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Lietuvoje...

ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Kai buvo nuristas akmuo...
Wereyou there ivhen they crucified my Lord?
Wereyou there when they crucified my Lord?
Oh-oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble...
Were you there uihen they crucified my Lord?
Sena pietinių valstijų amerikiečių giesme

Kas yra jaunystėje giedojęs, o
gal ir tik girdėjęs šią giesmę,
vargiai gali užmiršti, iš savo są
monės pašalinti jos graudu
lingą, bet jokiu būdu nesaldžią,
melodiją ir jos lakoniškus, ta
čiau slaptingus žodžius, o ypač
tą neatlyžtantį jos kreipinį, lie
čiantį ir atskleidžiantį turbūt
pačią krikščioniškojo tikėjimo
šerdį.
Verbų sekmadienio rytas vie
nos pietinių JAV valstijų uni
versiteto mieste — ten pavasa
ris ne tik pažengęs, palyginus
su Čikaga, kur dar tik džiau
giamės sniego kankalėliais ir
pirmaisiais krokusais, bet tie
siog viešpatauja. Visur žvilgsnį
traukia auksiniai forsitijų krū
mai, raudonų pumpurėlių me
džiai, rožiniais žiedais apsipylę
rojinukai, narcizai, baltos, gel
tonos, raudonos tulpės, nekal
bant apie jau sulapojusius me
džius ir žalią, žalią žolę. Ir visur
aplinkui gieda ir kardinolai ir
liepsnelės, šūkauja mėlynieji
kėkštai, giliais balsais krankia
varnai, o svarbiausia — ko Či
kagoje beveik niekada nepatir
sime — visokiais balsais dai
nuoja tie ypatingą muzikinę
skalę ir techniką įveikiantys
Šiaurės Amerikos paukščiai —
vadinami "mocking birds", ne
tik visus kitus paukščius, bet ir
katinus bei visokius žmogiškos
technologijos garsus mokantys
pamėgdžioti, ne ypatingai iš
vaizdūs, pilkai raibi paukšte
liai, kuriuos net čekų kompozi
torius Antonin Dvorak savo
"Naujojo pasaulio" simfonijoje
sumanė pagerbti. Tačiau, kaip
ir dažniausiai su žmogiškais
lūkesčiais, nors pasitaikė susto
ti po medžiu, ant kurio šakos
sėdėjo vienas iš tų gabių muzi
kantų — jo čia pat neteku
išgirsti, nesvarbu, kaip tyiiai
budėjom ir mintimis jo maldavom; jis tik galando savo sna
pelį į medžio šaką ir toliau ten
liko sėdėti, kai mes. praradę
viltį, nuo jo nuėjome.
Įėjus į Jono XXIII parapijos
pastatą, pasitinka liturginiais
rūbais jau apsirengęs parapijos
kunigas (kanadietis), dalijamos
verbos (palmių lapai), į kuriuos
rankytes ypač uoliai ir noriai
tiesia vaikučiai — jie aiškiai
jaučia, kad šiandien jų kas sek
madienį lankomoj bažnyčioj
ypatingas įvykis. O kongregaci
ja tokia įvairi — balti, juodi,
azijiečiai (jų itin daug), jaunos
šeimos su daug žvalių, šiaip
taip įstengiamų "užbovyti" vai
kučių, žilų senelių, lietuvių
Visi susirinkusieji išeina Į lau
ką ir klausosi kunigo skaitomo*
evangelijos, po to palmėm neši
ni, giedodami šlovės giesmę
Viešpačiui, apeina bažnyčia ir
susirenka jos viduje - tai nvs.

lydintys Viešpatį per Jeruzalę
prieš du tūkstančius metų. Pra
sideda šv. Mišios, ir vienas iš jų
centrinių momentų yra tradici
nis Verbų sekmadieniui Jėzaus
kančios evangelinio pasakojimo
skaitymas — šį kartą šv. Mor
kaus.
Skaitymas vykdomas dramos
forma: pasakotojas. Jėzus, mi
nia, J u d a s Iskarijotas, aukš
čiausias kunigas, tarnaite, Si
monas Petras, Pontijus Pilotas,
romėnų šimtininkas. Klausan
tis, be galo ryškiai galima pa
justi Jėzaus tuometinę despera
tišką ir taip žmogišką padėtį —
jam kankinantis Alyvų daržely
je, jo geriausi draugai ... miega,
jį išduoda vienas jo mokinių, jo
atsižada, esą niekada jo nepaži
nęs, tas mokinys, kuriam jis bu
vo pavedęs vadovauti visam jo
būriui, juo piktinasi ir jį pa
smerkia jo paties tikėjimo ben
druomenės vyriausias kunigas.
jį nuteisia mirti (beveik atkišti
nai — jis nelabai žino. kaip
iš tikrųjų dera šitą bylą spręsti
okupantų valdžios statytinis, ir
visą laiką jo mirties reikalauja
minia — ar tai ta pati minia,
kuri prieš kelias dienas lydėjo
jį, jojantį ant asiliuko, šlovinda
ma jį ir vadindama lauktuoju
Mesiju? Kai savo paskutiniais
(Nukelta j 3 psl.)

Jei anksčiau, sovietiniais lai
kais, Lietuvoje buvo tik kelios,
tuometines valdžios dosniai fi
nansuojamos ir kompartijos
programų vykdymui pajungtos
knygų leidyklos, tai dabar įsi
steigė daug naujų ir jos verčiasi
savo pinigais. Dalis autorių sa
vo knygas leidžia nuosavomis
lėšomis. Matyt, knygų leidyba
— neblogas biznis, nes per pa
staruosius metus jų smarkiai
pagausėjo.
Iietuvos leidėjų asociacijos
'draugijos/ vadovas Vincas Ake
lis 'beje, jis taip pat yra
Rašytojų sąjungos leidyklos di
rektorius 1 pasakė, kad dabar
Lietuvoje ne tik Vilniuje, Kau
ne, bet ir Šiauliuose, Klaipėdo
je, kituose didesniuose ir ma
žesniuose miestuose) priskai
čiuojama maždaug 700 knygų
leidyklų. Pasak Akelio — visos
jos komercinės. Jų didžioji dau
guma leidžia nuotykių, bulvari
nes bei kitokias pigaus skonio,
bet labiau perkamas knygas ir
iš tiesų gauna nemažą pelną.
Vincas Akelis suskaičiavo tik
kokį pusšimtį rimtesnę, huma
nitarinės, lituanistinės, moksli
nės krypties literatūrą leidžian
čių leidyklų.
Paprašytas nurodyti vieną to
kią, ypač lituanistinės krypties
stiprią leidyklą, gausiau leidž
iančią ir išeivijoje gyvenančių
lietuvių rašytojų bei kitų auto
rių knygas, Leidėjų asociacijos
vadovas Vincas Akelis nurodė
leidyklą "Baltos lankos", pažy
mėdamas skoningą, patrauklią,
tikrai menišką šios leidyklos iš
leidžiamų knygų apipavidalini
mą.
Tad ir kreipiausi į "Baltų lan
kų" leidyklos direktorių, žinomą
literatūrologą Saulių Žuką, pra
šydamas supnžiP'Mn1' D-augo"

kultūros priedo skaitytojus su
šios leidyklos veikla ir proble
momis, a t s a k u i j kai kuriuos
klausimus.

baltos lankos
J h u rr. 2 n i 11 e s a n d
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A. A. NAUJOKAITIS: Ka
da ir kaip įsikūrė ""Baltų lankų"
leidykla? Kiek knygų ji išleido
per savo veiklos metus, kiek ju
įvertinta tarptautinėse parodo
se ir mugėse?
SAULIUS ŽUKAS: Leidykla
"Baltos lankos"' savo veikią pra
dėjo nuo to paties pavadinimo
žurnalo. Pastarojo projekto ini
ciatoriais ir redkolegijos nariais
buvo profesoriai Algirdas Julius
Greimas ir Vytautas Kavolis.
Jie rėmė minti, kad Lietuvai
reikia leidinio, supažindinančio
su svarbiausiomis šiuolaikinė
mis Vakarų humanitarinių ir
socialiniu mok.-:ių idėjomis. Pa
jutęs, kad žurnalo erdve per
maža. prieš penketą
metų
ėmiausi knygų leidybos, kuri
turėjo gilinti ir plėsti pasi
rinktąją problematiką.
Knygų išleidimo požiūriu kol
kas einame aukštyn; 1995 me
tais pasirodė apie 30 leidinių.
1996 — apie 50. Komerciniu po
žiūriu leidykla buvo įsteigta
šiek tiek pavėluotai, nes didieji
pelnai knygų leidybos versle jau
buvo pradėję smukti, knygų ga
myba pastebimai brango,
skaitytojų perkamoji galia vis
labiau ėmė kristi. Leidybos ten
dencijos Lietuvoje rodė, kad la
bai svarbu pakelti bendrąją
knygos kultūrą — kiekvienos
knygos viršelis turi būti ieško
jimas ir vienoks ar kitoks įvykis
'be abejo, tai tik siekiamybė',
reikėjo peržengti psichologinę
ribą pereinant prie kokybiškes
nio ir, aišku brangesnio popie-
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riaus, naujesnių viršelio gami
nimo technologijų. Tai darėme
ne mes vieni, bet ir mūsų dar
bai buvo pastebėti metiniuose
gražiausių knygų konkursuose
tiek Lietuvos, tiek Baltijos ša
lių mastu). Pirmąsias premijas
yra gavę Martyno Mažvydo Ka
tekizmas ir kiti raštai, J.Czeehowieziaus XIX amžiaus Vil
niaus vaizdai, diplomų susilau
kė Albert Camus Esė rinktinė,
vyskupo Antano Baranausko
Raštu t. 1, o šiemet, vertinant
1996 metų leidinius, antrąja
premija buvo įvertinta Domo
Kauno Mažosios Lietuvos kny-

At.

ar o
m m c
cs e c
aenc c f
r ne c f a
r n c c f» f
jaccfit a

r
c

ami t a f c cn x
r a m a t t \ c c nx
r a. 0 a t a f c c a

i t a m a

a
n
a

t
a

• *

f

r n c c 1 a ta m
c ne c f a r a
K n c c f a t

a

•at a f cc1*

D

c n c c f a t a m a r

r
a
m

-x
* m
c n ar
c c n •
f c c n JC
a f c c n ar

..D

K D C C fa r*

m

acn c c f a t a m a
c nc c f a t ama r
a c c f a t a m a r V\

ga, diplomus gavo E. Aleksan
dravičiaus ir A. Kulakausko Ca
rų valdžioje, Barokas Lietuvoje,
Vytauto Bložės poezijos rinki
nys Ruduo, Czeslaw Miloszo
Lenkų, literatūros istorija. Visas
šias knygas apipavidalino Eu
genijus Karpavičius. Apdovano
jimus gavusios knygos papras
tai yra eksponuojamos atski
ruose didžiųjų tarptautinių mu
gių stenduose.
A. A- NAUJOKAITIS: Kokio
pobūdžio literatūrą leidžiate?
SAULIUS ŽUKAS: Mūsų lei
dyklos specializacija — humani
tarinio ir socialinio mokslo lite
ratūra. Daugiausia verčiame
iš prancūzų kalbos, tačiau da
bar pradėjome "Skaitinių seri
ją", kurioje publikuojame lietu
vių literatūros klasiką. Tik ką
išėjo pirmasis naujos serijos —
užsienio literatūros klasika —
leidinys, publikuojame dvikal
bius poezijos vertimus, išlei
džiame ir pedagoginio pobūdžio
knygų bei pažintinių knygų jau
nimui Atskirai reikėtų pažymė
ti leidinius ne lietuvių kalba.
tai irgi pamažu tampa savotiš
ka mūsų leidyklos specializacja.
A. A. NAUJOKAITIS: Įdomu
sužinoti apie užsienyje gyve
nančių lietuvių rašytojų ir hu
manitarų knygų leidimą. Kaip
dirbate, bendradarbiaujate su
egzodo autoriais? Kokie Jūsų
pageidavimai
ir pasiūlymai
jiems '

Pri*ikflin:-is

SAULIUS ŽUKAS: Galima
būt j pasakyti, kad ryšys su iš
eivijos autoriais daugiau ar ma
žiau natūralus -u daugeliu iš
jų vienais ar kitais budais esa
me bendravę dar anais laikais,
dabar tai įgavo pilna to žodžio
prasme bendradarbiavimo po
būdį; leidome ir leisime Vytautą
Kavolį (jau išėjo dvi knygos:
Kultūrine psichologija ir Kultu
rinė dirbtuvė), jau anksčiau iš
leidom* Henriko Radausko poe
zijos knygą ir jo paties straip
snių bei atsiminimų apie poetą
rinkinį, pradėjome leisti Alfon
są N'yką Niliuną (perspausdino
me mažai žinomą Lietuvoje
\,-.<>U' i - S i r i j o - I ra u gijos

rinkiny!

Hamleto vertimą, Charles Baudelaire Paryžiaus spliną, praė
jusį rudenį pasirodė įspūdinga
jo straipsnių ir recenzijų knyga
Temos ir variacijos, jau baigia
ma spausdinti didelė poezijos
knyga, netrukus tikimės gauti
poezijos vertimų rankraštį —
tai butų kažkas panašaus į raš
tų tritomi). Netrukus pasirodys
pirmoji mūsų leidykloje Tomo
Venclovos knyga, turime pro
jektų ir ateičiai,
planuojame
išleisti Kosto Ostrausko dramų
rinkinį, įkalbinejame dar ką
nors mums duoti Algį Mickūnų
(jau pasirodė jo su kolega
parašyta Fenomenologinė filoso
fija). Nežinau, kokio laipsnio
išeiviu jus laikote Alphonso
Lingį, - netrukus pasirodys
tikrai įdomi jo knyga. Jeigu vis
kas palankiai klostysis, norė
tume dar šiemet išleisti tris Jo
no Meko knygas, šiuo metu lei
dykloje intensyviai dirbama
prie Liūto Morkūno rankraščio
apie pokarinę rezistenciją Lie
tuvoje; literatūros skaitinių se
rijoje Mariaus Katiliškio, Pulgio
Andriušio. Birutes Pukelevičiutės vardai. Yra dar ir prancū
ziškoji išeivija, ruošiame spau
dai Algirdą Julių Greimą, ren
giamės publikuoti Zibunto Mik
šio prozos knygą, taip pat esam
išleidę Berlyne gyvenančios po
etės Aldona Gustas poezijos rin
kinį vokiečių-lietuvių kalbomis.
Pozicijų iš tiesų daug, sunku
būtų daugiau ko ir norėti.
A- A. NAUJOKAITIS: Kny
gų leidėjų asociacijos (draugi
jos) vadovas Vincas Akelis sakė,
kad "Baltų lankų" leidykla ban
do užmegzti ryšius su Algiman
to Mackaus knygų leidimo fon
du. Tai iš tiesų gera naujiena.
Apie tai papasakokite plačiau
SAULIUS ŽUKAS: Nepa
sakyčiau, kad tik dabar ban
dome užmegzti ryšius su Algi
manto Mackaus knygų leidimo
fondu; profesorius A.J.Greimas
dar 1991 metais man siūlė Lie
tuvoje steigti ką nors panašaus
į minėtąjį fondą, bet finansines
situacijos skirtumai
neleido
apie tai net galvoti. Su fondo
vadovu kartkartėm
pasikei
čiam laiškais, dabar, atrodo, su
tarėm, kad Algimanto Mackaus
fondas parems Kosto Ostrausko
knygos leidimą. Mūsų ryšiai iš
kilo į paviršių, kai oficialiai
pasiūliau šių metų kovo pabai
goje vyksiančioje tarptautinėje
knygų mugėje, kurioje Lietuva,
Latvija ir Estija yra tapusios
pagrindine mugės tema, prista
tyti ir kurią nors išeivijos lei
dyklą, kad parodytume pasau
liui, jog ir sovietiniais laikais
nebuvo nutrūkęs gerų lietu
viškų knygų leidimas. Tiesą sa
kant, siūliau apskritai pristaty
ti išeivijos knygų leidybą, ir pa
sakiau, kad galėčiau tarpinin
kauti del Algimanto Mackaus
fondo, su kuriuo palaikome
ryšius; Kultūros ministerijos
sudaryta komisija pritarė idėjai
ir nusprendė šį syki apsiriboti
Algimanto Mackaus fondo kny
gomis. Aišku. Lietuvoje kaip
visuomet viskas vyksta paknop
stomis,
galima butų minė
tame forume pristatyti ir kultū
rinius žurnalus. pavyzdžiui.
Metmenis Lituanus. bet dar
nėra paskirta, kas bus pristato
mos lietuvių periodikos kurato
riumi...
'Nukelta i 2 psl .

2įr. 61U3> — psl. 2

DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS,

LITERATŪRA

Švenčiame „Margučio" 65 metų sukaktį (4)
Apie „Pelkių žiburėlį" — „Margučio" radijo literatūros valandėlę
lietuvių visuomenės kultūros
lygį ir ugdyti tos kultūros lietu
viškąjį pobūdį", „Pelkių žibu
rėlis" pasirinko lietuvių li
teratūros puoselėjimą ir su žo
džio menininkų talka stengėsi
šias literatūrines valandėles iš
laikyti kiek galima aukštesnio
meninio lygio. Rūpėjo sudomin
ti klausytojus lietuvių lite
ratūra, supažindinti su rašy
tojais.
Abu su Petru nebuvom litera
tai, nestudijavom lietuvių lite
ratūros. Vokiečiai 1943 metais
uždarė Lietuvos aukštąsias mo
kyklas, man dar tebetrinant
gimnazijos suolą. O Vokietijoj,
Bonn'os universitete studijavau
teatro (kelis semestrus ir Koeln'e pas garsųjį teatrologą Carlą
Niessen), muzikos ir meno mok
slus. Petrą gyvenimas nuvedė į
ekonomiką. Tačiau jis buvo tik
rai labai išsilavinęs kutūros sri
tyje, gyvai domėjosi knygomis,
muzika ir teatrais. Vis dėlto
abu nedaug išmanėm lite
ratūros mokslus, o reikėjo kaž
ką pasakyti apie autorius, pri
minti klausytojams jų gyve
namąjį laikotarpį, nueitą lite
ratūrinį kelią. Svarbiausia —
sudominti klausytojus lietu
viška knyga.

DALIA SRUOGAITĖ
Nuo pat Akademinės jaunuo
menes sambūrio „Šviesa" (taip
pradžioje jis vadinosi) įsikūrimo
1947 metais Tuebingen'e, Vo
kietijoje, buvau aktyvi jo narė.
Mirus mano tėvui Baliui Sruo
gai, tiubingeniečiai, pareikšdami man užuojautą, rašė: „...mes
tikime, kad Jo dvasia ir dabar
gyvens mumyse, skatindama
mus sutelktomis jėgomis kovoti
dėl idealų, dėl kurių Jisai visą
gyvenimą kentėjo ir kovojo". O
vienas iš pačių šviesiausių
„Šviesos" kūrėjų — Margeris Jesaitis man patvirtino, kad
šviesiečiai tikrai remiasi Balio
Sruogos idėjomis. Todėl ilgą
laiką Sruogos mirties metinės
būdavo šviesiečių paminimos.
Persikėlus į JAV ir daugumai
susibūrus Čikagoj, buvo rengia
mi plataus masto minėjimai.
1953 metais veiklus šviesietis
Petras Jurkštas, jau turėjęs
ryšių su „Margučio" radijo vado
vybe, pasiūlė Sruogą paminėti
radijo bangomis, esą vedėja ir
savininke Lilija Vanagaitienė
tam pritarus. Idėja buvo svaigi
namai patraukli, nors jokio su
pratimo apie mikrofoną ne
turėjom. Tačiau jaunystėje visi
buvom drąsus ir savim pasiti
kintys. Parinkau ištrauką iš
Balio Sruogos dramos „Kazimieras Sapiega" pirmojo v e i k s 
mo
— K a z i m i e r o SapiegOS ir

Marysenkos dialogą. Skaityti
mielai sutiko aktoriai Irena Nivinskaitė ir Vytautas Valiukas,
Jvadinį žodį tarė Petras Jurkštas, o aš prakaitavau prie muzikinės palydos. Visa laimė, kad
„Margučio" pranešėjas buvo labai simpatingas, Čikagoj gimęs
ir augęs, Kazys Deveikis, kurį
visi vadinom Casey. pirmą
kartą gyvenime atsidūrus radijo studijoj siaubingai virpėjo
kinkos ir tik Caseyo padedami
(tai daugiau lietė mane, nes aktoriai šiaip ar taip buvo savo
„vandeny") išplaukėme. Pavyko!
0 Antano Vanagaičio palikimo
„Margutyje" nuskambėjo visai
rimta valandėlė.
Kitą dieną ponia Vanagaitienė pasiūlė kas sekmadienį ką
nors panašaus parengti. Neįtiketina' Juk jai turėjo būti tikras šokas, taip staiga pakeitus
.Margučio" programos pobūdį,
Vėliau paaiškėjo, kad mes patikom advokatui Antanui Oliui,
šviesios atminties tikrai dideliam Lietuvos patriotui, kuris
Antanui Vanagaičiui mirus.
kartu su tokiu pat patriotu Juozu Bačiūnų buvo "Margučio"
globėjas, rėmėjas ir patarėjas.
Tai patvirtino ir Valdas Adamkus, 1950 metais įsitraukęs į
„Margučio" programas, jau gerai pažinęs Olį, kuris, anot Val
do, spaudė Vanagaitienę kreip
ti „Margutį" kultūrine linkme.
Be mažiausių abejonių sutikom, nors tikrai nežinojom, nuo
ko pradėti, ką transliuoti. Abu
su Petru tada buvom Čikagos
„Šviesos" skyriaus valdyboj, tad
pasitarę su nariais, nutarėm.
kad valandėlės eis sambūrio
„Šviesa" vardu, o programos —
literatūrinės, lietuvių rašytojų
kūrybos, meniškai atliekamos
aktorių, kurių tada Čikagoj
buvo tikras spiečius.
Nebeatsimenu, kas ir ką
skaitė kitą sekmadienį. Jokių
dienynų nevedem. jokių užrašų
r.elaikėm. Archyvinė medžiaga
visai mums nerūpėjo. Transliavom tiesiai į erdves, todėl pir
mojo etapo programos tikriau
siai dar ir dabar skamba tarp
žvaigždynų Kiek vėliau, jei pa
vykdavo kokį draugą, turintį
magnetofoną, priprašyti, tasai
įrašydavo mus į juostelę tiesiai

Aktorė Dalia J u k n e v i č i ū t ė (1935-1975), „Pelkių žiburėlio" aktyvi dalyvė ir
režisier
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savo balsų, savų interpretacijų.
Iš tų pasiklausymų nemažai
pramokome,
Vis dėlto reikėjo labiau susipažinti su radijo menu. Parsivilkau iš miesto bibliotekos krūvą
knygų. Viską, ką radau apie radiją, radijo vaidinimus, garsų
efektus, net ir apie radijo „slengą" Ryte prarijau visas žinias,
išsirašiau
man
atrodančius
svarbiausius skyrius (xerox kopij avimo mašinų tada taip daug
nebuvo). Vakarais ir net naktimis klausydavausi amerikiečių
radijo — literatūrinių ir draminių valandėlių. Tais laikais radijas buvo labai populiarus ir
daug stočių transliuodavo kultūrines bei menines programas,
Žiūrėdami kino teatruose filmus, labai kreipėme dėmesį į
garsus — kaip jie įvedami į tam
tikras scenas, ką reiškia žiūrovui ir klausytojui muzikinis
fonas. Taigi jau šiek tiek išgudrėjau.
Po pirmojo pasiskardenimo
nutarėm su Petru, kad esam tok
>e skirtingi nuo visos „Mar"v//š'i.
:r,į;H":
i';'UšUi
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gučio" programos, jog reikia iš
siskirti savo signalu ir valan
dėlės vardu. Kažkaip savaime,
beveik be svarstymų, sutarėm
pavadinti „Pelkių žiburėliu" (iš
Balio Sruogos „Kazimiero Sa
piegos" dramos). Tą patį vakarą
nuskubėjau pas muzikę Giedrą
Gudauskienę: Giedra, „Pelkių
žiburėliui" reikia signalo! Gie
dra tuoj sėdo prie fortepijono ir
pradėjo improvizuoti. Ir vis tą
pačią melodiją iš M. K. Čiur
lionio „Vai lekia lekia gulbių
pulkelis". O mes jau pasiruošę
— atsivilkę milžinišką magnet
ofoną tik varom juostelę.... Po
kelių valandų signalas buvo
įrašytas ir kitą sekmadienį per
„Margučio" laidą pasigirdo mū
sų signalas, o Casey's pranešė:
„Jūs girdėsite „Pelkių žiburėlį",
literatūrinę valandėlę, kurie pa
ruošė sambūrio „Šviesa" Čika
gos skyrius. „Pelkių žiburėlį" re
daguoja Dalia Bylaitienė ir Pe
tras Jurkštas".
Programos tapo „Šviesos"
sambūrio veiklos šaka: remdama.-is sambūrio tikslu „kelti

Prasidėjo tikrai juodas dar
bas. Knygų beveik neturėjom,
išskyrus šiek tiek išleistų Vo
kietijoj ir esančių "Margučio*
bibliotekoj. Graibėmės Vokieti
joj išleistų vadovėlių, ieškojome
rimtų straipsnių apie rašytojus
įvairiuose archyvuose. Reikėjo
surasti tinkamus trumpai va
landėlei tekstus. Kai ką patys
aktoriai pasiūlydavo, ypač tie,
kurie dalyvavo Vokietijos sto
vyklų renginiuose Ir turėjo jau
parengtą repertuarą. Pirmai
siais metais daugiausia rė
mėmės mūsų senaisiais klasi
kais, apie kuriuos mūsų tik
slams medžiagos lyg ir užteko.
Labai rūpinomės kalbos gry
numu, taisyklingu kirčiavimu.
Pradžioje daug mums padėjo
aktorius Kazys Gandrimas, bu
vęs Kauno radiofono prane
šėjas. Nors kilęs iš Šiaulių, kal
bėjo be jokio tarmiškumo, gry
na, gražia lietuviška tartimi.
Kazys vienas iš pirmųjų entu
ziastingai įsitraukė į mūsų pro
gramas ir neretai gelbėjo mus,
staiga susirgus ar negalint da
lyvauti sutartoje valandėlėje
kuriam nors iš aktorių. Tokiu
atveju jis niekad neatsisakyda
vo traukti mus iš tikros pelkės.
Jo įsigilinimas į tekstą bei na
tūralus ir jautrus, be jokio pato
so skaitymas, gražus balso tem
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iŠ radijo T a d a , tuoj po programos, k ū l v e r s č i a i s SUVirsdavom

_ P e | k i u jįjburėlio" aktorės „Margučio" studijoje 1954 metais: (ii kairė* i dešinę) Egi* Vilu tienė, Irena Nivin*kaite-.Jonynienė ir Regina Matulevičiūtė-Sriubiene: prie mikrofono „Margučio" pranešėjas advokatas Antaną*

pas tą įrašytoją ir klausydavom

Lapinskas.
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bras džiugino ir mus, ir klausy
tojus. Deja, liga anksti šį talen
tingą vyrą pakirto. Jis jau visų
pamirštas, net kelių eilučių
apie jį Lietuvių enciklopedijoj
nerasim. Palaidotas pačiam Šv.
Kazimiero kapinių patvory, o jo
pavardės lentelė jau seniai ker
pėm ir samanom apaugusi. Vis
dėlto buvo jis aktorius dar nuo
Kauno laikų ir Čikagoje dalyva
vo Jurgio Blekaičio statomuose
spektakliuose.
Antrasis Kazys (Casey) Devei
kis, bandęs pats rašyti noveles
(vieną jų buvau išvertus lietu
vių kalbon ir Kario žurnalas ją
išspausdino), gal geriausiai iš
visų margutininkų mus supra
to. Per mus jis susipažino su lie
tuvių literatūra, o mane atvedė
į angliškąją, skolino kygas ir
švietė apie autorius. Ir mudu su
Petru, ir visi be išimties akto
riai tuoj jį pamėgome, susidrau
gavome.
Margutis tada turėjo kasdie
nines visos valandos progra
mas, o sekmadieniais net va
landą su puse. „Pelkių žibu
rėliui" sekmadieniais
buvo
skirta penkiolika minučių, bet
jeigu užtęsdavom iki dvide
šimties, jokių priekaištų nebū
davo.
Radijo stotis, mūsų akimis,
buvo impozantiška. Tai WHFC
Kedzie gatvėje, pietinėje Čika
gos dalyje. Dvi studijos — viena
pranešėjams, kita — didelė,
programų atlikėjams su įvai
riais mikrofonais ir net su for
tepijonu. Tuos du kambarius
skyrė stiklinė siena, per kurią
Vytauto Maželio nuotrauka
galima buvo su aktoriais ženk Saulius Žukas
lais susikalbėti. Pavyzdžiui,
kalbėk tyliau, garsiau, prieik
arčiau
mikrofono, atsitolink
nuo jo ir panažiai. Per kitą, taip
pat stiklinę sieną, jau pana (Atkelta iš 1 psl.)
tos, dirbame su Kultūros mini
šesnę į didžiulį langą, mostagaA. A. NAUJOKAITIS: Dabar sterija, Atviros Lietuvos fondu,
vomės su stoties inžinierium knyga tapo preke, tarp leidyklų bet jie finansuoja tik gamybos ir
Chester Levvicki, kuris save va ryškėja tam tikra konkurencija. pardavimo kainų skirtumą, to
dino suamerikonintai Luiki. Kokie Jūsų leidyklos komerci kiu būdu, be nuostolio išvin
Nuo jo priklausė švarus mūsų niai reikalai? Ką galite pasakyti guriuoji, jei parduodi visą kny
programos perdavimas. Greit apie išaugusias knygų kainas? gos tiražą... O didžiausia bėda
pastebėjom, kad ir Levvicki, ir Ar sulaukiate finansinės para šiandien Lietuvoje — knygų
stoties pranešėjas Joe Kennedy mos iš Atviros Lietuvos fondo, pardavimas, bet čia jau kito po
mumis, tokiais keistais „luga- Kultūros ministerijos, leisdami kalbio tema...
nais" (taip amerikiečiai vadino brangiai kainuojančias, vertin
A. A. NAUJOKAITIS: Ar ga
lietuvius) susidomėjo, juoba, gas mūsų mokslui ir kultūrai, limi knygų mainai tarp "Baltų
kad mes taip rimtai į savo dar bet mažiau perkamas knygas?
lankų" leidyklos ir, pavyzdžiui,
bą žiūrėjom ir net inžinieriui
SAULIUS ŽUKAS: Dar ne dienraščio Draugas knygyno?
šiokius tokius reikalavimus kė visos knygos yra tapusios, kaip Ką čia galėtumėt patarti mūsų
lėm. Jie tikrai stengėsi mums Jūs sakote, preke. Labai laukiu ir išeivijos leidėjams, knygy
padėti. Joe Kennedy, nesupras to laiko, kada knyga nesunkiai nams, kultūrinėms organizaci
damas nė žodžio lietuviškai, bus parduodama už jos pagami joms?
dalyvaudavo draminėse ištrau nimo kainą, kol kas labai
SAULIUS ŽUKAS: Labai no
kose, kai reikėdavo dar vieno dažnai tenka ieškoti jos atpigi rėčiau, kad atsirastų tokie mai
žmogaus garso efektui atlikti.
nimo būdų, t.y. vienokių ar kito nai. Apskritai, šiais metais ban
Tuoj pat pajutome, kad gal vi kių fondų paramos. Apskritai dome sudaryti mūsų knygų pla
sai neblogai botų programas paėmus, finansinė situacija yra tinimo tinklą užsienyje. Tar
paįvairinti ir apipavidalinti mu įtempta, nes didinam nedotuo kim, kaip mums parduoti jau
zika, ypač poezijos valandėles. jamų knygų skaičių, o tam rei minėtą Lietuvių kalbos grama
Viena, skaitomas eilėraštis po kalingos papildomos apyvar tiką anglų kalba (tai akademi
eilėraščio neleidžia klausytojui tinės lėšos. Normalios rinkos nis leidinys, per 800 psl., kietas
susikaupti, įsigilinti į poeto ekonomikos sąlygomis imtum įrišimas), ją reikėtų siūlyti uni
mintis, trūksta atokvėpio. Be kreditą iš banko, bet mūsų versitetų bibliotekoms ar baltisto, muzikiniai įtarpai gali ir sąlygomis tai tiesiog pavojinga tikos-slavistikos katedroms, bet
nuotaiką sudaryti. Antra, ilges — procentai dideli, rizika sun sudaryti potencialių adresatų
nę prozą tekdavo kopiūruoti, kiai pateisinama. Aišku, tam sąrašus tikrai nelengva. Bet
kartais peršokti kelis puslapius, tikros knygos visuomet turės mes pasiruošę dirbti ir labai
tada pasidarydavo neaiškūs tar būti dotuojamos iš valstybės lauktume pagalbininkų. Vi
pai, kuriuos gana dėkingai biudžeto (tarkim, mūsų leidyk siems besidomintems mūsų lei
galėjo sujungti muzika. Mums loje rengiami vyskupo Antano dyklos knygomis galime atsiųsti
pritarė ir aktoriai, ir draugai, Baranausko Raštai ir pan.); ki savo katalogą, pagal kurį jas
kuriuos tuoj čiupom į talką. tas dalykas — sunku tai įrodyti galima užsisakyti. Jeigu tai
Ypač daug patarimų gaudavom valstybei, kad privačios komer knygynai, kultūrinės organiza
iš muzikės Giedros Gudaus cinės struktūros gali ir nori už cijos, galėtume jiems pasiūlyti
kienės, Salomėjos Valiukienės, siiminėti mokslu, tekstologijos ir didesnius leidinių kiekius
iš Veros ir Henriko Radauskų. dalykais ir pan., pavyzdžiui, (kaip žinia, tuomet ir transpor
Visi jie tikrai pažino muziką ir Valstybinė kalbos komisija ne tavimas atpinga). Kaip ten be
kompozitorius. Net stebėjomės gali tiesiogiai paremti mūsų lei būtų, visiems pasiryžę atsakyti
Lietuvių į užklausimus, o kreiptis prašo
Radauskais. Kadangi iš anksto dyklos, leidžiančios
kalbos
gramatiką
anglų
kalba. . me šiuo adresu:
pranešdavom, kokį "gabalą" at
O
mes
juk
turime
unikalų
pran
einantį sekmadienį duosime,
net nereikėdavo šių žmonių var cūzų-lietuvių kalbos žodyno
BALTOS LANKOS
ginti, jie patys savanoriškai pa rankraštį (išeitų trys dideli to
Mėsinių 4
mai),
bet
jo
parengimui
reikia
tardavo. Labai dažnai ponia Ra
2001
Vilnius
lėšų
bent
trejiems
ketveriems
dauskienė, bodavo, sako: "Mu
Lithuania
du su Henriku klausomės 'tą ir metams. Lėšų ieškome nuola
Fax 370-2-22-01-56
tą' radijo stotį. Greit atsisuk ir
paklausyk. Galėtų tikti sekma
dieniui". Taip, tikti tai tiktų,
bet tų centukų plokštelėms tuvėse, specialiose, į telefono adatėlę į tą patį reikalingiausią
pirkti nebuvo. Teko vėl naudo būdeles panašiose patalpėlėse, taškelį? Va, čia Casey tuojau
tis miesto biblioteka, kuri, kaip galėjai perklausyti išsirinktąją reikalą sutvarkė. Prieš progra
ir knygas, skolindavo ir plokš muziką. Bet ir su ta muzika mą lengvai pieštuku plokštelėj
teles. Tik jos bodavo nuzulin tuoj atsirado bėdų. Pavyzdžiui, pažymėjęs, kur adatėlę nuleis,
tos, traškėdavo... Vis dėlto pir tinka kelios frazės iš vidurio niekad nesuklydo, ir mes kas
mąjį sezoną šiaip ne taip vertė plokštelės, tačiau kaip progra kart "tobulėjom".
mės. Buvo dar tas gerai, kad ir mos metu pataikysi patefono
bibliotekoj, ir plokštelių parduo(Tęsinys ateinantį šeštadienį)

„Baltos lankos"

garsėja...
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Balys
PRISIKĖLIMO

Auginąs
SAULĖJE

Zuikučiams naktimis
Bedažant margučius,
Pavasaris nubudo —
Saulė aksomo drabužiu
Išpuošusi medžius,
Jau prikelia gyvybę sodo.

Čikagos Lietuvių operos choras vieno koncerto metu: priekyje
Ričardas Šokas, dešinėje — solistas Algirdas Brazis.

solistus Julius Savrimas, vidury — dirigentas
Jono Tamulaičio nuotrauka

Kai su pavasariu grįžta Čikagon
ir Lietuvių operos
premjera
JUOZAS KONČIUS
Nepriklausomybės
švenčių
minėjimai, Kaziuko mugės, tai
pirmieji ženklai lietuvių visuo
meniniame gyvenime, prana
šaujantys artėjantį pavasarį, o į
šią
margaspalvę
renginių
puokštę įsijungia ir didysis išei
vijos kultūrinis renginys — me
tinė Lietuvių operos premjera.
Po sėkmingai praėjusio 40-ojo
sukaktuvinio Lietuvių operos
sezono, kuris buvo iškilmingai
paminėtas su Kazimiero Vikto
ro Banaičio opera „Jūratė ir
Kastytis", Lietuvių opera nepanūdo dar padėti paskutinio il
gametei jos veiklai taško, kaip
gal vienas kitas spėliojo, nes ne
galėjo sutikti su ta mintimi,
kad išeivijoje išnyktų dar vie
nas kultūrinis veiklos baras,
kurių ir šiaip jau nelabai daug
bepriskaičiuoiama.
Šiam sezonui Lietuvių operos
valdybai pavyko vėl suburti
gražų, ir, kaip visuomet, muzi
kaliai pajėgų chorą, kuriame
dalyvauja dar nemažas būrys il
gamečių operos entuziastų, o
taip pat malonu pažymėti ir tai,
kad į operos choro eiles įsi
jungia vis daugiau jaunų, bal
singų dainininkų, ypač daini
ninkių, neseniai atvykusių į
Ameriką iš Lietuvos. Šiuo metu
jie sudaro daugiau kaip trečdalį
Lietuvių operos choro. Tai yra
stipri parama mūsų dainos ve
teranams, kurių gretos jau yra
praretėjusios.
Sio sezono premjerai Lietuvių
opera parinko linksmą vokiečių
kompozitoriaus Friedrich von
Flotow operą „Marta", kuri savo
turiniu ir nuotaika labiau pa
naši į operetę. Kompozitorius
von Flotow (1812-1883) yra ki
lęs iš rytinės Vokietijos, Mecklenburg'o, bet nemažą savo gy
venimo dalį kompozitorius pra
leido užsienyje, kiek ilgiau Pa
ryžiuje, tad ir jo muzikoje vy
rauja prancūzų bei italų kom
pozitorių nuotaikos. Paryžiuje
jis baigė konservatoriją, kur

turėjo progos girdėti garsiųjų to
laiko kompozitorių
Rossini,
Donizetti, Halevy operas, o su
kompozitoriais Gounod ir Offenbach palaikė itin glaudžius
ryšius. Von Flotow yra parašęs
keletą operų, bet be „Martos",
kitos jo operos platesnio dė
mesio nesusilaukė. „Martos"
premjera įvyko 1847 metais
Viennoje, Austrijoje, vėliau ji
buvo statoma ir kituose Euro
pos muzikiniuose teatruose, o
praėjusio šimtmečio gale ir šio
pradžioje ji skambėjo ir Metro
politan operos rūmuose New
York'e.
„Martos" operos veiksmas
vyksta Anglijoje praėjusio šimt
mečio pradžioje. Operos turinys
nuotaikingas, perpintas dau
gybe gyvų, linksmų mizan
scenų. Kaip daugelyje operų, ir
šioje vyrauja meilės motyvas, o
iŠ meilės vystosi ir intriga.
Tačiau čia nėra keršto, smurto;
pagrindiniai veikėjai vienas
kito nežudo, niekas nemiršta,
visa intriga laimingai išsi
sprendžia. Grupinėse scenose
veikia smagiai nusiteikę kai
miečiai, miklios medžiotojos ir
jų skambi daina: „Medžioti vy
riškius daug mieliau traukia
mus"; o guviosios tarnaitės, no
rėdamos, kad jas pasamdytų
kaimiečiai, kiekviena skaičiuoja
savo privalumus; „Moku virti,
moku kepti, minkyt tešlą, svies
tą plakti". Operos finalas skam
ba irgi pagaunančiai, nuotaikin
gai: „Į laimę ir džiaugsmą šau
kia mus visus".
Ne vienam lojaliam operos
spektaklių lankytojui ši opera
gal kiek primins prieš gerokai
metų statytą Smetanos nuotai
kingą operą „Parduotoji nuota
ka". Galima patikinti net ir
tuos, kurie operos menui didelio
entuziazmo neparodo, kad atsi
lankius į „Martos" spektaklį,
nuobodžiauti tikrai neteks.
Muzikiniu atžvilgiu šioje ope
roje girdėsime, kaip ir kasmet,
daug gerai paruošto choro dainavimo, su kuriuo intensyviai

Lietuviu operos choras K. V. Banaičio operos „Jūrate ir Kastytis"
praėjusiu metu pastatyme. Gilumoje Kkilusi i* bangu •- Jūrate <Sabin;>

dirba muzikai Ričardas Šokas ir
Manigirdas Motekaitis. Be cho
ro girdėsime daug skambių solo
arijų, o taip pat duetų ir kvar
tetų. Solistai šiais metais vėl at
vyksta iš Kauno Muzikinio tea
tro. Jie bus jau gerai pasiruošę,
nes „Martos" opera šį pavasarį
yra statoma ir Kaune. „Martos"
režisierius yra Gintautas Žilys,
o jai diriguos Julius Geniušas.
Pagrindiniai „Martos" solistai
iš Kauno bus Sabina Martinai
tytė, Rita Preikšaitė, Jonas An
tanavičius, Vytautas Juozapaitis ir Juozas Malikonis, iš
čikagiečių — pasirodys solistas
Vaclovas Momkus. Dekoracijos
ir rūbai vėl, kaip ne sykį, bus
Stivanello kompanijos iš New
York'o.
Bilietai į spektaklį, kaip ir
praėjusiais metais yra gaunami
.Seklyčioje", 2711 West 71
Street, Chicago, Illinois 60629,
arba paštu: Lithuanian Opera
Company, Inc., 7013 South California Avenue, Chicago, IL
60629. Čekius prašoma rašyti
Lithuanian Opera Company,
Inc. vardu. Operos spektaklis
šiais metais bus tik vienas, sek
madienį, balandžio 13 dieną, 3
valandą popiet, Morton Aukš
tesniosios mokyklos auditorijo
je. Cicero, Illinois, Čikagos prie
miestyje.
Kiek svečių sutrauks Lietuvių
opera į savo 41-ojo sezono prem
jerą, parodys ateitis. Tikėkime,
kad jų bus nemažiau, kaip ir
per pastaruosius keletą metų.
Būtų malonu premjeroje išvysti
ne vien nuolatinius operos me
no gerbėjus iš Čikagos ir jos
apylinkių, bet būtų gražu, kad
atvyktų kuo daugiau operos
bičiulių ir iš tolimesnių vieto
vių. Kad atvyktų kuo daugiau
žiūrovų į šį vienkartinį renginį
per metus,
į kurį Lietuvių
operos valdyba, meno vadovai ir
choro nariai įdeda tiek daug
pastangų ir meiles, kad jų parinkta opera skambėtų kuo
gražiau, kad kuo labiau patenkmti po spektaklio skirstytųsi

Pavasaris— tas menininkas
Ir kūrėjas —
Priešjį suklumpa
Ir erškėtis nuogas,
Pakumpęs klevas,
Ir bevaisė obelis —
Ir sklaido
Žalią foliantą vėjas —
Paglostęs
Alksnių žirginėlių
Sruogas,
Pavasaris žaliais dažais palis.
Prisikėlimas žengia
7
Žydinčiais takais,
Ir kvepia miško žaluma
h
Svaiginančiais sakais —
Ir ašjaučiu krūtinėj šilumą
O tu sakai:
— Kodėl liūdni mes tylime,
Jei saulės spindulys
Nušviečia sielos gilumą,
Ir žydi žemė prisikėlus —
Ir aš tikiu, atgimęs ir žmogus
Velykų rytą
Danguje nubus/
- . " •

Nuotrauka iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios Nevv York'e
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ŠVENTŲ VELYKŲ
SVEIKINIMAS
BIČIULIAMS

švyti —
jauti,
toks mielas
klaidom —
mūs sielas

Aleliuja Tau, bičiuli, —
Saulė lydi tavo
žingsnį
Ir pavasario
širdis
sutvinksi,
O žalioj
žolėj
Žali margučiai
guli!

žiūrovai b- išsineštų kuo geriau- Kertinė

Martinaitytė'. Prie pulto dirigentas Julius Oniulas. Šįmet chorą
girHcume von Flotow operoje „Marta".
Jono Tamulaičio nuotrauka

Bet Velykų saulė
Ir žmogus širdy
Kad bičiulis tau
Su visom buities
Viešpats prikelia
Žengt i saulę —
Ne tamson' —

.-..^—

Su šviesiom šventom Velykom,
Su pavasariu gražiu —
Taipjau šįmet atsitiko,
Kad pritrūko man dažų —

sius įspūdžius.
Kol dar turime savo tarpe
pasiryžėlių, kurie skiria savo
laiką ir energiją, norėdami, kad
Lietuvių opera ir toliau klestėtų
lietuvių tarpe, nenumokime
ranka į jų pastangas, nei ieš
kokime priežasčių praleisti šį
vienkartinį renginį. Su Lietuvių
operos nariais pajuskime jų en
tuziazmą, pakilusį ūpą ir junkimės į šią didelę tiek pa
ruošimu, tiek talentais iš savo
tarpo ir iš anapus Atlanto ir
paskiriame balandžio 13-osios
popietę pasigerėti šiuo gražiu
meno kūriniu. Gausiai rinkimės
į Morton Aukštesniosios mokyklos auditoriją pasidžiaugti, o gal
^net pasididžiuoti, kad būdami
nors ir maža etnine grupe Amerikoje, dar pajėgiame išlaikyti
savo tarpe šį ilgametį lietuvių
kultūros puoselėtoją — savą lietuvišką operą

Tad kiaušiniai
nedažyti,
O margučiai
dar balti —

paraštė
r

(Atkelta iš 1 psl.)
žodžiais, kabėdamas ant kry
žiaus jis sako: Mano Dieve,
mano Dieve, kodėl mane aplei
dai? — tai jau yra galutinė jo
apleidimo patirties pajauta.
Mirštantis, jaunas vyras, ką jis
kita begalėtų sakyti?
Ir šitos evangelijos besiklau
sant, tarsi junti — prieš bet ka
da mes būsime pasiruošę bėgti
pas Dievo galybę, ja apsisiausti.
grasinti ja visiems pasaulio niekadėjams, skelbti Jo pergalę ir
Jo amžiną viešpatystę — ar jau
esame susidūrę su Jėzaus tikra,
nemeluota žmogiška prigimtim,
atjautę jo baimę, jo sielvartą, jo
kančią ir akistatą su mirtim, jai
pasidavimą, kaip ir turbūt kiek
vieno kito žmogaus, atėjusio
į žemę ir ją priverčiamo palikti?
Ir tai nėra tiktai psichologiniai,
mūsų emocijas
paliečiantys
klausimai — per du tūkstančius
metų krikščioniškosios teologi
jos vienas ar kitas požiūris į Jė
zaus kančią ir prisikėlimą yra
lėmę visos krikščioniškosios pa
saulėjautos kryptį. O nuo tos
pasaulėjautos vienokio ar kito
kio pobūdžio taip daug priklau
so — kas labai aišku, vien pa
žiūrint į tų visų šimtmečių Baž
nyčios istoriją. Ir mūsų vertini
mas savęs, ir mūsų pagarba bei
meilė kitiems žmonėms, ir mū
sų supratimas, kaip mes galime
artinti Dievo Karalystę, kurią
Jėzus skelbė
Ir vėliau per šv. Mišias dar
kartą šią pradžioje minėtą gies
mę giedame, violončelei grojant,
gitaroms skambant, nuostabiai
gražiems moterų ir vyrų bal
sams muzikinę liniją vedant, ji
toliau mus gūdžiai klausia: ar

buvai, kai prikalė JĮ prie kry
žiaus? ar buvai, kai perdūrė
Jam šoną1 ar buvai, kai pa
guldė Jį kapan? Ką mes galime
atsakyti: aišku, kad ne, ten ne
buvome. Bet tai ir yra 'dabarti
niai literatūros kritikai sakytų,
tai jos gilumine prasmei, kodėl
giesmė mus šito klausia: ar apsispręsime. kad mes ten buvom.
O jeigu taip apsispresime. tada
galbūt tikėsime... Ir nuostabiu
būdu, giesmė baigiasi triumfališkai (nors to neišskaitysi išjos
žodžių, bet tiktai iš jos neatlyžtamos sąvokinės sekos): Were
you there uhen the stone was
rolled tupoy? Ar buvome, kai
buvo nuristas akmuo, jau
nebėra klausimas, geriausias,
koks gali būti, tikėjimo paslap
ties suformulavimas, bet grei
čiau iššūkis: prieš nuristą ak
menį nuo Jėzaus kapo tegalime
būti dabar, šiandien, čia... Ar
esame, ar stovime priešais jį —
tai viso mūsų gyvenimo pagrin
dinis klausimas.

bebūtų teisingos, galutinai ne
ten pataiko — savo tikėjimą į
Viešpatį Dievą. į Jo siųstą mus
gelbėti Jo Sunų Jėzų Kristų ir
įsteigtą jo Bažnyčią, mes semi
amės, išreiškiame, patvirtina
me ir į pasaulį išsinešame iš tų
šventų apeigų, kurias susiren
kame kartoti Jo atminimui,
kaip jis mums sake daryti, kar
tu su savo broliais ir seserimis,
kartu su bendruomenes kunigu
— jokiu būdu ne jos valdytoju,
bet save laikančiu vienu su vi
sais čia esančiais tikinčiaisiais,
pagaliau — su visa Bažnyčia
pasaulyje, kuri šį sekmadienį
panašiai šias tikėjimo paslaptis
švenčia. Teologija reikalinga,
Bažnyčios oficialios krikščioniš
kojo mokslo apibrėžtys reikalin
gos, bet. už viską labiau reika
linga liturgija — kuri yra nie
kas kitas, kaip Dievo tautos su
sitelkimas Jį garbinti. Jam dė
koti. Jo atsiprašyti, ir Jo malo
ne priimti.
*

Šv. Mišioms besibaigiant, stu
dentų parapijos kunigas prane
ša apie vyksiančios Didžiosios
savaitės ir Prisikėlimo šventės
apeigas. Didžiojo šeštadienio
vakarą vyks vandens ir ugnies
šventinimas, bus krikštijami ir
į Bažnyčią priimami katechumenai — "jeigu jum.- atrodė,
kad šiandien mes ilgai meldė
mės", sako jis. parapijiečiams
juokiantis, "tai ateikit ir dalyvaukit šioje Velykų vigilijoje,
mes turbūt baigsime apie vidur
naktį". Bet niekam neatsibodo
Verbų sekmadienio liturgija,
kaip neatsibos ir Didžiojo šešta
dienio. Kodėl — kyla mintis,
kad daugelis tikėjimo tiesų, iš
dėstytos raštu, rūsčiai skelbia
mos oficialiais Bažnyčios doku
mentais ir iš sakyklų, kiek jos

•*•

*

Jungtinės Amerikos Valsty
bės, po turbūt Lenkijos ir Airi
jos, yra vienas iš labiausiai ti
kinčiųjų tautų gyvenamų kraš
tų pasaulyje. Nestebėtina, kad
prieš kiekvienerių metų Vely
kas pagrindiniai krašto žurna
lai, kaip Time, S'eivsueek, U. S.
News and World Rvport. savo
tiškai bando ir tą krikščionišką
ją švente paversti
"žinias
Daugelį metų tai reiškė, kad
buvo spausdinami krikščionių
teologų, pseudoteologų ir abso
liučiai jokių teologų pasisaky
mai, kurie turėjo gvildenti, ką
reiškia Kristaus Prisikėlimas,
kaip tai aiškinti fiziškai, istoriš
kai, antropologišk.u Daug tų
žodžių buvo pilstymas iš tuščio į
'Nukelta Į 4 psl.)
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Lietuvos vaikų su negalia paroda — „Kas mane džiugina"
I N D R Ė TIJUNELIENE
Vaiko pažiūrą į gyvenimą gi
liai įtaigauja jo paties šeima.
Tėvų nusiteikimas vaiko at
žvilgiu, vaikų tarpusavio bend
ravimas — visa tai formuoja
žmogų. Tačiau sunku paneigti
nemažą aplinkos įtaką. Pasta
ruoju metu ta mintis Amerikoje
išryškinta
Hillary
Rodham
Clinton knygoje h takes a Vil
iūge. Įvykdyti tyrimai, suvesta
statistika taip pat vaizdžiai
įrodė, kad gražesni vaikai susi
laukia daugiau visuomenės
dėmesio — t.y. teigiamo, pozity
vaus dėmesio, negu papras
tesnės išvaizdos vaikai. Nors
vis sakome, kad vidinis grožis
yra svarbiausia, dar nesam pri
brendę, kad galėtume nekreipti
dėmesio į išorine išvaizdą. Gra
žiems vaikams praeiviai daž
niau nusišypso, švelniau juos
užkalbina, o vaikui tie gestai
sukelia atitinkamą teigiamą re
akciją — jį daro socialiu, savimi
pasitikinčiu, žmones ir aplinką
mėgstančiu.
Jei pas „normalų" vaiką pa
stebimi šie skirtumai, ką apie
vaikutį su negalia0 Tokie vaikai
dažnai būna žmonių ignoruoja
mi. Kartais pati šeima jų
gėdijasi ir net juos slepia. Pas
tokį vaiką auga menkavertystes
savijauta. Jis suvokia, kad jis
išskiriamas, nes jis kitoks, nie
kam nereikalingas ir taip. ne
bent tai būtų ypatingai ryžtinga
asmenybė, smunka \ beviltiš
kumo gelmes. Visas gyvenimas
pasidaro per sunkus. Amerikoje
„Persons with Disabilities Act"
įstatymas užtikrino, kad viešieji

Kęstutis Genys (12 metų)
Naktis
Iš Lietuvos vaiku su negalia piešinių parodos „Kas mane džiugina", vykstančios Lietuvių dailės muziejuje, Lemont Illinois.

pastatai, šaligatviai bei susisie praktiškai dar nėra vykdomas.
kimo priemones būtų prieina Integracijos principai dar nėra
mos invalidumo paliestiesiems.
įgyvendinami darbo, mokymo,
Lietuvoje žmonių su negalia kultūrinio bei socialinio gyveni
integracija į visuomenę dar .kū mo aspektais. Trūksta mecha
dikio" stadijoje. Zinas Kazėnas, nizmų, kurie padėtų šiuos
dirbantis su .Gelbėkit vaikus" įstatymus įgyvendinti, c visuo
i„Save the Children") ir švedų menė nenoriai priima žmones
„Radda Bamen" organizacijo su negalia į savo tarpą. Dr. Ar
mis ir atvežęs šią vaikų su ne vydas Žygas pasakojo, kad
galia piešiniu parodėlę į JAV. priėmus invalidus studentus į
teigia, kad nors 1991 metais Vytauto Didžiojo universitetą,
Lietuvoje buvo priimtas .žmo kai kune profesoriai net norėjo
nių su negalia " įstatymas, jis atsistatyti iš pareigų.

Jadvygos Penčylienės
parodą atidarant
I N D R Ė TIJŪNĖLIENĖ
Kaip tinka, kad Gavėnios me
tu turime progą pasidžiaugti
liaudies menininkės Jadvygos
Penčylienės nuostabiai dailiais
velykiniais margučiais. J a u
daugelį metų Penčylienė suruo
šia mums estetikos puotą savo
meniškais velykaičiais ir džio
vintų žiedlapių atvirukais. Tai
nuostabaus talento ir preciziš
kumo reikalaujantis darbas.
Lietuvoje būdama jaunute Jad
vyga stebėjo savo tėvelius —
mamytė mėgo Velykų tradici
jas, margučius. Velykę, tėvelis
išgaląsdavo peiliuką margučių
skutinėjimui
Amerikoje Jadvyga Penčy
lienė ajgino šeimą, savo po
mėgiams puoselėti neturėjo lai
ko, bet išėjusi į pensiją pradėjo
dovanoti savo išpuoštus vely
kaičius vaikams, artimiesiems.
Vaznelių paprašyta, nedrąsiai
pradėjo pardavinėti juos per
Vaznelių parduotuvę. Atėjo už
sakymai Balzeko Lietuvių kul

tūros muziejaus krautuvėlei.
Dabar iš amerikiečių gimnazijų
į Lietuvių dailės muziejų atvyk
sta mokytojos su savo moki
niais, skautės su vadovėmis, pa
simokyti skutinėti margučius.
Bet ne tik technika svarbi, o pa
jautimas, švelnus, meilės lydi
mas palytėjimas ir įgimtas ga
bumas.
Jadvygos Penčyiienės margu
čiai dažomi "Rit" medžiagų da
žais. Jkvėpimą menininkė ran
da gamtoje ir velykaičius puošia
gėlytėmis, rugių varpomis ir t.t.
Kartais, kaip J. Penčylienė pa
sakoja, ir "pats peiliukas pa
kreipia, diktuoja savo raštą".
Atrodo, kad žmonės labiausiai
mėgsta tamsias spalvas — vyni
nes, tamsiai raudoną, tamsiai
violetinę, ruda.

Margučių

Zinas Kazėnas sako, „kai vai
kai mato pasaulį, kuriame kai
kurie žmonės yra izoliuoti,
vėliau jie tai priima kaip nor
malų reiškinį. Todėl nenuostabu,kad izoliuoti vaikai tampa
izoliuotais suaugusiais". Jei in
tegracija būtų pradėta nuo pat
mažens, vaiką: į savo tarpą
lengviau priimtų tuos, kurie
nuo jų skiriasi.
Vilniuje, 1996 metais lapkri
čio 26-29 dienomis vyko konfe
rencija „Integracija — ar tai

paroda

EGLĖ PAULIKIENĖ
Šiuo metu Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemont, Illinois, yra iš
dėstytas nepaprasto grožio me
nas. Tai liaudies menininkės
Jadvygos Penčylienės margu
čiai. Šiai progai menininkė nu
margino net 120 margučių, ku
rie išstatyti muziejuje, o ant
sienų iškabintos įvairių margu
čių padidintos nuotraukos, pa-

kūnai. Dalia ir Liudas Slėniai.
Dažnai dovanoms juos perka
Ramina ir dr. Algis Marchertai
.Saulutės" Lietuvos vaikų glo
bos būrelis yra jų padovanojęs
Illinois gubernatoriui Jim Edgar, o „Mercy Lift" yra jais ap
dovanojęs JAV senatorius.
Kaip tinka — ateina Velykos,
Džiaugiamės kaip pavasario Kristaus prisikėlimas. Margu
žiedu atsiskleidusiu Jadvygos čiai — naujo gyvenimo simbolis.
Penčylienės talentu. Jos mar Jungiant margučių ir vaikų su
gučių rinkiniais didžiuojasi ne negalia piešinių parodą taip tin
vienas, tarp jų dr. Žibutė Zapa- kama — lai naujas gyvenimas
rackaitė. Marytė ir dr. Vidas prasideda mumyse ir sklei
N'emickai. Laima ir Algis Trin- džiasi gerumu kitiems.

rodančios iš arti įvairias raštų
detales.
Daug kas Čikagos apylinkėse
pažįsta Jadvygą Penčylienę,
kaip labai kuklią ir malonią bu
vusią lietuvių kalbos mokytoją
Kristijono Donelaičio bei Marąuette Parko parapijos lituanis
tinėse mokyklose. Ir iki šiol
daug kas nežinojo apie jos me
niškus sugebėjimus. Pasirodo,
kad jau Lietuvoje nuo mažens
Jadvyga Penčylienė mėgo mar
ginti. Pasakoja, kad jos motina
tą meilę margučių marginimui
jai perdavė, o tėvas padėdavo
jai, peilį pagaląsdamas. Lietu
voje ji studijavo pedagogiką ir
vėliau mokytojavo pradžios mo
kykloje, bet meno srityje bu%o
savamokslė. Atvykusi į JAV, p.
Penčylienė buvo užimta darbo
ir šeimos rūpesčiais, ir tik iš
ėjus į pensiją nutarė vėl pamė
ginti marginti. Kasmet ji nu
margina apie 200 margučių,
maždaug šimtą parduoda, o ki
tą šimtą padovanoja. Sako, kad
"šimtą kartų smagiau dovanoti,
negu parduoti"...

išeitis vaikams su negalia?" Tai
sudėtingas klausimas Lanky
damasi Lietuvoje stebėjau, kaip
vaikų globos namuose vaikai,
neturint liftų, šliaužia turėk
lais, nes nesugeba lipti laiptais.
Invalidai vaikai atiduodami į
prieglaudas. Kai kurie jau
siunčiami į miesto mokyklas,
bet kiti vaikai su jais nežaidžia.
Vaikų globos namuose jie turi
vienas kitą. Pamačius tokių
vaikų skurdžią padėtį, „Sau
lutė" siunčia ramentus („walkers") — ramsčiukus ir užsako
Lietuvoje gaminamas kėdes ant
ratukų ',wheelchairs,', kurios
kainuoja po 250 dolerių.
Konferencijai savo piešinius
pateikė įvairaus amžiaus, įvai
rias negalias turintys vaikai pa
gal temą "Kas mane džiugina".
Šios parodos atidarymą Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte,
Illinois, dabar švenčiame. Kvie
čiame apžiūrėti parodą, įsidė
mėti labiausiai įspūdžius palie
kančius piešinius ir atverti ne
tik savo širdis, bet ir intelektu
alinius įsitikinimus žmonių su
negalia dėlei, nes, kaip Eleanor
Roosevelt yra sakiusi, "Žmo
gaus gyvenimo filosofija yra iš
reiškiama ne žmogaus žodžiais,
o gyvenimo būdo pasirinkimu".
Skriaudimas žmonių su ne
galia dažnai kyla iš aplamai
vargingo gyvenimo — tai dar
lyg viena našta. Tačiau žino
kime, kad Fiziškai surakinti
žmonės dažnai pasireiškia di
delėm;-; intelektualinėmis jė
gomis — kai kurie jų tampa
genijais, jie iškyla kaip mate
matikai, kompiuterių specialis
tai, pianistai, rašytojai.

nepatinka" ir tada išmeta lauk.
Per dieną, šalia kitų darbų ir
reikalų, numargina du arba
tris. "... jau gerai, jeigu išeina
trys".
Kaštai
Jadvyga Penčylienė sako, kad
iš pat pradžių pavartė Antano
Tamošaičio knygą, ieškodama
tautinių motyvų, tačiau paste
bėjo, kad tie raštai netinka
margučiam, ir tik vieną ar kitą
galėjo pritaikyti. Todėl jokio iš
paišyto rašto nenaudoja — vis
kas iš galvos. Pasižiūrėjus į
margučius matyti rugių varpos,
stilizuotas tautinis raštas, sti
lizuotos tulpės, kur ne kur Rū
pintojėlis, ir menininkės silp-

Jadvyga Penčylienė

nybė — penkialapės neužmirš
tuolės, pasakoja, kad pažįstami
dažnai užprašo margučius, kad
"tik butų su rugių varpom" ..
Rezultatas: visi margučiai skir
tingi — nė vienas nesikartoja.
Raštai nepaprastai smulkus, ir
sunku tikėti, kad pensininkės
rankos dar pajėgia tokias deta
les išdrožti.

o gražiauM.u IMTI Į
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paraštė

(Atkelta iš 3 psl.
Jau dukart šįmet atsilankė į
Lemont'ą amerikiečių skaučių
(Giri Scouts) grupė pasigrožėti
Jadvygos Penčylienės margu
čiais ir pasimokyti jos techni
kos. Mergaitės stebėjosi, kad p.
Penčylienės rankose tik keli
brūkšniai su peiliuku, ir jau pa
sidaro gėlytė. Aišku, ne visoms
tas metodas buvo lengvas iš
mėginti — ir kai kuriom geriau
sekėsi negu kitom. Susidomė
jimas buvo labai didelis ir tikimęs, kad ir toliau tęsis amer:
kiečių tarpe. O Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje Čikagoje
jau kurį. laiką Jadvygos Pen
čylienės margučiai yxa išstatyti
ir parodai, ir pardavimui drau
ge su kitų menininkių margu
čiais.
Kartu su margučių paroda
Lietuviu dailės muziejuje vyk
sta ir kita paroda — vaikų su
negalia piešinių paroda "Kas

Nors Jadvyga Pencyiiene jau
yra buvus perspėta "paslapties
neišduoti", ji mielai ir atvirai
paaiškina savo metodą Pir
miausia, kiaušinius labai kietai
išverda. Tada nudažo, vartoda
ma rūbams dažus "Rit' Spalvos
gali būti įvairios, ir ji neturi
jokios ypačiai mėgstamos spal
vos Tik svarbu, kad butu tamsi
spalva 'Parodoje matome juo
dą, ruda. violetinę, mėlyna, ža
lią, ir raudoną ... visos tamsios.'
Tada ji parenka rasta pagal
kiaušinio formą ir spalva. Ji lai
ko peiliuką Kaip pieštuką, ir var
toja lengvuv brūkšnius Kartai-;
peiliukas paslysta, ir tada reik
ia įtraukti netikėtą brūkšnį t
raštą: "galvoju, nemanau, kad
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kas bus.

mane džiugina". Jadvyga Pen
čylienė sako, kad jai, kaipo bu
vusiai mokytojai, tas parodų su
tapimas yra labai reikšmingas,
nes šitaip ji "gali parodyti tokią
draugystę su Lietuvos vaiku
čiais..." Margučių paroda tęsis
iki balandžio 6 dienos.
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kiaurą — skelbiant kaip kažko
kią didelę naujieną Prisikėlimo
tiesos dekonstravimą, kai visa
tai būtume galėję patirti, pasisakitę jau 19-ojo amžiaus kai
kuriuos mąstytojus. Todėl buvo
malonu pamatyti šios savaitės
U.S. Neivs and World Report
numerį, kuriame rašantis Jeffery L. Sheler pakankamai pro
tingai susieja krikščioniškojo ti
kėjimo tiesas su šiandieninio
žmogaus rūpesčiu: kas, jeigu iš
viso kas. laukia mūsų po mir
ties 0 Ir sako, jog dabartiniai as
tronomijos, fizikos, biologijos
mokslai kaž kaip palieka galim
ybe žmonėms tikėti į pomirtinį
gyvenimą (gal čia neteisingai
vartojama sąvoka "gyvenimas")
— bet vis vien pripažįstama
tam tikra forma tos paslapties,
kurią krikščionys per Velykas
švenčia.
Kaip bebūtų, niekada tikintie
ji nelaukė, kad jų pasaulėvaiz
dis būtų patvirtintas mokslinin
kų, bet taip pat priešinosi ir jo
paneigimui Kažkaip malonu,
kad mūsų laikais tam vadina
mam "mokslo ir religijos kon
fliktui", atrodo, yra priimtos pa
liaubos. Bet iš kitos pusės —
lyg tai būtų svarbu, lyg tai būtų
svarbu tai daugumai žmonių,
kurie visada egzistenciškai yra
išgyvenę savo žemišką likimą
— jo klausimams ieškoję atsa
kymų visur: religijoje, literatū
roje, mene, turbūt liūdniausia,
mūsų laikais — politikoje.
* * •
Ateinančio sekmadienio rytą,
Viešpaties Prisikėlimo šventės
rytą, rinksimės ją švęsti: Čika
goje Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo bažnyčioje. Marąuette
Parke. Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje. Brighton Park'e, Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje, Lemont, Illinois, visose
kitose lietuviškose parapijose
Aru rikoje. Lietuvos bažnyčiose,
';;•..t- \r visi kiti tikintieji, balti,
u< di, azijiečiai ir įvairiausi ki
tokie žmonės visame pasaulyje.
Ir visi mes giedosime kokią nors
versija Linksma diena mums
nušvito", ir visi nes būsime
Viešpaties Dievo galutinės žmo
nija' duodamos malonės gavėįai
išgelbėjimo iš mums skir
tos mirties į Jo dovanojamą "Jo
mylimiems kurmiams" būsimo
jo amžiaus gyvenimą

