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BALTOSIOS LITUANICOS TEMOMIS

Šiek tiek kinta valdžios nusis
tatymas Lietuvos Katalikų Baž
nyčios atžvilgiu. Šįmet įvyko vy
riausybės pareigūnų pasitarimas 
su Bažnyčios hierarchija; Mask
va nutarė tikintiesiems sugrą
žinti neteisėtai konfiskuotą Ma
rijos Taikos karalienės bažnyčią 
Klaipėdoje; Gimtasis kraštas ne
seniai paskelbė, kad Rokiškio ra
jono komiteto antrasis sekre
torius ir vykdomojo komiteto pir
mininkas trukdė tikintiesiems 
pagerbti mirusius, už tai sulaukė 
kritikos iš aukštesnių instancijų 
ir turėjo už savo elgesį atsi
prašyti. Šitokie pasikeitimai svei
kintini, bet dar nėra pagrindo 
manyti, kad partįja ketina nuo
sekliai įgyvendinti sąžinės laisvę.

Lapkričio 28 dieną Valstiečių 
laikraštis išspausdino Religijų 
reikalų tarybos įgaliotinio Ani- 
lionio straipsnį „Religija tik prie
danga”, kuriame Anilionis roži
nėmis spalvomis vaizduoja tikin
čiųjų gyvenimą, neigia, kad jie 
diskriminuojami. Reikia skeptiš
kai priimti šitokius tvirtinimus, 
nes prieš kelerius metus valdžios 
pareigūnai tą patį kartojo. Tada 
jie teigė, kad Klaipėdos bažnyčia 
buvo teisėtai konfiskuota, dabar 
pripažįsta, kad Klaipėdos tikin
tieji buvo nuskriausti. Prieš kele
rius metus Bažnyčios vaidmuo 
tautos istorijoje buvo nuosekliai 
menkinamas, dabar pripažįstami 
svarbūs Maironio, Valančiaus ir 
kitų aukštų dvasininkų nuopel
nai. Kai į kunigų seminariją 
patekdavo vos penki klierikai per 
metus, valdžia aiškino, kad klie
rikų skaičius nevaržomas, esą tik 
trūksta kandidatų į kunigus. O 
atleidus varžtus, jau priimama 30 
klierikų kasmet, nors pagal tary
binius duomenis tikinčiųjų skai
čius respublikoje net sumažėjo. 
Taigi, atrodo, kad galioja ši tai
syklė: kokia bebūtų tikroji tikin
čiųjų padėtis, valdžios pareigūnai 
nepripažins, kad tikintieji skriau
džiami, nors po kiek laiko gal ir 
patys teigs, kad daugelis tikin
čiųjų skundų buvo pagrįsti.

Savo straipsnyje Anilionis daug 
dėmesio skiria žinomiems žmo
gaus teisių gynėjams, kurie už 
savo veiklą buvo nuteisti kalėti. 
Jis aiškina, kad kunigai Tam- 
kevičius ir Svarinskas, docentas 
Vytautas Skuodis, Terleckas, Ieš
mantas, Gajauskas, Lapienis ir 
kiti buvo nuteisti ne dėl to, kad 
jie išpažino savo tikėjimą, per 
daug ar per karštai meldėsi, bet 
už tarybinių įstatymų pažeidimą. 
Pasak Anilionio, niekas neprikai- 
šioja tikinčiajam, jei jis išpažįsta 

Siame numeryje:
Religinė laisvė okupuotoje Lietuvoje • Felikso Vaitkaus skrydis 
• Henrikas Nagys Kalifornijoje • Balio Sruogos mirties sukaktis 
Lietuvoje • Chicagos teatruose • Viktoro Petravičiaus 1987 metų 
paroda • Leonardo Žitkevičiaus eilėraščiai • Naujos knygos 
„Draugo” 1987 metų kultūrinio priedo turinys

religiją ir praktikuoja religinius 
kultus. Bet jis turi laikytis Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos įstaty
mų. Kaip tik šis paviršutiniškai 
nekaltas reikalavimas sukelia 
didžiausią problemą, nes kons
titucija nelygiai traktuoja tikin
čiuosius ir ateistus. Tikintiesiems 
suteikiama kulto atlikimo teisė, 
o netikintiesiems — ateistinės 
propaga ’os laisvė. Nuosekli 
sąžinės laisvė suteiktų visiems pi
liečiams tas pačias teises, ir kons
titucijoje nebūtų jokių užuominų 
apie tikinčiuosius ir ateistus. 
Katalikai kunigai, ir ne tik taria
mieji ekstremistai, visada pro
testavo prieš valdžios mėginimą 
religijos išpažinimą sutapatinti 
su religinių apeigų atlikinėjimu. 
Ypač jautrus katekizavimo klau
simas. Pats Kristus įsakė apaš
talams visame pasaulyje skleisti 
Bažnyčios mokymą. Be to, jeigu 
žmogus nuoširdžiai įsitikinęs, 
kad religija atskleidžia kelią į 
amžinąjį gyvenimą, tai jis negali 
sėdėti sudėjęs rankas, kai jo kai
mynas abejingas savo vaikų reli
giniam auklėjimui. Jei kiekvie
nas doras žmogus turi pareigą 
pamaitinti alkanus, tai katalikas 
turi nemažiau rūpintis savo 
kaimynų dvasios gerove. Už- 
drausdama religijos mokymą, 
valdžia verčia tikinčiuosius-ne
paisyti sąžinės reikalavimų. 
Kunigas Juozas Zdebskis savo 
teisme labai tiksliai pažymėjo, 
kad tarybinė tikėjimo laisvė „yra 
panaši į leidimą gyventi, kai 
draudžiama gimti.”

Kai 1978 metais buvo svars
tomas LTSR konstitucijos projek
tas, Bažnyčios hierarchai, tarp jų 
tuometinis Panevėžio vyskupas 
Krikščiūnas ir Vilniaus arkivys
kupijos valdytojas Krivaitis, ku
rie jokiu būdu nelaikytini reli
giniais ekstremistais, pasirašė 
pareiškimą, nurodantį, kad 52-as 
straipsnis nepakankamai užtik
rina lygias tikinčiųjų su netikin- 
čiaisiais teises, nes nėra žodžio 
apie tikinčiųjų teisę mokyti ir 
mokytis religijos. Kaip galės eili
nis parapietis įsigyti elementarių 
žinių, Jei niekas iš piliečių ne
turės teisės teikti religinę infor
maciją, mokyti religijos”, klausė 
Lietuvos hierarchai. Bet jų pasta
bų nebuvo paisoma.

Kunigai Tamkevičius, Svarins
kas ir kiti vadinamieji ekstremis
tai nesusitaikė su šiuo tikinčiųjų 
diskriminavimu, raštais ir pareiš
kimais mėgino įtikinti valdžią, 
kad reikia pataisyti šią katali
kams daromą skriaudą. Anilionis 
mini, kad Nijolė Sadūnaitė buvo
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Edmund Jasiūnas. The Second Tran- 
satlantic Flight of Lithuanian-Ameri- 
cans. (Edmund Jasiūnas. Amerikos lie
tuvių antrasis transatlantinis skri
dimas.) Chicaga: Felikso Vaitkaus albu
mui leisti komitetas (E. Jasiūnas, J. 
Kavaliauskas, P. Aleksa ir A. Beleška), 
1986. Viršelis ir aplankas Petro Aleksos. 
Spausdino Morkūno spaustuvė Chicago
je. 198 psl. Kaina — 20 dol. Gaunama 
„Drauge”.

*
Šiais metais pasirodė Edmundo 

Jasiūno parengtas albumas, skir
tas antrajam transatlantiniam 
lietuvių skridimui. Šis kilnus 
užmojis grąžina atmintin patrio
tiškai idėjinį mūsų tautos did
vyrių palikimą.

1933-jų metų skridimo Litua
nica, su kuria lietuvių tautos did
vyriai Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas perskrido Atlanto van
denyną, priklauso aeronaviga- 
cijos pirmūnų klasei, lietuvių 
patriotikos istorijai ir heroizmo 
pasauliui. Savo žygio drąsa ir 
manifesto patetika Lituanicos 
skrydis į nemarumą yra nepakar
tojama vertybė.

Lituanicos lėktuvas buvo raiš
kiai oranžinės spalvos. Tai kali- 
forniško saulėlydžio spalva. 
Oranžinė spalva ir išliko Litua
nicos skridimo heroikos sino
nimu. Sudužusios Lituanicos 
skeveldros ir po klaikios katastro
fos gyvastingai švietė lietuviams 
iš plačių Karo muziejaus vitrinų, 
kaip iš pilno gyvybės mauzo
liejaus.

Oranžinė spalva tapusi lietu
viams jautriai sava, vos tik kyla 
kalboj užuominos apie Lituanicą, 
transatlantinius lakūnus ir jų 
dvasinę pergalę medžiaginėje 
avarijoje.

Ne kitaip svarstė albumo 
Amerikos lietuvių antrasis 
transatlantinis skridimas Naujor-

du kartus nuteista už Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos ir 
kitos pogrindžio literatūros pla
tinimą. O juk Kronika buvo verk- 
tinai reikalinga ir rašė bei rašo 
apie tokius reikalus, apie kuriuos 
pagaliau prabyla ir oficialioji 
spauda. Jau antrame Kronikos 
numeryje buvo spausdinami pa
reiškimai, reikalaujantys su
grąžinti Klaipėdos bažnyčią. Bu
vo daug žinių apie vietos valdžios 
savavaliavimą, panašų į tokį, ku
rį aprašė Gimtasis kraštas, bet 
anksčiau tokie pranešimai buvo 
vadinami šmeižtais, prasimany
mais, nesantaikos kurstymu. Tol, 
kol bus blogi įstatymai ir dori bei • 
drąsūs žmonės, tol bus tariamų 
ramybės drumstėjų, pasiryžusių 
už teisų reikalą nenusilenkti ga
liai, rizikuoti areštu. Bene leng
viausias sprendimas būtų pakeis
ti šiuos blogus įstatymus.

K. G. 

kas-Kaunas altorius Edmundas 
Jasiūnas ir leidinio dailininkas 
Petras Aleksa — jie paėmė oran
žinį foną albumo viršeliams ir 
aplankui.

1934 metais buvo iniciatorių 
nupirktas lėktuvas pakartoti 
savo dramatišku puošnumu nepa
kartojamąjį Dariaus-Girėno žygį. 
Savo forma ir spalva naujas lėk
tuvas buvo identiškas Lituanicai. 
Tačiau, dėl mums nežinomų su
metimų, lėktuvą perdažė baltai. 
Lėktuvui davė Lituanicos II 
vardą, o baltos spalvos dangoje 
paliko tik siauros ovalinės oran
žinės linijos. Galbūt iniciatoriai 
siekė pabrėžti gilesnį lėktuvo 
individualumą? Juk Lituanicos II 
sumanymas buvo Lituanicos skri
dimo pakartojimas. Todėl tesis
kiria lėktuvai spalvomis. Naujo 
vardo neieškota.

Lituanica II buvo baltos spalvos 
ir tai ragino skridimo vajaus 
„aviacijos dienų” lankytojus 
vadinti lėktuvą „Baltąja gulbe”. 
Lituanica II — Baltoji gulbė kėlė 
sparnus į Kauną. I miestą, kurio 
rotušė vadinama Baltoji gulbė.

♦ ♦ ♦

Abi Lituanicos identiškos savo 
žygio padariniais: jos nugalėjo At
lantą, paguldė vandenyno stichiją 
po savo sparnais, nors abiejų lėk
tuvų aeronavigacijos technika 
buvo labai kukli. Abu priklauso 
transatlantinių kelionių pirmūnų 
elitui. Lituanicų žygiai yra pio- 
nierinės narsos, rizikos ir kietos 
valios suma, kas sudarė pagrin
dines prielaidas heroikai susi
kurti. 1933 ir 1935 metų lietuvių 
tautybės lakūnų įnašas ir į tarp
tautinės aviacijos istoriją yra 
stambus. Juo labiau tasai įnašas 
nėra eilinis, nes viskas pasiekta 
pirmūniškai įrengtais lėktuvais. 
Abiejų lėktuvų pėdsakai, arba ir 
jų sumažintos replikos, privalo 
rastis milžiniškame kultūrinių 
bei technikos artifaktų registre — 
Smithsonian Institute, Washing- 
tone. Instituto Aeronautikos 
muziejuje, kur kaba per 150 isto
riškai reikšmingų lėktuvų, tu
rėtų rasti kertę ir Lituanicos.

Bet lietuviams šie du trans
atlantiniai skridimai turi kitą, 
gilesnį dvasinį įspaudą: tai 
patriotikos apogėjaus ir pakilaus 
įsimylėjimo į oro didvyrius eks
tazė^ epocha. Pirmą kartą lietu
viai pajuto, kad jų šalis ir jos vai
kai pajėgia savo žygio padari
niais prirakinti milijonų dėmesį. 
Per keletą valandų aviacinė tech
nika atidarė tautai naujus aki
račius, naujos prigimties patrio
tizmą.

♦ ♦ ♦

Apie oranžinę Lituanicą Bal
tosios Lituanicos skridimo me
tais, 1935-aisiais, istorikas Petras 
Jurgėla išleido dokumentinę 
knygą: Sparnuoti lietuviai — Da
rius ir Girėnas. Knygos seniai 
nebėra rinkoje, o pakartojamų 
laidų nebuvo.

Dabar pasirodęs Edmundo Ja
siūno sudarytas albumas anglų ir 
lietuvių kalbomis (platesnis infor
macinis laukas) lyg ir grąžina 
senas, palaimintas 1933 ir 1935 
metų nuotaikas. Juk neseniai 
autorius išleido albumą, skirtą 
Dariaus-Girėno Lituanicai. Tai 
sudaro beveik serijinės laidos 
įspūdį.

Edmundas Jasiūnas įveikė

Feliksas Vaitkus prie perstatytos Lituanicos II.

laiko klodų slėgtį, išleisdamas 
stambius, patvariai dokumentuo
tus tomus, skirtus ‘abiejų skri
dimų istorijai. Tai medžiaga isto
rikui, sociologui, beletristui ir 
plačiajai skaitytojų masei.

* * ♦

Technologas, JAV komercinės 
aviacijos licenzijuotas pilotas 
Edmundas Jasiūnas, susidurda
mas su heroika, su idėjiniais 
skridimo parengimo uraga
nais, tvirtai pasilaikė už rea
lybės vairo. Jo žinoviškuose apra
šuose žėri skaičiavimų precizija, 
technikos terminija, aeronaviga
cijos detalės. Rašydamas apie 
Dedalo ir Ikaro skrydį, Edmun
das Jasiūnas skiria dėmesį 
sparnų konstrukcijai ir jų vei
kimo mechanikai. Didvyriš
kumas tampa tikrove, nes he
roika pareina nuo benzino kiekio, 
nuo degalų bakų ir nuo oro srovių 
krypties ties paskutinėmis 
skridimo trasomis.

Albumui autorius suteikė įspū
dingą išvaizdą. Labai gera 
spaustuvinė technika įveikė net 
nublukusių, bet istoriškai svarių 
nuotraukų atspaudus. Angliška
jam tekstui duota 24 puslapiai, 
lietuviškam tekstui 28 puslapiai. 
138 puslapiai (taip-138!) sudaro 

Po Lituanicos II „krikštynų” — pirmoje eilėje (iš kairės) 
stovi: neatpažintas asmuo, M. Narvidas, P. Šaltimieras- 
Saliner, A. A. Dubickas-Dobbs, dr. Pijus Grigaitis, G. J. 
Stungis, dr. A. L. Davidonis, V. Kareiva, A. Kartanas, Ven

ta Kartanaitė, J. R. James-Janušauskas, J. Mackevičius, 
B. Bitautienė. Antroje eilėje stovintys du asmenys 
neatpažinti.

Nuotrauka A. Vaivados

ištisinę albumo turinio iliustra
cinę parodą. Įtaigiai ir laipsniš
kai atsiskleidžia filmas apie 
Lituanicos II idėjos užuomazgą, 
sumanymo išsivystymą, apie 
skridimo epopėjos dramatiškąjį 
finalą.

Sukoncentravęs iliustracinę 
medžiagą veikalo pabaigoje, auto
rius suteikė vaizdui primatą prieš 
žodį, galimybę suskambėti bai
giamuoju akordu. Skaitytojas pri
eina prie vaizdo, būdamas supa
žindintas su epizodu. Vaizdas 
sukonkretina pasakojimą.

* * *
Anglų ir lietuvių kalba tekstai 

tolygūs. Daug dėmesio skirta 
lėktuvo specifikacijai: mecha
ninės savybės, dalys, jų reikšmė. 
Skridimo problemos — pilotų 
pasikeitimo drama. Rengėjai čia 
laimėjo, į Lituanicos JI epopėją 
įžengė išviršiniai flegmatiškas 
jaunas lakūnas Felix Waitkus, 
ergo Feliksas Vaitkus. Jis sėdo 
prie Baltosios Lituanicos vairo. 
Su enciklopedine precizija, bet 
gyvai, autorius pateikia biografi
nius Felikso Vaitkaus duomenis. 
Autorius suponuoja Felikso Vait
kaus charakterį, jo gyvenžiūros 
brėžiusio kartu duoda nuošalių 
asmenų definicijas. Autorius 

davė gyvą Felikso Vaitkaus 
portretą.

* * *
Apmaudu dabar prisiminti, 

kaip rodo šio albumo tekstas, kad 
ir prieš pusšimtį metų aitriai ru
seno išeivijos lietuviuose nesu
tarimai dėl tokio, kaip atrodo, 
visus vienijančio darbo, dėl Litua
nicos II patriotinės misijos. Buvo 
kovota dėl alternatyvų: arba 
masyvus paminklas Dariui ir 
Girėnui, arba Lituanicos II skri
dimas. Sumanymai, atrodo, buvo 
remiami asmenišku prestižu, 
ambicijomis. Dabar, pusšimtį 
metų užmaršos Letos upei nu- 
plukdžius: puikus paminklas 
stūkso Chicagoje ir antrasis At
lanto nugalėjimas glosto tautą. 
Dėl ko kovota?

Žuvusiems didvyriams pakai
talo nėra — niekas negali pa
keisti Prometėjaus. Niekas nepa
vaduos pompastika, dekoraty- 
viškumu, iškilmingumu bei šven
tiškumu oranžinės Lituanicos 
žygio. Bet galima stotis šalia 
gigantiškojo epizodo. Ir Felikso 
Vaitkaus žygis yra prasmingas 
įžengimas sustoti šalia oranžinės 
Lituanicos. Edmundui Jasiūnui 
praskleidus užuolaidas ties Litua 
nicos II skrydžiu, matome intymų 
solo lakūno heroizmą. Štai la
kūnas to unikalaus lėktuvo kabi
noje, jis vienui vienas, įsiklauso 
į radijo kompasą, kuris teikia 
jam, beribėje erdvėje ties okeanu, 
plokštelės melodiją. Tai „Medi
nių kareivėlių parado” maršas. 
Šiame skridime buvo pareikšta 
drąsa, grasos gyvybei nepaisy
mas, mokoviškas laikymasis 
oranžinės Lituanicos trasoje. 
Lituanicos II vadovo portretas 
yra portretas herojaus savyje, ku
ris skrido per Atlantą su vasa
rine striuke, su berete ant galvos. 
Feliksas Vaitkus peržengė Atlan
tą, tarytum slenkstį iš prieš
kambario į lauką. Apie tokius 
individus rašomos knygos, suka
mi filmai.

* * *

Edmundui Jasiūnui Lituanicų 
dvitomį išleidus, matyti esminės 
skridimų žymės, kurios sueina į 
vieną centrą, į lietuviškojo patrio
tizmo manifestaciją. Tai pasitikė
jimas sėkmės iliuzija, nors ne
buvo sėkmę garantuojančių tech
nikinių įrengimų ir palankaus 
oro prognozių.

Lituanicos II katastrofos esmė 
buvo ne toji, kurią skubomis pa
skelbė speciali Lietuvos aido 
laida. Esą avarija įvyko dėl dide-

(Nukelta į 2 psl.)
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Su raibuoju sakalu į Kaliforniją
Jau kelis kartus praeityje Los 

Angeles Lietuvių fronto bičiuliai 
į savo tradicinius literatūros 
vakarus bandė atsikviesti Hen
riką Nagį. Tačiau pasitaikydavo 
priežasčių, ir šiaurėje įstrigęs 
poetas nepakildavo į žemyno 
pietvakarius.

„Iš prigimties nesu keliauto
jas”, prisipažino Henrikas Nagys, 
pagaliau atvykęs dalyvauti 1987 
m. gruodžio 5 d. surengtame va
kare. „Jūsų miestą jau seniai sva
jojau pamatyti”. Iš tikro Henriko 
Nagio rinkinyje Mėlynas sniegas 
(1960), kurį jis sako parašęs per 
astuonias savaites, yra „Nepara
šytų laiškų ciklas” ir penktas 
laiškas pavadintas „Los Angeles 
(1960)”. Čia poeto vizijoje įvairia
spalviai angelai šoka karčemose, 
kavinėse, gatvėse:

( ... ) Variniai džiazo trimitai 
drasko palmių Sakas ir aižo 

dangoraižių akmenį. 
Trupa vitražų stiklai ir

skyla vitrinų stiklas. 
Džiazą pakeitus metaliniu roku, 
maždaug panašus miesto alini
mas vyksta ir nūdien, bet veikiau 
liūtims siaučiant ar žemei dre
bant. Visko pasitaiko.

Atidarymo žodyje dr. Zigmas 
Brinkis (su Juozu Pupiu nešęs 
organizavimo pareigas) pažymėjo, 
kad tai yra jau 22-ras literatūros 
vakaras. Pradžioje bičiuliai abe
jojo,. ar verta tęsti šią tradiciją. 
Apsispręsta, kad taip. Daug dė
mesio skiriama programos lakšto 
papuošimui. Daug metų tuo rūpi
nasi architektas Edmundas Ar-

Baltosios Lituanicos temomis
(Atkelta iš 1 psl.)

lio lakūno nuovargio, jam van
denyną nugalėjus. Avarijos šak
nų reikia ieškoti meteorologijos 
tarnyboje, nepainformavus laiku 
išskridimo aerodrome apie nepa
lankias oro sąlygas. Dėl priešin
go vėjo Lituanica II sunaudojo per 
daug benzino ir tepalų. Priešin
gas vėjas privertė Feliksą Vaitkų 
vesti lėktuvą ilgiau, kaip kad 
buvo apskaičiuota. Tai buvo 
meistriška išdaiga, kelti ir nu
leisti lėktuvą dėl apledėjimo — 
tikra kova su stichijos siautuliu. 
Tad skridimas sustojo Airijoje ne 
dėl lakūno ištvermės stokos, bet 
pritrūkus degalų motorui. Realy
bė įveikė sėkmės iliuziją.

Spekuliacija mintimis provo
kuoja spėlioti, jeigu antrasis 
skridimas būtų pavykęs ir Baltoji 
Lituanica būtų triumfališkai 
nusileidusi Kauno aerodrome, ar

Feliksas Vaitkus prie Vytauto Didžiojo muziejaus Kaune. Jo kairėje — ad
vokatas Rapolas Skipitis, jo dešinėje — dr. Al. M. Raėkus. Pirmoje eilėje, kairėje 
stovi studentas Kolokša — Vaitkaus palydovas jo viešnagės Lietuvoje metu 
(žuvęs per Antrąjį pasaulinį karą). Antroje eilėje, dešinėje stovi žurnalistas 
J. Paleckis.

Literatūros vakare Los Angeles 1987 m. gruodžio 5 dieną rikas Nagys, Alė Rūta, Bernardas Brazdžionis, Danutė 
Henrikas Nagys su Kalifornijos lietuviais rašytojais: (iš Mitkienė, Pranas Visvydas.
kairės) Rūta Klevą Vidžiūnienė. dr. Elena Tumienė, Hen- Nuotrauka Vytauto Pluko

bas, šį sykį nupiešęs poetą Nagį 
su daktarato kepure ir išdidžiu 
sakalu ant peties, šalia kalifor- 
nietiško saulėto peizažo.

Klausytojus su poetu supažin
dino Pranas Visvydas. Kalbėjo il
giau nei reikia ir nepasakė to, ko 
reikėjo. Net neužsiminė, kad 
Henrikas Nagys dalyvavo gar
sioje Žemės antologijoje, išleistoje 
kaip tik Los Angeles Lietuvių 
dienų leidyklos 1951 metais. 
Prelegentas paprasčiausiai pasi
klydo Žaliakalnio prisiminimų 
gatvėse, kažką nufilosofavo apie 
Nagio poezijos tapybiškumą, apie 

antrasis skridimas bent prilygtų 
pirmojo skridimo legendai? Juk 
lietuviai laukė sugrįžtančių Da
riaus ir Girėno. Tai buvo savotiš
kas asmenybės kultas.

Lietuvos visuomenei nepažįs
tamas pilotas Feliksas Vaitkus 
atėjo į žygį kviečiamas, su mėne
sine alga, be skardžių manifestų. 
Jis buvo tipingas antrosios kartos 
išeivijos produktas. Jis buvo visų 
pirma praktikas. Skridimo inicia
tyva ir aplinkybių sankirtis per
kėlė jį į istoriją, į lietuviško 
patriotinio dinamizmo padangę. 
Feliksas Vaitkus buvo naujas ti
pas išeivijos bruzdėjime.

* * *
Albume nepastebėta Felikso 

Vaitkaus ryšių su organizuota 
išeivijos visuomene. Tad jaunas, 
bet patyręs pilotas gyveno šalia' 
mažytės lietuvių visuomenės pla- 

broliškumo, draugiškumo pras
mes. Aiškiai persistengė.

Tris kartus į sceną išėjęs Hen
rikas Nagys buvo įtaigus kiek
vienu savo eilėraščiu, nežiūrint 
lengvo užkimimo (anot jo, Dievas 
man davė balsą, Dievas jį ir 
atėmė). Tuose eilėraščiuose byloja 
žodžio galia, skamba išjausta 
eufonija, atsiskleidžia mūsų 
tragiško amžiaus piešiniai, ap
raudojamas persekiojamų ir tau
riųjų žmonių likimas.

Klausytojai gerai įsijautė į 
skaitymą, tiesiog regėte regėjo 
tariamus įvaizdžius. Kūriniai, 

čioje kitataučių jūroje. Taip jis 
liko gyventi ir toliau, su didvyrio 
aureole. Iki savo gyvenimo pabai
gos. Nenuostabu, kad po skri
dimo, jam trumpai viešint Lietu
voje, pakviestas įsikurti pastoviai 
Lietuvoje, pastoviame aukštame 
poste aviacijoje, jis apėjo siūlymą 
tylomis. Jam neimponavo lyg 
skubomis įsikūrimas Lietuvoje. 
Buvo nujaučiami darbai Ameri
koje, beribių galimybių šalyje. Ir 
Lietuvos lietuviai nesuprato išei- 
viškos konstrukcijos galvojimo ir 
gal skubiu pasiūlymu pagreitino 
lakūno apsisprendimą?

Galbūt ir pasaulėžiūrinis her- 
metizmas neleido Atlanto nuga
lėtojui liktis Lietuvoje dėl jo reli
ginių įsitikinimų? Ir taip, grįžęs 
į Ameriką, jis liko atokus išei- 
viškai lietuvijai. Atslinko pasau
linis karas ir kūrybingoji pokarė, 
ir per 20 metų, kurie liko jam gy
venti, jis darė ir padarė karjerą 
JAV aviacijos profesijoje. Jo stai
gią mirtį lietuvių spauda sutiko 
standartinių eilučių pranešimais. 
Jis mirė 1956 metais Vokietijoje 
nuo širdies staūgio, šalia žmonos 
ir sūnaus.

Drama glūdi tame, kad ir lietu
vių visuomenė jo neieškojo savo 
kadrams remti. Juk jeigu kalnas 
neina prie Mahometo, Maho
metas prieina prie kalno... Oran
žinės Lituanicos žūties sukaktis 
tebeminima ir dabar. Kas mini 
Baltąją Lituanicą? Ši gili asme
niška neeilinio asmens drama 
galbūt pirmą kartą konkrečiai 
paliesta šiuo albumu.

* * ♦

Šį puikųjį tipografinio atlikimo 
ir logiškojo medžiagos išdėstymo 
albumą išleido Felikso Vaitkaus 
albumui leisti komitetas: E. Ja- 
siūnas, J. Kavaliauskas, P. Alek
sa ir A. Beleška. Spausdino My
kolo Morkūno spaustuvė Chica
goje. Aplanko ir viršelio atlikėjas 
— Petras Aleksa. Formaliai šis 
leidinys užpildė tam tikrą tuš
tumą, kuri buvo civilinės Lietu
vos aviacijos istorijoje. Užpildė 
dosniai ir išsamiai. Lituanicų 
periodas atgyja kaip gyvas. Bal
tosios Lituanicos atminimas, 
neminimas visuomenės santalkų, 
pagaliau sulaukė savo atidaus 
metraštininko. 

kaip „Kūčių naktį”, „Laterna 
obseura”, „Budapešto baladė”, 
„Didelis medis turgaus aikštėje”, 
„Poema apie brolį”, „Kryžkelė”, 
„Svajonė” ir kiti, visuomet smin
ga širdin, jei skaitomi su įsitiki
nimu ir sodria balso energija, 
kaip tai sugeba padaryti Henri
kas Nagys.

Pabaigoje poetas paskaitė 
ištraukas iš jo ir muziko Aleksan
dro Stankevičiaus sukurtos kan
tatos „Kryžių ir rūpintojėlių Lie
tuva”. Taip pat iš juostelės įrašo 
buvo pagrota kantatos pabaiga — 
„Prisikėlimo himnas”. Visus

Chicagos teatruose

Turtinga muzikinė 
komedija

Vienas iš stipriausių Chicagos 
teatrų — Candlelight. Dinner 
Playhouse, 5620 South Harlem 
Avenue — stato muzikinę kome
diją „La Gage aux Folles”. 
Pavadinimas primena Paryžiaus 
„Folies Bergėre”, tačiau čia nė
ra vulgarumo ir kostiumai pado
rūs, bet ir labai išradingi. Pasta
tymas sukurtas iš Harvey Fiers- 
tein knygos pagal tokio pat „La 
Cage aux Folles” pavadinimo 
Jean Poiret sudarytą libretą, o 
dainų tekstus ir melodiją sukūręs 
Jerry Herman. Visas pastatymas 
pasižymi dideliu gyvumu, įvai
rumu, turtingumu, tikra spal
vinga scenos mozaika, kur gausu 
dainų, baleto, net akrobatikos, 
romantikos, vaidybos ir kitų sce
nos staigmenų bei įvairumo.

Veiksmas — Prancūzijos Rivier
oje, St. Tropez transvestitų klube, 
kur merginomis persirengę jauni Juoz. Pr.

Vaizdas iš Felikso Vaitkaus sutikimo Kauno aerodrome 1935 m. spalio 2 d.

poeto išėjimus į sceną auditorija 
lydėjo ilgais plojimais, vienu 
metu net atsistojusi. Aiškiai 
matyti, kad brolių aitvarų ir rai
bųjų sakalų dainius čia yra ger
biamas ir mylimas.

Pirmoje dalyje kelis jo eilėraš
čius paskaitė Los Angeles Dra
mos sambūrio aktorė Viltis Ja- 
tulienė ir režisierius-aktorius 
Petras Maželis.

Muzikinę atvangą suteikė 
.Los Angeles Vyrų kvartetas 
•(Emanuelis Jarašiūnas, Rimtau
tas Dabšys, Antanas Polįkaitis, 
Bronius Seliukas), prie fortepijo
no palydint pianistei Raimondai 
Apeikytei. Dainų malonus melo
dingumas, nedingstančios vyrų 
šypsenos, daili laikysena, keli 
barokiniai piruetai, net komiškų 
„Piršlybų” trankumas nė kiek 
nesuardė Henrikui Nagiui skirto 
vakaro nuožmumo. Epochinė po
ezija nė kiek nenukentėjo. Susi
lydė darnus, turiningas vakaras.

Pagal įsigalėjusią tradiciją, 
Algiui Raulinaičiui teko viską 
užsklęsti — trumpa prasminga 
kalba, su poetiškomis citatomis, 
nuoširdžiai padėkojant visiems 
prisidėjusiems.

Kitą dieną pas santamonikie- 
tį poetą Vytautą Pluką (kur 
Henrikas apsistojo) Genovaitės 
Plukienės suruoštose vaišėse už 
stalo Montrealio poetas šiltai 
šnekučiavo su šalia sėdinčiu Ber
nardu Brazdžioniu. Iš šalies 
žiūrint atrodė, kad du linksmi 
vyrai vienas kitam pasakoja nau
jausius anekdotus. O iš tiesų tai 
buvo dviejų, Lietuvos meile pla
kančių širdžių susitikimas ir at
sivėrimas. Poezijos ir gyvenimo 
patirtis čia plasnojo sąmojo 
sparnais. Pr.V.

vyrai su balerinų vikrumu at
lieka gausius ir sudėtingus šokių 
numerius. Nėra čia ypatingos fa
bulos ar minties, bet didžiai spal
vingas pramoginis įvairumas, 
įtartina tema, bet švariu pas
tatymu. Šiame spektaklyje nuš
vinta didelis teatro direktoriaus 
ir režisieriaus William Pullinsi 
talentas. Tai vienas iš pirmaujan
čių šios srities Chicagos talentų. 
Jam pavyko sutelkti per 20 dide
lio sugebėjimo ir plačios teatrinės 
patirties aktorių ir sujungti juos 
į sklandų sudėtingo pastatymo 
vienetą. Ne veltui Pullinsi yra 
laimėjęs vienuolika Jefferson žy
menų ir Lewis universitetas jam 
yra suteikęs garbės daktaro 
laipsnį.

Muzikinis direktorius Niek 
Venden yra dirbęs Hollywoodo 
studijose ir filmų kūrime. Jam 
kartu su Pullinsi pasisekė su
kurti spektaklį, kuris turi opere
tės, miuziklo, vodevilio, burlesko 
bruožų, nė viename iš jų nenus- 
kęstantis, į vulgarumą nenu-
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Balio Sruogos 40 metų mirties 
sukaktis Lietuvoje

Paprastai sovietijoje minimos 
gimimo, ne mirties sukaktys, ta
čiau artimieji suruošė Balio 
Sruogos mirties minėjimą 1987 
m. spalio 16 d. Vilniuje, Rasų 
kapuose. Apie tai laiškuose iš 
Lietuvos buvo taip rašoma:

„Iškilmingai paminėjome pro
fesoriaus mirties sukaktį. Diena 
buvo, kaip ir anuo metu, saulė
ta, graži, auksinė. Kapas pasken
do gėlėse. Aktoriaus lūpomis 
nuskambėjo graudūs eilių 
posmai, priversdami nubraukti 
ašarą.” 

krypstantis, o švytintis sceniniu 
turtingumu. Daug lėmė čia ir 
aktorių pajėgumas. James Harms 
laimėjęs Jeff premiją, Joel Craig 
studijavęs Brandeis universitete 
ir vaidinęs Broadway teatruose, 
Rudy Hogenmiller — režisierių ir 
choreografų sąjungų narys, John 
Ruess baigęs St. Ambrose univer
sitetą, Gordon McClure, Ami Sil
vestre, Michael Ian-Lerner, Rhae 
Ann Theriault, Trudie Petersen 
dalyvavę industrinių filmų pasta
tymuose, Michael McCauley bai
gęs muzikos konservatoriją, Phil 
LaDuca atėjęs iš Broadway ir De 
Paul universiteto. Menišku 
atžvilgiu pastatymas aukštos 
vertės.

„...Kapas apdėtas gėlėmis, 
didžiuliais baltais ir violetiniais 
chrizantemų žiedais. Dega žibu
rėliai. Vėjas plaiksto liepsneles, 
bet jos negęsta. Tyla ir ramybė. 
Ramus ir Balio veidas ant juodo 
granito.”

„...Ant kapo Angelė padėjo vai
niką nuo Muziejaus. Visi dėjo 
gėlių. Aktorius R. Remeikis pa
deklamavo kelis eilėraščius: 
Supasi, supasi lapai nubudinti...; 
Mes ateinam kaip šešėliai...; Vėjas 
vasaros gaivus... Po susikaupimo, 
valandėlės tylos — buvo fotogra
fuojama”.

Dalyvavo: rašytojai, literatūros 
kritikai, teatralai — A. Baltakis,
J. Butėnas, V. Galinis, V. Kubi
lius, J. Lankutis, A. Maldonis, V. 
Martinkus, V. Maknys, E. Matu- 
zevičius, R. Remeikis, V. Rudo
kas, A. Samulionis, T. Vaičiūnie
nė, A. Vengrys; Aušrinė Bylaitė, 
Algis Byla (Balio Sruogos vaikai
čiai), Julija Daniliauskienė, Vik
torija Daniliauskaitė, Dalia Da- 
niliauskaitė, Gražina, Vaclovas ir 
Tomas Daunorai, Kornelija, Pu
tinas ir Taurius Fledžinskai, An
gelė Galnaitytė, Sandra Kulnie- 
nė, Jadvyga Piaseckienė, Aniolas 
Sruoga, Jolita Sruogaitė, Vytau
tas Sruoga, Vladimiras Zubovas.

Buvo dar daugiau žmonių, ne 
visi mūsų atpažinti, daugiau kaip 
50 asmenų. K.D.

• MEDICINA Nr. 2 (1987). Pa
saulio lietuvių gydytojų sąjungos 
žurnalas. Redaktorius — Vaclovas 
Šaulys. Redakcinė kolegija: Kazys 
Ambrozaitis, Milda Budrienė, F. V. 
Kaunas, Kazimieras Rimkus, Vytau
tas Tauras. Administracija — Sofija 
Blažienė, 3038 West 59th Street, 
Chicago, IL 60652. Metinė pre
numerata — 10 JAV dol.

Numeris pradedamas Pasaulio lie
tuvių gydytojų sąjungos pirmininko 
dr. Arvydo Vanagūno žodžiu. Spaus
dinami straipsniai medicinos mokslų 
klausimais: dr. Jono Daugirdo 
„Pilvaplėvinė (peritoneumo) dializė”, 
dr. Arvydo Vanagūno „Gastroente
rologija 1986-1987”, dr. Augustos Z. 
Šaulienės „Žmonių imunodeficito vi
ruso sukeltos ligos užsikrėtimo bū
dai”. Rašoma apie mediciną Lie
tuvoje, lietuvius gydytojus JAV ir 
Kanados universitetuose, PLGS ir 
medikų korporacijų veiklą. 
Supažindinama su naujai mokslus 
baigusiais jaunais lietuviais gydy
tojais, dantistais ir farmacininkais. 
Prisimenami neseniai mirusieji lie
tuvių gydytojų šeimos nariai. Plati 
kronika iš išeivijos lietuvių gydytojų 
gyvenimo ir veiklos. Numerio už
sklandai — nuotaikinga gydytojų 
nuotraukų mikstūra.
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Viktoro Petravičiaus 1987 metų paroda ✓

ALGIMANTAS KEZYS

Daug vandens nutekėjo daili
ninko Viktoro Petravičiaus gyve
nimo ir kūrybos srove nuo to 
laiko, kai Paulius Jurkus jo kū
rybinį darbą pavadino „vingiuo
ta upe” (1947 m.), o prieš tai jo, 
dar jauno dailininko, kritikai 
buvo nutarę, kad Petravičius ne
moka piešti, ir Kauno meno mo
kyklos mokytojai buvo besvarstą 
studentą Petravičių pašalinti iš 
mokyklos už nesugebėjimus. Vin
giuota upė Petravičiaus gyveni
mas tikrai buvo, pervedusi jį per 
bajorišką, o gal ir kunigaikštišką 
kilmę, po to per neturto, karo, 
tremties ir išeiviško likimo san
kryžas, per kūrybinius vingius 
iki dabar, kada, lyg atsidusti 
stabtelėjęs, parodo savo sidabru 
nuspalvintų metų finalu kve
piančius darbus. Kalbu, tik ką 
apžiūrėjęs šių metų Petravičiaus 
parodą, vykusią nuo 1987 m. lap
kričio 20 iki gruodžio 30 dienos 
Lubeznik galerijoj, Michigan Ci
ty mieste, Indianoje, netoli nuo jo 
namų Union Pier, Michigan.

Koks yra šio legendinio mūsų 
dailės pranašo tartas žodis? Iš pa
viršiaus žiūrint, kuklus. Tik 19 
darbų mažos galerijos erdvėje. Du 
iš jų kabo vestibiulyje, keturios 
skulptūros patalpos vidury, kiti 
paveikslai skoningai sukabinti 
ant galerijos sienų. Tačiau prana
šas lieka pranašu, ir mes laukiam 
iš jo pranašiško žodžio.

Prabėgom galime prisiminti, 
kokiais terminais jo kūryba buvo 
aptariama per jo ilgą darbymetį: 
,jo iliustracijų vaizdai alsuoja 
kažkokia gūdžia archajine dva
sia... glūdi beveik panteistinis 
augmenijos ir gyvulijos dvasingu
mas... jo kūryboje stiprios primi
tyvizmo tendencijos, impulsyvu
mas ir intuityvumas” (Ingrida 
Korsakaitė, Gyvybinga grafikos 
tradicija, pp. 73-75); „medžio 
raižybos meistras” (Kazys Bra
dūnas, 1961); „stiprus ekspresio
nistinis realistas, pilnas folklori
nių elementų grafikas” (Stasys 
Goštautas, 1963); jo kūryba dvel
kia „nauju pavasariu, nauju ryž
tu, grakščia linija ir lengvomis, 
plaukiančiomis spalvomis... jo 
darbuose nieko nėra prancūziško, 
nėi ispaniško, nei itališko. Jo sti
lius savas, originalus ir, saky
čiau, jokio panašumo neturi su 
kitų dailininkų grafika (Mikas 
Šileikis, 1966); „legendų ir pasa
kų klasikas, lietuviškos grafikos 
genijus, kovojantis su nenumal
doma tiesa” (Liudas Vilimas, 
1966); „kiekvienas Petravičiaus 
paveikslas yra ansamblis, žmo
nių grupė, minčių raidynas, cik
las, melodijų išsiveržimai... kaip 
ir Čiurlionis yra minties ir idėjos 
dailininkas... jo kūryba negroja 
švelniais, kutenančiais smuiko 
tonais, nesilieja violončelės aša-

Viktoras Petravičius Be pavadinimo 
Aliejinė grafika, 1986

romis ir nostalgija, bet ji groja 
pilnais žemės vargonais” (Balys 
Chomskis, 1972); Petravičius yra 
„burtininkas” (Austė Pečiūraitė, 
1976); „stiprus kūrybinis viesu
las” (Viktorija Matranga, 1984). 
Kai pastaruoju metu Petravi
čiaus monochromatinėje grafiko
je atsirado spalvos, recenzentai 
piešė jas kone egzotiškais saki
niais: „monumentaliai grubus ir 
angeliškai švelnus...ažūriniai per
matoma architektūra... impresio
nistinis spalvų mirgėjimas... sau
lės, gyvybės ir žemės daigų 
šventa, kosminė apeiga, atlieka
ma neišmatuojamoje tyloje... plati 
temų amplitudė nuo dramatiško 
ir tragiško išgyvenimo iki sugry- 
nintos lyrikos dvelkimo... kas
dienybė tampa kone pasakiška 
šalim” (Kazys Bradūnas, 1982); 
,jo aliejinė grafika yra lyriška, 
švelni, jautri ir harmoninga... 
romantinis ekspresionizmas” 
(Emilijus Holenderis, 1984).

Po tokio srauto komplimentų 
bei taiklių Petravičiaus kūrybos 
apibūdinimų, ką gi daugiau 
galima apie jį pasakyti? Pirmas 
stiprus įspūdis įėjus į parodos 
salę yra, kad vėl matome Petra
vičių, ir tą patį, ir naują. Visi 
ankstyvesnieji lūkesčiai yra ir čia 
įkūnyti. Naujovė ta, kad Petravi
čius gal aiškiau negu bet kada 
pabrėžia vieną motyvą, kurį jo 
parodų recenzentai anksčiau 
visai neminėdavo arba paminėda
vo labai šykščiai — Petravičiaus 
darbų erotinį pobūdį. Šioje paro
doje matome, kad dailininkas 
čia nesidrovi žvelgti į šią temą 
atvirai ir nedviprasmiškai. Dau-
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guma darbų, kabančių ant šios 
galerijos sienų, rodo vyro ir mo
ters meilę bei tos meilės kulmina
ciją. Ši tematika eina per Petra
vičiaus kūrybą kaip raudonas 
siūlas nuo pat pradžios. Ingrida 
Korsakaitė, plačiai išnagrinėjusi 
Petravičiaus ankstyviausius dar
bus (ypač „Marti iš jaujos”, su
kurtą 1937 metais) ir priėjusi iš
vados, kad šie dailininko raižiniai 
užgriebia iš amžių glūdumos atei
nančias tautosakos šaknis, trum
pai dar pasakė: „Vyro ir moters 
meilė — pagrindinė V. Petravi
čiaus ciklo ,Marti iš jaujos’ idėja” 
(Gyvybinga grafikos tradicija, p. 
74). Tolimesniuose Petravičiaus 
darbuose ši idėja neblėso, bet au
go ir tarpo. Moters, vyro, gyvuli- 
jos (ypač buliaus) bei romantiškos 
augalijos figūros buvo Petravi
čiaus nuolatos vartojamos iš
reikšti jo jausmus bei filosofiją 
apie žmogų, gamtą, pasaulį. Kaip 
vyriškiui jo romantinio dėmesio 
centre, be abejo, yra moteris. 
Balio Chomskio ilgokose studi
jose apie Petravičiaus kūrybą 
randame ir tokį trumpą išsireiš
kimą: „Petravičiaus žemės religi-. 
joje moteris yra vyriausias kuni
gas” (Akiračiai, 1972, Nr. 3).

Pažįstant Petravičiaus asmenį, 
negalima nepastebėti, kad vyro ir 
moters kelių kryžiavimasis jo gal
vosenoje, kūryboje ir gyvenime 
visada grojo (ir dar vis groja) pir
muoju smuiku (arba, Chomskio 
žodžiais tariant, vargonais). Tai 
pati svarbiausia jėga, kuri suka 
jo kūrybinį ratą. Šioje parodoje 
petravičiška erotika pasiekė 
nedviprasmišką pažodiškumą, 
rodantį vyro ir moters meilę 
aiškiose erotinėse pozose. 
Žinoma, ši Petravičiaus roman
tika nėra „playboyiška”. Jis ją 
pažįsta tikroviškai, kur meilėje 
maišosi saldumas su kartėliu, 
svajonės su ištikimybe. Šalia pa
rodoje iškabintų paveikslų, iške
liančių džiaugsminguosius lyti
nių santykių momentus, yra ir 
kiti, kuriuose dailininkas prisi
mena savo numylėtos žmonos 
Aldonos paskutipiąsias dienas 
ligoninėje. Jam tos dienos buvo 
kita meilės kulminacijos pusė, 
kada jis turėjo išgyventi mylimos 
ir brangios gyvenimo palydovės 
netekimą. Aldonos atvaizdas 
parodoje atgyja ir savo jaunatviš
ku grožiu — grakščioje moters 
skulptūroje „Aldona Marija, 
1985”. Pagal paties Petravičiaus 
prisipažinimą, jo kūrybinei mote
riai pagrindinė inspiracija buvojo 
žmona. Aldonos veido bruožus 
galima atpažinti daugelyje at
vaizdų, vaizduojančių net ir uni
versalią moterį. Petravičius dar 
prisipažįsta, kad apie visokius 
„izmus”, kuriuos recenzentai 
atrado jo kūryboje, jis ne ką žino. 
Bet jis žino, kas jį traukia. 
Atrodo, kad labiausiai jį traukia

romantika — gamtos, pasaulio, o 
ypač moters. Todėl šios parodos 
proga reikėtų konstatuoti, kad 
pati svarbiausia Petravičiaus 
kūrybos versmė buvo ir yra ero
tinė jėga, nenumaldomu gaivališ
kumu verčianti jį žavėtis pasau
liu bei jo turtais ir pasireiškianti 
jo kūryboje įvairių simbolių, spal
vų ir tematikų srove. Taip kate
goriškai tvirtinant, žinoma, 
galima ir suklysti. Tačiau nepa
kenks tai iškelti, žinant, kad 
ankstyvesniųjų kritikų žodžiai 
buvo šykštūs šiai idėjai ir kad 
paneigus Petravičiaus mene vei
kiančią seksualinę jėgą, jo menas 
gali būti suprastas paviršutiniš
kai, neužgriebiant jo pagrindinių 
bruožų. Šioji Petravičiaus paroda 
Lubeznik galerijoje pabrėžia 
dailininko laisvę atskleisti savo 
mąstysenos esminę dalį be kom- 
promisų. Ji parodo jo neblėstantį 
prisirišimą prie savo meno tik
rųjų versmių bei variklių, kurie 
verčia jį nuolatos sugrįžti prie 
grožio, randamo visatoje, žemėje 
ir ypač motery.

Naujos knygos
• Anatolijus Kairys. AUKU

RAI IR ALTORIAI. Krikšto 
eilėraščiai. Chicaga: Lietuvių li
teratūros bičiuliai, 1987. Iliustra
vo Vladas Vijeikis. Spausdino 
ViVi spaustuvė Chicagoje. 
Tiražas — 1200 egzempliorių. 96 
psl. Kaina — 5 dol. Gaunama 
„Drauge”.

Kaip nurodo knygos antrinis 
pavadinimas, tai yra rinkinys 
eilėraščių Lietuvos krikščionybės 
tema, išleistas Lietuvos krikšto 
jubiliejiniais metais. Autorius 
siekia Lietuvos istoriją ir jos 
dvasines permainas plačiai 
aprėpiančio žvilgsnio, kuris įimtų 
ir tikinčio lietuvio dabartį. 
Rinkinio eilėraščiai sugrupuoti į 
tris pagrindines dalis: Krikštas 
prieš krikštą, Viešpaties metai, 
Ilgoji krikšto gatvė. Jie stabteli 
ties kai kuriais, mūsų akimis 
reikšmingais, tautos istorijos 
etapais, o taip pat stengiasi 
užgriebti dieviškosios tikrovės, 
Kristaus įvykio atšvaitus da
bartinėje mūsų sąmonėje. Pir
masis rinkinio eilėraštis „Balta 
vėlė” piešia pasaulį prieš krikštą;
Žaliavo žemė ir vanduo ir vėjas. 
Rasa ir saulė ant žiedų ilsėjos. 
Žydėjo medis, krūmas ir gėlė.
Be vietos klaidžiojo balta vėlė. (p. 7)

Tolygiais gamtos motyvais viso
je pirmojoje dalyje „Krikštas 
prieš krikštą” vaizduojama 
žmogiška dvasinė būklė, na
tūraliai pasiruošusi dieviškąjį ap
reiškimą priimti ir laukianti jo 
atėjimo. Tai ypač ryšku trijų ei
lėraščių cikle „Pagoniškosios 
idilės”. Antroji dalis „Viešpaties 
metai” ir trečioji — „Ilgoji krikš-

Leonardas Žitkevičius
Nuotrauka Vytauto Maželio

IŠKELIAVIMO DULKĖS

Pučia vėjas nuo tėviškės vartų, 
Kad išklystančią širdį privertų 
Prie lelijų ir dilgių dulkėtų.
Pučia vėjas, kad kelias dulkėtų.

Ir tegu. Tegu priveria širdį. 
Tegu dilgės ją veriamą girdi. 
Te lelijos į saulę vėl kelias, 
Kai toli nudulkėjęs bus kelias.

VAIDUOKLIS MINKŠTAM PATALE

Aš atsivežiau kaimo vaiduoklį
Į šį didelį miestą.
Aš vaiduoklį ištraukiau iš jaujos
Į šviesų pasaulį,

Kad valgytų skanų pyragą
Ir gailėtųs ragaišio,
Kad miegotų minkštam patale, 
O sapne jam vaidentųsi jauja.

BRANDOS EGZAMINAI

Buvau aš Biržų gimnazistas 
Ir tebesu lig šių dienų. 
Tariaus gyvenimą pažįstąs, 
Bet nežinau, kur gyvenu.

Išplaukt nemoku iš Agluonos, 
Kurią už marių palikau. 
Užkonservuotas josios kluonuos, 
Brandos egzaminus laikau.

Ir vis dar žalias, vis dar jaunas,
Vis nesubrendęs tebesu,
Nors ant pečių vis metai kraunas, 
Kuriuos taip kantriai aš nešu.

KRINTA LAPAS

Krinta lapas rudenio spalvos. 
Gležnos krūtys gundančios Ievos. 
Ir žaltys jau nebėra žaltys, 
Tiktai laumė ragana viltis.

Apžavėjo taip jinai tave,
Kad laimingas būtum apžave: 
Netikėtum krintančiu lapu 
Ir mylėtum visa, kas trapu.

„Draugo” 1987 metų kultūrinio priedo turinys
(Atkelta iš 4 psl.)

DIKINIS, Algimantas ir Marija LE- 
MEŠYTĖ-DIKINIENĖ. Prisimenam
Antaną Rūką 7.18

RAILA, Bronys. „Paskutinis” trečiafron- 
tininkas (Kostas Korsakas) 2.7

KULTŪRINĖ VEIKLA

I

a. ir a. Akademija Antanui Maceinai 
prisiminti 9.26

a. 11. Geresnis yra gero priešas 1.31
a. 11. Jaunimo centras — namai 11.21
a. 11. Krikščioniškas ir lietuviškas rūpestis 

Ateitininkų studijų dienose 7.25
a. 11. Vakaras su Saulium Tomu Kondrotu 

2.21

to gatvė” apmąsto lietuvių tautos 
istorinį likimą, krikštą priėmus, 
kartu su jo atnešta ir kančia, 
ir palaima. Skaitytojui rinkinys 
bus įdomi tam tikros religinės 
jausenos išraiška, sėmusi pa
vidalą iš šiais metais mūsų 
švenčiamos Lietuvos krikščiony
bės sukakties temų sferos.

Viktoras Petravičius Be pavadinimo 
Aliejinė grafika, 1986

Apie Lietuvių Fondo pelno paskirstymą 
pasisako Stasys Baras 6.27

„Ateities” akademinio savaitgalio 
belaukiant — pokalbis su Milda 
Tamulioniene 10.24

Ateities akademinis savaitgalis 10.10
BAUŽYS, Juozas. Krikščionybės sukaktis 

ir lietuviškas žodis (Akademija ir 
literatūros vakaras Chicagoje) 12.19 

BAUŽYS, Juozas. Rūpestis lietuvių tautos 
išlikimu (Septintasis „Ateities” 
akademinis savaitgalis) 11.28; 12.5 

BINKEVIČIŪTĖ-GUČIUVIENĖ, A.
Australijos lietuvių dienos 1.31 

BRADŪNAS, Kazys. Grožinės literatūros 
leidybinė etika 7.18

BRADŪNAS, Kazys. Lietuvių Fondas ir 
išeivijos aukso amžius 6.27

BRAZDŽIONIS, Bernardas. „O gyvenimo 
procesija vis eina ir eina” 4.25

C. G. Poezijos dienas pasitinkant 5.16 
Dr. Dovydas Fainhauzas Balzeko muzie

juje 3.7
DUNDZILA, Vilius Lukas. Dėl Madison

— Vilniaus susigiminiavimo 4.4 
„Freedom to Read” žymuo Tomui 

Venclovai 10.3
g. M. Lembertienė — A. Barono novelės 

mecenatė 10.31
GRIEŽĖ, Stasys. Planas, kaip šįmet baigti 

telkti LF ketvirtą milijoną 7.25
Iš Algimanto Mackaus knygų leidimo fon

do veiklos 4.25
Iš Ateities literatūros fondo veiklos 12.19 
JASAITIENĖ, Birutė. Jaunimo ansamblis 

„Grandis” 11.21
JUODVALKIS, Antanas. Spaudos ir radi

jo vaidmuo Lietuvių Fondo augimui 
6.27

Kas naujo Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje? 5.30; 7.11

k. brd. Sukaktuvinė akademija ir 
literatūros vakaras 11.14

KILIUS, Povilas. Lietuvių Fondas — 
finansinė institucija lietuvybės išlai
kymui 6.27

KUBILIŪTĖ, Ramunė. Septintoji JAV LB 
Kultūros tarybos Premijų šventė 4.25 

liet. Kultūros ir propagandos gastrolės po 
Europą 4.25

Lietuviškų knygų leidyba angliškai 7.25 
Lituanistikos instituto suvažiavimo pro

grama 10.3
LIULEVlClUS, Arūnas. Ateitininkai 

Jaunimo centre 11.21
MASILIONIS, Juozas. Chicagos 

aukštesnioji lituanistikos mokykla 
11.21

mdr. Saulius Tomas Kondrotas Chicago
je 2.7

PAUŽUOLIS, Antanas. Skautai ir 
Jaunimo centras 11.21

PETERSONIENĖ, Stasė. Pedagoginis li
tuanistikos institutas 11.21

PLAČAS, Juozas. Dariaus Girėno 
mokykla 11.21

P. M. „Margučio” renginiai 7.25
Poezijos spektaklis Bostone 4.4

PRUNSKIS, Juozas. Keturioliktoji poezi
jos šventė Chicagoje 6.6

PRUNSKIS, Juozas. Žodis JAV LB 
Kultūros tarybos Premįjų šventėje 4.25

Pr. V. Kol entuziazmas dar neataušęs 
1.10

RAUCKINAS, Stasys. Pirmąją Lietuvių
Fondo valdybą prisimenant 6.27

RAZMA, Antanas. Lietuvių Fondo pavyz
dinga pradžia 6.27

REMIENĖ, Marija. Lietuvių Fondo vajai
6.27

ROCIŪNAS, Vacys. Kun. dr. Juozas 
Prunskis — žurnalisto premijos 
laureatas 3.28

SEMĖNIENĖ, Stasė. Prof. Petras Stanlis 
apie Robert Frost 5.9

STEPONAVIČIŪTĖ, Ramona. Studentai 
ir Lietuvių Fondas 6.27

Temos Santaros — Šviesos suvažiavime 
7.25

Vydūno jaunimo fondo knygų leidyba 4.11 
VOLERTAS, Vytautas. Plaukė metai ir 

pinigai (Lietuvių Fondas ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė) 6.27

VOLERTAS, Vytautas. Premijų šventė
3.28

ŽYGAS, Juozas. Jaunimo centras 
Chicagoje — lietuvybės židinys 11.21

ŽYGAS, Juozas. Septintosios Premijų 
šventės laukiant 3.28

ZAILSKAITĖ, Aldona. Gėrėme iš savų 
šaltinių (Ateitininkų studijų dienos) 
9.19 ir 9.26

SUKAKTYS

BRAZDŽIONIS, Bernardas. „Apie 
Maironį negalima kalbėti puse lūpų" 
(125 gimimo metinėms) 10.31

C. G. Ir Jonui Minelgai septyniasdešimt 
9.19

GERULIS, Eugenius. Dailininko Antano 
Petrikonio mirties sukaktis 10.31

JUODVALKIS, Antanas. Jonas 
Borevičius, S.J. — 50 metų Dievo ir 
žmogaus tarnyboje 10.24

K. D. Balio Sruogos 40 metų mirties 
sukaktis Lietuvoje 12.31

NAKAS, Alfonsas, Laiškas 85-to gimta
dienio sulaukusiam Vytautui Alantui 
6.6

SRUOGAITĖ - BYLAITIENĖ, Dalia. Sofi
ja Kymantaitė — Čiurlionienė (1886 — 
1958) 1.3

Stasio Šimkaus šimtąsias gimimo metines 
pasitinkant 1.31

NEKROLOGAI

a. 11. Antanų Maceiną „namolei” palydint 
2.7

MARKELIS, Adolfas. Ne visiems lygiai 
(Adolfas Sprindis) 1.31

PRUNSKIS, Juozas. Rašytoją Mariją 
Aukštaitę palaidojus 7.3

ŠLAPELYTĖ-SIRUTIENĖ, Gražutė. 
Vilnietiškas sudiev! Jeronimui Ci
cėnui iškeliavus Anapus) 11.14
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„Draugo” 1987 metų kultūrinio priedo turinys
BENDROS TEMOS

a ir a. Kultūros istorijos lapai — tik po 
ideologine danga? (Julįjos Tverskaitės 
— Maceinienės dienoraščiai) 10.3

a. 11. Tautinė atmintis ir vaizdiniai 6.13 
jp. Ar Adomas Mickevičius pritartų 

Molotovo — Ribbentropo paktui? 12.5 
jp. Naujas „Gimtasis kraštas” — idilė tabu 

rėmuose 9.5
jp. Nepriklausoma kultūra klesti Lenki

joje 6.6
jp. ŠepetyB ir Petkevičius reaguoja i melo 

viešpatiją 2.28
KAZIMIERAITIS. B. Lenkijos pogrindžio 

didžiausios leidyklos sukaktis 10.31
K. G. Griškevičius kritikuoja kultūri

ninkus 6.20
kž. „Atvirumo” žodžių potvynis ir žodžių 

krizė 10.24
kž. Čekų rašytojas apie Gorbačiovo refor

mas 12.12
kž. PEN klubo Kalinamų rašytojų 

komiteto pranešimas 12.5
NAKAS, Viktoras. Ateitininkai išeivijoj 

ir dabartinė Lietuva 9.12
pdg Kuo pavadinsi, nepagadinsi 5.30
PEN rezoliucija pasmerkia lietuvių in

teligentijos persekiojimą 7.3
p. r. Ar tautinė kultūra reikalinga 

nepriklausomos valstybės? 2.14
Pr. V. Ko pageidauja skaitytojai 5.30
Pr. V. Nei smerktini, nei girtini reiškiniai

2.28
Pr. V. Prie laisvės dainiaus paminklo 12.5 
visk. Vilniaus — Madisono „seserystė” — 

dezinformacijos festivalis 3.21

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

aj „Atsinaujinimo eroje” — sena giesmė 
apie religiją 1.17

BAGDANAVIČIUS, Vytautas. Lietuviai 
ekumenistai 5.2

BAGDANAVIČIUS, Vytautas. Naujas 
Palaimintasis ir kliūtys jam sutikti 
6.20

JUODVALKĖ. Eglė. „Hear us, o Lord"
7.18

JUODVALKĖ, Eglė.. Netrafaretiniai 
prašymai 10.3

JUODVALKĖ, Eglė. Lietuvos krikščiony
bės sukaktis Paryžiuje 12.19

KEZYS, Algimantas. Ko nėra Pradžios 
knygoje pasakyta apie pirminį žmogų?
5.23

KEZYS, Algimantas. Naujai atrastina 
sena teologija (Vytauto Bagdana- 
vičiaus Tomo Akviniečio dorovės 
mokslas) 3.14

K. G. Anilionis apie religijos laisvę 12.31
K. G. Krikščionybė ir tautiškumas 

Lietuvos istorijoje 11.28
kž. Lietuvių „dvasingumo” apraiškos ir 

versmės 11.7
MIKOLAITIS, V. Dėl Joseph Fitzmyer 

knygos recenzijos 5.23
PAŠKUS, Antanas. Į ką mus kviečia 

tautos krikštas? 12.24
P. G. Apie Bažnyčią Lietuvoje 6.20
SKRUPSKELIS, Kęstutis. Ateitininkai ir 

moralinė kapitalizmo kritika 1.31
SKRUPSKELIS, Kęstutis. Blogio pro

blema Maceinos Jobo dramoje 10.3
TRIMAKAS, Kęstutis. Būties, gėrio ir 

blogio paslaptis įžvelgusiojo paslaptis 
(Antanas Maceina) 9.26

V. Bgd. Ar modernus žmogus gali tikėti 
prisikėlimu? 4.18

V. Bgd. Ką reiškia Kalėdų paslaptis 12.24

ISTORIJA

BAGDANAVIČIUS, Vytautas. Popiežius 
Pijus V, Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Žygimantas Augustas ir Maskvos 
caras Jonas Žiaurusis 2.28

BARDACH, Juliusz. Lietuvos krikštas (Iš 
lenkų kalbos vertė Kazys Almenas) 
620BLYNAS, Marijus. Kas statydino Sv. 
Onos bažnyčią Vilniuje? 4.4

DAINAUSKAS, Jonas. Lietuvos istorijos 
klausimai tarptautiniame kolokviume 
Romoje 11.14

FAINHAUZ, David. Retų knygų skyrius 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
10.10

K. G. Istorija, viešumas ir vadinamieji 
ekstremistai 10.17

K. G. Siūloma nauju žvilgsniu vertinti 
Lietuvos praeitį 12.19

K. G. Viešumas, baltosios dėmės ir 
demonstracijos Vilniuje 10.10

LIULEVIČIUS, Vincentas. Nepriklau
somos Lietuvos vyriausybių ir pre
zidentų numeracijos klausimu 3.7

Pr. V. Jei kaltas, tai tik likimas 12.19
VALKAVIČIUS, Vincas. Lietuvių imi

gracijos istorijos daktaratai JAV 
universitetuose 10.24

ĮVAIRŪS mokslai

BALYS, Jonas. Moterys ir gyvatės 
(žalčiai) — Baltiškos kilmės pasaka ir 
jos giminaičiai; Pasaulinis motyvo 
išplitimas 9.5

Baltų studijų konferencija Stockholme
5.30

Daugasmenio žmogaus integravimas hip
noze 1.31

DAUGINTIS, Petras. Kapitalizmas 
popiežių socialinėse enciklikose ir 
kituose dokumentuose 1.24

GAIDA, Pranas. Dabarties lietuvio 
gydytojo misija 1.17

Galaktiniai lankai erdvėje 5.30
GIMBUTAS, Jurgis. Lietuvos pilių ar

cheologas Karolis Mekas 1.17

GIMBUTIENĖ, Marija. Pasikalbėjimas 
apie Kernavės miestą, Vilniaus 
katedras ir Perkūno šventyklą 4.4

Gimstanti galaktika 6.6
KLIMAS, Antanas. Kelios lietuvių kalbos 

mįslės 3.14
Ma. Mokslininkas iš Australijos lietuvių 

bendruomenės 1.10
MELNIKAS, P. Kapitalizmas ir 

ekonominiai ciklai 3.14
Naujoji supernova 5.23
Naujos planetų sistemos 4.25
PABEDINSKAS, Jonas. Skurdas ir 

išmalda, ekonominė laisvė ir moralinė 
pareiga 1.24

(p. r.) JAV etninės mažumos skinasi kelią 
į mokslą 3.21

PRUNSKIS, Juozas. Naujas mūsų 
inžinierių ir architektų proveržis 3.21 

RADŽIUS, Aleksandras. Asteroidų var
dyne pasižvalgius 11.7

RADŽIUS, A. Jau ir Vilnius orbitoje 4.18 
SAMULEVIČIUS, Valdas. Kai kurie 

šiuolaikinių kapitalistinių ir 
komunistinių ekonominių sistemų 
bruožai 2.21

TYRUOLIS, Alfonsas. Viktoro Fal- 
kenhahno įnašas į lituanistiką 7.11

V. Bgd. Platus dr. Juozo Meškausko 
žvilgsnis į medicininę praktiką 7.25

ZAILSKAITĖ, Aldona. Anapus išmaldos
1.24

MENAS, PARODOS,FILMAI

a. m. Šiemetinė tarptautinė dailės paroda 
Chicagoje 6.13

a. m. Viktoro Petravičiaus dailės darbų 
paroda 6.13

a. m. Vytauto O. Virkau dailės darbų 
paroda 3.14

Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos 
sukaktuvinė paroda 5.2

Apie naujai kylantį pluoštini meną 11.28 
Arūno Žebriūno filmas Chicagoje 2.7 
BIGELYTĖ - SILVERMAN, Jūratė.

Apie seriją „Apsvarstymai laiko” 4.18 
ČERKELIŪNIENĖ, Rima. Marytės Gai- 

žutienės paroda New Yorke 12.24 
DAUGĖLA, Kazys. Fotografas žiemą 2.21 
DAUGĖLA, Kazys. Fotografas pavasarį 

5.9
DAUGĖLA, Kazys. Fotografas vasarą

7.18
DAUGĖLA, Kazys. Fotografas rudenį 

10.3
Dickinson College ekslibrių konkursas 

5.23
Elenos Urbaitytės naujosios kūrybos 

paroda 11.7
JAUTOKAITĖ, Saulė. Dailininką Povilą 

Puziną prisimenant 10.17
JAUTOKAITĖ, Saulė. Dailininkės 

Jūratės Bigelytės-Silverman paroda 
Čiurlionio galerijoje 5.16

JAUTOKAITĖ, Saulė. Dailininko 
Broniaus Murino paroda 10.10

JAUTOKAITĖ, Saulė. Dailininko Prano 
Gailiaus paroda 10.24

JAUTOKAITĖ, Saulė. John Singer 
Sargent (1856 - 1925)4.11

JAUTOKAITĖ, Saulė. Lėlės užėmė 
Čiurlionio galeriją 4.25

JAUTOKAITĖ, Saulė. Lietuvių 
dailininkų „Paroda ‘87” 3.21

JAUTOKAITĖ, Saulė. Tarabildų meno 
paroda Chicagoje 1.3

JAUTOKAITĖ, Saulė. Turkijos sultono 
Suleimano laikų paroda 10.10

JURGUTIENĖ, Danguolė. Lietuvių 
religinio meno paroda Detroite 12.5 

JURKUS, Paulius. Albinas Ėlskus — 
vitražų meistras 3.28

JURKUS, Paulius. Neramios dailininko 
Juozo Bagdono drobės 4.4

Ką atveža dailininkas Pranas Gailius? 
(Pokalbis parodų išvakarėse) 9.19

k. brd. Dail. Bronė Jameikienė kūrybinga 
Havajuose 1.31

KEZYS, Algimantas. Dailininką Bronių 
Muriną prisimenant 2.14

KEZYS, Algimantas. Dvasios giedra 
drobėse (Broniaus Murino paroda)
10.10

KEZYS, Algimantas. Lietuvių fotografų 
parodoje pasižvalgius 10.31

KEZYS, Algimantas. Lietuvos fotografai 
vyrauja 5.30

KEZYS, Algimantas. Vakaronė su 
dailininku Rolandu Poška 1.24

KEZYS, Algimantas. Viktoro Petravi
čiaus 1987 m. paroda Lubeznik gale
rijoje 12.31

kž. Naujas lietuviškas filmas pagal Sar- 
tre’o pjesę 4.11

LUKIENĖ, R. Broniaus Murino paroda 
atidaro Čiurlionio galerijos 1987 — 
1988 sezoną 9.12

LUKIENĖ, Ramunė. Pasaulinės 
ekspozicijos (Algimanto Kezio 
fotografijų paroda) 11.28

MATRANGA, Viktorija. Telesforą Valių 
prisimenant 11.28

MIKUTAITIENĖ, Janina. Nuo lino 
sėklos iki margaspalvio audinio 
(Lietuvių tautodailės instituto 
Chicagos skyriaus paroda) 11.28 

Pabaltiečių meno paroda Ohio 
valstybiniame universitete 12.5 

Premija kun. Juozui Domeikai 5.23 
Pr. V. Valdžia ir meno kriterjjai 7.3 
Pr. V. Tradicinės dienos parodoje Los 

Angeles 7.11
Rimanto Dichavičiaus paroda Čiurlionio 

galerijoje 12.5
R. L. Jūratė Bigelytė Čiurlionio galerijo

je 4.18
rs. TV „Airierikos" kritikai ir sovietinė 

tikrovė 4.4
RUDAITIENĖ, Ritonė. Dailininkė Ada 

Korsakaitė-Sutkuvienė 4.25

Susipažinimo vakaronė bu dailininku 
Rolandu Poška 1.10

TAMAŠAUSKAS, Algimantas. Klasiciz
mas modernioje architektūroje 7.3

TAMOŠAITIENĖ, Anastazija. Lietuvių 
audiniai laiko tėkmėje 10.17

Vasario 16 paroda Čiurlionio galerijoje 
2.14

MUZIKA, KONCERTAI, 
PLOKŠTELĖS
BIELSKUS, Mindaugas. Mūsų 

menininkų iš Vakarų Vokietijos 
pasirodymas Chicagoje 4.4

BINKEVIČIŪTĖ-GUČIUVIENĖ, A. 
Australas, dainuojąs lietuviškai 
(Gregory Martin) 1.10

Dariaus Lapinsko naujoji opera „Rex 
Amos” (Pokalbis su kompozitorium 
Darium Lapinsku) 5.16

DRUNGA, Mykolas. Iš paskutiniųjų 
šypsosi mūza (Antano Rekašiaus 
muzikos plokštelė) 5.23

DRUNGA, Mykolas. Koncertas, kuris 
laukė publikos (Diana Vyteli, Antanas 
Pavasaris, Aldona Stempužienė ir 
Algirdas Brazis) 4.11

DRUNGA, Mykolas. Lietuvių operos 
„Parduotoji nuotaka” 5.2

DRUNGA, Mykolas. Perlai užkampyje 
(Krikščionybės jubiliejaus koncertą 
apmąstant) 12.24

DRUNGA, Mykolas. Stasio Šimkaus 
šimtmetis Chicagoje 10.17

JAUTOKAITĖ, Saulė. Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus simfoninio 
koncerto laukiant 11.7

JAUTOKAITĖ, Saulė. Kompozitorius 
Bedrich Smetana ir jo „Parduotoji 
nuotaka” 4.18

Juoz. Pr. Imperinio kvinteto koncertas 
4.11

Juoz. Pr. Rečitalis St. Xavier kolegijoje 
5.2

Juoz. Pr. Simfonijos orkestro koncertas
5.23

KAROSAITĖ, Violeta. Dėl baleto opero
je 5.23

Lenkijos naujoji muzika Loop Group ir 
Lira dainininkų koncerte 6.6

LIEPAS, Stasys. Kompozitoriaus 
Jeronimo Kačinsko vėliausios kūrybos 
perklausoje 5.16

Lietuvių muzikos sąjungos Muzikinė 
komisija. Išleisti Lietuvos krikščiony
bės jubiliejinių metų giesmynai
3.28

m. Atvyksta Arvydas ir Nelė Paltinai 4.11 
„Operečių karalius” — Harald Serafin

1.24
Pr. V. Koncertas pokyliautojams (Audronė 

Simonaitytė-Gaižiūnienė Los Ange
les) 11.28

ptr/ Vilijos Mozūraitytės, Ramintos 
Lampsatytės-Kollars ir Mykolo Kol
lars koncertai 3.7

PUŠKORIUS, Kazimieras. M. Tado 
Navicko albumas fortepijonui 11.14

SKAISGIRYS, Kazys. Jaunimo draugas 
Faustas Strolia 3.28

ŠIMKUS, AlgiB. Kaip ąžuols drūta prie 
Nemunėlio ... (Kompozitoriaus Stasio 
Šimkaus 100 metų gimimo sukakties 
minėjimai Lietuvoje) 5.16

ŠIMKUS, Algis. Mūsų menininkų iš 
Vakarų Vokietįjos pasirodymas Miami 
4.4

VIDŽIŪNIENĖ, Rūta Klevą. Sparnuoto 
žodžio ir garso jungtuvės 5.2

Vilija Mozūraitytė — Richard Strauss 
dainavimo konkurso laimėtoja 1.31

V. M. Dariaus Lapinsko „Rex Amos" 6.6 
ŽYGAS, Juozas. „Parduotoji nuotaka” 

lietuvių scenoje 4.11

TEATRAS

AL Liubimovo „Maras” New Yorko pašo
nėje 12.24

A. R. Mintys po Teatro festivalio Chicago
je 1.10

A. S. Paryžiečių spektaklis apie Nijolę 
Sadūnaitę 12.19

BINKEVIČIŪTĖ - GUČIUVIENĖ, A. 
Lietuvis australų teatruose (Algis 
Butavičius) 11.14

BINKEVIČIŪTĖ-GUČIUVIENĖ, A. 
Lietuvių teatrai Australijoje 10.10

BLEKAITIS, Jurgis. Henriką Kačinską 
minint 2.14

DRUNGA, Mykolas. Ir vėl derlius An
tram kaime 10.24

DRUNGA, Mykolas. Režisieriau, prašom 
į sceną! (Keli žodžiai apie Jurgį 
Blekaitį) 3.28

Juoz. Pr. CHICAGOS TEATRUOSE: 
Futuristinė poatominė vizįja (Betawulf);

Sherlock Holmes istorija scenoje (The 
Crucifer of Blood); Miško fantazija (The 
Wind in the Willows) 1.10

Moters tragedija šeimos paslapty (Angel 
Street); Humoras daugiabučio 
kasdienybėje (Prisoner of Second 
Avenue) 1.17

Apalačų kalnų folkloras (Diggory's Rag 
and Other Talės by Annabel Thomas)
1.31

Avangardinis absurdo spektaklis 
(Chromaman); Trijų kartų moterys 
(Eleemosynary) 2.14

Šiaurės Airijos tragedija (Remembrance); 
Generacijos drama (Ghost on Fire) 2.21

Filosofiška komedija (Jumpers) 3.14
Vindsoro kūmutės Chicagoje (The Merry 

Wives of Windsor) 3.21
Muzikinė komedija apie vienuoles 

(Nunsense) 4.4
Avangardinis spektaklis apie Picasso (She 

Always Said, Pablo) 4.11
Dvi ramios dramos (The Patter of Tiny 

Mice; The Lover) 4.18

Gundymų komedija (Boney Kern) 5.16 
Besikapojančių šeimų komedija (Private

Lives) 5.23
Ateivių drama (Rags) 5.30
Melodinga operetė (The King and I);

Premijuoti Chicagos dramaturgai 6.6
Solistės, šokėjos — kaip bitės (Beehive); 

Vienišųjų komedija (Love Seen); 
Sanatorijos komedija (Ravenswood) 7.3

Baigiančių universitetą miuziklas 
(Doonesbury) 7.18

Lietuvaitė miesto centro scenoje (Expiring 
Minds Want to Know); AIDS tragedi
ja (The Normai Heart) 7.25

Operetė „Oklahoma”; Miuziklas apie 
Seurat (Sunday in the Park with 
George) 9.5

Dainų, humoro, baleto pynė (Sugar 
Babies) 9.19

Tragiškos lemties drama (Woyzeck); 
Maras ir humoras (Red Noses) 10.24

Maniakas eksperimentinėje dramoje (The 
Triumph of the Spider Monkey) 10.31

Vodevilio komikų duetas (Rollin’ with 
Stevens and Stewart); Lietuvis 
vadovauja profesionalų kolektyvui (A 
Gift. for Jesus) 11.21

Anglų klasiko komedija (She StoopB to 
Conąuer) 12.12

Dickenso Kalėdų vaidinimas (A 
Christmas Carol) 12.19

Turtinga muzikinė komedija (La Cage aux 
Folles) 12.31

K. D. Balio Sruogos „Kazimieras Sapiega” 
Vilniaus teatre ir baltų dramų an
tologijoje 3.28

koresp. Ne tik linksmina, bet ir moko 
(Pokalbis su Antro kaimo prievaizda 
Algirdu Titum Antanaičiu) 10.3

koresp. Dviejų vaidinimų belaukiant 
(Kosto Ostrausko „Čičinskas” ir An
tano Gustaičio „Kaip velnias prisivilio
jo Fortūnato Klibo sielą") 4.25

LANDSBERGIS, Algirdas. Apsilankymas 
Londono scenose 7.11

LANDSBERGIS, Algirdas. „Kai Lietuva 
valdė pasaulį” New Yorko scenoje 
12.19

MELNIKAS, Petras. Prisimenant 
„Kristaus kančias” Kaune 4.11

NAKAS, Alfonsas. „Amadeus” — 
Kaleidoscope teatro šedevras 2.21

NAKAS, Alfonsas. „Godspell” — dar 
vienas Kaleidoscope perlas 5.23

NAKAS, Alfonsas. Gražios moterys, au
dinių kailiniai, balkonas ... 12.24

NAKAS, Alfonsas. Imponuojantys Strat- 
fordo festivalio skaičiai 4.18

NAKAS, Alfonsas. Kaleidoscope 
„Brighton’Beach Memoirs" 10.24

NAKAS, Alfonsas. Kaleidoscope drama 
apie kurčnebylius ir kitkas 4.18

NAKAS, Alfonsas. „Mother Courage” — 
Brechto karas prieš karą (Stratfordo 
festivalis) 7.25

NAKAS, Alfonsas. Stratfordo festivaly: 
elegantiškas „As You Likę It” 
pastatymas 9.5

NAKAS, Alfonsas. Stratfordo festivaly: 
Romeo ir Julieta po keturių šimtmečių
7.18

NAKAS, Alfonsas. 35-tą Stratfordo 
festivali pasitinkant 2.28

rž. Jono Jurašo spektaklis Muenchene
1.10

T. Vokiečių kritikai apie Jurašo spektaklį 
2.14

Teatras Aušros Vartų parapijoje, New 
Yorke 5.23

LITERATŪRA

ab. Naujas vardas Aloyzo Barono 
konkurse (Laimutė M. Tornau) 9.26

a. 11. Apie Maironio estetiką ir tautinį 
savitumą (Vandos Zaborskaitės 
monografija) 10.21

a. 11. Poetinis žodis ir literatūriniai 
rūpesčiai (Judita Vaičiūnaitė ir 
Vytautas Kubilius Chicagoje) 10.3

ALĖ RŪTA. Poezija — vilties ir gyvybės 
šaltinis (Bernardui Brazdžioniui LB 
literatūros premijos proga) 3.28

Aloyzo Barono vardo novelės konkurso 
premija — Sonei Pipiraitei Tomarienei 
5.9

BRADŪNAS, Kazys. Prie poeto Antano 
Jasmanto stabtelėjant 9.26

GIRDŽIUS, Pranas Dom. Deimančiukai 
(Iš spaudai paruošto rankraščio apie 
Maironį) 3.21

GRINCEVIČIUS, Česlovas. Kalbant 
poetiškomis Bradūno eilutėmis 6.6

Henriko Nagio poezija angliškai 4.25 
„Išėjęs negrįžti” pasitinkant (Knyga apie

Marių Katiliškį) 5.9
jp. Čekų poetas kalba lietuviams 

rašytojams 3.14
jp. Kolektyvizacija — lietuvių literatūroje 

ir Grossmano romanuose 5.9
jp. Pjesė apie Lietuvos Brastos sutartį ig

noruoja Lietuvą 7.18
jp. Tomas Venclova — kontrpropagandos 

taikinys 3.7
KAZIMIERAITIS, B. Rusai skuba 

spausdinti uždraustuosius 9.19
K. G. Ne taip lengva bus atitaisyti žalą 

2.21
K. G. Tebecenzūruojama ... 7.11 
KOJELIS, Juozas. Brazdžionis — lietuvių 

tautos poetas 6.13
kž. Rumunų poetas apie literatūrą ir 

totalitarizmą 5.30
kž. „Socialistinis realizmas” — klestinti 

ar merdinti teorija? 9.12
LANDSBERGIS, A. Kubilius nagrinėja 

Brazdžionį ir „socializmą” 5.23
LANDSBERGIS, A. „Literatūra ir 

menas” ekskomunikuoja Kondrotą 1.3
LĖTAS, Leonas. Akinančiai baltas 

šviesumas (Broliai Adolfas ir Jonas

Mekai tarp literatūros ir kinematogra
fijos) 5.2

LĖTAS, Leonas. Atvirutė Ilonai ir 
Violetai 7.11

LIEPAS, Stasys. Erotinės meilės apžavai 
Antano Gustaičio vėliausioje 
humoristikoje 3.7

1. m. Judita Vaičiūnaitė ir Vytautas 
Kubilius Chicagoje 9.5

LRD 1985 m. grožinės literatūros premi
ja dviem autoriam — Pauliui Jurkui ir 
Česlovui Grincevičiui 3.14

LRD valdybos pranešimas 1.24 
MARKELIS, Adolfas. Aloyzo Barono 

septyniasdešimtmetis 6.13
M. Dr. Tomas Venclova apie jaunąjį 

Pasternaką 7.3
MELNIKAS, Petras. Kavalerija moder

naus karo audroje — Claude Simon 
„Flamandų kelias” 7.25

MELNIKAS, Petras. Tremtis ir savęs 
pasmerkimas neveiklumui (Cesar 
Pavese „Kalėjimas”) 2.21

MELNIKAS, Petras. Vizįja, „velniška” in
triga ir pamišimas Luigi Malerba 
romane „Gyvatė” 5.9

Nauja Tomo Venclovos knyga (Unstable 
Eųuilibrium: Eight Russian Poetic 
Texts) 1.31

NELSIENĖ, Angelė. Kur prasidėjo Ber
nardo Brazdžionio gyvenimo kelionė? 
6.13

Pabaltijo temos PEN suvažiavime 
Šveicarįjoje 7.11

PIPIRAITĖ-TOMARIENĖ, Sonė. Erelių 
vakarinis lakiojimas 6.13

Pr. V. Su raibuoju sakalu į Kaliforniją
12.31

S. S. Trys stulpai scenoje — literatūros 
vakaras Philadelphijoje 5.16

STAKNIENĖ, Alina. Baltų literatūrų 
konferencįja 6.20

STAKNIENĖ, Alina. Literatūra Santaros 
— Šviesos suvažiavime 11.7

ŠILBAJORIS, Rimvydas. Marcelijaus 
Martinaičio „Kukučio baladės” 12.12 

TYRUOLIS, Alfonsas. Maironis kaip 
poezįjos vertėjas 10.31

TYRUOLIS, Alfonsas. Prūsų ir Lietuvos 
’ krikštas Otokaro II planuose (Dantės 
„Dieviškosios komedijos” Skaistyklos 
VII giesmės komentaras) 11.14

Tomo Venclovos kūryba Lenkijoje 7.18 
VAIČIULAITIS, Antanas. Pulgio 

Andriušio (1907 — 1970) apysakos 
„Anoj pusėj ežero” 9.19

V. Bgd. Apie poetą Robert Frost Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 5.30

POEZIJA

AISTIS. Jonas. Kūčios 12.24
ALEKSA, Vainis. Pirmasis ciklas iš 

jaunųjų poezijos rinkinio Keturi 3.21 
ANDRIEKUS, Leonardas. Eilėraščiai iš 

rinkinio Balsai iš anapus 11.14
ANDRIEKUS, Leonardas. Šventoji ugnis; 

Protėviai 6.6
BACHMANN, Ingeborg. Iš „Temos ir 

variacijos” (vertė A. Tyruolis) 5.30 
BARONAS, Aloyzas. Reklama; Generaci

ja; Horizontas 6.27
BENJAMIN, Laszlo. Nepaliaukite budėti 

(vertė Povilas Gaučys) 5.9
BOGUTAITĖ, Vitalija. Ištraukos iš ciklo 

„Kelionė” 12.12
BOUMI - PAPPAS, Rita. Varna (Stalinui) 

(vertė Edita Nazaraitė) 7.3
BRADŪNAS, Kazys. Apeigos tautos 

šventėje; Tarp vandens ir židinio; 
Sukilimas; Tėvynė 2.14

BRADŪNAS, Kazys. Tėviškės medžiai; 
Vakaras; Kaip man dabar; Genties 
komunija; Pasilenk; Žodis, kaip 
Dievas; Pasaulio platybėse; Šimtmečių 
ūgiai; Obuoliai 5.16

BRADŪNAS, Kazys. Tėviškė; „Vėjas 
pučia, kur nori” 6.6

BRADŪNAS, Kazys. Iš kelionės įspūdžių: 
Finis Veneticus; Battesimo 6° 
Centenario Lituania: Mane domina; 
Maldininke saulė; Romos Borghese 
soduose 7.11

BRADŪNAS, Kazys. Pilkapiai po 
buldozeriu; Gorkis Vilniuje; įsakymai 
sau; Knyga į Lietuvą 12.5

BRAZDŽIONIS, Bernardas. Poezija, kuri 
esi; Jei visa žydėtų; San Juan 
Capistrano misija; Sugrįžę kregždės; 
Ta vasario diena; Vakarinė 2.7 

BRAZDŽIONIS, Bernardas. Atakę 
šaltiniai; Pavasario mišios; Bur
tininkas; Vyšnių sniegas; Dienos ir 
drugiai; Oleandrų žydėjimo metas; 
Rudens reminiscencijos; Radinys
3.28

BRAZDŽIONIS, Bernardas. De profundis; 
Tremtinio malda; Kankinių palikimas 
6.13

CARMAN, Bliss. Spalvom kintant; Kai 
žiema ateina (vertė A. Tyruolis) 1.3

EGGERT, Hans Juergen. Dienai išaušus 
(vertė A. Tyruolis) 5.30

EMMANUEL, Pierre. Tėve mūsų (vertė 
Povilas Gaučys) 1.24

GINTARIS, Jonas. Tiesos peripetijos; 
Viltis; Nuo skardžio 10.3

GUSTAITIS, Antanas. Rauda; Baltosios 
varnos dilema; Pilkajam akmenėliui; 
Nenutautęs tautietis; Laiškas iš 
anapus; Kasdieninis maršas; Neti
kėtas susitikimas; Skeptiškai 5.16

Iš vengrų poezijos: Miklos Radnoty; Attila 
Jozsef; Magda Szabo; Endre Ady (vertė 
Povilas Gaučys) 1.17

JASMANTAS, Antanas. Asperges 6.6 
JASMANTAS, Antanas. Kaliausė 

rūkuose; Burtas; Taurelė žiedo; 
Gioconda; Paklydėlis; Tyla 9.26

JUHASZ, Gyula. Tai tikras pavasaris 
(vertė Povilas Gaučys) 5.9

KIBEDI-VARGA, Aron. Vienatvė (vertė 
Povilas Gaučys) 5.9

KOSZTOLANYI, Dezso. Rudeniniai 
pusryčiai; Monologas (vertė Povilas 
Gaučys) 10.24

KUBILIUS, Saulius. Pirmoji sėkla; 
Vakarą; Leidžiasi šios dienos saulė; 
Tabor Farm 3.21

KVIETYTĖ-YOUNG Jonė. Pavasarį 
nebuvau su tavimi (Šekspyras); 
Išvykos į kalnus, visuomet; Gili žiema 
su angelais (vertė Edita Nazaraitė)
1.10

LIEPAS, Stasys. Protus audrinančiam 
Peklininkui: poeto Antano Gustaičio 
oktagintai 1907 — 1987 3.7

LONGFELLOW, Henry Wadsworth. 
Medžiai žiemą (vertė A. Tyruolis) 2.21 

MACKUS, Algimantas. Balandėliai, 
balandžiai 6.6

MAIRONIS. Rigi Kulm; Žiemos naktis; 
Vakaras ant Keturių kantonų ežero; 
Vasaros naktys; Vilnius prieš aušrą; 
Lietuva brangi 10.31

MALERYTĖ, Jolanta. Vasara skalauja; 
Aš sugrįšiu vidurvasary; Kai laukinė 
antis; Maldos pabaiga 3.21

MASAITIS, Česlovas. Sugrįžtame; 
Ieškojau aido; Pasitinkame Tave; 
Atrandu vis Tave 9.12

MELNIKAS, Petras. Italijos užrašai 5.23 
MICKUTĖ-MITKIENĖ, Dana. Balandžio 

kvietys 4.18
MIKAILAITĖ, Ona. Vandens krikštas; 

Ugnies krikštas; Šalčio krikštas 11.21
NAGYS, HENRIKAS. Iš ciklo „Pava

sarėjant" 4.4
NAZARAITĖ, Edita. Iš „Kanadietiškų 

eskizų”: Šviesotamsos mozaika; Toron
to tramvajus; Kanados lygumos 3.14 

NAZARAITĖ, Edita. Iš „Kanadietiškų 
eskizų”: Širdingi ir praktiški pa
tarimai savižudžiui; Požemio sapna
vimas 4.25

NAZARAITĖ, Edita. Šviesos jaguarai (Ni
jolei Sadūnaitei) 12.19

NGITJINGITJI. Čia mano kraštas (vertė 
Lidija Šimkutė-Pocienė) 1.31

PAUTIENIŪTĖ-BOGUTIENĖ, Teresė. 
Eilėraščiai 2.28

RADŽIUS, Aleksandras. Krikštas 6.20 
REME1KYTĖ, Gintarė. Žaislai; Kukučio 

vaikai 3.21
RŪKAS, Antanas. Kuo gi aš kaltas; 

Laiškas berželiui; Žvaigždelė; Melan
cholija; Vienišas žibintas kasdienėj 
gatvėj; Plėšimas 7.18

SADŪNAITĖ, Danguolė. Kur šiandien 
vėjas skuba; Krioklys kalnuose; Šviesa 
lange; Kaip ta durų rankena 5.2

SADŪNAITĖ, Danguolė. Per sapną; Visą 
dieną; Draugystė; Triukšmas kori
doriuj; Šis medžio žydėjimas; Kai 
diena baigia 9.19

SCHOLL, Albert Arnold. Reikia kai ką 
dar padaryti (vertė A. Tyruolis) 5.30

SRUOGA, Balys. Iš „Kazimiero Sapiegos” 
ir „Autobiografijos” 10.17

STANKUS-SAULAITĖ, Marija. Pa
vasaris 4.11

ŠVABAITĖ, Julija. Užuojautos namai 
11.7

TYRUOLIS, Alfonsas. Tautos krikšto 
vandens srovė (600 metų Lietuvos 
krikštui) 11.28

TUMIENĖ, Elena. Atėjo vasara; „Brave 
New World” 9.5

VAIČIULAITIS, Antanas. Sekminės 6.6 
VAKALO, Eleni. Genealogija; Paka

ruoklio daina (vertė Edita Nazaraitė) 
7.3

VEŠČIŪNAITĖ, Aldona. Medžiai 
karaliai; Kasdien užrašomas; 
Nuskendęs miestas; Pilėnų kalnas; 
Neryškios spalvos; Debesys vėjuoti; Ką 
Herodotas mini 7.25

VĖŽYS, Rimas. Švento Vardo katedros 
varpai 6.6

VISVYDAS, Pranas. Pėda; Žvarbi diena; 
Dejeuner sur l’herbe; Violetas; 
Keliauk visaton 10.10

ŽITKEVIČIUS, Leonardas. Iškeliavimo 
dulkės; Vaiduoklis minkštam pata
le; Brandos egzaminai; Krinta la
pas 12.31

BELETRISTIKA

de SENA, Jorge. Prarastas rojus (vertė 
Birutė Ciplįjauskaitė) 2.7

JANKUS, Jurgis. Sukalkėjusi percepcija 
ar ... ? 1.17

GIRDŽIUS, Pranas Dom. Mėlynasis pir
madienis 1.31

KAVALIŪNAS, Vacys. Felicija 2.21 
LAPIS, T. Dovana 2.28
LAPIS, T. Švarkas 5.23 
LAPIS, T. 1948 12.12 
MELNIKAS, Petras. Didaktiniai 

susitikimai 3.21
PIPIRAITĖ-TOMARIENĖ, Sonė. Rozali

jos teisybė 5.9
VAIČIULAITIS,-Antanas. Budėtojas ir 

keleivė 4.11

KNYGŲ RECENZIJOS

a. kt. Apžvalginė knyga apie Lietuvą 
anglų kalba (Lithuania: an En- 
cyclopedic Survey) 7.11

BALYS, Jonas. Aš išdainavau visas 
daineles (sudarė ir parengė Danutė 
Krištopaitė) 2.7; Dainų skrynelės 3.14 

BARĖNAS, K. Nauja knyga apie poetą 
vyskupą Antaną Baranauską 11.14

GIMBUTAS, Jurgis. Pąjudėjo Lietuvos 
architektūros istorija (Lietuvos 
architektūros istorija. Nuo seniausių 
laikų iki XVII a vidurio I tomas) 11.7

GLIAUDĄ, Jurgis. Baltosios Lituanicos 
temomis (Edmundo Jasiūno The Se
cond Transatlantic Flight) 12.31

Juoz. Pr. Studija apie sveikatingumo- 
planavimą (Gražinos Budrytės Plan- 

ning for the Nation's Health) 5.30
KAIRYS, Anatolijus. Ganytojas visiems 

laikams (Jurgio Gliaudos Ganytojas ir 
vilkai) 5.30

k. brd. Stasio Šalkauskio Raštų I tomas
4.25

KEBLYS, Kęstutis. Saikas ir gelmė

Bradūno žodyje (Krikšto vanduo 
Joninių naktį) 12.5

KEZYS, Algimantas. Mes tikime į 
Evangelijų liudijimą (Joseph Fitzmyer 
Raktiniai klausimai apie Kristų: Nau
jojo Testamento atsakymai) 4.18

K. G. Ne visiškai taip, kaip anksčiau 
(Vytauto Petkevičiaus Paskutinis 
atgailos amžius) 2.28

KRIAUČIŪNAS, Romualdas. „Ačiū, 
Dieve, už draugus” (Liudos Rugie- 
nienės Pasikalbėkim, Dieve) 4.18

KRIAUČIŪNAS, Romualdas. Išeivijos 
istorijos šiupinys disertacijos forma 
(Antano J. Van Reenan Lithuanian 
Diaspora: Koenigsberg to Chicago) 
12.12

KRYŽELIŪNAS, P. Lietuvos pilys, 
požeminiai rūsiai ir kita (Marijaus 
Blyno Lietuvos senovės paminklai) 1.3

KVIKLYTĖ, Danguolė. Knyga apie 
pokario meto lietuvių imigraciją į 
Kanadą (MildoB Danytės DP Lithua
nian Immigration to Canada After the 
Second World War) 1.10

LIULEVIČIUS, Vėjas. „Stengtis vienas 
kitą nuoširdžiai suprasti” (Antano 
Rubšio Islamas: religija, kultūra, 
valstybė) 10.10

MELNIKAS, Petras. „Glasnost” ir 
neišsakymas romane (Romualdo 
Juodeikos Laukinės aguonos) 7.3 

MELNIKAS, Petras. įkaitai kryžiuo
čiams, kad žemaičiai nesukiltų 
(Algirdo Pociaus įkaitai) 9.26

MELNIKAS, Petras. Kiršintojo aukos 
pokario laikų Lietuvoje (Jono Mikelin
sko romanas Juodųjų eglių šalis) 12.19 

NAZARAITĖ, Edita. „Aidinčių upių” 
aidai (Aldonos Veščiūnaitės Aidinčios 
upės) 7.25

NAZARAITĖ, Edita. Keturi veidai (Keturi 
— jaunųjų poezijos rinkinys: Jolanta 
Malerytė, Vainis Aleksa, Saulius 
Kubilius, Gintarė Remeikytė) 3.21

NAZARAITĖ, Edita. Skrendanti pušis 
(Apie Jono Meko Dienoraščius, 1970 — 
1982) 5.2

PRUNSKIS, Juozas. Trečioji religinių 
minčių knyga (Vytauto Pikturnos 
Šviesa ir gyvenimas) 1.31

RŪTENIS, Jonas. Apie dvi knygas 
okupuotoje Lietuvoje (Stasio Santvara 
Lyrika ir Antano Gustaičio Pasiglos- 
tymo palaima) 12.5

ŠALKAUSKAITĖ - LIAČIENĖ, Natalįįa. 
XVIII amžiaus mokslininkas Tomas 
Žebrauskas (V. Zubovo Tomas 
Žebrauskas ir jo mokiniai) 11.7

VISVYDAS, Pranas. Apie kuklius ir 
ypatingus žmones (Antano Vaičiulaičio 
Vidurnaktis prie Šeimenos) 4.11

VISVYDAS, Pranas. Fantazija mylimam 
miestui (Pauliaus Jurkaus 
Vilniaus liepos žydi) 2.21

Trumpos recenzijos
Bradūnas, Kazys. Krikšto vanduo Joninių 

nokti 4.11
Čerkeliūnas, Kęstutis; Mickevičius. 

Pranas; Krasauskas, Sigitas. Išeivijos 
lietuvių sportas 1944-1984 5.30

Girnius, Kęstutis K. Partizanų kovos 
Lietuvoje 12.5

Gustaitis, Antanas. Pakelėje į pažadėtąja 
žeme 12.19

Jurgėla. Constantine R. Lithuania and the 
United Statės: the Establishment of 
Stote Relations 7.3

Kairys, Anatolijus. Aukurai ir altoriai
21.31

Kavolis, Vytautas. Sąmoningumo tra
jektorijos 2.28

Kėkštas, Juozas. Dega vėjai (K.Barėnas)
10.31

Keliuotis, Juozas Dangus nusidažo 
raudonai 4.25

L’Amour, Louis D. Lašt of the Breed 
'J.Dėdinas) 10.24

Landsbergis, Algirdas. Children in the 
Amber Palace 7.25

Leichner, Jeannine Timko. Kad vėl būtų 
gerai: Susitaikymo sakramentas (vertė 
Aldona Milmantienė) 7.3

LKMA Suvažiavimo darbai, XI tomas (k. 
brd.) 9.19

Maironis. Nuo Birutės kalno 12.24
Meškauskas, Juozas. Lietuvos medicinos 

istorija 10.17
Paškus, Antanas. Krikščionis psicholo

ginėje kultūroje 5.30
Raid, Robert. When the Soviete Come... A 

Faciual Report 7.3
Sadūnaitė, Nijolė. A Radiance in the 

Gulag: the Catholic Witness of Nijolė 
Sadūnaitė (tr. Casimir Pugevicius and 
Marian Skabeikis) 9.19

Šešplaukis, Alfonsas. Lituanica Collec- 
tions in European Research Libraries: 
A Bibliography 7.3

Vaivorytė, Bale. Domuko jotynė 5.30
Van Reenan (Adomėnas), Antanas Jonas. 

Lithuanian Diaspora: Koenigsberg to 
Chicago 7.25

Žėkaitė, Janina. Šatrijos Raganos laiškai 
(K.Barėnas) 10.31

KELIONĖS

Č. G. Buvome liudininkai Romoje 7.18 
JANKUTĖ, Nijolė. Kelionės atvirukai — 

Roma 9.5
JANKUTĖ, Nijolė. Kelionės atvirukai — 

Neapolis, Capri, Sorrento, Pompėja 
9.12

JANKUTĖ, Nijolė. Kelionės atvirukai — 
Viena 10.17

ATSIMINIMAI

LAPAS, Raimundas Marius. Dul — dul — 
dūdelė: neskelbti arba užmiršti amži
ninkų prisiminimai apie Lietuvos 
Valstybės operos solistą Kiprą Pet
rauską 1.10

(Nukelta į 3 psl.)
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