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Lituanistikos katedra UIC po aštuonerių metų 
BRONIUS VAŠKELIS 

Desovietizacija — Lietuvoje 
ir Čekoslovakijoje 

Desovietizacija Lietuvoje — ar 
ji sustiprins gležną demokratiją, 
ar pakirs jos šaknis? Svarstant 
šį klausimą, būtina nuodugniai 
susipažinti su padėtimi Čekoslo
vakijoje, kur jau praėjusį spalį 
buvo priimtas „liustracijos" — ko
munistų valymo — įstatymas. 
Karšti debatai šiuo klausimu te
besitęsia ir dabar. Pavyzdžiui, 
įstatymui pritariantieji tvirtina, 
jog taip, kaip „visiems vagims ne
galima leisti tapti bankų direk
toriais, taip aktyviai ,klasių 
kova' pavadintos priespaudos 
vykdytojams reikia uždrausti 
liesti demokratinės valstybės 
vairą". įstatymo kritikai teigia, 
jog „vagims todėl draudžiama 
tapti bankų direktoriais, nes 
kiekvienas jų buvo individualiai 
nuteistas už vagystę. Kaltės ne
galima suversti kolektyviškai". 

Šiuose debatuose dalyvauja ir 
Vakarų europiečiai bei ameri
kiečiai. Prahoje neseniai lankėsi 
Amerikos Helsinki'o apsaugos 
komiteto direktorė Jeri Laiber, 
kuri gerai pažįsta čekų ir slovakų 
kovotojus už žmogaus teises. 
Anksčiau, budrių saugumo akių 
sekama, ji su jais susitikdavo 
slaptai, parkuose ar užkandinėse; 
dabar jie — Havel, Dienstbier 
ir kiti — vadovauja naujajai Če
koslovakijai. Bet jų pokalbio 
tema buvo ta pati: žmogaus 
teisės. 

Savo išvadas iš pasitarimų apie 
komunistų valymą Jeri Laber, 
balandžiui baigiantis, išspaus
dino žurnale The New York Re-
view ofBooks. Komunistų valymą 
Čekoslovakijoje ir Vokietijoje ji 
vadina ..raganų medžiokle". Ši 
medžioklė tokia pikta, nes tose 
dviejose šalyse priespauda buvo 
aršesnė negu Lenkijoje ar Vengri
joje, kur reformatorių vyriau
sybės 1989 metais užmezgė 
dialogą su kitamaniais ir, nors ir 
nenoromis, sutiko, jog pasikei
timai neišvengiami. Čekoslo
vakijos ir Vokietijos vyriausybės 
subyrėjo staiga, palikdamos 
ideologinę ir emocinę tuštumą. 

Čekas psichologas Prahoje 
amerikietei taip aiškino savo 
tautiečių elgesį: „Daugeliui kova 
prieš senąjį režimą įprasmino jų 
gyvenimą. Dabar slystamą atgal 
į iracionalumą. Žmonės jaučiasi 
nesaugiai". Anot Jeri Laber, 

Čekoslovakijos piliečiai pabudo iš 
ilgo miego ir žvelgia į labai 
neraminantį pasaulį. Iš to iš
plaukia svetimšalių ir visų skir
tingų žmonių — čigonų, vietna
miečių, homoseksualų, komunis
tų — baimė ir jiems neapykanta. 

Kaip gali Čekoslovakija susi
taikyti su savo istorija ir pradėti 
atsakingai spręsti praeities 
problemas? Helsinki'o komiteto 
direktorė Prahoje patyrė, jog 
daugelis čekų sutaria šiais 
klausimais. Nusikaltėliai turėtų 
būti patraukti atsakomybėn, 
jiems garantuojant galimybę gin
tis nepriklausomame teisme. Ko
munizmo aukų, ypač nužudytųjų 
ar kankintųjų, kančios turi būti 
pripažintos ir, kur tik įmanoma, 
jiems reikia suteikti piniginę 
kompensaciją. Tokiems nusikalti
mams pilnai ištirti reikia įsteig
ti nepriklausomą komisiją. 
Komunistų valymas nieko neiš
spręs, bet lygiai klaidinga būtų ir 
„viską pamiršti ir viską atleisti". 
Šalis yra per daug ir per ilgai 
iškentėjusi. 

Jeri Laber nuomone, čekai ir 
slovakai turėtų susitaikyti su 

' faktu, jog nubausti kiekvieną ko
munistą už kiekvieną nedorybę 
bus ir neįmanoma, ir nepageidau
tina. Pagrindinis nusikaltėlis — 
pati komunistinė sistema — jau 
palaidota. Komunizmas iš pilie
čių išplėšė jų žmogiškąjį orumą, 
priversdamas juos slėpti savo 
mintis ir dėtis, kad jie pritaria sa
vo niekinamai sistemai. Buvo 
sudaryta tokia aplinka, kurioje 
niekuo nebuvo galima pasitikėti. 
Režimas reikalavo, kad žmonės jį 
aktyviai remtų. 

Taip pat, anot amerikietės, bus 
neįmanoma atsilyginti visiems 
nukentėjusiems. Pagrindinė 
auka yra visa visuomenė. Vie
naip ar kitaip, visi buvo įvelti — 
ne tiktai komunistai ar nesi
priešinusieji santvarkai. Net ir 
kovotojai už laisvę buvo kartais 
priversti eiti į kompromisus. 
Toksai yra skausmingas komu
nizmo palikimas. Tas problemas 
reikia spręsti ne pamėgdžiojant 
buvusių prispaudėjų taktiką, bet 
vadovaujantis Vaclav Havel'io 
nubrėžtomis gairėmis: atvirumu, 
dorumu ir abipuse pagarba. 

JP 

Gerbiamieji Lituanistikos ka
tedros steigėjai ir rėmėjai, 

Prieš aštuonerius metus susi
tikome šiose patalpose* , kada aš 
apsiėmiau vadovauti Jūsų įsteig
tai Lituanistikos katedrai. 
Šiandien grįžtu vėl pas Jus, kaip 
Katedros rėmėjas, dėkingas už 
suteiktą pasitikėjimą ir visapusę 
pagalbą per šiuos aštuonerius 
metus. 

Kokie trumpi buvo tie metai! 
Sakoma, kad ir vieneri metai 
prailgsta, jei nugyveni juos 
ramiai. Žodis „ramiai", žinoma, 
praranda tradicinę prasmę, dir
bant su jaunais žmonėmis, visada 
skubančiais, niekuomet nesu
spėjančiais, viltimi ir ryžtu 
bekuriančiais savo gyvenimą. 
Tas jaunų žmonių gaivališku
mas, kaip koks virusas, ne kartą 
užkrėtė ir mane. Tik kiekvieną 
rytmetį veidas veidrodyje su
drumsdavo jaunatviškas nuotai
kas, bet vis dėlto nesu tikras, ar 
mano užmojis dirbti Kaune Vy
tauto Didžiojo universitete 
neįtaigautas to paties jaunat
viško viruso. 

Katedrą steigiant, nestokojo 
samprotavimų bei pageidavimų, 
koks turėtų būti jos pobūdis ir, 
svarbiausia, jos užduotis. Tačiau 
Katedra vystėsi gana savaimin
gai, veikiama University of Illi
nois at Chicago mokslinio pobū
džio ir išnaudodama žaibiškai be
sikeičiančias sąlygas Lietuvoje ir 
išeivijoje. Tokiame fone Katedra 
tapo Amerikos akademiniame 
pasaulyje savotišku lietuviškų 
studijų centru. Tuo mūsų išeivija 
išėjo iš parapinio ribotumo. Tuo 
pačiu metu, kiek sąlygos ir resur
sai leido, Katedra bendradar
biavo su Vilniaus universitetu 
ir Lietuvių literatūros ir folkloro 
institutu, priimdama ir globoda
ma norinčius studijuoti bei sta
žuotis. Pasirašius Vilniaus ir Il
linois universitetams pasikeitimo 
mokslininkais ir aspirantais su
tartį, Katedrai teko rūpintis ne 
tik lituanistinėmis studijomis 
besidominčiais asmenimis. Pa
vyzdžiui, Katedra pakvietė ketu
ris Vilniaus universiteto dėstyto
jus ekonomistus studijuoti ekono
mijos vadybą, marketingą ir kom
piuterius. 

Palaipsniui keitėsi ir prasiplėtė 
lietuvių kalbos ir literatūros 
programa. Profesorė Violeta Ke
lertienė įvedė lietuvių kultūros 
kursą anglų kalba. Du Lietuvos 
istorijos semestrinius seminarus 
turėjo dr. Rasa Mažeikaitė ir 

* Kalba, pasakyta gegužės 15 dieną 
Jaunimo centre, Čikagoje, per vaka
rą, skirtą pagerbti Lituanistikos 
katedros University of Illinois at 
Chicago vedėją profesorių dr. Bronių 
Vaškeli. 
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profesorius dr. Saulius Sužiedėlis. 
Semestrinius lietuvių teatro 
istorijos bei metodologijos kursus 
skaitė režisierius Juozas Ivanaus
kas ir Klaipėdos universiteto pro
fesorius, Klaipėdos dramos teatro 
vyriausias režisierius Povilas 
Gaidys. 

Lituanistikos katedra neapsiri
bojo, kaip kad iš pradžių buvo 
numatyta, tik magistro ir dak
taro laipsnių programomis. Ji 
praktiškai apėmė visus Universi
ty of Illinois at Chicago baka-
laureato studentų (undergradu-
ate) kursus. Tad tikslu sakyti, 
kad Katedros personalą sudarė 
trys nuolatiniai dėstytojai: 
Katedros vedėjas, profesorė Vio
leta Kelertienė ir vienas asisten
tas, dėstantis pirmų metų lietu
vių kalbos kursą. Šį kursą dėstė 
mūsų aspirantai: Dana Račiūnai
tė, Danutė Rukšytė, Rita Dapku
tė, Dalia Kučėnienė, o šiais 
metais — Gregory Grazevich. Pro
fesorei Kelertienei išvykus 
stažuotis į Vilniaus universitetą, 
ją pavadavo Emilija Sakadolskie-
nė. 

Lituanistinę programą žymiai 
praturtino Katedros svečiai. 
Paskaitas skaitė bei seminaruose 
dalyvavo šie mokslininkai: kal
bininkai — Vytautas Ambrazas ir 
Zigmas Zinkevičius, antropologė 
Liucija Baškauskaitė, kultūro-
logas-sociologas Vytautas Kavo
lis, filosofas Bronius Kuzmickas, 
istorikas Bronius Makauskas, 
literatūrologai — Algis Geniušas, 
Dona Maziliauskienė ir Albertas 
Zalatorius. Daktarato egzaminų 
komisijos nariais buvo Vytautas 
Kavolis ir Rimvydas Šilbajoris. 

Trims aspirantams buvo su
teikti magistro laipsniai litua
nistikoje: Viliui Dundzilai, Vitai 
Storey ir Almai Jakimavičiūtei. 
Daktarantės Dana Račiūnaitė ir 
Dalia Kučėnienė atliko pagrin
dinius aspirantūros reikalavimus 
ir rašo disertacijas. Daktarantas 
Gregory Grazevich, kurio šaluti
nė specialybė yra lietuvių lingvis
tika, jau baigia rašyti disertaciją. 
Julius Keleras beveik atliko 
magistro laipsnio reikalavimus. 
Penki aspirantai išėjo į akademi
nes atostogas, iš kurių dvi dirba 
Lietuvoje. 

Šiais metais Katedroje dirbo ke
turi asistentai. Juos universitetas 
atleido nuo mokesčio už mokslą ir 
tai jiems sudarė sąlygas studi
juoti. Ateinančiais akademiniais 
metais taip pat numatyta turėti 
keturis asistentus. Žinoma, jei 
jiems pavyks gauti stipendijas. 
Šiuo metu Katedroje stažuojasi 
vienas aspirantas iš Lietuvių 
literatūros ir folkloro instituto, o 
ateinantį rudenį i Katedrą at
vyks dar du iš Vilniaus universi
teto. 

Dažnėja susirūpinančių balsai, 
ar verta skirti stipendijas atvyku
siems iš Lietuvos ir norintiems 
studijuoti Lituanistikos katedro
je. Kartais net pasišaipoma, gir
di, atvažiavo į Čikagą studijuoti 
lietuvių kalbą. Reikia pabrėžti, 
kad kol kas nė vienas atvykėlis 
iš Lietuvos nestudvjavo Katedro
je lietuvių kalbos. 

Dabar studijuoja Katedroje pen
ki neseniai atvykę iš Lietuvos. 
Vieno pagrindinė studijų sritis 
yra išeivyos literatūra, dviejų — 
anglų lingvistika, vieno — meno 

Profesorius dr. Bronius Vaškelis, pirmasis Lituanistikos katedros University 
of Illinois at Chicago vedėjas, jai vadovavęs nuo 1984 iki 1991-1992 akademinių 
metų galo. Jono Tamulaičio nuotrauka 

Kiekvienas studentas, kuriam yra tekę bendrauti su pro
fesorium Bronium Vaškeliu, negali nejusti begalinio dėkingumo 
už nuolatinį jo rūpestį ir globą, gerumą ir išmintį. Iš pro
fesoriaus, puoselėjančio savo tautos dorinius pradus, dvasinės 
stiprybės semiasi visi, jį pažįstantys. 

Profesoriui Broniui Vaškeliui skirtas mano eilėraštis šiek 
tiek primena 16-ojo amžiaus Vilniaus akademijos studentų 
rašytus sveikinimus, pašlovinimus, epigramas profesoriams, 
juos sutinkant, išlydint ar šiaip, kokių norint, didelių univer
siteto švenčių proga. Tad ir suvokti šį kūrinėlį reiktų, atsire
miant į praėjusių amžių kontekstą. 

DEDIKACIJA PROFESORIUI BRONIUI VAŠKELIUI, 
RAŠYTA 16-0JO AMŽIAUS VILNIAUS AKADEMIJOS 
STUDENTO, NETIKĖTAI ATSIDŪRUSIO ČIKAGOJE 

Laikas panėši į žodi kurį naktis užgesina, 
Bet ar užgęsta tie žodžiai, kuriuos prisiminsi? 

Akimirkos būtos, akimirkos esančios, akimirkos busimos — 
Visa sunyktų be ženklo, jei negirdėtumei balso: 

Jame šviesa ir tvirtybė, meilė ir rūpestis liejas. 
Kas pasakytų, kiek laiko tas rūpestis sveria? 

Kiek valandų tame žody, kiek neregėtos vilties? 
Skiemenys dyla, bet mėnuo, spinduliu apkabinęs, 

Tau netikėtai ištartų, ką turėjai suvokt: 
Šiam siautulingam pasauly žmogus lyg menkas laivelis, 

Jį vėjai ir audros siūbuoja po begalines marias. 
Bet neliūdėk: atsiranda — tas, kursai rodo tau kelią, 

Kas naują krantą tau padeda rast. 
Vasaras rudenys keičia, pavasarius sveikina žiemos, 

Žingsniai pavargsta, bet vėlei leidžias laimės ieškot. 
Šioje žemėj tiek vartų, kas atverti juos gali? 

Ir atskirti, kas verta, ką vertingu laikyt. 
Neliūdėk ir žinoki: esti tas, kursai rodo tau kelią, 

Kurs padeda naują krantą surast. 
Triumfo arkos subyra, žvaigždės žiebiąs ir gęsta, 

Bet negęsta tie žodžiai, kurie gyvuos atminty. 
Išmintis ir dorybė, šlovė ir darbai neužgęsta 

Ir mūsų širdis, pilna padėkos, neužges. 

Artūras T e r e š k i n a s 

istorija ir kitos — vertimų meto
dologija. Rudenį vienas aspiran
tas bus Katedros asistentu, kuris 
klausys daugiausia istorijos kur
sus ir priklausys Istorijos skyriui. 
Taip pat rudeniop atvažiuos iš 
Vilniaus universiteto du dėstyto
jai. Vienas rinks medžiagą apie 
išeivijos romaną, o kita nori susi
pažinti su rašytojo Kleopo Jurge
lioniu gyvenimu Čikagoje ir 
„suvokti išeivijoje susiforma
vusius kultūrinio gyvenimo, lite
ratūrinės raidos perspektyvų ver
tinimo kriterijus." 

Šiandien humanitarinius 
mokslus nustelbia savo popu
liarumu medicina, politiniai ir 
ekonominiai mokslai. Tačiau ne
sinori t ikėti , kad išeivijos 
jurgelioniai, bradūnai, katiliš-
kiai, Škėmos ir aplamai išeivijos 
kultūra būtų pasmerkta užmarš
čiai. Ar ir vėl, kaip kad buvo 
„tarybiniais" laikais, literatūros 
specialistams nebus galimybių 
susipažinti vietoje su Vakarų 
pastarųjų dešimtmečių pasieki
mais teorijos, tyrimo ir dėstymo 
srityse, o taip pat su pačiais 
Vakarais, ilgus metus jiems 
buvusiais tabu? 

Katedra per visus aštuonerius 
metus buvo gana sėkminga, nes 
susilaukė didelės paramos iš 
rėmėjų, kurie prisidėjo prie dar
bo palengvinimo ir jos darnaus 
funkcionavimo. Visų rėmėjų čia 
nebandysiu išvardinti. Tačiau be 
Lietuvių Fondo stipendijų, bent 
šiuo metu, neturėtume aspirantų. 
Vytauto Kamanto vadovaujamas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
fondas, kai šiandien pagalvojau, 
patenkino visus iki vieno 
Katedros vedėjo prašymus. Taip 
pat laimingu sutapimu diena 
dienon dirbau su uolia ir be-
konfliktiška bendradarbe — Vio
leta Kelertiene. Todėl, greitu 
žvilgsniu perbėgant Katedroje 
praleistus metus, ima kauptis 
kažkoks sunkiai apibūdinamas 
jausmas — lyg ir ilgesys, lyg ir 
gailestis. Tačiau viskam yra riba: 
laikas pradėti ir laikas užbaigti. 
Tad atsisveikindamas nesakau 
sudie, bet, mielieji Katedros 
rėmėjai, iki pasimatymo Čikago
je. 

Vytauto Didžiojo 
universiteto Senato 

posėdis ir konferencija 

Metinis bendras abiejų Vytauto 
Didžiojo universiteto Atkuriamo
jo senato dalių (Lietuvoje ir 
užsienyje) posėdis įvyks Kaune 
1992 m. gegužės 27 d. Po Senato 
posėdžio gegužės 28-31 dienomis 
įvyks jubiliejinė konferencija, 
skirta Vytauto Didžiojo universi
teto ir Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos 70 metų sukakčiai 
paminėti. Konferenciją rengia 
Vytauto Didžiojo universitetas ir 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mija. Iškilmingame konferencijos 
atidaryme gegužės 28 dieną gar
bės daktaro diplomus priims ir 
kalbas pasakys Nobelio literatū
ros premijos laureatas profesorius 
Czeslaw Mvtosz ir Lietuvių kata
likų mokslo akademijos garbės 
pirmininkas profesorius kun. An
tanas Liuima, SJ. 

Lietuvos universiteto įkūrimo 
70 metų sukaktis buvo minima 
1992 m. vasario 9 d. Po minėjimo 
įvyko jubiliejinės parodos atida
rymas Karo muziejuje, Kaune. 
Paroda vyks iki birželio mėnes;" 
galo. 
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T. Lapis Religinės muzikos koncertas Čikagoje 

Laiko žydėjimas 
Vyresniam amžiuj, metai bėga ypač greitai, 

penkeri, dešimt pralekia, niekuo nepasižymėję, 
nuobodūs, rutiniški, kuriuos apibūdintum tik 
tuo, kad jie prarijo brangų gyvenimo laiką. Ir 
gailiesi jų, ir stebiesi, kur jie dingo. Bet kar
tais, nei iš šio nei iš to, ateina periodas — kaip 
koks reljefas iš tos pakyrėjusios plokščios kas
dienybės — turtingas nekasdieniškais žmonė
mis ir dvasią pakeliančiais įvykiais. Sakytum, 
eilinė pilkuma, metų eigoje tyliai vedusi kris-
talizavimosi procesą, staiga sužvilga brangiais 
akmenėliais. Sakytum, laikas žydi. 

Vienas toks laiko žydėjimo metas prasidėjo 
visai nejučiom purvinos žiemos pirmadienio ry
tą, kai nuėjau sutikti mūsų naują sekretorę, 
Ritą. 

— Džiaugiuosi, kad galėsiu su jumis dirb
ti, — Rita droviai šypsojosi, atmesdama ilgus, 
tiesius, geltonus plaukus. Ji tą darė atsargiai, 
bet įprastu judesiu, iš kurio buvo galima maty
ti, kad jos žvilgantys plaukai jai didelis turtas. 

Mes susipažinom jau anksčiau, kai ji atėjo 
pirmą kartą, atsiųsta iš kadrų skyriaus, mums 
pareikalavus naujos tarnautojos. Aš žinojau, 
kad ji tik neseniai baigė kolegiją, kad vos keli 
mėnesiai kaip ištekėjus ir kad šitas buvo jos 
pirmas darbas. 

— Taip malonu rasti gėles an t stalo... Tik
rai jaučiuosi laukiama... 

Ritos veidelis švietė giedrumu ir atvirumu, 
kaip vaiko; nejučiom, ėmiau šypsotis ir aš. 

— Einam, aš Jus apvedžiosiu ir supažin
dinsiu su jūsų būsimais bendradarbiais. 

Mes stabtelėjom prie pirmų durų nuo jos 
raštinėlės. Jos buvo atdaros, ir apskritai pas 
mus niekas neturėjo įpročio užsidaryti duris. 
Čia užsikniaubęs ant savo raštų sėdėjo Dr. Ue-
shima, kilęs iš Havajų. Jis atsistojo ir nusi
lenkė mums — visai kaip europietis. 

— Mrs. Singer tvarkys studentų mokymą, 
— paaiškinau, — ji Dr. Cohan'o nauja sekreto
rė. 

— Pačiu laiku, pačiu laiku, — linkčiojo gal
vą Ueshima. — Žiemos ketvirčio egzaminai jau 
čia pat... Tikiuosi, kad Jums patiks su mumis, 
Mrs. Singer... 

— O, prašau, vadinkit mane Rita! — ji švel
niai pertraukė. 

— Gerai, Rita... ir Jūs vadinkit mane To-
by... 

— Jis tik ką pabaigė chirurgijos reziden-
tūrą, — aiškinau Ritai, kai mes išėjom iš jo 
kambarėlio. — Šituos metus jis dirba labora
torijose ir ruošiasi specialybės egzaminams. 
Jūs su juo turėsit nemažai reikalų, nes jis ak
tyviai dalyvauja studentų mokyme. 

— O čia mūsų cheminė laboratorija. — Pri
stačiau Ritą keturiems technikams ir reikalų 
tvarkytojai, Mrs. Hinch. Mrs. Hinch tuojau pa
siūlė mums saldaus pyrago ir kavos. J i beveik 
kiekvieną dieną, prieš ateidama į darbą, 
sustodavo kepykloje ir atsinešdavo šviežio 
pyrago. Visi ją mylėjo, todėl, kad ji visus 
mylėjo, ir žmones, ir gyvulius. Siena prie jos 
stalo buvo nukabinėta gyvuliukų paveikslais 
ir atvirukais. 

— Mrs. Hinch tur i t r i s ka tes , — 
paaiškinau: — Mimi, Gigi ir Pierre. 

Mrs. Hinch, labai patenkinta, kad aš atsi
miniau jos kačių vardus, sudėjo rankas kaip 
maldai: — O, jie tokie gudrūs, mano brangu
čiai! Kai aš pareinu iš darbo, tai jie visi sėdi 
prie durų ir laukia manęs. — Jos šimtais mažų 
raukšlelių išrašytas veidas švytėjo palaima. — 
Argi gali žmogus turėti geresnį draugą kaip 
gyvulėlį! 

— Jos vyras neseniai numirė, ir katės liko 
jos šeima, — aiškinau Ritai, kai atsigėrusios 
kavos patraukėm toliau. — Daugiau ji nieko 
neturi. Per pietų pertrauką ji vis bėga namo 
pažiūrėti savo „vaikų". Ji čia pat gyvena, prie 
Michigan Avenue. 

Kitoj pusėj koridoriaus mes sustojom neu
rochirurgijos skyriuj, kur karaliavo gražuolė 
juodaplaukė Maria Mercedes dela Serna. Jau 
augo planai jų skyrių išplėsti ir iškelti į 
didesnes patalpas universiteto ligoninėj, ir jie 
pamažu slydo iš mūsų valdžios. 

— Jos pilna pavardė — dela Serna y Santa 
Cruz, bet mes sutrumpinom. J i yra ispanų kil
mės bolivijietė. 

Rita tik linkčiojo ir šypsojosi. Mrs. dela Ser
na, kaip aš ir laukiau, nepasiūlė, kad ją vadin
tų vardu. 

— Ji kiek jautresnė ir išdidesnė už kitus, 
ir jai trunka laiko, kol ji prie naujų žmonių pri
pranta, — teisinau Ritai, kai mes išėjom iš neu
rochirurgijos raštinės. — Bet darbe Jūs su ja 
jokių nesklandumų neturėsit, tai viena iš tų 
retų asmenybių, kuriomis galima visada 
pasikliauti... 

— Ji labai graži, — išsprūdo Ritai, — tokia 
nepaprasta... Net kvapą užima, — ir ji paraudo. 

Aš linktelėjau. Visiems, kurie ją pirma kar
tą susitikdavo, Mrs. dela Serna palikdavo ne

paprastą įspūdį. Ankšta, tiesi, baltu siauru 
veidu, vos kumptelėjusia plona nosim — savo 
klasišku grožiu — ji skyrėsi iš visų; bet retas 
kuris išdrįsdavo ja i padaryti komplimentą, ir 
tą ji tuojau atšaldydavo vienu taikliu žvilgsniu. 
Niekas jos nematė suirzusios ar per daug links
mos, niekas rodos negalėjo jos išmušti iš pu
siausvyros. Nors j i pas m u s dirbo j a u dvejus 
metus, niekas iš mūsų skyriaus su j a nesusi
draugavo, ir apie jos asmenišką gyvenimą mes 
žinojom labai mažai, išskyrus tik, kad visai 
jaunam amžiuj ji ištekėjo už amerikiečio stu
dento, su kuriuo ir atvažiavo į Ameriką. Bet 
dabar ji buvo persiskyrusi ir vėl priėmusi sa
vo mergautinę pavardę. 

Aš užvedžiau Ritą laiptais į gyvulių opera
cinę. Ten buvo eksperimentuojama daugiausia 
su šunimis. Mūsų niekas nestabdė, kai mes ten 
įėjome, nežiūrint, kad studentas, užsidėjęs 
kaukę, krapštėsi po atvirą šuns pilvą. Jose", 
gyvulių technikas jam asistavo. 

— Hi Steve, ką dabar t au uždavė daryti? 
— A, čia viršininko projektas, nori pama

tyti, kas bus, kai užrišim didįjį tulžies lataką, 
— atsakė studentas, nepakeldamas galvos. 

Jose žiūrėjo į jį nepatenkintas. Studentas 
grabaliojosi po žaizdą, jis ne tik didžiojo tulžies 
latako, j is ir tulžies pūslės negalėjo rasti. Stu
dentui nuo kaktos ritosi prakai to lašas ir pap
telėjo tiesiog į išverstus kepenis. J is nusibrau
kė kaktą alkūne. 

— Jose, paskambink Dr. Bell, kad tuojau 
ateitų, — jis galų gale liepė technikui. 

Kaip ir spėjau, Bell, trečių metų chirurgi
jos rezidentas, asistavo Nettles'ui operacinėj ir 
ateiti negalėjo. 

— Pabandyk Dr. Horner, — studentas ner
vinosi. Horner pasirodė „signed out to Dr. 
Holt", o Holt'as užsidaręs su studentais 
klasėje. 

— Kad juos velniai, — susikeikė Steve. 
Jis pastovėjo minutėlę, nežinodamas ką da

ryti, ir skubiai užsiuvo šunį. Nuplėšė kaukę ir 
nusitraukęs pirštines t renkė jas į krepšį. 

— Tai jau antrą šunį šitaip... Niekad jų nė
ra, kai jų reikia... — Jis žinojo, kad aš myliu 
gyvulius, ir manės nesivaržė. — Eikvoja pini
gus, eikvoja gyvulius, eikvoja mano laiką... 

Studentas susierzinęs išėjo lauk. Jose pa
laukė, kol studentas uždarė duris, ir suleido šu
niui didesnį kiekį anestezijos. Už minutės šuo 
jau buvo negyvas. 

— Jo pilvas taip išteriotas. kad jis vis t iek 
būtų numiręs, t ik pasikankintų porą dienų, — 
bumbėjo Jose. 

Aš paprastai nevaikščiojau į šunų laborato
riją, bet kažkoks kipšas pakurstė užvesti čia 
Ritą. Rita stovėjo išbalusi. Aš ją paėmiau už 
parankės. — Eime, — tariau, užkimusiu balsu. 
Lipant laiptais žemyn, Ri ta tyliai apsiverkė. 
Aš nieko nesakiau. Mes grįžom į jos raštinėlę. 

— Neimk taip į širdį, — bet mano paguoda 
skambėjo nenatūraliai. Supratau, kad aš ją ty
čia ten užvedžiau, ir kad buvau patenkinta, 
kad kaip tik tokį vaizdą ji matė. 

Visa laimė, kad prisistatė Dr. Cohen ir tuoj 
pat įjungė Ritą į darbą. Aš juos palikau, pasa
kiusi Ritai, kad nuvesiu ją priešpiečių. 

Dvyliktą valandą mes nuėjom į univer
siteto valgyklą. Susiradom jaukų staliuką prie 
lango, su atviru vaizdu į ežerą. Rita atrodė be 
ūpo, aš jai pasakojau apie naujas statybas. 

— Matai, Rita, tą automobilių aikštę po 
dešinei? Prieš keletą metų čia buvo senas 
parkas... Po medžiais, a n t suoliukų, studentai 
ruošėsi paskaitoms, valgė priešpiečius ant 
žolės. Čia buvo labai gražu! 

Rita stebėjosi, kad dabar to grožio nelikę 
nė ženklo, ir turbūt galvojo, kaip ilgai aš čia 
esu. J i susimąstė ir pakėlė į mane akis. 

— Aš turiu jums kai ką prisipažinti, — ji 
paraudo. Iš viso ji labai greitai raudo. 

— Aš esu lietuvaitė. 
Aš pastačiau akis. — Nuu! 
— Taip, mano mama atvyko į Ameriką po 

karo, o tėtė buvo iš Pennsylvania valstybės, jo 
tėvai kilę iš Lietuvos, dirbo kasyklose... 

Aš užšnekinau Ritą lietuviškai, bet ji man 
atsakė angliškai. 

— Aš suprantu lietuviškai, bet kalbėti ne
moku. 

— O kaip tavo mama su tavim šneka? 
— Visaip, bet dabar dažniausiai angliškai. 
— O kodėl tu neišmokai? 
— Nežinau... nenorėjau. Tie lietuviai to

kie... 
— Kokie? 
— Sunku pasakyti. — Ritos veidelis vėl už

sipylė raudoniu. — Jie tokie nuobodūs, ir... — 
Ji žiūrėjo į mane atsiprašančiu žvilgsniu. Aš 
susijuokiau. 

— O Tavo mama giminių Lietuvoj neturi? 
— Mano mama našlaitė, jos tėvai žuvo per 

bombardavimą Vokietijoj Gal ir yra kokie, bet 
tolimi. 

. 

EGLĖ RŪKŠTELYTĖ-
SUNDSTROM 

Vargonų virtuozas Gediminas 
Kviklys kartu su soliste Dana 
Stankaityte ir smuikininke Lin
da Veleckyte-Kerpiene gražią pa
vasario sekmadienio popietę pa
kvietė į labai įvairios ir gražios 
religinės muzikos koncertą Svč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažny
čioje, Marąuette Pa rko apylinkė
je, Čikagoje, gegužės 17 dieną. 
Publika — puikus pavyzdys žmo
nių, suprantančių intelektualinio 
ir meninio pakylėjimo svarbą, ir 
jie klausėsi šio koncerto atidžiai 
ir su įdomumu. 

Rengimo komitetą sudarė: dr. 
Albina Prunskienė (pirmininkė), 
Birutė Jasa i t ienė (iždininkė), 
Jadvyga Damušienė, Vaclovas 
Momkus, Juozas Polikaitis, Mari
ja Remienė ir Faustas Strolia (pa
rūpinęs vargonininkui Gedimi
nui Kvikliui pakvietimą atvykti 
į JAV Šiaurės Amerikos Lietuvių 
muzikos sąjungos vardu). 

Prieš koncertą Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos klebo
nas kun. Jonas Kuzinskas pasvei
kino susirinkusius į bažnyčią. 
Vaclovas Momkus pristatė solis
tus: Lindą Veleckytę-Kerpienę, 
mūsų operos solistę Danutę Stan
kaityte ir vargonų virtuozą iš mū
sų tėvynės — Gediminą Kviklį. 

Koncertas prasidėjo su Bach'o 
Preliudija ir Fuga Č Minor. Šį 
Bach'o kūrinį Gediminas Kviklys 
pradėjo iškilmingai, kaip gyv
sidabrio riedėjimą, be jokių 
pauzių. Fuga ramesnė, vikri, au
ganti ir išauganti iki didingo 
finalo. Tai buvo vargbninko susi
pažinimas su modernios gamybos 
vargonais. Po to, Linda Velec-
kytė-Kerpienė ir Gediminas 
Kviklys pagrojo Bach'o Sonatą 1 
smuikui ir vargonų klavesinui 
barokinę muziką. Tyras, švelnus, 
graudinantis smuiko tonas žaidė 
su vargonais. Antra dalis sonatos 
vikri, smuikas ir vargonai žaidė, 
bėgdami vienas paskui kitą. Tre
čia dalis vėl lėtesnė, melodinga, 
lyriška. Ketvirtoji — greita, rit
miška, vedanti iki kulminacijos. 
Muzika parašyta dviems lygiems 
solistams, ir Kviklid akompa-
navimas buvo ypač įdomus, suge
bantis perteikti įvairias vargonų 
instrumento spalvas. Muzika 
skambėjo ta r tum ne" dviejų, o 
daugelio instrumentų grojama. 
Palyginus su Lindcėš Velecky-
tės-Kerpienės ankstesniais pasi
rodymais, čia buvo jaučiama di
delė jos pažanga, intelektualinis 
subrendimas. Išskyrus nežymius 

Gediminas Kviklys groja vargonais per religini koncertą, gegužės 10 dieną Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos lietuvių parapijos bažnyčioje, Cleveland'e. 

Vlado Bacevičiaus nuotrauka 

skubotumus, jos buvo malonumas 
klausytis. 

Danutė Stankaityte, kuri per 
retai girdima mūsų koncertuose, 
pagiedojo Malotte jautrią ir 
jaudinančią „Tėve mūsų". Solistė 
buvo geros formos ir ši giesmė 
plaukė, kaip siūlas, puikia le
gato linija ir tyru tonu, vis au
ganti ir vėl nurimstanti su 
paskutine fraze. Danutės balsas 
kaip aksomas — pradėjo švelniai, 
su šiluma ir jausmu, augo inten
syvumu iki švelnaus, ramaus 
galo. Balsas jos gražus, skaistus, 
o atlikimas jautrus. Jos giedo
jimas palieka klausytoją, norintį 
dar daugiau ją išgirsti. 

Gediminas Kviklys po to gro
jo Fugą „Kyrie, eleison" (M. K. 
Čiurlionio) ir Sonatą „Ad patres" 
(Broniaus Kutavičiaus — pagal 
Čiurlionio paveikslų ciklą „Lai
dotuvių simfonija"). Pradėjo stip
riai, pripildė visą bažnyčią iš
kilmingu garsu, išdidžiu grojimu; 
staigiai pakeitė į maldą, iš šir
dies, tartum prašymą kaž!6\ Ir 
vėl pakilo galingumas, iškilnu
mas — tartum Dievas atsiliepė \ 
maldą. Ta poetinė vizija žadino 
mūsų klasiką Čiurlionį, ir lie
tuviški motyvai plaukė, juntami 
buvo skausmai ir prošvaistės. 
Sonata prasidėjo sunkiom, gi
liom, tamsiom gaidom, tarytum 
iš toli atkeliautų žingsniai. 
Girdėti buvo paukščių čiulbėji
mas ir vėjo šnabždėjimas. Ji au
go, augo, kilo ir vėl nusiramino; 
vėl sukilo — kaip šv. Jono vaba
lėlių skrajojimas ir kaip vandens 
sūkurys — iki kulminacijos. Po 
to, vėl tyliai — kaip dejones sielų 
girdime tamsesnius atspalvius, 
sunkumą, nusiraminimą, ir vėl 
siela praskaidrėja... Ne tik Lietu
voje vertinamas Bronius Kutavi

čius, bet ir užsienyje, kur jo mu
zika daug grojama ir jis žinomas 
Prancūzijoje, Lenkijoje, Bulgari
joje ir kitose šalyse. 

Po trumpos pertraukos antrąją 
programos dalį pradėjo Gedimi
nas Kviklys dviem Juozo Nauja
lio kūriniais — Preliudija ir Mal
da. Preliudija iškilminga, išdidi, 
o Maldoje tikrai buvo jaučiamas 
maldavimas iš širdies; ji jautriai 
Kviklio pagrota. Naujalio roman
tinio stiliaus įtaigautoje muzikoje 
išgirdome šviežių, dar negirdėtų 
atspalvių, todėl besiklausant iš

gyvenome įvairius, naujus įspū
džius, nes Gediminas Kviklys 
sugebėjo naujai ir šviežiai tą 
muziką išreikšti. 

Danutė Stankai tyte pradėjo 
Charles Gounod „Dieviškasis 
Atpirkėjas" („Parce, Domine") 
puikiu legato. Ypačiai gražiai 
skambėjo kraštinės kūrinio dalys. 
Stankaitytės žemos gaidos skam
ba kaip mezzosoprano, pilnai ir 
patogiai, visi registrai susilieja 
kaip vienas, o aukštos gaidos 
švelnios, gražios, tyros. Malonu 
jos klausytis. 

Po to, Linda Veleckytė-Kerpie-
nė pagrojo italų baroko muzikos 
vieną iš populiariausių Vitali 
kūrinių smuikininkui — Ciacco-
na. Šį kūrinį j i atliko muzikaliai 
ir techniškai gerai. Smuiko ir 
vargonų ansamblis buvo darnus 
ir išraiškus. 

Paskutinį programos kūrinį, 
Max Reger Fantazija „Ein' feste 
Burg" Gediminas Kviklys grojo 
grandioziškai. Reger yra vokiečių 
kilmės vėlyvojo romantizmo vie
nas iš žymiausių atstovų. Vien 
harmonijos atžvilgiu peraugęs 
savo laikotarpi, jis primena šių 
laikų modernistų kūrybą. Kvik
lys ypač gražiai nuspalvino šią 
Reger'io harmoniją įvairiais var
gonų tembrais. Todėl ši impulsy
vi muzika suskambėjo vaivorykš
tės spalvom. Pagrindinė kūrinio 
tema — giesmė ,.Ein' feste Burg" 
— pakilusi į viršūnę, kūrinio 

(Nukelta į 3 psl.) 

Joana Plikionytė-Bružienė Tolminkiemis, 1989 
Autorinė technika. 54.5 x 50 cm 

Iš Vilniaus grafikos ir akvarelės parodos, vykstančios Lietuviu dailės mu
ziejuje, Lemont, Illinois, iki gegužės 31 dienos. 

— Ar tu niekad nelankei lituanistinės mo
kyklos? 

— Nee... Mama ir nevertė. 
— Ar ką nors apie Lietuvą žinai? Ar moki 

skaityti? 
— Nedaug, tik ką mama pasakojo. Bet aš 

neturiu kantrybės klausyti. Daugiausia apie 
karą, apie sunkų gyvenimą Vokietijoj, man 
nusibosta. O skaityti niekad neišmokau. 

Galvojau, kad turėsiu atnešti Ritai vieną 
kitą lietuvišką leidinėlį, kad pamatytų, iš kur 
jos tėvai kilę. Mes grįžom atgal į darbą, ir kad 
būtų greičiau įšokom į priekinį liftą. Atsida 
r ius lifto durims, susidūrėm su beišeinančia 
Debbie, trečių metų studente. Debbie vedėsi 
šunį. 

— Oi, koks gražus šuniukas! — sušuko Ri
ta, — atrodo kaip sheltie? 

Pritūpusi ji ėmė glostyti rudą galvą, šuo 
laižė jai veidą, Rita krykštė kaip vaikas. 

— Ei, Debbie, iš kur pagavai šunį? — pa
klausiau. Debbie's akiniai sublizgėjo, ji truk 
telėjo šuns dirželį į save. 

— Šš, ne taip garsiai. J i iš viršaus, — Deb 
bie parodė galva į laboratorijas. 

— Mes einam pasivaikščiot. 
Vis dar laikydama lifto duris, Rita akimis 

lydėjo atsitolinančią studentę su šuniu. 
— Kaip toks geras gražus šuniukas papuo

lė į laboratoriją? — Rita atleido duris. — Aš 
maniau, kad tik apleisti, benamiai gyvuliai čia 
atsiduria, o ji tokia jauki, aiškiai turėjusi ge 
rus namus... 

— Geras klausimas. Ne ji viena iš gerų na
mų čia atsiduria. Arba pabėgo iš namų, arba 
kas nors pavogė, o paskui, matyt, pateko j 
miesto šunyną. Iš ten šunis atiduoda labo 

ratorijoms, jeigu šeimininkai per kelias dienas 
neateina ieškoti. Jau dabar tai jos niekad 
nesuras! 

Rita klausėsi išplėtusi akis. 
— O ar galima juos išvesti pasivaikščioti, 

kaip dabar Debbie..? 
— Negalima, žinoma, bet ji vis tiek daro. 

Ir prasmės nėra... Vis tiek tą šunį suoperuos, 
susargdins, ir ji mirs ten viršuje. 

— Aaa, — liūdnai nuleido balsą Rita. 

Kitą savaitę mano viršininkas Nettles iš
važiavo į trijų dienų konferenciją VVashingto-
n'e. Pasinaudojusi proga, atsinešiau iš namų 
filmą, kurį Albertas padarė praėjusiais metais 
lankydamasis Vilniuje. Po pietų, kai Dr. Cohan 
išėjo į savo „rounds", aš paruošiau prozektorių 
mūsų konferencijų kambary, užstačiau kavos 
automatą, išdėsčiau ant plastikinio padėklėlio 
nupirktų pyragaičių. 

— Ei, — pakviečiau, nuėjus į laboratoriją, 
— kas nori pamatyti filmą iš Lietuvos? 

— Aš noriu! — entuziastingai atsiliepė 
Mrs. Hinch. Pakilo ir Mr. Patel iš Indijos, kiti 
negalėjo atsitraukti nuo savo darbų. Atėjo Mrs. 
dela Serna, Dr. Ueshima ir, žinoma, Rita. 

Galėjau didžiuotis Albertu, kad jis taip ge
rai daro filmus, ir mechaniškai, ir kompoziciniu 
atžvilgiu. Žiūrovai susikaupę sekė tvarkingai 
apsirengusius Vilniaus gyventojus, skubančius 
švarutėlėmis gatvėmis. Jauna moteris vedėsi 
šuniuką. Važiavo automobiliai, žingsniavo po
romis uniformuoti mokinukai su portfeliukais 
rankose. Meili mergytė, su kaspinais kasose, 
droviai šypsojosi ekrane, paskui atskyrė rau
doną jurginą iš puokštės, kurią nešėsi su sa

vimi, ir atkišo į kamerą. Albertas ją palydėjo, 
kaip ji nuėjo liepomis apsodinta gatve, at
sisukdama ir pamojuodama su visa puokšte. 
Toliau, Vilniaus Katedra, senukas bokštas. Ne
ris spindėjo popietės saulėje, ja plaukė baltas 
turistinis laivas. Virš jos dunksojo restauruota 
Vilniaus pilis... 

— Ach, kaip gražu, — atsiduso Rita, — aš 
ir nežinojau... 

Atsidarė užtemdyto kambario durys, ir 
šviesos rėmuose pasirodė dvi figūros: viena 
žmogiška, kita, maža, šuniška. — Ką jūs čia 
darot? — pasigirdo Debbie's balsas. 

— Ateik čia, atsisėsk, Debbie. — pašoko 
Rita, patraukdama dar vieną kėdę. — Pažiūrėk 
filmo iš Lietuvos... 

Uždariusi duris, Debbie atsisėdo ir užkėlė 
Molly sau ant kelių. Albertas vedžiojo mus po 
Vilniaus senamiestį, parode Universiteto 
kiemus, įvedė į didžiąją bibliotekos salę, ir aš 
pasinaudojau proga paaiškinti apie universi
teto senumą, apie jo įsteigimą, apie bibliotekoje 
saugomus unikalius leidinius. Filmas baigėsi 
sporto aikštėje, dainų ir šokių festivaly. 

Mano bendradarbiai buvo sužavėti. — Aa, 
koks nuostabus filmas, koks gražus miestas... 

Ueshima pritariamai linkčiojo galva: — 
Tautinių šokių šventė nepaprastai įspūdinga, 
ir kokie turtingi kostiumai... 

— O, taip, — neatsiliko Mrs. Hinch. - iki 
šiol aš vis įsivaizdavau, kad Lietuvoj" viskas 
turi būti panašu į Rusiją, bet ir kostiumai, ir 
šokiai labai skirtingi..! Ir ar matei šuniukų, 
kur mergaitė vedėsi, juk tai grynas pekinie-
tis... — Mrs. Hinch dėmesys būdingai plasnojo 
nuo vieno objekto prie kito. - O dangus, koks 
mėlynas, ten, matyt, daug švaresnis oras kaip 
Chicago... 

i • 
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upe Minskoff teatre 
VV'ojeiech Glinka nuotrauka 

Lenkų „Metro" — Brodvėjaus stotis 

.Metro" spektaklio Broadway, New York'e. afiša. 

ALGIRDAS 
L A N D S B E R G I S 

įsijunkime į minią žiūrovų, 
išeinančių iš Brodvėjaus teatro po 
spektaklio: jaunimo akys žvilga, 
keturiasdešimties metų slenkstį 
perlipusieji kuldena dar muzikos 
apkurtinti. Jie ką tiktai matė 
„Metro", pirmąjį lenkišką miu
ziklą, įžengusį į Brodvėjaus 
sceną. 

Laisvės sugrįžimą Rytų euro
piečiai pasitiko ne tiktai de
monstracijomis ir šūkiais, bet ir 
daina bei šokiu. Ir Lietuvoje ne 
vienam dar sužvilga akys, pri
siminus „dainuojančią revoliu
ciją" ar roko žygį per laisvėjančią 
tėVynę. Tačiau toliausiai nudai
navo ir nušoko keliasdešimt 
lenkų vaikinų ir merginų — iš 
Varšuvos į Brodvėjų. „Metro" tai 
jų miuziklas. 

Tas magiškas šuolis būtų buvęs 
neįmanomas be geros laumės — 
lenkų verslininko ir prodiuserio 
Wiktor Kubiak. Ištremtas iš 
Lenkijos 1968-ais, antisemitinių 
valymų metais už politinę veiklą, 
j is užsienyje pratur tėjo ir, 
sugrįžęs į laisvą Lenkiją, metėsi 
į teatro biznį. Jis užangažavo 
populiarų kompozitorių Janusz 
Stoklos, režisierių choreografą 
Janusz Jozetowicz ir subūrė ta
lentingų jaunuolių kolektyvą. 
Nuo praėjusių metų „Metro" su 
dideliu pasisekimu rodomas Var
šuvoje ir keliuose Europos mies

tuose, t a č i a u pagrindinis 
Kubiak'o tikslas buvo miuziklo 
meka — Brodvejus. 

, ,Metro" erdvėje susipina 
menas ir gyvenimas. Pradžioje 
būrys jaunuolių tur i šokti ir dai
nuoti pagal „geležinės uždangos" 
taisykles. Netrukus nušvinta 
laisvė, bet išlaisvintame teatre 
jaunimą tebevaržo senos tai
syklės; jų gaivališkas laisvas 
šokis tebespraudžiamas į 
klasikinio baleto šarvus. Tada jie 
pasitraukia į metro ir toje savo 
požemio karalystėje, traukiniams 
pradundant, spontaniškai suku
ria savo spektaklį. Jais susidomi 
oficialusis teatras , sugundo juos 
pinigais, ir taip „nupirkti" jie 
palieka metro, išskyrus vieną... 

Tik labai kietas ir apkerpėjęs 
žiūrovas sugebės atsispirti tų 
jaunuolių žavesiui. Scenoje jie 
virsta pačios jaunystės — Rytų 
Europos jaunystės — įsikūnijimu. 
Visa kita toli gražu jiems nepri
lygsta. Koksai kontrastas tarp tų 
jaunų veidų bei kūnų ir to brod-
vejinių rutinų bei štampų pertek
liaus spektaklyje! Nors režisūra 
profesionališkai „Švari", choreo
grafijai t rūksta originalumo — o 
tai ypač pavojinga New York'e, 
moderniojo šokio sostinėje. 
Eklektiška muzika — rokas, 
mambo, rap, lenkiškos kalėdinės 
giesmės variantas — irgi jau gir
dėta. Leizerinės šviesos, su ame
rikiečių ekspertų pagalba, paver
čia teatrą didžiule diskoteka. 
Scenos technika pasakiška, bet ji 
t iktai pailiustruoja liūdnoką 
faktą, jog technologinė pažanga 
toli pralenkė teatrinę estetiką ir 
vaizduotę. O ta i nemažai ir 
libreto kaltė. 

Kuo šis Brodvėjaus libretas ski
riasi nuo Agatos ir. Marynos Mik-
laszewsk'ų lenkiškojo originalo — 
klausiame aktorių. Absoliučiai 
sk i r t i ngas , a tsako jie. Ar 
originale buvo daug specifiškai 
lenkiškos medžiagos, vietinio 
kolorito? Kodėl jis buvo taip labai 
pakeistas? Visų atsakymas tas 
pats: amerikiečiai nebūtų supra
tę ir, finansiškai, tai būtų buvę 
per daug pavojinga. 

Lenkijos pastarųjų dešimtme
čių kultūra — iš nepaprastų 
išgyvenimų išsikerojęs humoras, 
poezija, originalūs roko dainų 
tekstai — yra tikra aukso kasykla 
geram, original iam libretui. 
„Metro" dialoge ir dainų žodžiuo
se to beveik nebeliko. Libretas 
dabar primena senus amerikie
tiškus filmus ir tokius miuziklus 
ka ip , , H a i r " {„Plaukai" ) , 
uždažius tamsiuosius brūkšnius 
— narkotikus ar AIDS. Trumpos 
užuominos apie tėvų ir senimo 
diktatūrą pakimba ore, kaip ir 
keli ironiški komentarai apie 
naująją „Europą be sienų", kurio

je tebešnairuojama į Rytų euro
p ieč ius , ar apie p in igus — 
„naująją tikrovę bei religiją". 
Viskas taip suglais tyta , su
vienodinta, kad eiliniam ameri
kiečiui neliktų jokių paslapčių. 

Iš Weimar'o respublikos kon
trastų ir kolizijų, išjos „tamsiųjų 
miestų" nevilties, Bertolt Brecht 
sukūrė „Trijų grašių operą" — 
meno kūrinį ir drauge finansiš
ka i labai pelningą miuziklą. 
Atrodo, kad „Metro" kūrėjai 
t ikisi pasipelnyti Brodvėjuje, 
nusilenkdami pop-menui. Todėl 
b ū t ų t a ip įdomu pamaty t i 
lenkiškąjį originalą Varšuvoje — 
gal jame skamba lenkiškumo - vi
suotinumo kontrapunktas. Brod
vėjaus scenoje vienodai dainuoja 
ir tos pačios muzikos klausosi 
v ienoda i apsi rengę visame 
pasaulyje vienodi jaunuoliai. Ar 
tai universalumo triumfas? O gal 
— košmariškas vienodinimas? 

Todėl šūkis „Laisvė"! „Metro" 
pabaigoje skamba dviprasmiai. 
Laisvė — kam? Protestuot prieš 
„oficialiojo teatro" konvencijas ir 
pamėgdžiot Brodvėjaus rutinas? 
Žavieji „Metro" šokėjai ir daini
ninkai nusipelno geresnio likimo. 

Religinės muzikos 
koncertas 

(Atkelta iš 2 psl.) 
pabaigoje atslūgo, nusileido į 
ramybės slėnį. 

Aplamai, Gedimino Kviklio 
kaip menininko individualybė 
turtinga, jokių abejonių nekelian
ti. Greta, be abejo, jo labai dide
lio profesionalumo — puikios 
technikos, tembrinės klausos, 
subtilaus ritmo pojūčio — pa
žinome jautrios sielos, plačios 
vaizduotės ir gilaus intelektu
alumo asmenybę. Kaip muzikolo
go Rimanto Gučo apie Gediminą 
Kviklį rašyta, „Vargonavimo, vi
so koncerto sėkmė jam gerokai 
priklauso nuo pirmojo emocinio 
impulso. Kaip pats sakosi, jam 
,svarbu pajusti svingą' — tuomet 
jis vargonuojąs sklandžiai, žva
liai, plačiai" (Draugo kultūrinis 
priedas 1992 m. gegužės 9 d.). 
Turbūt subrendo jis ir jaučia 
dabar šį emocinį impulsą — šią 
ugnelę — visada, nes t ikrai ji ži
bėjo, ir tos nuotaikos buvo jis 
pagautas tą sekmadienį. 

Malonu, kad ši koncertą rėmė 
ne tik gana gausiai į koncertą 
atėjusi publika (nors buvo puikus 
oras), bet ir speciali didelė 
aukotojų grupė bei aktyvus ren
gimo komitetas. Tokių koncertų 
tradiciją būtų labai pageidautina 
tęsti, nes Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčios naujais vargo
nais gali groti bet kurio lygio 
vargonininkas. 
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Remigijus Jusionis Koliziejus, 1987 
Piešinys emale, lakais, 36 x 48 cm 

Iš Vilniaus grafikos ir akvarelės parodos, vykstančios Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemont, Illinois, iki gegužės 31 dienos. 

Petras Melnikas 

DŽIOVANI IR TURISTAS 

Džiovani jautė, kaip jį ir miestą 
smaugė dūmai, motociklai, anarchija, 
šimtai turistų. Važiuodamas svajojo 
nukirsti kepures Romos pušims, išardyti 
šaligatvius, senoviškas gatves, 
palaidoti savo tarnybos vargus, 
taranais sumalus gūdžius mūrus, 
jų vietoj pastatyti savo mylimą Hondą. 
Kažką stengėsi pralenkti, trinktelėdamas 
dulkėtą savo fuzeliažą — 
o, Viešpatie, madonna — 
į blizgantį turisto BMW! 

Rūsčiam Džiovani iš sukulto BMW išlipantis 
turistas — juokingas padaras! 
Po kaklu karojantis aparatas, 
sumankytos vamzdelinės kelnės, 
krepšelyje — žemėlapiai, suvenyrai, 
o galvoje turbūt kisielius. 
Drėgmė leidos iš skaisčių debesų, 
ant Džiovanio rasotos kaktos tūžlus rūpestis, 
bodėjos turistų šventiškais veideliais, 
nirto apmaudu dėl jų nepasotinamo žingeidumo. 
Kur lindai, — skėtriojo. 
O tas, — sukau į katakombas. 

Mąsto Džiovani, išdidus savo senove, 
nors jos nemato, nepastebi ir 
niekad katakombų nepasigedo... 
Jis pagiežingai turistui moja po nosim: 
Į katakombas? — ir pirštu nirtingai rodo: 
ne čia, o ten! ir brauko rasotą kaktą. 
Kas kaltas? Turistas išbalęs ir nesusišneka. 
Jis žino, kad buvo įsižiūrėjęs į plonutę moterį, 
su senute sėdinčia ant slenksčio, neatitraukdamas 
akių. Jam nepatinka priekabus vietinis dručkis, 
purškus žmogelis su įlenkta Honda. 

Ritos akys atspindėjo lietuvišką dangų, vei
deliai išraudo. — Mano motina gyveno Vilniu
je trejus metus, —ji kalbėjo, ats isukus į Maria 
Mercedes dela Serna. 

— Prašau dabar išgerti kavos... — pakvie
čiau, — Rita, čia pyragaičiai iš lietuviškos 
krautuvės Marąuette Parke! 

Pyragaičiai kaip pyragaičiai, bet Rita 
paėmė viena iškilmingiau negu būtų galima 
buvę laukti, apžiūrėjo iš visų pusių, ir pa
ragavusi, pagiriamai linktelėjo galva. — Ma
no mama irgi panašius kepa... 

Prie visuotinio klegesio ir pakilusios nuo
taikos praėjo popietė. Pyragaičiai, su Molly's 
pagalbu, buvo suvalgyti, niekas daug ir nenu
veikė tą dieną. 

Namie papasakojau Albertui apie Ritą. 
Štai lietuvaitė, kur beveik nieko apie Lietuvą 
nežino! Jis susidomėjo. Pasiknaisiojęs po savo 
knygas, jis man idavė tr is leidinius, grėsmin
giausiai perspėjęs jų nesudirbti. Vienas, foto
grafinis Lietuvos vaizdų albumas, kitas — di
džiule stora knyga su lietuvių dailininkų pa
veikslų reprodukcijom; ir Vijeikio paruošta 
iliustruota Lietuvos istorija. Nuvilkau į darbo
vietę ir palikau jas Ritai, irgi perspėjusi, kad 
labai saugotų - kad manės vyras neišvarytų 
iš namų! Rita prižadėjo. Per pietų pertrauką, 
mačiau, ji sėdėjo įknibusi j knygas, nes namo 
pasiimti aš jai neleidau. 

1 tebbie vėl buvo išvedus šuniuką pasivaikš
čiot, ir abi grįžo patenkintos atgal. 

— Žinai, — sakė Debbie, — man rodos, kad 

Molly turės šuniukų. 
— A, dar viena komplikacija... Kieno pro

jektui ji priklauso viršuje? 
— Dr. Berger, bet jis dar nepasiruošęs savo 

eksperimentui, tai ji taip ten ir laukia. 
— Ar tu nori Molly pasiimti į namus? — 

klausiau. — Paprašyk Berger'į, kad tau ją per
leistų, jis geras žmogus... 

— Norėčiau... Bet mano bute gyvulių ne
leidžia. 

— Tai kam tada ją vedžioti, ji tik prisiriš 
prie tavęs be reikalo... 

Debbie neturėjo atsakymo. Tik pažiūrėjo į 
mane lyg ir su priekaištu. 

— Come on, Molly, — truktelėjo dirželį, bet 
šuo atsitūpė ir atsisakė eiti. — Einam, Molly! 
— riktelėjo Debbie, — greičiau, kol viršininkas 
nepamatė! — ir vilkte nuvilko šunį į viršų. 

Kitą dieną, po pietų, į raštinę įsiveržė vir
šininkas Nettles. Kaip paprastai, jis nesi-
sveikino,Aš prie to buvau pripratus, tai irgi 
jam nieko nesakiau. Bet šį kartą jis įėjo bum-
bėdamas ir gestikuliuodamas rankomis. 

— Šitam turi būti galas, kad daugiau man 
niekas šunų iš laboratorijos nevedžiotų. Ir 
jokių parsivedimų į namus kad man nebūtų. 
Išsiuntinėk potvarkį tuojau pat visiems... 

Viršininko potvarkis buvo išsiuntinėtas. 
Kitą dieną, tuoj po pietų, atėjo iš viršaus Jose\ 

— Man reikia pasikalbėti su viršininku... 
— Palauk trupučiuką, jis užimtas... O kas 

atsitiko? 
— Nieko dar neatsitiko... įkišau ranką į 

atmatų dėžę, ir man už piršto griebė žiurkė. 
— Žiurkė?? 
— Jau aš seniai pastebėjau, neurochirur-

gai meta į krepšį žiurkes po eksperimentų, 
kaip reikia nepatikrinę, ar jos negyvos... Vieną 

dieną ką nors įkąs, ir bus tada bėdos. Aš jau 
sakiau jiems ne kartą, bet manęs jie nepaiso, 
tai noriu pranešti Nettles'ui... Tegul jis su jais 
derasi. 

Jose priėjo prie lango, susikišęs rankas į ki 
senes, ir ėmė švilpauti. 

— Beje, Debbie sėdi šunyne ant grindų ir 
verkia, — ištarė pasisukinėjęs, taip sau, lyg 
tarp kitko. 

— Ko ji verkia? 
— Iš kur aš galiu žinoti? Turbūt jai šunų 

gaila... 
— Tai ką, gal man reikia pas ją nueiti? 
Bet pirma negu Jose spėjo atsakyti, duryse 

pasirodė Dr. Berger ir paprašė pasimatyti su 
Nettle'su. Jie užsidarę kažin ką derėjosi, Ber 
ger'is išėjo, kratydamas galvą. Po kiek laiko 
išlindo ir Nettles, su nepatenkinta išraiška. 

— Pasakyk Debbie, kad ji gali išsivesti 
šunį, jeigu sumokės departamentui 165 dole
rius. Už visas injekcijas ir išlaikymą. Ir kad tai 
būtų paskutinis kartas. Čia nėra kokia gyvu 
lių prieglauda. — Jis kreipėsi į Jose: — Ar 
manęs lauki? Einam į mano raštinę... 

Kol Nettles kalbėjosi su Jose, aš užėjau 
laiptais į viršų. Šunyne, ant grindų, sukryžia
vusi po savim kojas, ranka parėmusi galvą, 
sėdėjo Debbie. Ji visai nepajudėjo man priėjus. 

— Debbie? 
— Ką? — atsakė, bet galvos nepakėlė, tik 

akiniais kryptelėjo. 
— Kodėl tu čia sėdi? 
— Ar čia, ar kitur... Tas pats blogis... 
Staiga ji pakėlė galvą Jos vyzdžiai buvo 

išsiplėtę, veide matoma įtampa. 
— Ką tu darytum, jeigu tau staiga paaiš 

ketų kas nors, bet niekas, o niekas tavęs nesu 

prastų? 
— Kas paaiškėtų, Debbie? 
— Juk jie žino... — Parodė į narvus. — Mol

ly ir kiti. Aš girdžiu jų baimę. Juk tai žiaurus 
nusikaltimas, ką mes su jais darom. Ir jie su
pranta ir bijosi, ne mažiau, kaip mes bijotu-
mėm. bet negali... negali... 

Debbie nutilo ir mostelėjo ranka. 
Aš palaukiau minutėlę, paskui pasakiau, 

ne tiek tvirtu balsu, kiek būčiau norėjusi: — 
Juk tas niekam nepatinka... Bet kito kelio 
nėra, o kaip kitaip tyrinėjimus daryti? 

Debbie pažiūrėjo į mane beveik piktai. — 
Ach, Jūs pati tuo netikit... Kito kelio nėra 
todėl, kad jo niekas neieško... Bet svarbiausia, 
todėl, kad nemyli gyvulių ir jų neužjaučia. Jie 
lygiai tą patį darytų su žmonėmis, jeigu įsta
tymai nedraustų... ir darė gi visai neseniai... 

Viena akinių rankenėlė nusmuko jai nuo 
ausies ir pakibo ant smakro. 

— Man tas viskas pasidarė aišku, kaip 
dabar diena... — Ji nusiėmė akinius ir ėmė 
trinti akis pirštais. - Tik aš niekam negaliu 
šito išaiškinti, nes jie įsitikinę, kad gyvulys yra 
žemesnis sutvėrimas ir kad su juo galima da
ryti, ką tik nori. Per tą savo užkietėjusį nu
sistatymą jie nepajėgia nei jausti, nei supras
ti. Apie kokią gyvulio teisę į gyvenimą jiems 
nė nekalbėk. Tai tas pats kaip aiškinti akme
niui... arba aklam apie spalvas... 

J i stabtelėjo, ir aš uždėjau ranką jai ant 
pečių. 

— Einam, Debbie, nesėdėk čia... Nieko mes 
nep°'.iin pakeisti, kam sau nervus gadinti... 

— Cha! — piktai švokštelėjo Debbie. Bet at
sikėlė. Ji pasižiūrėjo į laikrodį ant riešo. - Oi. 
aš pasivėlinsiu į dermatologijos paskaitą! — Ji 
truktelėjo nosį ir. pritvirtinusi atsileidusį 

kuodą ant pakaušio, išskubėjo iš šunyno. Aš 
taip ir nepasakiau jai apie Nettles'o potvarkį. 

Apačioj mane pasitiko susijaudinusi Rita. 
— Dr. Berger sakė, kad Debbie gali pasi

imti Molly. jeigu sumokės 165 dolerius... 
— Tokia viršininko valia. 
— Bet ji neturi tiek pinigų, ji vos moksla-

pinigiams sukrapšto, ji dažnai net ir nepaval-
go... - Rita pakėlė toną. 

— Na, tai tur i palikti Molly viršuje, ir 
geriau ten jai nevaikščioti. — Aš susierzinau. 
— Ir iš viso Molly neišspręs Debbie's proble
mų... Be to, juk ji vis tiek negali jos pasiimti 
namo... 

Rita žiūrėjo į mane, lyg ir netikėdama. Kai 
aš nieko daugiau neatsiliepiau, ji apsisuko ir 
išėjo. Tačiau tuo reikalas nesibaigė. 

Kitą rytą prisistatė Rita su sąrašu rankoje 
Aš renku pinigus Debbie. J i sako, kad 

kraustysis į kitą butą, šitas jai vis tiek per 
brangus, ir pasiims Mollv su savim — ieieu tik 
sukrapštys pinigus. Ar sutiktum prisidėti prie 
Molly išlaisvinimo? — Rita jau turėjo 70 do 
lerių — iš laborantų ir iš Mrs. Hinch. Na, žino
ma, prisidėjau ir aš. Jose davė penkis, Mrs. 
dela Serna atnešė dešimt, dar mums trūko 
penkiasdešimt penkių. Rita ėjo toliau elgetau
dama. Už valandėlės sugrįžo nušvitusi. 

— Jau turiu pilną sumą. Dr. Ueshima pa
klojo 55 dolerius, tik prisaikdino nesakyti 
Nettles'ui... 

Aš juokiausi. Žinoma, nieko nesakysim 
jam! 

• * * 

Debbie's įtarimas, kad Molly turės šuniu
kų, išsipildė. Vieną vakarą, parėjusi iš univer-

(Nukelta į 4 psl.) 
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Kaukėti patriotai 
T O M A S C H A D A R A V I Č I U S 

Čikagos lietuvių teatro „Vaidi
lutė" Petro Vaičiūno „Patriotų" 
pastatytmas 1992 m. gegužės 17 
d. Jaunimo centre, Čikagoje: 
Napoleonas Sereika — Arūnas 
Šatkus, Liuba Sereikienė — Lai
ma Šulaitytė. Liucija — Regina 
Kiudulaitė, Petras Velička — Vi
das Dumašius. Labutienė — Aldo
na Pankienė, Henrikas Lebertzo-
nas — Sigitas Gūdis. Arnas Rim
vydas — Vladas Stankevičius, 
Ona — Giedre Griškėnaitė. Reži
sierius Povilas Gaidys, režisie
riaus asistentė Ona Šulaitienė. 
dailininkas Sean Griškėnas, ap
švietimas Vidos Momkutės. muzi
kinis apipavidalinimas — Kings-
ley Day. scenos talka — Teodoras 
Dobrovolskis. 

„Vaidilutes" teatro pastatymo 
— Petro Vaičiūno „Patriotų" 
premjeros išvakarėse Draugas 
išspausdino informaciją apie, 
švelniai tariant, nesusipratimus 

Lietuvos banke; sužinojome, kad 
litams spausdinti skirti pinigai 
buvo laikomi Švedijos Handels-
bank'e, o palūkanos plaukdavo 
nežinia kur — galbūt į kieno nors 
asmeninę kišenę. 

Vaičiūno „Patriotų" aktualu
mas plaukus piestu stato. Drama 
pirmą kartą dienos šviesą išvydo 
1927 metais, taigi turėjo būti — 
o gal ir buvo — aktuali Lietuvai, 
kuri komunizmo dar nebuvo su
gadinta. Imi ir mąstai — jeigu ne 
komunizmas kaltas dėl bėdų, tai 
kas gi tada — ar ne pačios tautos 
charakteris? Ir vardan ko buvo 
Kovo 11-oji — vardan demokrati
jos ar t ik vardan nepriklauso
mybės? Dėl Brežnevo portretų 
pakeitimo Vytauto Didžiojo at
vaizdais? Ir jeigu šitokie sopuliai 
kamavo ir laisvą tautą, tai galgi 
atsiribojimas nuo šitokio purvo 
tebūtų vienas — atsiribojimas 
nuo ydingų įpročių kupinos tau
tos? Spektaklyje įdomu tai. kad 

veiksmas tapo tarsi atitrauktas 
nuo laiko: nešvarius darbus 
darant užkluptas departamento 
direktorius Velička pamosuoja 
tarybiniu užsienio pasu — nors ir 
bėgs, visur su savimi nešis „gra
žiausius" tarybinio charakterio 
bruožus. Vengiama pasakyti, 
kokie pinigai duodami tarnaitei 
— tesakoma „pinigai"; gal net ne 
litai turėta omenyje. „Rytojaus 
išvakarių" autorius Arnas Rim
vydas, kuris, regis, turėtų atnešti 
šviesą pjesės pabaigoje, pasirodo 
esąs ne mažesnis karjeristas. Gal 
taip sumanyta, o gal visai at
sitiktinai — tačiau vietoje — 
Vladas Stankevičius garsą „s" 
taria ne baltų kalboms būdingu 
keliu, liežuvį atremiant į viršu
tinį dantų lanką, o girdime tikrą 
slaviškąjį „s" — kai liežuvis re
mia apatiniuosius dantis... 

Žodžiu, nejuokinga. Nors pub
lika juokdavosi iki ašarų, spring
dama, iki susiraitymo, susirin
kusi pažiūrėti režisieriaus Povilo 
Gaidžio Klaipėdos Dramos teatre 
1977 metais pastatyto „Dramb
lio", pasakojančio apie porevoliu
cinį rusų valstieti, naiviai sva
jojantį apie proletarinį laimės 

Scena iš „Vaidilutės" teatro ..Patriotų" spektakl io: kairėje 
(Laima Šulaitvtei ir Henrikas Lebertzonas (Sigitas (iudis). 

Napoleonas Sereika (Arūnas Šatkus), dešinėje — Liuba 

Martyno Vidzbelio nuotrauka 

malūną, juokdavosi gi iš to sovie
tinio nešvarumo, bukumo; ne
juokinga, ka i Vaičiūnas siūlo 
juoktis iš tokio pat ies purvo 
lietuviškojo varianto. 

Režisierius Povilas Gaidys Lie
tuvoje yra pripažintas didžiausiu 
teatrinės komedijos meistru. Pro
fesionalo ranka matyti jau pirmo
je scenoje; uždangai prasisklei
dus, matome aukšto laisvos Lie
tuvos valdininko Sereikos tar
naitę Oną (Giedrė Griškėnaitė), 
besistengiančią Vytauto Didžiojo 
portretą pakabinti palubėje; šiai 
procedūrai Ona turi kėdę, pasta
tytą ant stalo, ir ant virvės ka
rantį portretą, kurį. matyti , turė
jo stropiai stengtis pasiekti: pa
prastas pratimas fizinei įtampai 
sukurti, kuri, savo ruožtu, turėtų 
„užvesti" vyksmą. Deja, vyksmas 
iš tiesų „užsivedė" tik antrąjį 
veiksmą pasiekus. 

Nuostabu, kad pirmajame veiks
me turėta Laima Šulaitytė, savo 
profesinės patirties dėka palai
kiusi tąją būtiną įtampą. Jos Liu
ba — labai jau sodrus charakteris; 
jeigu paties Vaičiūno Liuba būtų 
sumanyta švaresnė, ji tikriausiai 
primintų nuostabiąsias Magdale
nos B. Stankūnienės „Gėles". 

O veiksmą toliau lydi farso ele
mentai. Čia ir Napoleono Serei
kos (Arūnas Šatkus) bei Petro Ve
ličkos (Vidas Dumašius) akro
batika; bruožas vėlgi Gaidžiui 
būdingas; jį suprasti reikia giles
nio suvokimo. Verta prisiminti, 
jog net ir Kunigaikštis Jogaila 
Gaidžio pastatyme kartą yra 
pavirtęs ne kenčiančia asmenybe, 
o minkštu žaisliuku moterų ran
kose; matyt, Gaidžio farso žaidi-
man pakliūna personažai, šiaip 
jau dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių didesnės simpatijos nepel
ną. Galbūt dėl to nei vienas „Pat
riotų" tautos vyras kone nė kar
to neišsiblaivo. Šiaip jau tikru 
blaivininku sumanytas profeso
rius Lebertzonas niekad neatrodo 
esąs blaivus — girtumas lengviau 
pateisina farsą. Šlykštumo har
monijoje puikiai skamba gelsvas 
„a la saloninė lempa" apšvieti
mas, akompanuojamas Mažosios 
Lietuvos h imno „L ie tuv ia i s 
esame mes gimę" melodijos ko
miškos interpretacijos (Kingsley 

Čikagos „Vaidilutės" teatro kolektyvas po Petro Vaičiūno 
„Patriotų" premjeros gegužės 17 dieną Jaunimo centre, 
Čikagoje: pirmoje eilėje (iš kairės) Teodoras Dobrovolskis, 
Giedrė Griškėnaitė, režisierius Povilas Gaidys, Laima Šu-

laityė, Vladas Stankevičius; antroje eilėje Edvardas Šu-
laitis. Sigitas Gūdis, Aldona Pankienė, Regina Kiudulai
tė , Arūnas Šatkus, Ona Šulaitienė, Vidas Dumašius. 

Martyno Vidzbelio nuotrauka 

Day). Tiesa, tebelieka neaišku, 
kodėl Vaičiūno sumanytas moky
tojas Labutis pavirsta mokytoja 
Labutienė; bene silpniausias — ir 
nedėkingiausias — charakteris 
dramoje, gavęs nuostabių sau
sumos spalvų Aldonos Pankienės 
dėka. Beje, jeigu ne Liucija 
(Regina Kiudulaitė), spektaklio 
pabaigoje visai nebejauku būtų, 
kartą tautos sąžinei teatstovautų 
grubioji tarnaitė Ona kar tu su 
mokytoja Labutienė. (Nuostabus 
darbas! Pažiūri ir tuoj gali spė
lioti, iš kurgi randasi visų tų pro
testuotojų abortų kontroversijoje 
lietuviškoji atmaina.) 

O vis dėlto spektaklyje visai at
sitiktinai buvo nedidelė detalė, 
kuri tos būtinos vilties ir teiktų: 
Reginos Kiudulaitės Liucija — 
suprantama, sutapimas atsitikti
nis — šneka su švelniu amerikie
tiškų akcentu. Mintimis grįžti į 
Lietuvą su jos ydomis — ir čia 
užlieja šiluma, supratus, iš kurios 
šalies toji tikroji sąžinė bei 
demokratija į Lietuvą eidavo, ėjo, 
ateina ir ateis... Vėlgi — sąsaja 

atsitiktinė, gal tik šių eilučių 
autoriaus pastebėta — ir pasiūly
ta kaip vieta šviesos šlykštumo 
tunelio galui ieškoti... Beje, koks 
palengvėjimas buvo po spektaklio 
išėjus laukan, įkvėpus oro ir 
pasakius — ačiū Dievui, Ameri
ka! Beje, ar ne šalis, kur po karo 
atsidūrė Vačiūno „tautos vyrų" 
antagonistai, tautos sąžinė? Ar 
ne šalis, dar ir šiandien galinti 
duoti prieglobstį tiems, kurie mo
rališkai negali pakelti koegzis
tencijos su auksiniais Lietuvos 
berniukais, pilna burna rėkian
čiais už nepriklausomybę ir plė
šiančiais „Dunkin' Donuts"? O 
juk, deja, tokių berniukų kultūra 
orą Lietuvoje ir diktuoja. 

Juk baisiausia — kaukė. 

Tomas Chadaravičius, Vilniaus 
universiteto Žurnalistikos kated
ros auklėtinis, dirbęs savaitraš
tyje Atgimimas bei Sąjūdžio in
formacijos agentūroje, šiuo metu 
studijuoja žurnalistiką Columbia 
College Čikagoje. 

Naujos knygos 
• LIETUVOS KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS KRONIKA. De 
š imtas tomas. Pogrindžio 
leidinys. Nr. 76, 77,78, 79,80,81, 
1988-1989. Chicago: Lietuvos 
Kronikos sąjunga 1992. Viršelis 
ir iliustracijos sesers Mercedes, 
SSC. Spaudai paruošė Aleksand
ras Pakalniškis, Jr. Tiražas — 
3,000. 328 puslapiai. Kaina — 10 
dolerių kietais viršeliais. Gauna
ma „Drauge". 

Dešimtasis Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos tomas skiria
mas Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymui paminėti — 1990 m. ko
vo 11 d. Tomas pradedamas Kau
no arkivyskupo kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus bei ilgamečio LKB 
Kronikos redaktoriaus vyskupo 
Sigito Tamkevičiaus įvadiniais 
žodžiais Labai naudinga Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos kny
gų leidimo Amerikoje išsami 
apžvalga (APB). Negausios, bet la
bai skoningos dailininkės sesers 
Mercedes iliustracijos bei vinjetės. 

Laiko žydėjimas 
(Atkelta iš 3 psl.) 
siteto namo. ji atrado savo lovoje Molly jau su 
šeimynėle Debbie neturėjo širdies jų atiduoti 
veterinarui, kad užmigdytų. Jos šeimininkas 
pareikalavo, kad ji per du mėnesius išsikraus
tytų — su visais šunimis. Dėl toji nesijaudino, 
nes ir taipjau ieškojo kito buto. Bet moksle jai 
nesisekė. Ji neišlaikė vidaus ligų egzamino, o 
ir kiti jos pažymiai buvo tik vidutiniški. 
Atrodė, kad ji dabar visa savo laiką praleidžia 
asmeniškiems reikalams — kito buto ieškoji
mui ir suradimui namų Molly's keturiems 
šuniukams Visur jos buvo pilna: ir Veteranų 
centre, ir universiteto ligoninėj, ir visuose 
medicinos fakulteto skyriuose, ir administraci
jos raštinėse. Kur tik kabėjo skelbimo lenta ar 
paprasčiausiai prilipdyti prie sienos — kiek
viename aukšte, liftuose, valgyklose, ligoninės 
krautuvėlėse, net prausyklose — buvo matyti 
jos dideli, spalvoti skelbimėliai: „Ieškomi 
namai riebiam, kvailam šuniukui" arba „Kas 
išgelbės nuo eutanazijos negražų šuns vaiką, 
kuris būtinai nori gyventi?" Rita graužėsi, kad 
negali paimti vieno iš Molly's vaikų —jos vyras 
nesutiko. Ji teiravosi galimybių pas savo pa
žįstamus. 

Vienas po kito šešių-aštuonių savaičių šu-
neliukai. Debbie's atnešti iš namų popie 
riniuose maišeliuose, iš universiteto iškeliavo 
į visas pasaulio šalis: vienas i Evanston'ą, kitas 
į Oak Park, trečias į Blue Island, o ketvirtą 
išsivežė jaunas gydytojas, neseniai baigęs „fa-
mily practice" rezidentūrą, j viršutinį Michi 
ganą, prie Kanados sienos. Debbie susirado 
maža dviejų kambarių butelį toli šiaurėje, kur 
jos su Molly ir užvedė šeimininkystę. Mes visi, 
ypač Rita. atsipūtem. 

* * * 
Ritos vyras, tamsiaplaukis drovus vyrukas, 

atėjo pasiimti Ritos iš darbo. Rita buvo už
siėmusi su studentais, ir aš pasodinau Timothy 
mūsų mažoj bibliotekėlėj, šalia viršininko raš
tinės, kuri kartu tarnavo ir kaip konferencijų 
kambarys. Durys i Nettles'o kabinetą buvo 
pravertos ir iš ten buvo girdimi balsai. 

— ...Dešimt tūkstančiu... Jokių suvaržy 
mų... 

Supratau, kad tai kalba atstovas Nubee 
Surgical Supply kompanijos. Jis jau kelintą 
kartą lankėsi pas Nettles'ą. 

— Mums tiktai parašysit neilgą protoko-
liuką gale metų... Savo nuožiūra... Čekį atsių
sime tuoj pat... 

Žinojau, ką tai reiškia Nettles'ui. Tai būtų 
graži apvali sumelė į jo privatų nesuvaržytą 
fondą, apmokėti jo profesinėms kelionėms, su
kelti didesnį honorarą vizituojančiam profeso
riui iš Anglijos. Kaip garbingai skambėjo: „Dr. 
Nettles and the Department of Surgery 
presents..."!). Šitie laisvi pinigai jam leis 
nusipirkti šunų tyrimų projektėliui, kurį atsi
sakė paremti valdžia kaip nepakankamos svar
bos, ir kurį jam paskui veltui ves nuolankus 
rezidentas, o Nettles, kaip pirmas autorius, įsi
rašys dar vieną straipsnį į savo rūpestingai re
gistruojamų publikacijų sąrašą. 

Į kambarį įžengė Maria Mercedes dela Šer
ną, ieškodama vieno chirurginio žurnalo. Ji 
stovėjo prie lentynų ir nurašinėjo straipsnio 
informaciją. Balsai iš Nettles'o raštinės kiek 
pritilo, bet vis tiek buvo galima suprasti, kas 
kalbama. 

— ...Bet juk šaudant bus visur girdėti, aš 
nenorėčiau, kad šitas per daug paplistų... 

— O, galit būti ramus, mūsų šautuvėliai 
aprūpinti duslintuvais... — Nubee kompanijos 
atstovo lėkštas, nosinis balsas skambėjo įsitei
kiančiai, atrodė, lyg jis kalbėdamas nuolankiai 
šypsotųsi, — Po to mūsų žmonės tuojau juos 
užanestetizuos... 

Mrs. dela Serna pakėlė galvą ir įsmeigė į 
mane akis 

— Kas čia dabar?? 
Aš tyliai uždariau duris į viršininko kam

barį. Timothy irgi susidomėjo. 
— Kąjįe ruošiasi šaudyti?— paklausė Mrs. 

dela Serna 
— Kompanija nori išbandyti naujas siū^s, 

ir jiems reikalinga trauminių žaizdų... 
— Tai ką. šunis šaudys? Ir be anestezijos?? 
Aš truktelėjau pečiais ir išėjau į savo 

raštinę. 
Nubee Surgical Company užsisakė mūsų 

laboratoriją penktadieniui. Aš tą dieną 
pasiėmiau atostogų. Namuose stengiausi 
negalvoti apie darbovietę ir apie suplanuotą 
šunų šaudymą. Jau buvo po devynių vakare. 

kai Albertas man staiga šūktelėjo. 
— Greičiau žiūrėk, tavo viršininką rodo te

levizijoj! 
Aš atsisukau aparatą miegamajame. Ekra

ne pamačiau mūsų gyvulių operacinę, susi
traukusį Jose kampe, Nettles'ą, ir kitus 
žmones. Nettles buvo aiškiai įpykęs ir mosika
vo rankomis. 

— You can't come in here! — autoritetingu 
tonu kalbėjo jis. — Čia vyksta mokslinis eks
perimentas, ir jūs kliudote... 

— Ar jūs šaudėt* tuos šunis? — prisispyręs 
klausė reporteris, matyt, j au ne pirmą kartą. 

—Ne jūsų reikalas, j ū s įsibrovėt čia nele
galiai... Jose\ call Security! 

Jose nuėjo prie telefono. 
— Bet ar jūs šaudote tuos šunis be aneste

zijos? — reporteris nesiliovė. 
Nettles atsisukęs kažin ką pasakė vienam 

iš Nubee kompanijos atstovų, su šautuvėliu 
rankoje. Reporteris prilindo prie Nettles'o, 
petys prie peties. 

— Prašau nekliudyti, — jau rėkte užriko 
Nettles. — Eikite lauk iš šitos laboratorijos. 

— Jūs man neatsakėt į mano klausimą... 
— Reporteris prikibo, kaip šuo į paštininko kel
nes, ir nė nemanė atsitraukti . — Ar jūs nesu-
tinkat, kad žmonės turi teisę žinoti, kokiu būdu 
jūs varote mokslinį progresą? 

Nettles su įtūžusią išraiška staiga griebė 
reporterį už krūtinės ir ėmė jį kratyti. Tas šiaip 
taip išsprūdo, bet NetUes, pagriebęs jį delnu 
už smakro, užvertė jo galvą atgal ir pradėjo 
stumti laukan per duris. Tuo laiku tarpdury 
išniro mūsų universiteto policija, bet jiems dar 
nesuspėjus įsikišti, s tumiamas reporteris su
svyravo ir su dideliu triukšmu pargriuvo atbu
las ant žemės. Čia laida nutrūko, ir ekrane 
pasirodė stoties „anchorman'as". 

— Ladies and gentlemen, — jis pareiškė su 
vos pastebima šypsenėle, — jūs tik ką matėt 
chirurgijos departamento viršininką, vieno iš 
didžiausių mūsų universitetų, užpuolant tele
vizijos reporterį. Dr. Nettles buvo suareštuotas 
ir, sumokėjęs užstatą, vėliau paleistas. 

Šeštadienio rytą nusipirkau laikraštį. Pir
mame puslapyje didelė nuotrauka rodė mūsų 
Nettles'ą, stumiantį reporter į . Nettles 'o 
išraiška buvo įtūžusi, lūpų kampeliuose ma
tomos baltos putos. Virš nuotraukos dūrė į akis 

an t raš tė : „Professor assaults television 
reporter". 

Darbovietėj pirmadienio rytą džiaugiausi 
viršininko neradus, jis buvo ligoninėje, užimtas 
chirurgijoj. Tuojau pat atbėgo Rita. 

— O, Mrs. T, — susijaudinus pradėjo ji. — 
J ū s nežinot, kas čia dėjosi penktadienį! Nubee 
kompanijos žmonės jau buvo viršuje, kai ten 
staiga pasirodė visa grupė reporterių, su video 
ir foto kamerom, ir Humane Society atstovai... 
Jie, matyt, užlipo laiptais iš žemesnio aukšto... 

— Mačiau televizijoj, — pertraukiau Ritą. 
— Ar jie nušovė kokius šunis? 

— Vieną peršovė kaip tik, kai televizijos 
kamera įsibrovė į operacinę, Jose paskui jį pri
baigė... Jau tie reporteriai negalėjo geriau 
pataikyti. Tiesiog pagavo šaudytojus vietoje.. 
Nettles ten atsirado už kelių minučių... O 
paskui kažkas išsaukė miesto policiją... 

Atrodė, kad visas fakultetas — ne tik mūsų 
skyrius — apie nieką daugiau tą rytą ir nekal
bėjo, kaip tik apie Nettles'o suareštavimą. 
Dekanas pareikalavo, kad Nettles prisistatytų 
į jo raštinę, kai tik sugrįš iš chirurgijos. Apie 
vienuoliktą valandą lėtai, pabrėžiamai žings
niuodamas, pasirodė ir viršininkas. Žvilgtelėjo 
paniuręs į mane ir nieko nesakęs užsidarė savo 
kambary, kur jis, matyt, perskaitė mano raš
čiuką apie Dekaną. Išėjęs, stabtelėjo prie stalo 
ir įbedė į mane pilkas, kietas akis. 

— Ar žinote, kas čia atvedė reporterius 
penktadienį? 

— Neturiu supratimo, — gūžtelėjau pe
čiais. 

Nettles iškėlęs pirštą pagrasino: — Vis tiek 
aš sužinosiu, taip jau lengvai nepraeis... 

Pakeliui pas Dekaną jis sustojo prie neu
rochirurgijos durų, kur, matyt, iškėlė tą patį 
klausimą. Išgirdau Mrs. dela Serna balsą ir 
išsekiau paskui jį į koridorių. 

— ...Ir savo piršto prašau nekaišioti... 
Jeigu ir žinočiau, jums nesakyčiau! 

Maria Mercedes dela Serna, kaip koks tei
siantis angelas, stovėjo iškelta galva, pabalusi, 
bet kaip visada visiškai susitvardžiusi. 

— Tai, ką jūs darėte viršuje, buvo nedora, 
žiauru ir neteisėta... 

— Nejums spręsti, — užgriaudė Nettles. — 
O tarnautojas, kuris užvedė reporterius, bus 
atleistas, būkit tikra! 

— Pamatysim, — šaltai atsakė bolivijietė. 
Mes visi žinojom, kad jos tiesioginis viršinin
kas, neurochirurgas Manzoni, už savo reikalų 
tvarkytoją dėjo galvą; o ir be to, su malonumu 
pasinaudotų proga pasipriešinti Nettles'ui. Ta
čiau eilinei tarnautojai susikirsti su pačiu 
departamento šefu vis dėlto reikėjo ypatingo 
charakterio. 

Nettles figūroje buvo matyti tramdomas 
pyktis. — Pasakyk Dr. Manzoni. — prabilo jis 
lėtai, svariai, stengdamasis valdyti balsą, — aš 
noriu su juo pasikalbėti! 

Viršininkui gal ir būtų pavykę išlaikyti 
savo orumą, jeigu ne tas jo nelemtas pirštas, 
kuris, lyg atitrūkęs nuo savo pono. staiga 
sumojavo ore kietu judesiu ir, kaip koks di
rigento batonas, dūrė į Mrs. dela Serna pusę. 

Mrs. dela Serna nieko neatsakė, tik 
kilstelėjo savo puikius juodus antakius ir, 
pervedusi žvilgsnį nuo jo piršto į veidą, 
nusišypsojo, visai ramiai, beveik su užuojauta, 
lyg būtų tik ką paliudijusi mažo vaiko protestą. 
Ir šita nelaukta šypsena taip sutrikdė Net
tles'ą, kad jis sumišo, netikėtai dominuotas 
už save stipresnės asmenybės. Pastovėjęs 
minutėlę, jis apsisuko ir sparčiu žingsniu nuėjo 
šalin. 

Aš grįžau į savo raštinėlę. vos galėdama 
suvaldyti triumfo jausmą. Taip norėjosi pasa
kyti tai nuostabiai moteriai, „Valio, Maria 
Mercedes, tu verta duktė hidalgų..!" 

Žinoma, išdavime. įvykdytam „gyvulių tei
sių radikalų ", kaip Nettles tuojau nusprendė, 
niekas neprisipažino. Tarnautojai spėliojo, kas 
galėjo būti atsakingas už penktadienio įvykius, 
bet visi atrodė patenkinti, ne vien dėlto, kad 
buvo sustabdytas žiaurumas su gyvuliais, bet 
ir kad taip nepasisekė Nettles'ui. Tik Mercedes 
dela Serna nedalyvavo diskusijose; sėdėjo savo 
kambarėly, suraukusi antakius ir nekalbi Ri
ta aiškino, kad jeigu ir sužinotų, kas kalti
ninkas, vis tiek niekam nepasakytų. Neturė
jau abejonės, kad panašiai galvojo ir kiti. 

Per pietų pertrauką nupirkau vieną tiesią, 
stangrią ružavą rože vazelėje ir pastačiau ją 
ant Mercedes dela Serna stalo 

— Kokia proga9 - ji pakėlė i mane tirian
čias akis. 

— Taip sau... 
(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 
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