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Naujųjų metų angoje stovė
dami, pažvelkime į praėjusius 
metus ir bandykime spręsti, ką 
naujieji mums atneša. Praėjusieji 
atnešė didžiulį džiaugsmą ir 
susijaudinimą Lietuva. Trokšte 
trokštame, kad ateinantieji būtų 
ramaus darbo, o ne jaudinimosi, 
metai.

Prieš metus Naujųjų metų 
laukėme su dideliu optimizmu, 
nes laisvės vėjas gaiviai pūtė iš 
vakarų. Visai neseniai buvo ati
daryta Berlyno siena. Rumunijoj 
buvo liejamas kraujas, bet plevė
suojančios rumunų trispalvės (su 
skylėmis, kur buvo prisiūtos 
komunistinės dekoracijos) žadėjo 
laisvę sušalusiems ir išalkusiems 
rumunams. Tikėjomės, kad lais
vės vėjas pasieks ir Lietuvą.

1990-ieji metai išaušo, daug ža
dėdami. Kai kuriuos pažadus jie 
išpildė: Vokietija vėl viena, vokie
čiai netrukdomi gali savo kraštą 
atstatyti. Lenkija turi naują, 
nebe komunistą, prezidentą — 
Lech Walesą. Tinkamai, nes jis ir 
buvo simbolis Rytų Europos lais
vėjimui. Vokietija, Lenkija, Če
koslovakija ir Vengrija žengia 
demokratijos keliu: čia rinkimus 
galima ir pralaimėti, nors tavo 
partija valdžioje. Ne taip yra 
Rumunijoje ir Bulgarijoje: čia val
dantieji gali atsivežti anglia
kasius, kurie lazdomis balsuos už 
valdžią. Rumunijoje ir Bulgarijoje 
laisvės rytas tik brėkšta, nes 
valdžioje tebėra tie patys no
menklatūros veidai, kurie buvo 
matomi prieš metus. Gal šiais 
metais ateis diena, kada ir jie 
turės trauktis nuo scenos. Nes 
banga, kuri nuplovė betongalvius 
iš Lenkįjos valdžios, nušluos juos 
ne tik iš Rumunijos ir Bulgarijos, 
bet taip pat ir iš Sovietų Sąjun
gos.

Deja, kad 1990-ieji metai pa
rodė, jog tarp tų betongalvių yra 
ir Sovietų Sąjungos valdovas. 
Sąjungos žmonių nerinktas pre
zidentas Michailas Sergiejevičius 
Gorbačiovas pranešė, kad keliaus 
į Lietuvą susipažinti su žmonių 
troškimais. Jo kelionė buvo 
nusivylimas ir jam pačiam, ir lie
tuviams. Atvykęs Lietuvon, jis 
nebuvo linkęs žmonių klausyti, o 
tik jiems pamokslauti. Gorbačio
vas tikėjosi, kad jam pavyks 
įtikinti lietuvius, jog jų ateitis 
yra Sąjungoje. Kas nuostabiau
sia, kad, nežiūrint visokio vėtymo 
ir mėtymo, Gorbačiovas dar vis 
Sąjunga tebetiki.

Šių metų užsklandoje matome, 
kad Gorbačiovas yra žmogus, 
kuris turi ypatingus gabumus 
išlikti ir laviruoti, bet jo lanks
tumas nereiškia, kad jis pasi
ruošęs priimti naujas mintis. 
Idėjų pasaulyje Gorbačiovas ypač 
nelankstus. Jis pradėjo metus su 
mintimi, kad reikia Sąjungą 
išlaikyti su stipriu centru. Su ta 
mintimi jis keliavo į Lietuvą 
metų pradžioje. Su ta mintimi jis 
užbaigia metus Liaudies depu
tatų suvažiavime, nors dabar 
Sąjunga yra tik zombis. Kaip nu
teikia Sąjungos žmones KGB 
galvos pareiškimas, kad iš Vaka
rų atsiųstuose grūduose glūdi 
radiacija? Ar tai nėra ženklas 

desperacijon puolusios insti
tucijos, kuri senais laikais buvo 
taip gudri, o dabar tik tokį gandą 
tesugalvoja? Ar kokybiškai ko 
nors verta ir KGB veikla provo
kacinėj plotmėj? Štai — spro
gimas Rygoj, tada Klaipėdoj. Na 
— rytoj sprogimas Talinn’e? KGB 
pagaminti gandai irgi žemiausios 
kokybės: kariuomenė perims 
valdžią Kūčių naktį, bus prieš 
Landsbergį atentatas. Ar tokie 
gandai Vakaruose nesukels 
klausimų apie politiką Sąjun
goje? Ko vertos tos neva demokra
tinės reformos, jeigu žmonės 
tokiom paskalom tiki?

Gal pati desperatiškiausia 
KGB gamyklų skleidžiama dezin
formacija Vakaruose yra gandas, 
kad Sovietų Sąjungos žmonės 
nusivylę demokratinėmis refor
momis ir vėl ilgisi stiprios 
rankos. Čia labai ciniška žinia, 
nes demokratija Sąjungoje dar 
neišbandyta. Kiek Sąjungos 
Liaudies deputatų kongrese 
atstovų yra rinkti, o kiek jų par
tijos organizacijų paskirti? Ar 
demokratįjos ženklas, kad seimas 
savanoriškai mažina savo galias, 
o jas krauna žmonių nerinktam 
prezidentui? Užvis įžūliausia, 
kad vyriausybės reformos prista
tomos pasauliui, kaip sekančios 
JAV modeliu. Ar bet kada JAV 
Kongresas tiesiog kibirais pylė 
naujas teises valstybės prezi
dentui? Antra vertus, ar kada 
nors JAV buvo tokia padėtis, kad 
prezidentas per metus išleistų du 
tūkstančius potvarkių, į kuriuos 
nebūtų kreipiama dėmesio? Metų 
pradžioje Gorbačiovas buvo sve
tingai sutiktas Lietuvoje. Metų 
gale jis turėjo atšaukti kelionę į 
Moldaviją, nes ten niekas nesu
tiko su juo kalbėtis.

„Mes nugalėsime!” — Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis šiais metais Vilniuje.

Zenono Nekrošiaus nuotrauka
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Svarus veikalas apie Žemaičių praeitį
1990 m. liepos 27-29 dienomis 

Varniuose įvyko mokslinė konfe
rencija, skirta Žemaičių praeičiai. 
Išklausyti 22 referatai, o dar šeši 
programoje įrašyti prelegentai 
neatvyko, tai ir jų pranešimai 
liko neskaityti. Konferencija 
buvo atidaryta Varnių Kultūros 
rūmuose jos rengėjų: Žemaičių 
kultūros draugijos pirmininko S. 
Kasperavičiaus prakalba, Telšių 
vyskupo Antano Vaičiaus invoka- 
cija, Vilniaus universiteto pro
fesoriaus Česlovo Kudabos ir 
Varnių savivaldybės burmistro S. 
Bružo žodžiais. Viskas atlikta per 
valandą, o po to moksliniams re
feratams skirta tik po maždaug 
25 minutes. Penktadienio pro
grama užbaigta vakarone, šešta
dienio vakaras buvo skirtas 
diskusijai apie žemaičių kultūros 
tyrinėjimus ateityje, o po sekma
dienio mišių Varnių bažnyčioje 
buvo pašventintas paminklas 
vyskupui Motiejui Valančiui. 
Konferencija užbaigta ekskursi
jomis po Žemaičių kultūros pa
minklus ir sueiga ant Šatrijos 
kalno. Visa tai surašiau, pats ten 
nebuvęs, iš konferencijos pro
gramos su Vacio Miliaus pažy
momis.

Konferencijos medžiaga buvo iš 
anksto duota spausdinti liepos 4 
dieną, ir knygą gavau iš Eligi- 
jaus Morkūno rugpjūčio 30 die
ną. Atgimimo tempas! Knygą 
Žemaičių praeitis, 1 išleido 
„Mokslo” leidykla Vilniuje 1990 
metais, pagal Žemaičių kultūros 
draugijos užsakymą. Atsako-

I Naujuosius metus žengiame 
su viltimi, kad šiais metais kei
sis ne tik Rytai, bet ir Vakarai. 
Didžiausia viltis Rytų Europai 
yra, kad liaudis pati pradeda 
valdyti. Lietuviai patys pirmieji 
parodė, kokios galimybės yra 
naujojo amžiaus politikai. Sąjūdis 
yra tautos valios išraiška ir jis 
sąmoningai priklauso nuo liau
dies. Ir Landsbergis, ir
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masis redaktorius — A. Butri
mas, 29 autorių 30 straipsnių, re
feratų ar archivalįjų, 244 pusla
piai, iliustracijos (piešiniai, sche
mos) nenumeruotos, tiražas — 
4,000, kaina 3.80 rublių. Po įva
dinio Česlovo Kudabos straipsnio 
„Žvelgiant nuo kalvų” eina trys 
turinio grupės: Seniausia praei
tis ir jos tyrinėtojai; Istorija ir 
kultūrinis palikimas; Pavandenė.

Pirmojoje straipsnių grupėje G. 
Česnys pasakoja apie Povilo 
Višinskio gyvenimą ir darbus; A. 
Girininkas su A. Škiudaite prisi
mena archeologą Tadą Daugirdą, 
pasitelkę Pauliaus Galaunės 
pasakojimus autoriams; G. Za
biela detaliai panagrinėja Žemai
tijos piliakalnių tyrinėtojo Liud
viko Kšivickio veikla. Eina aš- 
tuoni straipsniai žemaičių kil
mės, antropologijos ir archeolo
gijos temomis. Antrojoje turinio 
grupėje A. Nikžentaitis ieško 
kunigaikščio Margirio Pilėnų ne 
kur kitur, o Žemaitijos Trapėnų 
žemėje, tarp Raseinių, Tytuvėnų 
ir Skaudvilės. Autorius atsargiai 
remiasi archyvine istorijos me
džiaga. Trys rašiniai skirti vys
kupui Motiejui Valančiui: E. 
Aleksandravičius gilinasi į Blai
vybės brolijos istoriją, o iš se
nesnių leidinių perspausdintas 
Vilniaus generalgubernatoriaus 
pranešimas carui apie Motiejų 
Valančių ir vyskupo testamentas. 
Duomenų statybų istorijai ran
dama R. Sprainaičio, Z. Genie
nės ir I. Vaišvilaitės straipsniuo
se iš 17-18-ųjų amžių Kražių ir

Prunskienė būtų kitaip su
tinkami, jei už jų nestovėtų 
Lietuvos gyventojai. Nežiūrint, 
kaip Lietuva būtų Gorbačiovo 
bauginama, tol, kol Lietuvą val
dantieji remsis valdomųjų su
tikimu, Lietuva bus kelrodis ki
toms Rytų Europos valstybėms.

Tai, kas atsitiko Lietuvoje per 
pastaruosius trejus metus, yra 
stebuklas. Nežiūrint, kokie bau
ginimai Lietuvai bus šiemet 
taikomi, nežiūrint, kokie šarvuo
čiai saugos Lenino statulas 
mūsų miestuose, Lietuvai niekas 
neįstengs atimti istorinio nuo
pelno: ji sugriovė Sovietų Sąjun
gą. O sugriovė nauja idėja — 
valdytojai priklauso nuo valdo
mųjų pritarimo.

Tikimės, kad keisis ir Vakarai. 
Taip, kaip nustebino ir džiugino 
principu grįstas Eduardo Ševard
nadzės atsistatydinimas, lygiai 
taip nerimą sukėlė čionykščių 
mūsų vadų reakcija. Vakarų poli
tika negali būti grindžiama 
asmeniškos draugystės ryšiais. 
Vakarai turi savo politiką grįsti 
ryšiais su demokratinėm institu
cijom, o ne su asmenimis, kurių 
žavumas tik laikinas. Taip pat ir 
Ševardnadzės atveju: malonu, 
kad jis turi sąžinę, bet ilgam 
laikui politiką grįsti reikia ne tik 
valdytojo sąžine, bet taip pat liau
dimi — balsuotojais. Ir Vaka
ruose, ir Rytuose.

O tačiau daugelis mūsų prisi- 
pažinsime, kad Naujuosius metus 
sutinkame su labai neramiom šir
dim. Su šių metų Kovo vienuolik
tąja mūsų gyvenimo prasmės 
įvykdymo klausimas įgavo iki tol 
dar neturėtą riziką. Už mus 
pasakė Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, kad „pirma 
geležis sutirps į vašką ir vanduo 
pavirs uola, negu mes ištartą žodį
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Vytauto Butkaus nuotrauka iš serijos „Žemaitijos kryžiai”.

Varnių įvykių. Abiejų grupių pa
baigoje duodami panaudotieji šal
tiniai ir literatūra.

Stabtelėsim prie V. Tumėno 
studijos „Žemaičių rinktinių juos
tų ornamento bruožai”, pp. 
165-171, 3 paveikslai. Panagri
nėtos Tauragės, Skaudvilės, Ne
makščių apylinkių juostos, pa
pildant ir iš kitų vietovių. Visa 
ornamentika geometrinio rašto, 

atšauksime”. Tai viena pusė, o 
antroji: ką daryti su ta grauža
timi dėl grėsmės Lietuvai, kuri ė- 
da mūsų širdis nuo ryto iki vaka
ro, ir ta juoduma, kuri užlieja 
sąmonę, naktį prabudus? Kaip 
dar ilgai įstengsime ją pakelti, 
nenusisuksime nuo jos? Vienas 
būdas šitą pergyvenimą sau 
palengvinti yra prisiminti, kad 
tai yra meilės kaina. O tas, kas 
myli, kainos neskaičiuoja. Ne
skaičiavo 1863 metų sukilimo 
dalyviai, neskaičiavo aušrininkai 
nei Nepriklausomybės kovų 
savanoriai, nei sovietinių bei 
vokiečių okupacijų pogrindi
ninkai, nei Sąjūdis, nei dabar
tiniai mūsų yyriausybės nariai ir 
už jų tauta, kuri teturi vieną 
troškimą — nepriklausomybės. 
Kaip bebūtų sunku ir mums čia 
„kentėti dėl Lietuvos” (plg. 
Thomas Mann), ginkimės nuo pa- 
raližiaus, kurį sielvartas sukelia. 
Tęskime tuos darbus, kuriuos 
esame prisiėmę, ieškokime naujų 
būdų Lietuvai pagelbėti. Su 
džiaugsmu laukime netrukus 
ateisiančios Vasario šešiolikto
sios, bet taip pat ir pirmųjų Kovo 
vienuoliktosios metinių — tai 
buvo ir yra mūsų tautos (mūsų 
pačių) ištarti žodžiai, kurių 
niekada neatšauksime, a./v. 11.

Šiame numeryje
Grėsmė Lietuvai ir mūsų laikysena • Žemaičių praeitis • Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties apžvalginis leidinys • Jurgio Jankaus 
„Liuduko Kūčios” • Literatūros mokslininkė Elena Červinskienė 
• Balio Augino eilėraščiai • Los Angeles Dramos sambūrio 
konkursas • „Draugo” kultūrinio priedo 1990 metų turinys
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daug variantų. Bandyta išskirti 
tris grupes: bendri Lietuvai ir ki
tiems kraštams ornamentai; ben
dri Lietuvai; specifiški Žemai
tijai. Pastarųjų žemaitiškų orna
mentų pateikta schema su 11 
vardų: nageliai, eglutiški skliaus
teliai, varlytės, roželės ir t.t. Visa 
tai gražu ir įdomu, bet nelabai pa
tikima, nes išvados daromos tik 
iš lygiai vieno šimto panagrinėtų 
juostų, rastų įvairiuose Lietuvos 
muziejuose. Nustatyti procentai, 
kiek kurių1 variantų užtikta. 
Žinoma, patogu pasakyti procen
tą, kai pavyzdžių lygiai šimtas. 
Bet kaip pasikeistų aritmetiškos 
ir kitokios išvados, jei būtų pana
grinėta daugiau žemaitiškų juos
tų muziejuose ir dar papildant iš 
privačių rinkinių? Net nepaminė
ta, kokią dalį visų turimųjų ar 
matytų juostų sudaro toji viena 
šimtinė. Reikia pripažinti auto
riui sugebėjimą sistematizuoti
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surinktąją medžiagą, panaudoti 
literatūrą (daugiausia Anasta
zuos ir Antano Tamošaičių veika
lus), bet neįtikina autoriaus sta
tistinės išvados.

Trečioji straipsnių grupė, skir
ta Pavandenės miesteliui, užima 
maždaug ketvirtadalį knygos ir 
sudaro vertingą „mažąją mono
grafiją” apie šį jau 14-ame 
amžiuje minėtą tada valsčiaus 
centrą tarp Biržulio ir Gludo 
ežerų. Dabar Pavandenė turi vos 
apie 300 gyventojų, priklauso 
Telšių rajonui, 8 km į šiaurės ry
tus nuo Varnių. Miestelio ir jo 
apylinkių istorija turininga, susi
jusi su to paties vardo dvaru, taip 
pat Barzdžių dvaru, apylinkės 
kaimais, žinomais Gervydų, Bur
bų, Tiškevičių, Gedgaudų vardais 
ir jų gerais ir negerais žygiais. 
Knygoje randame 19-ojo amžiaus 
pradžioje nupieštą Pavandenės 
dvaro schemą. Tame dvare gy
veno rašytoja, tada vaikų mo
kytoja Šatrijos Ragana (Mari
ja Pečkauskaitę). čia buvo 
lietuviško švietimo ir knygų pla
tinimo centras. Monografijėlės 
autoriąi' yra A. Butrimas (4 
straipsniai), A. Lotužis, S. Zak- 
rauskas, U. Radzevičiūtė ir A. 
Gelžinis. Supažindinama su mies
telio istorija, bažnyčios ansamblio 
raida. Užbaigiama tragiškomis 
Kūčiomis 1944 metais, kada 
bolševikų aktyvistai žudė ir de
gino apylinkės kaimuose žemai
čius už jų tikrus ar tariamus ry
šius su laisvės kovotojais. Pavan
denė pailiustruota 17 brėžinių ar 
piešinių, su istorinės medinės 
bažnyčios ir aštuoniasienės var
pinės planais ir pjūviais. Panašių 
veikalų, kaip ši knyga apie 
Žemaičius, lauktina ir iš kitų 
Lietuvos etnografinių sričių.
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Lietuvos krikšto sukaktuvinis leidinys
ANATOLIJUS KAIRYS

«00 - LIETUVOS KRIKŠTO JU
BILIEJUS. Apžvalginis leidinys. 
Redagavo Juozas Baužys. Medžiaga 
paruošti talkino Jadvyga Damušienė. 
Viršelio projektas ir paruošimas — O- 
nos Baužienės. Chicago: Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus komitetas,
1989. 316 puslapių. Kaina — 12 do
lerių. Gaunama „Drauge”.

Šių metų pradžioje iš spaudos 
išėjo Juozo Baužio redaguotas 
Lietuvos krikšto 600 metų jubi
liejaus apžvalginis leidinys. Pir
masis žvilgsnis i knygą daugiau 
negu įspūdingas: didelio albumi- 
nio formato (8” x 11”), kreidinis 
popierius, spalvotas viršelis, 
daugybė puikių nuotraukų, me
dalių, ženklų, projektų... Visa ši 
medžiaga, išsklaidyta kelių metų 
eigoje po įvairius laikraščius ar 
žurnalus, kažkaip nedarė įspū
džio, atrodė kasdieninė, liko 
nepaskaityta ir tuojau užmiršta. 
Bet dabar, susisteminta, suglaus
ta i vieną leidinį — kelia 
nusistebėjimą ir pagarbą jos 
organizatoriams bei vadovams. 
Atliktas svarbus ir išliekančios 
vertės darbas. Skaitydamas iš 
naujo* pergyveni šešių šimtų metų 
Lietuvos krikščionybės sukakti ir 
iš naujo įsijungi i nepaprasto 
iškilmingumo procesiją.

Lietuvos 600 metų krikšto 
sukaktis, suėjusi 1987 metais, 
buvo neeilinė šventė, o, galima 
sakyti, unikali Lietuvos krikščio
niško augimo, stiprėjimo ir 
subrendimo vieša išpažintis. 
Todėl Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komitetas savo už
davinius suvedė i šiuos tris pa
grindinius tikslus: „1. Iškel
ti krikščionybę kaip didžiąją 
dvasinę vertybę. 2. Žadinti 
dvasini atsinaujinimą ir 3. 
Puoselėti glaudesnę jungtį su 
Lietuvos tikinčiaisiais” (p. 11). 
Tad ir sustosime prie šių trijų 
pagrindinių uždavinių, užuot 
apžvelgę paeiliui dvylika knygos 
skyrių, suskirstytų redakcijos 
vien dėl techniškų poreikių.

Krikščionybė kaip dvasinė 
vertybė

Pirmąją minėjimo sąlygą „Iš
kelti krikščionybę kaip didžiąją 
dvasinę vertybę” mes suprasime, 
tik perskaitę visus Lietuvos vys
kupų laiškus, išanalizavę jų min-

COfi LIETUVOS KRIKŠTOl 
uUU JUBILIEJUS

Lietuvoi krikščionybės jubiliejaus komiteto išleisto apžvalginio leidinio „600 
— Lietuvos krikšto jubiliejus” viršelis, suprojektuotas dailininkės Onos 
Baužienės.

tis, Popiežiaus kalbas ir aukštųjų 
Bažnyčios dignitorių idėjas bei 
pamokymus. Sis aspektas šiame 
leidinyje yra pats įdomiausias ir 
labiausiai žadinantis sielą. Jau 
vyskupas Paulius Baltakis savo 
įžanginiame žodyje yra pabrėžęs, 
kad „Jubiliejaus pasisekimas 
priklausys nuo to, kiek kiek
vienas iš mūsų tapsime sąmonin
gesni krikščionys” (p. 15); pana
šias mintis puoselėja ir Lietuvos 
vyskupai savo tikintiesiems.

Lietuvoje jubiliejui besiren
giant, pirmasis Lietuvos vyskupų 
raštas buvo paskelbtas 1985 m. 
sausio 16 d. Jame buvo raginama 
„gilintis į Lietuvos kultūros 
istoriją, ypač vertinant krikščio
nybės dvasinį įnašą mūsų tautai”. 
Šiame laiške 1985-ieji metai buvo 
pavadinti „Gerosios Naujienos 
metais”, 1986-ieji „Sąmoningo 
tikėjimo metais”, o 1987-ieji 
„Gyvos krikščioniškosios dvasios 
metais” (p. 33). Antras Lietuvos 
vyskupų laiškas paskelbtas 1985 
m. lapkričio 11d. Jame raginama 

„geriau pažinti savo šventąjį 
tikėjimą, įvertinti jo aktualumą 
mūsų gyvenimui” (p. 35).

Trečiasis Lietuvos vyskupų 
laiškas buvo paskelbtas 1987 
metų Gavėniai. Jo svarbesnes 
mintis galima suvesti į tris 
pagrindinius motyvus: „Mes — 
Dievo vaikai”, „Sergėkime, ug
dykime savyje dieviškąją gyvy
bę” ir „Tegul klesti dieviškoji 
gyvybė, tegu duoda vaisius” (p. 
39). Ketvirtasis Lietuvos vyskupų 
žodis paskelbtas 1987 metų 
Atvelykiui. Šio laiško pagrindinė 
mintis: „Gyvoji dvasia krikščio
nių bendruomenėje” (p. 42).

Penktasis Lietuvos vyskupų 
laiškas paskelbtas 1987 metų 
Sekminėms. Jame skatinama 
Lietuvos krikšto metais Sekmi
nes švęsti gyvos krikščioniškosios 
dvasios poveikyje — kiekvienoje 
šeimoje, kiekvienoje parapijoje (p. 
44). Šeštasis Lietuvos vyskupų 
laiškas, skaitytas visose Lietuvos 
bažnyčiose 1987 m. birželio 28 d. 
— švenčiant 600 metų sukaktį, 

pagrįstas vedamąja mintimi: 
„Istorija įspėja” (p. 97).

Lietuvos vyskupų laiškus pa
pildžius Popiežiaus ilgu apaštališ
kuoju laišku Lietuvos vyskupams 
(p. 45), jo pamokslu Sv. Petro 
bazilikoje bei kitomis progomis 
pasakytomis kalbomis (p. 58), 
kardinolo Joseph Bernardin pa
mokslu Chicago’s katedroje (p. 
162), Lietuvos kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus kalba Romoje (p. 
270) ir panašiais teologiniais 
manifestais — gauname pakan
kamai vaizdžiai nušviestą, 
iškeltą ir patvirtintą Lietuvos 
didžiąją vertybę lietuvių tautai. 
Lietuvos vyskupų laiškai nėra 
trafaretiniai, skirti tik paskaityti 
parapijų bažnyčiose. Jų tikslas 
parapijų bažnyčiose, jų tikslas 
visai kitas, daug platesnis ir 
gilesnis. Juose yra pakankamai 
įžvalgos, vedamosios šviesos, 
sakyčiau, pastoralinės mistikos 
ne šiai dienai, kuria dabartį liudi
jame, o ateičiai, septintojo šimt
mečio keliui nugairinti. Iki šiol 
joks teologas-recenzentas ne
siėmė plačiau jų panagrinėti, 
pristatyti konkrečia forma 
eiliniam katalikui. Popiežiaus, 
kardinolų ir vyskupų pareiški
muose yra gana įdomių, nauju, 
bet kartu ir mistinių išsireiški
mų, daugumai sunkiai supranta
mų; visa tai šaukiasi platesnio 
dėmesio iš gerai teologiją pa
žįstančių — pasakyti aiškiai, 
įvertinti juos kasdieniškai.

Dvasinio atsinaujinimo 
žadinimas

Šiai apraiškai priklauso kelios 
mokslininkų paskaitos, labai 
įtaigios ir impulsyvios laiko 
atžvilgiu. Dr. Adolfas Damušis 
paskaitoje „Per krikštą į gyvąją 
dvasią” iškelia tris svarbius šiuo 
klausimu momentus: krikščionio 
asmeninis įsipareigojimas tautai, 
asmuo ir visuomenė, auka kaip 
krikščioniško gyvenimo įsipras- 
minimas. Kun. dr. Antano Paš- 
kaus „l ką mus kviečia tautos 
krikštas” — trumpa, tačiau bran
di sugestija — nusako krikščiony
bę kaip Vakarų kultūros versmę, 
kur protėvių religiškumas eina 
pavyzdžiu šių dienų tikėjimui. 
Paškus neneigia aplinkos svar
bos krikščionybei suvokti, bet 
jis pripažįsta, kad „aplinka 
atitraukia krikščionybę nuo 
kasdienybės įsipareigojimo”, 
įdomus straipsnis, bet keliąs ir 
abejonių. Dr. Vytautas Vardys 

savo ruošiamos knygos san
traukoje apžvelgia krikščionybę 
lietuvių tautos istorijoje, tačiau 
ne istoriniu, o religiniu žvilgiu, 
nevengdamas nė hipotetinių 
samprotavimų. Jis, pvz., teigia, 
kad „Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
seniausioji tautos religinė 
ir socialinė institucija. Tiesa, 
tačiau turime palaukti, iki pa
sirodys visa knyga, kad šį tei
gimą priimtume neabejodami.

I dvasinio atsinaujinimo žadi
nimo pozicijas gražiai ir subtiliai 
įsijungia Alfredas Vėlius straips
niu „{lūžusios nendrės Jis nenu
lauš”. Lietuvos evangelikų įna
šas į lietuvių tautos krikščionybę 
ir tautos bendrąją kultūrą gan 
ryškus ir teigiamai šviesus. Savo 
apžvalgą Alfredas Vėlius baigia 
šūkiu „Soli Deo Gloria!” Antano 
Maceinos knygos Orą et labora 
trumpa santrauka lyg ir užbaigia 
straipsnių šia tema seriją su 
teiginiu, kad „Priimti tautai 
krikštą reiškia atsiverti sve
timos kultūros įtakoms” (p. 
276). (Ar ne priešingybė Vytauto 
Vardžio kultūros sampratai?) 
Visus įdomius ir daugiau ar 
mažiau mokslinius pasisakymus 
susumavus, tenka nesvyruojan
čiai atsakyti sesers Ignės 
Marijošiūtės klausimą „Ar at
sinaujinome?” (p. 69) — tebūnie 
man leista tarti vienam už visus 
— taip, atsinaujinome!

Jungtis su Lietuvos 
tikinčiaisiais

Ši trečioji, idealiai motyvuota 
problema — puoselėjimas glau
desnių ryšių su Lietuvos 
tikinčiaisiais — užima didžiausią 
šio leidinio dalį. Geriausiais 
pavyzdžiais eitų du svarbūs mo
mentai: pirmas, arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio paskelbimas 
Palaimintuoju, jo gyvenimo 
bruožai ir mintys; antras, kar
dinolo Lietuvai paskyrimas. 
Knygoje išspausdintas pilnas 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
žodis lietuviams. Geresnės 
jungties išeivijos tikinčiųjų su 
Lietuvos tikinčiaisiais vargu 
galima tikėtis.

Krikšto minėjimui Romoje 
vadovavo popiežius Jonas 
Paulius II. Romoje taip pat vyko 
pažymėtinos reikšmės istorinių 
mokslų tarptautinis studijų 
seminaras tema: „Krikščiony
bės kelias Lietuvon”. Dvylika 
paskaitų skaitė: 4 lietuviai, 4 
lenkai, 2 vokiečiai, 1 švedas ir 1 
amerikietis. Tai šios jungties 
mokslinė pusė. Seminaro pas
kaitos ir paskaitininkai yra 
išvardinti leidinio p. 111. I šias 

paskaitas irgi reikėtų atkreipti 
ypatingesni dėmesį. Tai svarbu 
mūsų tautinei savigarbai su
stiprinti.

Lietuvos krikšto sukakties 
minėjimas Chicago’je vyko ke
turias dienas. Pirmą dieną — 
Amerikos lietuvių Romos katali
kų federacijos kongresas. 1987 m. 
lapkričio 29 d. — Šv. Vardo 
katedroje pamaldos ir kardinolo 
Joseph Bernardin pamokslas. 
Kardinolas priminė JAV vysku
pų konferencijos paskelbtą 
rezoliuciją, kuria JAV vyskupai 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos 
vyriausybę, reikalaudami dides
nių religinių laisvių lietuvių 
tautai. Būdamas Romoje kar
dinolas Bernardin buvo susitikęs 
su vyskupu Antanu Vaičium ir 
kitais lietuvių kunigų delegacijos 
nariais iš Lietuvos. Tai irgi 
jungtis.

Romoje popiežius Jonas Paulius 
II pradėjo švęsti mūsų krikšto 
sukaktį birželio mėnesio pradžio
je ir pasiuntė Lietuvos vysku
pams laišką, kuriame plačiai 
aprašė dvasinį mūsų tautos 
tikėjimo paveldą. Kartu su 
krikšto minėjimu buvo beatifi- 
kuotas arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis — garbingas Dievo 
tarnas. Švento Tėvo pamokslas ir 
Matulaičio beatifikacija šiame 
leidinyje yra paskelbta ištisai. I 
krikšto jubiliejaus ir beatifikaci
jos iškilmes buvo atvykusi Lietu
vos kunigų delegacija, vyskupo 
Antano Vaičiaus vadovaujama.

Lietuvos krikšto jubiliejaus pa
maldos Vilniuje vyko Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje 1987 m. birželio 
28 d. Tos bažnyčios sienoje 
įrašytas jubiliejaus medalio ženk
las, sukurtas skulptoriaus Vlado 
Vildžiūno. Vaizduojami septyni 
tartum šimtmečių kančios su
laužyti kryžiai — šeši praėjusių 
šimtmečių, o septintas, į kurį 
dabar žengiame. Romoje, Chica
go’je, Vilniuje ir visuose kituose 
miestuose bei kraštuose, kur 
buvo švenčiamas šisai jubiliejus, 
gausiai dalyvavo svečiai iš 
Lietuvos, o Vilniuje — svečiai iš 
Amerikos, Kanados, Vokietįjos ir 
kitų kraštų. Ar galėjo būti glau
desnis bendradarbiavimas išeivi
jos tikinčiųjų su tikinčiaisiais 
Lietuvoje? Vargu. 600 metų 
krikšto sukaktis gražiai ir dar
niai visus ir visam laikui sujungė 
į vieną krikščionių bendruomenę, 
vieną tautą, ryžtingai pasiruošu
sią eiti ir toliau krikščioniškuoju 
keliu į ateitį — septintą šimtmetį.

Baigiamosios pastabos
Apžvalginiame leidiny su

kaupta daug naudingos doku
mentinės medžiagos ne vien 600 
metų jubiliejui atminti, bet ir 
visai krikščioniškos veiklos is
torijai nušviesti. Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio gyvenimo 
bruožai ir mintys (pp. 81-88) ne 
metamB, o visiems amžiams 
Dievo palaima. Iškilmės Romoje 
— nuo pasiruošimo išvykai iki 
sugrįžimo namo. Jubiliejiniai 
minėjimai JAV, Kanadoje, Pietų 
Amerikoje, Europoje ir Australi
joje — detalizuoti aprašymai bu 
puikiomis nuotraukomis, organi
zatorių, veikėjų ir menininkų 
vardais, herbai, leidiniai, ženklai, 
projektai, konkursai... Duotos 
trumpos ištraukos iš konkursus 
laimėjusių kūrybos: Antano Ma
ceinos, Leonardo Andriekaus, 
Kazio Bradūno ir kt. {domi ir ver
tinga istorinė medžiaga apie 
naująjį Lietuvos kardinolą Vin
centą Sladkevičių (pp. 265-274), 
kardinolo herbas, jo žodis, kitų 
pasisakymai apie jį, atmintinos 
nuotraukos. Neužmiršta aprašyti 
Lietuvos krikšto paminėjimų 
kitų kraštų spaudos puslapiuose 
(p. 295). Ženklų ir medalių 
nuotraukos: jubiliejinis medalis, 
jubiliejinis ženklas, Lietuvos 
krikšto medalis, Vatikano iš
leistieji pašto ženklai, pavyz
diniai vokai, projektai. Knygą 
baigia išsamus Vykdomojo komi
teto pirmininko Jono Kavaliūno 
straipsnis, susumuojantis visą 
parengiamąją medžiagą, darbo 
eigą ir minėjimus įvairiose vie
tovėse bei reiškiantis dėkingumą 
prisidėjusioms prie bendro darbo 
savo pastangomis arba aukomis.

Negalima praeiti tylomis nepa
minėjus aukų ir aukotojų gausy
bės bei jų geros širdies. Aukos 
stambios. Galima būtų parašyti 
atskirą recenziją apie šiuos 
kilnius asmenis bei organizacijas, 
savo lėšomis parėmusius šį 
didingą jubiliejų. Pabaigoje įdėta 
smulki pajamų ir išlaidų 
apyskaita, paruošta iždininko 
Broniaus Polikaičio.

Leidinį perskaičius ir su juo 
išsamiau susipažinus, susidaro 
nepaprastai geras įspūdis. Garbė 
visiems, kurie daugiau ar mažiau 
prisidėjo prie šio leidinio re
dagavimo, paruošimo ir išleidi
mo. Šis albumas privalo puošti 
kiekvieno lietuvio namus — tai 
mūsų darbo ir vertės liudijimas. 
Graži dovana bet kuria proga ar
ba atvykstantiems svečiams iš 
Lietuvos, kaip lygiai dovana 
tėvynėje į ją vykstantiems. Kuo 
nuoširdžiausiai rekomenduo
jame!

Jurgis Jankus

Liuduko Kūčios
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Akmenys įkaito, nuo jų įšilo ir pirtis. Kubile 
vanduo irgi įšilo. Pro pirties langutį ėmė vidun 
spaustis prietema. Pro priemenėlės duris su 
kūliais šalčio įgriuvo tėvas ir Jovaras. Vasara 
ar žiema, Jovaras nepraleisdavo nė vieno pir
ties kūrenimo, o šiandien buvo Kūčios, įžanga 
į Kalėdų šventes, tai kaip žmogus apsieisi gerai 
neišsipėręs, po to gi dar laukė ir Kūčių stalas, 
pagausintas jo paties pagauta žuvimi. Kai 
prieš kiek metų mirė Jovarienė (Liudukas jos 
net neatsimena), motina, pasišnekėjusi su 
tėvu, pasakė:

— Vienam ne visada bus gera. Ateik. Ne
lauk, kad kviestumėm. Amžiną atilsį nelauk
davo. Buvo kaip tos pačios šeimos. Ir per 
šventes. Labiausiai per šventes. Argi vienas 
valgysi Kūčias ar Velykų pusrytį?

Iš karto Jovaras lyg varžėsi, paskum vis 
labiau tapo lyg tos pačios šeimos žmogum, bet 
ir pati gražiausia žuvis atsirasdavo ant glo
botinių stalo. Ypač susigyveno su Liuduku. Ir 
dabar, vos įžengęs per slenkstį, net sniego nuo 
blakstienų nenusibraukęs, atsistojo prieš Liu
duką.

— Sakyk, kaip šiandien bus? Laumės suša
lo, į ragučius susitraukė, kas mudviem 
nugaras nuvanos? Va tik porą vantelių teiš- 
kaulijau, — ištraukė iš po pažasties dvi 
lapuotas beržines šluoteles.

Liudukas paėmė vantas, pavartė, išpurtė 
sniegą ir numetė ant plautų.

— Mano laumė geresnė. Žiūrėk, ką man 
davė, — ištraukė kelis saldainius iš kišenės. — 
Paragauk, pamatysi.

Jovaras paėmė saldainį, pavartė, priėjęs 
prie šviesos pamėgino paskaityti, kas parašyta.

— O, dul-dul! Kaip čia buvo, kad nežinojau, 
laumes mokant saldainius daryti. Net nežino
jau, kad jos skaityti mokėtų. Argi ir jos jau net 
saldainių fabrikus pasistatė ir mokyklas įsis
teigė? Žiūrėk, tu man. Kur tu tokią gudrią 
laumę užtikai? Ar tik ne krautuvėje?

— Tokia senutė ant šaligatvio gulėjo išvir
tusi. Buvo taip sušalusi, kad negalėjo atsikelti. 
Padėjau atsistoti, tai ji man į ranką du litus 
įspraudė, o pati pakilo, įsisuko į sniegą ir 
nulėkė. Turbūt į ežerą. Nuėjau į krautuvę ir 
už vieną litą dūdelių nusipirkau. Gali paklaus
ti, ir jie matė, — akimis parodė į brolį ir Romą.

— Tai va, ėmei ir viską man sugadinai. O 
maniau, kad laumės bus nustojusios laumėm 
būti. Sakiau, kai grįšiu, atsivesiu tą sušalėlę 
į trobą, sušildysiu, išbarsiu, kam man nesakė, 
kad jau tikrai žmonėmis virsta. Išbarsiu, 
išbarsiu, o paskum paprašysiu... Labai gražiai 
paprašysiu, kad už manęs tekėtų ir kasdien 
skaniausius saldainius man gamintų. Bet tu 
viską sugadinai. Jos kaip buvo laumės, taip ir 
tebėra. Tokios pat, kaip vėjas... E, Liuduk. Še, 
ir tą saldainį suvalgyk už mane, — atkišo 
vaikui saldainį, bet tas tik galvą papurtė.

— O ką žinai. Jeigu taip paprašytum... Jei
gu pasipirštum, — pasitaisė, — gal ir tekėtų. 
Aš paprašyčiau, kad tėvai geras vestuves iš
keltų. Juk iškeltumėt, — atsisuko į tėvą.

Tėvas jau pilstė vandenį į lauknešius ir 
statė ant žemojo plauto.

— Žinoma, kad... O jūs meskite šnekas, 
renkitės ir šokit ant plautų. Jau baigia temti, 
o kur dar moterys. Jeigu taip šnekėsit, tai 
Kūčias valgysit auštant. Ne tik auštant, bet ir 
visiškai ataušusias.

Dviejų kartų raginti nereikėjo. Tuoj visi 
išlėkė į priemenę nusirengti. Kai po kelių 
akimirksnių sugrįžo, Liudukas pasigavo už 
rankos Romą.

— Mudu ant viršutinio.
— Ar man vietos nebebus? — atsiliepė 

Jovaras.
— Bus, visiems bus, — tempdamas Romą 

aukštyn, krykštavo Liudukas.
— O kas garo padums? — žengdamas prie 

vandens šnektelėjo Jovaras.
— Eik, eik kartu su jaunikliais ir gerai 

išsisvilink, kad laumės, prakaitą užuodusios, 
neskersakiuotų. Aš jau uždumsiu, — paskuti
nis iš priemenėlės įeidamas ragino tėvas.

— Ar taip jau ir iš tolo gali mane užuosti?
— lipdamas ant plautų nujuokavo Jovaras.

Jis į lauknešius dar įmerkė po vantą ir kiek
vienam, jau užlipusiam, artyn prikilnojo.

— Na, aš tai neužuodžiu. Gal ir nė vienas 
kitas neužuodžia, bet jeigu jau galvoji apie 
kokią laumę, tai atsarga reikalo nesugadins,
— juokavo tėvas, ir šliūkštelėjo gerą kaušą 
vandens ant įkaitusių akmenų, vanduo su
šnypštė ir garų kūlys šovė į viršų, palube išsis
kleidė į šonus, aukštutinį plautą ir ant jo susė
dusius visiškai paskandino savo pilkume.

— A-a-a! A-ta-ta! — pasigirdo Liuduko ir 
Jovaro balsai. Edmundas laikėsi tyliai, o Ro
mas, tėvui nespėjus dar net ant pirmojo plauto 
palipti, urgzdamas ir žiogčiodamas nusirito 
žemyn. Viršutiniai pradėjo juoktis.

— Ar karšta? — paklausė tėvas.
— Kvapą užėmė. Nesitikėjau, kad taip ga

lėtų būti.
Jis apie pirtį buvo tik girdėjęs, bet niekada 

nebuvo joje buvęs.
Tėvo patariamas pasilipo aukščiau, apsipy

lė vandeniu, net pamėgino vanotis. Po kelių 
mėginimų vėl atsidūrė pačiam viršuje ir 
nebepabėgo, kai kažin kuris, žemyn nušokęs, 
naujų garų padūmė.

Kol moterys vanojosi, vyrai skutosi barzdas, 
persirenginėjo šventadieniniais drabužiais, 
Liudukas ir Romas traukte traukė iš Jovaro 
pasakojimus apie laumes, kurios kadaise 
gyveno ežero pakraščiuose, bet kai žmonės 
daug pakraščių nuvalė, iškirto krūmus, padarė 
pievas, kai kur, aukštesnėse vietose net ligi 
pat ežero suarė, laumės persikėlė į dvi mažytes 
saleles, kad tik toliau būtų nuo vis labiau 
išgudrėjančių žmonių. Seniau jos kartais net 
dieną žmonių nebijodavo, o naktimis tai vaikš
čiodavo po sodžius, ne vieną gyvulį pagydy- 
davo, ypač tiem, kurie tą vieną teturėdavo, 
pavargusias motinas pamigdydavo, lopšyje ne
rimstantį kūdikį pasupdavo, kartais net pažin- 
dydavo, kad nereikėtų motinai keltis. Iš tokių, 
laumę žindusių, užaugdavo labai gudrūs. Mėg
davo ir visokių juokų padaryti, ypač jaunimui. 
Net ir pačiam Jovarui sykį brūkštelėjo per 
nosį.

— Rodos, kad buvo švento Roko atlaidai, — 
pasakojo. — Po bažnyčios ir po pietų pavakariu- 
kais susibūrėm į Žiūraičių kiemą. Padaina- 
vom. Daina ėmė traukti ir kitus. Vaišių Miko- 
dimas pakluonėmis armonika atliurlino. Jis 
neseniai ją buvo nusipirkęs, bet jau gerai 
sumesdavo keletą polkų ir dainoms gerai pri
tardavo. Pritemus visi susigrūdom į trobą. 
Tada aš jau buvau kaip ir susižiūrėjęs su Mo
nika. Su ja ir daugiausia pašokdavau. Nieko 
negaliu sakyti: ir greita, ir šmaikšti buvo mer
gina. Gal apie vidurnaktį, gal kiek ir anksčiau, 
tais laikais laikrodžių niekas nenešiodavo, — 
gyvenom pagal saulę ir pagal gaidį, — užėjo 
trys merginos. Nepažįstamos, nematytos, bet 
gražios. Kad tu sudegtum, kaip gražios. Pažiū
ri į veidą ir daugiau nieko nematai. Viena kaip 
tik atsistojo šalia manęs. Mikodimas užliurlino 
polką, o ji ir Bako: „Ar nepašokdinsi manęs, 
nors ir nepažįstamos?” Kaip nepašokdinsi 
tokios, sudegtum kur. Ir dar kai pati prašosi. 
Ir šokimas, tu mano. Kaip vijurkas. Tik žiūrėk, 

kad pačiam kojos nesusipainiotų. Po to ir kitą, 
ir trečią polkutę. Atrodė, kad net ir Mikodimo 
pirštai vis greičiau armonikos spūdukais laks
to. Žiūriu, kad ne aš vienas taip smagiai duodu. 
Ir Mačių Tadaušas, ir net Petras Kačys, jau 
trįjų vaikų tėvas, savo Uršulę kampe palikęs, 
kepurę ant pakaušio pasismaukęs, neblogiau 
už mane kojas raito. Antrą polką sukdamas, 
išdrįsau net paklausti, iš kur jos tokios čia 
mūsų sodžiuje atsirado. AtBakė, kad jos ne iš 
čia, iš Kairėnų. Buvusios atlaiduose, miestely 
pas gimines užgaišusios, eidamos išgirdusios 
mūsų dainas, armoniką, ir užsukusios pasižiū
rėti. Per trečią polką Mikodimui pirštai įsmil
ko, ir jis padėjo armoniką į šalį, o mano šokėja, 
surūgtum kur, ir sako: „Juk sušilai. Einam 
prasivėdinti.” Kur, žmogau žmogiausis, neisi. 
Išėjau. O ji nesustoja nei gonkose, nei kieme, 
eina tolyn į pakluones. Einu ir aš. Eina ne taip 
sau, bet laiko už rankos ir petį prie peties glau
džia. Kluono gale prie tvoros sustojom. Mėnulis 
šviečia, jos akys čia pat dar labiau. Kur tu, jau
nas būdamas, iškęsi. Pakėliau ranką apkabinti 
ir, ką tu pasakysi, — nieko. Lygiai tas pats, 
kaip norėtum apkabinti vėją. Buvo ir nėra. Su
rūgtum kur. Tik šiurpas per nugarą nuėjo. Tą 
pačią akimirką atsiminiau ir Moniką. Supra
tau, kad buvo laumė. Ir gera laumė. Būtų 
buvusi prastesnė, nežinia, kokį juoką galėjo iš
krėsti. Bet ką pasakysiu Monikai. Kad buvau 
apžavėtas? Turėjau vargo, kol jai dantį užkal
bėjau, bet ir tai ne visiškai. Atleisti gal ir at
leido, bet niekada neužmiršo. Žiūrėk, kas nors 
ne taip, ir vis ta laume baksteli. Ir Tadaušas 
turėjo vargo, kol perkalbėjo savo Barborėlę, o 
Kačys tai net lovoj porą savaičių išgulėjo. 
Mums jauniems buvo tik nei šiaip nei taip, o 
jam seniui... Pamėgintumėt jūs kada, kabinda
mi mergaitę, apkabinti glėbį vėjo. Nors kiti 
sako, kad kitaip buvę. Kai tik Petras ėmė 
trečią polką su ta pačia sukti, Uršulė pakilusi 
iš kampo ir išėjusi. Parėjusi namo, bet negu-
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Tremtinės kelias į mokslo viršūnes
VYTAUTAS SKUODIS

Salomėją Endrijonienę Chica- 
go’je pažįsta visi tie, kuriems 
Jaunimo centras su savo kultūri
niais renginiais yra tarytum an
trieji namai, nes ji yra tų 
Chicago’s lietuvių kultūros rūmų 
rūpestinga direktorė. Tačiau tur
būt nedaug kas žino, kad ji 
Lietuvoje turi puikią ir garsią 
seserį.

Apie 1975 metus Vilniaus uni
versiteto Gamtos mokslų fakulte
te vienas teorinis politinis semi
naras to fakulteto profesoriams, 
dėstytojams ir laborantams (ir 
tokie privalomi „marksistinio- 
lenininio auklėjimo” seminarai 
būdavo!) buvo ypatingas. Apie 
„supuvusio imperializmo” kraštą 
— Ameriką buvo kalbama ne 
taip, kaip reikėjo kalbėti. Tame 
seminare kalbėjo universiteto 
Filologijos fakulteto docentė 
Elena Červinskienė, neseniai 
pati sugrįžusi iš Amerikos, kur ji 
po labai ilgo išsiskyrimo ap
lankė savo seserį Salomėją En- 
drįjonienę.

Anais, jau į praeitį nutolusiais 
metais, Elenos Červinskienės 
pasakojimas apie Ameriką vi
siems minėto seminaro daly
viams paliko gilų įspūdį. Tada ji 
daug kalbėjo apie Ameriką, kal
bėjo įdomiai, pagarbiai ir ob
jektyviai. Tai buvo didžiulis kon
trastas, lyginant su tuo, ką be
veik kiekvieną dieną rasdavome 
laikraščiuose, kurie iki tol ir 
vėliau •nieko gero apie Ameriką, 
jos žmones, o juo labiau apie 
Amerikos lietuvius nerašė.

Šiandieną galima tvirtinti, kad 
ji tada atliko žygdarbį, nes už tokį 
„kapitalizmo liaupsinimą” rizi
kavo netekti tarnybos univer
sitete ir turėti kitų nemalonumų. 
Laimei, taip neatsitiko, nors 
turbūt trečdalis to seminaro da
lyvių buvo kompartijos nariai.

{spūdžiai vėl atgijo visu ryšku
mu iki detalių, kada prieš porą 
metų Eleną Červinskienę, dabar 
jau profesorę su dvigubu mokslų 
daktaro laipsniu, sutikau Salo
mėjos Epdrįjonienės bute. Čia 
mes pirmą kartą susipažinome ir 
ji man priminė, kad be tų moksli
nių laipsnių ir vardų ji taip pat 
turi ir garbingą Sibiro tremtinės 
vardą.

1941 metais ji studijavo teisę 
Kauno universitete ir tais pačiais 
metais prekiniame vagone ji atsi-

Jaunimo centro kavinėje, Chicag’oje: (iš kairės) dr. Elena Červinskienė, Viktoras Endrijonas, Salomėja Endrijonienė ir 
sesuo Margarita.

dūrė tolimame Altajaus krašte. 
Vėliau ji buvo perkelta į Jakuti
jos šiaurę. Prieš patenkant į 
tremtį, buvo areštuotas jos dėdė 
Antanas Tamošaitis, buvęs 
Lietuvos teisingumo ministras, 
kurį sušaudė. Areštavo ir jos vyrą 
advokatą J. Gašką — neva jis 
padėjęs Lietuvos Respublikos 
prezidentui Antanui Smetonai 
pereiti sieną į Rytprūsius. Tais 
metais ką tik ištekėjusi Elena 
Tamošaitytė-Gaškienė (vėliau — 
Červinskienė) su savo vyru J. 
Gaška gyveno Kybartuose. Koks 
buvo jos vyro likimas iki šiol 
nežinia. Ką tik atvežta į Altajaus 

Dr. Elena Červinskienė (kairėje) su savo sesers šeima Chicag’oje: Gintaras En
drijonas, Živilė Endrijonienė ir Salomėja Endrijonienė.

kraštą Elena Gaškienė pagimdė 
kūdikį, kuris netrukus mirė. Ir 
pati buvo beveik mirties patale. 
Lageryje mirė ir jos tėvas, ge
ras Lietuvos ūkininkas Petras 
Tamošaitis.

Elena Tamošaitytė-Gaškienė 
pakėlė visus labai sunkius 
tremtinės gyvenimo išbandymus. 
Ji sugrįžo į Lietuvą ir buvo priim
ta į Vilniaus universitetą tęsti 
studijas. Tačiau ją priėmė tiktai 
į Istorijos-filologijos fakulteto 
Rusų kalbos ir literatūros skyrių 
ir tiktai todėl, kad norinčiųjų 
stoti į tą skyrių buvo maža. 
Lietuvių tarpe toji specialybė 

nebuvo populiari.
Dabar Elena Gaškienė-Čer- 

vinskienė žymi mokslininkė. Ji 
plačiai žinoma ir už Lietuvos 
ribų. Jos parašytas knygas ir 
gausius mokslinius straipsnius 
didžiai vertina Maskvos, Le
ningrado, Estuos, Latvijos, Če
koslovakijos, Lenkijos, Vengri
jos, Prancūzijos ir Amerikos bei 
kitų kraštų slavistai. Ypačiai ver
tinamas jos atrastas metodas li
teratūriniame kūrinyje ieškoti to, 
kas jį jungia į nedalomą visumą, 
ieškoti ir atrasti svarbiausiąją 
visos rašytojo kūrybos idėją. Tuos 
atradimus ji padarė studijuo
dama žymiųjų rusų literatūros 
klasikų Fyodoro Dostojevskio, 
Levo Tolstojaus, Antono Čechovo 
ir kitų kūrinius.

Šiais metais profesorė dr. Elena 
Červinskienė švenčia garbingą 
savo amžiaus sukaktį. Šia proga 
lai šis straipsnis jos bus priimtas 
kaip ženklas gilios pagarbos jai 
užjos gyvenimo kančių kelią, jos 
drąsą ir sąžiningumą anais lai
kais, kada ne dažnas iš dabarti
nių žinomų Lietuvos veikėjų tuo 
galėtų pasigirti. Pagarba jai ir už ’">■ 
jos mokslinius pasiekimus.

Autorius mano, kad visi, kurie 
perskaitys šį straipsnį, taip pat 
nuoširdžiai prisijungs prie 
geriausių linkėjimų, skirtų šiai 
puikiai lietuvei — tremtinei ir 
mokslininkei profesorei dr. 
Elenai Červinskienei. Juos per
duoti savo seseriai prašome ponią 
Salomėją Endrijonienę, jai taip 
pat linkėdami geros sveikatos.

V

BEDUGNIŲ SVIES A

1.
To Kūdikio
Šią nokti gimusio,
Kurs ėdžiose
Taikingai guli —
Jau daugelis širdžių
Nebepažįsta,
Užmiršę meilę gimusią
Ir atleidimą nuodėmės —

Rūsčiais veidais
Ir neapykanta
Liepsnojančiom akim
Keliauja nelaimingi
Žemės sūnūs —
Tamsoj klajojantys
Keleiviai —

Akli, nematantys skaisčios 
Žvaigždės ramybės spindulių — 
Kurti — nes nebegirdi 
Giedančių taikos
Varpų
Ir tarto gailestingo
Meilės žodžio
Žmogui —

Ir aidi nevilty
Per šimtmečių
Ir amžių grindinį
Liūdni ir sunkūs
Žemiško klajūno žingsniai,
Ir jo kelionė baigias
Beviltiškos bedugnės 
Nasruose —

2.
Kalėdų naktį
Medžiai kalbasi su vėjais,
Ir angelai užsagsto
Debesų apsiaustą 
Spindinčiom sagom —
Ir neregys išvysta
Beprasmybės tiltą,
O virš bedugnės
Šviečia Nemirtingojo Šviesa —

■RVb
Šventa Kūčių naktie, 
Esi brangesnė
Ir už žemės auksą —
Joje žmonijai dovanota 
Dangaus Ramybė
Ir širdžių Taika —

Šiąnakt
Surandame tikėjimą, 
Žmogaus širdy išaustą,
Ir tampame 
Žvaigždžių ugnim,
O ne bedugnėn krintanti 
Beprasmiška auka —

lusi. Laukusi. Kai prieš aušrą Petras, visas 
pašiurpęs, pravėręs trobos duris, ji medinpa- 
džio kulnim taip drožusi tiesiai į kaktą, kad net 
kulnis sueižėjusi, o Petras kibildinkšt ir 
išsitiesęs aukštielninkas prieangio asloje. Kas 
žino, kaip ten buvo. Niekas nematė, bet vis tiek 
žmogus daugiausia nukentėjo.

— O daugiau tos laumės niekada nebesuti
kai? — šyptelėjęs paklausė Romas.

— Gal sutikau, gal ir ne... — kiek nutęsė ir 
dar pridėjo: — Būdavo ir taip: ką tik pradeda 
aušti, rūkas draikosi virš vandens, sėdžiu 
valtyje, stebiu plūdę ir matau, kad laumikė 
kitam valties gale sėdi, pirštų galiukais van
dens paviršių braukia, gal žuvį man prišaukti 
nori, pakeliu akis, žiojuos ką pasakyti, ir jos 
nebėra. Taip, kaip aną sykį. Jeigu būčiau sie
kęs apkabinti, būtų kaip aną sykį. Ne visada, 
kaip aną sykį. Kartais pamatydavau nuo val
ties priekio rūko debesėlį pakylant, o tada 
nieko. Kaip vėją... Tai matai, Liuduk, kaip kar
tais išeina su laumėm. Čia, rodos, tikrai yra, 
o čia vėl nieko.

— O kaip ta, kur šiandien vantas davė. Ar 
ta kitokia? — žvitriai paklausė Liudukas.

— Kad nežinau. Jau buvo ėmę temti, ir 
vėjas, ir sniegas... Padavė ir susisuko į sniego 
sūkurį. Jeigu būtum kartu buvęs, gal būtum 
geriau pamatęs. Tavo akys ir jaunesnės, ir švie
sesnės.

— Na, vyrija. Prašom. Kūčios ant stalo, — 
pravėrusi duris paskelbė Stasė.

Ji buvo ne tik pirty išsivanojusi, bet ir 
dailiai šventiškai apsirengusi.

— Visiškai kaip laumė, — kumštelėjo 
Jovaras Liudukui į pašonę.

Ir Liudukas pažiūrėjo į seserį, tokią šviesia 
palaidinuke, papurusiais plaukais, smagiai 
šypsančią truputį parausvintam lūpom. Pažiū
rėjo ir pats nustebo, tokią seserį pirmą sykį 
pamatęs.

— Ar ana, kur šokdinai, buvo tokia pat? — 

jau visiškai šelmiškai paklausė.
— Ta dar dailesnė, — atsakė ir, viena akim 

mirktelėjęs Romui, pridėjo: — Tą galima būtų 
apkabinti.

Ar tuos žodžius nugirdo ir Stasė, niekas ne
gali pasakyti. O jeigu ir nugirdo, tai ar suprato, 
bet nieko nebesakė, atvėrė duris ligi galo ir nu
ėjo į trobą. Paskui ją nusekė visi.

Stalas buvo užtiestas ir apkrautas valgiais. 
Gale stalo jau stovėjo tėvas. Motina dar padavė 
Stasei dubenėlį ir nubėgo atgal į virtuvę. 
Liudukas kumštelėjo Romą ir norėjo ką sakyti, 
bet metė akis į tėvą ir susičiaupė. Priėjęs stalą, 
timptelėjo Romą už rankos.

— Mudu čia, — pasakė ir mėgino sėstis ki
tam stalo gale, bet tėvas turėjo kitą mintį:

— Liuduti, svečias sės čia šalia manęs.
— O aš? — liūdnai prašnabždėjo.
— Tu sėsk šalia svečio. Visą dieną buvai 

prilipęs, kaip tave beatskirsi.
Kiti susėdo, kaip kuriam patiko.
Po maldos ir pasidalinimo plotkelėmis visų 

akys nukrypo į baravykais visą namą nu- 
kvipinusį pasninkinių barščių dubenį.

— Liudukai, tu šiandien visą dieną dirbai, 
troboj moterims po kojų nesimaišei, tai ir pir
mas barščių samtis tegu būnie tau. Romai, 
pradėk, — paragino tėvas.

Romas paėmė samtį, o Liudukas kumštelėjo 
jam į pašonę:

— Daugiau pagriebk grybų. Iš dugno.
Romas pabraukė samčiu per dubens dugną 

ir ištraukė tikrą gausą grybų.
Liudukas, jau į samtį žiūrėdamas, pajuto 

tikrą alkį ir po pirmo šaukšto per pusę burnos 
Romui pašnibždėjo:

— Čia tai suprantu: tai bent Kūčios.
Kol samtis apėjo aplink stalą, Liudukas 

savo dubenėly jau dugną matė. Paskum atėjo 
silkės keptos, silkės marinuotos, silkės su 
grybais, marinuotos baravykų galvutės, žuvis 
kepta, žuvis kimšta, žuvis drebučiuose, ir kas 

begali pasakyti, kas dar. Visi kibo į viską. Ir 
pasirinkdami, ir į tą, kas arčiau. Viskas pa
stebimai nyko. Reikėjo užkimšti ilgos dienos 
pasninko ir smarkios pūgos įdarytą spragą. 
Kalboms pritilus, vėjo ir sniego siautėjimas pa
sieniais ir apie langus rodėsi dar didesnis, negu 
dieną, kai sukosi čia pat apie ausis. Vienu tar
pu net ir Jovaras pakėlė nuo žuvies akis.

— Kad ir neatleidžia, — pasakė. — Jeigu 
taip per naktį, tai nė namo neparbrisiu, — dar 
pridėjo.

— Rytoj po pietų vaikai galės pavežti, — 
atsiliepė tėvas.

— Mudu su Romu nuvešim, — įšoko 
Liudukas.

— O kas arklį pakinkys? — šyptelėjo Stasė.
— Manai, kad aš nemoku?
— Už uodegos?
— Pamatysi.
— Edmundukas paveš, — įsiterpė motina.
— Jis varto. Šiandien du kartus išvertė.
— Bet buvo smagu, — kumštelėjo Liuduką 

Roriias.
— Žinau, — ir tyliai pridūrė: — Tylėk, aš 

irgi noriu išmokti išversti. Ir ne du.
Tiesiai prieš juodu pusdubeny dar gulėjo 

vienas gabalas žuvies. Liudukas valandėlę 
žiūrėjo į jį, paskum vėl kumštelėjo Romą.

— Kaip manai, į ką jis žiūri? I tave ar į 
mane?

Romas buvo pradėjęs šnekučiuotis su Stase, 
tai iš karto net nesumetė, ko vaikas klausia.

— Kas? — tepasakė.
— Tas gabalas žuvies? — net pirštu parodė.
— Manau, kad į tave.
— Bet kodėl?
— Nori, kad pabaigtum. Vienam pasili

kus, jam būtų nesmagu.
— Kad nebežinau, ar bus vietos. Reikia 

patikrinti.
Pirma paspaudė pilvą, paskum kaktą, 

paskum vėl pilvą.

— O, čia radau dar tuščią. Kaip tik tam 
gabalui.

Romas įslinko į lėkštę žuvį, ir Liudukas 
griebė kimšti. Pusė suėjo smagiai, o likusią 
reikėjo stumte stumti. Vienu tarpu net akis 
pakėlė į tėvą, bet tas labai rimtai svarstė su 
motina, ar reikėtų visiems tokiu oru į Berne
lių mišias važiuoti. Norėjo jau palikti, bet vėl 
žvilgtelėjo, o tėvas kaip tik dabar žiūrėjo į jį.

— Kaip čia judu? — paklausė, žvilgterėjęs 
į Romo ir Liuduko lėkštes. — Rytojui netaupy- 
kit, rytojui ne žuvis. Romui nebeliko. Stasele, 
pakelk jam.

— Ne, ne, dėkui. Aš jau net per daug pri
valgiau, — teisinosi Romas, o Liudukas irgi at
liepė:

— Ir aš jau ligi pat pagurklio prisikimšau, 
— ir mėgino subaigti, kas buvo lėkštėje. Kitaip 
negalėjo. Tėvas būtų pasakęs, kam griebi, ko 
apžioti negali. Pagal jį, ką įsidėjai, turi ir su
valgyti.

Motina su Stase ėmė kraustyti stalą. Sesuo 
net lukterėti turėjo, kol Liudukas paskutinį 
kąsnį įsikišo į burną. Kišti įsikišo, bet nebe 
kramtyti, o ilgai vailote vaitoti turėjo, kol šiaip 
taip tolyn nustūmė.

Tuo tarpu moterys nunešė paskutinius in
dus ir pradėjo grįžti su kitais. Su spanguolių 
ir avižiniu kisieliais, su kompotais, su medum, 
su sirupe virtom skaldytom kriaušėm, su 
kūčiukais medum pasaldytam aguonų piene.

Liudukas žiūrėjo, žiūrėjo į viską ir ašaros, 
kaip pupos ėmė riedėti per skruostus. Sėdėjo 
tylus susikaupęs, bet ašarų negalėjo sulaikyti. 
Pamatė ir tėvas. Pamatė ir valandėlei sustin
go: vaiko ašaros ir toks neįprastas tylumas 
nuėjo per pačią širdį.

— Liuduti, kas? Ar su ašaka užspringai? — 
su rūpesčiu paklausė.

Čia ir Liudukui atsivėrė burna.
— Ne! Kodėl pirma nepasakei! Kur aš da

bar bedėsiu? — šaukte iššaukė

— Po daug nevalgyk. Vieno paragauk, kito. 
Ko šiandien nesuvalgysi, rytoj rasi, — mėgino 
raminti.

— Kad nebegaliu ir po nedaug, — atsivėrė 
žodžiai, o kartu visiškai atsivėrė ir ašaros.

Romas dar mėgino įdėti ir vieno, ir kito, bet 
Liudukas jau net pasikūkčiodamas prigludo 
jam prie šono ir nieko nebelietė. Po geros va
landėlės pirmoji pastebėjo Stasė ir tyliai 
pasakė:

— Liudutis jau katinui dūšią atidavė.
Tada ir kiti pastebėjo, kad vaiko ašaros 

pavirto į tylų šnarpštimą.
— Per dieną privargo. Nunešiu į lovą, — 

norėjo pakilti motina, bet Romas sulaikė.
— Nesirūpinkit, ponia. Nunešiu aš. Abu 

per dieną draugavom, kaip čia dabar.
— Aš uždegsiu lempą ir pataisysiu lovą, — 

pašoko Stasė.
Romas atsargiai pakilo ir paėmė vaiką. Jis 

kažin ką suniurnėjo, padėjo galvą Romui ant 
peties ir šnarpštė toliau.

Liuduko kambarėlyje jau buvo užžiebta 
lempa, o Stasė skubiai taisė patalą, paskum 
abu vaiką perrengė, paguldė. Romas prisėdo 
ant lovos krašto ir tyliai ėmė niūniuoti Brahmso 
lopšinę. Stasė, atbula pasitraukusi, atsirėmė 
į sieną. Romas nuo Liuduko pasuko akis į ją. 
Menkoj lempos šviesoj ji pasirodė tikrai graži. 
Daug gražesnė negu buvo vakar ar kad ir dabar 
prie Kūčių stalo. Nejučia atėjo mintis, ar anoji 
Jovaro laumė galėjo būti gražesnė už tą mer
gaitę prie sienos. „Kažin ar ir ji išnyktų, jeigu 
pamėginčiau apkabinti?” dingtelėjo keista 
mintis.

— Užtenka jums čia, — galvą pro tarpdurį 
įkišęs, prašnibždėjo Edmundas ir viską 
sumaišė. — Tėvas jau su kantiška laukia.

Pirmoji pajudėjo Stasė. Romas dar pataisė 
vaiko apklotą, šonus apkamšė, o galvon lindo 
mintis, kad ir jam buvo gera proga apkabinti 
vėin
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„Draugo” kultūrinio priedo 1990 metų turinys
LIETUVOS ATGIMIMAS

a. 11. Ir mes „Prisikėlimo žmonės” 4.14 
a. 11. Nobelio laureatai ir kiti rašytojai už 

Lietuvos neprikalausomybę 6.30
a. 11. Rugsėjo aštuntąjai 9.8
a.a. 11. Lietuva pasaulyje 1.13 
a.a. 11. Laisvės vasaris 2.10 
a.a. 11. Normali valstybė 2.17 
a.a. 11. Kovo vienuoliktoji 3.17 
a.a. 11. Sielvartas dėl Lietuvos 3.24 
a.a. 11. Sudiev, Sąjunga 5.5
a.a. U. Politinės kultūros posūkiai Lietuvo

je 7.28
a.a. 11. Nuo mūsų priklausys, kokia bus 

Lietuva 10.6
a.a. 11. Žvilgsniai i stebuklų metus 12.8 
a.v. 11. Kieno metai? 12.30
a. kt. Centre — baimė 7.14
Apie Lietuvos ekonomines perspektyvas 

4.21
Apie Lietuvos aukštąsias mokyklas... ir 

ekonominę blokadą. Pokalbis su pro
fesorium Vladu Domarku, Kauno 
politechnikos instituto rektorium 5.26

Apie Vytauto Didžiojo universitetą ir 
Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir 
švietimo centrą. Kalbamės su 
Gediminu Kostkeviiium 3.24

Atgimimo Nr. 14 pirmasis puslapis 4.21 
BALŽEKAS, Jonas. Knygos Lietuvai 9.1 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejus 

kreipiasi i visuomenę 9.1, 11.3
BAUŽYS, Juozas. Tauta pradeda 

gyvenimą 12.1
DAUNYS, Vaidotas. Kultūra: krizė ir 

krikštas 6.9
Deklaracija dėl Lietuvos architektūros

11.3
Genovaitė. Dėl Lietuvos ekonominės 

padėties 12.15
GLINSKIS, Rimvydas. I Europos šventę 

dar nejleidžiami 6.9
GOŠTAUTAS, Stasys. Rusai ir 

amerikiečiai už Lietuvos
nepriklausomybę tarptautinio PEN 
klubo 55-ame kongrese. Tarptautinio 
PEN klubo rezoliucija dėl Baltijos šalių 
nepriklausomybės. Tarptautinio PEN 
Įdubo rezoliucija dėl padėties Baltijos 
šalyse 6.23

IGNATAVIČIUS, Eugenijus. Vasario 
šalis — Lietuva 2.10

J. P. Veikalas apie pototalitarinę 
mąstyseną 2.24

jp „Literatas valdžioje” —rVengrįjos 
prezidentas 9.29

jp Rašytojas nūtostribologijos labirintuose
10.27

KATILIUS-BOYDSTUN, Marius. 
Sveikatos apsauga Lietuvoje ir 
Suvalkų krašte 3.3

KELERAS, Julius. Apie tautos vienybę 
Žaltvykslė 1990, Nr.l 6.30

KUBILIUS, Jonas. Aukštojo mokslo 
ateitis Lietuvoje 7.7

KUBILIUS, Jonas. Sveikinimo žodis 
LKMA konferencijai Vilniuje 7.7

KUBILIŪTĖ, Audra. Lietuvos 
ekonominė/industrinė padėtis 12.1

KUBILIŪTĖ, Ramunė. JAV Lietuvių 
jaunimo sąjungos ketvirtasis politinis 
seminaras 5.26

KUČĖNIENĖ, Dalia. Amžino įšalo žemės 
reginio pradžia. Pokalbis su „Amžino 
įšalo žemėje” redaktore Aldona 
Žemaityte 6.9

Laiškas iš Klaipėdos 7.7
LANDSBERGIS, Vytautas. Atmesti 

neapykantą 10.27
LANDSBERGIS, Vytautas, tgavę viltį 

12.8
LAUKAITIS, Juozas P. Reikia sutelkti 

pastangas 3.3
Lietuviai Lietuvoje ir išeivijoje 2.17
Lietuvos byla konferencijoje Mexico City

10.20
Lietuvos pozicija derybų išvakarėse 

(Gediminas Šerkšnys) 7.21, 7.28
MAŽELIS, Vladas. Dar apie mediciną, in

vestavimus ir pagalbą Lietuvai 3.17
MAŽELIS, Vladas. Atėjo didžiosios 

veiklos metas 5.12
Muziejus, visada ugdęs mūsų tautinę 

savimonę (Pokalbis su Lietuvos istori
jos ir etnografijos muziejaus 
direktorium Eugenijum Skrupskeliu)
2.24

NAKAS, Viktoras. Lietuvos 
nepriklausomybės išvakarėse 3.10

NAKAS, Viktoras. Politika, Bažnyčia ir 
molalė Lietuvoje 9.22

PABEDINSKAS, Jonas. Atsakomybė 
kraštui ir atskaitomybė rinkai 3.10 

PABEDINSKAS, Jonas. Maskvos 
blokados psichologinė žala Lietuvos 
ekonomijai 9.22

PALUBINSKAS, Aidas. Vytautas Land
sbergis — valstybininkas ir asmuo 12.1

RUBŠYS, Antanas. Atėjo naujas laikas 
šiai mokslo įstaigai 6.23

SAGIENĖ, Aleksandra. „Grandinėlės” 
kelionė į tėvų žemę 9.15

SAKADOLSKIS, Romas. Lietuva prieš 
„suvereną” Michailą Gorbačiovą. 
Pasikalbėjimas su Vytautu Land
sbergiu 6.16

SAKADOLSKIS, Romas. Mūsų išeities 
taškas deryboms — Nepriklausomybės 
aktas. Pasikalbėjimas su Kazimiera 
Prunskiene 6.23

sfb „Neatstovaujamų tautų” nauja 
organizacija 12.15

SIDRYS, Linas. Ar šv. Kazimieras būtų 
miręs jaunas šiandien? 3.3

SIDRYS, Paulius. Steigtina Lietuvos 
sveikatos korporacija 3.3

SKUODIS, Vytautas. Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi! Disidentai, Sąjūdis ir 
dabartinė Lietuva 3.17

SKUODIS, Vytautas. Išeivijos 
neorganizuotumo ir amerikietiško 
liberalizmo pavojai Lietuvai (Povilo 
Žumbakio paskaita Balzeko muzieju
je) 5.12

SKUODIS, Vytautas. Knygos „600 
Lietuvos krikštas” atgarsiai 12.23

SUŽIEDĖLIS, Darius. Išeivijos jaunimo 
lietuviškieji rūpesčiai 2.17

Svarstybos: „Lietuvos kultūros vizija” 
1989 Ateities studijiniam savaitgaly
je. Kazys Almenas, Vanda 
Zaborskaitė, Bronius Vaškelis, 
Vytautas Skuodis, Viktorija 
Skrupskelytė, Vaidotas Daunys 1.13

ŠEŠELGIS, Kazjs. Lietuvos architektų 
sąjungos suvažiavimas 11.3

TUSKENIS, Edvardas. Valdžia, 
organizacijos, partijos 12.1

UNGURAITIS, Aleksas. Kad nebūtų nė 
vieno abejingo Dievui ar Tėvynei... 
Pokalbis su Petru Cidziku Chicagoje
5.5

VARDYS, Vytautas. Dėl įvykių Lietuvo
je 1988-1989 metais 12.23

V. G. L. Tvarka ir laikas 5.26
vgl. Kražių skerdynės šiandien 11.17 
VISVYDAS, Pranas. Kaip mes gydome 

vaikučius Lietuvoje 3.3
VISVYDAS, Pranas. Jaudinanti 

nepriklausomybės drama 4.28
ŽUKAUSKAS, Gintaras. Ar norime 

padėti? 3.3
ŽUMBAKIS, Povilas. Galimi sunkumai, 

keičiant Lietuvos teisę 10.20

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

a.a. 11. prie Stalino mauzoliejaus 1.27 
a. 11. „Bet viską saugok, atmintie...” 6.16,

6.23
BAGDANAVIČIUS, Vytautas. Dievas 

tapo žmogumi dėl mūBų 1.6
BAGDANAVIČIUS, Vytautas. Kentėjimų 

prasmė 3.31
BAGDANAVIČIUS, Vytautas. Atrasti ką 

nors daugiau savyje 4.14
BAGDANAVIČIUS, Vytautas. 

Vestuvinio drabužio klausimas 10.20
GIRNIUVIENĖ, Mirga. Tolerancija 

Lietuvoje ir išeivijoje 1.20
HAVEL, Vaclav. Žodis apie žodį 1.6 
kž. Pakeliui į religijos ir ekologijos derinį

1.20
LANDSBERGIS, Vytautas. Kalbos 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos sesijose kovo 12 ir 13 d. 3.31 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Aktas dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo 
3.31

„Mūsų tikslai sutampa su lietuvių tautos 
lūkesčiais” Poeto JuliauB Kelero 
pokalbis su Lietuvos Demokratų par
tijos prezidiumo nariu, filosofu Viktoru 
Makovecku 1.27

PAŠKUS, Antanas. Teologijos-filosofijos 
fakulteto Kauno universitete 
klausimu 1.27

RUBŠYS, Antanas. Kristaus asmuo ir 
dabarties žmogus 4.14

SAULAITIS, Antanas. Dievas mums 
apsireiškia žemėje 12.23

SKRUPSKELIS, Kęstutis. Atsakymas 
kun. Antanui Paškui 1.27

TRIMAKAS, Kęstutis. Laprikčio sinoikija 
Marijampolėje, Kaune ir Vilniuje 2.3

V.Bgd. Dievo teikiama laimė ir mūsų mir
tis 12.1

ISTORIJA

a.a. 11. Rytų ir Vidurio Europa anglų 
žurnalisto akimis 7.7

DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ, Vanda. 
Bendri Estijos ir Latvijos praeities 
bruožai 9.1

ĖRINGIS, Kazys. Klaipėdos krašto byla 
praeityje ir šiandien 4.21

KRIVICKIENĖ, Laima. Paroda - 
„Prezidentas Aleksandras Stulgin
skis” 10.27

p.u. Lietuvai interpretuoti reikia ir mūsų 
įnašo 11.10

SAMUOLIENĖ, Sigita.
Evangelikų-reformatų bažnyčia 
Vilniuje 11.24

VIDŽIŪNIENĖ, Rūta Klevą. Vinco Trum
pos knyga Los Angeles 5.19

ĮVAIRŪS MOKSLAI

GIMBUTAS, Jurgis. Bažnyčių statybos 
Lietuvoje — nepriklausomybėje ir 
okupacijose 5.5

GIMBŪTAS, Jurgis. „Gimtinė” — 
tėviškės pažinimo laikraštis 9.8

KERELIS, Albertas Jr. Lietuvos bažnyčių 
projektavimai University of Illinois
12.15

KORKUTIS, Vincas. Apie Lietuvos žemės 
turtusL naftą ir fotografiją 11.17

KUBILIŪTĖ, Ramunė. Dvyliktoji 
baltistikos konferencija Seattle mieste 
7.21, 7.28

RADŽIUS, Aleksandras. Atsiskleidė 
Neptūnas 9.8

RADZYTĖ, Gražina. „Ramuva” — 
Vilniaus universiteto kraštotyrininkai
9.1

SKUODIS, Vytautas. Tremtinės kelias į 
mokslo viršūnes (Elena Červinskienė)
12.30

Z. Kontroversija dėl dievės teorijos 4.14

MENAS, PARODOS, FILMAI

AVIŽIENIS, Karolis. Jono Čeponio parodą 
pasitinkant 5.19

BALUKAS, Gediminas. Lietuvių dailės 
muziejaus atidarymui artėjant 4.7

BINDOKIENĖ, Danutė. Lietuvių tautos 
gyvenimo veidrodis. Devynioliktoji 
metinė Lietuvių fotografų paroda 
Chicago’je 11.17

DAUGĖLA, Kazys. Jungtinė Lietuvos ir 
išeivijos fotografijos paroda Vilniuje
2.3

DAUGVILA, Jurgis. Liaudies skulptorių 
paroda Lemonte 12.15

D. K. Tautodailės instituto paroda 
Lietuvių dailės muziejuje 4.28

Gintarės Uogintaitės darbų paroda 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
9.15

HOLENDERIS, Emilijus. Apie Lietuvių 
dailės muziejaus įsisteigimą 5.5

JAUTOKAITĖ, Saulė. Claude Monet 
meno paroda Chicagoje 7.28

JAUTOKAITĖ, Saulė. Ramunės 
Kmieliauskaitės parodą pasitinkant
11.10

JAUTOKAITĖ, Saulė. Ramunės 
Kmieliauskaitės parodą aplankius
11.24

KARUŽAITĖ, Daiva. Juditos Patraitės- 
Jozaitienės metaliniai papuošalai 3.3 

KARUŽAITĖ, Daiva. Magdalenos Birutės 
Stankūnienės tapybos ciklas „Gėlių 
daina” 5.5

KEZYS, Algimantas. Keramika ir tapyba 
Ateities studijinio savaitgalio parodo
je 1.20

KEZYS, Algimantas. Pirmoji 
lietuvių dailės šventė 2.10

KEZYS, Algimantas. Religija lietuvių 
mene 2.17

KEZYS, Algimantas. Dar dėl „Lietuvių 
dailės ’89” 2.24

KEZYS, Algimantas. Religija Lietuvoje — 
Lietuvos fotografų akimis 3.17

KEZYS, Algimantas. Dvigubos ekspozici
jos 7.7

KEZYS, Algimantas. „Tikiu į mano 
žvaigždės didelį sužibėjimą...” 
Paskutinis mano interview su Viktoru 
Petravičium 9.29

KEZYS, Algimantas. Gintarės 
Uogintaitės menas — ne kalba, o 
kontempliacija 10.6

KEZYS, Algimantas. Juozas Polis — 
Lietuvos peizažo meistraslO.13

KRIŠTOLAITYTĖ, Vida. Dailės premija 
— Kęstučiui Zapkui 4.7

KRIVICKIENĖ, Laima. Lietuvių liaudies 
skulptūros kolekcija Lemont’e 11.17

KUČĖNIENĖ, Dalia. Lietuvos dailės 
dovana išeivijai 1.27

LĖTAS, Leonas. Dvi vakaronės, viena 
popietė Connecticut’e 9.29

MARTINAITYTĖ, Nijolė. Naujos formos 
ALgimanto Kezio parodoje 7.7

MATRANGA, Viktorija. LDM galerija 
Lemonte atsidaro su Vytauto Igno 
paroda 4.28

MAŽINTAS, Egidijus. Lietuvių 
dailininkų paroda Michigan City, In
diana 9.22

MIELIULIS, Juozas. Vasario 16-osios 
paroda vaivorykštėje 3.24

NAGYS, Henrikas. Pati Lietuva rodisi ir 
kalba mums... 6.23

OVSIANKIENĖ, Aurelija. Pasakoja apie 
save 1.27

RAMONIS, Valentinas. Šešiasdešimt 
metų Amerikos lietuvių kultūros. 
Meninių renginių plakatų paroda 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje 
6.16

RŪTENIS, Jonas. „Lietuvių dailė ’89”
2.10

RŪTENIS, Jonas. Algimanto Kezio 
parafrazės 3.24

ŠESKUVIENĖ, Milda. Lietuvos 
fotografas Juozas Polis. Jo darbų 
parodos Chicagoje proga 9.8

UDRIENĖ, Janina. Mistiškai tyra 
Danguolės Jurgutienės gamta 10.6

UOGINTAITĖ, Gintarė. Augalai kalba 
tylėdami 9.22

VALEŠKA, Adolfas. Lietuviškojo meno 
reprezentavimas svetur 3.10

VILIMAITĖ, Bitė. Meno burtų spinduliai 
(Magdalenos Stankūnienės paroda 
Vilniuje) 12.23

ZDANAVIČIŪTĖ, Ramunė. „Vertybės, 
tiek žmogiškos, tiek meno, visur tos 
pačios...” Pokalbis su dailininku 
Vyteniu Lingiu 4.21

MUZIKA, KONCERTAI

Justo Dvariono debiutas Chicagoje 5.5 
Klarnetistas ALgirdas Budrys koncertuos

Chicagoje 7.21
KLEVĄ-VIDŽIŪNIENĖ, Rūta. Lietuvos 

operos ir pianino žvaigždės sužiba Los 
Angeles 3.24

KONČIUS, Juozas. „Meilės eliksyro” 
Chicagoje belaukiant 3.31

KUČĖNIENĖ, Dalia. Atsigaivinsime
„Meilės eliksyro” lašais 4.28 

LAPINSKAS, Darius. „Vilniaus” an
samblio gaida — gyva Lietuva 1.27 

LAPINSKAS, Darius. Chicagos Naujoji
opera Paryžiuje 9.8

LAPINSKAS, Darius. Koncertas- 
spektaklis „Tautos atgimimas’TO.13 

LIEPAS, Stasys. Kylanti laisvėn Tauta,
Tau širdies jo akordų malda. Kom
pozitoriaus Jeronimo Kačinsko 
kūrinių koncertas Bostone 6.23 

MARTINAITYTĖ, Nįjįolė. Motekaičiai
koncertuos Chicagoje 9.22

MAŽINTAS, Egidijus. Mene nėra 
pusiaukelės 9.15

NAINYS, Bronius. Žydės papartis 
„Dainavoje” 3.17

NARBUTIS, Leonas. „Oktavos” koncer
tai Chicagoje 2.17

SKAISGIRYS, Kazys. Skambėjo kanklės 
Chicagoje 5.26

STROLIA, Faustas. Muzikos premija — 
Petrui Armonui 4.7

STROLIA, Faustas. Paparčiui pražydėjus
5.5

STROLIA, Faustas. „Virgo” koncertas 
Chicagoje 7.14

STROLIA, Faustas. „Šviesos” ansamblio 
koncertas Chicagoje 11.3

VALIULIENĖ, Gailutė. Laukiamas 
Chicagoje svečias — pianistas Andrius 
Kuprevičius 11.24 "

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. Muzikos ir 
linsmojo žodžio popietė Chicagoje. 
įspūdžiai iš Vaclovo Daunoro, Rober
to Bekonio ir Algirdo Grašio koncerto
1.20

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. Ispanų 
baroko muzikos koncertas 3.31

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. Sofija 
Jonaitytė, Algirdas Janutas ir Povilas 
Stravinskas Draugo koncerte 4.21

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. Religinės 
muzikos koncerto įspūdžiai 5.5

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. Atnaujintas 
„Meilės eliksyras" 5.19

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. Išsaugokime
Vlado Jakubėno atminimą 7.14 

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. I Lietuvos
bažnyčias grįžta muzika 10.6 

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. Recenzijos
vietoje (Po Antano Vanagaičio 
šimtmečio paminėjimo) 11.10 

VENCLAUSKIENĖ, Loreta. Andriaus
Kuprevičiaus rečitalis Chicagoje 12.23 

VOLERTAS, Vytautas. Liaudies dainos ir 
dainavimas 6.9

ZUBOVAS, Rokas. Solistai iš Lietuvos — 
Danielius Sadauskas ir Algirdas 
Budrys Chicago’je 11.17

TEATRAS

a. 11. Keli įspūdžiai iš „Šaltkalvio” Le
mont’e 12.15

alra Juozo Palubinsko garsąjuostė 5.12

Aštuntojo teatro festivalio rengimo 
komitetas. „Norėčiau padėkoti” 12.23 

... Bet, po šimts pypkių, kaip įdomu... 
Keletas atsiliepimų apie „Antrą 
kaimą” Lietuvoje 1.20

BLEKAITIS, Jurgis. Susipažinkime: 
režisierius Juozas Ivanauskas 2.24

BRADŪNAS, Kazys. Vilnius atveža 
Škėmą 2.3

č. G. „Tris mylimas” išleidus 7.21 
IVANAUSKAS, Juozas. Norėčiau 

padėkoti... 12.1
jp Laisvės dar vis labai sunku siekti. 

Chicagos teatro kritikų įspūdžiai iš 
Vilniaus Jaunimo teatro spektaklių 
Chicagos 1990 metų Tarptautiniame 
teatrų festivalyje. 7.21

Juoz. Pr. Chicagos teatruose. Ibseno 
„Šmėklos” 1.20

Juoz. Pr. Chicagos teatruose. Šekspyro 
tamsioji komedija mmŽiemos pasaka”
3.3

Juoz. Pr. Gintarė Kižytė Chicagos sceno
je (Dreiser „Sister Carrie”) 5.26

Juoz. Pr. Rusų opozicinis teatras Chicago
je 6.16

Juoz. Pr. O’Neill drama Goodman teatre
10.27

Juoz. Pr. Gintarė Kižytė Brecht’o dramo
je 11.24

Juoz. Pr. Dickens’o Kalėdos Goodman 
teatre 12.23

KUBILIŪTĖ, Ramunė. Artėja VIII teatro 
festivalis (Los Angeles Dramos 
sambūris) 10.20

KUBILIŪTĖ, Ramunė. Artėja VIII teatro 
festivalis (Hamiltono „Aukuras”)
10.27

KUBILIŪTĖ, Ramunė. Artėja VIII teatro 
festivalis (Toronto „Aitvaras”) 11.3 

kž Londono teatre — Gorbačiovas kovoja 
su „rasistais lietuviais” 11.24

LANDSBERGIS, Algirdas. Teatro premija 
— Arūnui Čiuberkiui 4.7

LAPAS, Raimundas. Vilniaus Jaunimo 
teatras jau pakeliui. Pasikalbėjimas su 
Rūta Vanagaite 6.23

NAKAS, Alfonsas. Mykolas Drunga ne 
grafomanas 2.3

P. S. Mažasis teatras — atgimstančios 
Lietuvos kūdikis 5.26

P.S. Pirmasis Lietuvos tautinės premijos 
laureatas 6.9

RKV Lietuvos teatruose 11.24
SRUOGAITĖ, Dalia. Trys ir Ostrauskas

11.10
SRUOGAITĖ, Dalia. Aštuntojo teatro 

festivalio apmąstymai 12.1, 12.8
STEPONAVIČIUS, Petras. Apie Mažąjį 

Lietuvos teatrą 6.9
ŠULAITIS, Edvardas. „Vidulutės” teatras 

ir jo statoma „Amerika pirtyje” 11.10 
Teatro temos Balzeko muziejuje 11.3 
*** Pokalbis su režisierium Juozu 

Ivanausku 12.23
ZDANAVIČIŪTĖ, Ramunė. Tebūnie 

išklausyta ir antroji pusė (Antano 
Škėmos „Pabudimas”) 3.3

ZDANAVIČIŪTĖ, Ramunė. JoAnne 
Akelaitis debiutuoja Chicagoje 5.5

ZDANAVIČIŪTĖ, Ramunė, LAPAS, 
Raimundas M. Šešios savaitės teatro! 
Pasikalbėjimas su Jane ir Bernard 
Sahlins 5.26

ZDANAVIČIŪTĖ, Ramunė. Vilniaus 
Jaunimo teatro spektakliai Chicagos 
festivalyje 6.9

ŽYGAS, Juozas. Dėl Vilniaus Akademinio 
teatro Škėmos „Pabudimo” 3.17

POEZIJA

AUGINĄS, Balys. Rugsėjo žirgai 9.15 
AUGINĄS, Balys. Smėlio akimirkos. Iš 

sraigės dienoraščio 12.8
AUGINĄS, Balys. Bedugnių šviesa 12.30 
BARANAŪSKAS, Antanas. Ištraukos iš 

„Kelionės Petaburkan” 4.7
BOGUTAITĖ, Vitalija. Mano žemė; 

Dovana; Rūbas; Žiema; Ateik; 
Išsekusio! upėj 5.12

BOGUTAITĖ, Vitalija. Apmąstymai ar
ba Pokalbis su savimi 7.7

BRADŪNAS, Ka-ys. Užupio balsas, 
Grįžimas klasikon; Po visko; Artėjimas
1.13

BRADŪNAS, Kazys. Apeigos tautos 
šventėje; Nemuno upyne; Vilniaus var
pai 3.17

BRADŪNAS, Kazys. Vasariškos elegijos: 
Akmenėlio gyvastis; Rytas tėviškės 
kieme; Atsiminimai; Vis labiau 6.23

BRADŪNAS, Kazys. Paskutinė gaida
7.14

BRADŪNAS, Kazys. Paskutinis 10.13 
CIBULSKIS, Antanas. Koks gyvenimas

Tave praradus?, Sauso kelmo laikosi 
moliuskas; Tu buvai kaip saulė, tu 
buvai kaip vėjas 6.16

CINAUSKAS, Vytautas. Panerių 
pušynėliuos kauleliai rudi; 
Sibirietėms; — Iš kur atkeliavai, 
Rūpintojėli; Rašiau anglim ant beržo 
tošies; Paplak dar truputį, širdie 6.16 

DAŠKEVIČIUS, Valdas. Karalystė; 
Kova; Angele Sarge; Šermenys; 
Žaliuojančiam slėnyje; Sendaikčių 
supirkėjas; Broliui; Nemiga; It vėlės; 
Poetas 1.6

DEGUTYTĖ, Janina (1928-1990). Aš 
nenoriu drungno vandens; Visą kelią 
tu geri ir trokšti; Taip viskas įsirėžia 
ligi skausmo; Mažutė; Ant aukšto 
kalno; Žolės žingsniai; Rūpintojėliai; 
Prisikėlimas; Sausis; Skambėkite, var
pai; Naujųjų Metų nakčiai; Tarp saulės 
ir netekties; Palaidoti sodai; Lietuva
3.10

Iš Italijos Balsų: Giuseppe Ungaretti: Itali
ja, Tu esi kaip žemė; Cesare Pavese: 
Vasara, Ramybė; Eugenio Montale: 
Nereikalauk žodžio, Mano motinai; 
Salvatore Quasimodo: Mūsų laikų 
žmogus, Malda į lietų 2.3

GARMUTE, Antanina. 1944-jų rugpjūtis. 
Piliuona; Pušys; Pamokymas; 
Kadugiai; Dzūkijos smėlis; Senose 
kapinaitėse; Medonešis 7.28

Iš Sibiro tremtinių poezijos: SMILTIS; 
MASTIS, RADŽIŪNAS; LINAS; 
DRAGŪNAS 4.14

Iš šiuolaikinės Kanados poezijos: ANNA 
MIODUCHOVSKA. Nuostabu; 
KRISTJANA GUNNARS. Stefan Ey- 
jolfsfsson I, Johann Briem VI 5.26

JASMANTAS, Antanas. Bare; Lopšinė; 
Šešėlio sonetas; Asperges; Rūpintojėlis; 
Saulėtekis; Pėdsakai; Duona ir vynas; 
Pranašystė 9.1

KAMINSKIENĖ, Aldona. Sugrįžus 2.24 
KATILIŠK YTĖ, Agnė. Liūnėe Sutemos ir 

Henriko Nagio poezijos popietė 6.23 
KELERAS, Julius. farewell 3.3 
KELERAS, Julius, sniego rožančiai; 

senatvė Market parke; Kražiai 3.31
KELERAS, Julius, pradžia; suanglėjusioj 

mėnesienoj; Venera; vis sapnuoju, kaip 
krinta 5.19

KELERAS, Julius. Keturiasdešimtieji; 
Tremtiniai; Atvaizdas; Ekslibris 
tremčiai; Šunys sniege; Grįžtantis 
tremtinys 6.9

KELERAS, Julius. Elegija artėjančiam 
gimtadieniui 10.6

KELERAS, Julius. Kalėdų astrologija
12.23

KĖKŠTAS, Juozas. Kararos marmuras 
10.13

KORKUTIENĖ, Leoną. Klausimai; Mari
jos žemė ir šaukštas; Laisvės kryžius; 
Autostrada 11.17

MAČERNIS, Vytautas. Toreador 10.13 
MAČIUIKA, Vytautas. Amerika. Liepos 

menuo. 7.14
MAIRONIS. Rigi Kulm 9.29 
MARCINKEVIČIUS, Justinas. Diena 

atrištom akim 2.10
MARCINKEVIČIŪTĖ, Tautvyda. 

Anakonda 1.27
MELNIKAS, Petras. Sapiegų rūmai 

magiškoje vizijoje 1.20
MELNIKAS, Petras. Floridos akvarelės: 

Karštis spalvom; Key West; Vėtra 
jūroj; Baltas krištolinis smėlis 5.5

MYKOLAITIS-PUTINAS, Vincas. 
Birželio 15 6.16

NAGYS, Henrikas. Svąjonė 10.13 
NAGYS, Henrikas. Namai; Mano miesto 

mirtis; Kryžkelė; Broliai 
baudžiauninkai; Iš ciklo „Prisijaukin
siu sakalą” 10.27

NAZARAITĖ, Edita. Angelo medis; 
Akmeninė angelė; Virš valties —; 
Amžinas saulės gimtadienis 10.20

NYKA-NILIŪNAS, Alfonsas. Mokinys 
10.13

„Praeitį raudam, ateitį šaukiam...” 
Eilėraščiai iš Poezijos pavasario '89 
Jonas Strielkūnas. Tai už ką mums 
litanijos nykios; Bronė Liniauskienė. 
Žodžiais Kudirkos, balsu Maironio; 
Stasė Lygutaitė-Bucevičienė. 
Nekaltųjų nenugalėsi; Aldona Puišytė. 
Geidžiat nutildyt? Jonas LiniauskaB. 
Slaptažodis; Rolandas Rastauskas. 
Neklystančio oro tvirtovė; Algirdas 
Verba. Batai, batai; Petras Panavas. 
Viskas beveik jau aišku...; Eugenijus 
Matuzevičius. Vėl skamba varpas; 
Tomas Vilius Kajokas. Kaip mes 
išlikom; Vilija Šulcaitė. Kaip neramu 
širdy! Alis Balbierius. Kraųo žirgai; 
Henrikas Čigriejus. Pergalės diena; 
Marcelijus Martinaitis. Ištrauka iš 
„Mano laisvės laukas” 2.17

PAZ, Octavio. Svečiai; Parašyta žaliu 
rašalu; Ruduo; Žodis; Su tavim; 
Jaunystė 11.3

PASTERNAK, Boris. Nusigiedrįjant; 
Hamletas 12.1

RUDOKAS, Tomas Arūnas. Mokykla; 
Partinis požiūris; Draugas raugas; 
Uniformacija; Morgomagįja; Tėvynės 
mirtis; Tylesnė užu lietų; Blokada 7.21 

SADŪNAITĖ, Danguolė. Seklia upe; 
Žvakė, kurioje liepsna nešoka; Aš — 
ligonis; Už Chester miesto; Tokia 
pilna diena; Slyvos žydi; Vermonte
11.24

STANKUS-SAULAITĖ, Marija. 1990 
kovo 11 3.24

STANKUS-SAULAITĖ, Marija. 
Danguolei: netekus 9.8

ŠLAITAS, Vladas, užburtoj mėnesienoj; 
Nuo stogo; Rudenio diena; Saulės 
šešėlis; Su paskutiniais bulvienojais; 
Be saulės; Ilgesio kioskai; Ant 
saulėgrąžos vamzdžio 9.22

ŠVABAITĖ, Julija. Petravičių atminimui
9.29

TYRUOLIS, Alfonsas. Tėvynei jos 
negandų dienomis: Prie laisvės kran
to; Tėvynei; Visur jau mainosi orai
6.30

VAIČIŪNAS, Petras (1890-1959). 
Nurimk, sesut! Mes be Vilniaus 
nenurimsim; Vosilkėliai; Vasaros 
rytas; Šienapjūtė; Krenta nuo medžių 
jau lapas po lapo 12.15

VAŠKEVIČIENĖ, Loreta. Amžinas ratas; 
Gimimas; Seniai kartu 4.28

WILKER, Gertrud (vertė Alfonsas 
' Tyruolis). Dvidešimtojo amžiaus De 

Profundis 4.21
ŽILAITYTĖ, Danutė. Maža 

neužmirštuolė...; Užmiršau juodas 
dienas; Šaukiame: laisvės!— ; Vakaras 
ant žolės; Baltas mėnulis; Nepalik, 
Viešpatie; įsiklausyk; Eilėraštis 
Kaziui Bradūnui; Šviečia saulėj 11.10

BELETRISTIKA

NAZARAITĖ, Edita. Riksmas 9.1 
JANKUS, Jurgis. Liuduko Kūčios 12.23,

12.30
JANKUTĖ, Nijolė. Atvirukai iš 

Washington’o 11.3, 11.10

LITERATŪRA

(a. II.) Lietuvių rašytojų draugijos 1989 
metų premija — Editai Nazaraitei
10.20

BALAŠAITIENĖ, Aurelija M. 
Meksikietis poetas Octavio Paz — 
Nobelio premijos laureatas 11.3

BALYS, Dr. Jonas. Didžiojo dramaturgo 
pėdsakais. Apsilankymas Šekspyro 
gimtinėje 4.28

GAUČYS, Povilas. Kodėl Oskaras V. 
Milašius pasirinko Lietuvą 6.30

GAUČYS, Povilas. Lietuvių literatūros 
klausimai Pietų Amerikoje 9.8

GRINCEVIČIUS, Česlovas. „Šilta poezi
jos ugnelė...” 10.20

jp Czeslaw Milosz apie totalitarizmo 
žlugimą 6.30

JONYNAS, Vytautas A. Niekaip 
nepribaigiama atplaišų raštįja 3.24 

JONYNAS, Vytautas A. Alfonso Nykos- 
Niliūno poezija grįžta tėvynėn 9.29

JONYNAS, Vytautas A. Henriko Nagio 
poezija gįžta tėvynėn 10.27

Ką galėtų Lietuva ir išeivija kartu? 
Aleksandro Krasnovo ir Liūto

Mockūno pokalbis apie lietuvių 
išeivijos literatūrą ir kritiką 2.3

KAVALIŪNAS, Vacys. Literatūra — kas 
ji? 4.28

KAZIMIERAITIS, B. Reikalauja nužudyti 
Naguib Mahfouz 7.21

k. brd. Poezija yra meilė 5.19 
KELERAS, Julius. Antano Jaamanto 

poezija 9.1
KLEIZAITĖ VASARĖ, Beatričė. „Ak, tie 

vosilkėliai iš rugių miglotų; jeigu jie 
kalbėtų, daug ką pabylotų...” Petro 
Vaičiūno 100-ąjį gimtadieni prisime- 
nant 12.15

KUČĖNIENĖ, Dalia. „Knyga be pradžios 
ir be pabaigos...” Rudens rytas Vilniuje 
su rašytoja Bite Vilimaite 5.12

kž Baranczak’o poezija — mūsų laikotar
pio liudytoja 9.15

Meilės laiškai ir dienoraščiai. Algirdas 
Titus Antanaitis apie Poezijos dienas 
Chicagoje 5.12

NARUTE, Nerimą. Poezijos popietė 
Rochester’yje 10.20

Prigimtimi ir kūryba — „nenuorama, 
kląjoklė” lietuvė (Pokalbis su Edita 
Nazaraitė) 11.17

ŠVABAITĖ-GYLIENĖ, Julįja. „Reikal
ingas jaunas talentas...” 10.20

ZABORSKAITĖ, Vanda. Juozas Tumas- 
Vaižgantas ir lietuvių kultūros 
vertybinės orientacijos 2.10

ŽUKAS, Saulius. Lietuviška meilės lyrika
5.19

KNYGOS

DAUGĖLA, Kazys. Romualdo Požerskio 
Atlaidai 3.31

GIMBUTAS, Jurgis. Alytus dviejose 
monografijose Tado Navicko Alytus ir 
jo apylinkės ir Alytaus miesto ir 
apylinkių istorijos bruožai 3.24

GIMBUTAS, Jurgis. Svarus veikalas apie 
Žemaičių praeitį 12.30

KAIRYS, Anatolįjus. Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktuvinis leidinys 12.30

KLIMAS, Antanas.... nenulenkei pabūgus 
sukruvintos, bet išdidžios galvos (An
tano Miškinio Sulaužyti kryžiai) 3.31 

KLIMAS, Antanas. Antasis „Lietuvių 
pavardžių žodyno" tomas (L-Ž) 7.21

MELNIKAS, Petras. Pluoštas naujosios 
italų poezijos lietuviškai. Povilo 
Gaučio italų poezijos vertimo antologi
ja Italijos balsai 2.3

MELNIKAS, Petras. Pagonybė, 
krikščionybė ir represijos Lietuvoje 
(Ramūno Klimo Tik ugnis iigydys 2.24 

MELNIKAS, Petras. Žemėm užversti 
kaimai ir gyvenimai (Vandos 
Juknaitės romanas Šermenys) 3.31

MELNIKAS, Petras. Juozo Apučio 
Skruzdėlynas Prūsijoje 4.21

MELNIKAS, Petras. Penkiasdešimt metų 
„orwelliškos” okupacijos. Ričardo 
Gaverio Vilniaus pokeris 5.12

MELNIKAS, Petras. Rašytojo kūryba, 
etika ir gyvenimas. Raimundo 
Kašausko romanas Vakaris vėjas 6.30 

MELNIKAS, Petras. Meilė ir užuojauta 
žmogui. Dalutės Žilaitytės Šulinių 
kraite 11.10

NAZAPAITĖ, Edita. FotoalbumaB 
Atl ji 3.31

NAZAtuiITĖ, Edita. Antro kaimo veidai 
ir tekstai per 25-erius metus. Aleksan
dro Titaus Antanaičio Antras kaimas: 
veidai ir tekstai 9.8

NAZARAITĖ, Edita. Jurgos 
Ivanauskaitės Kaip užsiauginti baime 
9.22

PALUBINSKAITĖ, Milda. Vertėjų balsai
2.3

PALUBINSKAITĖ, Milda. „La Nostalgia 
dei Terrestri” Žemininkų ilgesys: 
Mačernis, Nyka-Niliūnas, Nagys, 
Bradūnas, Kėkštas 10.13

v.g.l. Apie Marijos Gimbutienės 
naujausią veikalą (The Language of 
the Goddess: Unearthing the Hidden 
Symbols ofWestern Civilization ) 4.14

Trumpi aptarimai

Marijos Garbačiauskienės Jei laimė 
nebūtų lydėjusi 6.16

Antaninos Garmutės Ąžuolų randai 6.16 
Nijolės Jankutės Saulėgrąžų tvanas 9.22 
Alės Rūtos Mėlyno karvelėlio iviesa 11.10 
Tomo Venclovos Tankėjanti iviesa 10.20

KELIONĖS

KNISPELIS, Egidijus. Taos Pueblo Nau
jojoje Meksikoje. Mažytė Lietuvos 
asociacija indėnų kraštuose 11.24

KULTŪRINĖ VEIKLA

1989 metų Ateitininkų studijų dienos 
Dainavoje 1.6

Alfred Senn kalbės Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje 12.8

Ateities savaitgalio programa 10.6
BAUŽYS, Juozas. Lietuviškųjų studijų 

savaitė Dainavoje 10.13, 10.20
DAUGĖLA, Jonas. Lietuviškosios 

kultūros šventė Floridoje 5.12
Du Lietuvos istorikai (Alfonsas Eidintas 

ir Egidijus Aleksandravičius) kalbės 
Chicagoje 10.27

Išeivių literatūros kritikos antologijos 
sutiktuvės Chicagoje 9.29

JANKUS, Jurgis. Laiškas iš Rochester'io 
714

JANKUTĖ, Nijolė. Atvirukai iš Tabor 
Farm 1.13 .

JAV LB Kultūros tarybos Dešimtoji 
premijų šventė 4.7

KASNIŪNAS, Vytautas. Žurnalistikos 
premija — Jurgiui Janušaičiui 4.7

Kazio Bradūno paskaita ir rečitalis 3.24 
KĖBLYS, Kęstutis. Tabor Farma dar 

gyva, (spūdžių nuotrupos iš Santaros 
suvažiavimo 10.6

KILTUS, Povilas. Lietuvių Fondo 1990 
metų Pelno skirstymo komisijos pir
mininko pranešimas 9.1

KUBILIŪTĖ, Ramunė. Giesmių, dainų, 
žodžio ir muzikos savaitė Chicagoje 6.9

KUBILIŪTĖ, Ramunė. Europos 
lietuviškųjų studijų savaitė 
Šveicarijoje 9.29, 10.6

KUČĖNIENĖ, Dalia. Kultūros Atvelykio 
Premijų šventė 4.7

Latviai rašytojai už Lietuvą 9.1
LAUMENSKAITĖ, Eglė. Apie Li

tuanistikos tyrimo ir studijų centrą 
10.13

Lietuvių rašytojų draugijos nauja valdyba
9.15

Lietuvos laisvės lyga apeliuoja į Nobelio 
premijų laureatus 9.1

Lietuvos valstybingumas — šiemetinio 
Ateities studijinio savaitgalio Chicago
je tema 9.29

MILIUS, Vacys. Vilnijos draugijos 
renginiai 12.15

(p. j.) Literatūros šventė New York'e 12.8 
PRUNSKIS, Juozas. Spalvingos šio 

pavasario Poezijos dienos Chicagoje
6.16 u

Viešnia. Didžiojo varpininko monografi
jos sutiktuvės 2.10

Šios vasaros studijų dienos ir savaitės 7.28 
Tomas Venclovas Lenkijoje ir 

Čekoslovakijoje 9.1
VOLERTAS, Vytautas. Radijo premija — 

Philadelphįjos „Bendruomenės balsui” 
4.7

KELIONĖS ,
MELNIKAS, Petras. Karščiai, auitura ir 

politika Italijoje 10.13

SUKAKTYS
a. 11. Vlado Šlaito 70 metų sukaktis 9.22
Dr. Juozui Girniui — 75 metai 5.26 
GELŽINIS, Martynas. Keturi šimtai metų

Jono Bretkūno Biblijai 11.24
GRINCEVIČIUS, Česlovas. Dešimtmetis 

be Aloyzo Barono 9.15
JANUŠAITIS, JurgiB. Architektą 

Edmundą Arbą aplankius 10.6
JUODVALKIS, Antanas. Stasys Baras — 

dainininkas, visuomenininkas. Jo 
septyniasdešimt metų amžiaus 
sukakties proga 5.19

KEZYS, Algimantas. Tėvas Jonas 
Kubilius, S.J. — sukaktuvininkas **♦

KIDYKAS, Jonas. Ir po dešimt metų 
tebešviečia (tėvas Pranas Masilionis, 
SJ) 10.13

KVIKLYS, Bronius. Nugrimzdusių varpų 
krašto sūnus (Dovo Zauniaus mirties 
penkiasdešimt metų sukakties proga) 
2.24

KRIAUČIŪNAS, Romualdas. Profesorius 
emeritas Justinas Pikūnas 1.6

MIKAILAITĖ, Onutė. Eglutė žaliuoja jau 
keturiasdešimt metų 6.30

RADŽIUS, Aleksandras. Valandėlė su 
Juozu Palubinsku 3.17

NEKROLOGAI

Č.G. Rašytojo Jono Minelgos netekus 6.23
IR Mažosios Lietuvos gynėjas a.a. Mar

tynas Gelžinis 11.24
MALDONIS, Alfonsas, SKRIPKA, 

Vytautas, VAIČIŪNAITĖ, Judita. 
Janina Degutytė (1928 - 1990). 1

PŪKELEVIČIUTĖ, Birutė.
Neužmirštuolių žiedelis Zarinių Jonui 
12.15

Los Angeles Dramos 
sambūrio skelbiamas 

konkursas
Los Angeles Dramos sambūris 

skelbia dramos konkursą, kurio 
laimėtojui skiriama dviejų 
tūkstančių dolerių premija. Vei
kalų tekstus (dramų, tragedijų, 
komedijų ir t.t.) prašome atsiųsti 
iki 1991 metų birželio mėnesio 
pirmos dienos šiuo adresu: Vincas 
Dovydaitis, 4741 Cromwell 
Avenue, Los Angeles, Califomia 
90027, USA.

Sąlygos konkursiniam veikalui 
yra šios:

a) veikalas turi būti naujas ir 
niekur neskelbtas; parašytas ra
šomąja mašinėle; pageidaujama 
dvigubas tarpas tarp eilučių;

b) pageidaujama trijų veiksmų 
drama;

c) veikalo trukmė — neilgesnė 
kaip dvi su puse valandos;

d) veikalas dekoracijų ir pas
tatymo atžvilgiu neturi būti sudė

tingas pritaikytas paprastai sce
nai, kad keliaujant būtų galima 
lengvai pervežti dekoracijas;

e) nedaugiau kaip devyni 
veikėjai.

Veikalą reikia pasirašyti slapy
vardžiu. Siunčiant veikalo tekstą, 
kartu jdėti ir atskirą, užklijuotą 
voką su autoriaus pavarde, adre
su ir telefono numeriu. Ant voko 
viršaus užrašyti slapyvardi.

Premijuoto veikalo autorius, 
dalyvaudamas konkurse, šutei- 
kia Los Angeles Dramos sambū- * 
riui išskirtiną teisę dvejų metų 
laikotarpiu veikalą pastatyti 
Sambūrio pasirinktu laiku ir 
pasirinktose vietose. Nepremi
juoti veikalai bus grąžinti autorių " 
nurodytu adresu.

Los Angeles » 
Dramos sambūris
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