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Galimi sunkumai, keičiant Lietuvos teisę 

Vestuvinio drabužio 
klausimas 

Šio sekmadienio* evangelijoje 
susi t inkame su k laus imu, kuris 
nėra lengvai atsakomas. Mes gir
dėjome Jėzaus palyginimą apie 
karal iaus pokylį, kur iame vienas 
svečias neturėjo vestuvinio dra
bužio. Kas yra t a s vestuvinis dra
bužis? Mes jį negalime suprast i 
paprastai kaip dorinį t rūkumą. 
Dėl to, kad tame pokylyje buvo ne 
vienas nuodėmingas žmogus. 
Palyginime yra sakoma, kad į 
pokylį buvo sukviesta ne tik geri, 
bet ir blogi žmonės. Tačiau ka
ra l ius , atėjęs paž iū rė t i savo 
svečių, nenuėjo išmesti iš pokylio 
blogų žmonių, bet nusikreipė 
prieš žmogų, neturint) vestuvinio 
drabužio. Ir jo reagavimas buvo 
toks griežtas, kad t a s tmtgms 
buvo išmestas iš pokylio t<m. kur 
buvo dantų gr iež imas. Taigi 
klausimas nėra tuščias, ką iš 
tikrųjų Jėzus norėjo pasakyti 
žmogumi, neturinčiu vestuvinio 
drabužio. 

Norint rasti a tsakymą į šį 
klausima, verta pažiūrėti, ką išvis 
Jėzaus galvosenoje reiškia šis 
pokylis. Jis reiškia įvairiu t au tų 
pakvietimą į a r t imus santykius 
su Dievu. Juo yra išreikšta, kad 
kai kurios tautns , nor^ a r t t e s e 
karaliui, atsisakė jame dalyvauti. 
Ir t a s jų atsisakymas buvo netei 
sėtas, nes jos u i ta i buvo taip pat 
žiauriai nubaustos. Kai ar t imai 
san tyk iau jan tys su k a r a l i u m 
atsisakė dalyvauti pokylyje, j ie 
taip pa t buvo žiauriai nubaust i . 
Taigi čia mos tur ime reikalo ne 
su laisvu pasir inkimu dalyvauti 
ar ne, bet su griežta pareiga 
jame dalyvauti . 

Iš kitos tačiau puses, nereikia 
praleisti iš akių. kad šis pokylis 
yra vestuvių pokylis. Dievas sa 
vo santykius su žmonija supranta 
kaip santykį t a rp sužadėtinio ir 
sužadėtinės. Pa t s Jėzus karią sa 
ve yra aptaręs kaip sužadėtinį. 
Negana to, ir Senajame tes
tamente žmonijos santykis su 
Dievu yra ta ip pat vaizduojamas 
kaip sužadėtinio san tykis su 

* Pamokslas, pasakytas sekma
dienio mišiose spalio 14 diena 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietu
vių misijos koplyčioje. Lemont, Illi
nois. Ateities studijinio savaitgalio 
Chicagoje proga šv. mišias koneeleb-
ravo Lietuvių misijos Lemonte 
klebonas tėvas Leonas Zaremba. SJ, 
tėvą* Vytautas Bagdonavičius, Atei
ties savaitgalio rengėjų būrrlio 
narys, ir prelatas Vytautas Balčiū
nas. Ateities savaitgalio svečias iš 
Putnam. CT. 

sužadėt ine . Pažymėtina šiuo at
žvilgiu y r a Senojo tes tamento 
knyga Giesmių giesmė. Žodiškai 
ta i yra poema apie jauną moterį, 
kur i y r a ka ra l i aus Saliamono 
sužadėtinė. Tačiau jos prasmė yra 
rel iginė Ir jeigu ši poema buvo 
į imta Senojo Testamento knygų 
t a rpan , t a i t ik dėl to, kad ji buvo 
supras ta , jog čia eina re ikalas ne 
apie t a rpusav ius žmonių san
tykius , bet apie Dievo ir žmonių 
meilės san tyk ius . 

Ir k a t a l i k a i Šv. Rašto tyrinė
tojai t a i p tą poemą supranta ir 
y ra ap ie ta i rašę. Ryškiausias 
šiuo atžvilgiu yra ketvirtojo šimt
mečio šventas is vyskupas Gre-
gorijus iš Nysos Mažojoje Azijoje. 
J i s y r a parašęs plačią teologinę 
s tud i j ą , k a i p tos p o e m o s 
k o m e n t a r ą . (Ta proga ve r t a 
paminė t i , kad tos studijos naują 
ver t imą į anglų kalbą iš graikų 
kalbos yra padaręs vienos lietu
vės motinos, ištekėjusios ųž airio, 
sūnus , t rapis tas vienuolis. J is va
dinasi Kazimieras McCambley. 
Knyga išleista 1987 metais , i 
Taigi nereikia stebėtis, jei Dievas 
savo s a n t y k i u s su žmoni ja 
s u p r a n t a kaip santykius t a rp 
sužadėt inio ir sužadėtinės. 

Bet grįžkime prie k laus imo, 
kuo y r a ka l tas t as svečias, kur is 
n e t u r i v e s t u v i n i o d r a b u ž i o . 
Matėme , kad jį mes negalime ap
tar t i ka ip paprastą nusidėjėlį, 
nes svečių ta rpe buvo daugiau 
tokių. Taip pa t mes negal ime jį 
ap ta r t i kaip netikintį į Dievą, 
nes p a t s jo a tvykimas į pokylį 
sako, kad jis nebuvo priešiškai 
nusi te ikęs karal iu i , taigi Dievui. 
Dėl to mes jį negalime aptar t i 
kaip netikintį . Karalius kreipiasi 
į jį k a i p į prietelį. Tad kas j is 
paga l iau yra? Galvokime, pra 
dėdami nuo drabužio filosofijos. 
Ką t o k s sveč ia s n a t ū r a l i a i 
pasako, kur i s į pokylį a te ina 
n e t i n k a m a i apsirengęs? Jis pa
sako, kad jis į tą pokylį žiūri be 
pagarbos , be dėkingumo, ir žiūri 
į jį t ik ka ip į paprastą kasdieninį 
re ikalą . Tačiau pokylio šeimi
n i n k a s n e s u t i n k a p a l a n k i a i 
pr i imti tokio svečio, kur i s jo kvie
t i m o n e g e r b i a , k u r i s n ė r a 
dėk ingas už pakvietimą į pokylį. 
Pe rkė lus tai į Dievo ir žmogaus 
san tyk ius , šis vestuvinio dra
b u ž i o t r ū k u m a s a t s t o v a u j a 
t o k i a m t ik inč ia j am, k u r i s į 
t i k ė j i m ą ž iū r i ne k a i p į 
re ikšmingą dalyką ir nėra dė
k ingas Dievui už santykius su 
juo. 

POVILAS ŽUMBAKIS 

Mes turime suprasti , jog esame demokrat iškai t r i n k t i t au to s 
atstovai atstatė valstybę. Turime 
ir tautą, ir teisingai išrinktą val
džią, ir kraštą, \u r i s dar nė ra 
visiškai mūsų kontroliuojamus. 

Kas a tkūrė Lie: u vos valstybę? 
Kartais mes arogantiškai kal
bame, jog atkūrėme mes iš Vaka
rų. Ne. Atkūrė lietuvių t a u t a 
Lietuvoje. Mes Vakaruose esame 
to liudininkai ir rėmėjai, esame 
entuzias ta i . Me~ plojame ai 
Lietuvą, dėl jo* verkiame ir 
galime bei priva.ome būti Lie
tuvos padėjėjai. Galime tapti Lie
tuvos piliečiais, je apsispręstume 
palikti kitus kra- tus ir važiuo
tumėme į Lietuva gyventi, priim-
tumeme tai, ką įpareigoja pilie
tybė. Bet kol ka* sėdime čia. 0 
ten mūsų žmones dirba labai 
sunkiai. Valdžios :orma, pati val
džia ir sistema priklauso nuo jų. 

0 kas yra teisine sistema? Ji 
yra tautos dvasios veidrodis. Tai 
būdas, kuriuo valstybė valdo save 
ir išreiškia tautos norus. Kar ta i s 
tai pasiseka, nors tiažniausiai ne. 
Teisinę struktūrą nusako konsti
tucija, kuri g^fi bū t i surašyta 
kaip JAV, tcKia, kokią turėjome 
Lietuvoje iki 1940 metų, arba 
nerašyta kaip Didžiosios Britani
jos, bet aiškiai suformuluota ir 
suprantama Pagal konstituciją 
sudaroma valdžia ir administra
cinis aparatas Valdžia leidžia 
įstatymu? ir tariasi su kitomis 
tautomis bei tautų organizaci 
jomis. 

Jokia teisine sistema negali 
būti demokratine, jeigu piliečiai 
nesilaiko įstatymų, o vyriausybes 
sprendimai prieštarauja kons
titucinėms normoms. Nes gali 
būti gera konstitucija ir geri įsta
tymai kaip, pavyzdžiui , yra 
Sovietų Sąjungoje, ir nebūti 
demokratijos, nes i r vyriausybė, 
ir žmonės Sovietų Sąjungoje kon
stitucija netik: :r jos nesilaiko 
Valdžios orgar ii vadovaujami 
savo pačiu įsta'ymais tik tada. 
kai j iems tai yr naudinga. Svar-

viena tauta, kuri y r a čia, išei
vijoje, kuri y ra ten, Lietuvoje. 
Taip pat mažais trupinėliais iš
barstyta Sibiro platybėse, iš
blaškyta po visą pasaulį nuo rytų 
iki vakarų. Ir tie žydai, sušaudyti 
nacių, ir part izanai , komunistų 
nužudyti Lietuvoje, ir tremtiniai, 
neatlaikę Gulago. Laptevo pa
krantės kančių, visi jie yra tokia 
pat lietuvių tautos dalis, kaip ir 
mes patys. Mes išsaugojome 
t au t i škumą Lie tuvoje , ku r 
penk ia sdeš imt m e t ų tęsės i 
nuožmi ir kruvina priespauda. 
Mes tautiškumą neblogai išlai
kėme Vakaruose, ku r gyvenimas 
buvo lengvas, bet sunkesnės 
sąlygos l ie tuvybei išsaugoti . 
Mūsų tauton susibūrė katalikai 
ir protestantai, tikintieji ir ateis
ta i , kairieji ir dešinieji, rusai ir 
lenkai, gudai, ukrainiečiai, žydai 
ir kai kurie kiti. Lietuvą pasi
rinkę savo Tėvyne. Bet yra ir tau
tiečių išdavikų, kur ie anuomet 
pardavė Lietuvą naciams, o da
bar ją parduoda komunistams. 
Yra gerų ir blogų tautiečių. Svar
biausia, Lietuva gyva. dinamiš
ka, pliuralistinė, nes su savai
siais sugyvena geriau, nei mes 
Vakaruose. 

Valstybė d a ž n i a u s i a i api
brėžiama taip: t au ta , kraš tas 
arba teritorija ir valdžia Po 
penkiasdešimt metų kovo 11-ąją 

* Straipsnis yra sutrumpinta forma 
paskaitos, skaitytos Ateities studijinio sa 
vaitgaho programoje spalio 13 diena Jau 
nimo centre. Chicagoje. 

Verta ir mums mokytis būti dė
kingais Dievui. Lietuvių tau ta 
šiuo metu išgyvena didelę Dievo 
dovaną. K a s pr ieš penker ius 
metus a t rodė ka ip neį t ikima 
svajonė, š iandien yra politinė 
realybė. Lietuviu t au ta i yra atsi
vėrusi galimybė sau atstovauti 
ligi to, k a d gali t ikėtis pilnos 
nepriklausomybės. O Lietuvos ti
kinčiajai v i suomenei , kur ia i 
krikščioniško tikėjimo praktika
vimas buvo kliudomas visokiais 
varžymais, yra ats ivėrusi ti
kėjimo išpažinimo laisvė. 

Tunnt t a i prieš akis. ar nėra 
verta dėkoti Dievui už šią labai 
plačią malonę. Iš šventųjų raštų 
aiškėja, kad Dievas yra labai 
jautrus kiekvienam dėkingumui. 
Dėl to aš kviečiu šių mišių daly
vius kiekvieną asmeniškai pa
reikšti padėką už tą malonę 
lietuvių tau ta i , kurios gyvi liudi
ninkai, t a r s i vestuvinio pokylio 
dalyviai, mes esame. Mišios yra 
tam tinkamiausia proga. Pirmieji 
krikščionys mišių kitaip ir ne
vadino, ka ip dėkojimu, susijusiu 
su duonos laužymu. Dėkojimas 
Dievui y r a ga lbūt vienas iš 
arčiausiai mus su Dievu jun
giančių mūsų pasireiškimų. 
Kun. V y t a u t a s B a g d a n a v i č i u s 
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Suplevėsavo trispalvė virs Gedimino kalno pilies bokšto 1B88 m. spalio 22 d. per Sąjūdžio suvažiavimą Vilniuje. 
Vytauto Ylevičiaus nuotrauka 

sine tema — „Šventės", antroji tema — laisva. Paroda, 
suruošta Budrio vardo fotoarchyvo. kurioje dalyvauja ir 
įieivŲos, ir Lietuvos fotografai, vyks iki spalio 29 dienos. 

Lietuvių fotografų 19-oji metinė paroda buvo 
atidaryta vakar, spalio 19 dieną, Čiurlionio galerijoje. 
Jaunimo centre, Chicagoje. Šiemetinės parodos konkur-

populiarumo statistikos, kurios 
daromos senos komunistinės sis
temos biurokrat iniais metodais. 
Mažumų kiršinimo pavyzdys — 
visiškai neseniai maža lenkų 
grupė Lietuvoje pasiskelbė auto
nomine teritorija, kas, pagal Gor
bačiovo konstituciją ir jo greitai 
surašytą atsiskyrimo įstatymą, 
gali Lietuvai trukdyti a tkur t i 
valstybę. Pagal tą įstatymą kiek
vienas autonominis kraštas, pri
pažintas Maskvos, negali būti ki
tos respublikos teritorija. Tokiu 
atveju Lietuvoje galėtų būti dau
gybe autonominių rajonų. Tai pa
vyzdys, ką daro Maskva. 

Saugumo komitetas, t.y. KGB, 
saugo sienas. Jis padidino skaičių 
savo nar ių , kurių tarpe daug 
l i e tuv ių . Visi s a u g u m i e č i a i 
Lietuvoje aktyviai vykdo anti
valstybines užduotis. Mūsų sie
nos uždarytos. Kokia siena buvo 
Berlyne, dabar tokia pat, o gal 
dar baisesnė, yra tarp I^nkijos ir 
Lietuvos ir apie visą Baltijos jūrą. 

Raudonoji armija yra disloka
vusi Lietuvoje didžiulius dali
nius, ku r ių tikslus skaičius ir 
pajėgumas neskelbiamas. Mes 
visi puikiai žinome, kaip mūsų 
tautos j aun i vyrai yra j ėga 
t raukiami i Raudonosios armijos 
dalinius, kaip jie niekinami ir 
kankinami Visa tai dar vyksta 
Lietuvoje. 

Ir kai mes kartais drįstame kri
tikuoti Lietuvos vyriausybe, jog 
ji nedirba taip efektyviai, ka ip 
mūsų, mes turėtumėme atsi
minti, jog Lietuva prispausta 
ir fiziškai, ir morališkai. Bet 
Lietuva turi ypatingų žmonių. Jų 
yra vyriausybėje. Sąjūdyje ir 
pačioje tautoje. Visų nė nepažįs
tame. Mūsų vyriausybė, bent jau 
didžioji dalis, yra tikrai tautiška, 
gabi, energinga, dauguma jos 
narių — jauni . Aš manyčiau, 
daugumos Lietuvai dirbančių 
žmonių amžiaus vidurkis yra 
30-35 metai . 

Komunistų vadai, ki 
pasi traukti , o tik ke t i n i j 
savo kailį, yra silpni. Jie išsilaiko 
tik todėl, kad jų pusėje Raudonoji 
armija ir saugumas, fiziškai pri 
spaude Lietuvą Kalbėdami ir pa 
tardami, mes turime būti at
sargūs Dabar dau«* žrooom išei 

\ 

vyoje galvoja, kaip padėti Lietu
vai. Kartais tai atl iekama labai 
arogantiškai . Mes pradedame 
mūsiškius Lietuvoje mokyti, ko
kie jie turėtų būti vadai. Bet 
neužmirškime, jog Lietuvoje yra 
milžiniškų problemų ir milžiniš 
kų vadų. Iš Vakarų mes galime 
jiems siųsti informaciją, bet. gink 
Dieve, nemokyti kaip atstatyti 
valstybę. 

Mes galime padėti pervežti 
Amerikos teisinį patyrimą į 
Lietuvą, nes Amerika demokra
tiją išsaugojo du šimtus metų Ir 
tur i labiausiai kopijuojamą sis
temą pasaulyje. Amerikos revo
liucija ir Lietuvos valstybingumo 
a tkūr imas turi tam tikrų pana 
sumų. 

Kai Amerika bandė atsiskirti 
nuo Anglijos, amerikiečiai buvo 
dideli idealistai. Jie troško in 
formacijos ir žinių, ką sąmonin 
gai t rukdė anglai Ir prieš du 
šimtus metų Amerikoje pasipylė 
daugybė laikraščių, kaip dabar 
Lietuvoje. Mes kartais pažiūrime 
įjuos ir sakome, kokia nesąmonė, 
jog tokiame mažame krašte pla 
t inami kelių šimtų pavadinimų 
laikraščiai. Mieli tautiečiai, tai 
pasekmė to, jog penkiasdešimt 
metų nebuvo laisvos spaudos. 
Laikui bėgant ir gyvenimui nor
malizuojantis, daugelis jų išnyks 

Bet yra ir didelių skirtumų. 
Kovo 11-ąją Lietuva turėjo pra 
dėti elgtis kaip valstybė Kai 
Amerika susi tarė su Anglija del 
nepriklausomybes, jai liko anglo
saksų darbo etika Mūsų žmonės 
paveldėjo sovietinę darbo etiką 
Amerikiečiams atiteko septynis 
šimtus metų tobulinta teisinė sis
tema, kurią jie priėmė. Jie turėjo 
daugiau ekonominio patyrimo 
J iems nereikėjo rūpintis kaip 
gaut i šieno iš Anglijos, kad 
pašertų savo gyvulius Pennsyl 
vanijoje Lietuva tun tuo rūpintis 
ne todėl, kad nemokėtų pašerti 
savo gyvulių. Maskva specialiai 
d a r e g ^ t a l J k t t k v i e D a e kraštai. 
tuTėlų^f t t lV^i 'k i to krašto p* 
galbos Be centrinio leidimo Lie 
tuvoje galėjai turėti karve, bet 
negalėjai jos pašerti , nebent 
Maskva tau leistų. Todėl dabar 
Lietuvoje nėra nei maisto, nei 

ūkines £»ttWMIk. <**-įt ' 

Ir dar. Amerikos nekontrol iavo 
saugumo ta rnyba , nebuvo Angli
jos karių, saugančių s ienas . I r 
todėl Amerikos kūrėjai buvo la
b iau patyrę už Lietuvos kūrė jus . 
Ta i svarbu paminėti , nes ši pro
blema dažnai iškyla. Mes Vaka
ruose plojam komunis tų lyde
r iams, nes jie patyrę ir m o k a 
p a t e i k t i ž in i a s , k u r i a s m e s 
norime išgirsti. Kai a tvažiuoja 
jaunieji idealistai, mes m a t o m e , 
jog jie nepatyrę. Kodėl ' ' J i e m s 
neleido vystytis kaip vadovams . 
J i e nepakankamai informuot i , 
kadangi ūkinės s ta t i s t ikos išga
vimas Sovietu .Sąjungoje buvo 
kr iminal inis nus ika i t imas . J ą 
gaudavo t ik tie. kur ie valdė t ą 
kraštą. Mes kalbame ir čia. ir 
Lietuvoje, kad reikia p a t y r u s i ų 
vadų O ką tie pa ty r ę vada i 
padarė Sovietų Sąjungoje? Ką j i e 
padaro Lietuvoje? Vienas iš tu r 
tingiausių žemės ūkio k r a š t ų 
pasaulyje miršta badu Kodėl? 
Todėl, kad ji valde t ie p a t y r ę 
žmones, kur ie ir daba r lenda į 
naująją vyriausybę. 

Turėčiau porą konkrečių pas iū 
lymų. Jie nėra or ig inalūs ir, be 
abejo dalis jų jau įgyvend in ta 
Lietuvoje Pirmiausia , kol Lie 
t uva tur i savo į s t a t y m u s ir 
privalo laikytis kai ku r ių sovie
tinių įstatymų, kol v iskas susi
maišę. Lietuva tur i paske lb t i 
pasauliui ir savo t a u t a i , kok ia i s 
principais ji valdysis. kokia ji bus 
Tai nėra lengva. Manyčiau , k u o 
greičiau laikinąjį į s ta tymą re ik ia 
pakeisti nauja konsti tucija, k a 
dangi sovietai jau rašo savo 
naująją konstituciją. Ir jie a p 
statys pasaulį Mes ga l ime pa 
vėluoti Je igu pasaul is p a m a t y s , 
jog naujoji sovietų konst i tuci ja 
y ra kilni, jų propagandis ta i ją 
geriau pristatys, negu mes mokė
tume. Pasaulio poli t ikai i lie
tuvius pradės žiūrėti ka ip j atsi
skyrėlius arba bandanč ius su
d rums t i . . k i l n i ą " s o v i e t i n ę 
tvarką Suprantu , jog konsti 
tucijos rašymas - didelis tr r im
t a s darbas 

Siūlyčiau padaryti , kaip buvo 
padaryta Amerikoje Pa t i k imiau 
si tautos žmones, k i t a ip t a r i a n t . 

'Nuke l t a j 4 psl ) 
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Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje 
JUOZAS BAUŽYS 

(Tęsinys iš 
praėjusio šeštadienio) 

Politinė kul tūra Lietuvoje 

Paskaitą apie politinę kultūrą 
»ir partijas Lietuvoje skaitė Vik-

Makoveckas. Okupacijos 
labiausiai 

nebuvo 

• toras 
i 
• metais 
>nualinta buvo politika 

Lietuvoje 

'valstybės, nereikėjo svarstyti nei 
• valstybinių reikalų. Ir Sąjūdis 
įpastarųjų dvejų metų eigoje 
•nebuvo politinis. Tikros politikos 
įmetąs atėjo tik su Kovo 11-ąja. 
'.Politikai reikia gabumų, išmin-
,ties ir patyrimo. Parlamentą 
'rinkome ne iš politikų, ne politi-
Įniam darbui, o tik tam, kad de 
'jure būtų pasirašytas Nepriklau-
Isomybės aktas. Naujo ir geresnio 
.parlamento ir dabar negalėtume 
>dar išrinkti - jis atspindi tautos 
siekius. 

Dauguma parlamentarų atėjo 
su Sąjūdžio vėliava ir Nepri
klausomybės šūkiu. Bet pamažu 
jau pradeda ryškėti ir politinė 
diferenciacija, Sąjūdžio rolė ima 

:ažėti. Atsiranda kairė, dešinė, 
centras. Nuosekliausiai auga 
krikščionys demokratai, kurių 
lozicijas stiprina besisteigiančios 
.Katalikiškos organizacijos. KD 
priskaičiuoja apie 3,000 narių. 
Tautinei srovei atstovauja par
lamente Kovo 11-os partija. Jos 
narių skaičius nežinomas. Dar 
1988 metais įsisteigė demokratų 
partija, bet tada pasiimtos anti
komunistinės partijos etiketes 
dabar politiniam darbui neužten
ka. Reikia ko nors teigiamo ir 
pozityvaus. Centre atsirado li
beralų partija, kuri gali atlikti 
jungiamąjį vaidmenį. Tai respub
likoniškų idėjų partija, norinti 
pateikti pramonės ir ūkio progra
mas Socialdemokratų partija ir 
jos įtaka turi galimybių plėstis, 
nors ji turės apsisaugoti nuo 
masinio KP narių įsijungimo. 
Lietuvos komunistų partija greit 
gali visai numirti, nors jos 
lyderiai tebėra populiarūs tiek 
Lietuvoje, tiek ir Amerikos 
išeivijoje. Humanistų partija 
ryškesnio vaidmens nevaidina, o 
žalieji kelia tik specifines pro 
blemas. įdomu, kad jie skelbiasi 
esą dešinioji partija, o ne kairio
ji, kaip tai yra visoje Vakarų Eu
ropoje 

Paskaita buvo gerai paruošta, 
davė pilną politinės diferencia 
cijos Lietuvoje vaizdą, o prelegen
tas susilaukė daugybės klausi
mu, į kuriuos jis išsamiai atsa
kinėjo. Štai dar kelios jo min 
tys: Steigiamojo seimo rinkimų 
idėja nereikalinga, nes geresnio 
seimo mes neišrinksime. Kaime 
politines problemos galės būti 
išspręstos tik per ekonominę 
reformą - žemė turėtų būti 
grąžinama tiems, kurie ją dirba 
Spaudoje iš tiesų yra daug 
chaoso Didžiausią įtaką visuo-
menei daro dienraščiai. Iš jų vie 
nmtelė Tiesa nepalaiko valdžios. 

Lietuviškųjų studijų savaitėje Dainavoje: dailininkė Stasė Smalinskiene (iš Detroitol, Marija Petrulienė (iš Detroito) 
ir Marija Raugiene (iš Delran, New Jersey). Vytauto Matelio nuotrauka 

Kas dabar svarbiausia — tai 
stengtis išlaikyti Lietuvą pasau
lio dėmesio centre. O pačioje Lie
tuvoje — ugdyti dvasingumą ir 
kultūrą. 

Daugiau dirbti — 
mažiau posėdžiauti 

Kas geriau gali kalbėti apie 
darbą ir jo trukdymą nereikalin
gais posėdžiais, jei ne Bronius 
Nainys, Pasaulio lietuvio redak
torius? O kadangi pas mus posė-
džiautojų daugiau negu darbinin
kų, tad jo žodžiai ne pas visus yra 
populiarūs. Broniaus Nainio pa
skaitos tema buvo „Išeivijos kryž
kelė po Kovo 11". J is teigė, kad 
reikšminga data nuo išeivijos 
nuėmė kovai dėl laisvės vadova
vimo naštą. Tauta, be mūsų 
pagalbos prasiveržusi į pasaulį, 
prašo tik mūsų paramos — ne 
vadovavimo. Visus įgaliojimus 
Lietuva suteikė ministrui Stasiui 
Lozoraičiui, ypač, jei blogiausiu 
atveju ten vėl būtų pavartota jė
ga Tačiau ir kitais atvejais Lozo
raičiui priklauso teisė atstovauti 
Lietuvai, pavyzdžiui, pas JAV 
prezidentą ar kitus vyriausybes 
narius palydėti iš Lietuvos at
vykstančius oficialius atstovus. 
Gaila, kad VLIK as savo vadova
vimo principų dar neatsisako ir 
tuo kartais gali pažeisti Lietuvos 
valstybingumą. Lietuvių Bend
ruomenė supranta savo uždavi
nius gerai, tik dažnai jos vadovai 
per daug posėdžiauja ir fotogra 
fuojasi. eikvoja lėšas ir laiką 
Prelegento žodžiai, be abejo, 
susilaukė dalyvių pasisakymų — 
už ir prieš. Bet tai tik ir rodo. kad 
demokratija pas mus veikia. 

Informacija privalo tarnauti 
tiesai 

Informacija gali būti naudo 
jama teigiamai arba ja piktnau 
džiaujama. ji gali skleisti tiesa ar 
ba melą. Tačiau teisinga infor
macija privalo skleisti tik tiesą. 
Apie tokius objektyvios ir teisin
gos informacijos uždavinius pa 
skaitą skaitė Viktoras Nakas, 

Lietuvių informacijos centro 
(LIC) Washington'o skyriaus ve 
dejas, konkrečiai apibūdinda
mas LIC atliekamą darbą. 

LIC yra jau įsigijęs Vakarų 
spaudos pasitikėjimą: jo infor
macija yra objektyvi, teisinga ir 
be tiesos iškraipymų. Glaudūs 
ryšiai užmegzti ir su Sąjūdžio bei 
Lietuvos Aukščiausiosios tarybos 
informacijqs biurais. Žinios taip 
pat perduodamos ir lietuviškai 
spaudai išeivijoje. Naudojama 
moderni technologija. Šalia in 
formacijos telkimo ir jos sklei
dimo, LIC (ypač Washington'o 
skyrius) sudaro kontaktus iš Lie
tuvos atvykstantiems svečiams 
su spaudos atstovais, valdžios 
pareigūnais ir su nevaldinėmis 
organizacijomis (šiomis dienomis 
tai buvo buvo atlikta Kazimierui 
Uokai), tokius svečius palydi ir 
vertėjauja (pats Nakas buvo ver
tėju premjerės Kazimieros Pruns 
kienės vizito metu pas preziden
tą Bush). Visam šiam darbui 
reikalingos lėšos ir visuomenės 
parama Prelegentas dėkojo Lie
tuvių Fronto bičiuliams už ne
mažą finansinį įsipareigojimą 
išlaikyti LIC Washington'o sky
rių. 

Kalbėdamas apie klaidinančią 
informaciją ir nesiorientavimą. 
kas iš tiesų dedasi Lietuvoje, 
Nakas palietė ir perdėtai „išgar
binto premjerės pavaduotojo 
Brazausko priėmimą kai kuriose 
Amerikos lietuvių vietovėse. 
Kaip Vakarų pasaulyje yra atsi
radusi „gorbomanija", taip pas 
mus atsiranda „brazauskomam 
ja ' . Nejaugi tokie iškilmingi 
sutikimai jam buvo rengiami, 
kad jis yra Lietuvos KP pir 
mininkas? Kiti atvykstantieji 
Lietuvos valdžios žmonės buvo 
sutikti žymiai kukliau. (Viktoro 
Nako paskaita bu? spausdinama 
/ laisvę žurnale.) 

Lietuvos ekonomijos 
klausimai 

Šeštadienį (rugpjūčio 18 d. ) buvo 
įdomus simpoziumas, nagrinėjęs 

Uetuviškųju studijų sav aiteje Dainavoje kalbami V įkU \'aud*'u<*. dr Kajy* Arohrozaiti*. dr. Petras Kisielius. 
Vytauto Maželio nuotrauka 

Lietuvos ūkio, pramonės ir socia
linio teisingumo galimybių klau
simus. Simpoziumo dalyviai: Ofe
lija Barškėtytė, Viktoras Mako-
veckas, Indrė Bauiaitė-Šemogienė 
ir Jonas Pabedinskas. Moderavo 
Algis P. Raulinaitis. 

Jonas Pabedinskas, ekonomis
tas, kalbėjęs pirmuoju, kritiškai 
nagrinėjo Lietuvių Fronto bičiu
lių dar 1958 metais paruoštos „Į 
pilnutinę demokratija" ir 1979 
metais — ,,Credo" mintis ir 
ieškojo jų pritaikymo dabartinei 
Lietuvos ekonomijai pakelti. Pre
legentas nesą> pa tenk in tas 
„Credo" išdėstytomis socialinės 
demokratijos idėjomis, kuriose 
kapitalizmas yra beveik sulygin
tas su komunizmu ir kur perša
mas tam tikras valstybinis kraš
to ūkio planavimas. Su tokiu 
teigimu prelegentas nenorėjo 
sutikti. Jo nuomone, kad taip, 
kaip ..Į pilnutinę demokratiją" 
siūlo nupasauležiūrinti politiką ir 
ugdyti pilna kultūrinę autonomi
ją, taip reikėtų nupasauležiūrinti 
ir ekonomine sritį, nepalenkiant 
jos utopiškoms ir abstrakčioms 
idėjoms, nors ir krikščioniškoms, 
bet gražiai atrodančiomis tik ant 
popieriaus Pilnas paskaitos 
tekstas bus išspausdintas rudeni
niame / laisve numeryje.) 

Indre Bauža-tė-Semogienė. kuri 
yra bioinžinervjos, verslo admi 
nistracijos ir finansų srities spe
cialistė, kalbėjo apie Lietuvos 
pramonės išvystymo galimybes. 
Tos galimvbes dabar esančios 
nelengvos kiti Rytų Europos 
kraštai pirmieii iš Vakarų išgavo 
ir tebegaur.a paramą. Vakarai 
neturi patikimos statistikos apie 
Lietuvos ekonominę padėtį, ne
pilnas Lietuvos savarankišku
mas ir savo sienų kontrolės ne
turėjimas baugina užsienio fir
mas. Reikia tikėtis, kad ilgainiui 
tie klausimai bus išspręsti. Tuo 
tarpu reikia susidaryti vaizdą 
apie laisvosios rinkos parei 
kalavimus, apie pasaulines ga 
mybos ir prekybos kompeticiją, 
nuspręsti, kokias industrijas 
panaikinti ir kokias naujas kur
ti. Reikia surasti ir gerų kon
sultantų, kurie ne vien savo 
pelnui dirbtu Nieko negalima 
pasiekti lengvai ir be didesnių 
pastangų. Pilnas paskai tos 
t ek s t a s pasirodys / laisvę 
žurnale. ) 

Ofelija Barjikėtytė. ekonomi 
jos, geografijos ir vertybių inves
tavimo specialistė, kalbėjo apie 
pirmuosius žingsnius į tarptau 
tinę prekyba Prelegentė pažymė
jo, kad Rytų F.uropos išsilaisvini 
mas prasidėjęs negeru laiku, ka 
da Vakarai ją finansiškai parem
ti, kaip kadai^ Marshallo planu, 
nebegali. Ekonominis atsistaty
mas susidės iš trijų fazių: išsamių 
prekių ir patarnavimų pasikeiti
mų su Vakarais, atsakingų sutar 
čių su Vakaru pasaulio firmomis, 
pasikeitimo darbininkais, preke 
mis ir išradimais. Kuriant naują 
ir veiklią ekonominę santvarką, 
tai gali užtrukti ilgai. Pirmiausia 
jau dabar reikia ieškoti kelių ir 
būdų prekių ir patarnavimu pa 

sikeitimui, atsisakyti planuotos 
ekonomijos, įgyvendinti atsa
komybę įvairiomis sutartimis, 
pakelti gaminių kokybę, kad 
,,Made in Lithuania" pro
duktas būtų ir Vakaruose ver
tinamas. (Pilnas tekstas bus 
spausdinamas / laisvę žurnale.! 

Viktoras Makoveckas, svečias 
iš Lietuvos, nors iš profesijos ir ne 
ekonomistas, iškėlė daug konkre
čių idėjų. Jo nuomone, būtų klai
dinga jau dabar kreipti pagrin
dinį dėmesį į idealius ir nepasie
kiamus ekonomijos pagerinimo 
modelius. Reikės pirma sukurti 
tam tikrą mechanizmą. Šiuo 
metu Lietuvoje yra baigiamos 
paruošti net dvi ekonominės kon
cepcijos. Vilniuj lapkričio mėnesį 
įvyks net speciali konferencija 
tiems klausimams svarstyti. Bū
tinai reikės ekonominės srities 
specialistų, ypač investavimo. 
Vien paskolų neužtenka. Reikės 
pavyzdžių, sąmonės formavimo, 
ekonominės srities įstatymų 
paruošimo. Visam tam išeivija su 
savo konsultacine pagalba yra 
didžiai reikalinga. 

Diskusijos po pranešimų buvo 
gyvos ir gausios. Štai kelios min
tys — Liuda Rugienienė: kodėl 
žiūrime tik iš blogosios pusės, pa
žiūrėkime, ką Lietuva gali duoti... 
Edmundas Arbas; Lietuvoje per 
daug intelektualų, trūksta gerų 
amatininkų... Indrė Šemogienė: 
negalima remtis tik Lietuvos pre
kyba su Rytais. Vakarų prekyba 
būtina... 

Grei tos akcijos iniciatyva 

Kadangi privačia iniciatyva 
vykdoma greitoji akcija dabar 
labai populiari, ši tema buvo 
diskutuojama ir paskutiniame 
savaitės simpoziume, kurį mo
deravo Ingrida Bublienė. Sim
poziumo dalyviai būro: Viktoras 
Nakas (LIC), Danguolė Kviklytė 
I Americans for Lithuanian Free-

dom) ir Jurgis Riškus (Lithua
nian Hot Line). Viktoras Nakas 
kalbėjo aplamai apie tokių 
grupių darbą. Pabrėžė, kad Lie
tuvių Bendruomenė tebėra stip
riausia visuomenes organizacija, 
bet jos centralizacija iš viršaus 
ugdo biurokratiją ir dėl to ji 
darosi nepakankamai veiksmin
ga. Pastebimas ir kartų skir
tumas: susidarančiose grupėse 
matomi jauni žmonės, kurie ima 
si darbo be posėdžių ir diskusijų 
{just do it!). Uždavinių yra bėga 
lės: pravesti 10 milijonų dolerių 
sumos humanitarinės pagalbos 
įstatymą, paremti Lietuvos rei
kalą, įtraukiant jį į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos darbus, įtikinti pre
zidentą Bush. kad gintų Lietuvą, 
kaip jis gina Kuwait'ą. ir kt. 

Danguolė Kviklytė pasakojo 
apie konkrečius jos grupės dar 
bus: plakatai prie Chicagos greit 
kelio, Washington*o požeminiuo
se traukiniuose, lipinukai, sagės, 
reagavimas į spaudos pareiški
mus, susitikimai su Kongreso 
atstovais, pastangos išlaisvinti 
suimtuosius — visa tai organizuo-
jama maždaug tr isdešimties 
žmonių grupes. 

Kas nežino Lemonto Lietuvių 
centre savo būstinę turinčios 
Lithuanian Hot Line įstaigos? 
Vienas iš jos steigėjų ir direktorių 
— Jurgis Riškus išsamiai papasa 
kojo apie šios 1990 m. kovo mene 
sį įsisteigusios grupės veiklą. Ji 
prasidėjo, kai atsirado susido
mėjimas Lietuvos klausimais. Jos 
įstaigoje dieną naktį veikė šešios 
telefono linijos, informuojančios 
spaudą, radiją ir TV bei valdžios 
žmones apie Lietuvą, rengė de
monstracijas, šalia to sukūrė 
Lithuanian Mercy Lift, kuris 
siunčia rrtilijoninės vertės pagal
bą Lietuvai vaistais. Darbo yra 
visiems, tik padėkime vienas ki
tam. 

Meninės programos 
Paminėtini trys savaitės metu 

įvykę meniniai renginiai. Ketvir
tadienį buvo suruoštas Poezijos 
vakaras, kuriame savo kūrybą 
skaitė poetai Julija Švabaitė-Gy-
lienė. Julius Keleras, ką tik 
išleistos naujos poezijos knygos 
Baltas kalėdaitis autorius, ir 
Apolinaras Bagdonas. Šis poezi
jos vakaras atgaivino ir nuskaid
rino nuotaiką ilgai ir rimtais 
klausimais diskutavusiai publi
kai. Poezijos vakarui vadovavo 
rašytojas Vyrautas Volertas. 

Penktadienio vakarą prie Romo 
Kalantos paminklo su žvakutė
mis, partizanų dainomis ir poezi
jos posmais prisiminėme miško 
brolius ir visus, kovojusius dėl 
Lietuvos lasivės. Uždaromajame 
šeštadienio vakaro kocerte 
dalyvavo Toronto „Sutartinė", 
vadovaujama Nijolės Benotienes. 
Nuotaikingas dainas dainavo ke
turios merginos ir trys vyrai. Tą 
vakarą ilgai skambėjo ir bendros 
dainos, sukosi muzikos taktais 
poros... 

Savaitė pasibaigė. Kaip ją ver
tinti? Kai Šveicarijoje panašion 
studijų savaitėn šiemet suvažia
vo aukšti Lietuvos ir išeivijos 
veiksnių pareigūnai ir ši savaitė 
virto tikra „viršūnių konferenci
ja", tai Dainavoje susirinko liau
dis, labiau mėgstanti darbą ir 
greitą akciją. Nedalyvavo čia 
Lietuvos KP atstovai, nebuvo ir 
didelių barnių ar piktų žodžių, 
nebuvo rezoliucijų, kurių vis vien 
niekas nevykdo. Buvo tik nuošir
dus rūpestis Lietuvos reikalais, 
gal kartais kai kurių ir per daug 
atvirai, bet iš širdies pasakytas, 
taigi nuoširdus. Manau, kad vien 
dėl atvirumo ir nuoširdumo šią 
Lietuviškųjų studijų savaitę 
reikėtų laikyti pasisekusia Gal 
tik tų paskaitų galėjo būti 
mažiau: uolieji dalyviai neturėjo 
progos net prie Spyglio saulutėje 
pasėdėti. 

Svarstyboms apie greitos akcijos iniciatyva vadovauja Ingrida Bublienė (kairėje', toliau: Justinas Riškus, Jurgi* 
Riškus. Danguolė Kviklytė ir Viktoraa >akH«. 

Vytauto Matelio nuotrauka 

nė" ir Anvci** I ukoaevi 
JulijaSvMbaitė'Aliene, Nijolė Braienaite-Lukaie 
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Lietuvių rašytojų draugijos 1989 metų premija 
— Editai Nazaraitei 
Lietuvių rašytojų draugijos 

premiją už 1989 mėtų geriausią 
grožinės literatūros knygą lai
mėjo Edita Nazaraitė, šiuo metu 
Toronte, Kanadoje, gyvenanti 
mūsų poete, už savo eilėraščių 
rinkinį Mechaninė mūza, išleistą 
Ateities literatūros fondo Chica-
goje. Premija buvo paskirta Lie
tuvių rašytojų draugijos valdybos 
sudarytos jury komisijos (Česlo
vas Grincevičius — pirmininkas, 
Danute Bindokienė — sekretorė, 
Kazys Bradūnas, Nijolė Janku-
tė-Užubalienė ir Aušra Liulevi-
čiene) posėdyje 1990 m. spalio 
mėn. 5 d. Chicagoje. Lietuvių ra
šytojų draugijos 1989 metų groži
nės literatūros premija Editai 
Nazaraitei bus įteikta per Lie
tuvių rašytojų draugijos valdybos 
ruošiamą literatūros vakarą šių 
metų lapkričio 17 dieną New 
York'e. 

Maloniu sutapimu poetė Edita 
Nazaraitė jau šį pavasarį buvo 
pakviesta ir sutikusi dalyvauti 
šiemetinio Ateit ies studijinio 
savaitgalio Chicagoje programoje 
— atidaromajame l i te ra tūros 
vakare skaityti savo kūrybą, o 
studijinėje programoje — paskai
tą lietuvių literatūros dabartinės 
padėties tema. Tad čikagiškė 
lietuvių literatūros gerbėju pub
lika turėjo progos išgirsti Lie
tuvių rašytojų draugijos 1989 
metų premijos laureatę spalio 13 
dieną Jaunimo centro kavinėje, 
kur ji paskaitė savo pačių naujau
sių eilėraščių pluoštą (jie yra 
spausdinami šios dienos Draugo 
kultūriniame priede), o taip pat 
skaidrėse pamatyti jos dailės dar
bus, kuriuos autorė, būdama ne 
t ik poetė, bet ir dailininkė, labai 
nuotaikingai komentavo. Sek

madienį, spalio 14 dieną, Atei
t ininkų namuose , Lemont, Illi
nois, Ed i t a Nazara i t ė ska i t ė pa
skutinę Atei t ies studijinio sa
vai tgal io p a s k a i t ą „Rašy to jų 
laisvė d ik ta tūro je ir demokra 
tijoje". 

Sus i r inkusius į Atei t ies stu
dijinio savai tga l io atidaromąjį 
literatūros vakarą spalio 13 dieną 
Jaunimo centro kavinėje su poe
te Edita Naza ra i t ė supažindino 
rašytojas Česlovas Grincevičius. 
LRD 1989 metų premijos jury 
komisijos pi rmininkas , o prieš jos 
paskaitą spalio 14 dieną Ateiti
ninkų namuose , Lemont e, Atei
ties studijinio savai tgal io daly
viams ją p r i s t a t ė poetė Julija 
Švabaite-Gyiienė. Čia spausdina
mi rašytojo Česlovo Grincevičiaus 
ir poetės Julijos Švabaitės-Gyiie-
nės įvadiniai žodžiai, t i n k a m a i 
aptaria LRD 1989 metų premijos 
laureatės poetės Editos Nazarai-
tės naują ir šviežią įnašą į 
išeivijos l ietuvių poeziją. Editos 
Nazarai tes . naujos a te ivės į Va
karus iš Lietuvos, kūryba sim
bolizuoja ir liudijimą, ir pažadą, 
kad l ietuvių l i te ra tūros kūr in ia i 
nėra ne išvengiamai pr ir iš t i pr ie 
geografinio Lietuvos žemės ploto. 
Jie gali gimti l ietuviškoje dias
poroje (kaip Sibire, taip ir Naujojo 
pasaulio žemyne), semti įkvėpi
mą iš Kanados vaka rų prerijų ir 
Rockies kalnų, kalbėti apie lie
tuvio išeivio pat i r t į , i šklydus po 
t o l i m i a u s i u s m ū s ų p l a n e t o s 
p lo tus , į s i l i e jus į p a s a u l i n ę 
kul tūrą — su jos laimėjimais bei 
tol imesnėmis vi l ionėmis, ka ip ir 
su jos apgaule bei nesibaigian
čiais žmogiškais rūpesčiais. 
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Edita Nazaraitė po Ateities studijinio savaitgalio liUratūro- vakaro spalio 12 
dieną Chicagos Jaunimo centro kavinėje. , 

Jono r . pno nuotrauka 

„Šilta poezijos ugnelė... >> 

Prieš trejetą metų turė jau 
malonią progą į Lietuvių rašytojų 
draugiją pakviesti naują spaudoje 
pastebėtą poezijos talentą, toli
mam Kanados vakariniame pa
kraštyje gyvenančią Editą Na
zaraitė. Kvietimą ji maloniai pri
ėmė, korespondenciniu balsavi
mu Draugijos nariai priėmimą 
patvirtino. Džiaugiamės. Kas gi 
nesidžiaugia, kai jų šeima padi
dėja! 

Šiandien man yra privilegija 
Editą pristatyti ir ka ip šios 
vakaronės da lyvę , i r k a i p 
praėjusių, 1989, metų Lietuvių 
rašytojų draugijos dai l iosios 
literatūros laureatę už Ateities 
literatūros fondo išleistą poezijos 
rinkinį Mechaninė mūza. Tai jos 
jau ant ras r inkinys. Pirmoji 
poezijos rinktinė Medaus ir krau
jo lašai išėjo prieš penkerius me
tus. Jį išleido taip pat Ateities 
literatūros fondas. 

Pora žodžių apie Editą, pirmą 
kartą apsilankiusią Chicagoje. Ji 
ne tik poetė, bet ir literatūros kri
tikė, publicistė, paskaitininke; dar 
to maža — ji ir dailininkė. Prieš 
šešerius metus pasitraukdama iš 
Lietuvos ten paliko beveik du 
tūkstančius paveikslų; suruošė, 
mano žiniomis, bent penkias indi
vidualines parodas. Fantast iškas 
kūrybingumas. Ir šitoji premi
juotoji knyga Mechaninė mūza. 
iliustruota jos pačios piešiniais. 

Apie premijuotą knygą nekal
bėsiu. Tai nė ra šio vaka ro 
uždavinys. Apie ją kalbės kriti
kai, recenzentai. Tačiau tą knygą 
išvydus, dar daugiau — tik apie 
ją išgirdus, dėl jos pavadinimo kai 
kam gali kilti tuoj klausimas: ar 
tai tikrai poezija, kaip mes tradi 
ciškai aptariame poeziją. Juk poe
zija daugiausia kalba apie meilę, 
tautą, gamtą. Čia, atrodo, ar tik 
nebus sudėti žodžiai apie tech 
niką, inžineriją, elektroniką, ki 
tus modernius išradimus0 Tokia 
ar ne tokia tematika, bet jos juo
dos raidės, išrikiuotos bal tam 
popieriuj, išskelia tikrai šiltą 

poezijos ugnelę , verčia sustoti , 
susimąstyt i , paliečia širdį, ne 
vien protą. 

Poezija apskr i ta i gyvenime la 
biau r e ika l inga negu mes galvo
jame a r b a užmirš tame pagalvoti . 
Ji re ikal inga k iekv ienam dvasiš
kai gyvam žmogui. Taip . ka ip 
re ika l inga muzika, paveiks las , 
pavasarį sodų ir pievų žydėjimas 
su l i e t u v i š k a i s v i eve r sė l i a i s . 
Jeigu s ta iga a t s i ras tų koks a n t 
gamt in i s p ik tas is genijus ir laz
dele pamojęs a t imtų viską, k a s 
gražu — jokios muzikos, i š t r in tų 
paveikslus, a rch i t ek tū r in ia i še
devrai taptų t ik pilkas mūras , ne

liktų nei žiedų, nei paukš :ų 
čiulbėjimo, o poezijos knygose nei 
vienos raidės — būtų tuščias ir 
beprasmis , neįdomus, nepakelia
mas žmogaus gyvenimas. 

Edi ta gimė, užaugo ir mokslus 
išėjo Lietuvoje. Iš Lietuvos dra
mat i ška i pas i t raukus i prieš pen
ker ius metus, pi rmiau gyveno 
Edmonton'e. Kanadoje, dabar To
ronte. Iš spaudos žinome, kad su 
savo puošniu l i tera tūr in iu žodžiu 
j i jau gastrol iavo Los Angeles 
l ie tuviams. Gal ir dar k u r kitur. 
Taip p a t žinome, kad šių metų 
lapkričio 17 d i e n a New York'e 
bus didelio m a s t o l i teratūros va
karas , k u r i a m e ir ji dalyvaus ir 
gaus premijos čekį. kurį kasmet 

duoda Lietuvių i >ndas, ir tokiu 
būdv: paskatina n š> lojus kurti. o 
skaitytojus pirkti premijuotą ai 
ba nepremijuotą ki «-gą. Geriau 
sią metų knygą pan-nka Lietuvių 
rašytojų draugijo:- t am reikalui 
sudaryta komisija Šiais metais 
tokia komisija bu-o Chicagoje. 

Pirmasis mi'M'.'^usitlkimas su 
Edita Nazar lite, pirmoji vakaro 
nė su ja , tebūnie, j « pačios 
žodžiais tariant, „grakšti kaip 
laumžirgio skrydis, ir labai labai 
mėlyna, tarsi saulėje spindintys 
kregždutes sparnai. O mes tą va 
landėlę pabūsim* lengvi, pamiršę 
skolą, kad esame gyvi.. 

Česlovas Gr incev ič ius 

»> Reikalingas jaunas talentas..." 
Edi ta Naza ra i t ė yra dar labai 

j auna , t ik 35 metų. J a u 1964 
meta i s Lietuvoje vaikų piešinių 
konkurse laimėjo premiją, kūrė 
pasakas , jas i l ius t ruodama savo 
p i e š i n i a i s , b e t savo r a š y t ų 
kūr in ių ilgai niekam nerodė. 
Įstojusi i Vi ln iaus dailės ins
t i tutą , studijavo meną. Eilėraš
čius j a u r i m t a i pradėjo rašyti 

I* Lietuviu fotografu 18-n.m* m e t i n e . parorins. vakar, spal io 19 dieną. atidarv 
t o . ( mrl ionio galerijoje. .!>iunimr> rentre. ( hi< agoje. kur ji vvks iki spalio 29 
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ANGELO MEDIS 

Į didelį langą, 
Kurį aš nuomoju. 
Žvelgia didelis medis 
Be lizdo ir be inkilo. 
Tačiau kartais ant jo šakų 
Straksi keistas sparnuotis — 
Žalias medžio angelas. 
Ypač tada. kai esu panaši 
Į parka su išrautais medžiais 
Arba į seniai išdžiūvusi šulinį, 
Paverstą tuneliu į nežinią 

Iš tikrųjų to angelo medy nėra. 
Tai tik žali lapai — sparnų tūkstantis 
Plazda ir mirga, virpa ir svirpia: 
Tada man norisi piešti 
Tik sparnus, dėlioti sparno linijas ir plokštumas. 
Kurti sparnams spalvas, raitus, paskui 
Padovanoti tuos puošnius sparnus 
Angelo medžiui, 
Kad jis galų gale 
Išskristų iš lango. 
Kurį aš nuomoju. 
Kad nestovėtų taip įkyriai 
Ir nežvelgtų į mano 
Baltišką griuvėsių panteoną. 
Bet kaip tik tuo metu 

Angelo medyje 
Sujuoduoja telefonas — 
Jis man skambina, 
O aš nekeliu ragelio: 
..Manęs nėra", — mano balsu juostelė 
Įžūliai meluoja 
Atsakymų mašinoje. 
Bėda, žalias angelas įkalba ten žinią: 
Ateinantį mėnesį 
Reikia sumokėti nuomą 
Už langą su vaizdu 
Į angelo medį. 

AKMENINĖ ANGELĖ 

Nu<i aukščiausių kalnų 
Lekiančioji 
Akmenų siela 
Angele skriejančioj i 
Du sparnai: 
Vienas uola 
Atskala kitas 
Skrendančioji 
Bučiuoji 
/ akmenų keteras 
Paklydėlių laivų suplėšytas bures 
I baltą viršukalnių ledą užmigusia* 
Žvaigždė žvaigždę 
Už rankos veda 
Virš uolingų žemės krūtų 
Pakylėjo 
Angele angele 

Dvisparne dvispalve 
Dvikalbe 
Vienatūre 
Kaip dvasia kalnuos 
Namuos ir be vietos 

Virš valties — 
Mėlyno ledo angelai 
Birbynėmis groja. 
Nuo angelų sparnų 
Minkštas sniegas žyra. 

Jūrų puta šoka. 
Valtis supas lėtai 
Lyg naujagimis 
Ant motinos rankų. 
Sunkių ir sūrių 
It jūrų vanduo. 

Mėlyno ledo angelai 
Birbynėmis groja. 
Šerkšno melodija apraizgo 
Svajonių šarmu oranžinę. 
Sultingu apelsinu 
Pavirtusią saulę — 
Vienintelę angą ( dausas. 
Tuomet. 
Kai esi 
Graudžiai panašus 
J pargrįžtanti iš jūros 
Hemingvėjaus Seni 

AMŽINAS SAULĖS GIMTADIENIS 

Pašėlusią 
Karščio melodiją svirpia 
J saulę sušokę 
Žiogai 
Laivai 
Juodomis burėmis 
Plaukia per salsvą 
Mėlynų rožių vandenyną 

Saulė — 
Pasaulio apvali madona 
Ugnine dangaus krūtis 
Srūvanti platininiais 
Pieno spinduliais 

Jais springsta 
Sukarpyti palmių sparnai 
Jais jurvandenis taškosi 
Jie perveria liūtės snuki 
Atsimuša nuo veidrodžių 
Sugrįžta į Siaurinę žvaigžde 
Ataidi dainuojančių sirenų balsuose 
Limpa medumi 
Prie avilių prieangių 
Teka meilės pienu moterų šlaunimis 
Spinduliai gyvybės ir mirties syvai 
Amžinas sauL's gimtadienis 

e t ė . dailininke, 
tore, literatūros 

kritikė, bet ir rašo įdomius, kar
tais kontroversinius straipsnius. 
Tai labai reikalingas j a u n a s 
t a len tas mūsų k u l t ū r i n i a m e 
gyvenime. Mes visi linkime jai ir 
jos šeimai — vyrui, dukrelei 
Kristinai ir neseniai iš Lietuvos 
atvykusiai jos motinai įsitvirtin
ti čia pastoviam gyvenimui. 

Ed i t a N a z a r a i t ė š i a n d i e n 
mums kalbės tema „Rašytojų 
laisvė diktatūroje ir demokratijo 
je ." * Apie tai, kas mums čia 
laisvėje duota, ir kas buvo a t im 
ta Lietuvos rašytojui, kaip j is 
išgyveno priespaudą, o tačiau 
veržėsi, rašė, slėpė savo kūrinius, 
ieškodamas būdų taip save iš 
reikšti, kad tauta jį suprastų ir 
priimtų... Dažnai skaudžiai nu
kentėdamas, tremiamas, perėjęs 
lagerių vargus, rašydamas (kaip 
kad Antanas Miškinis) suledėju 
šiais pirštais ant druskos maišų 
skiaučių. Dauguma rašytojų pri
sitaikė, nepernešdami to siaubo, 
tačiau kiti išliko ištikimi rašy 

* Kditos Nazaraites paskaitos „Rašytojų 
laisve diktatūroje ir demokratijoje" 1990 
-rietu Ateities studijinio savaitgalio Chica 
goję programoje tekstas Sus spausdinamas 
Draugu kultūriniame priede 

tojo sąžinei. Taip. kaip Jonas 
Aputis, Gediminas Jokimait is . 
Mar t ina i t i s . Radzevičius, J u š 
kai t is , Bložė, Mikelinskas. Vai
čiūnaitė ir kit i . Degutyte, kažka
da užklausta apie savo kūrybą, 
ši taip rašė: — „Norėčiau poezijos 
didelės, neva ržomos , drąsios, 
gilios, kad ji būtų mūsų laiko 
gyvas k ū n a s ir kraujas , kad iš 
reikštų m ū s ų t au tos opiausias 
problemas ." 

Kviesdama Editą Nazarai tė 
m u m s pakalbėt i , negaliu iškėsti 
nepaskaičiusi jos dviejų trumpų 
eilėraščių, kur ie labai subtiliai 
kalba apie poetes dvasios nuotai 
kas : 

SKUNDAS iŠ SIAURĖS 

Esu giliai 
Po širdim 
Užmarštie/) akmenim 
Apmėtyta 
Tik smilgelė suvargus 
Atminties vartuos 
Linguoja 

Geležim sunkia 
Liūdesys sunkias 
Širdin 

Inkaru virsta 
Raudonas kambarėlis 
Ir traukia giliau 
Nei jūros dugnas 

Nesemk Nevilties 
Iš Liūdesio Sulinių 
Dugne 
Prigėrusios žvaigždės 
Rūdyja 

Sėti — pjauti. 
Ar žemėj. 
Ar širdy 
Lygiai sunku. 

POETAS 

Poeto apsiaustas — 
Blogai susiūti rožių žiedlapiai. 
O prie širdies 
Eilėraščiai plaka 
Kažkas įtūžęs ir apakęs 
Akmenim apmetė 
Praeinanti poetą. 
O šis — kur žingsni žengė. 
Ten garbanos jazminų dygo. 
Ir tūkstančiai lakštingalų 
Pakilo nuo šakų 
Sulesti akmenų 

J u l g a Švabai te-Gyl iene 

I 
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Poezijos popietė Rochester'yje 
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N E R I M Ą N A R U T Ė 

Rochester, New York, Šv. Jur
gio lietuvių parapijos salėje 
sekmadienį, rugsėjo 29 dieną, po 
11 v.r. mišių įvyko literatūrinė 
popietė. Popietės programą pra
dėjo Aleksas Gečas, kviesdamas 
visus pasiklausyti poetinio 
žodžio, ir paprašė atvykusius 
poetus Gintarą Patacką ir Taut
vydą Marcinkevičiūtę-Patackienę 
atverti savo poezijos žodžių 
skrynią. 

Poetai Tautvyda ir Gintaras 
Patackai atvyko iš Lietuvos, 
kviečiami Santaros-Šviesos 
federacijos į jų metinį suvažia
vimą Tabor Farm, Sodus, Michi-
gan. Taigi jau gan ilgokas laikas, 
kai Patackai vieši Amerikoje, ir 
čia nebuvo pirmoji jų kūrybinio 
žodžio šventė Po įvado į popietės 
programą pats poetas ( ntaras 
Patackas šiek tiek save apibū
dino. Sunku jam tarti žodį čia 
gyvenantiems, kalbėjo poetas, 
nes ne tik čia viskas kitaip, bet ir 
gyvenimo būdas tikrai skiriasi 
nuo Lietuvos. „Gyvenu Lietuvoje, 
esu profesionalas kritikas, auto
rius ir poetas. Lietuvoje poezija 
yra globojama valstybė?;. Gyvenu 
iš straipsnių, poe7;įos, kritikos 
rašymo. Tačiau gyvenimą pradė
jau kitaip. Studijavau inžineriją, 
bet j au nuo 15 metų amžiaus ra
šinėjau eilėraščius. Po darbo ar 
studijų rašiau eiles naktimis, o 
vėliau, gerokai vėliau, pasukau 
poezijos keliu. Paskelbiau nema
žai kūrinių periodikoje. Šiuo 
metu Lietuvoje yra daug poetų, 
tad knygas leisti sunku. Reikia 
laukti eilės, kartais gana ilgai. 
Mano knygos išleistos valstybė? 
lėšomis. Tiražai nėra dideli. 
Debiutavau 1974 metais Nemuno 
žurnale. 1976 metais buvo išleis
tas mano eilėraščių rinkinys 
Atleisk ui audra, 1983 — Duobės 
danguje". 

Po šio biografinio pasisakymo 
autorius paskaitė eilėraščių iš 
rinkinio Atleisk ui audrą. Juose 
ryškūs tėvynės meilės, laisvės 
ilgesio motyvai. Metaforose slypi 
eilėraščių minties giluma. Au
toriui dangaus Dievas — tai 
vyturys su savo giesmele, kuris 
iškelia skausmą, kylantį iš žemės 
gilumos. Eilėraštyje „Moterys" 
rodomi jų siekiai, išgyvenimai, 
bet moterys ir sunkiausiais mo
mentais susitaiko su aplinkos 
visiška tamsa. 

Rinkinio Duobės danguje eilė
raštyje „Preliudija" juntama 
nerami dvasia. Vieniša valtis 
iriasi į krantą, vis artėdama, 
nesustodama, prie laisvės, tos 
išsvajotos dvasinės nežinomybės. 
Eilėraštyje „Duobėje" poetas pa
rodo visą aplinką, tarsi gilios duo
bės dugne tikrą Dantės pragarą. 
Tai demoniško teatro žaidimas, 
ta i kova tarp gėrio ir blogio. 
Ateizmas, sugniuždes žmogų, 
pats sugniužęs purve, tačiau 
kiekvienas asmuo ieško kelio iš-

Gintaras Patackas skaito savo kūryba Santaros 
Sodus , Michigan. 
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lipti iš tamsos. Poetas įterpė ir 
savo paties patirtį: ..Buvo pana
šiai ir man, buvau tamsoje, bet 
pasišnekėjau su Dievu Apie 
penkerius metus ligos kanki
namas ieškojau Dievo visur, o Jis 
buvo katedroje, taip netoli, čia 
pat". 

Tada autorius pristatė savo 
žmona poete Tautvydą Marcin
kevičiūte ir perdavė dalį šios 
popietės jos poetiniam žodžiui. 
Poetė savo kūrybą skaitė jautriai. 
dažnai giliai susijaudinusi. Jos 
poetinė proza moderni — pavyz
džiui, eilėraštyje ..Rūpestis" iš
dėstomas didelis motinos skaus
mas dėl kūdikio ateities. Gyvybės 
siekimas — kaip fakelas, deganti? 
širdyje, nerimstantis, amžinas. 
Poetė, keliaudama neramia žo
džiu tėkme, persimeta į laimin

gesne valandą. Ji keliauja, foto
grafuoja matomus vaizdus lais
vajame pasaulyje, dangoraižius, 
tiltus, geležinių gigantų triukš
mą, plėšianti dangaus mėlynę, 
visa, kas Vakaruose modernu, 
nematyta. Modernaus eiliavimo 
kariniuose ritmas, lyg vėjo pūs
telėjimas, jaučiamas kas kelinta 
eilutė, surišantis grandimi visą 
eilėraštį. Poetė iškelia gimtosios 
kalbos reikšmę, jos didingumą. 
Biografinis eilėraštis „Grafas Ko-
diliauskas" primena savotišką 
modernų Čičinską. „Ponios N" 
ciklas — taip pat biografinė, pro
zine poezija. Paslėpta gili mintis 
suriša buvusius rašytus laiškus, 
draudžiamus dėl tiesos išsakymo. 
Poetė juos nuoširdžiai perteikia, 
sapindarna į metaforų tinklą, 

įdomus eilėraščių ciklas apie 

technologija, kompiu te r ius . 
Patekusi į universiteto kompiu
terių biblioteką, autorė tariasi, 
kad yra patekusi į rojų, kur 
galima stabdyti bėgantį laiką. 
Viskas paverčiama į modernų 
sapną, tačiau visa, kas tik ką 
matyta, dingsta, ir pabudusi 
poetė mato močiutės rankose 
šventąjį raštą Kai kuriose poetės 
eilėse daug sulietuvintų svetim
žodžių, bet jais aprėpiama labai 
plačiai — nuo Ernest Hemingway 
Kubos iki tolimos Ukrainos pla
tybių. 

Čia vėl grįžo Gintaras, pradė
damas su ypatingų rimų eilė
raščiu „Madona", kuriame krei
piamasi į Mariją: „Nešvarūs mes 
esame" arba .Marija, net vaikas 
šešėlio nebij'••". Poetas aiškino: 
,J?arašiau L*da, ka i buvo drau

džiama laisva religinė literatūra. 
Apie įvykius negalima buvo kal
bėti, kalbėjome vadinama ezo-
pine kalba, metaforizuotais saki
niais". Pavyzdžiui, „Paukščio 
mirtis" tai Kalantos mirtis. Eilė
raštyje „Amuletas" rašoma, kad 
visi atsibus, net parko šlavėjos. 
Lauksime, kai vandenyno van
duo nuplaus, išgydys nuodėmes. 
Poetas neapleidžia evangelijos žo
džių, primena laiką, kviečia 
mylėti vienas kitą per nebylio 
raupsuotoj lūpas, bet sako, tai 
buvo anksčiau, anais amžiais. 
Vėliau atsiradusios abejonės. Čia 
pabrėžtas ateizmo nuodas. Iš savo 
naujausio rinkinio Kapitono Ho
mero vaikai poetas paskaitė eilė
raštį lyg išpažintį, šauksmą, 
kreipimąsi į Europą, dėstydamas 
klaidas, žvelgdamas pro mažą 
parapijos langą. Laisvajam pa
sauliui ir Europai žemė šaukia: 
„Pasigailėkite manęs, Lietuvos". 

Po poezijos rečitalio klau
sytojai kėlė klausimus: „Kaip 
bus, kai Lietuvoje valstybė rašy
tojams nebemokės honorarų?" 
Gintaras Patackas atsakė: Poetas 
yra dvasios žmogus kaip Rytuose, 
taip Vakaruose. Tikėkimės, kad 
kas nors mokės. Laikysimės, bet 
bus gerokai sunkiau. Pats bandy
siu pereiti į prozą, galima juk 
parašyti ir gerai parsiduodantį 
romaną. Šiuo laiku situacija yra 
neaiški. Propagandinė literatūra 
buvo leidžiama dideliais tiražais. 
Dabar gi besikeičiančioje Lie
tuvoje reikės sunkiai padirbėti. 

Visi poezijos mylėtojai dėkojo 
Tautvydai ir Gintarui Patackams 
ir linkėjo atgimstančios Lietuvos 
literatūrinio žodžio vagoje pasi
sekimo. Popietę užbaigė Aleksas 
Gečas, kviesdamas kavos puodu
kui ir užkandžiams, kuriuos 
paruošė Gečų šeima. Nuoširdus 
ačiū svečiams už poezijos duetą. 

Lietuvos byla 
konferencijoje Mexico City 

Artėja VIII teatro festivalis 
VIII teatro festivalis vyks 

Chicagoje, Jaunimo centre, nuo 
lapkričio 15 iki 18 dienos. 
Festivalį rengia JAV Lietuviu 
Bendruomenės Kultūros taryba, 
o rengimo komisijai vadovauja 
JAV LB Kultūros tarybos vice
pirmininkė Nijolė Martinaitytė. 
Festivalyje bus statomi šie 
veikalai: 

Kosto Ostrausko „Šaltkalvis" 

Birutes Pūkelevičiūtės „Beržai 
ir žmonės" (Los Angeles Dramos 
sambūris) — sekmadienį, lapkri
čio 18 dieną. 

Festivalis baigsis lapkričio 18 
dienos vakare festivalio žymenų 
įteikimu teatralams ir vakariene. 

Kiekvienas teatras turi savo 
gyvavimo istoriją, kuri patvirtin
tų išeivijos lietuvių dramos mė
gėjų ištvermę ir išradingumą. 

(režisuojamas Juozo Ivanausko) Štai por? nuotrupų Ix>s Angeles 
— ketvirtadienį, lapkričio 15 Dramos sambūrio veiklos. 
dieną; 

Juozo Vilkutaičio-Keturakio 
„Amerika pirtyje" (Chicagos te 
atras „Vaidilutė", režisierius — 
Juozas Ivanauskas) — penktadie
nį, lapkričio 16 dieną; 

Vytauto Alanto „Aukštadva
r i s " (Toronto „Aitvaras") — 
šeštadienį, lapkričio 17 dieną, 
popiet; 

Antano Rūko „Bubulis ir Dun 
dūlis" (Hamilton'o „Aukuras") — 
šeštadienį, lapkričio 17 dieną, 
vakare; 

lx»s Angeles Dramos sambūris 
gyvuoja jau 36 metus. 1984 metų 
pavasarį Dramos sambūrio vado
vybės pakviestas, į Los Angeles 
persikėle buvęs Cleveland'o „Vai
dilos" teatro meno vadovas, re
žisierius ir dekoratorius Petras 
Maželis. Tais metais buvo pa
statyta Algirdo Landsbergio ko
medija „Onos veidas". Los Ange
les Dramos sambūris vaidina tik 
lietuvišku? veikalus: dramas, pje
ses, istorinius veikalus, vieną 
kitą komediją. 1986 metais Sam-
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būris pastatė Vinco Mykolaičio-
Putino dramą „Valdovas". Dra
ma buvo vaidinta New York'e, 
Boston'e. Cleveland'e. San Fran-
cisco, Pasaulio lietuvių kultūros 
kongreso metu Toronte, VII 
teatro festivalyje Chicagoje. 
1988 metais Lietuvos krikščio
nybės jubil iejaus komite to 
prašomas ir globojamas Dramos 
sambūris Chicagos Jaunimo cen
tre pastate Anatolijaus Kairio 
(režisieriaus Pe t ro Maželio 
pritaikytą scenai) dramą „Krikš
to vanduo'* Ši drama buvo paro
dyta ir Los Angeles dviejuose 
spektakliuose. 

1989 metais, pasak Petrą 
Maželį. Dramos sambūriui ypač 
reikšminga buvo kelionė į Lie
tuvą su spektakliais. „Sambū-
riečiai turi gražių prisiminimų ir 
gastrolių po Ameriką, Kanadą, 
Australiją, tačiau nebuvo tiek 
pergyventa, verkta ir džiaugtasi, 
kiek tada. kai sambūriečiai vie
šėjo Lietuvoje, vaidino didžiulėse 
Vilniaus. Kauno ir Panevėžio 
teatrų scenose. Plojimai, ovacijos, 
giesmės, valiavimai ir himno 
giedojimą: giliai palietė jausmus. 
Si viešnagė niekad neišdils." 
Gastrolėms pasirinkta Birutės 
Pūkelevičiūtės lyrinė drama 
„Žmonės .r beržai" (anksčiau 
buvusi pavadinta „Palikimas"). 
Dramos sambūris atšventė savo 
35 ąją darbo sukaktį Lietuvoje. 

Los Angeles Dramos sambūris 
yra 15 asmenų (maždaug pagal 
reikalą* būrys. Teatro „namai" 
yra Tautiniai namai Šv K-TZI 
miero parapijoje, Los Angeles 
Veikalu skaitytinės repeticijos 
atliekamos valdybos pirmi n ink n 
Vinco Dovydaičio ir reikalu 
vedėjos Emos Dovydaitienės na 
muose. Visi sambūneoai yra te
atro mylėtojai if ..kasdieninę 
'• ']• "•*• •. \aidirb» kitomis pro 
fesijemis 

Režisierius Petras Maželi* 
ateityje • et u pastatyti Lietuvo
je rašytu? veikalus, bot j Teatro 
festivalj sambūris atveš „Žmones 
ir beržus", vaidintą Lietuvoje 
ir dviejuose spektakliuose Los 
Angeles Jaunimo centro scenai 
bus suknias naujas scenovaizdis, 
šal ia jau minėto Sambūrio pirmi

ninko ir reikalų vedėjos, valdy
boje yra šie asmenys: vicepir
mininkas Algis Raulinaitis, iždi
ninkas Kazys Šakys, sekretorius 
Vytautas Zelenis ir Alma Priš-
mantienė. 

Petras Maželis rašo, jog „beveik 
sunku patikėti, kad vis dėlto 
Teatro festivalis įvyks". (Pas
taras is festivalis buvo 1986 
metais.) „...Lietuvos menininkai 
tiek aprūpino mus kultūra ir 
menu, kad išeivijos meniniai vie
netai prarado reikšmę, o gal ir 
vertę". Lietuvių visuomenė turės 
progos įrodyti, kad Šiaurės 
Amerikos lietuvių dramos viene
tai labai įvertinami, savo gausiu 
atsilankymu Teatro festivalyje. 
Kaip Petras Maželis sako: „Juk 
atsiras kada nors kultūrininkų, 
kurie panorės studijuoti išeivijos 
kultūrinę veiklą, mūsų atveju — 
lietuviškąjį teatrą." Tie šaltiniai 
bus mūsų spauda. Festivalio lei
dinys, lankytojų prisiminimai, 
nuotraukos bei vaizdajuostės. 
Visi VTII teatro festivalio penki 
vaidinimai verti mūsų dėmesio. 

Ramune Kubiliutė 

T o m a s Venclova 
Jono Kuprio nuotrauka 

Šių metų rugpjūčio 27 - rugsėjo 
1 dienomis Mexico City, Meksiko
je, vyko Europos bei Amerikos in
telektualų konferencija „Dvi
dešimtasis amžius: laisvės patir
t is". Konferenciją surengė kultū
rinis žurnalas Vuelta ir Meksi
kos televizija. Buvo nagrinėjami 
klausimai, susiję su komunizmo 
žlugimu bei Vidurio ir Rytų 
Europos laisvėjimu: perėjimas 
nuo valstybinės ekonomijos į 
rinką, tautiniai ir religiniai sąjū

džiai, literatūros situacija naujo
siomis aplinkybėmis. Visi konfe
rencijos posėdžiai buvo transliuo
jami per televiziją. Jų įrašai 
pasieks kitas Lotynų Amerikos 
valstybes, taip pat, manytina, ir 
komunistinę Kubą. Konferencijos 
dalyvius priėmė Meksikos prezi
dentas Carlos Salinąs de Gortari. 

Tarp pakviestųjų intelektualų 
buvo Ispanijos kultūros ministras 
Jorge Semprun, anglų istorikas 
Hugh Trevor-Roper. prancūzų 
literatas Jean Francois Revel, 
JAV žurnalistas Irving Howe, 
Peru rašytojas ir politikas Mario 
Vargas Llosa, taip pat žymūs 
Vidurio ir Rytų Europos šalių 
veikėjai: Ivan Klimą (Čekoslo
vakija), Czesterw Mitosz, Leszek 
Kolakovvski, Adam Michnik, 
Bronislaw Geremek (Lenkija), 
Ferenc Feher (Vengrija), Tatjana 
Tolstaja (Rusija) ir kiti. Konfe
rencijai vadovavo meksikietis 
poetas Octavio Paz. 

Pranešimą apie padėtį šių 
dienų Lietuvoje skaitė rašytojas, 
Yale universiteto profesorius To
mas Venclova. Meksikos tele
vizija taip pat pateikė su juo 
atskirą keturiasdešimties mi
nučių interview. 

Sunkumai, keičiant 
Lietuvos teisę 

(Atkelta iš 1 psl.) 
konstitucijos rašymo komisija, 
nuo viso pasaulio užsidarė 
karštoje Philadelphijoje ir tris 
mėnesius rašė dieną naktį. Tiesa, 
prieš tai susitarė, jog nė vienas 
debatų sakinys nebus viešai pa
skelbtas. Jie, be abejo, ginčijosi ir 
pykosi dėl kiekvieno konstitucijos 
paragrafo, bet tų ginčų tauta 
nežinojo. Ir tai labai svarbu. 
Tauta pamatė tik baigtą rašyti 
konstituciją. Lietuva galėtų taip 
padaryti: paruostą konstituciją 
pateikti Aukščiausiajai tarybai, 
kuri ją dar kartą peržiūrėtų, po to 
pateikti tautai balsuoti ir tik tada 
šiuo juridiniu pagrindu peror
ganizuoti visą teisinę sistemą. Ir 
svarbiausia, kad visa sistema, 
visi sprendimai priklausytų nuo 
gerai parašytų įstatymų, o ne nuo 
žmonių. Amerikoje ta sistema 
ideali. Užtai Busho sūnus trau
kiamas teisman, o Nixon'as 
turėjo atsistatydinti. Lietuviams 
būtinai reikia savo konstitucijoje 
įrašyti laisves ir garantijas mažu
moms, nes mūsų lenkai, ukrai 
niečiai, žydai ir kiti yra tokia pat 
tautos dalis. Ir jeigu koks žmogus 
yra traukiamas atsakomybėn, tai 
valdžia pirmiausia turi įrodyti, 
jog jis yra kaltas, o ne žmogus, jog 
jis yra nekaltas. 

Dar turėčiau tris konkrečius 
pasiūlymus. Lietuvos turtas susi
deda iš dviejų dalių. Tai Lietuvos 
žmones ir žemė. Lietuva jokiu 
būdu negai: pardavinėti žemes už 
rublius. Ji tai gaiės daryti tik už 

litus. Žinoma, tvirtus, o ne 
„popierinius'*. 

Kitas klausimas tai įstatymas. 
paveldėtas iš Sovietų Sąjungos, 
pagal kurį itin sunkūs nusikaltė
liai nužudomi. Nors Amerikoje aš 
esu už mirties bausmę, bet Lie
tuvai siūlyčiau tą įstatymą 
pakeisti ir nežudyti net pačių di
džiausių nusikaltėlių. Kadangi 
jie yra sovietinės sistemos pro
duktas: homo sovieticus. Kodėl tai 
svarbu? Tokiu atveju Lietuva 
susilauktų Vakarų pacifistinio 
judėjimo paramos, o tai mižiniška 
jėga, kuri paremtų Lietuvą. 

Aš tikiu ir neturiu abejonių, 
kad Lietuva bus demokratiška ir 
laisva valstybė, kuria mes Vaka
ruose galėsime didžiuotis. 

Naujos knygos 
• Tomas Venclova. TANKĖ

JANTI ŠVIESA. Eilėraščiai. 
Chicago: Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, 1990 72 puslapiai. 
Kaina — 8 doleriai. 

Naująjį Tomo Venclovos poezi
jos rinkinį sudaro 28 tekstai — 
originalūs poeto eilėraščiai ir ver
timai lenkų poetų Czestevv 
Mil082, StanisJaw Baraiiczak, 
Zbigniew Herbert bei rusų poeto 
Joseph Brodsky kūrinių. „Prak
tiškai visi knygos tekstai rašyti 
sunkiu Lietuvai — ir ne tik 
Lietuvai — laikotarpiu", įvade 
rašo autorius. Ši epocha lėmė 
knygos „bendrąjį toną. Jis turbūt 
vienodas ir tamsus". Skaitytojas 
vertins šį rinkinį kaip ypatingą to 
laikotarpio poetinį dokumentą, 
išreiškiamą ne vien eilėraščių 
balsais, bet ir jų sąranga knygoje. 
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