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Laisvės dar vis
labai sunku siekti

Chicagos teatro kritikų įspūdžiai iš Vilniaus 
Jaunimo teatro spektaklių Chicagos 1990 
metų Tarptautiniame teatro festivalyje.

v

Antrasis „Lietuvių pavardžių žodyno” tomas (L-Z)

Chicagos teatro kritikai ir žiū
rovai Vilniaus Jaunimo teatrą 
ir šiais metais sutiko su 
nemažesniu entuziazmu, kaip 
per jo pirmąjį apsilankymą Tarp
tautiniame teatro festivalyje 
prieš dvejus metus. Lietuvos poli
tinė drama suteikė dabartinei 
viešnagei ypatingo skonio. Tiek 
daug atsitiko politiniame fronte 
nuo praėjusio vizito, bet laisvė te
bėra sunkiai pasiekiamas tikslas 
— birželio 30 dieną rašė Chicago 
Sun-Times kritikė Hedy Weiss. Ir 
dėl to „Kvadrato” spektaklis jai 
tampa daugiau negu „nepapras- šiame spektaklyje kritikas at- 
ta meditacija” apie tai, kaip 
žmones veikia valstybės kontrolė.

Šį „puikaus” režisieriaus „ste
bėtinai paprastą” kūrinį kritikė 
vadina „šauksmu iš širdies 
gelmių” ir „pastanga atgauti 
kvapą”. Jo grožis glūdi režisie
riaus ir aktorių nepaprastame 
sugebėjime giliai įsiskverbti į 
kasdienybės dvasinę gelmę. 
Spektaklis, su minimaliu dialo
gu, rutuliojasi iškalbiai, kaip 
„meistriškas nebylys filmas”; 
pagrindinės jo išraiškos prie
monės yra judesys ir šviesos bei 
šešėlių įvairavimas.

Dienraščio kritikė aprašo 
keletą jai ypatingą įspūdį pa
dariusių spektaklio epizodų, 
įskaitant „užburiančią” sceną, 
kurios choreografu galėjo būti 
Renesanso laikų religinės dailės 
meistras — kai kalinys leidžiasi 
nuo geležinio gulto, kaip nuo 
kryžiaus nuimamas Jėzus. Kos
tas Smoriginas ir Dalia Overaitė 
interpretuoja savo vaidmenis su 
„beveik nežemišku intensy
vumu” ir atidumu mažiausioms 
fizinėms detalėms. Adomo Ja- 
covskio scenovaizdis supoetina 
prozaišką aplinką.

Dienraščio Chicago Tribūne 
kritikas Edward Christiansen 
pabrėžia didelį skirtumą tarp 
„Kvadrato” teksto ir jo meninės 
išraiškos scenoje. Pjesės fabula 
jam primena antraeilius Holly- 
wood’o filmus apie „uždraustą 
meilę” kalėjime. Šią banalią 
istoriją, jo nuomone, atperka ne 
faktas, kad ji vyksta komunistų 
valdomoje šalyje, bet režisūrinė ir 
aktorinė vaizduotė. Einiuntas 
Nekrošius jau 1988 metais Chica
goje įrodė, kad jis yra išraiškių 
teatro vaizdų kūrėjas, ir jo talen-

tas yra su kaupu akivaizdus 
„Kvadrato” pastatyme. Pjesės vy
riausių veikėjų santykis, Smori
gino ir Overaitės dėka, tampa ne
įtikėtinai jaudinančiu.

„Ilga kaip šimtmečiai diena” 
šiam kritikui paliko mažesnį 
įspūdį. Jis pasigenda veiksmo ir 
tampresnės fabulos; kai kurie 
perėjimai iš scenos į sceną jam 
atrodo per lėti ir nerangūs. 
Apšvietimas ir garsiniai efektai 
nepilnai išreiškia tuos „stulbi
nančius” įvaizdžius, kuriuos reži
sierius stengiasi įkūnyti. Bet ir 

randa nepaprastai išraiškių pa
vienių scenų. Kristina Kaz
lauskaitė sukuria labai įspūdingą 
vyro netekusios moters charak
terį. Nekrošius, kaip visada, su
geba paprasčiausiomis priemo
nėmis įgyvendinti „užburiančias 
akimirkas”, pagal Christiansen.
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Jono Kuprio nuotraukaEimuntas Nekrošius

VSiame numeryje:
Atgarsiai iš Vilniaus Jaunimo teatro spektaklių Chicagoje • Lie
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Šerkšnys apie derybas tarp Lietuvos ir Maskvos • Tomo Arūno 
Rudoko eilėraščiai • Žemaitės „Trys mylimos” Chicagoje • 
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ANTANAS KLIMAS

Lietuvių pavardžių žodynas L-Ž 
(II tomas). Redagavo Aleksandras 
Vanagas. Paruošė: Aleksandras 
Vanagas, Vitalija Maciejauskienė ir 
Marytė Razmukaitė. Vilnius: „Moks
las”, 1989. 1,355 puslapiai.

Prieš ketverius metus buvo iš
leistas šio didelio žodyno pirma
sis tomas: A-K, 1,151 puslapiai. 
(Žr. dr. Antano Klimo recenziją 
Draugo kultūriniame priede, 
1986 m. lapkričio mėn. 22 d. Red.) 
Dabar, ačiū Dievui, turime ir 
antrąjį, gerokai storesnį tomą. 
Šiuose dviejuose storuose to
muose surinktos ir suregistruotos 
visos lietuvių pavardės, varto
jamos Lietuvoje — su visais jų 
rašybos bei ištarimo variantais. 
Iš viso abiejuose tomuose yra apie 
50,000 pavardžių. Tai yra daug
maž toks pat skaičius, kaip ir 
lenkiškų pavardžių Lenkijoje, 
vokiškų — Vokietijoje, angliškų 
— Anglijoje ir t.t. JAV čia šiuo at
žvilgiu sudarytų išimtį, nes čia 
rasime įvairiausių pavardžių iš 
viso pasaulio.

Ir šiame tome rasime labai 
daug nelietuviškos kilmės pavar
džių — taip, kaip ir visose kitose 
Europos kalbose. Tai atsitiko 
todėl, kadangi pavardės iš viso 
atsirado daug vėliau, negu var
dai. Daugelyje Europos kraštų 
ligi 14-ojo šimtmečio vidurio pa
vardžių iš viso nebuvo. Buvo tik 
vieni vardai, tokie, kaip saky

t

sime, ir mūsų Mindaugas, Vyte
nis, Gediminas, Vytautas, Švitri
gaila, Jogaila, pamažu prie tų 
vienų vardų buvo retsykiais pri
dedami kokie kiti „požymiai”, 
kad būtų galima žmones geriau 
atskirti: tai pagal kilmės vietą, 
kokį nors amatą bei užsiėmimą, 
verslą, kokį norB fizinį ar dvasinį 
bruožą ir t.t. Kai kurie žmonės 
šalia vardų dar turėjo ir pravar
des, kurios vėliau galėjo virsti pa
vardėmis. Pavardės į Lietuvą 
atkeliavo tiktai po 14-ojo šimt
mečio, ir tiktai 18-ojo šimtmečio 
gale jau galima kalbėti apie 
tikras, paveldimas pavardes vi
soje Lietuvoje. Kaip ir kitose 
kalbose bei tautose, pirmieji pa
vardes pradėjo vartoti kilmingieji 
aristokratai, vėliau bajorai, galų 
gale ir kaimo gyventojai bei mies
tiečiai.

Besiformuojant lietuvių pavar
džių sistemai, kai kuriais atvejais 
oficialiomis pavardėmis liko se
nieji vardai, kai kuriais atvejais 
buvo panaudotos įvairios pravar
dės, gyvulių vaidai, bet daugiau
sia — kaip ir beveik visose kitose 
Europos kalbose, buvo panaudo
jami įvairūs krikščioniškieji var
dai, paimti iš Senojo bei Naujojo 
Testamento bei apskritai iš 
Viduržemio jūros krikščioniško
sios tradicijos. Sakysime, bibliš- 
kasis Petras davė mums ir Petrai
tį, ir Petronį, ir Petrauską bei 
Petravičių, o Tomas — ir Tamo
šiūną, ir Tomašauską, ir Tama
šauską ir daugelį kitų variantų.

Tuo pačiu laiku, kai Lietuvoje 
formavosi lietuviškos pavardės, 
lenkų ir kitų slavų kalbų įtaka 
Lietuvoje buvo labai didelė. Todėl 
čia tiek daug buvo panaudota 
nelietuviškų priesagų, galūnių, 
tokių kaip -auskas, -avičius, -evi- 
čius ir t.t. Kai skaitai — arba bent 
verti — šį žodyną lapas po lapo, 
pasidaro aišku, kokia didelė šioje 
srityje yra buvusi slavų įtaka. 
Žinoma, kai kurios pavardės 
buvo ištisai paskolintos iš kaimy
nų kalbų: lenkų, gudų, rusų, lat
vių, vokiečių, ukrainiečių.

O vis dėlto ir šiame tome rasi
me labai gražių tikrai lietuviškų 
pavardžių. Visų mes čia jokiu 
būdu negalėtume surašyti, bet 
čia surašysime aiškių aiškiausias 
100% lietuviškas pavardes tik iš 
raidės L. Po kiekvienos pavardės 
skliausteliuose rasite numerį, 
kuris nurodo, kiek šeimų Lie
tuvoje turėjo šią pavardę. Tik 
pasigardžiuokime: Labaiša (1), 
Labaitis (25), Labakojis (3), La- 
beikis (19), Labotakis (5), Labutis 
(76), Lalys (7), Lapas (24), Lapelis 
(15), Lapenas (86), Lapinas (41), 
Lašinys (3), Laukaitis (111), 
Laukelis (3), Laukžemis (4), 
Laužius (53), Leleika (29), Lenk- 
tys (15), Lepšys (17), Liaugaudas 
(47), Liaugminas (32), Liaugo- 
das (17), Liepa (35), Ligeika (30), 
Liknis (5), Lymantas (25), Lingis 
(41), Lingys (65), Liūnas (12), Liz
das (5), Lungys (13).

Kodėl kai kurios iš šių pavar
džių yra taip siaurai paplitusios, 
sunku pasakyti. Gal buvo negau
sios šeimos, gal išmirė, gal kur 
nors išemigravo. Gi kitos buvo 
apslavintos arba net iš viso 
pakeistos, verčiant jas į slavų 
kalbas. Jau recenzuodami šio 
žodyno pirmąjį tomą, mes pažy
mėjome, kad kai kuriais atvejais 
pavardė Kazlauskas galėjo būti

Vytauto Maželio nuotrauka
Kalbininkas dr. Antanas Klimas, University of Rochester Lingvistikos, kalbų 
ir literatūrų fakulteto profesorius.

vertimas iš grynai lietuviškos pa
vardės Ožys, Oželis ir pan. Taip 
ir šiame tome keliasdešimt lietu
vių pavardžių gali būti vertimai 
į vieną ar kitą slavų kalbą. Saky
sime, galima galvoti, kad dau
gelis tokių pavardžių kaip Žukas, 
Žukauskas gal kada buvo Va
balas, ir kada nors buvo išversta 
kaip slavų žūk („vabalas”), tada 
pridėta lietuviška galūnė -as, ir 
dar slaviška priesaga -auskas. 
Todėl 227 šeimos Lietuvoje buvo 
Žukai, o net 1,195 vadinosi Žu
kauskais. Čia ir prasideda 
sunkumai, aiškinant pavardžių 
kilmę: kai kuriais atvejais Žukas 
gali būti vertimas iš ankstesnio
jo Vabalas, o kitais atvejais — 
paskolinta tiesiog iš kurios kai
myninės slavų kalbos.

Dar sunkiau yra pavardžių kil
mę aiškinti, kur galimybių gali 
būti ir daugiau. Sakysime, pavar
dę Raudys galima kildinti iš 
kelių žodžių: raudonas, raudo
nuoti, bet taip pat iš rauda, 
raudoti ir t.t. Arba, sakysime, pa
vardė Pabrinkis gali būti visiškai 
lietuviška, išvesta iš veiksmažo
džio pabrinkti, bet taip pat gali 
būti išvesta arba pasiskolinta iš 
vardo Fabricijus...

Labai įdomių tikrai lietuviškų 
pavardžių rasime ir raidėje P : 
Padegimas (24), Pakalnis (139), 
Pakalniškis (138), Pakaušis (15), 
Pakulis (48), Paršelis (13), Paršiu
kas (18), Pasaulis (4), Pašilys (12), 
Patamsis (5), Paukštelis (14), 
Paukštis (50), Pelenis (31), Peštu
kas (3), Pienis (4), Pikturna (42), 
Pipiras (220), Puišys (75). Įdomu, 
kad čia yra ir Paukštis bei Paukš
telis, ir Paršiukas bei Paršelis, ir 
Pakalnis bei Pakalniškis. (Šia 
proga čia neiškenčiu nepažymė
jęs, kad kadaise Apreiškimo pa
rapijoje Brooklyn’e klebonas buvo 
kun. Pakalnis, o vikaras — kun. 
Pakalniškis...)

Ir šiame tome jokia kita dažnai 
vartojama pavardė „nenurungė” 
Kazlausko (1,576 šeimos!). Tik 
Stankevičius (1,541) ir Petrauskas 
(1,526) beveik „pasiveja” Kazlaus
ką. Kaip anoje pirmojo tomo re
cenzijoje, taip ir čia surašysime 
tas pavardes, kurias Lietuvoje 
turėjo bent 300 šeimų: Lapinskas 
(377), Laurinavičius (301), Luka- 
ševičius (412), Lukoševičius (464), 
Lukošius (446), Mackevičius 
(572), Mačiulis (407), Malinaus
kas (559), Marcinkevičius (590), 
Markevičius (408), Matulevičius 
(357), Mažeika (529), Meškauskas 
(320), Mickevičius (640), Mickus 
(360), Mikalauskas (681), Mise
vičius (340), Misiūnas (364), Miš
kinis (339), Mockus (499), Morkū
nas (391), Narkevičius (312), Nau
jokas (505), Navickas (852), No
reika (347), Norkus (334), Paške
vičius (580), Paulauskas (999), 
Petkevičius (666), Petraitis (658), 
Petrauskas (1,526), Petravičius 
(342), Pocius (581), Povilaitis 
(367), Račkauskas (345), Radze
vičius (545), Rakauskas (479), 
Ramanauskas (362), Rimke
vičius (362), Rimkus (830), Rinke
vičius (425), Rutkauskas (576), 
Sabaliauskas (502), Sadauskas 
(541), Sakalauskas (753), Savic
kas (876), Simanavičius (300), 
Sinkevičius (558), Stankevičius 
(1,541), Šimkus (788), Šukys 
(416), Tamašauskas (312), Tamo
šiūnas (338), Urbanavičius (316), 
Vaitiekūnas (304), Vaitkevičius 
(643), Vaitkus (513), Valaitis 
(408), Vanagas (344), Vasiliaus
kas (1,169), Venckus (405), Vilkas 
(421), Visockas (339), Vyšniaus
kas (330), Vitkauskas (519), Že
maitis (714), Žilinskas (829), Žu
kauskas (1,195).

Šiame gana ilgame sąraše yra 
tik devynios visiškai lietuviškos 
pavardės: Mažeika, Miškinis, 
Naujokas, Noreika, Rimkus, 

Šukys, Vanagas, Vilkas ir Žemai
tis. Kai kurie kalbininkai ^ra 
linkę ir tokias pavardes kaip 
Morkūnas laikyti lietuviškomis, 
nes priesaga -ūnas yra grynai lie
tuviška, o pirmoji tokių pavar
džių dalis (mūsų atveju Mork-) 
yra lyg ir tarptautinė. Keliot^pa- 
vardės yra neaiškios kilmės: 
sakysime, tokia pavardė kaip 
Šimkus gali būti ir grynai 
lietuviška, ir pasiskolinta. Savo 
kilmės atžvilgiu labai įdomi pa
vardė yra Šukys; ji gali būti kilu
si arba iš tokios žodžių grupės 
kaip šukos, šukuoti, arba iš šukė, 
šukėtas, arba pasiskolinta iš kitų 
kalbų...

Beveik visos kitos pavardės, ku
rias turi daugiau negu 300 šeimų, 
yra kilusios iš krikščioniškų 
vardų, kaip ir kitose Europos 
kalbose. Sakysime, tokio tipo pa
vardės kaip Lukoševičius, Luko
ševičius, Lukošius — visos yra 
kilusios iš bibliškojo Lukas; Vai
tiekūnas, Vaitkevičius ir Vaitkus 
— visos kilusios iš Vaitiekus ir t.t. 
Kai kadaise lietuviai buvo krikš
tijami, ištisoms grupėms buvo 
kartais duodamas tas pat vardas: 
Jonas, Petras, Lukas, Vaitie
kus, Paulius ir t.t. Vėliau, vys
tantis pavardžių sistemai, iš šių 
krikšto vardų buvo suformuotos 
ir pavardės. Tokiu būdu iš Jono 
atsirado daug pavardžių: Jonys, 
Jonaitis, Jonynas, Jonikas, Jana
vičius, Jankūnas, Jankevičius ir 
t.t. Iš Petro: Petraitis, Petrėnas, 
Petravičius, Petkevičius ir t.t. 
Panašūs pavardžių susidarymo 
procesai vyko ir kitose Europos 
kalbose. Todėl struktūriškai visų 
Europos kalbų pavardžių siste
mos yra labai panašios. Tik iš la
bai senų laikų paveldėtos pavar
dės kiek skiriasi.

Kaip ten bebūtų, šie trys Lietu
vos mokslininkai, vadovaujami 
dr. Aleksandro Vanago, nuveikė 
milžinišką darbą. Nors jiems ne
reikėjo visko iš pačių pradžių 
pradėti, nes lietuvių pavardžių 
rinkimas buvo pradėtas jau prieš 
keliasdešimt metų, tačiau šie trys 
Mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos ir literatūros instituto dar
buotojai vis vien padarė labai 
svarbų darbą, pabaigdami rinkti, 
metodiškai surūšiuodami visas 
lietuvių pavardes, suregistruo
dami visas jų versijas bei varian
tus, aiškindami — kur galima — 
jų kilmę, lygindami lietuvių pa
vardes su mūsų kaimynų pavar
dėmis.

Bet svarbiausia, mano nuomo
ne, yra tai, kad šiame žodyne yra 
labai rūpestingai suregistruotos 
tos vietovės, kur ir kiek pavar
džių buvo rasta. O pavardės buvo 
surinktos dar prieš didįjį Lietuvos 
ūkininkų bei apskritai kaimo 
gyventojų bėgimą į miestus, 
kuris prasidėjo daugmaž po 1950 
metų. Yra žinoma, kad šiuo metu 
daugelyje Lietuvos senųjų kaimų 
belikęs vos vienas trečdalis 
senųjų gyventojų! Kai kur — dar 
mažiau. Tai reiškia, kad apie du 
trečdaliai senųjų kaimų gyven
tojų dabar jau susispietę į Lie
tuvos miestus bei miestelius, ir 
dabar jau būtų visiškai neįmano
ma surasti pavardžių normalaus 
išplitimo bei pasiskirstymo visoje 
Lietuvoje. Nė atgimusi bei atsi
kūrusi Lietuva jokiu būdu nepa
jėgtų surasti tų dešimčių tūkstan
čių senojo kaimo šeimų, kurios iš
bėgo į miestus — iš savo senųjų 
sodžių, kur kartų kartos buvo 
gyvenusios.
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Dvyliktoji baltistikos konferencija Seattle mieste
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Konferencijos aplinka
Seattle, Washington, su pus- 

milijoniu gyventojų (daugiau 
kaip milijonu, jei priskaitomi 
priemiėsčiai) laikoma viena iš 
mėgiamiausių gyvenviečių 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Seattle mieste šių metų liepos ir 
rugpjūčio mėnesį vyks „Geros 
valios” (Goodwill) žaidynės, 
kurioms ruošiantis iškilo šiek 
tiek kontroversijos dėl sportininkų 
dalyvavimo iš Baltijos šalių. At
vyksti į Seattle, ir visur matai 
JAV ir Sovietų Sąjungos vėlia
vas; būsimų žaidynių plakatai 
puošia miesto gatves, marškinė
liai ir sagės pardavinėjami beveik 
kiekvienoje krautuvėje.

Tokiame fone šių metų birželio 
21-23 dieną University of Wa- 
shington patalpose vyko Dvylik
toji baltistikos konferencija 
(rengta Association for the Ad
vancement of Baltic Studies — 
AABS) ir seminaras prieš kon
ferenciją, vykęs birželio 20 dieną. 
Iš tikrųjų apie šių metų AABS 
konferenciją kažin ar galima ra
šyti, nepaminėjus aplinkos ir 
sa'ygų, kuriomis konferencija 
vyko.

Buvo kai kurių techniškų ar 
„ūkinių” kliūčių, kurias palie
sime vėliau, bet pati konferen
cijos programa buvo įdomi ir ver
tinga. Konferencijos tema: „Nuo 
Baltijos jūros iki Ramiojo van
denyno” (From the Baltic to the 
Pacific) ne tiek nurodė įvairių 
paskaitų temas, kiek distancijas, 
kurias mokslininkai turėjo ke
liauti arba geografiškai, arba 
savo mintimis. Vienas kalbinin
kas iš Lietuvos apie konferenciją 
jau buvo girdėjęs iš savo kolegos 
Lietuvoje, dalyvavusio prieš pora 
metų ankstesnėje AABS konfe
rencijoje. Dabartinėje jis sutiko 
kai kuriuos savo kolegas, su ku
riais jis susirašinėjo jau daugelį 
metų. Panašiai kalbėjo ir konfe
rencijos dalyviai iš JAV. Konfe
rencijoje buvo tik pora įvadinių 
sesijų, kuriose visi atvykusieji 
galėjo dalyvauti. Po to, visi pa
siskirstė į atskiras sesijas: 
socialinių mokslų, lingvistikos, 
ekonomijos, literatūros, tautoty
ros ir kt.

Plenarinė sesija ir 
universitetų rektorių žodžiai

Konferencija atidaryta įvairiais 
sveikinimais: AABS pirmininko 
Andrejs Plakans, University of 
Washington pareigūno, bei konfe
rencijos „šeimininko” Gundar 
King (dėstančio Pacific Lutheran 
universitete, Seattle). Po to, pa
grindini įvadinį žodį tarė Donald 
Treadgold (turėjęs panašias 
pareigas ir pirmojoje AABS kon
ferencijoje San Jose, California). 
Jis pabrėžė, kad baltistikos studi
jos tai ne vien laikraščių antraš
tės, bet, kad tai yra tų kraštų

Važiuojant per kalnus prie Seattle, WA. Ramunės Kubiliūtės

Ramunės Kubiliūtės nuotrauka
sorius Jonas Kubilius (Vilniaus universiteto rektorius), profesorius Saulius Razma (Vilniaus Pedagoginio instituto rekto
rius) ir dr. Saulius Girnius.

kultūra, istorija ir jų gyvenimas 
už politikos ribų.

Pirmutinėje sesijoje teko išgirs
ti Baltijos kraštų universitetų 
rektorius. Buvo pažymėta, kad 
nors Rytų ir Vidurio Europos 
kraštų dabartiniai politiniai 
vadovai yra humanitarinių dis
ciplinų atstovai, universitetų rek
toriai yra griežtųjų mokslų 
specialistai. Estijos Tartu univer
siteto rektorius minėjo, kad 
šiomis dienomis Tartu univer
sitete plinta studentų orga
nizacijos. Ryšium su universiteto 
administracija studentams ats
tovauja „Student Body”. Latvijos 
universiteto rektorius Zakis 
išvardino įvairias Baltijos šalių ir 
Europos universitetų organizaci
jas, kurioms Rygos universitetas 
priklauso.

Mums, lietuviams, žinoma, bu
vo ypač įdomu pasiklausyti ilga
mečio Vilniaus universiteto rek
toriaus, matematiko, profeso
riaus Jono Kubiliaus pasisa
kymų. Jis kalbėjo truputį kita 
linkme, negu kiti rektoriai 
(mažiau išskaičiavo statistinius 
duomenis, daugiau pateikė 
sąvokinių minčių apie aukštojo 
mokslo paskirtį žmonių bendruo
menei ir ypač atsikuriančiai 
Lietuvos valstybei). Jis pabrėžė, 
kad dabartinis universiteto 
užmojis yra paruošti ateities dar
buotojus, išmintingus žmones, 
kurie sugebėtų originaliai gal
voti. Šiais laikais reikia atsipa
laiduoti nuo įvairių funkcionie
rių. Universiteto profesoriai ge
riau už juos moka dėstyti, o jei ko 
nors nežino, stengiasi sužinoti iš 
savo kolegų. Prieš akis Golgotos 
kalnas — daug darbo. (Vilniaus 
universiteto rektoriaus, profeso
riaus Jono Kubiliaus kalba šioje 
AABS konferencijoje buvo 
išspausdinta Draugo kultū

riniame priede, 1990 m. liepos 
mėn. 7 d. numeryje.)

Latvijos mokslų akademijos 
narys Elmars Grens iškėlė įdomų 
klausimą: kuriuos svarbiau siųsti 
studijoms į Vakarus — jaunus 
studentus ar jaunus, universitetą 
jau baigusius mokslininkus. Jo 
nuomone, svarbiau būtų siųsti 
antrąją grupę, kad jie pasimo
kytų vakarietiškų mokslinių 
standartų, ir grįžę galėtų perim
ti dėstytojų ir tyrinėtojų pareigas.

AABS pirmininkas Andrejs 
Plakans savo žodyje minėjo, kad 
istoriniai įvykiai Baltijos šalyse 
ir vėl sukėlė sumišimą ateities 
prognozatorių tarpe. Kėliai 
susieina įvairiose plotmėse: geo
grafinėje — per šią konferenciją, 
kelionėmis į Baltijos kraštus ar
ba iš ten į čia, intelektualinėje — 
moksliniais pasikeitimais. Inte
lektualiniai pasikeitimai galbūt 

.yra sunkiausi. Reikia prisiminti, 
kad istorija turi daug raštų, yra 
labai marga, bet joje glūdi ir daug 
prasmės. Istorijos disciplinas gali
ma suorganizuoti. Bendrus tiks
lus galima atrasti, ir kai tas 
momentas įvyks — bus galima 
būti ne tik draugais, bet ir kole
gomis.

Konferencijoje buvo labai daug 
sesijų, iš kurių buvo galima pasi
rinkti. Kai kurie dalyviai sten
gėsi lankyti visas vienoje srityje, 
kiti stengėsi nueiti į įvairių sričių 
sesijas. Nėra įmanoma apibūdinti 
visą konferencijos programą — 
niekas sesijų nerekordavo. Jeigu 
praleidai norimą sesiją, reikėjo iš 
kito asmens sužinoti, kaip ten 
buvo.

Socialiniai mokslai
Socialinių mokslų pirmajai se

sijai vadovavo Romas Misiūnas. 
Daktarantė Livia Johnson (Texas 
A&M University) kalbėjo apie 
įvairias protesto išraiškas, kurios 
nėra kruvinos. Pastaruoju metu 
tuo ypač pasižymėjo Baltijos kraš
tai: peticijos, boikotai, badavi
mas, juodoji rinka. Kai maždaug 
f950 metais pasibaigė partizanų 
pasipriešinimo laikotarpis, at
sirado kitų būdų parodyti nepasi
tenkinimą esama politine padėti
mi: tautinių vėliavų spalvos gėlių 
puokštės, įteikiamos aukštiems 
pareigūnams, Baltijos kelias, 
pogrindžio spauda. Rita Putins 
Peters (Harvard Russian Re
search Center) kalbėjo apie Balti
jos šalių koalicijos politiką — 
Baltijos asamblėją. Vienas iš di
džiųjų pasiekimų pastaruoju me
tu, jos nuomone, buvo armėnų ir 
azerbaidžaniečių susitikimo or
ganizavimas Rygoje 1990 metų 
vasario mėnesį. Baltijos kraštai 
stengiasi kalbėti visiems Sovietų 
Sąjungoje rūpimomis temomis — 
apie integruotą ekonomiją, tie
sioginį pasikeitimą ūkiniais pro
duktais, vietoj kad per Maskvą.

Kitoje socialinių mokslų sesijo
je Sue Davis (Emory University) 
kalbėjo apie interfrontą, pliura
lizmą ir stabilizaciją. Antropo
logas Andris Skreija (University 

of Nebraska — Omaha) apibūdino 
Jaunuosius” ūkininkus, kurief 
dirbo sau Nepriklausomybės lai
kais — dabar jiems yra 60 su 
viršum metų amžiaus. Jauniau
siems senų laikų kapitalistams 
(entrepreneurs) šiuo metu irgi 
maždaug tiek pat metų amžiaus. 
Juodosios rinkos „veikėjai” ne
pritaps naujojoje ekonomijoje, 
Skreija nuomone, panašiai kaip 
narkotikų pardavinėtojai JAV 
nesudaro pagrindinės ekonomijos 
dalies — jie varo šalutinę eko
nomiją. Paskaitininkas nušvietė 
skirtingų rūšių biurokratus, nu
rodė, kas biurokratams būdinga, 
kokios problemos ryškios sovie
tinėje ekonomijoje.

Andris Burtnieks (Latvijos uni
versitetas) kalbėjo apie socialinę 
apdraudą, sveikatos priežiūrą. 
Aleksandras Štromas (Hillsdale 
College) komentavo socialinių 
mokslų pranešėjų pasisakymus. 
Gal griežčiausiai jis nurodė sve
čiui iš Latvijos, kad ne valdžia 
turi reguliuoti jo aptartus socia
linės apsaugos būdus, o privačios 
pensijos ir apdrauda.

Dar kitoje sesijoje teko išgirsti 
apie demokratizacijos eigos et
ninę politiką Baltijos kraštuose 
1986-1990 metais. Columbia 
universiteto daktarantė Riina 
Kionka (Radio Free Europe) ir

Lietuvos pozicija derybų išvakarėse
Praėjusią savaitę Lietuvos 

Respublikos Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
ir Gediminas Šerkšnys, Lietu
vos Aukščiausios tarybos narys ir 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo komisijos pirmininkas, 
lankėsi Washington’e, kur susi
tiko su Lietuvos atstovu Stasiu 
Lozoraičiu, JAV Valstybės sek
retorium James Baker ir kai 
kuriais JAV senatoriais. Liepos 
15 dieną Gediminas Šerkšnys, at
vykęs į Chicagą, susitiko su JAV 
Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos nariais ir „Seklyčioje” 
turėjo viešą pokalbį apie Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
eigą, ryšium su numatytomis Lie
tuvos Respublikos derybomis su 
Sovietų Sąjungos valdžia. Čia 
spausdinamas Gedimino Šerkš
nio pranešimo tekstas, o po to — 
jam visuomenės pateikti įvairūs 
klausimai ir jo atsakymai.

— Prieš pradėdamas kalbą, no
riu padėkoti visiems mūsų bro
liams ir sesėms lietuviams, kurių 
dėka turime faktiškai tai, 
ką mes turime dabar Lietuvoje, 
nes jūsų parama nuo pat Lietuvos 
aneksijos buvo tikrai didžiulė. Ir 
galvoju, kad ir rezistencija, ir po 
rezistencijos ėję įvykiai labai 
daug rėmėsi kaip tik jūsų para
ma. Aš esu jaunesnio amžiaus — 
gimiau 1948 metais — ir neatsi
menu nei rezistencijos, nei poka
rio laikų, tačiau, kiek atsimenu, 

Rasma Karkline (University of 11- 
linois at Chicago) kalbėjo apie et
ninius konfliktuB Estijoje ir Lat
vijoje, bet ir mažumų dalies pri
tarimą nepriklausomybės judėji
mams gyvenamuose kraštuose. 
Tuo tarpu Saulius Girnius (Radio 
Free Europe) pasirinko kalbėti 
apie nepriklausomybės judėjimo 
evoliuciją Lietuvoje nuo Sąjūdžio 
įsikūrimo 1988 metais ir kaip tai 
yra pakeitę lietuvių gyvenimą. 
Kaip bebūtų, Lietuva tebėra dar 
vis okupuota: jaunuoliai šau
kiami į sovietų kariuomenę, 
pasai sovietiniai, vizos išeivijos 
lietuviams nelengvai duodamos, 
ekonomija dar ilgą laiką bus su
rišta su Maskva. Komentatorus 
Rein Taagepera (University of 
California — Irvine) apibūdino 
įvairius komunistų pasaulio 
sluoksnius Sovietų Sąjungoje — 
nuo Stalino aneksuotų teritorijų, 
Rusijos respublikos, ligi Sibiro. Jis 
iškėlė asimiliaciją ir integra
vimą. V. Stanley Vardys (Univer
sity of Oklahoma) pabrėžė, kad 
tautinis pabudimas beveik visada 
yra demokratiškas, tik vėliau 
kartais kas nors ne taip būna 
įveikta. Aiškino skirtumą tarp 
suverenumo ir nepriklausomy
bės.

Bibliografijos sesija
Bibliotekininkė Maira Bundza 

(Latvian Studies Center) 
papasakojo apie savo vieno mėne
sio viešnagę Latvijoje ir ten 
patirtą bibliotekų tvarką. Latvi
jos bibliotekininkai yra linkę 
(galbūt kaip ir kiti Europos bib
liotekininkai) stengtis apsaugoti 
medžiagą nuo vartotojų labiau 
negu būti jiems paslaugiems — 
suvesti vartotojus su jiems rei
kalinga medžiaga. Jos manymu, 
artėjanti tarptautinė bibliote
kininkų konferencija (IFLA — In- 
ternational Federation of Libra- 
ry Associations) Švedijoje bus 
labai naudinga pabaltiečiams. 
Karlis Ozolins (College of St. 
Thomas) palygino du latvių bib
liografinius šaltinius — vieną, 
spausdintą Latvijoje, kitą išeivi
joje.

Vladas Bulavas (Martyno Maž
vydo biblioteka Vilniuje) pabrėžė, 
jog spausdiniai tai žmonijos kul
tūros atmintis. Vienas paradok
siškas faktas, pagal Bulavą, tai, 
kad Lietuvoje istorija studijuo
jama iš išeivijoje parašytų šalti
nių. Jis taip pat minėjo, kad šiuo 
metu Lietuvoje perspausdinama 
labai daug išeivijos leidinių. Mar- 

mes nuolatos klausydavomės ir 
„Amerikos balso”, ir kitų užsie
nio stočių, ir žinojome, kad pasau
lyje mes turime daug lietuvių, 
kurie supranta mūsų padėtį ir 
mus remia. Už tai mes tikrai esa
me visiems jums labai dėkingi.

Čia atvykome mes su Algirdu 
Saudargu, Lietuvos Užsienio 
reikalų ministru gan netikėtai. 
Nors turėjome Lietuvos atstovo 
Stasio Lozoraičio kvietimą, bet 
kai sužinojome, kad galime susi
tikti su JAV Valstybės sekreto
rium James Baker, mes tuomet 
susirengėm prieš kokią savaitę 
ir atvykome. Be susitikimo su 
Valstybės sekretorium Baker’iu, 
mes dar buvome susitikę su ke
liais senatoriais: su senatorium 
d’Amato (jis taip pat buvo siuntęs 
iškvietimą), senatorium de Con- 
cini, senatorium Armstrong ir 
dar keliais. Jie visi labai mus pa
rėmė, suprato mus. Mūsų pagrin
dinis šio vizito tikslas yra iš
aiškinti Lietuvos poziciją, 
prieš prasidedant Lietuvos-So
vietų Sąjungos deryboms. Ta po
zicija, kiek mes suprantame, yra 
ko gero specialiai daroma neaiš
ki. Aiškinant, pavyzdžiui, kad 
priimtas mūsų pareiškimas dėl 
moratoriumo lyg ir panaikino Ko
vo 11 dienos aktą ar kad Lietuvos 
įstatymai negalioja, ar dar kas 
nors. Ir tokių aiškinimų tenka 
skaityti ne tik Sovietų Sąjungos 
spaudoje, bet ir laisvojo pasaulio 
spaudoje, kas mums neretai kelia

Dr. Saulius Razma (Vilniaus Peda
goginis institutas) ir dr. Vytautas Var
dys (University of Oklahoma).

Ramunės Kubiliūtės nuotrauka 

tyno Mažvydo bibliotekos išeivi
jos periodinių leidinių rinki
niuose trūksta paskirų numerių 
— sudaromas jų sąrašas ir bus 
koordinuojamos su išeiviais 
pastangos rinkinius papildyti. 
Pageidautina, kad vienas 
egzempliorius kiekvieno išeivijoje 
išleisto leidinio būtų įteiktas 
Martyno Mažvydo bibliotekai. 
(Vlado Bulavo pranešimas ateity
je bus spausdinamas Draugo kul
tūriniame priede.) (Tęsinys ateinantį šeštadienį)

Seattle senamiestyje Šiaurės Vakaru indėnų toteminis stulpas. 
Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

kažkokį keistą nesupratimą, kaip 
tai gali būti. Dėl to mes norėjome 
JAV Valstybės sekretoriui Baker 
ir kitiems išaiškinti, kaip iš tik
rųjų yra: kokį pareiškimą mes 
priėmėm, kodėl jį priėmėm, ir 
kad mes suinteresuoti eiti į dery
bas.

Taigi koks yra tas pareiškimas? 
Tai buvo turbūt pats sunkiausias 
sprendimas, kurį priėmė Lietu
vos Aukščiausioji taryba — pa
reiškimas dėl moratoriumo. Jūs mų atidėjimą vėlesniam laikui, 
žinote, kad jį pasiūlė vyriausybė 
savo posėdyje gan netikėtai, kad, 
pavyzdžiui, net Užsienio reikalų 
ministrui nebuvo pranešta, kad 
bus svarstomas toks klausimas. 
Ir buvo^kaip jau suprantame, iš 
anksto žinomas daugmaž tas 
tekstas, kurį norėta, kad Aukš
čiausioji taryba priimtų. Tame 
tekste turėjo būti tokie žodžiai: 
kad yra skelbiamas moratoriu
mas ir kad moratoriumas yra Ko
vo 11 dienos aktui. Mes gan ilgai 
diskutavome. Nežinau, kiek jūs 
čia žinote, kad buvo paruošta 
daugiau negu dešimt to pareiški
mo projektų. Iš pat pradžių tai bu
vo nutarimas, po to sušvelninom 
ir padarėm pareiškimą, tai yra, 
kiek suprantu, juridinį aktą, ku
ris turi žymiai mažesnę juridinę 
galią negu nutarimas. Ir kadan
gi vyko susitikimai ir pirminin
ko Vytauto Landsbergio, ir prem
jerės Kazimieros Prunskienės 
Maskvoje, jie suprato, kad Mask
va kitaip neis į derybas ir nenu-

Kiek teko suprasti, tiek Latvi
joje, tiek Lietuvoje yra tam tikra 
konkurencija tarp universitetų ir 
valstybinių bibliotekų. Tačiau 
dabar tai gal jau keičiasi, nes, 
pagal Maira Bundza, vėliausia 
latvių išeivijos nusiųsta medžia
ga, atrodo, yra gražiai skirstoma 
Latvijos kultūros fondo visoms 
Latvijos bibliotekoms.

Ekologija
Kaip visada, ekologijos klausi

mai sukėlė daug susidomėjimo. 
Mare Taagepera (University of 
California — Irvine) perteikė vė
liausias žinias iš Estijos apie eko
loginį balansą ir taršos prob
lemas. Tik todėl, kad kraštas 
turi industrinių galimybių, ne
reiškia, kad jos turi būti vystomos 
pilnu tempu — per didelis nuo
šimtis Estijos miškų ir gamtos 
yra nukentėję. Ludmila Kartu- 
nova (Latvian Civil Engineering 
Research Institute) nušvietė 
Rygos įlankos atmosferą, ekosfe- 
rą, hidrosferą.

Kadangi tos sesijos dvi numa
tytos paskaitininkės iš Lietuvos 
ir viena iš Latvijos negalėjo at
vykti, buvo suteikta proga iš
girsti „Mokslo” leidyklos pa
reigūno Vaidoto Januškio pra
nešimą apie Lietuvos ekologiją 
(pranešimą paskaitė Seattle 
gyvenanti Irena Blekytė). Auto
rius apibūdino vandenų ir oro tar
šos bei žemės taršos problemas 
Lietuvoje, nurodė bandymus su 
jomis susidoroti. Minėjo ypač 
jautrias vietoves ir vandenis: 
Elektrėnai, Mažeikiai, Ignalina, 
Kuršių marios, Nemunas.

trauks ekonominių sankcijų, jei
gu nebus parašyti žodžiai „mora
toriumas”, ir „Kovo 11 dienos ak
tui”. Todėl tuos žodžius mes turė
jome įrašyti. Toliau, konsultuoda
mi su įvairiais tarptautinės teisės 
specialistais — čia gavome kaip 
tik ir išeivijos pagalbą — mes 
bandėme aiškintis, ką reiškia tas 
žodis „moratoriumas”. Ir kiek be
siaiškinome — teisininkų nuomo
nės yra gana įvairios, net ir tarp
tautinės teisės aukštos klasės 
specialistų — iš esmės tai daž
niausiai reiškia kokių nors veiks-

Tipiškas pavyzdys yra skolų mo
kėjimo atidėjimas. Kitas pavyz
dys yra, kaip Sovietų Sąjunga bu
vo paskelbusi moratoriumą bran
duoliniams bandymams. Tai yra 
branduolinių bandymų atidėji
mas. Tai nereiškia, kad iš viso bu
vo nutraukti branduoliniai ban
dymai, bet jų vykdymas buvo ati
dėtas. Ir ko gero tai buvo pirma
sis dokumentas, kuriame skelbia
mas moratoriumas aktui. Ir dėl to 
ką reiškia tas sakinys, yra labai 
sunku įvertinti. Dėl to tame mū
sų pareiškime (tikiuosi, kad visi 
jūs žinote to pareiškimo tekstą) 
yra išaiškinamoji dalis, liečianti 
iš jo kylančius teisinius veiks
mus. Ir tą patį žodį „kylančius” 
vėl galima labai įvairiai traktuo
ti. Mes suprantame, kad tai yra 
veiksmai, kurie galėtų būti atlik
ti po to, kai įsigaliojo moratoriu
mas, iš akto kylantieji veiksmai, 
tačiau kuriuos mes atidedame, 
kurių mes nedarome tuomet, kai 
įsigalioja moratoriumas. Tai yra,
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Tomas Arūnas Rudokas
MOKYKLA

Senoj mokykloj kaunasi dvi klasės — 
Pirmūnų A ir chuliganų B.
O klasė C pakauši kasos, 
Galvodama i už-klasę pabėgt.

Istorija koridoriuose kraują laka
Kaip amžinai išalkusi kalė.
Ir klasė nugalėjusi užlieja laką
Lyg baltą ledą ant juodos kaltės.

Čiuožykloje — parodomųjų šokių programa, 
Kur laimi genijus miklių iliuzijų.
Bet baigias negražiai graži drama:
Mes — nugalėtojai — įlūžome...

O klasė C — dalyviai teletilto —
Iš už-klasės tuoj pasiunčia užuojautą.
Ir čia aš pats norėčiau jau nutilti,
Nes dar turiu poeto nuojautą...

1967.X.12

PARTINIS POŽIŪRIS

Žvelgiu į viską Partijos akim —
Į savo žmoną ir j svetimą...
Joks priešas šito žvilgsnio neatims:
Ką duoda Partija, pati ir atima!

Partinė meilė ir partinis prakaitas, 
Partinis priešas ir partinis artimas, 
Partinės pagirios, partinis prakeiksmas, 
Ir net mirtis partinė artinas!

Partinis sapnas ir partinės pasakos, 
Partinis antsnukis ir snukis.
Partinės kartuvės, partinės pasagos, 
Partinis atkirtis ir smūgis.

Žvelgiu į viską Partijos akim —
l savo žmoną ir i svetimą...
Tiktai kenčiu, kai nemigo naktim
Žmona partini žvilgsni atima...

1988X11.7

DRAUGAS RAUGAS

Draugas Raugas myli tribūną, 
Tribūnoje jis — demokratas.
Bet kartais nedraugiškas būna — 
Organizuoja politine kratą.

Štai, atrado dešimt nacionalistų.
Matot, koks budrus mūsų draugas!
Jis viską padarys, kad tik išlįstų
Iš pogrindžio tie, kurie raukos!

Draugas Raugas myli visus mus, 
Myli taip pat ir spec. parduotuves. 
Bet jeigu tu kritikuosi jo sapnus, 
Jis spec. draugams parduos tave.

Draugas Raugas miegos, o tu 
Raitysies ant šaltų grindų.
Tenai, rūsy Saugumo rūmų, 
Tave išmokys padorumo.

Išeisi nušlifuotas, be dantų,
O draugas Raugas kūdikį bučiuos...
Ir niekas netikės, kad tu —
Šešėlis Lietuvos kančios...

Draugas Raugas nemyli ekstremistų: 
Ekstremistai atakuoja sapnus.
Draugas Raugas nemėgsta trimitų: 
Trimitai neleidžia apsnūst.

Draugas Raugas — visiems tik į gerą! -r. 
Šaukia spauda prispausta.
Kai draugas Raugas duoda garo — 
Prakaituoja visa tauta.

Draugas Raugas kalbas Gorbačiovo 
Cituoja partijos plenume.
Draugas Raugas rankas bučiuoja:
Dešine — Stalinui, kaire — Leninui...

1989.11.2

UNIFORMACIJA

Aš naktį patekau į sapno namą,
Į namą, kuriame vaidenas:
Mane tuoj pat apsupo šmėklos!
Jos buvo pilkos ir uniformuotos, 
Jos buvo puikiai informuotos — ■ 
Tos darbininkės miklios...

Jau žiojausi kažko paklausti.
Bet šaltis raumenis sukaustė, 
Prabilągšmėkla velnišku balsu:
— Jei čia esi, vadinas, •^•kaltas, 
Vadinas, jau ėst nukautas, 
Ir mirt nebus baisu...

Košmaras? Nuovargis? Ar paranoja? 
Baltoji karštligė, mirtis baltoji?
Kas pasmerktajam atsakys?
Ak, pats dabar turėsiu atsakyti
Už savo būtį ir už būtį kito,
Primerkęs filosofiškai akis...

Bet ne — jos nepaklausė nieko, 
Net neapkaltino, kad į „genseką”
Aš kėsinaus gruzinišku vynu,
Kur trockiškų nuodų įbėriau,

Prieš tai užmigdes draugą Beriją, 
Nepagailėjęs migdomųjų šovinių...

O ne — jos pačios man pasiūlė 
Kaip dovaną — Ariadnės siūlą 
Ir pačią Ariadne — i pačias.
Kad pamatyčiau Visko Tikslą, 
Pasiūlė dar ir viskio stikįą, 
Paskui — pasirašyk štai čia!

„Nenoriu, nerašysiu, galite užmušt, 
Atkeršys liaudis jums už mus, 
Ir nesvarbu, kad esate NKVD!” 
Bet šmėklos — pilkos ir uniformuotos, 
Bet šmėklos — puikiai informuotos. 
Žinojo žodį „niekada”...

Dabar aš pats — uniformuotas,
Dabar aš — puikiai informuotas, 
Valstybė — mano Į) ieva s ir garbė!
Dabar kitus jau informuąju
Ir poetus uniformuoju:
Poezija — saugi grabe!

1988

MORGOMAG1JA

Pavertęs Leniną lėle,
Lėlėm pavertęs Engelsą ir Marksą, 
Jis mojo iš tribūnos rankele
It 'kosmonautas, okupavęs Marsą... 

.'Vi;,; ... •.

Pavertęs Leniną lėle,
Su ja ir darė, ką norėjo,
Kaip Berija — su priešo mergele.
Ir nesusirgo gonorėja.

Jie buvo Partijos vadai,
Tad vedė mus į Šviesų Morgą.
Ir švietė mūs rausvi veidai,
Kai graužėme gumine morką...

Vis tiek — mūs Partija didi!
Vis tiek — tikėk į Partiją!
Šventai tikėk, netgi širdy
Šventai norėdamas pakarti ją...

Pavertė Leniną lėle,
Lėle paversim Gorbačiovą,
Tegu sau plepa jis lia -lia,
O durniai kojas tebučiuoja!

Lėlė kitos lėlės nelies.
Lėlyčių choras trauks lia-lia.
Tai naujas himnas tos lėlės, 
Kuri netapo dar Lėle!..

1988.X.21

TĖVYNĖS MIRTIS

Jie gėrė, valgė, lėbavo, mylėjos, 
Linksmybės karštas vynas liejos, 
O tuo metu vienintelė Tėvynė 
Kalėjime vieniša kankinos...

Jie verkė, juokėsi — dėl rublio, 
Nekonvertuojamo, pigaus.
Žmogus tebuvo kino dublis,
Nes nebebuvo jau žmogaus.

O tuo metu vienintelė Tėvynė 
Kankinosi kalėjime, naktyje...
Ir mirė Ji — Vienintelė Tėvynė! —
Nes niekas nenorėjo mirt už Ją...

1989.III.1

TYLESNĖ UŽU LIETŲ

Tu pavergta, tačiau nenugalėta.
Koks vergas klausia: „Apie ką čia?” 
Tėvyne, tu nepanirai į Letą,
Tik į žvaigždes iškėlei kančią...

Tu — Lietuva. Tylesnė užu lietų.
Te budelis į ausį rėks.
Tu pavergta, tačiau nenugalėta.
Tavęs nenugalėjo nieks.

Tu — pavergta?! O Dieve, laimink vergę, 
Kuri tuoj amžiams bus laisva!
O Dieve, ar girdi, kaip verkia
Tylesnė užu lietų Lietuva...

1988.XII.11

BLOKADA

Aš nekenčiu politikų-karalių.
Jei liaudis (žmonės!) — po padu. 
Nereikia man karolių iš koralų: 
Dvasia — marinama badu!

Dvasia dalinsiuosi kaip duona, 
Jei laikas — dvasios blokada.
Giedok, švenčiausioji madona,
Kaip negiedojai niekada'

Nejaugi bus kaip buvo amžiais:
Valstybėj karaliauja melas
Ir dresiruotas vergas amsi
Ant sielos ir tiesos, ir meilės?

Ak, tironijos priežastys ir pasekmės, 
Ir baimė savanoriškų vergų' 
Gyvenimas — kaip siaubo pasaka. — 
Ar aš juokiuosi, ar — verkiu?

Aš nekenčiu! Aš nekenčiu tų pinočetų, 
Gyvenančių ne Čilėje, o čia,
Kur pinočetai nekenčia poetų 
Ir džiaugiasi žmogaus kančia.

Tačiau dvasia yra kaip duona,
Jei laikas — dvasios blokada.
Giedok, švenčiausioji madona,
Kaip negiedojai niekada

1987.VI.1

(Iš knygos Gyvenimas po mirties.)

Tomas Arūnas Rudokas (gimęs 1966 metais) 
yra Lietuvos jauniausios literatų kartos žmogus, 
spėjęs, beje, išleisti gerą skaičių knygų: du poezi
jos rinkinius (Labanaktis, naktie, 1986; Žūt būt, 
1988) ir romaną (Autodafė, 1988).

Kūrybingas maištingumas, mėginimas įnirtusiu 
lyrikos žodžiu išreikšti pasipriešinimą gniuž
dančiai aplinkai yra pozityvieji Tomo Arūno 
Rudoko kūrybos elementai. Tačiau, kita vertus, 
akivaizdus ir toks paradoksas: neretai kaip tik dėl 
jų eilėraštis praranda daugiaprasmybės žavesį, 
universalesnį požiūrį į pasaulį, telikdamas vien 
akimirkos išraiška, politiškai ar sociališkai įelek
trinta. (Čia galima prisiminti tipologiškai artimus 
kai kuriuos Jono Aisčio Antrojo pasaulinio karo 
metų eilėraščius.) Nepaisant to, dabartinės po
litinės įtampos aplinkybėse tokie poetiniai tekstai 
yra savaip žavūs, reikalingi daugiau masinei 
sąmonei — kaip lozungo, plakato energija — nei 
mąsliam individui, siekiančiam Vytauto Mačernio 
ar Rainer Maria Rilke’s kryptingumo.

Tautai vienodai reikalingi ir geri pranašai, ir 
geri poetai. Tik vargas, kai jie dviprasmiškai 
susimaišo, ir nebegali atpažinti, kas gi tas asmuo 
— poetas ar pranašas = geras poetas ir prastas 
pranašas? prastas poetas ir geras pranašas? 
prastas poetas ir prastas pranašas?

Julius Keleras

visi veiksmai prieš moratoriumą, 
kaip konstitucijos priėmimas, ir 
visi kiti dokumentai galioja, tik 
mes, nuo jų išeinant, teisinių 
veiksmų nedarome. Tokia yra 
mūsų interpretacija.

Maskva, savaime suprantama, 
gali turėti kitokią interpretaciją, 
ir dėl to yra kiti apsisaugojimo 
būdai. Vienas iš tokių būdų tai 
yra tame pareiškime minimas 
faktas, kad moratoriumas įsiga
lioja tiktai tuomet, kai prasideda 
derybos. O derybos prasideda tuo
met, kai pasirašomas specialus 
protokolas dėl derybų sąlygų ir 
derybų tikslo įgaliotųjų delegaci
jų vardu. Vadinasi, jokie atskirų 
žmonių pareiškimai ar susitiki
mai, ar diskusijos, ar dialogas, ar 
dar kas nors jokiu būdu nereiš
kia, kad prasideda derybos. Ir mo
ratoriumas jokiu būdu neįsigalio- 
ja.

Dabar, ką reiškia protokolas 
dėl derybų sąlygų ir derybų tiks
lų? Pirmiausia viena iš derybų 
sąlygų yra, kas yra derybų sub
jektai, kas derasi tarpusavyje. Ir 
mūsų turimame protokolo projek
te yra labai aiškiai pasakyta, kad 
derybų subjektas yra Lietuvos 
Respublika ir Sovietų Sąjunga. 
Tai yra, Lietuvos Respublika 
kaip tarptautinės teisės subjek
tas, ne kokia nors Lietuvos SSR, 
bet Lietuvos Respublika. Tai yra, 
jeigu Maskva pasirašo protokolą, 
aiškiai jie pripažįsta nepriklauso
mą Lietuvos Respubliką. Ir, aiš
ku, tada mums palengvintų visą 
kitą tarptautinį pripažinimą jau 
pats protokolo pasirašymo faktas. 
Toliau — derybų tikslai. Derybų

tikslai yra sureguliuoti santykius 
tarp Lietuvos Respublikos ir So
vietų Sąjungos. Faktiškai, tai yra 
derybos dėl aneksijos panaikini
mo. Mes suprantame, kad labai 
daug neaiškumų tose derybose 
bus. Ir mūsų antroji pusė gali 
stengtis labai įvairiai traktuoti ir 
įvairiai vertinti tas derybas, ta
čiau, tik kol nebus pasirašytas 
toks protokolas. Žiūrint eigos 
tvarka, toks pradinio protokolo 
projektas jau yra paruoštas — 

Lietuvos Respublikos Aukščiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis (centre) šių metų liepos 16 dieną Lenki
joje, švenčiant 580 metų sukaktį nuo Žalgirio mūšio ir minint lietuvių ir lenkų sąjungą prieš Kryžiuočių ordiną.

man teko jį matyti. Jam yra bu
vusio Lietuvos ministro Juozo 
Urbšio komentarai ir papildymai. 
Yra ir iš jūsų pusės komentarų ir 
papildymų. Ir jį turi patvirtinti 
Aukščiausioji taryba. Tą projek
tą turi pateikti sudarytoji komi
sija iki liepos 25 dienos. Ir tuo
met, kai jis bus patvirtintas 
Aukščiausiosios tarybos, delega
cija, kurią, kaip žinome, turi su
daryti pirmininkas Landsbergis 
ir premjerė Prunskienė (jie tarpu

savy pasitarę turi sudaryti vals
tybinę delegaciją)'turės laikytis 
tų nuostatų.

Tokiu būdu, mes galvojame, 
kad mes apsisaugojame nuo įvai
rių galimų nukrypimų derybose, 
nuo įvairių spaudimų. Nežinau, 
ar ta apsauga bus pakankama, ar 
nebus pakankama, tačiau, kaip 
sakiau, mes darome, ką galime 
daryti. Darome įvairius apsisau
gojimo variantus. Dar toliau ta
me pareiškime pasakyta, kad mo

ratoriumas nutrūksta tuomet, jei
gu bet kokiom aplinkybėm šio 
šaukimo Aukščiausioji taryba ne
gali įvykdyti savo funkcijų. Čia 
mums reikia užsitikrinti prieš 
tai, kad, pavyzdžiui, ne tiktai ga
li būti iš išorės primestas nega
lėjimas vykdyti savo funkcijų, bet 
gali būti ir iš vidaus visokie įvai
rūs sabotažai. Gali, pavyzdžiui, 
paprasčiausiai nebūti kvorumo, 
kas dabar dažnai būna, arba ne
galėjimas priimti naujų įstatymų, 
dirbti savo darbą. Jei matysime, 
kad tai vyksta nuolatos ir kad tai 
vyksta piktybiškai, nes toli gra
žu Aukščiausioji taryba nėra vie
nalytė (tenai yra pačių įvairiau
sių žmonių), tai mes iš karto nu
traukiame moratoriumą. Tai yra 
pareiškime pasakyta. Jo trukmė 
numatyta šimtas dienų. Jo truk
mė gali būti sutrumpinta arba 
gali būti pratęsta, jei tai bus lai
koma reikalinga. Tačiau, kaip sa
kiau, kad nežiūrint to, jog, pavyz
džiui, ir Gorbačiovo įsakyme dėl 
komisijos deryboms vesti sudary
mo yra skelbiama, kad jau mora
toriumas įsigaliojo Lietuvoje, iš 
tikrųjų taip nėra, ir tas morato
riumas įsigalės tik tada, kai bus 
pasirašytas protokolas, kuriame 
bus fiksuojama Lietuvos Respub
lika kaip tarptautinės teisės sub
jektas.

Kodėl mes priėmėm tokį pareiš
kimą? Buvo įvairios priežastys. 
Pagrindinė yra, kad mes norime 
priversti Sąjungą eiti į derybas. 
Mums aišku, kad faktiškai be su
sitarimo su Maskva tarptautinis 
pripažinimas vyks labai sunkiai. 

Yra bandomi įvairūs keliai, bet 
Maskvos visos vyriausybės prak
tiškai bijo ir nenori vesti kokias 
nors derybas, nežiūrint ir jūsų pa
stangų, ir visų kitų. Dėl to mums 
reikia ją kaip nors išprovokuoti į 
tas derybas. Antras dalykas: daž
nai mums buvo priekaištaujama 
— Lietuvos Respublikos vyriausy
bei ir Aukščiausiajai tarybai — 
kad mes labai kenkiame demo
kratizavimui Sovietų Sąjungoje ir 
kenkiame Gorbačiovui. Mes ne
galvojame, kad taip yra, nes fak
tiškai nuo Baltijos ir prasidėjo gi 
galų gale visas demokratizavi
mas. Ir norint paremti Gorbačio
vą prieš pat Sąjungos komparti
jos suvažiavimą, kaip tik mes ir 
priėmėm tą moratoriumą. Ir aš 
nesu tikras, ar Gorbačiovas būtų 
buvęs perrinktas, jei to mūsų pa
reiškimo nebūtų buvę. Aš čia ne
noriu pervertinti mūsų reikšmės, 
tačiau galvoju, kad tai turėjo 
nemažą reikšmę. Aišku, gali kai 
kam kilti klausimas, aplamai ar 
verta su Gorbačiovu derėtis. Gal 
geriau derėtis su Jeltsin’u ar dar 
su kuo nors. Manau, kadangi Lie
tuvą Sovietų Sąjunga aneksavo, 
tai reikia su Sovietų Sąjungos vy
riausybe ir derėtis. O su Rusija, 
pavyzdžiui, mes taip pat esame 
pasiruošę vesti derybas, bet jau 
kitais klausimais, nes su Sovietų 
Sąjunga klausimas yra dėl anek
sijos panaikinimo, o dėl kompen
sacijos Lietuvai už sugriautą ūkį, 
už žmonių trėmimus ir visus ki
tus dalykus mes pateiksime So
vietų Sąjungai sąskaitą. Rusijai 
mes negalime tos sąskaitos pa

teikti. Mes su Rusija galime de
rėtis dėl mūsų tarpusavio santy
kių, dėl kokių nors ekonominių 
santykių. Ir tie darbai yra dirba
mi.

Tai buvo tokie pareiškimo pri
ėmimo tikslai. Ir, aišku, ne pasku
tinį vaidmenį čia kaip tik vaidi
no, nors mes toli gražu su tuo ne- 
siejome, Lietuvos ekonominė blo
kada. Ji nebuvo oficialiai pa
skelbta ir nebuvo oficialiai at
šaukta. Mes turime tik kai kurių 
ministrų įsakymų nuorašus. Tai 
viskas, ką mes turime. O, pavyz
džiui, nebuvo nei Gorbačiovo įsa
kymo, nei Ryžkov’o įsakymo, nei 
ko nors kito. Tai vėl aiškiai paro
dė, kokiam demokratizavimo ly
gyje yra Sovietų Sąjunga: kad vėl 
galioja vieno ar dviejų žmonių 
sprendimas, kuris perduodamas 
telefonu ir yra iš karto vykdomas. 
Taip kad ta telefoninė teisė ga
lioja kaip ir anksčiau.

Ta ekonominė blokada Lietu
vai gan stipriai pakenkė. Ir jeigu, 
pavyzdžiui, senoji Aukščiausioji 
taryba buvo suplanavusi Lietu 
vos biudžetą su 160 milijonų rub
lių deficitu, tai blokada pridėjo 
dar apie 400 milijonų rublių de
ficitą. Dėl to, kad nebuvo dujų, 
nebuvo naftos, nebuvo tiekimo iš 
Sovietų Sąjungos, nemažai dar
buotojų turėjo išeiti priverstinių 
atostogų. Mes numatome, kad 
Lietuva blokados pasekmes jaus 
dar kokius trejus metus. Kaip jūs 
žinote, JAV Kongresas Lietuvai 
nori suteikti humanitarinę pagal
bą už 10 milijonų dolerių. Mes

(Nukelta į 4 psl.)
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„Tris mylimas” išleidus
Lietuvos Respublikos Jaunimo 

teatras pasiekė tarptautinio 
pripažinimo, gastroliavo keliose 
Europos šalyse ir du kartus buvo 
pakviestas į Chicagoje kas antri 
metai rengiamą Tarptautinį 
teatro festivalį. Šio krašto įžval
gūs ir didelius reikalavimus 
keliantys kritikai mūsų teatrą 
labai gerai įvertino ir prieš porą 
metų, ir šiemet. Tai mus džiu
gina, tuo mes didžiuojamės. Tad 
nenuostabu, kad, kai tas teatras 
atvežė ir į Chicagos Jaunimo 
centrą lietuviškos buities 
veikalą, nežiūrint karšto oro ir 
atostogų meto, abi dienas salė 
buvo beveik pilna. Parodė Žemai
tės „Tris mylimas”, dviejų dalių 
komediją. Rinkosi žmonės ne tiek 
dėl pačios komedijos kaip veikalo, 
bet pažiūrėti režisūros išradimų, 
aktorių vaidinimo, scenovaizdžio. 
Pastatymo režisierius buvo Gytis 
Padegimas, dailininkas — Ado
mas Jacovskis, kompozitorius — 
Algirdas Martinaitis, režisūros 
asistentas — Gediminas Gird
vainis. Spektaklių vedėjas — 
Algirdas Grašys, garso režisierius 
ir apšvietėjas — Petras Asmina- 
vičius. Teatro meno vadovė — 
Rūta Vanagaitė. Vaidino penki 
asmenys — trys moterys ir du 
vyrai.

Programos lankstinuke pami
nėta, kad „Jaunimo teatras, 
pirmą kartą perkeldamas į savo 
sceną Žemaitės komediją Trys 
mylimos, nori išsaugoti ir per
teikti šio veikalo emocinį 
spalvingumą, sodrų koloritą”. 
Dar minima, kad daug Žemaitės 
veikalų „su dideliu pasisekimu 
vaidino Lietuvos profesionalūs 
dramos teatrai, televizija, radijas, 
liaudies teatrai, saviveikli
ninkai”. Kiek kartų tarp jų buvo 
vaidinama „Trijų mylimų” kome
dija, nepasakyta. Iš kitų šaltinių 
žinome, kad Žemaitė „Tris 
mylimas” parašė 1898 metais. 
Bene pirmą kartą tą veikalą pa
statė lietuvių scenos mėgėjų 
„Kanklių” grupė 1908 m. liepos 
23 d. Rygoje; po poros metų ją 
Kaune suvaidino scenos mylė
tojų grupė „Daina”. Lietuvių 
tarybinėje enciklopedijoje rašoma, 
kad „nuo 1948 m. .Tris mylimas’ 
pradėjo statyti ir profesiniai 
teatrai”. Prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą ir Nepriklausomybės laikais 
tą veikalą statė klojimų teatrai, 
scenos mėgėjai bažnytkaimiuose 
ir kaimuose. Rinkosi Žemaitę 
dažniausiai dėl linksmo pobūdžio, 
nesudėtingos fabulos, nereika
lavusios nei dekoracijų, nei ypa
tingos butaforijos.

Literatūriniame pasaulyje 
žinoma, kad rašyti draminį

Violeta Podolskytė (Domicėlė) ir Karolis Dapkus „Trijų mylimų” liepos 3 dienos 
spektaklyje. Jono Tamulaičio nuotrauka

Lietuvos Respublikos Jaunimo teatro aktorių Žemaitės komedijos „Trys mylimos” spektaklis Jaunimo centre, 
Chicagoje, šių metų liepos 4 dieną — scenoje (iš kairės) Kristina Kazlauskaitė (Petronėlė), Algirdas Grašys (Kozeris), 
Vanda Marčinskaitė (Kyverienė). Jono Tamulaičio nuotrauka

veikalą yra sunkiausia. Mes turi
me gan daug labai gerų ir gerų 
poetų, beletristų, bet dramaturgų 
labai mažai. Tas pats visur. 
Tačiau bandančių kurti scenai 
pritaikomų veikalų buvo ir bus 
nemažai; tik jie greit nueina į 
užmarštį. Povilo Višinskio pa
raginta, Žemaitė irgi pamėgino 
ką nors duoti kaimo scenai. „Trys 
mylimos” buvo bene antroji jos 
komedija. Jei Žemaitė laikoma 
mūsų literatūros klasike, tai tik 
dėl jos apsakymų, sugebėjimo pa
vaizduoti mūsų kaimo buitį. 
Scenos veikalai toli iki to. Tai 
buvo ne jos sritis. „Trys mylimos” 
skirtos tik prajuokinti neiš
prususi. kaimo žmogų ir nieko 
daugiau. Jokios gilesnės minties. 
Tai dirbtinių situacijų, psicholo
giškai sunkiai pateisinamų, far
sas. Anais laikais, kai po sunkių 
darbų žmogus norėjo ką nors 
linksmesnio patirti, pasijuokti, o 
vertingesnio nebuvo, tiko ir tokie 
vaidinimėliai. Kaimo ir, apskri
tai, provincijos žmonės visada su 
pavydu žiūrėjo į miestą, kur 
sukoncentruotos kultūrinės 
pramogos — koncertai, vaidi
nimai, o jiems lieka trupiniai.

Todėl kyla klausimas, kodėl 
toks žymus, tarptautinio įver
tinimo pelnęs teatras lietuviui 
žiūrovui per Atlantą atgabeno tik 
šiaip sau komedijėlę, kuri tiko tik 
anais laikais mūsų varganam 
kaimui? Ar nebūtų geriau, kad 
būtų atvežę ir lengvesnio žanro, 
bet vertingesnį veikalą — kome
diją ar pjesę. Ar Jaunimo teatras 

neturi ko nors daugiau (jo reper
tuaro nežinom)? Atsimenam, dar 
Nepriklausomybės laikais Vals
tybės teatro drama dažnokai bū
davo barama, kad tik bando pa
taikauti žemesnio skonio žiū
rovui, kad parenkami menkos 
vertės ir lietuviški, ir verstiniai 
veikalai. Nenorėtumėm, kad to
kios pastabos būtų segamos da
barties teatrams.

Kai iš tokios medžiagos — ap
sukrus bernas vienu metu vilio
ja dvi seseris ir jų motiną —■ 
sukurtas vaidinimas, tai ir neten
ka laukti iš režisūros stebinančio 
pastatytmo. Žiūrovui prajuokinti 
nepagailėta šaržo. Scenovaizdis 
kuklus — prieangis, rūtų darželis. 
Kukli ir muzikinė palyda. Tik gal 
ji per garsi pačioje pradžioje ir nu
stelbė trijų moterų dainavimą. 
Tik antro veiksmo pradžioje 
Petronėlės (Kristinos Kaz
lauskaitės) ir Kozerio (pirmą 
dieną — Karolio Dapkaus, antrą 
— Algirdo Grašio) bežodinė mi
zanscena buvo tikras deimančiu
kas. Kristina Kazlauskaitė bene 
ryškiausiai pasirodė, sukurdama 
temperamentingą, veržlią vyres
niąją seserį Petronėlę. Jos tartas 
žodis taip pat geriausiai pasiekė 
salės galą. Violetai Podolskytei 
teko kuklios, ramios, naivios 
Domicėlės, antrosios sesers, vaid
muo. Vanda Marčinskaitė labai 
tiko savo rolei: geros ir jautrios 
širdies motina, tačiau nematė, 
kas jos namuose darosi. Tik pa
baigoj pasirodė esanti gudri, ir 
nepavyko iš jos išvilioti pinigus. 
Liudvikas (Gediminas Girdvai
nis) — apie kurį sukosi visa intri
ga — kaip ir reikėjo tokiu būti, 
buvo judrus, vikrus, gražiakalbis 
melagis. Priešingai, Kozerio 
vaidmenyje Karolis Dapkus ar 
Algirdas Grašys sukūrė teisingą, 
ramų, nepasimetusi, kaimo ger
biamą kaimyną.

Žiūrovai buvo vieni mandagūs, 
kiti šiltai priėmė gastroliuo
jančius, tačiau nebuvo tokio 
entuziazmo, kokį sukėlė Chicagos 
miestro centre po „Kvadrato” ir 
„Ilgos, kaip šimtmečiai dienos”. 
Beje, buvo vaidinama ne lietu
viškai,... bet žemaičių tarme. 
Daug kas žemaitiškai nesuprato, 
kiti nenugirdo žodžių, bet tai 
niekis — komedijos siužetas labai 
paprastas, galima buvo sekti ir 
viską suprasti ir be žodžių.

Dar viena pastabėlė. Turėjom 
progos Chicagoje pasigėrėti Lie
tuvos Respublikos teatru šiemet 
ir prieš porą metų lietuviškoj 
scenoj ir su gera akustika ameri
kietiškoj. Džiaugėmės dar kitais 
šiemet matytais dviem profesi
niais Vilniaus teatrais. Ir toji pa
stabėlė tinka visiems: ne tik salės 
gale, bet ir vidury sėdintieji žiū
rovai ne viską galėjo išgirsti, 
pagauti žodį. Puikiausia aktorių 
vaidyba, mizanscenų išra
dingumas, režisūra fantastiška, 
bet lietuviškam žodžiui dėmesio 
kaip ir per maža. Atrodo, kad Lie

tuvos teatruose tuo, kas anais 
laikais buvo vadinama „balso pa
statymu”, nepakankamai rūpina
masi. Gerai, kad amerikiečiai 
žiūrovai ir kritikai, kurie aktorių 
žodį pagaudavo tik jo vertime 
ausinių pagalba, nežinojo, kad 
mes, „savj žmonės”, ne viską 
galėjom išgirsti. Jau ir lietuviai, 
atėję į antrą spektaklį arba įspė
ti, irgi naudojosi ausinėmis; ko 
neišgirdo lietuviškai, išgirdo 
anglų kalbą (didelis komplimen
tas tiems, kurie paruošė tokius 
puikius vertimus, ir aktoriui, kal
bant lietuviškai, tuo pačiu metu 
girdėjom tikslų vertimą).

Čia prisimenam Valstybės teat
ro dramą Nepriklausomybės lai
kais. Būdavo, kad ir tyliausiai 
taria žodį Henrikas Kačinskas ar 
Juozas Palubinskas, Jadvyga 
Oškinaitė ar Monika Mironaitė — 
ir tolimiausiame kampe sėdintį 
pasiekia kiekvienas garsas. Ir be
veik kuriozas: mus pasiekė kelių 
teatro entuziastų iš Lietuvos at
siliepimai apie tenai apsilankiu
sių išeivijos teatrų — Los Angeles 
Dramos sambūrio ir Chicagos 
Antro kaimo — ne profesionalų, 
duoną užsidirbančių kitais dar
bais: „Kokia puiki balso tech
nika, koks aiškus, iki galo 
pasakytas, nenukąstas žodis, 
pasiekęs kiekvieno ir ausį, ir 
širdį”.

Su tokiom mintim išlydėjom ir 
Lietuvos Respublikos Jaunimo 
teatrą, ir kitus teatrus. Laukiam 
sugrįžtant. Tik linkėtina, kad 
darydami tokią tolimą kelionę, jie 
nevežtų, kas tiko prieš 70 ar 90 
metų po šiaudiniu stogu. Keičiasi 
laikai, keičiasi reikalavimai.

Č. G.

Vanda Marčinskaitė (Kyverienė) ir Gediminas Girdvainis (Liudvikas) scenoje 
iš „Trijų mylimų” antrojo veiksmo. Jono Tamulaičio nuotrauka

Lietuvos pozicija...
(Atkelta iš 3 psl.) 

aiškinome, kaip labai sunki yra 
sveikatos apsaugos padėtis Lietu
voje. Blokados metu vaistų prak
tiškai nebuvo gauta iš Sovietų 
Sąjungos. Trūko ir deguonies, ir 
kitų cheminių medžiagų. Labai 
trūko analgetikų, anestizuojan- 
čių medžiagų. Todėl operacijos 
buvo daromos tiktai tuo atveju, 
jei grėsė ligonio gyvybei. Visos ki
tos planinės operacijos nebuvo da
romos. Labai trūko insulino dia
betikams. (Atstovui Lozoraičiui 
palikau ministro Olekos pasira
šytą raštą, kiek Lietuvoje ko 
trūksta.)

Dar tai apsunkino padėtį Lietu
voje, kad mes suprantame, jog to
kia ekonomikos struktūra, kokia 
šiuo metu yra Lietuvoje — plani
nės ekonomikos struktūra — to
liau Lietuvoje negalės egzistuoti. 
Pirmiausia mes turime galvoti, 
kad Sovietų Sąjunga mums ne
tieks daugelio dalykų: ir kom
plektuojančių reikmenų, ir žalia
vų. Toliau mums turi palaisvinti 
rinką, tai reiškia, Lietuva turi 
pereiti prie laisvosios rinkos eko
nomikos. Ir Aukščiausioji taryba 
turi priimti iki Naujųjų metų 68 
įstatymus ir nutarimus, kurie 
leistų pereiti prie laisvos rinkos 
ekonomikos. Jau kai kurie iš tų 
įstatymų yra priimti, kai kurie 
yra paruošti. Paruoštų įstatymų 
projektus mes palikome pas Lie
tuvos atstovą Lozoraitį; Lietu
vių Bendruomenės teisininkai ir 
ekonomistai prašomi peržiūrėti 
tuos įstatymų projektus, pastabas 
mums atsiųsti.

Vienas iš sunkiausių tų klausi
mų yra denacionalizacija — repri- 
vatizacija. Vyriausybės siūlomas 
variantas — jį siūlo ekonomikos 
ministras Navickas — yra smul
kias įmones, parduotuves, kino 
teatrus parduoti aukcionuose^ 
Mums Aukščiausioje taryboje taš ' 
kelias nepriimtinas, nes mes gal
vojame, kad denacionalizacijos 
metu turi būti kompensuojama 
Lietuvos gyventojams už tą tur
tą, kurio jie neteko, ir kurio jie 
negavo, nes žinome, kad tas vals
tybinis turtas yra žmonėms neiš
mokėti pinigai. Kadangi, kaip ži
note, Lietuvoje buvo labai maži 
atlyginimai, taip kaip ir visoje So
vietų Sąjungoje, dėl to ir buvo ga
lima sukaupti tokį valstybinį tur
tą. Faktiškai jis turi būti išdalin
tas žmonėms. Kokiu keliu čia ga
lima eiti? Čia vėl reikia diskutuo
ti. Yra siūlomas ekonomistų pa
ruoštas variantas — vadinamieji 
kompensaciniai čekiai. Priklau- 
somai nuo turėto turto, nuo iš
dirbto laiko, bet nepriklausomai 
nuo gauto atlyginimo visiems 
Lietuvos gyventojams būtų duo
damas kompensacinis čekis tam 
tikrai sumai. Jį jie galėtų, pavyz
džiui, įnešti kaip pajų akcinėse 
bendrovėse, tačiau jo negalėtų pa-
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Algirdas Budrys

Klarnetistas Algirdas Budrys 
koncertuos Chicagoje

Profesorius Algirdas Budrys, 
virtuozas klarnetistas, buvo at
vykęs į Kanadą, Lavai universi
tetą Quebec’e, dalyvauti pasau
liniame klarnetistų festivalyje, 
skirtahie 300 metų šio muzikos 
instrumento jubiliejui. Kartu su 
pasauliniais klarneto virtuozais 
Algirdas Budrys atliko koncertus 
ir dalyvavo seminaruose.

Londone neseniai buvo išleista 
knyga: Clarinet Virtuosi of To
day, kurią redagavo garsi mu
zikologė Pamela Weston. Tarp 
46 pasaulinių virtuozų šeši 
puslapiai yra skiriami Algirdui 
Budriui. Čia išsamiai aprašoma 
jo biografija, profesiniai pa
siekimai, išvardinti atlikti kon
certai bei įvairių kompozitorių 
jam parašyti kūriniai.

Algirdas Budrys dažnai atsto

naudoti pirkti plataus vartojimo 
reikmenis. Tad kokiu keliu bus 
einama, dar tiksliai nėra žinoma 
— čia bus turbūt vėl labai sunkus 
klausimas.

Galvojame, kad vykdant dena- 
cionalizaciją ir pereinant prie rin
kos ekonomikos, mes pajusime di
džiulį nomenklatūros pasiprieši
nimą. Ir dabar valdančiuose 
sluoksniuose — Aukščiausioje ta
ryboje ir vyriausybėje, mes jau
čiame buvusios nomenklatūros 
dažnai tiesiog kenkėjišką veik
lą. Tiesiog sabotažą, lėtinimą vi
sų darbų ir taip toliau. Pereinant 
prie rinkos ekonomikos, manau, 
kad įsijungs gamyklų direktoriai, 
buvę partiniai sekretoriai, kolū
kių pirmininkai, — tai yra tie, ku
rie dabar turi ekonominę valdžią. 
Ir iš jų pusės pasipriešinimas bus 
labai stiprus. Taip kad aš nepro
gnozuoju, kad Lietuvai ateitų 
lengvi laikai. Atrodo, kad kuo to
liau, ypač vykdant tą ekonominę 
reformą, bus pasipriešinimas Lie
tuvoje, bus susiskaldymas.

Tačiau ir tą ekonominę reformą 
mes, aišku, galėsime pravesti tik
tai tuomet, kai susėsime prie de
rybų stalo. Tai yra, tuomet, kai 
bus pasirašytas protokolas su So
vietų Sąjunga. Ir kai galėsime 
normaliai bendrauti su visom pa
saulio valstybėm. Ministras Sau
dargas siekia, kad galėtume tam 
tikrą dalį sienų pradėti kontro
liuoti, kad turėtume pasienio 
punktus, per kuriuos galima bū
tų judėti, kad galėtume duoti vi
zas atvykstantiems, ir taip toliau. 
Kad galėtume padėti organizuo
ti Lietuvos Respublikos konsuli

vauja lietuviams muzikams įvai
riuose tarptautiniuose koncer
tuose, kongresuose, muzikos 
seminaruose. Ilgus metus teko 
jam gyventi Egipte, Cairo mieste, 
dėstant konservatorijoje. Dvi
dešimt metų jis buvo Lietuvos 
Filharmonijos simfoninio orkest
ro koncertmeisteris, Vilniaus 
konservatorijoje pučiamųjų in
strumentų skyriaus vedėjas ir 
Lietuvos Filharmonijos meno di
rektorius, atlikęs daugiau negu 
tūkstantį solinių koncertų.

Chicagos lietuviai turės retą 
progą išgirsti šio pasaulinio 
masto klarnetisto koncertą Balze
ko Lietuvių kultūros muziejuje 
liepos 27 dieną, penktadienį, 7:30
v. v. Klarnetistui Algirdui Bud 
riui akompanuos pianistas Al
vydas Vasaitis.

nes tarnybas ir pasinaudoti dabar 
esančiom — ir čia mes labai dė
kingi Stasiui Lozoraičiui. Taip 
kad darbų laukia nemažai.

(Čia baigiasi Gedimino Šerkšnio 
įvadinis pranešimas „Seklyčioje”, 
Chicagoje, liepos 15 dieną. Toliau 
buvo išsami susirinkusiųjų keliamų 
pranešėjui klausimų sesįja — jos teks
tas bus spausdinamas ateinančios sa
vaitės „Draugo” kultūriniame priede.)

Reikalauja nužudyti 
Naguib Mahfouz

Irano musulmonų fundamenta
listų vadas Chomeini, kol dar 
buvo gyvas, ragino nužudyti 
indų kilmės Londone, Angli
joje, gyvenantį rašytoją Salman 
Rushdie, kuris savo romane The 
Satanic Verses tyčiojąsis iš 
Mahometo. Besislapstantį rašy
toją dar vis saugo policija.

Dabar Egipto kalėjime sėdįs 
musulmoniškos grupės Jihad 
vadas, emiras Omar Abdul 
Rahman skelbia, kad būtina 
nužudyti 1988 metų Nobelio lite
ratūros premijos laureatą Naguib 
Mahfouz, nes jis esąs ateistas ir 
dėl to nusipelnęs mirties. Jei jis, 
sako, būtų buvęs anksčiau 
nužudytas, tai Rushdie nebūtų 
drįsęs rašyti tą savo romaną.

Egipto prezidentas Mubarak 
pasiūlė Mahfouz policijos apsau
gą, bet rašytojas atsisakė. Jis jau 
esąs senas (78 metų), ir jam vis 
tiek kaip mirti. O policijos prie
žiūra trukdysianti jam laisviau 
jaustis. _ ,

B. Kazimieraitis
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