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KE IN Lietuviškoji broluva Amerikoje — Lietuvos vyčiai 
ANTANAS ADOMĖNAS 

Dėmesys literatūrai 
Poezijos dienų Chicagoje proga 

W i l l i a m Wolkovich-Valkavič ius . 
L i t h u a n i a n F r a t e r n a l i s m : 75 
Y e a r s of U . S . K n i g h t s of L i thu -
a n i a . Brooklyn, New York: Kn igh t s 
of L i t h u a n i a , 1988. 304 psl . K a i n a 
( m i n k š t a i s viršeliais) — 20 dolerių. 
G a u n a m a „ D r a u g e " . 

Kai pastaruoju metu, tiesiog 
kvapą su la ikydami , sekame 
įvykius tėvynėje, ar pagalvojame, 
kiek prie mūsų tautos atgimimų 
y r a pr is idėjus i ir pr is ideda 
grožinė li teratūra. Juk ten verda 
ne vien politinė, bet ir kultūrinė 
kova. O tautų istorijoje jau taip 
yra, kad tik subrendus kultūriš
kai, ateina ir politinis sąmonin
gumas. Visa tai liudija ir naujųjų 
laikų mūsų tautos istorija. Tai 
liudija ir dabartis, kai, rūpin
damiesi savo tautos išlikimu, 
kreipiame akis ne vien į poli
tinius veikėjus, bet ir į kultūri
ninkus, ypač į rašytojus. O širdį 
ir protą stiprinančių pavyzdžių 
apstu ir praeityje ir dabartyje. 

Štai artėja kasmetinės ir tra
dicinės, šį kartą jau šešioliktosios 
Poezijos dienos Chicagoje, kurios 
čia bus gegužės 26 d. (penkta
dienį) ir gegužės 27 d. (šeš
tadienį). Programa abudu vaka
ru vyks Jaunimo centro mažojoj 
salėj ir prasidės 7 vai. 30 min. 
Kaip rodo iškabintuose plaka
tuose portretai, šiemet pagrin
dinis dėmesys skiriamas Kris
tijonui Donelaičiui ir Antanui 
Miškiniui. Kodėl? 

Nuo Kristijono Donelaičio, di
džiojo mūsų literatūros klasiko ir 
mūsų grožinės literatūros pradi
ninko, gimimo šiemet suėjo 275 
metai. Sukaktis iškilmingomis 
akademijomis minima tėvynėje ir 
prisimenama visame literatūros 
pasaulyje. Ir yra kuo didžiuotis ir 
ką prisiminti. Juk su Donelaičiu 
lietuvių literatūra tiesiog stebuk
lingai iš karto pakilo į tarptau
tines aukštumas. Tik įsisąmonin
kime — Donelaičio Metai parašyti 
18-ame amžiuje, kada kitos 
šiaurės rytų Europos regiono 
tautos toli gražu dar negalėjo 
pasau l iu i pa t e ik t i Metams 
prilygstančio veikalo. Juk ir 
lenkai dar neturėjo nei Adomo 
Mickevič iaus , nei J u l i a u s 
Slovackio, nei Cipriano Norvido. 
Suomiai t a ipg i da r nebuvo 
išsispausdinę savo Kalevalos. O 
estų, latvių ir gudų naujosios 
literatūros, galima sakyti, tebe
gulėjo dar tik vystykluose. Ir 
kur būtų ats idūrus lietuvių 
literatūra, jeigu ne Mažosios Lie
tuvos germanizacija ir jeigu ne 
barbariškasis spaudos draudimas 
Didžiojoje Lietuvoje. O vis dėlto ir 
per šias bedugnes lietuvių litera
tūra peršoko ir su išliekančiais 
vardais atėjo iki šių dienų Poezi
jos pavasarių Lietuvoje ir iki 
Poezijos dienų išeivijoje. 

Chicagoje pirmoji jų diena 
(penktadienio vakaras) skirta 
akademinei, rečitalinei ir muzi
kinei Donelaičio temos pro
g rama i . Naujas žvilgsnis į 
Donelaičio kūrybą ir tos kūrybos 
impulsai šių dienų poezijai ir 
muzikai, kurių il iustraciniai 
pavyzdžiai bus pateikti vakaro 
programoje, turėtų pagruzdinti 
kiekvieną, dar kultūriniu in
teresu gyvą lietuviškąją širdį. 

Iš pogrindžio ir iš Sibiro gula
gų šiandien išnyrančiai mūsų 

l i teratūrai ski r ta gera dalis 
antrosios dienos vakaro pro
gramoje. Šiai krauju ir kančiomis 
grūdintai lietuvių li teratūrai šį 
kartą atstovaus poeto Miškinio 
kūryba, tie ant cemento maišo 
skiautelių rašyti tremtyje eilė
raščiai, pasiekiantys žmogiško
sios kančios ir žmogiškosios stip
rybės viršūnes. Į abiejų vakarų 
programą įsijungs dar ir čionykš
čiai gyvieji poetai bei poetės. Taip 
šių metų Poezijos dienose Chica-
goj į vieną poezijos puokštę bus 
suskinti ir garbingosios praeities, 
ir ištvermingosios dabar t i e s 
mūsų poezijos žiedai. 

Kai šių dienų Lietuvoje tiek 
dėmesio skiriama po dešimtme
čių košmaro a t g i m s t a n č i a i 
literatūrai, kai pati l i teratūra 
tenai yra to visuotinio tautinio 
atgimimo labai reikšminga dalis, 
neatsitikime nuo to kūrybinio 
ūpo ir išeivijoje. Pasidžiaugti ir 
čia turime kuo. Tik reikia neuž
miršti, kad Poezijos dienos yra čia 
pat ir kad reikia į jas nueiti. 

O šia proga reikia neužmiršti ir 
tai, kad aplamai literatūra yra 
pats tvirčiausias tautos kelio 
pagrindas į kultūrinę ir poli
tinę nepriklausomybę, į tautos 
subrendimą savo aukščiausiai 
misijai. Be ki ta ko, š iemet 
minime ir Varpo šimtmetį, tuo 
pačiu ir Vincą Kudirką. O jis 
turbūt gerai žinojo, ką daro, kai 
1889 metais Varpo pirmajame 
numeryje po laikraščio vardu 
užrašė: „Literatūros, politikos 
ir mokslo mėnesinis laikrasztis". 
Taigi pirmiausia litearatūros! 
Atsiminkime tai ir supraskime. 

k . b r d . 

Kai perskaičiau pirmuosius 60 
pus lap ių Va lkav ič i aus 304 
puslapių apimties monografijos 
apie Lietuvos vyčių gyvavimo 
periodo pirmuosius 75 metus, pir
moji mintis, kuri šovė man į 
galvą, buvo: „kas yra istorija?" 
„Histos" graikų kalboje reiškia 
aust i tinklą. Mokslinis tyrinė
tojas Valkavičius, nelyginant 
audėjas, audžia iš komplikuotų 
faktų tinklą-istoriją. Sugre-
t inti-suausti faktai nušviečia 
daugelį klausimų: religija, etniš
kumas, mišrios vedybos, dvilypė 
ištikimybė, pirmosios lietuvių 
a t e i v i ų bangos s a n d ū r a su 
antrąja lietuvių banga Ameriko
je , finansai, kultūra, tarpusavy 
iškilę aštrūs klausimai, pavyz
džiui, ar ateiviai yra lietuviai, 
ar lietuviai-amerikiečiai. Tokie 
klausimai veda į asmenines ir 
grupines istorines dilemas. Tai 
liečia ne tik pirmųjų, originaliųjų 
vyčių palikuonis, bet ir visus 
ki tus lietuvių ateivių palikuonis, 
ir tuos, kurių šaknys siekia lietu
vių bendruomenę Amerikoje dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą, ir 
tuos, kurie čia įsikūrė po Antrojo 
pasaulinio karo, sudarydami dar 
vieną sluoksnį Amerikos lietuvių 
bendruomenės . Valkavič iaus 
veikale, tarsi veidrodyje, atsi
spindi faktai ir problemos, vy
čiams mėginant suderinti savo 
siekius bei klausimus, jiems 
i šky l anč iu s amer ik ie t i škoje 
aplinkoje. 

Knygoje užtinkama daug staig
menų, kurios tarnauja ne kai 

* Recenzentas Antanas Adomėnas, 
jgi.ies daktaro laipsni iš intelektualinės is
torijos University of Chicago 1986 metais, 
šiuo metu dėsto lyginamąją intelektualinę 
istorija tame pačiame universitete. 

kurių aspektų sensacingumui pa
ryškinti, bet greičiau kaip dalis to 
audinio, kurio pagalba norima su 
skaitytoju vaizdžiai pasidalyti is
toriniais faktais. Viena iš tokių 
staigmenų, bent šiam skaitytojui, 
buvo Lietuvos vyčių steigėjo 
Mykolo Norkūno komplikuotas 
charakteris ir gan audringas 
gyvenimas. Caro valdomoje Lie
tuvoje Norkūnas buvo lietuviškų 
knygų iš Prūsų knygnešys. 
Atvykęs į Ameriką, jis persimetė 
į lenkišką sferą, organizavo lenkų 
bendruomenes ir 1903 metais 
pats vedė lenkaitę. Vedybų metri
koje jo pavardė įregistruota 
Norkun, n e Norkūnas. J i s 
priklausė lenkų parapijai ir 
šeimoje kalbėjo lenkiškai. Tačiau, 
praėjus kiek laiko nuo jo mišrių 
vedybų, Norkūnas įsitraukia į 
grynai lietuvišką veiklą ir joje 
pasilieka ligi savo gyvenimo pa
baigos. Su šiltu jausmu jis buvo 
savo bendraminčių vadinamas 
„Gerbiamasis *Vyčių t ėvas" . 
Mykolas Norkūjąas (1869-1952), 
kurdamas Lietuvos vyčių or
ganizaciją Massachusetts"yatet-
tybėje 1913 metais, pats buvo 
jau 43 metų amžiaus. Dauguma 
pirmųjų vyčių buvo apie 20 metų 
amžiaus, jauni žmonės, o kai 
kurie ir dar jaunesni. Nereikš-
damas savo paties nuomonės, 
Valkavičius visa tai pateikia tik 
kaipo istorinius faktus. Aplamai, 
autorius faktus pateikia balan
suotai, pvz., apie etninę identi
fikaciją Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, panaudodamas jau 
turimus tuo klausimu šaltinius. 

Autorius nenusigręžia nuo jaut
rių klausimų. Jis kalba apie 
mišrias vedybas. Valkavičius 
apžvelgia 1943 metų vyčių 
metraštyje įdėtus straipsnius 
apie mišrias vedybas ir iš jų ifr 
skaito, jog vyčių įkūrėjas „prieš 
40 metų pats sukūrė tokias miš
rias (etniniu atžvilgiu) vedybas. 
Negalėdamas atitaisyti savo 
padarytos klaidos, jis norėjo 
kitus apsaugoti nuo tokios pat 
klaidos*'. Valkavičius nurodo, 

Kun. Vincas Vaika\ ičius-VV'illiam Wolkovich 

kad vedybos už lietuvių 
bendruomenės ribų jau buvo 
reiškinys vyčiuose prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, ir iš turimų 
šaltinių matyti baiminimasis, 
kad tai yra kliūtis etninio identi
teto išlaikymui. Vyčių spaudoje 
pirmą kartą tai buvo iškelta jau 
1912 metais, aidėjo iš metų į 
metus net ligi 1950 metų, kai 
vyčių organizacijos narė Helen 
Shields viešai paskelbė: „Kai 
svarstote vedybų klausima, pasi
rinkite sutuoktiniu vieną iš sa
vųjų (choose your own)'\ Po kelių 
dešimtmečių priešinimosi miš
rioms vedyboms, tas bruožas 
vyčiuose, atrodo, išnyko 1959 
metais . Tais metais vyčių 
žurnalas, lyg ir simboliškai, įsi
dėjo žinią apie organizacijos 
vyriausios finansų sekretorės 
(Supreme Financial Secretary) 
Vinifred Skudas sužieduotuves 
su Robert Reardon iš South Bos-
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v j i K x l £ j O | C 1989 m. gegužės 26 d. ir 27 d., 7:30 v.v. 
Jaunimo centro 
mažojoje salėje 

Šešioliktųjų Poezijos dienų Chicagoje plakatais, suprojektuotas dailininko Petro Alekso*. 

ton. Tai ir buvo tie metai, kai 
vyčių organizacija priėmė į savo 
tarpa jos narių nelietuvius su
tuoktinius kaip bendradarbius 
(associate members). Kontekste 
taip pat nusakoma ta „vilkduo
bė" (pitfall), kai pasikeitusiomis 
sąlygomis veikia judamumo 
„spąstai" (mobility trap), t.y. kai 
atsiduriama padėtyje, kuri neiš
vengiamai veda už savo etninės 
bendruomenės ribų. Pavyzdžiui, 
kai daug žadantis inžinierius, 
gydytojas ar kurios kitos srities 
profesionalas, pasirinkdamas 
darbo vietą, turi išsikelti už savo 
e tn inės bendruomenės ribų. 
Valkavičiaus veikale šitokie 
atvejai, kaip ir kiti pagrindiniai 
klausimai, yra atitinkamuose 
skyriuose suformuluoti, apibrė
žiant jų procesą ir vykdomus 
jiems sprendimus. Normaliai ši
toks procesas ir sprendimai 
vyksta nematomai, todėl dažna 
l i te ra tūra apie etnines ben
druomenes Amerikoje tėra nos
talgijos raiškos ir vaizdinių pa
veikslų rinkinys. Tuo tarpu 
Valkavičiaus veikale galima 
matyti etninės bendruomenės 
funkcijas, kurios yra šios: 
išlaikyti gyvas savo tautines tra
dicijas, sąmoningai pasirinkti 
bendravimą su saviškiais, or
ganizuoti visuomenine struktūrą, 
teikti galimybes asmenims įgyti 
nuosavą tapatybę, gyvenant 
didelėse Amerikos bendruome
nėse už savo mažos, trapios tau
tinės bendruomenės ribų. 

Nors Valkavičiaus monogra
fijos didesnės dalies centre yra 
pirmoji lietuvių ateivių banga į 
Jungtines Amerikos Valstybes, 
jis betgi pasiūlo ir naujų įžvalgų 
apie Lietuvos vyčių giminingumą 
kai kurioms organizacijoms 
Nepriklausomoje Lietuvoje (pvz., 
pavasarininkamsl Ta giminystė 
tęsiasi ir siekia pokario erą. suei
dama j sandūrą su naujaisiais 
lietuviais ateiviais iš Europos 
1949-1951 metais. Pasinaudo
damas pirminiais vyčių organiza
cijos duomenimis, autor ius 
nušviečia vyčių padėtį, tuo pačiu 
metu neprarasdamas simpatingo 
žvilgsnio į šių naujųjų ateivių 
skausmingą patirtį. Bet jis nei 
vienų, nei kitų neglosto, aprašy
damas jų abipusį pasipriešinimą 

vienų kitiems ir abipusį vieni 
kitų nesupratimą. 

Aš pats buvau per jaunas būti 
tos eros liudininku, bet jautrią 
stygą palietė autorius, rašy 
damas, kad „kai kuri- ateiviai 
greit užmiršo tuos, kur e prisiėmė 
sau teisinę atsakomybę už jų 
atvykimą į šį kraštą. Ateiviai 
savo ,sponsorių' jau nė didžiųjų 
švenčių metu nebeprisimena" 
Kadangi Valkavičiaus Lithu
anian Fraternalism skaičiau 
prieš Kalėdų šventes eik p< 
40 metų parašiau laiške . -enč 
proga Salasevičių-Savage št; m 
į Worcester, Massachusetts. p<. 
aiškindamas, kaip man šitok 
dėkingumo jiems jausmas girr 
širdyje. O jis gimė, kaip minėjai 
perskaičius Lithuanian Fraterr' 
lism! Šituo aš norėčiau atkrei 
tų galimų skaitytojų dėme 
kurie irgi yra užmiršę tuos sa 
geradar ius — „sponsorius . 
Kreipiu į tai dėmesį, nes tai yra 
žingsnis į konstruktyvią konfron
taciją su istorine tarp tų dviejų 
lietuvių ateivių bangų neišspręs
ta problema — padėtim. Šitai 
knygos autorius dokumentuoja 
istoriškai. Bet ir vėl, jis nebeda 
pirštu į kaltinamąjį, tik atjaus-
damas pažymi problemą, nei teis
damas, nei užsimerkdamas, pro 
šalį praeidamas. 

Iš esmės Valkavičius yra isto
rikas, jis plečia istorinį aspektą, 
o teoriškai yra taupus. Tai veikia 
skaitytoją gaivinančiai. Savo ra
šymo būdu jis taiko į skaitytojo 
galvojimo lygį, t.y. į tokio skai
tytojo, kuris gilintųsi į tą epinį 
pasakojimą, apimantį 75 metų 
laikotarpį. Istorinė šviesa čia 
sklinda iš to audinio-tinklo. kurį 
istorikas naudoja norimų aspektų 
išryškinimui, kontroliuodamas 
istorines sąvokas ir jas tiksliai 
pritaikydamas asimiliacijos klau
simui. Kitaip sakant, skaitytojas 
į šį veikalą gali gilintis dauge
riopai — kiekvienas matimtaškis 
bus savo ruožtu teisingas: ar, 
pavyzdžiui, kaip Lietuvos vyčių 
istorija, ar kaip langas į pirmą
ją lietuvių ateivių į Jungtines 
Amerikos Valstybes bangą, ar 
dalis JAV etninių bendruomenių 
istorįjos (nes ir ji yra įvykių 
grandinė, kurią 1930-aisiais 
metais suformulavo Louis 
Adamic, norėdamas užregistruo
ti etninę patirtį Amerikoje, kad ji 
galėtų būti naudojama istorinei 
analizei ir grupinės patirties tam 
tikrų periodų pritaikymui asi
miliacijos teorijos tikslams). 

Kaip jau anksčiau minėjau, 
Valkavičiaus rašymo būdas ir jo 
veikalo apimtis pareikalavo 60 
puslapių įvairių temų. Viena iš jų 
įjungia sociologo, etninių bend
ruomenių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse tyrinėtojo Andrevv M. 
Greeley teoriją ir jo pateiktus 
etninės asimiliacijos šešis tarps
nius. Pažymėtina, kad Greeley, 
kaip ir Valkavičius, yra įšventin
tas Romos Katalikų Bažnyčios 
kunigas: bet nei vienas, nei kitas 
tuo nesiremia, pirmenybę jie 
teikia savo, kaip tyrinėtojų, dar
bo vertei, kuri ir turi pateisinti jų 
įžvalgas. Skaitant Lithuanian 
Fraternalism, visus šešis Greeley 
nubrėžtus tarpsnius galima rasti 
ir Valkavičiaus analizėje. Štai tie 
šeši etninės asimiliacijos tarps
niai: 

1) Kultūrinis sankrėtis (pirmo
ji naujojo ateivio patirtis) 

2) Organizacija ir savo tapa
tybės sąmonė 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Poezijos dienų Chicagoje išvakarėse 
Kalbamės su Algirdu Titum Antanaičiu 

— Ateinantį penktadieni ir šeš
tadienį bus šešioliktosios Poezijos 
dienos Chicagoje. Girdėjome, kad 
ir jūs su Antru kaimu jose daly
vaujate... 

— Galėčiau atsakyti: „taip", 
bet reikėtų ir kiek plačiau paaiš
kinti. Formaliai, kaip ir anks
čiau, Poezijos dienų seimininkės 
yra Jaunimo centro Moterų klu
bas. Man tekc tik galutinis pro
gramos sudarymas ir dalis jos pa-
ruooirao. Nors ir prie to daug pri
sidėjo nuolatinis ankstyvesniųjų 
programų organizatorius poetas 
Kazys Bradūnas, mane iniciaty
vos imtis prisikalbinęs šių metų 
pradžioje Tau tada jis taip pat 
siūlė ir pirmosios dienos tema
tiką, ir formą, ir ką reikėtų kvies
ti ja: atlikti... Beveik viskas ir 
man atrodė priimtina, tik reikėjo 
gauti sutiki raus... 

— Spėju. *ad kalbate apie Do-
leliič' Hą penktadienio (ge-

č J dienos) vakarą... 
Teisingai. Kadangi jo 275 

et 4 gimimo sukaktis išpuolė 

Rita Markelytė-Dagienė 

jau Naujųjų metų dieną, bent 
Lietuvoje ją jau daug kur minėjo 
ir apie tai rašė... Ir čia programą 
stengėmės sudaryti ir įdomią, ir 
įvairią. Apie Donelaitį kalbės Illi
nois universiteto Lituanistikos 
katedros vedėjas profesorius Bro
nius Vaškelis. Donelaičio kūry
bą skaitys antrakaimietės Vida 
Gilvydienė ir Alida Vitaitė, o taip 
pat ir aš pats. Mums talkinin-

Antro kaimo kolektyvo nariai ruošiasi šiemetinių Poezijos dienų programai: 
Algirdas Titus Antanaitis. Vida Gilvydienė, Julius Lintakas ir Alida Vitaitė. 

kaus Julius Lintakas... Skaitysim 
vieną ilgoką pasakėčią „Lapės 
ir gandro česnis" ir ištrauką iš 
Metų apie sugrįžtančią vasarą, 
apie Adomą ir Ievą... Kristi
jono Donelaičio Metų poezijos • 
muzikinę interpretaciją pateiks 
muzikė ir solistė Rita Dagienė. 
Kazys Bradūnas skaitys savo 
poeziją Donelaičio motyvais... 

— Kaip vyksta pasiruošimas? 
— Repeticijas pradėjome prieš 

pora mėnesių. Nelengvas tas Do
nelaitis. Ne vien jo hegzametrai, 
bet ir žodynas nėra mums įpras
tas, bet kada įsiskaitai ir įpranti 
— tikrai smagu pasiklausyti. Iš 
Bostono (kur gegužės 7 dieną su 
Antru kaimu atlikom programą 
„Laisves varpo" lietuviškos radi
jo valandos 35 metų sukaktuvi
niame minėjime) parsivezem po 
naują plokštelę, mus kvietuaio 
Petro Viščinio dovanotą, kurioje 
lietuvišką poeziją skaito Henri
kas Kačinskas. Skaito jis ir 
Donelaičio gabalą. Puikiai skam
ba! Ir mums bus didelis įkvė
pimas, nors tekstus visai kitokius 
pasirinkome... 

— O SeStadienį, gegužės 27 
dieną, kaip iš plakatų matyti, bus 
vakaras skirtas Miškiniui? 
— Ne visas. Pirmiausia savo 

kūrybą skaitys dvi iškiliausios 
išeivijos moterys poetės: Liūne 
Sutema ir Julija Švabaitė. Nors 
jos abi čikagietės, bet mes labai 
retai kada jų kūrybą čia girdime. 

Jas pakviečiau tuojau pat, apsi
ėmęs Poezijos dienų programos 
sudarymą. Joms sutikus, galvo
jau, kad to ir užteks. Bet tuo 
laiku mus pasiekė iš Lietuvos 
tas Pergalės žurnalo numeris 
(1989, Nr. 1), kuriame išspausdin
tas Antano Miškinio Sibiro trem
tyje parašytos poezijos ciklas 
„Psalmės"... Abi mūsų poetės 
ėmė mane įkalbinėti, kad vieną 
vakaro dalį paskirtumėm sibiri-
nei Antano Miškinio poezijai. Per 
daug įkalbinėt, žinoma, nė nerei
kėjo: Miškinis visada buvo mano 
mėgiamiausias poetas... O tai la
bai jaudinanti, labai dramatiška 
poezija, jo rašyta slaptai, ant ce
mento maišelių popieriaus... Sun
ku ją skaityti neverkiant... Bet 
skaitysim, kartu su Vida Gilvy
dienė ir Alida Vitaitė... 

— Keli to ciklo eilėraščiai buvo 
išspausdinti ir „Draugo" kultūri
niame priede. 

— Skaičiau... Teisingai kriti
kas Vytautas Kubilius „Psal
mes" vadina „tautos kančių met
raščiu". Ne veltui jis sako, jog tai 
„viena iškiliausių visos Antano 
Miškinio lyrikos viršūnių" arba 
vadina tai „kenčiančios tautos 
apoteoze"... > 

— Ką dar norėtumėt tarti čika-
giškei publikai? 

— Kad jos labai lauksim ir jog 
nuoširdžiai tam ruošiamės. Ži
nau, kad muzikė Rita Dagienė 
melodijas (Kazio Bradūno parink
tiems) Donelaičio tekstams pra
dėjo komponuoti tuoj po savojo 
rečitalio Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje... Žinau, kad ir poe
tė Liūne Sutema, ir poetė Julija 
Švabaitė turi naujos, niekur 
negirdėtos įdomios poezijos... Žl-
nau, kad mes daug dirbam, o 
bedirbdami vis labiau įsimylim ir 
į Donelaičio, ir į Miškinio poezi
ją... Bet taip pat žinau, kad 
gegužės mėnuo Chicagoje labai 
gausus visokiausiais kultūriniais 
renginiais ir kad daug jų įvyks 
per tą patį šventinį savaitgalį, 
tame pačiame Jaunimo centre. O 
vis tiek turiu vilties, kad ir Poezi
jos dienų publika nepamirš... Abu 
vakarai vyks mažojoje Jaunimo 
centro salėje ir prasidės 7:30 v.v., 
kaip parašyta puikiuose dailinin
ko Petro Aleksos padarytuose 
plakatuose. 
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PAVASARĮ 

Lionė Sutema Nuotrauka Jono Kuprio 

mano šešėlis žydi 

Sniegui tirpstant renkuosi vietą — 
mano šešėlis nori žydėt. 
Svaiginant atodrėkio vėjui, 
ieškau vejos, 
ieškau atokaitos, 
ieškau užuovėjos, 
mano šešėlis ruošias žydėt — 
dar prieš pirmąją žalumą, 
mano šešėlis turi žydėt -^ ' 

u • c»$v&&&f>«i 

Vandeniui putojant kiemuose, 
vandeniui tekant gatve, 
vandens apsemtą vidudienį 
staiga jaučiu, kad lieku viena — 

plaukia mano šešėlis, 
lyg kranto atplaiša paplauta — 
ir plyšta gelsvi purslai, 
ir žydi purienomis saulėje — 

Sakiau, kad tau dovanosiu žydintį krantą 
Vaikystės Upokšnio 
šį pavasarį, 
dar prieš pirmąją žalumą — 

medis atgyja 

Įskiepijau griaustinio lietum palangę 
ir laukiu tyli — 
Įskiepijau žaibu tėvo perdžiūvusią lazdą 
ir laukiu rami — 
Įskiepijau kartėliu mediną koją, 
mūsų gatvės batsiuvio — 
ir šį rytą, anksti, 
dar prieš saulės tekėjimą, 

laša klevo sula iš palangės, 
laša beržo sula iš tėvo lazdos, 
sunkias vyšnios sakai iš medinės kojos 
batsiuvio, tebegyvenančio 
pirmajam pasauliniam kare — 

Sakiau, kad mes turėsime klevą 
akmenim grįstam kieme — 
Sakiau, kad mes turėsim beržyną 
mūsų akligatvyje — 
Ar nesakiau, kad turėsime vyšnių sodą 
miesto lūšnyne? 
Tik kas mums kukuos gegute? — 

nerašau laiškų 

Rovėjų, rovėjų, rovėjų — 
vien dilgės, dagiliai ir mėtos — 
susipynę šaknys, neišplėšiamai. 
Neturiu kur sėti, 
neturiu ką sėti — 
tik ravėju, ravėju 
ir atkakliai tyliu — 

Bijau nudilgint, bijau įskaudint, 
nenoriu apkartint — 
Pavasarį 
nerašau laiškų. 

Iš eilėraščių rinkinio Badmetis (Chicaga: Jū
rų skautijos korporacija „Gintaras", 1972). 

Ramojus Vaitys 

Griaupštmės žlergždva; 
arba pasižvalgymas po Pietų Afriką 

(Tęsinys) 
Safari 

Safari! Kaip egzotiškai, kaip romantiškai 
skamba tas su Afrikos gyvenimu susijęs žodis! 
Swahili kalboje jo originali reikšmė yra 
„kelionė", o dabartinėse vakariečių kalbose jis 
reiškia: iškylą į gamtą arba žvėrims medžioti, 
arba tik į juos pažiopsoti ir juos nufotografuoti. 
Taigi tose Afrikos valstybėse, kur stambie
ji žvėrys dar nėra visai išnaikinti, yra rengiami 
dviejų rūšių safariai — medžiokliniai ir foto
grafiniai. 1 vieną iš tokių fotografinių safarių 
ir mudu su žmona įsirašėme, per kelionių agen
tūrą JAV-ėse jau iš anksto rezervuodami vietą 
viename iš keliolikos privačių draustinių, išsi
dėsčiusių palei vakarinę sieną garsiojo Kruger 
National Park (kuris savo ruožtu irgi yra žvė
rimis gausus draustinis, pats didžiausias Pie
tų Afrikoje). Kiekvienas iš tų privačių draus
tinių turi vadinamą safari nę stovyklą, suside
dančią iš namukų turistams ir visokių ūkinių 
pastatų, reikalingų turistų patogumui. Mūsų 
išsirinkto draustinio/stovyklos pavadinimas— 
Londolozi, kas zulų kalboje reiškia ..išlaikyti, 
išsaugoti". 

Kelionė i Londolozi prasidėjo Jonapilio 
oruostyje. Pilno dydžio lėktuvas (B-737) per 45 
minutes nuskraidino mus į Skukuza miestelį 
— iš tiesų prie mažiuko oruosčio jokio miestelio 
nebuvo matyti, vien tik retas, žemų medžių ir 
krūmų miškas iš visų pusių, angliškai vadi
namas arba ,.bush country", arba „scrub 
forest". Oruostis — mažiausias, kokį tik galima 
įsivaizduoti, nes jis aptarnauja tik vienintelį 
komercinį skrydį per parą, ir greta tūptakio 
matomi pastatyti tik trys dviviečiai lėktu
vėliai. Oruosčio pastatas su šiaudiniu, dvi
šlaičiu, labai stačiu stogu, nors sienos mūrinės 

ir viduje visi civilizacijos patogumai. Susi
randame Volkswageno autobusiuką su užrašu 
„Londolozi", ir, kai susirinko likusieji tos 
stovyklos svečiai, pajudėjome. Kelionė truko 
arti valandos; kelias baisiai duobėtas ir dulkė
tas, nes, matyt, neapsimoka jį asfaltuoti. Atvy
kome į stovyklos automobilių aikštelę, lygiai 
taip pat dulkiną ir duobėtą. Joje po akacijų 
medžiais sustatyti penki angliškos gamybos 
džipai, „Landrover" tipo. Tai transporto 
priemonė, kuria mes naudosimės Šiandien ir 
dar dvi dienas, iškylų į gamtą metu. Kadangi 
atvykome apie pirmą valandą, tai dabar yra 
siestos metas — visi ilsisi, išskyrus restorano 
personalą. Po pietų juodieji nešikai mus 
nuvedė į mums skirtą trobelę — mūrinę, baltai 
tinkuotą, su veranda iš priėjimo durų pusės, 
su šiaudiniu stogu ir be lubų! Pažvelgus į viršų, 
matyti visa stogo struktūra — stogo kazilai ir 
gegnės iš apvalių rąstų, matyti kaip šiaudų 
gniūžtės prie gegnių pririštos. 

O tie Šiaudiniai stogai ir lubų nebuvimas 
— tai tikra palaima karštame ore, nes trobelė 
neįkaista, lieka tokios pat temperatūros, kaip 
ir laukas. Mat toks stogas praleidžia orą, visą 
laiką vyksta vėdinimas, net ir vėjui visai 
nuščiuvus. Šitoks, kad ir primityvus apsigy
nimas nuo karščio yra reikalingas, nes dienos 
meto temperatūra čia būna daugiau kaip 90 F. 
Užtat vakare maloniai atvėsta, ir galima 
puikiai miegoti be vėsintuvo pagalbos. 

Šiaip visa likusi trobelės įranga yra 
moderniška — vonios įranga yra kaip ir kiek
viename moderniame viešbutyje. Durys iŠ 
lauko į kambarį yra be užrakto iš lauko, tik 
rūbų spinta yra užrakinama — tai vienintelė 
vieta savo vertybėms laikyti. Atrodo, kad 
vagių čia per daug nesibijoma — dėl labai 

nuošalios padėties vieninteliai vagys galėtų 
būti tik pačios stovyklos personalas. 

Kas labai į akį krenta — tai faktas, kad 
stovykla nėra apsupta jokia tvora apsaugai nuo 
žvėrių. Žinovai tvirtina, kad nei žolėdžiai, nei 
plėšrūnai neranda jokio reikalo į stovyklos 
rajoną užklysti ne tik dienos metu, bet ir naktį. 
Lengvai tuo patikėję, einame ramiai miegoti 
prie neužrakinamų stiklinių durų, kurias ir 
dvesiantis liūtas lengvai galėtų išmušti'su 
vienu letenos taukštelėjimu. 

Stovyklos dienotvarkė visad ta pati: 5:30 
vai. iš ryto prižadina koks nors juodas tarnas. 
Svečiai turi tik pusę valandos atsikėlimui ir 
išgėrimui puoduko kavos, ir lygiai Šeštą 
valandą, dar tamsoj, renkasi prie jiems 
nurodytų džipų. Prasideda rytmetinė iškyla į 
gamtą, užsrtesianti iki maždaug 9:30 vai. 
Sugrįžus į stovyklą — tuoj pusryčiai vadina
moje verandoje (valgykla po šiaudiniu stogu, 
be sienų). Po to, laisvalaikis iki IKK) vai., kada 
servuojami pietūs. Po pietų vėl laisvalaikis iki 
5.30 vai., kada svečiai vėl renkasi į savo džipus 
vakarinei iškylai. Ši trunka irgi apie keturias 
valandas, ir todėl vakarienė prasideda tik 
10:00 v.v. Vakarienė valgoma jau nebe veran
doj, o po atviru dangum, vadinamoje „bomoje". 
Boma — tai smėliu išbarstytas kiemo plotas. 
aptvertas iš vytelių ir žagarų nupinta tvora. 
Viduryje dega laužas, aplink jį sustatyti ilgi 
stalai ir sulankstomos kėdės. Maistas tačiau 
buvo paruoštas ne ant to laužo, o iš virtuvės 
atneštas. Po vakarienės nieko kita nelieka, 
kaip eiti lovop, nes jokių vakarinių pramogų 
nėra. Nėra ir dieną daug kas veikti — galima 
tik eiti ispaniško tipo siestą apturėti arba prie 
baseino laiką praleisti (vanduo buvo labai 
šaltas, vos galima jame penkias minutes išbūti 
— tokio šalto vandens tropikuose kažkaip 
žmogus nesitiki). 

Pats įdomumas šitokio „stovyklavimo" ir 
yra tos keturvalandinės iškylos į gamtą. Tie 
angliški džipai (Landrover) yra žymiai di
desni už amerikietiškus atitikmenis — juose 
yra vietos septyniems keleiviams, vairuotojui 

(kuris atlieka ir iškylos vadovo vaidmenį) ir 
žvalgui. Vairuotojai čia visad yra baltieji, žval
gai — visad juodi. Žvalgo vieta džipe yra 
speciali sėdynė ant kairiojo priekinio rato spar
no (fender); jo pareiga yra išžvalgyti pravažiuo
jamą apylinkę, pastebėti, kur žvėrių yra, ir 
tyliai, tik rankos mostu, nurodyti vairuotojui, 
kur mašiną pakreipti. Tuomet vairuotojas ban
do ten nuvažiuoti, jeigu tik terenas ir augmeni
jos tankumas tai leidžia. Jei ne, tai jis bando 
prie tų žvėrių prisiartinti, važiuodamas jau 
esamais keliukais. O tie keliukai — tai tik dvi 
vėžės, išvažinėtos per žolės paklotę. Reiškia, 
kelias labai nelygus, dulkėtas; tokiais keliais 
greit nepavažinėsi, ir maksimalus greitis, kurį 
mes patyrėme iškylų metu, gal net neprašoko 
30 mylių/vai. Po keturių valandų važinėjimo 
tokiais primityviais keliais jautėmės gerokai 
išvargę, nors, rodos, jokios tikros mankštos 
neatlikę, nebent mankšta galima būtų laikyti 

,Bwana" po sėkmingos Hutų medžioklės-. 

dažną lankstymąsi, norint išvengti arti prie 
kelio augančių spygliuotų medžių. O tų 
spygliuotų medžių ir krūmų čia gausybė 
neišpasakyta — atrodo, lyg kas trečias medis 
šiame draustinyje yra apsiginklavęs spygliais, 
kurie ant vienos rūšies akacijų siekia dviejų 
colių ilgį. Džipo keleiviams, ypač tiems, kurie 
sėdi ant užpakalinio, aukščiausio suolo, yra pa
tartina turėti storą lazdą, kad būtų su kuo tas 
spygliuotas šakas nuo savęs nukreipti. 

Abiejų dėl mūsų saugumo atsakingų 
asmenų ginkluotė yra tikrai apverktina; 
žvalgas turi tik peiliakardį (mačetę), o vairuo
tojas — gana senovišką karinį šautuvą, 
neautomatinį, su šešių šovinių apkaba. 
Paklaustas, ar jis daugiau šaudmenų su savimi 
į iškylą pasiima, mūsų vairuotojas atsakė, kad 
ne. Sako, tų šešių kulkų apkaboj pilnai 
pakanka! Per visą kelionę į brūzgynus 
šautuvas yra laikomas paguldytas virš 
instrumentų lentos, po priekiniu langu — taigi 
lengvai prieinamas, jeigu iškiltų reikalas. 
Landroveriai visi aprūpinti radijo siųstu
vais- imtuvais, ir iškylos laiku tas padargas yra 
dažnai naudojamas: juo vairuotojas palaiko 
nuolatinį ryšį su kitų džipų vairuotojais, 
pasikeičia tokiomis žiniomis, kaip, pavyzdžiui, 
kokioj vietoj yra pastebėtas koks nors didesnis 
žvėrių telkinys arba koks pavienis, bet retai 
užtinkamas gyvulys. Gavęs tokią žinią, mūsų 
vairuotojas skuba į tą vietovę, ir, kai atvyks
tame, dažnai jau randame daugiau negu vieną 
džipą atvykusį ir su užgesintu varikliu kaip 
galima arčiau to Žvėries (arba jų bandos) 
bestovintį. Mūsų vairuotojas irgi pastato savo 
džipą, užgesina variklį. Turistai pradeda 
darbuotis su savo kameromis ir žiūronais. 
Stovime toj vietoj, kol arba žvėrys pasitraukia 
į tankynę ir tampa nebematomais, arba vairuo
tojas nutaria, kad jo globotiniai jau užtenkamai 
prisižiūrėjo ir pri9ifotografavo. Tuomet judame 
toliau, kol arba pakeliui ką nors netikėtai 
pamatome, arba vairuotojas per radiją sužino 
apie kokių nors kitų žvėrių buvimą kur nors 
kitur. 
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GYVENIMAS - DILGĖLĖ LELIJŲ 
LYSĖJE . ; V . . , , 

Gyvenimas 
nuo eilėraščio iki eilėraščio, 
nuo Vėlinių iki Vėlinių — 
graudulinga žvakės liepsna 
ant pažįstamo veido, 
varnų riksmas 
virš kapinių. 

Gyvenimas — 
prisipažinimai ir atleidimai, 
išsiskyrimo baimė, 
karšta aistros sekundė, 
vilties ledinė valtis 
svirduliuojančioj upėj, 

be irklo, 
be žmogaus. 

Gyvenimas — 
dilgėlė lelijų lysėje, 
usnis, 
praaugusi diemedi 
stumbražolės žiedas, 
užpiltas saldžiu nuodu. 

SEKMINĖS VILNIUJE 

Konvalijos. Berželių šakos. 
Juoda 
skarelių giria. 
Senelės šiltos pėdos 
Aušros Vartų gatve — 

Atvaikščiosi už visus, 
Atverksi už visus, 
Atklūposi už visus... 

Į tamsų, 
tamsiausią kiemą 
traukia širdis — 
toli nuo saulės, 
nuo langų, 
nuo didžiojo 
kelio. 
Skersgatvių rezginy 
paklydau 
kaip miške 

Senelės rūbas, 
jos šiltos pėdos 
nudilusiu akmeniu 
atsargiai, 
atsargiai 
Antakalnio gatve 

PARSINEŠI ANT DELNO 
MARUŽĘ 

Parvežk man 
šaltekšnio lazdą iš Dzūkijos, 
ežerą — Šventežerį — 
visą ežerą 
su žiežulėm 
ir vandens lelijom. 

O tą lazdą padėk 
į mano karstą — 
kai sužaliuosiu pavasarį, 
parsineši ant delno 
maruže... 

Iš eilėraščių rinkinio Vilties ledinė valtis 
(Chicaga: Ateities literatūros fondas, 1981. Li
teratūros serija Nr. 21). 

Lietuviška „Armonika" 
• Amerikoje 

J a u ne vieną dešimtmetį an
samblis „Armonika". žiūrovui 
a r t imas savo giliu tautiniu kolo
ritu, yra vienas populiariausių 
Lietuvoje. Ilgametis „Armoni
kos" ansamblio vadovas Stasys 
Liupkevičius, turinti- didelę sce
ninę nuovoką, humoro jausmą, 
meniškumo gerą dozę. puikus or
ganizatorius — sugebėjo suburti 
šaunų kolektyvą, kūno koncertai 
yra gausiai lankomi, nežiūrint 
gan dažnų pasirodymų televi
zijoje bei aktyvaus dalyvavimo 
radijo laidose. 

Puikiai savo liaudiškais bei sa
tyriniais pasakojimais prie kolek
tyvo pritapo ir Vilniaus Jaunimo 
teat ro aktorius Algirdas Grašys 
— Lietuvoje plačiai žinomas dar 
ir Bračo vardu. Su ..Armonika" 
bendradarbiauti ieško galimybių 
ir ki t i Lietuvos pasakoriai — 
satyrikai , kaip J. Čepaitis, T. 
Vaisieta, praeity P. Likša ir kt. 

Gastrolinių kelionių metu, tele

vizijos bei radijo studijose ar vie
toje vykstančiuose koncertuose 
ansambliui talkininkauja žymūs 
Lietuvos dainininkai: J. Sta
s iūnas , G. Apanavičiūtė, G. 
Kaukaitė, Jonaitytė, R. Maciūtė, 
E. Kuodis ir J. Girijotas, P. 
Zaremba, R. Vešiota, Z. Žemaitis 
ir t.t. Kas šiuo atveju atstovaus 
ansamblio vokalui — nežinau. 
Šiaip ar taip, kviečiami yra tie 
dainininkai, kurie jaučia an
samblio dvasią. Išties tai kolekty
vas aukšto profesionalumo. Visi 
baigę konservatoriją. 

Vyresniajai kartai šio kolek
tyvo koncertai sukelia dar ne
tolimoje praeityje taip populiarių 
Lietuvoje vakaruškų — gegužinių 
nostalgiškus prisiminimus, o jau
najai kartai imponuoja, matyt, 
tautos genuose užprogramuotų 
muzikinių sąskambių artumas. 

„Armonikos" ansamblio reper
tuaras gan platus ir įvairus. Jį 
sudaro arti 500 kūrinių. Kolekty-

Dailininkas Antanas Lipskis savo studijoje, Floridoje. Jo darbų paroda 
atidaroma Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus meno galerijoje ateinant) 
penktadieni, gegužes 26 dieną. 7 v.v. Paroda vyks iki birželio 17 dienos. 

vui kuria kompozitoriai V. Bag
donas, O. Balakauskas . J . 
Baltramiejūnaitė, J . Bašinskas, 
V. Baumilas, P. Dikčius, J. ir V. 
Juozapaičiai, B. Kutavičius, T. 
Makačinas. V. Mikalauskas, V. 
Montvilas, L. Povilaitis, V. 
Telksnys, M. Urbai t i s , an
sambliečiai S. Liupkevičius, G. 
Butautas ir t.t. Daug dainų pagal 

„Armonikos" ansamblis Vilniaus senamiestyje (nuotrauka — J. Karpavičiaus). Ansamblio koncertai Chicagoje bus 
sekmadienj, gegužes 28 dieną, 5 v.v.. ir pirmadieni, gegužės 29 dieną, 5 v.v. Jaunimo centro didžiojoje salėje. Ansamblis 
ta ip pat aplankys su koncertais Clevelando, Detroito. Baltimorės, New Yorko ir Kanados lietuvius. 

poetų Justino Marcinkevičiaus, 
S. Žlibino. P. Raščiaus. P. Gaulės 
ir k i tų eiles. 

Ansamblis įamžintas daugybėje 
plokštelių ir siužetiniuose kino 
filmuose, vaizdajuostėse įrašyta 
dešimtys televizijos programinių 
laidų — koncertų. 

„Armonika" gerai žinoma ne 
tik Lietuvoje. „Armonika" ža
vėjosi ir jai plojo Latvijoje. Esti
joje, Rusijoje, Gudijoje, Moldavi
joje, Gruzijoje, Rytų Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje, Is
panijoje l i aud iškos muzikos 
mėgėjai. 

J a u ankstesniais metais an
samblis svajojo sus i t ik t i su 
Amerikos žemyne gyvenančiais 
lietuviais, tačiau dėl įvairių 
priežasčių jų viešnagė šioje Atlan
to pusėje nusikėlė iki šių metų 
pavasario. 

Pats būdamas aktorius, supran
tu jų džiugų nerimą, šių jiems 
ypačiai svarbių gastrolių metu. 
Manau, kad čia ansamblio kon
certai bus gausiai lankomi ir 
ta ip pat šiltai sutikti , kaip ir 
Lietuvoje, kur net jaunoji karta, 
šiaip labiau linkstanti į vakarie
tišką — „pop" muziką, ir tai 
„Armonikos" ansamblio pasiro
dymus seka smalsiai ir žavė
damiesi. 

Linkiu ansambliui „Armoni
k a " sėkmės, važinėjant Amerikos 
žemyne, o jums. mieli tautiečiai. 
n u o t a i k i n g a i p ra le i s tų aki
mirkų... 

P e t r a s S teponavič ius 
Vilniaus Jaunimo teatro aktorius 

Kiek pavojingas yra tokio pobūdžio žvėrių 
stebėjimas iš atviro automobilio? Mūsų 
vadovas tvirtina, kad plėšriųjų žvėrių atveju 
yra visai saugu tol, kol visi sėdime savo vietoj 
ir kol laikomės tyliai. Visiems griežtai įsakyta, 
džipui sustojus, iš jo neišlipti, nepatartina net 
atsistoti. Aiškina mums: liūtai ir leopardai 
džipe sėdinčių žmonių neatpažįsta, į džipus 
žiūrėdami jie nesuvokia, kad tenai esama 
valgomos mėsos! Mat benzino kvapas visiškai 
užmaskuoja žmogaus kūno kvapus: taigi dėka 
benzino mes esame visai saugūs! Kitų stambių 
žvėrių atveju ramus sėdėjimas džipe visai 
nereiškia, kad esi saugus — drambliai, raga
nosiai ir Kapštato buivolai gali kartais už
pulti džipą, jei šis peržengia tam gyvuliui 
specifiškai kritišką nuotolį. Iškylos vadovas 
privalo gerai nujausti, koks turi būti tas 
kritiškas nuotolis kiekvienai pavojingųjų žvė
rių rūšiai, ir kiekvienas vadovas bando to 
nuotolio prisilaikyti, kad neišstačius pavojun 
savo globotinių. Pastebėjau, kad prie dramblių 
nesiartinama arčiau negu 50-60 metrų, prie ra
ganosių apie 40, prie buivolų — gal 30. Žvėriui 
pradėjus puolimą, džipas ir jo keleiviai 
gali smarkiai nukentėti, jeigu vairuotojui 
nepasiseka pabėgti: ir buivolas, ir raganosis 
gali apversti net ir važiuojantį džipą ir po to 
žmones sutrypti. O ką jau bekalbėti apie 
dramblio žudomąją galią! Pasitaikė ir mums, 
kad dramblys mūsų džipą puolė, prieš tai 
sutrimitavęs ir ausimis suplasnojęs. Visa 
laimė, kad jis vijimąsi nutraukė po keliolikos 
žingsnių — kitaip tai nežinau, kuo viskas būtų 
pasibaigę, jeigu jis būtų puolimą atkakliau 
tęsęs. Vargiai ar mes būtume pasprukę, nes 
vairuotojas įjungė motorą, tik trimitavimą iš
girdęs, o prieš tai mes vietoje stovėjom! Kai 
pasprukome, vairuotojas mums prisipažino, 
kad jis šį puolimą iššaukė savo neprotingu 
elgesiu — mat, besiartinant prie dramblio, 
džipo slinkimo kryptis kirto tą kryptį, kuria 
pamažu judėjo besiganant is d ramblys . 
Prižadėjo ateityje tokių pavojingų manevrų 
daugiau nebedaryti, nes jeigu bent vienas iš jo 

globotinių būtų dėl jo kaltės ar neapdairumo 
praradęs gyvybę arba buvęs sužeistas, tai toks 
vairuotojas/vedlys visam laikui prarastų savo 
profesini leidimą. 

Visi kiti žvėrys — įvairių rūšių antilopės, 
zebrai, žirafos, šernai, sakalai, hienos, jaučiai 
„gnu" — žmogui yra visai nepavojingi, nes jie 
jau iš tolo nuo džipo šalinasi. Pavyzdžiui, prie 
žirafų neprieisi arčiau negu 80-100 metrų, o 
dauguma antilopių rūsių neprisileidžia džipo 
arčiau kaip per 200 metrų. 

Kokius žvėris teko mums išvysti? Galima 
sakyti, kad matėme beveik visus stambiuosius, 
kai kuriuos iš jų net daugelį kartų. Dažniau
siai matomi gyvuliai yra visokios antilopės, 
kaip, pvz., impala, kudu, springbok, water-
buck, sable, nyala, duiker — skaitytojas gal pa
stebės, kad kai kurioms rūšims net nėra pava
dinimo Europos kalbose, ir todėl tos rūsys 
vadinamos zulų kalboje vartojamais vardais. 
Kitų rūšių vardai yra daugiausia olandiški. 
Pagal matymo dažnumą, iš eiles eitų Kapšta
to buivolai, jaučiai „gnu", žirafos, zebrai, 
šernai (warthog), hienos, drambliai, liūtai ir 
leopardai. Dramblius matėme dukart — vieną 
kartą vakarojant (tai buvo tas, kuris mus puo
lė), o kitą kartą rytą besiganantį tarp nuvers
to medžio Sakų. Per pusę valandos matėme, 
kaip tas dramblys nuvertė du medžius: įrėmė 
kaktą į medžio kamieną, pasiūbavo medį pir
myn atgal keletą kartų, kol lis pagaliau išvir
to iš pat šaknų. Medžiai galėjo būti kokių 26-30 
pėdų ūgio su maždaug pėdos skersmens kamie
nais! Medžiui nugulus ant žemės, dramblys per 
kokią 10-15 minučių apeina apie sakų vainiką, 
nuskina pačias rinktiniausias sakeles ir 
tuomet eina kito medžio versti. Dėka tokios 
gany mosi taktikos šio draustgirio gamtovaiz
dis sudaro įspūdį, kad apie penktadalis visų 
medžių guli ant šono. Visi išversti medžiai 
buvo jau be lapų — pasirodo, kad po dramblio 
puotos ateina kiti žolėdžiai pasinaudoti 
galimybe pasismaguriauti medžių lapais. 

Liūtus matėme dukart. Abu kartus tai buvo 
ta pati trijulė, susidedanti iš patelių (dėl liūtų 

retumo šiame draustinyje mūsų vairuotojas 
sakėsi atpažįstas kiekvieną liūtą šioje apy
linkėje). Pirmąkart matėme tą trijulę, bai
giančią sušveisti kažkokią smulkią antilopę. 
Palaukėme, kol jų pusryčiai baigėsi, ir tada 
visos l iūtės nuslinko kuri kas sau į tankmę il
gam miegui iki pat sutemos (liūtai dieną pa
prastai nemedžioja, tik ilsisi). Kai antrąkart tą 
trijulę išvydome kitą vakarą, liūtės jau buvo 
medžioklės eigoj: visos trys, plačiu lanku pasi-
skleidusios, lėtu žingsniu žygiavo per mišką, 
o penki džipai jas sekė Buvo visiškai tamsu, 
todėl kiekvienas džipas ne tik švitino savo 
priekinius žibintus, bet ir iš kiekvieno džipo 
švietė rankoje laikomas stiprus šviestuvas, 
kuriuo kuris nors iš džipo keleivių galėjo į bet 
kurią pusę šviesos srautą nukreipti. Visos 
šviesos buvo, aišku, į tas, liūtes nukreiptos. 
Liūtės nė mažiausio dėmesio nesuteikė nei 
šviesoms, nei džipų variklių burzgimui bei 
džipų laužomų krūmu traškėjimui — o mes 
dabar važiavome jau nebe keliukais, o per 
patį mišką. Landrover i a i yra pajėgūs 
pervažiuoti per krūmų ir medelių tankynes. 
jeigu tik didžiausia? sutinkamų kamienų 
skersmuo neprašoka žmogaus rankos ties riešu 
storumo! Na ir prigadinome mes miško per tas 
20 minučių, kol vyko liūčių sekimas iki to 
momento, kai buvo sučiupta auka. Kaip tas 
įvyko — iš mūsų džipo negalima buvo matyti. 
mes tik išgirdom skerdžiamo gyvulio riksmą, 
labai panašų į naminės kiaulės žviegimą. Už 
mažiau negu minutės jau ir mūsų džipas atsi
rado medžioklės pabaigos vietoje ir buvo pa
statytas visai arti prie liūčių, gal už kokių 6-7 
metrų. Kiti keturi džipai irgi tiek pat priartėjo. 
Penki rankiniai šviestuvai taip gerai viską 
apšvietė, kad galima buvo matyti kiekviena 
liūčių puotos detalę. Vaizdas šiurpus: viena liū
tė laiko savo auką už gerklės suėmusi savo nas
rais, o kitos dvi liūtės pradeda draskyti aukos 
pilvą. Auka — tai karpuotasis šernas, kiek 
mažesnis už suaugusią naminę kiaulę. Šernas. 
atrodo, dar buvo pusgyvis, nes jis siaubingai 
sužvigdavo ir pasispardydavo, kai anos dvi liū

tės savo dantis į naują vietą suleisdavo. Praėjo 
apie 13 minučių mirties agonijos, kol pagaliau 
jis nutilo ir nustojo spardytis. Tik tada pirmo
ji liūtė paleido šerno kaklą iš nasrų ir pradėjo 
žvėrį ėsti, pradėdama nuo priekinių kojų. Da
bar visos trys liūtės žvėrį taršė visiškoj taikoj, 
be jokių kivirčų ar varžybų dėl geresnio kąsnio. 
Ir kai buvo pradurtos žarnos, pasklido neišpa
sakytai kokti smarvė, nuo kurios turistai būtų 
išlakstę, jei ne tas stiprus smalsumas pama
tyti, kas toliau dėsis. Viso tos puotos spektaklio 
taip ir nepamatėm, nes mūsų vedlys po 
pusvalandžio nutarė, kad jau gana. Kai mes 
pasitraukėm, dar buvo likęs gal koks trečdalis 
šerno nesuėstas. 

Tą naktį turėjau kažkokį košmarišką 
sapną, po kurio atsibudęs dar ilgai galvojau 
apie gamtos žiaurumą. Nejaugi liūtai negali 
pirmiau gyvulį visai užmušti ir tik po to pra
dėti ėsti9 Kokia gi šitokių kančių prasmė? Šis 
epizodas išsklaidė bet kokias iliuzijas, kad žmo
gus yra vienintelė gyvių rūšis, galinti įvykdy
ti sadistiškus veiksmus savo bendrarūšiams 
bei kitarūšiams — pasirodo, ir kiti gyviai žiau
rumą praktikuoja. 

Kai kitą rytą mus atvežė į vakarykščių 
skerdynių vietą, beveik nebebuvo jokios žymės, 
kad čia vakar buvo ėdamas gyvulys. Nema
tėme nei kraujo žymių ant smėlio, nei mėsos 
ar kaulų likučių — tik mėšlavabaliai buvo be
baigia į visas šalis nuridenti šerno žarnų 
turinio kamuoliukus tam, kad galėtų juos 
pakasti į žemę ir į juos savo kiaušinius padėti. 
Vedlys pasakė, kad liūtai suėda visą žvėrį — 
mėsą. odą. kaulus... Neliečia tik ragų ir mėšlo 
iš storosios žarnos. 

Leopardą matėme tik vieną kartą, vėlyvą 
rytą. Mūsų džipas ir dar kitas sekė šį žvėrį gal 
kokią 10 minučių, kol šiam nusibodo vaikščio
ti ir jis išsitiesė ant šono pakrūmėj, pasiruošęs 
ilgam miegui iki vakaro. Abu džipai visą tą 
laiką laikėsi gana atokiai, nepriartėdami 
daugiau kaip 50 metrų. Sako mums — dži
pų per didelis artumas leopardus sunervina, 
nuo to nukenčia jų vaisingumas. Leopardai 

visur Afrikoj y r a pasidarę didelė retenybė, ir 
Pietų Afrikoje jie yra įtraukti į draudžiamų 
medžioti žvėrių sąrašą. Sako — mūsų grupė 
turėjo ypatingą laimę išvysti leopardą, nes kar
tais praeina ištisos savaitės, kai niekas iš Lon-
dolozi svečių ir štabo leopardo nemato. 

Baigiant, reikia paminėti, kad pavojingiau
sias turistams žvėris yra... begemotas (hipopo
tamas)! Sako, begemotai yra užmušę daugiau 
neatsargių turistų, negu visi l iūtai , drambliai 
ir raganosiai kartu sudėjus! Priežastis labai 
paprasta: visi žino. kad begemotas yra žolėdis, 
ir jo išvaizda suteikia nerangumo ir nevikrumo 
iliuziją, ir todėl daugumai nepainformuotų 
turistų jis nesukelia tokios baimės, kuri ska
tintų pasisaugoti. Tiesa, begemotas niekad 
žmogaus nepuls, jeigu žmogus laikosi kiek 
atokiau, nepastoja begemotui kelio. Tačiau tik 
pabandyk pasimaišyti jiems ant jų per aukšta 
žolę išmindžioto tako, kuriais jie iš upės eina 
1 savo ganymosi vietas, tai gyvas sunkiai 
išliksi — būsi sumindžiotas arba perkąstas per 
pusę, jeigu nespėsi į šoną pasprukti. Bėgimas 
taku nuo besivejančio begemoto yra bergždžias 
bandymas, nes begemotas daug greitesnis už 
žmogų, nežiūrint savo trumpų ir storų kojų. 
Bet daugiausia žmonių nuo begemotų žūva 
vandenyje, beplaukiodami baidarėmis bei tokio 
dydžio valtimis, kurios gali būt i apverstos 
Tuomet i vandenį sukritusius žmones begemo
tai t ik perkanda ir išspjauna... O begemotin-
guose vandenyse i begemotų nemalone patekti 
yra labai lengva — nereikia net jiems tiesiai 
ant nugaros užplaukti, kad jie būtų suerzinti, 
užtenka tik pasimaišyti jų besiilsinčios 
kaimenės artumoje Jeigu žmogus peržengia 
tam tikrą kritišką atstumą nuo kaimenes, 
tuomet begemotai urmu puola tokį įsibrovėlį 
į jų tarpą. Kiek mums teko matyti begemotus, 
dienos metu mirkstančius upes šalpoje, tai 
turiu pasakyti, kad jie ne taip lengvai pama 
tomi: iš vandens kyšo tik šnervės ir akys. o 
visas kūnas paniręs po vandeniu, kuris yra 
tokios pat tamsiai rudos spalvos, kaip ir be
gemoto beplaukis „kailis". (Bus daugiau) 
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Vincas Mykolaitis-Putinas vėl ateina į sceną 
Jo dramos „Daktaras Gervydas" pastatymo Chicagoje proga 

EDVARDAS ŠULAITIS 

„Vincas Mykolaitis-Putinas... 
Šis vardas lietuvių literatūros is
torijoje lyg ir nereikalingas epi
tetų. Juo labiau, kad ir lietu
viškoji kultūros tradicija, nuo 
seno itin santūri, tarpais, atrodo, 
net priešiška skambesniems api
būdinimams. Lietuviai labiau 
linkę kantriai palaukti, kol kas 
nors iš šalies anksčiau ar vėliau 
— kartais ištisais dešimtmečiais 
vėluodamas — prabils apie 
Donelaičio didybe, Čiurlionio 
genijų ar unikalią Sruogos pro
zą..." Taip lyg ir skundžiasi Algi
mantas Bučys Vinco Mykolaičio 
kritikos raštų Literatūros verty
bių ieškant (Vilnius, 1984) pra
tarmėje. 

Kadangi iki tol Vinco Mykolai
čio-Putino (o taip pat ir kitų ra
šytojų kūryboje) buvo kruopščiai 
ieškoma tik „socialinio realizmo" 
perliukų, tas pats autorius teigia, 
kad „tebeesame skolingi V. 
Mykolaičiui-Putinui, kad nemo
kame nei giliau paaiškinti, nei 
įtikinamai patvirtinti jo kūrybos 
masto, bendratautinės reikšmės. 
f...] Būtina intelektualinė, filoso
finė, galbūt ir psichofizinė, aprė
pianti kūrybinės laboratorijos pa
slaptis, perspektyva, kuri mums 
padės suvokti ir įtikėti, kad stan
dartinė frazė ,V. Mykolaitis-Pu
tinas buvo poetas, prozininkas, 
dramaturgas, literatūros istori
kas ir kritikas' žymi ne įspūdingą 
kiekybę, o substancinę kokybę". 

Vincas Mykolaitis-Putinas 
išeivijoje 

Vincas Mykolaitis-Putinas yra 
plačiai pažįstamas ir išeivijoje. 
Jo romanas Altorių šešėly su
silaukė ne vieno leidimo ne tik 
Lietuvoje (prieš karą ir pokario 
metais), bet ir išeivijoje. 

T-aima Šulaitytė-Day režisuoja „Vaidilutės" teatro statomą Vinco Mykolaičio-Pu
tino dramą „Daktaras Gervydas". Ji jau daugiau kaip dešimt metų reiškiasi Chicagos 
lietuvių ir amerikiečių teatrų scenose. Yra vaidinusi Chicagos lietuvių jaunimo teatro 
pastatymuose, o taip pat ir Dariaus Lapinsko statytuose operiniuose veikaluose. 
Studijuodama Illinois universitete, vaidino universiteto teatre ir kituose mokyklų vai
dinimuose. Yra vaidinusi Chicagos profesionaliuose teatruose, ypač gerai užsi
rekomenduodama net dvejus metus čia ėjusiame muzikiniame veikale „Summer Stock 
Murders", kurį sukūrė ir muziką jam parašė jos vyras Kingsley Oay. „Daktaro Ger-
vydo" spektaklis įvyks rytoj, sekmadieni, gegužės 21 dieną 3 vai. p.p., Jaunimo cen
tre, Chicagoje. 

Vinco Mykolaičio-Putino dra
maturgiją išpopuliarino Los 
Angeles Dramos sambūris (beje, 
1988 metų JAV LB Kultūros 
tarybos dramos premijos laurea
tas), pastatydamas jo tragediją 
„Valdovas", su kuria plačiai 
apkeliavo JAV ir Kanados mies

tus. Ši romantiška, istorinė 
drama, anksčiau žinoma „Valdo
vo sūnaus" vardu, buvo populia
ri ir Nepriklausomoje Lietuvoje. 
Tik pokario metais reikėjo ilgai 
laukti, kol jos pataisyta versija 
išvydo scenos šviesą tėvynėje. 

Vincą Mykolaitį-Putiną kaip 

dramaturgą ruošiasi pristatyti ir 
Chicagos „Vaidilutės" teatras, 
suvaidindamas jo keturių 
veiksmų dramą „Daktaras Ger
vydas". 

Kas tas „Daktaras Gervydas"? 
Apie šią dramą žinių ar kritikos 

vertinimų daug neturime, nes ji 
parašyta vokiečių okupacijos 
metais ir dar niekada scenoje ne
buvo parodyta. Ši drama, o taip 
pat ir maždaug tuo pačiu laiko
tarpiu parašytoji „Skalvių 
mergelė", buvo išspausdinta 1960 
metais Vilniuje, tačiau nesusi
laukė dėmesio, nei laimės iš
vysti scenos šviesą tėvynėje. 

Dėl ko taip atsitiko? — kyla 
klausimas. J jį atsako Lietuvių 
literatūros istorija, IV tomas (Vil
nius, 1968), kur teigiama: 

„Dramoje .Daktaras Gervydas' 
vaizduojamas buržuazinės inteli
gentijos gyvenimas, keliama 
moralinė problema. Veikale kri
tiškai atskleidžiami kai kurie 
buržuazinio inteligento moralės 
bruožai, tačiau problema atsklei
džiama idealistiniu požiūriu, 
izoliuotai nuo socialinių reiš
kinių. Drama parašyta be dides
nio kūrybinio užsidegimo". 

Nors „Skalvių mergelė" ten 
šiek tiek „geriau" buvo vertina
ma (nes joje „atsispindi antifašis
tinės nuotaikos"), tačiau abi 
dramos nurašomos į nuostolius, 
nes šie kūriniai „dar tebėra savo
tiška ikitarybinės Mykolaičio-
Putino kūrybos tąsa ir neatspin
di žymesnių idėjinių kūrybos 
pakitimų". 

Čia galima puikiai suprasti, 
apie kokius idėjinius pokyčius 
sovietiniai vertintojai rašė, ži
nant, jog ypač ankstesniaisiais 
laikais jų vadintoji „buržuazinė 
inteligentija" ar apskritai visas 
„buržuazinis gyvenimo laikotar
pis" buvo didžiausias baubas. 

Tačiau mums atrodo, kad į šią 
dramą reikia žvelgti per kitokią 
prizmę, apie kurią šio rašinio pra
džioje kalbėjo Lietuvos kritikas 
Algimantas Bučys. Iš tikrųjų 
Vincas Mykolaitis-Putinas spren
džia ne kokio nors apibrėžto 
laikotarpio problemas, bet uni
versaliąsias, kurios būdingos ne 
vienam kuriam periodui ar žmo
nių grupei, o pasikartoja visais 
laikais ir visur. 

Daktaras Gervydas yra pagrin
dinis šios dramos veikėjas, kuris 
per daug užsidaro savyje, nedaug 
domisi aplinka (net ir savo 
šeima), leidžiasi užliūliuojamas 
savo populiarumo ir garbės 
aureolių. Į šio, pasakytume, sava
naudžio žmogaus gyvenimą įsi
maišiusi moteris — Vigrienė jame 
sužadina daug jausmų (net ir 
meilės jausmą, kurio iki tol jis 
neturėjo laiko ar noro pajusti). 
Tačiau jau viskas pavėluota — 
Gervydas slysta savo profesijos 
laiptais žemyn, o žiaurus liki
mas jam iškrečia pokštą — 
operuodamas savo sūnų Rimą, ir 
jo netenka. 

Šis veikalas — tai psichologinė 

„Vaidilutės" teatro vaidintojai „Daktaro Gervydo" repeticijų metu: 
(kairėje) Audrius Viktorą ir Edis Šulaitis, (dešinėje) Daiva Viktorai-
tė, Sigitas Gūdis ir Kristina Bielskutė. 

drama, pasižyminti gražia kalba, 
sąmoju, vietomis persunkta net 
humoru. Nors ilgoka, tačiau 
nenuobodi, nes žiūrovas pri
rišamas prie veikalo nuo pat 
pirmųjų minučių ir tik tada gali 
atsikvėpti, kuomet nukrenta 
uždanga. 

„Vaidilutės" pastangos 
Į sceną šį sudėtingą kūrinį 

ryžosi išvesti Chicagos „Vaidilu
tės" teatras. Šis kolektyvas ir 
pats, ir aktorių amžiumi yra jau
nas. Jauna yra ir šio veikalo reži
sierė — Laima Šulaitytė-Day, 
anksčiau nemažai vaidinusi 
lietuvių ir amerikiečių teatruose. 
Tačiau šis bus jos režisūrinis de
biutas. 

Pagrindines Daktaro Gervydo 
ir Vigrienės roles atlieka amžiu
mi vyresni artistai — Vytautas 
Lapenas ir Aldona Pankienė. Kiti 
— tai gražus lietuviškas jaunimas 
nuo 18 iki 28 metų amžiaus. Nors 
jų dauguma gimę Amerikoje, 
tačiau jie turi švarią lietuvišką 
tarseną ir nepaprastai daug entu
ziazmo viskam, kas lietuviška. 
Štai jie: Kristina Bielskutė, 

Gitana Braslauskaitė, Rolandas 
Jankauskas, Sigitas Gūdis, Edis 
Šulaitis, Audrius Viktorą, Daiva 
Viktoraitė. 

Sunku patikėti, kad jie repe
tuoja jau daugiau negu pusę 
metų, tam reikalui paaukodami 
šimtus valandų, ateidami iš šio 
krašto universitetų, darboviečių, 
kad galėtų prabilti nesudarkyta 
lietuviška kalba, kad galėtų pa
rodyti mūsų klasiko Vinco Myko
laičio-Putino veikalą. 

Beje, puikų scenovaizdį šiam 
pastatymui sukūrė dailininkė 
Ada Korsakaitė-Sutkuvienė, o 
dekoracijas padarė dailininkė 
Rasa Sutkutė su Petro Blekio 
talka. Apšvietimą tvarkys Vikto
ras Radvilas, o grimuotoju bus 
Stasys Bernatavičius. 

„Daktaro Gervydo" dramos 
pasaulinei premjerai scenos 
uždanga pakils rytoj, sekmadienį, 
gegužės 21 dieną, 3 vai. p.p. Jau
nimo centro didžiojoje salėje. 
Ateiti kviečiami visi geros valios 
tautiečiai, net ir tie, kurie teigia, 
kad Chicagoje nėra lietuviško 
teatro. Gal tai bus proga jiems pa
keisti nuomonę? 

Lietuvos vyčiai 
(Atkelta iš 1 psl.) 

3) Elito asimiliacija 
4) Prieštaros 
5) Neapykanta sau, savimi ne

pasitenkinimas 
6) Ilgainiui prisitaikymas kili

mui vietinėje visuomenėje. 
Kaip sakyta, visi šie tarpsniai 
įžiūrimi ir Valkavičiaus mono
grafijoje apie Lietuvos vyčius, kai 
autorius nagrinėja pirmąją lie
tuvių ateivių į Jungtines Ame
rikos Valstybes bangą ir tos ban
gos pabendruomenes (sub-com-
munities). 

Lithuanian Fraternalism pasi
rodymas davė progą daugiau pa
skaityti ir pagvildenti tą brolybės 
dvasią, kuri autoriaus yra artiku
liuojama iš lauko (kaip pašaliečio 
— ,'outsider"; jis yra įgijęs magis
tro laipsnį iš amerikiečių kultū
ros studijų Boston College 1980 
metais), o taip pat ir iš vidaus 
(kaipo „insider" — saviškio), nes 
pats autorius Vincas Valkavi-
čius-William Wolkovich yra lietu
vių ateivių sūnus, gimęs 1929 
metais Hudson, Massachusetts. 
Verta būtų paminėti Harvardo 
universiteto istorijos fakulteto 
galvos, profesoriaus David S. 
Landė? teiginį, kai jis klausėsi 
diskusijų tema: „Kas yra isto
rija?": „Etninis kriterijus, isto
rinio tyrinėjimo teisė į tiks
lumą ir istorijos dėstymas yra 
nepriimtini, jei jie yra anti-
intelektualūs. Gali būti dalykų, 
kurie yra žinomi tik saviškiams 
(insiders), bet ir vėl, gali būti 
dalykų, kurių atpažinimas tėra 
įmanomas tik už etninių ribų 
esantiems (outsiders) ir, preci
ziškai kalbant, vien dėl to, kad 
jie yra už etninių ribų". Kai 
Valkavičius operuoja unikali-
nėmis funkcijomis, jis yra ir „in
sider" — tos grupės, kurią jis stu

dijuoja, narys, ir kvalifikuotas 
„outsider" — už jos ribų, 
įnešantis į savo darbą jautrumo 
ir šviesos. Todėl jo knygą su 
įdomumu gali skaityti abi grupės 
— saviškiai ir pašaliečiai (už 
etninės bendruomenės ribos esan
tieji). Kai Valkavičius suranda 
bruožų, prieštaraujančių vyčių 
teigiamam vaizdui, jis leidžia 
abejoms pusėms pateikti klau
simus jų pačių žodžiais. To pro
ceso eigoje jis sukuria sąlygas 
supratimui, ir skaitytojas gali 
sekti visą istorinį procesą. 

Suorganizuodamas savo prin
cipus, Valkavičius paverčia šią 
savo monografiją apie brolišką or
ganizaciją istorijos kūriniu. Pra
eitis, dabartis ir ateitis nėra au
toriaus izoliuojamos viena nuo ki
tos, nes praeities, dabarties ir 
ateities kartos susiduria su tom 
pačiom problemom. Pagrindinė iš 
šių problemų yra klausimas, kaip 
išsaugoti lietuviškąjį paveldą 
(heritage) saviesiems dabartyje ir 
ateities lietuvių kartoms Ame
rikoje. Išvadoje Čia surandame ir 
kitą matmenį, kuris turi būti pa
brėžiamas — troškimas dvasinio 
apsisprendimo, siekiant įgyti 
tapatybę istorijoj. Valkavičius ši
tai pasiekia įdomiu savo rašymo 
būdu. Jis nenaudoja monografijos 
kaip forumo idėjų propagavimui 
ir nebeda pirštu į Lietuvos vyčių 
žemintojus, bet jis dalijasi patir
timi ir iš naujo pergyvena įvai
rius patyrimus, naudodamasis 
originaliais dokumentais. Kas iš 
tikrųjų atsitiko pirmajai lietuvių 
ateivių bangai į Jungtines 
Amerikos Valstybes jos istorijoje, 
palieka dar daug erdvės sprendi
mams. Pagaliau, kas iš tikrųjų 
atsitiko ir buvo pergyventa šitoje 
dramoje, yra pateikta tokiu būdu, 

kad visa tai dar prašosi interpre
tavimo, pritaikymo analizės, 
atsižvelgiant į kitas mokslines 
sritis. Betgi taip pat galima būtų 
pasakyti, kad kaip tik autoriaus 
rašymo būdas palieka skaitytojui 
sekti įvairias raidas, stebėti, kaip 
jos skleidžiasi, ir pagal tai susi
daryti išvadas, einant savo paties 
patyrimu, praktika. 

Aš manau, kad Valkavičius 
pradėjo rašyti Lietuvos vyčių is
toriją, norėdamas atskleisti jų, 
kaip lietuviškos brolijos, or
ganizacinę struktūrą. Visa šitai 
matyti šiame darbe, bet mes ran
dame kur kas daugiau: Valka
vičius parašė istorine studiją, 
kuri atskleidžia naujus klodus 
Lietuvos vyčių gyvavime ir 
lietuvių patirtyje Amerikoje. Su 
šios knygos pagalba įsitvirtinę 
Lietuvos vyčiai gali ne tik žvelg
ti atgal, bet ir pirmyn, ir kartu 
išryškinti lietuviškąjį paveldą jau 
Amerikoje gimusiems ar tik iš 
dalies lietuviškos kilmės mūsų 
palikuonims, kurie mažai moka 
lietuviškai arba visai nemoka, 
tačia rodo interesą mokytis lie
tuvių kalbos ir pažinti savo lietu
viškąjį paveldą. 

Savo istorišku praeities at
pasakojimu, kuriame istorinės 
figūros niekada iš scenos nepasi
traukia, kaip dalyviai tos dramos, 
kuri siekia net mūsų laikus ir 
nueis dar toliau, Lithuanian Fra
ternalism knyga yra pajėgi 
kalbėti dabarties ir ateities kar
toms. Ne be reikalo Benjamin 
Franklin, vienas Amerikos protė
vių, yra pasakęs: „plunksna yra 
galingesnė už kardą". Lietuvos 
vyčiai dabar yra apsiginklavę šia 
knyga, kurią sukūrė Vinco Val
kavičiaus plunksna. Šiuo metu jis 
yra atsidėjęs rašymui trijų ar net 
daugiau tomų veikalo apie 140 
lietuviškų parapijų veiklą Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Šį 
darbą jam yra pavedęs išeivijos 
lietuvių vyskupas Paulius Balta-

Nuomonės ir pastabos 

Atviras laiškas Daliai Sruogaitei 
Perskaičiau tavo straipsnį 

„Raudonkepuraitė ir mūsų 
laisvėjimas" (Draugo kultūrinis 
priedas, 1989 m. balandžio 22 d.). 
Mane pritrenkė, bet ir labai pra
džiugino. Nekantriai laukiau Bi
rutes Pūkelevičiūtės pasisakymo 
ir sulaukiau. Nutariau ir aš pri
kisti savo trigraši. Tokia auksinė 
proga gal daugiau nepasitaikys. 
Puikus straipsnis, nors kai kur 
mano nuomonė būtų skirtinga. 
Kad ir pačioje pradžioje rašai: pir
masis Amerikoje dešimtmetis 
buvo išeivijos renesansas. Pilnai 
sutikčiau su tavo nuomone, jeigu 
žinočiau, kaip renesanso laikais 
menininkai, kultūrininkai „su
sitvarkydavo" su savo priešinin
kais, konkurentais ir ne taip 
galvojančiais. Gaila, tokių žinių 
neturiu. Tad norėčiau papildyti 
tavo nuomonę: išeivijos renesan-

kis. Kaip ir su jau baigtuoju jo 
veikalu Lithuanian Fraternalism, 
taip ir dabar didžiulis Vinco Val
kavičiaus uždavinys yra rinkti 
visą spausdintą ir nespausdintą 
literatūrą to tikslo įgyvendi
nimui. Galima būtų sakyti, kad 
tai yra gražus pratesimas tradi
cijos, kurioje originali žodžio 
„kunigas" reikšmė, kaip Kazys 
Pakštas mums priminė, yra „va
das" — vadas kariniame veiksme. 
Be šitokių vadų, kaip Vincas Val-
kavičius-V/illiam Wolkovich, ir 
be jo istorinio darbo Lithuanian 
Fraternalism Amerikos lietuviai, 
ir ne tik jie, bet ir visi kiti, nega
lėtų išlįsti iš anos Platono olos, ir 
neturėtų prieigos prie lietuvių 
patirties Amerikoje, negalėtų 
pažinti čia sukauptus lietuviškojo 
palikimo lobius. 

sas vyko „galvų kapojimo" žerrk-
le. Taip man atrodė tuometinė 
Chicaga. Dažnu atveju buvo 
netaktiški, nekultūringi ir netgi 
nedori pasielgimai, piktnaudžiau
jant savo asmeniškiems tikslams 
dienraščių puslapiais ir dar ne 
savo pavarde. Taip jie išsikapojo 
ir išsilakstė. Chicaga liko tuščia, 
ir kas iš to išėjo. Šiuo metu 
praeitis man mažai rūpi. Reika
las mano labai asmeniškas, liečia 
tave ir mane. 

Prieš kokius penkerius metus 
duktė vartė mano darbų „archy
vą". Labai nustebo, kad aš nieko 
neturiu iš savo praeities: dvi re
cenzijos ir keletas programų, 
kurios liudija, kad šį tą dariau. Ji 
mane paskatino kreiptis į tave, 
Dalia, su prašymu, kad galėčiau 
nusirašyti juosteles mano atliktų 
skaitymų „Pelkių žiburėlio" va
landėlėse. Taip ir padariau. Atsi
meni? Mūsų pasikalbėjimas buvo 
trumpas, keistas ir nekonkretūs. 
Jutau kažkokį išsisukinėjimą, vė
limą, netgi nenorą apie tai 
kalbėti. Negalėjau ištraukti žo
džio taip ar ne. Siūliau nupirkti 
naujas juosteles ir atsilyginti už 
perrašymo darbą. Tik tiek supra
tau, kad dar turi įvykdyti kaž
kokius planus. Nuraminai mane, 
kaip mažą vaiką, kad tie mūsų 
įrašyti darbai bus ateityje naudo
jami lietuviškose radijo progra
mose. Maždaug — būk patenkin
ta ir džiaukis. 

Turiu prisipažinti, kad atsisė
dus į mašiną verkiau, pykau 
ant savęs, kad nepajėgiau tavęs 
įtikinti, perkalbėti. Visas pasi
kalbėjimas buvo veltui, kaip į 
mūro sieną atsitrenkiau, ir jokio 

• rezultato. Grįžus namo skam
binau į Margutį Petrui Petrųčiui. 

Papasakojau jam savo nesėkmin
gą pokalbį ir prašiau jo pagalbos, 
gal jis ką nors turi iš senesnių lai
kų, nes ir Margučiui retkarčiais 
padėdavau. 

Man buvo be galo skaudu, kad 
mano atlikti darbai pasidarė kitų 
privati nuosavybė. Ar tai nėra 
toks pats „laisvėjimas", Dalia, iš 
tavo pusės? O taip gražiai visiems 
aiškini spaudoje. Aš nieko sveti
mo nenoriu, originalų neprašau. 
Noriu tik savo darbų kopijas 
turėti. Argi aš neturiu nė ma
žiausios teisės į savo darbą? Čia 
toks menkas dalykėlis, kopijos, 
deja, ir tų negaliu gauti. 

Spaudos puslapiuose būti jaut
riam, išmintingam, pastebėti 
mūsų kultūrines negeroves labai 
lengva. Bet gyvenimo realybėje 
— mes išmandrėjome, praradom 
mandagumą, pagarbą žmogui ir 
jo darbams. Tai paprasčiausias 
nesiskaitymas — „laisvėjimas", 
apie kurį tu parašei. Ar ne laikas, 
Dalia, pačiai nuo savęs pradėti. 
Ilgas laiko tarpas prabėgo, gal 
ir buvai primiršus mano pra
šymą. 

Nepriimk mano asmeniško 
reikalo blogąja prame, aš jo su 
tavo straipsniu nemaišau. Tu 
iškėlei labai gerų minčių, dauge
liui tai bus pamoka. Ir ateities 
vaikučiais rūpiniesi, kurie tose 
kasetėse neatpažins nei rašytojų, 
nei aktorių, nes nėra jų pavar
džių. Siaubas, kai pagalvoju, 
tokie pasielgimai. Nors man as
meniškai šiuo metu toji problema 
— ne problema. Kol tie vaikučiai 
užaugs, aš jau būriu po žeme, 
koks skirtumas? Šiuo metu man 
rūpi mano vaikutis — duktė, 
anūkai ir kita giminė. Ji buvo 
mano darbų ramstis ir iš Kana
dos atskrisdavo į premjeras 
drauge pasidžiaugti su manim. Ir 
aš norėčiau palikti savo vaikai
čiams šiokį tokį prisiminimą. J 
senatvę pasidariau egoistė, ir 
man parūpo visa tai, pasidarė 

labai svarbu. 
Rašydama kratau savo sąžinę 

ir vis galvoju, už ką, kodėl? Nie
kad nereiškiau jokių pretenzijų 
nei į skaitomą medžiagą, nei į 
pasirinkimą autorių, nors tai 
buvo praktikuojama. Ką prisiųs-
davai, tą ir skaitydavau. O kiek 
dar išgelbėjau tų papildomų 
„extra emergency" programų, 
kai kiti dėl visokių priežasčių 
negalėdavo atlikti. Vieno atsiti
kimo niekad nepamiršau. Buvo 
likę kelios valandos iki pro
gramos pradžios. Telefonas 
— Visockiene, gelbėk. Atva
žiavote, Algimantas Mackus 
ir pati, manęs paimti. Padavei 
tekstą ir mašinoje turėjau 
progos persiskaityti. Po progra
mos Algimantas Mackus iš 
džiaugsmo šuktelėjo: ar nesakiau, 
Dalia, skambink Visockienei, ji 
mus išgelbės. Visi džiaugėmės, 
kad programa nesugriuvo. 

Išdrįsau į tave kreiptis per 
spaudą, nes nežinau tavo telefo
no nei adreso. Dėka tavo straips
nio patyriau visą teisybę: kur tos 
mūsų juostelės atsidūrė, kas su 
jom atsitiko, ir kas buvo planuo
ta. Betgi aš gyvenu Chicagoje, čia 
pat, ir telefonas tas pats — 
737 1697. Kodėl aš to nežinojau? 
Argi taip sunku pranešti? Yra ir 
kitų aktorių, kurie nežinojo. Ar 
tai gerai? Kaip pačiai atrodo? Vis 
kažkokios paslaptys. Tiesiu keliu 
einant, niekada nepaklysi, tik 
išvengsi visokių nesusipratimų. 
Dabar ir pati pajutai, kaip skau
da, nes palietė ne tik mūsų, bet 
ir tavo darbą. Tikiuosi, kad ir tu 
mane geriau suprasi. 

Senstu, Dalia, penkerius metus 
išlaukiau, daugiau laukti nega
liu. Kol išeis tos kasetės, tai nei 
aš sulauksiu, nei duktė matys. 
Man juostelių kopijų dabar rei
kia. Iki greito pasimatymo ir 
ačiū. 

Zita Visockiene 
Chicago, Illinois 


