū visiems Lietuvos mirusie
įsispaudžia visam gyvenimui. mum turėt neduoda: / Tegul, sa siems ir gyviesiems, kad iki šiol
Kaip ir tamsiais pokario vakarais ko, bus Lietuva ir tamsi, ir juo mūsų lūpose skamba Mažvydo
kalba.
skaityti Antano Baranausko žo- da!”

Jonas Strielkūnas
LIETUVA
Lietuva — akmuo prie slenksčio seno
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva — ugnis, kurią kūrenant
Ir kurioj sudegsime visi.
Lietuva su pagonybės mitais,
Lietuva su šimtmečių lažu.
Lietuva —grėsmingas dinamitas
Tūkstančiuos sukilėlių laužų.

Mes visi tenai —gelmėj— užgimę
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino
Tarsi lauką želiančių rugių.

Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją,
Ir keliai, nubėgantys kalvom,
Kažkada iš Lietuvos atėję,
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.
Ir tenai, kur po ilgų klajonių
Amžiams žemėn atsiguls mana galva,
Nerašykit mano vardo, žmonės,
Parašykit, žmonės: Lietuva.
,A UŠROS” ir „ VARPO" KŪRĖJAMS

Tai už ką mums litanijos nykios,
Sopulingi gavėnių balsai?
Tai už ką gi tos draudžiamos knygos
Lyg skubom išrausti apkasai?
Tai už ką gi tas viesulas baimės —
Lyg žandarų būrys pro vartus?
Tai už ką nesuprantantiems ainiams
Tas slapyvardžių grožis kartus?

Tai už ką gi tas Nemuno stiklas,
Kai iš Tilžės per sieną brendi?
Tai už ką gi tos vargo mokyklos,
Tos balanų švieselės nakty?
Tai už ką gi tie protėviai aisčiai,
Iškapoti ateivių kardais?
Tai už ką tie liūdni kunigaikščiai
Su lietuvių, lotynų vardais?
Tai už ką gi tas prakaitas šaltas,
Tas — ligoniškas — dirvoj pilkoj?
Tai už ką gi tas protas — prikaltas
Tartum Dievas ant kryžiaus lankoj?
Tai už ką gi tas kraujas ant lūpų?
•Tai už-ką gi ant skruostų džiova?
Tai už ką gi vėl motinos klūpo?
Tai už ką ta kančia — Lietuva?
***

Šimtą kartų degė
Mano Lietuva.
Žalvarinę sagę
Priglaudė dirva.

Šimtą pirmą kerta
Žiedą pagriovy.
Šimtą antrą kartą
Keliamės gyvi.
(Jonui Strielkūnui suteiktos Lietuvos Respu
blikos literatūrinės premijos proga grįžtame prie
kelių jo eilėraščių, spausdintų šiuose puslapiuose
Atgimimo laiku, 1988-1991 metais. Šie žodžiai
skambėjo ir lydėjo mus tuo kritišku mūsų tautai
laikotarpiu. Šiandien džiaugiamės dėl poetui su
teikto pelnyto įvertinimo, bet turbūt dar labiau —
kad tomis tamsiomis dienomis jo sudėstyti šie ir
kiti žodžiai dabar yra išsipildę.)
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Dailininkas Vytautas Valius

Jono Tamulaičio nuotrauka

Ieškokime ne tiek naujo,
kiek amžino
VYTAUTAS VALIUS
Jaučiuosi labai pagerbtas,
kad Lietuvos nacionalinių kul
tūros ir meno premijų komite
tas, tarp kurio narių mintyse
prisimename ir dailininko Al
girdo Steponavičiaus šviesų vei
dą — taip aukštai įvertino ma
no kūrybą. Esu linkęs visur
įžvelgti simbolius — todėl pri
imu tą aukščiausią menininkui
apdovanojimą, kaip nepriklau
somos, laisvos, nors ir sunkiai,
bet jau prisikeliančios Tėvynės
paskatinimą. Suprantamas pre
mijų paskyrimo reliatyvumas
—- juk dar daugelis dailininkų
galėtų sėdėti čia, šalia šių iš
kilių menininkų. Na, bet šį sykį
esu pastebėtas aš — dėkoju
Jums!
Šią atmintiną man valandą,
stovėdamas prieš tokią garbin
gą auditoriją, galvoju, ką galė
čiau čia pasakyti ne dailės kūri
niais (kaip man priklauso), o žo
džiais. Mintyse pirmiausia išky
la mums visiems amžini klausi
mai: kas mes? kur mes? Kam ir

Vytautas Valius

kaip gyventi? (ne tik išgyventi!)
O juk į šiuos pagrindinius klau
simus atsakinėjame visą savo
gyvenimą — pačiu gyvenimu —
lyg per užsitęsusį, nesibaigiantį
egzaminą. Ir iš tikrųjų — kaip
gyventi pribloškiančių 20 am
žiaus pabaigos kontrastų dras
komiems dvasinio pakrikimo,
nužmogėjimo aplinkoje. Toje
etinių ir estetinių vertybių su
maištyje — netikrumo nuotai
kos kaip rūdys graužia žmogaus
orumo pamatus.
Sakau, gal prasminga čia pri
siminti ano šimtmečio pabaigą
— netrūko ir tuomet sąmyšio,
nevilties, apokaliptiškų nuo
taikų. Juodžiausiais rusų cariz
mo priespaudos metais, kuomet
Lietuvai atgimti atrodė nebuvo
jokių vilčių — aušrininkai, var
pininkai atranda jėgų, žadina
tautą pakilti iš vergijos. Dr.
Vincas Kudirka sukuria Tautos
giesmę (Uitais metais minėsime
100 metų sukaktį) — giesmę,
kurios mintys, lyg trumpas eti-

kos kodeksas, atsakymas kaip
gyventi. Iš praeities stiprybės
pasisėmę, eikime doros keliu,
dirbkime Tėvynės ir žmonių ge
rovei, neškime šviesą ir tiesą,
su meile širdyse vieningai kur
kime Lietuvą!
Atrodytų, taip aišku! Tačiau
mūsų amžiaus pabaigos žmogus
stovi suglumintas svaiginančių
civilizacijos, technologįjų šuolių,
regėdamas, kaip beatodairiškai
niokojama gamta, kultūros pa
veldas. Netramdoma klesti
“laisvė — be atsakomybės”, įžū
liai manipuliuojama demokrati
jos idėjomis. Žmogaus siela surambėja, dingsta jautrumas mo
ralės dalykams. Etinės katego
rijos labiau ima atrodyti donki
chotiškos. Taip! Sakoma: “ne
skausmingas gyvenimas nėra
gyvenimas.” Bet niekaip nesino
ri patikėti, kad būtume negrįž
tamai praradę išmintį.
Daug kas prisimename šioje
salėje vykusį architektų patriarcho Vytauto LandsbergioŽemkalnio 100 metų sukakties
minėjimą. Po užsitęsusių kalbų,
sveikinimų, visi laukė jubiliato
žodžio. O tas žodis buvo netikė
tas ir trumpas: “Saugokite, mie
lieji, ežerus, upes, miškus —
taigi saugokite savo gyvenimo
esminį būstą — gamtą, kultūrą
— visa, kas dar yra išlikę. Tai
mūsų pareiga — tai mūSų ir at
einančių kartų namai, ir fizi
niai, ir dvasiniai namai.”
To gyvenimo tempas vis spar
tėja. Naujos technologijos, nau
jos reiškimosi priemonės atve
ria netikėčiausių galimybių me
nininkų kūrybai. Intensyvūs in
tegraciniai kultūros procesai iš
judina nusistovėjusius požiū
rius. Visuomenei (o ir patiems
menininkams) vis sunkiau susi
vokti vertybių skalėje. Šioje kaleidoskopiškoje gyvenimo kaito
je turėtume neprarasti ryšių su
savo kultūros šaknimis. Drą
siai, be isterijos, pasitikti viso
kias naujoves. Vertinkime jas
pagal savo etinius ir estetinius
kriterijus. Vis prisimindami se
ną, prasmingą tiesą: ieškokite
ne tiek naujo, kiek amžino.

Švenčiame „Margučio” 65 metų sukaktį (3)
Pontįjų Pilotą, pagal mano cha
Margi
rakterį.
Labai prisimintini „Margučio”
Vasario
16 dienos minėjimai,
metai
tradiciškai ruošiami Morrison
VLADAS VIJEIKIS
Pergyvenimai yra labai as
meninis reikalas. Pasakojant,
vieniems bus įdomūs, kitiems
nuobodūs. Bet tam, kuris pergy
veno, jie yra dalelė jo. Ta mano
dalelė yra „Margutis”. Nenuvar
ginti klausytojų reikia papasa
koti trumpai ir ryškiai. Taip,
kaip per radiją.
Kaip prasidėjo? 1948 metais
atsikliuvau į Brooklyn’ą. Tuo
laiku labai svarbų lietuvybės
centrą. Susipažinau su veikliais
lietuviais. Prisimenu Juozą
Ginkų. Vienybės laikraščio re
daktorius Juozas Tysliava pa
kvietė mane ką nors pasakyti
| subuvime. Mat buvau „švie
' žiena”. Bandžiau ką nors links
mesnio. Žiūrovų tarpe buvo An
tanas Olis. Po programos jis
man sako: „Gal norėtum persi
kraustyti į Čikagą? Vanagaičiui
reikia padėjėjo 'Margučio’ radi
juje”. Miktelėjau nei šiaip, nei
taip. Mat New York’as ne Či
kaga. Čia gali išplaukti į pla
čius Amerikos vandenis.
Kitais metais kovo mėnesį
staiga mirė Vanagaitis. Olis pa
kartojo savo kvietimą. Senas
lietuvybės veikėjas Ginkus man
patarė: „Važiuok j Čikagą. Ten
daug daugiau lietuviškos veik
los. Man atrodo, kad tas tau
rūpi”. Taip atsiradau Čikagoje
„Margučio imperijoje” (taip bu
vo vadinama). Teko rengti radi
jo programas ir sėdėti prie sta
lo, kur anksčiau sėdėjo Va
nagaitis.
Vanagaičio patraukli asme
nybė išugdė didžiulę „Margu
čio” šeimą. Ir man ten besisuki
nėjant, netrūk,?iPritarėjų ir ben
dradarbių. Menu dr. Stasį Biežį
su sveikatos patarimais. Tokia
nuoširdi asmenybė. Tekdavo su
juo bendrauti kitų organizacįjų
■

Amžiaus ribos
OSVALDAS BALAKAUSKAS

Dėkoju už šią garbingą pre
miją ir didžiuojuosi, kad Lietu
vos nacionalinių premijų komi
tetas palaikė mane jos vertų.
Vis dėlto, didžiausia dovana,
kuria jaučiuosiu apdovanotas
gyvenime, yra Lietuvos neprik
lausomybė. Šitai sakydamas, vi
sai nemanau, kad politikuoju,
nes nepriklausomybė buvo ma
no labai giliai asmeniška sva
jonė, susieta su nenusakoma
dvasinės savįjautos laisvoje Lie
tuvoje nuojauta* ir visiškai ne
siejama su kokiais nors politi
niais tos savįjautos aspektais. O
kalbant apie politiką, man nie
kada nekilo klausimas, kas pir
ma — nepriklausomybė ar de
mokratija. Žinoma — nepri
klausomybė, nes priklausomoj,
kitos valstybės prievartaujamoj
šalyje demokratija neįmanoma.
Be to, laisvą Lietuvą visada
įsivaizdavau kaip šiuolaikiškai,
reiškia, demokratiškai tvarko
ma, ir tai buvo savaime supran
tama.
Natūralu, kad amžiui bai
giantis, atsigręžiama atgal, ta
rytum galint apžvelgti ne savo,
bet istorijos įveiktą kelio at
karpą, kur ir mūsų visų pėdos
turėtų būti. Šiaip jau ši riba
nieko nereiškia nei gamtai, nei
žmogui, nes ji dirbtinė. Bet ji
padeda skaičiuoti laiką ir tur
būt — suprasti jį, nes kiekvie
nas, amžiumi vadinamas perio
das, turi savo charakterį.
Koks buvo dvidešimtasis am
žius. Žavingas ir baisus. Paaug
liškai arogantiškas, kupinas
permainų patoso, pasiduodantis
Dramatiškas motyvas gyvenimo smagumui, siekiantis
Iš ciklo „Lietuviu liaudies meno motyvais” beribės laisvės fantazijai ir
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veiksmams, o kartu pilnas fana
tiškos neapykantos ir naikinimo
aistros. Metafora dvidešimtajam
amžiui jgalėtų būti ir paauglys, ar
dantis laikrodį, nes tai buvo beato
dairiškos analizės amžius.
Europai tai buvo atsivėrimo
arba, kaip dabar sakoma, universalizacijos amžius, kai „se
nasis” kontinentas atrado kitų
žemynų kultūras ir buvo taip
stipriai paveiktas fakto, jog gali
būti visai kitaip kodifikuota
kultūra, bet ne mažiau įtaigi,
kaip europietiškoji. Dailininkui
Paul Klee, manau, dėl to kilusi
mintis, esą „reikia atgimti” ir
nieko, visiškai nieko nebežinoti
apie Europą. „Kitokios” kul
tūros, o paskui ir „kitokios” vi
suomenės vizija, be abejo, buvo
svarbiausias šio šimtmečio va
riklis.
O koks bus dvidešimt pirma
sis? Pranašaujama, kad nuosai
kumo, tolerancijos, tradicijų.
Reikštų — sintezės, ir tuo jau
žavingas. Ar vis dėlto, taip pat
ir baisus? Šešioliktasis amžius
buvo Giordano Bruno, Gali
lėjaus, bet taip pat ir inkvizici
jos epocha. Mūsų amžiuje buvo
Einšteinas, kosminiai skrydžiai,
bet ir holokaustas, ir gulagas.
Kokio pobūdžio ir kokio masto
negandos laukia mūsų anūkų ir
proanūkų? Juk aprėpiamos isto
rijos logika nenumato išimties
šitai gėrio ir blogio dialektikai.
Nebent po trejų metų baigsis
koks nors stambesnis, tarkim,
10,000 metų periodas ir ims pil
dytis utopijos... Viltys mat irgi
išsipildo. Žinom tai iš Lietu
vos naujausios istorijos.

"Margučio” koncerte 1950 metais Čikagoje Vladas Vijeikis su „Dainavos”
ansamblio dainininkėmis.

posėdžiuose.
Niekad nebuvo
nuobodūs. Juozas Bačiūnas, nuo
lat besirūpinantis finansiniais
reikalais. Apie jį galima būtų
knygą parašyti. Antanas Rudis,
visados rimtas ir susikaupęs.
Pranas Gudas, ramus, kuklus,
visados ten, kur reikalinga,
Pustapėdis (slapyvardis), humoristika trumpom eilutėm
prisidėdamas, Bagdžiūnas su
gera nuotaika, muzikas Jezavitas. Antanas Lapinskas, kuris
sugebėjo angliškai pateiktas
žinias lietuviškai skaityti. Ka
zys Deveikis ir daug kitų. Kaip
gali visus išskaičiuoti? Tai buvo
tikra „imperija”.
Toli gražu ne visus pa
minėjau. Kai kurie, kad ir
žiupsneliu prisidėjo, bet dirbo.
Atskirai prisimenu \ntaną
Olį. Mano laiku jis buvo rams
tis, ant kurio laikėsi „Mar
gutis”. Tada, gal ir nesupratau,
bet šiandieną žinau, kad be jo
nebūtų „Margučio”. Pasiekęs
aukštos pozicijos Čikagos politi
koje, galėjo ramiai pastumti lie
tuvybę į šalį, kaip daugelis pa
darė. Bet ne Olis. Jo nepaprasti
organizaciniai gabumai, stiprus
lietuvybės pajautimas išlaikė
„Margutį”.
Prisimenu „Margučio mo
kyklą”. Tai mano veiklos „Mar
gutyje” pasididžiavimas. Toje
mokykloje kalbėjau apie Lie
tuvą, istoriją, papročius. Daug
vaikų klausėsi. Net rašto dar
bus darė. Mokyklos pabaigimas
buvo „Margučio” gegužinėj Ri-

verview parke. Susirinko šim
tai. Buvo padabinti specialiomis
kepurėmis. Baigusieji mokyklą
gavo pažymėjimus. Tada neper
pratau, bet šiandien manau,
kad tai buvo nemažas pasieki
mas. Kodėl? Tik prieš keletą
dienų pašaukiau telefonu teisi
ninką Povilą Žumbakį (teisi
niais reikalais). Jis tuojau pat
atpažino mano balsą. Nustebęs
klausiu: Kaip tai? O jis man
sako: tavo balsą atpažįstu iš
„Margučio mokyklos”.
Mano laikais „Margučio”
transliacijos, palyginus su šiais
laikais, nebuvo lengvos. Tekda
vo iš Marąuette Park važiuoti į
Cicero. Turėjau važiuoti auto
busu, o paskui traukinėliu. Už
trukdavo. Ir taip kasdien. Kiek
girdėjau, dabar programą gali
įrašyti į juostas gulėdamas so
foje. Jeigu negerai, ištrinti.
Anais laikais viskas buvo gyva.
Pasakei, neištrinsi. Kiekvieną
kalbėtoją tekdavo gabenti į ra
dijo studiją (Cicero), net ir
chorą.
„Margutyje” aktyviai dirbau
dvejus metus. Tai buvo nuos
tabūs metai. Vis daugiau atvykstantieji į Ameriką, vadinami
dypukai, taip pat prisidėjo prie
„Margučio” veiklos. Norėdamas
pagyvinti programas, sugalvo
jau suvaidinti per Velykas
„Kristaus kančias”. Prisimenu,
Kristų vaidino Alfa Brinką,
kažkurį apaštalą Bronius Budginaš, dalyvavo Jurkštas ir dar
daug kitų. Aš vaidinau turbūt

Hotel vidurmiestyje. Tekdavo
sugalvoti linksmesnių pasiro
dymų. Mat, sekant Antano Va
nagaičio tradicija, Vasario 16-oji
yra džiaugsmo šventė. Čia labai
uoliai bendradarbiavo Antanas
Olis, kuris labai mėgo humorą.
Jis vieną kartą nutarė mane
padaryti solistu. Sėdėjo prie
pianino ir akompanavo dainai
„Skubink, skubink pas mane...”
Tiesą sakant, aš labai skubėjau,
bet mano dainavimas sukėlė
daug juoko. Kas gerokai pa
žeidė mano muzikinius jaus
mus. Bandžiau taip pat ir ba
letą. Mudu su Linkiene ban
dėme įsibrauti į šią sritį, bet,
atrodo, nepavyko.
Prisimenu dar nuolatinius
„Margučio” bendradarbius „dypukus” — Linkų, Dirmeikį,
Jurkštą. Visi „dypukai” stengėsi
įsijungti į dešimtmečiais Vana
gaičio auklėtas tradicijas. O tai
buvo reikalas pateikti Amerikos
lietuviams jiems suprantamą ir
mėgiamą medžiagą. Žinia, kad
tarp mūsų ir jų buvo Skirtumų,
bet ne tokių didelių, kaip dabar.
Prisimenu poeto Juozo Tysliavos posakį: „Ko jūs norite iš jų?
Tai yra jūsų dėdės ir tetos, o gal
net seneliai. Nuo plūgo atsidūrę
didmiestyje”. Ir šiandien, pri
dėjęs ranką prie širdies pri
pažįstu, kad turėjau nepapras
tai šiltus santykius, kurie išliko
iki šiandien. Apie tai būtų gali
ma dar keletą straipsnių pa
rašyti.
Kokie nuostabūs buvo „Mar
gučio” piknikai Riverview parke
(jau nugriautas)! Susirinkdavo
dešimtys tūkstančių. Ir ko čia
nebuvo. Antanas Olis organi
zuodavo puikiai. Grąjtrrdu;įžy
mūs orkestrai. Dėl kurių tuome
tinė „Margučio” vadovė Lilįja
Vanagaitienė sakė: „Rodos būtų
ir pelno, bet ateina Olis su savo
orkestrais ir visą pelną išdūduoja”. Bet Oliui nerūpėjo pel
nas. Jam rūpėjo ne tik išlaikyti
lietuvybę, bet kelti į aukštybes.
Stengėsi ir Petras Petrtitis,
ilgus
metus
skambindamas
„Margučio” varpu. Ir jis rengė
šventes ir koncertus. Ypač at
vykstantiems iš Lietuvos.
„Margučio” radijo dalimi buvo
ir žurnalas Margutis, prie kurio
ir man teko prikišti pirštus. An
tano Vanagaičio įsteigtas ir
daugiausia prirašomas neišlai
kė laiko spaudimo.
Kada aš pasitraukiau iš
„Margučio”, Drauge buvo ži
nutė: „Vladas Vijeikis išėjo iš
'Margučio*. Scenoje jis buvo ne
blogas, bet radijuje jo niekas ne
pasiges”. Dėl pirmo teigimo ne
siginčysiu, bet kad nepasigedo,
nesutinku. Jeigu teisininkas
Povilas Žumbakis po 48 metų
prisiminė mano balsą, reiškia,
kažkas buvo. Ir aš labai išdidus,
kad bent kuo prisidėjau prie
„Margučio” lietuvybės išlaikymo
darbo. Patyriau, kad bent kelių
sekundžių tyla radijo programo
je atrodo kaip valandos. Neleis
kime „Margučiui” sustoti nei se
kundei.

Mano išvyka
į „Margutį”
HENRIKAS ŽEMELIS

Vytautas Valius

Vėlyvoji gotika
Iš ciklo „Vilniaus architektūra”

Kai 1964 metais autokatastrofoje tragiškai žuvo „Mar
gučio” šeimininkė Vanagaitienė
ir jos pagalbininkas poetas Algi
mantas Mackus, „Margutis”
buvo atsidūręs sunkioje egzista
vimo būklėje, nes reikėjo suras
ti žmogų ar grupę asmenų, ku
rie sugebėtų tęsti atsakingas
radijo programų transliacijas.
„Margutis” nebuvo šiaip sau lie
tuviška radijo valandėlė.
(Nukelta į 4 psl.)
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Aktorių -poetą Kęstutį Genį amžinybėn išlydėjus
ALFONSAS NAKAS
Žinią apie Kęstučio Genio
mirtį mums atnešė Draugas šių
metų pradžioje, pas vaikus JAV
sostinės apylinkėj beviešint. Ži
nia buvo baisiai skaudi, tartum
netekus šeimos nario. Juk prieš
kelerius metus keletą savaičių
jis viešėjo mūsų namuose ir nuo
to laiko ryšiai nenutrūko. J
Washington’ą išskrisdamas pa
rašiau Geniams .šventinį” laiš
ką ir sausio mėnesį sugrįžęs
tikėjausi rasti Kęstučio sveiki
nimus. Už mėnesio, kvapą su
laikę, skaitėme našlės Lolitos
Genienės skausmingą pasako
jimą apie nelauktą Kęstučio
išėjimą. Su laišku ji atsiuntė
tik ką išleistą jo poezijos rinkti
nę ir keletą Kauno bei Vilniaus
laikraščių, rašiusių apie Kęs
tutį, jam mirus.
Kęstutis Genys mirė 1996 m,
gruodžio 15 d. Po religinių
apeigų gruodžio 18 dieną palai
dotas Petrašiūnų kapinėse.
Savo poezijos rinktinės (ją dar
minėsiu) gale velionis paliko
10-ies eilučių kondensuotą bio
grafiją — „Autoriaus žodį". Ci
tuoju ištisai:
Gimiau 1928 m. Kaune. Mo
kiausi J. Jablonskio pradžios
mokykloje, „Saulės” gimnazi
joje, Kauno Vytauto Didžiojo
universitete (2 metus). Studija
vau lietuvių literatūrą, po to
Maskvos Lunačiarskio teatri
niame institute. Jį baigęs nuo
1952 rti. iki 1990 m. dirbau
Kauno dramos teatre aktoriu
mi. Eiles rašiau, ir teberašau,
nuo paauglystės metų. Pirmoji
knygelė „Ugnies kryžius” iš
spausdinta pogrindyje 1988 m.
Antroji „Lietuva — tai sąžinė”
1990 m., trečioji „Poezįja” pasirodė”"1993 m., po metų —
„Nėišduoliim Lietuvos”. Pasku
tinė mažytė „S.O.S.” — 1995 m.
Tai ir viskas.
Kad geriau Kęstutį Genį pa
žinus, šią autobiografinę užuo
miną reiktų praplėsti tūkstantį
kartų. Pasinaudodamas su ve
lioniu kelerių metų pažintim,
viena kita enciklopedine užuo
mina ir Vidmanto Valiušaičio
rašytu nekrologu 1996.12.18
Lietuvos aide, bandysiu at
skleisti bent dalelę velionio as
mens ir asmenybės.
Kęstutis Genys gimė 1928 m.
spalio 10 d. (ne gruodžio 3, kaip
klaidingai rašė enciklopedįjos ir
jose skaitydami kartojo) Kaune.
Buvo jauniausias iš trijų Eleo
noros (Skalandžiūnaitės) ir Juo
zo Genių sūnus. Tėvai buvo la
bai religingi ir Lietuvos pat
riotai (sūnų vardai: Vytautas,
Algirdas, Kęstutis). Jau „Sau
lės” gimnazijoj Kęstutis reiškėsi
literatų, vaidybos ir sporto
būrelių veikloje. Tuomet parašė
ir pirmuosius eilėraščius. Vokietmečiu į jį dėmesį atkreipė
švietimo tarėjas Pranas Meš
kauskas-Germantas, už jo kū
rybą bei jos deklamavimą Kęs
tutį apdovanojo Vinco Pietario
knyga Algimantas. Tai buvo
pirmasis jo pripažinimas, ku
riuo didžiavosi. Kai 1947 me
tais universitete vyko Sporto ir
meno dienos, inscenizuotame
Maksimo Gorkio veikale „Senė
Izergilė” Kęstutis atliko Danko
vaidmenį, kuriuo įrodė vaidy
binį talentą.
Patriotiškai Genių šeimai so
vietiniai okupantai greit ėmė
lipti ant kulnų. Tėvai, slapsty
damiesi, paliko Kauną, o Kęstu
tis prisiglaudė pas moksla
draugį Antaną Šilinį. Rengėsi
partizanauti. Apsirūpino mais
tu, drabužiais. Išėjimo dienai
artėjant įsikišo Šilinio vyresny
sis brolis, mokytojas. Ėmė
įtikinėti, kad miške laukia
žūtis. Kęstučiui jau dvejojant
eiti ar ne, tragedija įvyko: jo
pasirinktas partizanų būrys
buvo užpultas ir išžudytas. Nuo
persekiojimo išgelbėjo vaidybi-

Kęstutis Genys (1928-1996)

nis talentas. Kauno dramos tea
trui vadovauti iš Maskvos at
vyko Veronika Michailovna
Matilievska. Stokodama jaunų
aktorių, ji paskelbė konkursą
dramos studentams. Kęstutis
Genys buvo vienas iš laimin
gųjų varžovų ir buvo išsiųstas
į Maskvos prestižinį Lunačiars
kio teatro meno institutą. Bene
1948 metais (neradau tikslios
datos) studijas pradėjęs, 1952
metais baigė ir iki 1990 metų
vaidino Kauno dramos teatre, o
taip pat kaip aktorius ir reži
sierius pasireiškė keliuose fil
muose.
Tarp Tarybinėje enciklopedi
joje minimų vaidmenų ran
dame: Almaviva (Beaumarchais
„Figaro vestuvėse”), Protasovas
(Levo Tolstojaus „Gyvajame la
vone”), Martynas (Jono Avy
žiaus „Kaime kryžkelėje”), Žygi
mantas Augustas (Juozo Grušo
„Barboroje Radvilaitėje”); kino
filmuose — Ignotas („Ignotas
grįžo namo”), Vilius („Kol
nevėlu”); režisuotoje Č. Aitmatovo „Mano tuopelė raudona
skarele”. Tai tik keletas pa
vyzdžių iš jo teatro bei kino
veiklos. Mums, okupuotoj Lietu
voj negyvenusiems, galima tik
apytikriai suvokti, kaip sunku
buvo vaidinti renegato sukurtą
tokį kalvį Ignotą... Bet turėjo
vaidinti. Ir vaidino labai gerai.
Tai galime spręsti iš jo biografi
jos su nuotrauka paskelbimo vi
sose trijose okupuotos Lietuvos
enciklopedijose: tritomėje MLTE, keturių tomų TLE ir 13tomėje LTE. Visose jis daly
kiškai tituluojamas aktorium
arba aktorium ir režisierium,
visose įvardyta svarbiausi vaid
menys. Tik veltui ten ieškosi
epiteto „nusipelnęs”, nes nusi
pelnė daugiausia aktoriai —
LKP nariai. Kęstutis Genys
okupantų ir jų pataikūnų elkapistų neapkentė, progai pasi
taikius tai parodydavo, net, rizi
kuodamas, pasakydavo. Būdavo
šaukiamas į saugumą, bara
mas, gundomas, bet nesuviliojamas. Nuo Sibiro ir žūties jį vei
kiausiai išgelbėjo tik gera
vaidyba. Beje, šį rašinį planuo
damas, užtikau Kęstutį Genį
„aktorių ir režisierių” ir mū
siškės bostoniškės Lietuvių en
ciklopedijos 36-ame (papildy
mų) tome. Na, tik 6.25 eilučių,
bet geriau negu 0.
Geriau Kęstutį Genį pažinęs
supratau, kad ne teatras jo
didžioji meilė* o poezija. Jei
būtų dirbęs laisvoje šalyje, be
abejo, sceną būtų labiau pami

Jono Tamulaičio nuotrauka

lęs. Bet nemėgstami vaidmenys
prieš šautuvo tūtą daug laimės
teikti negalėjo. Kas kita į
stalčių dedama rašoma poezija!
Ją rašė, kaip sakyta, nuo paau
glystės, 40 metų okupantam
siautėjant ir dar aštuonerius
laisviau atsikvėpęs. Jo poezijos
knygelės ir knygos ėmė dygti su
Atgimimu. Penkias jis įvardija
cituotame „Autoriaus žodyje”.
Jos visos ir šeštoji, rinktinė,
prieš mano akis. Pirmoji, kiše
ninio formato, 124 puslapių —
Ugnies kryžius. Ji išleista Kęs
tučio gerbėjų pusiau slaptai, be
griūvančios imperijos sutikimo.
Išleidimo metai pažymėti 1989,
bet vieną man dovanodamas, jis
datą perrašė į 1988. Antroji irgi
124 puslapių, bet jau norma
laus knygos formato (10.5 x
17.5 cm), pavadinta Lietuva —
tai sąžinė. Ją išleido „Varpas”
Kaune 1990 metais. Trečioji
knyga Poezija, 48 puslapių,
išleista Kaune 1993 metais, lei
dėją pažymint mažųjų raidžių
inicialais „ab”. Ketvirtoji — Neišduokim Lietuvos irgi išleista
Kaune „ab” leidėjų 1994 metais.
Iki tol stambiausia, 208 pusla
pių. Penktoji, turinti pavadi
nimą S.O.S., kišeninio formato,
62 puslapių, išleista Kaune
1995 metais. Ir šit šeštoji, pas
kutinioji, baugiai mįslingu pa
vadinimu Po svarstyklių ženklu.
Tai 296 puslapių, kietais vir
šeliais, aiškaus raidyno, stipriai
įrišta knyga, išleista Vilniuje
prestižinės leidyklos „Vaga”,
1,500 egzempliorių tiražu. Išlei
dimo metai įrašyti 1996, bet
gruodžio 15 dieną miręs auto
rius knygą paliko rišykloj ir
pasidžiaugė tik viršeliais. Ji
išėjo pačiame 1996-ųjų gale.
Kai kurie autoriui brangūs
eilėraščiai kartojami keliose
knygose, įskaitant rinktinę.
Apie eilėraščių literatūrinę ver
tę nekalbėsiu visų pirma todėl,
kad nesu kompetentingas, o an
tra ir todėl, kad mano rašinio
pagrindinis tikslas supažindinti
skaitytoją su Kęstučiu Geniu
— žmogumi, Lietuvos patriotu;
ir ta tema jau labai plati, beveik
per plati vieno rašinio rėmams.
Amžinybėn išėjusį aktorių ir
poetą Lietuvos spauda prisi
minė daugeliu gerų žodžių. Die
novidyje 1996.12.26 išspaus
dintas poetiškai parašytas, jau
dinantis Roberto Keturakio „In
memoriam". Lietuvos aidas
1996.12.18 išspausdino Vid
manto
Valiušaičio parašytą
platų velionio nekrologą su bio
grafiniais duomenimis ir jo poe-

zįjos posmais. Kauno diena
1996.12.19 laidoj įsidėjo Ra
mutės Vaitiekūnaitės reportažą
apie velionio laidotuves. Tremti
nio 1996.12.20 numeryje redak
cijos vardu atsisveikina Romu
aldas Jurelionis, o šalia nek
rologinio rašinio įdėtas jautrus
Prano Statnicko Kęstučiui skir
tas eilėraštis „Dainuok, raudok,
mielasis Broli” (čia reikia pas
tebėti, kad tremtiniai Kęstučio
širdy, ir jis tremtinių širdyse
turėjo ypatingą vietą; kai jiems
deklamuodavo, jie klausydavo
su ašarom akyse ir keldavo jam
ovacįjas).
Daugiausia vietos Kęstučiui
Geniui skyrė katalikų laikraštis
XXI amžius. Pirmiausia, 1996.10.17 laidoje, pora mėnesių
prieš mirtį, Kęstučiui Geniui
jau sunkiai sergant, išspaus
dintas su juo platus Edvardo
Šiugždos pokalbis, nusidriekęs
per du puslapius. Jo antraštė:
„Kai kitam gera darai — sau
gera darai, kai kitam bloga da
rai, sau bloga darai”. Ten atsis
pindi velionio tauri meilė Lietu
vai ir lietuviams, gyvenimas
Lietuvai, „sirgimas” Lietuva.
Antrą interviu šis laikraštis
spausdina už mėnesio po Kęs
tučio mirties, 1997.01.15. Nėra
pokalbio datos, tik paaiškinta,
kad jis jau buvo silpnas ligonis,
kai jis, gydydamasis kaimy
nystėj esančiose klinikose, die
nas leido su šeima savo namely.
Šio pokalbio pavadinimas: „Lie
tuvą mylėjo labiau už gyve
nimą”. Kęstutį kalbinusio Ed
vardo Šiugždos klausimai ne
įdėti, bet iš pasakojimų aišku,
kada ko klausta. To įdomaus
monologo irgi du dideli pusla
piai, į kiekvieną tik įterpiant po
Livįjos Šiugždienės darytą nuo
trauką (pirmoje — kalbantis
Kęstutis, antroje — jis su žmo
na Lolita). Iš ilgo monologo
trykšta vėl meilė savąjai tautai
ir kiekvienam žmogui. Reminis
cencijos apie vaikystę, paau
glystę. Apie mūsų kalbos grožį
ir svarbą. Apie savo vietą Są
jūdyje. Jam brangias Kaimo
šventoves. Neįvardįjant prisi
mena žmones, kurie tautai
daug blogo padarė. Aplamai,
šiame testamentiniame pokalby
jaučiama ramybė, susitaikymas
su likimu. Graudus tas inter
viu, skaitant sunku sulaikyti
ašaras.
Šiame testamentiniame inter
viu Kęstutis randa vietos ir
užjūriams — Australijai bei
Amerikai. Deja, tik labai ab
strakčios 13 eilučių. Tartum jo
viešnagė šiuose kontinentuose
būtų buvusi visai bereikšmė. Su
tokiu abejingumu negaliu sutik
ti. Atvirai kalbant, jei ne Aus
tralija ir Amerika, apie šį poetą
vargu ar būčiau ką žinojęs, juo
ba apie jį rašęs.
Visų pirma — Australija. Jis
su Lolita iš Lietuvos, mudu su
Brone iš Amerikos, 1990 metų
gale nuskridom Australijon gi
minių lankyti. Kęstučio ir
Bronės po brolį gyvena sostinėj
Canberra. Ten radom apie porą
šimtų lietuvių. Prieš pat Kalė
das Lietuvių klube vyko po
būvis — susitikimas su užjūrių
svečiais. Mat tų metų galas
buvo Australuos lietuvių dienų
ženkle, su ypatingais svečiais iš
Lietuvos, įskaitant vyskupą An
taną Vaičių ir premjerę Kazi
mierą Prunskienę. Tame po
būvy dalyvauti mane ypač ma
sino galimybė susitikti Algirdą
Genį ir jo žmoną Giną, su ku
riais, iš Lietuvos 1944 metų
vasarą pabėgę, keletą savaičių
gyvenome Silezijoj, Oels’e, už
sieniečių barako viename kam
bary. Nors giminės įspėjo, kad
Algis su Gina prieš pusmetį
išsikėlė į kitą Australijos pak
raštį, bet galėjo švenčių proga
čia svečiuotis. Deja, jų nesuti
kau nei tą dieną, nei per visą
viešnagės mėnesį. Pilnutėlėj
(Nukelta į 4 psl.)

Kęstutis Genys
***
K I. S 1

Apsinuodiję kartą Gyvenimu,
Ir pažinę jo skonį gelmių,
Paslapčia, nors po mažą lašelį
Trokštam gerti kas dieną nuodų.
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Trękštam, alkstame, drebančiais
pirštais
Ieškom laimės šaltinio versmės...
Prisigėrę tos laimės — numirštame,
Tuo ir baigiasi mūsų Giesmė.
1953.VIII.3
♦ **

Aš ilgai Tavęs ieškojau
Ir norėjau pašnibždom tik pasakyt...
Bet neradęs nei Tavęs, nei žodžių
Stoviu pasimetęs kelio pakrašty...

Miega žemė lyg nuvargusi gražuolė
Savo mylimo palaimintam glėby...
Aš nenoriu likti vienišas, nenoriu
Tamsią naktį kelio pakrašty.
»

Rokiškis, 1955.V.30

KELIONĖJE
Tarytum aš kelionėje,
Išklydęs iš namų,
Kažko vis širdį maudžia man,
Kažko vis neramu...

Tarytumei krūtinėje
Kadaise užmiršta,
Vis iki šiol negyjanti
Pūliuojanti žaizda...

Gyventa buvo, stengtasi,
Sudėta daug vilčių...
Kas kaltas, kad loterijoj
Daug bilietų tuščių?...

Kas kaltas? Pasiteisinti
Mes mokame visi,
Bet kam Tu pasiteisinsi,
Kai pats save teisi?

Kęstučio Genio poezijos rinktinės „Po svarstyklių ženklu”
(Vilnius: „Vaga”, 1996) viršelis.

AČIŪ
Ant drobinių marškinių juoda kraujo dėmė
Plečiasi saulėlydžiu pb visą šalį —
Ne mažėja, o didėja mūsų giminė —
Išteka pajuodęs kraujas po lašelį.

Išteka, atrodo, po visai mažai,
Išteka po truputį, po menką nieką,
Kaip iš debesėlio, kaip lietaus lašai,
O žiūrėk — užtvindė visą Lietuvą.

Išsiliejo kraujo upės į marias —
Visame pasauly mūsų ašaros....
Ačiū Tau, kad nepaniekinai manęs,
Ačiū Tau, kad leidai išsiverkti. Ačiū.
1982.11.22

* * *

Kas kaltas, kad jaunystėje
Save Tu praradai,
Kad visos dienos — klystkeliai,
O širdyje — randai?
1960

KAS KAM...
Kas kam lemta, kas kam duota
Kelias ar takelis, —
Vienam talentas ir protas,
O kitam — protelis.

Argi galima pasmerkti,
Kas be nieko grįžo?
Upės neša savo lemtį,
Žmonės — savo kryžių!
1969.XII.20

KAIP GĖLELĖ

Paskutinė ganiava,
Nušienautas laukas.
Jau užteks man, jau gana —
Paaiškėjo daug kas.
t
Paaiškėjo, kad ir aš
Kaip rasakilėlis,
Kaip gėlelė, ta maža,
Pievoj nužydėjau.
1985.II.2

•

Jau baigiasi žiema — dangus pavasarėja,
Iš tolimų kraštų sugrįžta paukščiai į lizdus.
Tikim, kad iš tremties ir jūs, mano brangieji,
Sugrįšite į savo protėvių namus.
Tikiu, kad vėl susėsime prie vieno stalo,
Kad įsikurs prigesus aukuro ugnis,
Kad būsime visi kartu — nedaloma
Viena šeima, viena tauta, viena gentis.
1984.XII.3

TESTAMENTAS
(Gimimo diena) 1989.X. 10

Ką mylėjau, kuo tikėjau —
Viskas buvo surašyta...
Gyvas liko mano žodis —
Ištartas pačiu laiku...
Aš budėjau visą naktį
Ir sulaukiau auštant ryto, —
Savo širdį sueiliuotą
Lietuvai aš palieku.
Mano kelias — paukščio kelias
Danguje žvaigždžių sietynas —
Žaižaruoja mano saulė —
Mano meilės žiburys.
Aš dabar jau ne bedalis —
Su manim laisva tėvynė,
Su manim visas pasaulis,
Lietuva mano širdy.

«
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Mano išvyka į „Margutį”

——

Šeštadienis, 1997 m. kovo mėn. 22 d.

„Margučio” sukaktuvinė šventė Čikagoje
BRONIUS JUODELIS

(Atkelta iš 2 psl.)
Tai buvo Čikagos lietuvių
kultūrinė institucija, apie kurią
sukosi visas gausios Čikagos gy
venimas. Antanas Vanagaitis
buvo nepamainomas šioje sri
tyje žmogus. Jis buvo daininin
kas, kompozitorius, muzikas,
aktorius, radijo pranešėjas, kul
tūrinių švenčių organizatorius
ir žmogus, mokąs apie save su
burti pasišventusius asmenis
dirbti ir jam visose srityse
padėti. Taip pat be radijo valan
dėlės buvo leidžiamas mėne
sinis žurnalas Margutis. Taigi
artimieji „Vanagaičio imperi
jos”, kaip jie sakydavo, draugai
ir talkininkai ėmėsi tęsti pra
dėtą darbą. Tarp jų buvo žinomi
visuomenės veikėjai, kaip p.
Olienė, Juozas Bačiūnas, advo
katas Lapinskas, dr. Stasys
Biežis ir iš naujos generacijos
aktyviai prisidėjo Valdas Adam
kus ir Raimundas Mieželis bei
kiti santariečiai.
Kai gavau pasiūlymą užimti
„Margučio” programų vedėjo pa
reigas, man tai buvo be galo
sunkus apsisprendimas, nes tuo
laiku buvau pasiruošęs grįžti į
Vokietiją, turėjau darbo pasiū
lymą. Draugai ragino važiuoti į
Čikagą. Po ilgų svarstymų, per
dvi savaites kasdien „važiuo
davau” į priešingą pusę, paga
liau pasukau Čikagon. Pra
dėjau „Margutyje” dirbti 1965
m. sausio 25 d. Pats darbas,
kaip žurnalistui, man nebuvo
svetimas, pagaliau gyvendamas
Rochester, N.Y., ten buvau
įsteigęs radijo valandėlę, kuri ir
dabar dar veikia. Bet darbo
apimtis buvo žymiai kitokia —
„Margutis” buvo transliuojamas
vieną valandą, penkis kartus
per savaitę, išlaidos nemažos ir
vienam žmogui beveik neįma
noma kasdien paruošti įdomias
programas ir tuo pačiu metu
žiūrėti biznio pusę — rinkti
skelbimus, dalyvauti rengi
niuose, mokėti su visais ne tik
šypsotis, bet ir gražiai sugyven
ti. Tiesa, man talkininkavo Pe
tras Petrutis, tačiau anuo laiku
jo parama buvo ribota.
Padėdavo ir kiti talkininkai,
bet išvada — tu esi vedėjas ir
tvarkykis, kaip išmanai. Pirma
sis rūpestis buvo surasti kitą
radijo stotį, nes esamoji prie La
Grange nepasiekdavo Čikagos
priemiesčių klausytojų. Paga
liau mūsų,direktoriams pavyko
surasti Čikagos mieste, tarp
Westem ir Madison gatvių
stotį, kuri sutiko transliuoti
„Margučio” programas. Su sto
ties vadovybe mūsų santykiai
buvo geri.
Aš su šeima gyvenau Evanston’e, mano žmona dėstė North
Park College, tad man reikėjo
kasdien daug važinėti. Po kiek
laiko mano entuziazmas ir ener
gija pradėjo mažėti, nes pama
čiau, kad negaliu aprėpti viso
darbo taip, kaip mano profesi
nis žumalizmas reikalauja. Aš
visą dėmesį kreipdavau į radijo
programas, bet tada nuken
tėdavo biznio pusė, o šioje sri
tyje mano gabumai buvo riboti.
Ir taip vieną kartą važiuojant
į „Margučio” būstinę buvau
įveltas į auto nelaimę. Po kelių
dienų ligoninėje buvau grą
žintas namo, bet sveikata nesitaisė, vėl perkėlė į ligoninę, ku
rioje išbuvau daugiau nei keturius mėnesius ir galutinai
pasveikau, tik po metų. Be abe
jo, į „Margutį” daugiau negrį
žau. Nors daug mano draugų
jau buvo paruošę atsisveikini
mo kalbas ir dr. Jonas Valaitis
su savo kolegom gydytojais
bandė mane raminti ir gelbėti,
vis dėlto kažkokiu stebuklingu
būdu pavyko man „Margučio”
tragiškų įvykių ciklą nutraukti.
***
Per tą trumpą dvejų metų lai
kotarpį „Margučio” gyvenime
buvo gražių ir kartais juokingų
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„Margučio” programų vedėjas Henrikas Žemelis (dešinėje) daro pokalbi su Vaclovu Kleiza, dabartiniu Lietuvos
konsulu Čikagoje, maždaug 1971 metais.

įvykių. Pirmiausia buvo nupirk
tas rekorderis, kuris žymiai
pagerino radijo programas, jų
įvairumą, perduodant pasikal
bėjimus ar registruojant įvai
rius kultūrinius įvykius. Bet tas
programų pagerinimas neap
siėjo be kontroversijų ar kon
fliktų.
Kai prisimename, iki Sovietijos sugriovimo čia laisvai veikė
vadinamieji pažangiečiai su An
tanu Bimba priešakyje, kurie
garbino Staliną ir tarybinę Lie
tuvos valdžią. Aš, komentuoda
mas jų veiklą, pavadinau juos
komunistų klapčiukais. Tad jie
pasamdė advokatą ir pagrasino
radijo stotį traukti į teismą,'
kad, girdi, „Margutis” juos be
pagrindo apšmeižė.
Po ilgų derybų pavyko surasti
kompromisą — jei aš per radiją
atšauksiu tariamą šmeižtą —
jie nutrauks bylą. Aš tada dar
kartą perskaičiau visą savo
kalbą ir pabaigoj atšaukiau
tuos kaltinimus. Kitą kartą jau
turėjau bėdų su savaisiais. Į
ALT’o pirmininkus kandidatavo
inžinierius Antanas Rudis.
Prieš rinkimus aš padariau pa
sikalbėjimą su ilgamečiu ALT’o
veikėju dr. Jonu Valaičiu. In
žinierius Antanas Rudis iš
kažkur išgirdo gandą, kad tame
pasikalbėjime bus paskleista
apie jį šmeižtų. Nepatikrinęs to
pasikalbėjimo turinį „Margu
tyje”, jis kreipėsi į radijo stoties
vadovybę, kad ji uždraustų
skelbti šį pasikalbėjimą. Aš bu
vau priverstas pakeisti pro
gramą ir tik vėliau Valdas
Adamkus tą ginčą išsprendė.
„Margutis” suruošė, kompozi
toriui ir dirigentui Dariui La
pinskui vadovaujant, simfoninį
koncertą. Tai buvo pirmas jo
pasirodymas Čikagoje. Prie to
koncerto suruošimo daug pasi
darbavo Petras Petrutis.
Kai Justas Paleckis su so
vietų deputatais važinėjo po
Australiją — vietiniai lietuviai
ruošė demonstracijas. Viena lie
tuvaitė (pavardės neprisimenu)
sugalvojo iš jo gauti autografą,
bet tame lape buvo rezoliucija
už Lietuvos nepriklausomybę.
Justas Paleckis, daug neskai
tęs, tą lapelį pasirašė ir.tokiu
būdu ši lietuvaitė pagarsėjo
Australijoj. Mums kilo mintis tą
lietuvaitę pakviesti Čikagon į
dainų šventę ir apmokėti kelio
nę. Mes paprašėme radijo klau
sytojų aukų, bet aukoti prašėme
tik po vieną dolerį. Surinkome
arti 800 dolerių ir tuo pačiu
metu patikrinome „Margučio”
populiarumą.
Kitą gan juokingą atsitikimą
turėjau
prezidento Lyndon
Johnson lankymosi Čikagoje
metu. Kaip žinia, tuo laiku JAV
gyvenime buvo labai aštri poli
tinė Vietnamo karo problema —

visur demonstracijos prieš karą
ir prezidentą, kuris užsispyręs
norėjo sutriuškinti Vietnamo
komunistų režimą. Kai jis atvy
ko į Čikagą ir apsistojo Conrad
Hilton viešbutyje, toji vietovė
pasidarė tikra karinė tvirtovė ir
įvairių demonstrantų taikinys.
Visur ant stogų stovėjo ginkluo
ti policininkai, Michigan gatvė
prieš viešbutį buvo užblokuota,
viršum skraidė helikopteris.
Lietuviai, seni antikomunistai,
irgi dalyvavo demonstracijose,
bet, žinoma, už karą ir už prezi
dentą.
Kadangi prezidentas turėjo
atvykti apie penkta valandą va
karo, o mūsų programa prasi
dėdavo septintą valandą, tai su
galvojom tuos įvykius užrekorduoti ir tuoj pat perduoti per
„Margutį”. Kadangi tas helikop
teris virš galvos skraidė ir kėlė
triukšmą, tai aš sugalvojau
pabėgti į ežero pusę, idant gali
ma būtų įrašyti. Kai aš bėgau,
pradėjo
vytis
policininkas
greičiausiai manydamas, kad
turiu bombą, nes anų metų re
korderis buvo vidutinės dė
žutės formato.
Taigi „Margutyje” dirbti buvo
įdomu, bet kartu, norint pa
ruošti aktualias ir įdomias radi
jo programas, tai pareikalauda
vo daug laiko, energijos ir pa
sišventimo. Štai pavyzdys —
buvo ruošiamas vyskupo Vin
cento Brizgio kunigystės jubilie
jus. Sugalvojau užrekorduoti ir
perduoti per radiją. Žinant lie-

tuvišką norą užtęsti tokius
minėjimus ir prakalbininkų ne
pabaigiamas kalbas, cas mi
nėjimas užtruko penkias valan
das. Grįžus namo, reikėjo tą ju
ostą paruošti 15 minučių pro
gramai — tai vėl truko daugiau
nei valandą. Taigi 15 minučių
programa pareikalavo daugiau
nei šešias valandas darbo.

Kęstutį Genį
amžinybėn išlydėjus
(Atkelta iš 3 psl.
klubo saliukėj, po šiokios ir ki
tokios programos, į sceną pak
vietė „poną Genį”. Vaje, jis —
mano įsivaizduoto jau senste
lėjusio Algio paveikslas. Jis
pradėjo deklamuoti, kaip sakė,
savo kūrybą. Be popierėlių, iš
atminties. Nuo gerai girdimo
šnabždesio, iki langus drebi
nančio fortissimo. Kad reikia
pabusti, keltis ir dirbti bun
dančiai Lietuvai. Penkios mi
nutės, dešimt, dvidešimt. O
salėj mirtina tyla, tik scenoje
Kęstučio — vaidilos — tautos
žadintojo balsas. Kai nutilo, pir
mas pašoko ant kojų vyskupas
Vaičius, o su juo — visi. Ploji
mai, ovacijos! Buvo deklama
vęs apie 35 minutes, be jokio
atokvėpio, be susimaišymų. Po
to — Kęstučio vardas visų
lūpose. Tą patį vakarą su Kęs
tučiu ir Lolita susipažinome,
kalbėjomės, jis man užrašė at
sivežtas dvi knygeles, apsikei
tėm adresais. Dar teko jo nuos
tabų deklamavimą girdėti Melbourne, Lietuvių dienose. Dar
kartu sutikom Naujuosius me-

tus. Kas į savo namus grįžę, ap
sikeitėm vienu kitu laišku.
Antrasis draugystės etapas —
Amerikoje, mūsų
namuose
Sunny Hills ir Floridos pietva
kariuose. Įdomi Kęstučio Genio
atvykimo ir viešnagės istorija..
Australijoje, tuo pačiu metu
kaip ir mes, viešėjo Lietuvių
fronto bičiulių (LFB) veikėjas iš
Los Angeles Algis Raulinaitis.
Kęstučio deklamavimas pagavo
ir jo širdį. Kilo mintis jį kviesti
Amerikon, bet iš pradžių nera
do pritarimo. Kitą vasarą vėl
Kęstutį deklamuojant išgirdo
Lietuvoje, jau su Juozu Kojelių.
Dviejų didžiųjų nuomonei Los
Angeles bičiuliai nebesispyriojo.
Kęstutis atskrido
1993-ųjų
gruodžio mėnesį. Pirmiausia de
klamavo Los Angeles lietu
viams. Ir ten, kaip visur, publi
ka buvo ekstazėje. Atskridusi į
Floridą atsivijo „liberalų” prie
kaištas spaudoje už „supolitintas” deklamacijas. Tai —
smulkmena. Didžiausias jo gas
trolių priešas buvo pati žiau
riausia žiema. Pirmasis jo reči
talis Floridoje sėkmingai praėjo
West Palm Beach (organizavo
dr. Vytautas Majauskas). An
trasis — Daytona Beach (prof.

***
Nors „Margučio” radijo pro
grama laikėsi toliau, bet sunku
mai vis didėjo, ypač finansiniai.
Man dažnai senos kartos lietu
viai vis sakydavo — kaip Vana
gaitis galėdavo išlaikyti „Mar
gutį”, o jūs negalite. Bet jie už
miršdavo, kad gyvenimo sąly
gos keitėsi ir vis ne geron
pusėn.
Finansinės galimybės kiekvieneriais metais siaurėja, nes
Marųuette Parko apylinkė tuš
tėja ir naujoji gėneracija ma
žiau domisi ir rūpinasi lietu
viškų radijo programų išlai
kymu. „Margutis”, kaip žinia,
buvo užsidaręs. Atsirado keli
„Margučio” gerbėjai ir toliau tą
darbą tęsia.
Vis gyvendamas toliau į
šiaurę, nesu girdėjęs „Mar
gučio” radijo programų ir nega
liu vertinti jų naudingumo ar
kokybės. Gerai žinau to darbo
sunkumus, bet linkiu tęsti seną
„Margučio” tradiciją toliau...
(Straipsnių serija tęsiama
ateinantį šeštadienį)

Lietuviškų radįjo laidų
Amerikoje turime nemažai. Po
vieną jų yra beveik visuose di
desniuose lietuvių telkiniuose.
Didžiojoje Čikagoje jų turime
net keturias. Iš jų seniausia ir
populiariausia, penkis vakarus
per savaitę duodanti transliaci
jas, yra „Margučio” radijo laida,
girdima 8 vai. vak. 1450 AM
bangomis Čikagoje ir toli
mesnėse apylinkėse. „Margu
čio” transliacijos pasiekia klau
sytojus ir artimose Indiana,
Michigan ir Wisconsin valsti
jose.
„Margutis” šiais metais ba
landžio 11 dieną švenčia savo 65ąjį gimtadienį. Pradėtas-Anta
no Vanagaičio 1932 metais
Čikagoje, finansuojant Juozui
Bačiūnui, „Margutis” puoselęjo
lietuvybės išlaikymą Amerikoje
iki šių dienų. Jis skleidė lietu
višką žodį, muziką ir dainą,
klausytojus informavo su vie
tinėmis ir Lietuvos žiniomis,
teikė kultūrines programas ir
leido „Margučio” žurnalą. An
tanas Vanagaitis ir Lilija Vanagaitienė su būriu bendradarbių
ir rėmėjų per 42 metus „Mar
gutį” iškėlė į pirmaeiles etnines
radijo laidas. Po jų mirties sėk
mingai darbą tęsė po karo į
JAV atvykusi nauja tautiečių
banga.
Jubiliejinė 65 metų „Margu
čio” veiklos šventė - pokylis
įvyko kovo 15 dieną Čikagos
Jaunimo centro didžiojoje salė
je, susirinkus gausiam būriui
„Margučio II” rėmėjų, darbuo
tojų, tarybos ir valdybos narių
bei klausytojų. Šventės progra
mai vadovavo „Margučio II” ra
dijo laidų pranešėja Dalia Sokienė.
Ji trumpai apžvelgė
„Margučio” pirmuosius žings
nius, prisiminė jo steigėją An
taną Vanagaitį, kuris lietuvybę
laikė aukščiau už partijas. Jo
darbų tęsėjai Lilijai Vanagaitienei 1964 metais žuvus automo
bilio avarįjoje, „Margučio” išlai
kymo vairą perėmė Valdas
Adamkus.
Žodį tarti į sceną pakviestas
Valdas Adamkus prisiminė ma
lonias, nors ir rūpesčių pilnas
dienas, vadovaujant „Margučio"
direktorių tarybai nuo 1964 iki
1996 metų. Jis sveikino dabarti
nę „Margučio II” vadovybę, try
lika direktorių, gausią valdybą,
pranešėjus ir rėmėjus, linkėda
mas sėkmingai tęsti Antano Va
nagaičio ir Juozo „Bačiūno pra
dėtą darbą. Nepaminėjo viešos
paslapties, kad šiame dešimt
metyje „Margučiui” grimztant į
stambias skolas, jas teko Valdui
Adamkui apmokėti iš savos ki
šenės. Be jo finansinės para
mos „Margutis” nebūtų sulau-

kęs ir šios sukaktuvinės šven
tės.
Sukaktuvininką sveikino Lie
tuvos Respublikos konsulas Či
kagoje Vaclovas Kleiza. „Mar
gutis” yra neatskiriama Čika
gos lietuvių gyvenimo dalis, —
pabrėžė konsulas, iškeldamas ir
Antano Vanagaičio vaidmenį.
Sveikino ir JAV Lietuvių Ben
druomenės
Kultūros tarybos
pirmininkė Alė Kėželienė, dėko
dama „Margučiui”, kad jis at
lieka platų lietuviškos kultūros
puoselėjimo darbą. Raštu svei
kino Pasaulio Lietuvių Bendru
omenės pirmininkas Bronius
Nainys, linkėdamas „Margu
čiui” ir toliau skleisti lietuvišką
žodį ir gaivinti mūsų lietuvišką
dvasią.
Šventės paskaitininkas Vy
tautas Kasniūnas, ilgametis
šeštadieninių „Margučio” laidų
„Gražioji Nemuno šalis” auto
rius ir pranešėjas, pabėrė glėbį
prisiminimų iš anų dienų.
„Margučio” radijo laidų 65 me
tų sukaktį jis sugretino su lietu
viško laikraščio „Tėvynė” 100
metų jubiliejum. Iškėlė prele
gentas gausius Antano Vana
gaičio talentus bei „Margučio”
radijo laidų ir žurnalo reikšmę
ne tik Čikagos lietuviams, bet ir
pačiai lietuvybei, išvardinda
mas pagrindinius jo pradinin
kus, „Margučio” išlaikytojus,
kuriais buvo Juozas Bačiūnas,
Antanas Olis, dr. Steponas
Biežis, Jonas Bagdžiūnas, Jo
nas Kazanauskas, Antanas La
pinskas, Antanas Rudis, dr.
Antanas Rudokas ir kiti.
Minėjo ir dabartinius „Mar
gučio II” išlaikytojus, pirminin
kę Marytę Remienę, Birutę Ja
saitienę, Matildą Marcinkienę,
Dalią Sruogaitę, Bronių Siliūną, Vaclovą Momkų, Kęstutį Ječių, visus kviesdamas jiems pa
dėti lėšomis ir darbu, kad
„Margučio II” laidos, lietuviš
kas laikraštis ir knyga dar daug

dr. Sigutės Ramanauskienės
nuopelnas). Trečiasis — Sunny
Hills. Čia Vida Nakaitė susuko
labai gerą video juostą, kurios
vieną egzempliorių padovanojo
Kęstučiui, antrą paliko tėvams,
trečią išsivežė. Nors labai mal
davau, St. Petersburg’o veikėjai
atsisakė kviesti, nes „kaip da
bar, prieš pat Kalėdas...” Nar
sioji Snieguolė Jurskytė svečią
atsiskraidino į Philadelphiją,
nepaisant šalčių, shiego, ledo.
Boston’o šaulių vadas Algirdas
Zenkus rečitalį atšaukė, kai nu
matytą jo dieną baisi pūga paralyžavo visokį susisiekimą.
Niekada nieko nepabūgstanti
Marija Remienė sudarė sąlygas
Kęstučio, berods, dviem reči
taliams Čikagoje. Nors ir ten
tos pačios žiemos baisybės, bet
publikos atsirado ir ji buvusi
patenkinta, sujaudinta. Laimin
gas iš Čikagos pas mus grįžo ir
Kęstutis, „sostinėj” patyręs
Amerikos lietuvių pulsą. Keletą
savaičių pabuvę Kęstučio glo
bėjais, suartėjom it su broliu...
Nuvykęs į Vilnių, nors labai sto
kodamas laiko, specialiai va
žiavau į Kauną Genių aplankyti

ir su jais turėjau keletą gražių
akimirkų. Keitėmės, kad ir re
tais laiškais. Visi Kęstučio laiš
kai sunkte persunkti Lietuva,
jos padėtim, jos dabartim ir
ateitim.
Taigi Kęstučio Genio viešnagė
Australijoj ir Amerikoj nebuvo
bereikšmė, bergždžia. Rupiai
galiu spėti, kad Canberra ir
Melboume jo deklamavimų
klausėsi apie 1,000 tautiečių,
labai reikalingų lietuvybės in
jekcijų. Spėju, kad ir JAV, nors
gėda prisipažinti, irgi jį išgirdo
apie 1,000, geriausiu atveju
apie 1,200. Abu kontinetus į
krūvą sudėjus, pora tūkstančių
klausovų visgi šį tą reiškia.
Užtat jo viešnages čia detaliza
vau. Kai vėl ir vėl Lietuvoje jis
bus minimas, gal ras vietos ir
šis mano paliudijimas.
Kęstučio Genio ankstyvas
išėjimas amžinybėn yra skaudi
netektis ne vien artimiesiems jo
šeimos nariams, t et ir visai iš
svetimųjų ir savųjų okupacijos
prisikeliančiai tautai... Vilkimės, kad jo paskutinis atodūsis
nebuvo toks skaudus dėl dviejų
dalykų: rinkimus buvo tik ką

gučio” Šventėje.
Zigmo Degučio nuotrauka

metų lankytų mus visus.
— Mes didžiuojamės Jumis,
— tautinės minties, lietuvybės
meilės, tikėjimo, kaip ir Vana
gaitis prieš jus, skleidėjais. Ir
Martynas Mažvydas šypsosi šį
vakarą, kad jo skleistas žodis
rado atgarsį, — penkiolikos mi
nučių paskaitą baigė Vytautas
Kasniūnas.
Maldą prieš vaišes sukalbėjo
kun. Juozas Vaišnys, kartu pri
simindamas visus mirusiuosius,
o gyviesiems palinkėdamas ra
dijo laidose kreipti dėmesį į lie
tuvių kalbos kultūrą ir lietuvių
kalbos Svarinimą.
Po vaišių ėjo šventės antroji
dalis su humoristu Vladu Vijeikiu, solistu Algirdu Braziu ir
„Kaimo kapela”. Anų dienų
„Margučio” bendradarbis Algir
das Brazis, prisimindamas An
taną Vanagaitį, padainavo jo
sukurtas dainas: „Litas”, „Dū
delė” ir „Stasys", akompanuo
jant Faustui Stroliai.
Vladas Vijeikis pirmiausia pa
reikalavo programoje išbraukti
prie jo pavardės pridėtą pava
dinimą — humoristas, kadangi
visą gyvenimą jis buvęs rimtas
pilietis. O kad jis dvejus metus
dirbdamas „Margutyje” kartais
nusišypsojęs, tai čia Antano
Olio kaltė, kad jis sugundęs per
sikelti į Čikagą ir sėdėti prie to
stalo, kur anksčiau sėdėjo Va
nagaitis. O Vlado Vijeikio pokš
tus „Margučio” didinguose po
kyliuose Morrison viešbutyje
Čikagos miesto centre (dabar
jau nugriautas) su Napoleono
kepure nesunku prisiminti,
nors jis save ir laiko rimtu pi
liečiu. Neskaitant „Dirvos”, ga
lima būtų ir patikėti.

Stasės Jagminienės vadovau
jama „Kaimo kapela”, su trimis
akordeonais, smuiku, būugnu ir
trimis dainininkais, skambiai
pasirodė su trimis dainomis iš
Lietuvos, kurių vieną — „Že
mėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”
dainuoti padėjo ir visa audito
rija.
Šventės užbaigimui padėkos
žodį tarė „Margučio II” valdy
bos pirmininkė Marija Remienė
visiems pradininkams, visiems
„Margučio” išlaikytojams, ben
dradarbiams per 65 metus. —
Manau, kad Antanas Vanagai
tis nesitikėjo, kad jį pranoks
„Margučio” žodis ir daina, —
baigė.- pirmininkė kalbą valdy
bos ir tarybos vardu. Pabaigai
buvo piniginė loterija, kurią su
organizavo Ona Gradinskienė.
Tenka pasidžiaugti, kad šios
šventės pelnas, gausiai į ją susi
rinkus dalyviams, papildys jau
skolose nebesimaudantį „Mar
gučio II” iždą, sėkmingai jį
tvarkant naujai vadovybei.
Tenka palinkėti, kad lietuviško
žodžio skleidimas Amerikoje et
erio bangomis dar ilgai, ilgai iš
silaikytų.
laimėję tikri Lietuvos patriotai,
dėl kurių išrinkimo jis pats la
bai daug darbavosi; o taipgi jau
buvo įrišama gražiai išspaus
dinta jo poezijos rinktinė. Poezi
jos rinktinė — pats reikšmin
giausias jam paminklas. Nuo
scenos nulipęs aktorius bus pa
mirštas; kūrybos rinktinę iš
leidęs poetas gyvens visada.
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