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Mums gimė 
Išganytojas 

ALDONA ZAILSKAITĖ 

Naujos Kalėdų giesmės 
besiilgint 

Pr i s imenu J u l i a u s Kelero 
poetinį vaizdą: „...senelė Sibire 
prie ledo žvakės valgo baltą kalė
daitį". 

Taip buvo tada — nepamirš
tamoj nelemty. Mes, išeiviai, 
tuomet prie šiltų gausių stalų irgi 
dalinomės t rap iu kalėdaičiu, 
prisimindami juos ten vargs
tančius, linkėdami jiems geresnių 
dienų, o labiausiai to išsiilgto su
grįžimo į tėvynę. 

Man vis dingojosi, kad štai pats 
metas kuriam nors lietuvių muzi
kui sukurti nepaprastai įspū
dingą Kalėdų giesmę, kaip 
padėką už Lietuvos — vergtos, 
niokotos, tremtos — sugrįžimą į 
laisvę. O laisvė yra tartum žemė, 
kuri gali būti visiems palai
mingai dosni, jeigu ją gerbsime, 
tausosime, sugebėsime naudotis 
jos gėrybėmis. Ne danguje, ne 
aukštybėse, bet čia, žemės pavir
šiuje, kasmet gimsta mūsų di
džioji vil t is . J a tarpusavyje 
dalinamės. 

Maždaug šia prasme įkvėptos 
ilgiuosi naujos Kalėdų giesmės. 
Pajėgiančios sielą paliesti melo
dijos ir žodžio tyru grožiu. 

* * * 

Prieš daugelį metų dalyvavau 
chore ir tenoro balsu per Bernelių 
mišias giedodavau Kalėdų gies
mes. Vienos man labai patiko. Ki
tos tik šiaip sau. Mane vis 
neramino mintis, kodėl labiausiai 
mėgstamos, su dideliu įsijautimu 
atliekamos giesmės yra ne mūsų, 
o kitataučių kompozitorių kūry
bos žvaigždės? 

Išvardinsiu bent kelias, neabe
jotinai pažįstamas kiekvienam 
krikščioniškų akiračių žmogui. 
Būtent: Franz Gruber (Joseph 
Mohr lyrika) „Stille Nacht" (Tyli 
naktis); J. Reading „Adeste 
Fideles" (Ateikite, t ikintys); 
Adolphe Charles Adam „Canti-
que de Noėl" (O Holy Night); 
George F. Handel „Joy to the 
World" (Džiaukis , pasaul i ) ; 
prancūzų kalėdinis himnas „Mes 
girdėjom angelus... gloria, gloria, 
in excelsis Deo". Pridėkime W. A. 
Mozart'o nuostabią „Aleliuja", 
kurioje koloratūrinį sopraną 
palydi choras. 

Giedame ir savas tradicines 
Kalėdų giesmes. Kai kurios yra 
atėjusios iš Lietuvos pietinių 
kaimynų religinio meloso ir ilgai
niui mūsų tarpe prigijusios kaip 
savos. Kitos yra mūsų kūrybingo 

kompozitoriaus Juozo Naujalio 
opusai. Cituoju tų giesmių pra
džias iš atminties ir nesu visiškai 
tikras, kuri yra Naujalio ir kuri 
ne jo. Štai: „Piemenėliams varg
dienėliams tarė Dievo siuntinys"; 
„Tyliąją naktį balsas sugaudė: 
piemenys kelkit, Dievas užgimė"; 
„Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos"; „Linksmą 
giesmę mes u ž t r a u k s i m , į 
padanges gars ia i š a u k s i m " 
(pastaroj i tu r i k a r i ū n i š k a i 
r i tmingą, linksmą priedainį: 
„muškim būgnais, trimituokim, 
Jėzui garbę atiduokim, šiandien 
mums užgimusiam". 

* * * 

Dažnas girdėjome istoriją, kaip 
rūpestingas vargonininkas Franz 
Gruber, būtinybės verčiamas, 
tiesiog ekspromtu sukūrė tą 
dieviškai žavią melodiją, o jo 
bičiulis Franz Mohr — ramybės ir 
taikos kupinus posmus „Stille 
Nacht, heilige Nacht". 

Dira necessitas — eiliavo Hora
cijus. Vaisingoji būtinybė! Kai 
reikia padaryti, padarome. Todėl 
ir klausiu: ar toks būtinumas 
kartais nežybteli mūsų vargoni
ninkų bei chorvedžių mintyse, 
kai jie pradeda raustis gaidose, 
ieškodami lietuvių kompozitorių 
sukurtų kalėdinių giesmių — 
tokių, kurias choristai giedotų 
nelyginant angelai skliautuose, o 
žmonės klausytųsi atvėrę širdis. 

Reikia, būtinai reikia... smin
gančių giesmių. Gal bent vienos 
ypatingos, dvasinio gėrio galią 
žmogui teikiančios melodijos. Tad 
ar nepraverstų kasmet skelbti 
konkursą Kalėdų giesmei parašy
ti? Ir išeivijoje, ir Lietuvoje. Su 
patraukliom premijom. Tegul 
būna kelių rūšių temos: vienos 
šlovinančios Mariją ir Kūdikėlį 
Jėzų. Kitos išreiškiančios Kalėdų 
švenčių bei eglutės džiugesį. 
Kokia tai turininga tematika! 
Koks prakilnus reikalas mums! 
Dira necessitas. 

Pradėjęs šį rašinį jauno poeto 
žodžiais, užsklendžiu irgi jauno 
Aido Marčėno tinkamu posmu: 

giesmes giedokim švęsdami šią 
šventę 

senuosiuos himnuos amžiams 
susiliekim 

su protėviais kurie išėjo arti 
žemės kur nepajėgiame apsėti 

Pranas Visvydas 

Tikėjimo tiesa, kurią sunkiau
sia įtikėti, greičiausiai bus ne 
Švč. Trejybės paslaptis ar kad 
Jėzus Kristus tuo pačiu metu 
buvo ir t ikras žmogus, ir t ikras 
Dievas, net ir ne Marijos ne
kaltojo prasidėjimo dogma, o tai, 
kad iš tikrųjų esame atpirkti 
Kristaus kryžiaus auka ir kad nei 
mirtis, nei nuodėmė nebegali mū
sų nugalėti. Jei t ikrai tuo ti
kėtume, turėtume visai kitaip 
gyventi — džiaugsmingai, pasiti
kėdami, kad visuomet būsime ap
rūpinti — tad laisvai dalintumės 
visu, ką turime. Turėtume gyven
ti be baimės ir be rūpesčių, nuolat 
garbindami Dievą, klausyda
miesi jo maldoje ir gyvenimo ap
linkybėse, nuolat pasiruošę vyk
dyti jo kvietimus tuo džiaugsmu 
ir meile dalintis su kitais, kad ir 
j ie pamaty tų ir pajustų, jog 
Dievas iš tikrųjų yra ir veikia 
žemėje žmonėse. 

Gyvenimo patir t is ir mus su
panti aplinka tačiau perša visai 
priešingą „realybę": jei pats neap
sirūpinsi — pražūsi, jei tik neapsi
žiūrėsi, tave apgaus; jei neturėsi 
ginklo, tave nušaus; vienintelis 
būdas pakelt i gyvenimo rūpes
čius ir ligas — tai su vaistų ir svai
galų pagalba; jei nenaudosi rekla
muojamų dabinimosi priemonių, 
aprangos, niekas su tavim nesis-
kaitys ir panašiai. 

Jei pasaulis iš tikrųjų toks būtų 
ir visos tos prekės iš tikrųjų 
veiktų taip, kaip reklamuojama, 
nereiktų mums jokio išgelbėjimo, 
nereiktų išganytojo, galėtume 
eglutes puošti, lemputes žibinti ir 
dovanėles dovanoti saulės sugrį
žimo šventės proga, kaip darė se
novės pagonys , i š r e ik šdami 
saulės šilimos svarbą žmogui ir 
m a l d a u d a m i iš jos g a m t o s 
vaisingumo. 

Bet atl ikęs gamtos pagarbi
nimo ir žmogiško pasidžiaugimo 
apeigas, žmogus vis vien jaučia, 
jog visa gamta, jos gyvūnija ir j is 
pats — net ir planetos, ir saulė — 
visa priklauso nuo ko nors aukš
tesnio, nuo to, kuris visa tai su
kūrė, ir garbinti reikia ne kūri
nius, o jų Kūrėją. O jų Kūrėjas, 
tikrasis Dievas, kuris nėra žmonių 
sukurtas stabas — kaip žinome iš 
mums perduoto tikėjimo kraičio 
— kaip tik yra gyvasis Dievas, su 
žmonėmis santykiaujantis, ja is 
besirūpinantis, juos mylintis ir 
juos išgelbstintis. 

Bet tai ir sudaro daugumai 
mūsų problemą — kaip lengva 
būtų t ikėti , kad esame išganyti, 
jei po krikšto tik staiga auto
matiškai taptume tobuli, niekuo
met, net ir per klaidą, nebeuž-
gautume žmonių, jokie blogi a r 
tušt i dalykai mūsų nebeviliotų. 

Siame numeryje: 
Giedokime Viešpačiui naują giesmę * Mums gimė Išganytojas * 
Audros Kubiliūtės naujoji knyga „Mįslingos kaladėlės" • Danutės 
Mitkutės poezijos rinkinį pasitinkant • Šventinė dovana iš Lie
tuvos — „Mūsų metai ir šventės" • Balio Augino eilėraštis • 
Algimanto Kezio fotografijų paroda „Giesmių giesmė" • Čikagos 
teatruose • „Draugo" kultūrinio priedo 1993 metų turinys 

Ištikimybė ir Dievui, ir žmogui 
būtų savaimingas dalykas, nie
kas mūsų nebeerzintų. 

Bet tikrasis Dievas žmogų 
gelbsti, ne žmogui pasyviai 
laukiant išgelbėjimo ar vaisto 
veikimo (kaip buvo tikimasi iš 
senovės stabų ir tebėra tikimasi 
iš šiandien reklamuojamų pre
kių), o kviesdamas žmones akty
viai su juo bendradarbiauti 
panašėjimo į Dievą darbe, pagal 
jo nurodymus veikiant, puoselė
jant savyje ir kituose tai, ką 
Dievas mums parodo esant gera 
ir gražu, keičiant ir nusigręžiant 
nuo to, kas bloga, nors ir įprasta 
ir gerai pažįstama. Tikrasis 
Dievas nėra pasyvus liaupsinimo 
priėmėjas, paliekantis žmogų 
pražūčiai, jei žmogui nepasiseka 
įspėti, kaip Dievui įtikti. 

Per Kalėdas švenčiame didžiau
siąją šventę, kurioje džiaugiamės 
Dievo stebuklingu, nuostabiu 
bendravimu su žmonėmis — ne 
vien lyg telefonu iš tolo susišne
kant, bet net tampant žmogumi, 
taip, kaip kiekvienas atėjome j 
žemę — gimdami iš motinos — ir 
tai, paprastoje, kaip daugumos 
žmonijos, šeimoje. 

Pradedant j au Kūčių vakaro 
Mišių skaitiniais, pranašo Izaijo 
žodžiuose (Iz 62:1) Dievas jaudi
nasi, kad jo pasirinktoje tautoje 
nebūtų neteisingumo ir vargo, 
nes tai darytų Dievui gėdą jo ne
pažįstančių tautų akyse: „Dėl 
Ziono [kalnas Jeruzalėje, ant 
kurio stovi Dievo buveinė — šven
tykla — A.Z.Į aš netylėsiu, dėl 
Jeruzalės aš nenurimsiu, kol jos 
teisumas kaip aušra nenušvis ir 
jos pergalė kaip degalas nesu
liepsnos". Dievas nori, kad jo 
pasirinktoji tauta, kurią jis sau 
pasirinko kaip nuotaką, jį ir re
prezentuotų prieš pagonių tautas 
kaip tokį gera ir teisingą, koks jis 
yra garbinamas Ziono šventovėje, 
kurią jis pasirinko kaip ženklą 
buvimo pas ją. 

Žmonės, kurie, kaip izraelitai, 
be galo ilgai ko nors laukia, gali 
reaguoti vienu iš dviejų būdų, 
išgirdę, kad jų laukimas jau bai
giasi. Jie atsisako patikėti, nes jie 
jau nebetekę vilties, arba jie jau 
suvokia, kad dalykai pasikeitę, 
bet elgiasi lyg nebūtų įvykę, nes 
nenori radikaliai pakeisti savo 
gyvenimą. Jiems pats laukimas 
yra tapęs viso jų gyvenimo centru 
ir tikslu. Ir tai nestebėtina. 
Daugumai žmonių sunku prisi
taikyti prie radikaliai pasikei 
tusių gyvi.nmo aplinkybių, kai 
staiga visos jų viltys iš karto 
išsipildo. 

Pirmame skaitinyje (Iz 62:1-5) 
džiaugsmas trykšta maždaug, 
kaip, sakykime, „Pelenės" pa
sakos pabaigoje: pranašas tautos 
susitikima su savo Dievu apsupa 
vestuvinės puotos džiaugsmu: 
„Kaip tuoktųsi vaikinas su mer
gele, taip tavasis Statytojas su
situoks su tavim. Kaip džiaugiasi 
nuotaka jaunikis, taip tavimi 
džiaugsis tavasis Dievas". „Tavęs 
daugiau nevadins 'Paliktąja'... tu 
būsi vadinama 'Mano žavesys jo
je' ..., nes Viešpats tavimi žavisi, 
už jo yra ištekėjusi tavoji šalis". 
Čia sąlygos pasikeičia dar radi
kaliau, negu laimėjus milijoną do
lerių, nes pasikeičia ne tik mate-

Piemenys garbina gimusi Kristų — dalis Viešpaties Gimimo storiau*. „Viešpa
ties Gimimo" meistras, ca. 1500. Sardinija, Italija. Tempt-ra ant medžio su 
paauksinimu. 

rialinės aplinkybės, bet ir visos 
giliausiai asmeniškos-emocinės. 
Asmuo, kuris jautėsi apleistas ir 
nemylimas, staiga tampa be galo 
mylimas, branginamas. Tai ne 
tik „milijonas dolerių", bet ir 
„pirmoji meilė" — abu kart'.: 

Bet po šios džiugios ir viltingos 
pranašystės dar turėjo praeiti 
keli šimtmečiai. Novs jau brėškn 
aušra belaukiant Dovydui 
to pažado išsipildymo, :-" 
našystės metu faarael i o 
gaubė tankūs debesys, užstt >da i 
tekančios saulės šiluma 

Kūčių vakaro Evang' !:; 
žmonėms taip prailgės lauk n: 
yra akivaizdžiai a tkur iamas 
Mato Evangelijos pradi 
1:1-17), kur suminima ..Jėzaus 
Kristaus, Dovydo Sūn u 
omo sūnaus kilmes knyga". Ka.;-
pro tūkstančių metu ūkanas ska i 
tome mums svetimus, liežuvį lau 
žančius vardus: „Jechonijui gimė 
Salatielis. Salatieliui gimė Zoro 
babelis. Zorobabeliui gimė Abiju 
das...". Ir taip toliau, kol gale 
susumuojama: „Taigi nuo Abrao
mo iki Dovydo iš viso keturiolika 
kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo 
į Babiloniją keturiolika kartų ir 
nuo ištrėmimo į Babilonija iki 
Kristaus keturiolika kartų". Ir 
laukimo metu ne tik buvo fiziš-
kai sunaikinti „Dovydo namai"', 
bet pati išrinktoji Dievo tauta 
turėjo tęsti laukimą svetimoje 
Babilonijos žemėje ir pagaliau į 
savo žemę sugrįžę po tremties dar 
turėjo laukti „keturiolika kartų" 
Dievas veikia visai ne taip, kaip 
žmogus norėtų ar įsivaizduotu 

Keturiolika kar tų , kaip ir 
dažnai Šventajame Rašte minimi 
skaičiai, yra vartojami nusakyti 

ne fizinį, matematišką skaičių, o 
simbolinę, (Kasinę būklę. Septyni 
yra pilnatvės - tobulumo skai
čius 'pvz.. septynios dienos sa
vaitėje), simbolizuojantis, kad 
kurio nors dalyko v ra visai tiek, 
kiek jam priklauso 'jei ko nors 
yr, septyni, tam komplektui nie
ko netrūksta*. Jei ko nors reiktų 
laukti septynias k'etas, tai jau 

laiko : ė, lyt. anot 
- . • '.->ra-. ;listo 

laukti 
eptj -ras. ir, anot 

. 
rdąkaral iur iki Dovydo ka-

• -les fizini • sunaikinimo 
'ti imties i Babilonija)dar praėjo 
Oukart septynios -.irtas, ir nuo to 
laiko iki Kri- Įmimo turėjo 

• •• • ioe kar
tos. Tad Derini - --: atkur-

-,r::;if-- į] mą Kristaus 
gimimo, net ii šios iiį:os ir nuo
bodžios gem - -kaitymas 

. per trumpa bet Matas šiuo 
ai veju oekūj ii urgijos, o norėjo 
simboliškai atkurt) Dievo išrink
tosios tautos istorija iki Kristaus 
gimimo. 

Svarbu suprasti, kad tokios ge
nealogijos teologiniuose raštuose 
nėra civilinės metrikos, kuriuose 
kiekvienas gimęs smogus įregis
truojamas. Jose minimi parinkti 
reikšmingiausi asmenys - valdo
vai, vadai ir kaip niekur kitur 
Sr. Rašte, tik Mato F.vnngelijoje* 
keturios moterys <neskaitant Ma
rijos) — garsiu vadų motinos: Ta
mara, Rachaba, Rūta ir „Urijo 
žmona" (BatšebaV 

Šimtmečių eigoje šių moterų 
reikšmė Mato sąraše buvo įvai 
riai aiškinama, pastebint pir 
miaus ia . kad visos keturios 

(išskyrus Mariją) nebuvo žydės, o 
kitų tautų moterys: dvi kananie-
tės, moabietė ir hitietė. Šiandien 
tačiau daug Šv. Rašto mokslinin
kų reikšmingais laiko tuos jų 
bruožus, kuriuos jos turi kartu su 
Marija, Jėzaus motina — be abe
jo, pačia reikšmingiausia mote
rim šiame sąraše. Tai būtent tai, 
kad: (1) Visų jų vedybiniame ry
šyje su savo vyru buvo elementas, 
kuris kaip nors išėjo iš normalios 
jungties ribų, bet kaip tik per tą 
jungtį net ypatingai buvo pratę
siama Dievo palaima savo tautai. 
(2) Visos šios moterys iš savo 
pusės parodė stiprią iniciatyvą, 
užtikrinant išrinktosios Dievo 
tautos gerovę, ir tuo būdu tapo 
Dievo Apvaizdos ar Šventosios 
Dvasios įrankiu. Visos šios mo
terys (išskyrus Mariją) net ir 
žydų Šventraščio komentaruose 
Naujojo Testamento laikais buvo 
iškeliamos pavyzdžiu, kaip Die
vas pasinaudoja netikėtumais, 
kad peržengtų žmonių sudaromas 
kliūtis Dievo veikimui. Šitų 
kliūčių išvengti Dievas ir pa
sirinko ne kilmingą moterį, o kai
mietę Mariją, kad Mesijas-Išga-
nytojas užaugtų ne rūmuose už
darytas, o visiems prieinamas, 
pas visus (ir vargšus, ir tur
tuolius) ateinantis, visus kvie
čiantis į Dangaus karalystę. 

Kristui gimus po neapsakomai 
ilgo laukimo, žmonės per tūks
tančius metų laukimo buvo susi
kūrę tiek daug fantazijų apie 
būsimąjį Mesiją, kad daugelis 
nebesugebėjo atpažinti tikrojo. O 
kai kurie, gal ir supratę, kad štai 
Jėzus ir yra Mesijas, nenorėjo jo 
tokio, koks buvo. Kaip girdime 
antrame skaitinyje iš Apaštalų 
Darbų knygos (Apd 13:16-17, 
22-25), Jonas Krikštytojas turėjo 
nuolat tvirtinti ir kartoti: „Aš 
nesu tas, kuo mane laikote. Štai 
po manęs ateina tasai, kuriam aš 
nevertas atrišti kurpių dirželio". 

Viena prasme net ir Kalėdas 
švęsdami mes tebelaukiame Iš
ganytojo. Mūsų Išganytojas jau 
atėjo, mūsų išganymas jau įvyko, 
bet jo pilnatvės — kada „bus 
išdildyta žemės neteisybė ir 
mums viešpataus pasaulio Išga
nytojas" — tebelaukiame. Nors 
Dangaus karalystės viešpatav: 
mas žemėje jau prasidėjo, įvairio
se šalyse vykstantys karai, žmo
nių tyčinis marinimas badu. ne 
vien Lietuvoje, bet ir pasaulyje 
plintantis organizuotas nusikals
tamumas verčia abejoti, ar žmo
nija tikrai išgelbėta-išganyta, 
kaip Kalėdų giesmėse džiūgauja
ma. 

Bet rūpinantis, kad Dievo ka
ralystė būtų akivaizdesnė tiek 
mūsų tautoje, tiek ir mūsų kai
mynystėse ir miestuose, kurie 
mus. tremtinius, priglaudė ir įpi-
lietino, tenka pasimokyti iš mūsų 
tikėjimo pirmtakų tiek santy
kiuose su Dievu, tiek ir santy
kiuose su savo tauta ar su asme
nimis, nuo kurių buvome ati
trūkę. 

Laukiant, svarbu neįsimylėti 
paties laukimo, neleisti ilgesio 
sukurtoms fantazijoms užtemdy
ti realybės, kuri dažniausiai 
neatitinka fantazijas. Yra pa
vojus atmesti išgelbėjimą-išgany-
mą ir dėl to. kad pripažinimas, 
jog gyvenimo-bendravimo sąlygos 
pasikeitė, reikalautų keisti ir savo 
įprastą gyvenimo būdą. o mes jau 
„pavargę", norime, kad niekas 
nebesikeistų. nors ir gerąja 
linkme. Daug malonesnė gali 
būti ilgesio sukurta nostalgija nei 
santykiavimas su gyvuoju Dievu 
ar su gyvąja tauta, kurie abu iš 
mūsų labai daug reikalauja. 

(Nukelta į 2 psl.) 



Nr. 248(45) - psl. 2 D R A U G A S - M O K S L A S , M E N A S , L I T E R A T Ū R A Penktadienis, 1993 m. gruodžio mėn. 24 d. 

Audros Kubiliūtės naujos knygos sutikimas 
Naujoji Audros Kubiliūtės 

knyga Mįslingos kaladėlės, de-
tetyvinė apysakaitė jaunimui, 
buvo sutikta lapkričio 21 dieną 
Pasaulio lietuvių centro, Lemont, 
Illinois, didžiojoje salėje po mišių 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė perskaitė sveiki
nimus raštu iš kolegių ir kolegų 
rašytojų bei žurnalistų: Danutės 
Bindokienės, Nijolės Janku-
tės-Užubalienės, Julijos Švabai-
tės-Gylienės ir kun. Juozo 
Vaišnio. Žodžiu sveikino Lietuvių 
Fondo pelno skirstymo komisijos 
(knygos išleidimui skyrusios 
1,000 dolerių) pirmininkė Marija 
Remienė ir Aušros vartų tunto 
skaučių vadovių vardu — Alė 
Namikienė, o Pedagoginio litu
anistikos instituto vardu — Sta
sė Petersonienė. 

Algi rdas Ti tus Antana i t i s 
gausiai atsilankiusią publiką 

Supaž indino su rašytoja . 

Audra Kubiliūtė yra jauniausia 
išeiviškosios Lietuvių rašytojų 
draugijos šeimos narė. Ir tai ne 
vien amžiumi, bet ir kūrybine 
patirtimi, nors čia sutinkamoji 
yra jau antroji jos parašyta 
knyga. 

Audra gimė Kanadoje ir buvo 
trečioji keturių vaikų šeimoje. 
(Abiejų jos tėvelių vardus rasite 
šioje knygoje, kurią jauna autorė 
j i ems dedikavo.) Tėvams 
persikėlus į Čikagą ir apsigy
venus netoli lietuviško Mar-
ąuette Park 'o , Audra lankė 
l ietuvišką parapinę pradžios 
mokyklą, Marijos aukštesniąją ir 
University of Illinois įsigijo 
inžinerijos bakalauro, o taip pat 
ir verslo administracijos magistro 
la ipsn ius , tuo pačiu r ie tu 
lankydama Čikagos šeštadie
nines mokyklas ir baigdama 
Pedagoginį l i tuanis t ikos in
stitutą, parašiusi darbą apie 
„Keturias žymias moteris Lietu
vos istorijoje". J i dar lankė va
sarinius lietuvių kalbos kursus 
užsieniečiams Vilniaus universi
tete, studijuodama lietuvių kalbą 
University of Illinois at Chicago 
kaip šalutinę savo specialybę. 

Besimokydama Audra buvo 
aktyvi ne vien studentų (o vėliau 
ir profesinėse), bet ir lietuvių or-
ganizacjose; buvo veikli atei
tininkė ir skautė, dirbo Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungoje ir 
dalyvavo įvairiuose ansamb
liuose, gi su jais — dainų ir šokių 
šventėse, taip pat jaunimo kon
gresuose bei organizacijų suvažia
vimuose. Nuo pat mažens daug 
rašė lietuviškoje spaudoje, o ir da
b a r bendradarbiauja lietu
viškuose laikraščiuose. Dirbdama 
savo profesijoje Aur^a dažnai turi 
progų darbo reikalais lankytis 
įvairiose šio krašto vietovėse. 

Pirmąją knygą Nepaprasti įvy
kiai Aštuonioliktoje gatvėje Aud
ra Kubiliūtė išleido 1986 metais, 
šioje 117 puslapių detektyvinėje 
apysakaitėje įrodydama suge
bėjimą jaunąjį skaitytoją prie 
knygos patraukti ir pririšti. 
Trumpučiuose skyreliuose č'a 
fi lmiškai keičiasi sit i ?cijos. 
pinama intriguojanti istorija, ga
biai paįvairinta gausiais lako
niškais dialogais, skaitytojams 
gerai pažįstamos aplinkos pa
veiksluose. 

Kaip minėta. Audra sugeba 
regzti logišką ir pakankamai na
tūralią intrigą, keliose plotmėse 
dinamiškai vystyti veiksmą, 
visada palikdama jam vietos plės
tis keliomis kryptimis. Visomis 
tomis dorybėmis pasižymi ir an
troji Audros Kubiliūtės apysa
kaitė Mįslingos kaladėlės, kurią 
visai neseniai išleido JAV LB 
Švietimo taryba. 

I š t r a u k a ir pasikalbėjimas 

Iš naujosios knygos pora sky
relių kartu su A. T. Antanaičiu, 
išraiškiai vaidindamos apysa
kaitės veikėjas, paskaitė Le-

Audra Kubiliūtė 

mont'o Maironio lituanistinės 
mokyklos mokinės: Monika Gyly
tė (Šarūne). Daina Kazlauskaitė 
(Kristina) ir Audra Kazlauskaitė 
(Motina). 

?o to vyko trumpas pasikalbė
jimas su rašytoja. 

A. T. Antanai t is : Gal kiek pa-
ryškinkim prieš valandėlę skai
tytą Jūsų biografiją. Užintrigavo 
tasai jūsų rašinys Pedagoginiame 
lituanistikos institute O kas gi 
buvo tos „Keturios žymios mo
terys Lietuvos istorijoje"? Ir ko
dėl būtent kaip tik jos? 

Audra Kubi l iū tė : Lietuvių 
tautos istorijoje buvo daug žymių 
ir svarbių moterų, bet reikėjo 
apsiriboti. Pasirinkau Mortą 
Mindaugienę, Oną Vytautienę, 
Boną Sforzą ir Emiliją Platerytę. 
Sforza. Žygimanto našlė, buvo 
gobši intr igantė, bet žymios 
asmenybės ne visada teigiamos... 

A.T.A.: Universitete studija
vote inžineriją ir verslo admi
nistraciją. Kodėl šias sritis pasi
rinkote? Ar literatūra netraukė? 

A.K.: Inžinerius buvo mano tė
velis. Mėgau matematika. O vers
las su inžinerija gana darniai 
r išami. L i t e r a t ū r a , žinoma, 
traukė... Todėl ir dabar vis skai
tau daug knygų... 

A.T.A.: Besimokydar a lietu
viškose mokyklose: kokius 
lietuvius autorius skaitėte savo 
pramogai? Kokie labiausiai 
patiko ir kodėl? Ką iš lietuvių au
torių mieliausiai skaitote šian
dien? 

A.K.: Skaičiau įvairias knygas, 
bet daugiausia gal Danute Bindo-
kienę ir Nijolę Jankute-Užu-
balienę. Man didžiausią įspūdį 
padarė Nijolės Užubalienės Nuo 
devynių iki pirmos ir Danutės 
Bindokienės Mieste nesaugu... 

— Labai daug skaitau ir dabar. 
Vėliausiai mano skaityta knyga 
yra Lietuvoje išleista partizanų 
vado Ramanausko-Vanago atsi-. 
minimai Daugel krito sūnų La
bai ispūdinga. labai idomi kny
ga... Patinka Birutės Pūkele-
vičiūtės, Kazio Almeno roma
nai... 

A.T.A.: Visi jaunesnieji išei
vijos jaunimo rašytojai yra pro-
zininkai-ės*(kodėl nėra poetų?). Ir 
beveik visi jie rašė detektyviniais 
ar bent jiems artimais siužetais. 
Tik prisiminkim Nijolės Jan
kutės Šamo ežero seklius. Mirgos 
Girn iuvienės Senojo bokšto 
paslaptį arba Dingusio gintaro 
paslaptį, arba Danutės Bindokie
nės fantastinį Angelu sniegą, gal 
bent iš dalies ir Mieste nesaugu... 
Pagaliau ir abi Jūsų knygos... 
Kodėl? 

Jono Kuprio nuotrauka 

A.K.: Yra ir poetų. Yra Saulius 
Kubilius, yra Gintarė Remei-
kytė... Taigi ir poetų pasitaiko... 
Kodėl detektyviniai siužetai? 
Man rodos, dėl to. kad pirmiausia 
labai daug jaunimo angliškai 
skaito detektyvines knygas, taigi 
tai jiems pažįstamas žanras. Taip 
pat, jeigu skaitai detektyvinę 
apysaką ir ji gerai parašyta, 
norisi ją ir toliau skaityt, ir 
užbaigt. Manau, kad dėl to ir mes 
panašiai rašom... 

A.T.A.: Abiejose savo knygose 
labai smulkiai aprašinėjate kas
dieninius savo herojės Sarūnės 
(ar ir kitų veikėjų) darbelius: vir
tuvines rut inas, laisvalaikių 
pramogas ir panašiai. Ar tai nėra 
kiek užmaskuota didaktika? Juk 
tai ne vien autentiškumo sie
kimas?... 

A.K.: Aš pati didaktinių knygų 
nemėgstu skaityti. Man svar
biausia buvo parodyti šeimos kas
dieninius santykius... Taip pat, 
kad būtų suprantama, kad būtų 
lengviau skaityti... 

A.T.A.: Panašus klausimas 
būtų ir dėl akivaizdaus lietuviš
kumo pabrėžimo. Ypač iškelia

mos šiandien vykstančios aktu
alijos, pavyzdžiui, Lietuvos krep
šinio komanda Bridgewiew kole
gijoje. (Nors šiame epizode kaip 
tik nėra niekn būtino apysakos 
intrigai)... 

A.K.: Visada buvo įdomu, kodėl 
mes savo gyvenimus skirstom į 
lietuviškus ir amerikietiškus... 
Norėjau parodyti, kad lietuviškas 
gyvenimas yra natūrali ir lygiai 
svarbi viso mūsų gyvenimo da
lis... 

A.T.A.: Beveik visi jaunieji 
išeivijos beletristai šiandien jau 
rašo vien bendrajai auditorijai. 
Jūsų antrosios knygos paskutinis 
sakinys tartum suponuoja dar 
vieną Šarūnės nuotykių knygą. 
Ar nerašote, ar neplanuojate ko 
nors suaugusiems skaitytojams? 

A.K.: Iš tikrųjų tokiu pat 
sakiniu baigiasi ir mano pirmoji 
knyga. Su klaustuku... O dėl 
rašymo suaugusiems... Sį tą jau 
bandžiau... Esu išspausdinusi 
žurnalistinio pobūdžio dalykų, o 
ateityje — kas žino, kokie žodžiai 
pabirs iš mano ,,word proces-
sor"?... 

Autorės žodis 

Po šio pasikalbėjimo Audra 
Kubiliūtė tarė padėkos žodį. Ji 
kalbėjo: 

Ačiū visiems už atsilankymą. 
Dėkoju Reginai Kučienei už 
tokias gražias knygos sutiktuves 
ir Algirdui Titui Antanaičiui už, 
tikiuos, įdomų pokalbį. Didelis 
ačiū Maironio mokyklos 
mokinėms Monikai Gylytei bei 
Daivai ir Audrai Kazlauskaitėms 
ir Mariui Polikaičiui už knygos 
ištraukos suvaidinimą. 

Be JAV Lietuviu Bendruome
nės Švietimo tarybos nebūtų šios 
knygos. Ačiū Reginai Kučienei. 
Tarybos pirmininkei, ir šioms 
Tarybos narėms: Alicijai Brazai-
tienei, Vidai Brazaitytei ir mano 
sesutei, Ramunei Kubiliūtei. 
Ypatingas ačiū Danutei Bindo-
kienei ir kun. Vaišniui už pasiū
lymus. Ačiū dailininkei Rasai 
Sutkutei už puikias iliustracijas. 
Ačiū Stasei Petersonienei, kurios 
pastangų dėka JAV LB Švietimo 
taryba išleido mano pirmąją 
knygą. Ačiū Lietuvių Fondui, 
knygos leidimą parėmusiam lė
šomis. 

Ačiū mano tetai Monikai Povi-
laitienei iš Toronto, Kanados, 
kuri netingėjo ir šį kartą atvykti 
ir pasidžiaugti mano antros 
knygos sutikimu. Svarbiausia, 
norėčiau padėkoti savo šeimai, 
motinai Karolinai Kubilienei, 

A U D R A 
KUBILTCTĖ 

sesutei Ramunei, broliui Andriui, 
broliui Tomui, kur is šąla Minne-
sotoje, ir a.a. tėveliui Petrui 
Kubiliui. Ne visiems tenka laimė 
turėt i tokią artimą ir vienas kitą 
palaikančią šeimą. 

Kas bū tų galvojęs, kad tarp 
mano pirmos ir antros knygos 
sutikimų pasaulis apsivers aukš
tyn kojom? Per tą ne taip trumpą 
laikotarpį, komunizmas krito, 
Lietuva laisva, pasaul is dar 
daugiau sumažėjo telekomunika
cijos ir C N N televizijos dėka, ir 
d e m o k r a t a s sėdi Amer ikos 
Baltuosiuose rūmuose. Aš pati 
tuo tarpu daug pakeliavau, įskai
t an t dvi keliones į Lietuvą, ir 
pagaliau šiek t iek nusisėdau 
Evanston'e. Šiek tiek. Vis vien 
keliauju nemažai. 

Ypatingas ir nepaprastas pasi
keitimas yra Lietuvos nepriklau
somybės atgavimas. Pirmoji dalis 
praėjo — Nepriklausomybės pa
skelbimas ir gynimas. Lietuvai 
bus ilgas ir painus kelias į pilną 
demokratiją. Dabartiniai finansi
niai sunkumai, nusikaltėlių siau
tėjimas (ypač nužudant laikraščio 
r e d a k t o r i ų ) i r fizines bei 
moralinės infrastruktūros sužalo
j i m a s t e b e s u n k i n s L ie tuvos 
padėtį 

Lietuvos laisvės a tgavimas 
reiškė, kad ryšiai tarp Lietuvos ir 
išeivijos lietuvių darosi glaudesni, 
kad apsilankymai ir apsikeitimai 
dažnėja. Yra labai svarbu, kad 
išeivijos ir Lietuvos jaunimas ras
tų būdų bendrauti, ar tai būtų per 
bendravimą su giminėm, ar su 
naujais draugais, asmeniškais 
aps i lankymais a r stovyklose. 
Kalbu apie gimnazijas ir pra
dines mokyklas lankančius jau
nuolius. Tokio amžiaus žmonės 
dar nėra visam laikui sužaloti, ar 
tai ateistinės komunistinės san
tvarkos, a r tuščio materializmo 
b e d u g n ė s . M a n a u , k a d šie 

jaunuoliai daug gali vienas iš ki
to pasimokyti. 

Tam bendravimui vystytis, 
re ik ia bendros kalbos. Būtų 
gerai, jei ta bendra kalba būtų 
lietuvių kalba. Čia gyvenantiems 
y r a nelengva išmokti lietuvių 
kalbą. Jų pasaulis yra amerikie-
tiškas, nuo kasdieninės mokyklos 
iki televizijos programų, nuo 
video žaidimų iki roko muzikos. 
Nijolė Jankutė savo knygoje Nuo 
devynių iki pirmos rašė, sunku 
pasidaryti lietuviu nuo devynių 
iki pirmos, tik šeštadieniais". 

Šiandien visas gyvenimo tem
pas yra pagreitėjęs; kadangi visi 
pripranta prie greitų judesių ir 
vizualinės kaitos, pasidaro labai 
trumpa dėmesio trukmė. Mažiau 
i r mažiau kas skaito, bet kuria 
kalba. Anot anglų literato Samuel 
Johnson biografo James Boswell, 
y ra labai svarbu išmokyti jau
nuolius skaityti — ir tegul jie 
skaito, ką nori, e^rul pamilsta 
skaityti. Vėliau jie išmoks išsi
rinkti, kas vertinga skaityti, kas 
ne. Todėl aš ir parašiau Nepa
prastus įvykius Aštuonioliktoje 
gatvėje ir Mįslingas kaladėles. 
Noriu, kad jauniem žmonėm būtų 
įdomu ir smagu skaityti, kad 
tempas būtų greitas, kad jie 
nenuobodžiautų. Knygų skai
t ymas y ra labai pr i imtinas 
laisvalaikio užsiėmimas. Viena 
gera priežastis, kodėl galima ir 
re ik ia vežtis knygas kar tu , 
važiuojant atostogų — niekad 
neprireiks baterijų, kaip visiems 
video žaidimams. 

Baigsiu vienu iš mano mėgs
tamiausių deimančiukų, ku r į 
radau Romualdo Spalio knygoje 
Auksinio saulėlydžio gundymai: 
„ . . . Mūsų jaunimo neapsaugosi 
nuo angliško šlamšto. Taigi 
geriau tegu skaito lietuvišką 
šlamštą, bent įsikals lietuviškų 
žodžių į galvą". 

Ačiū visiems už apsilankymą. 
Popietės programą užbaigė čia 

gastroliavęs kauniečių mergaičių 
choras „Pas to ra lė" , puikiai 
sudainavęs ištrauką iš Mozart'o 
operos „Užburtoji fleita" ir 
plačiai žinomos estrados daini
ninkės ir muzikės Gintarės Jau
takaitės dainą „Mediniai žir
geliai". Ypač publiką sužavėjo 
pastaroji, sudainuota pirštais ir 
gerkliniais garsais imituojant žir
gelių kanopų kaukšėjimą: 

Dunda maži žirgeliai 
Medinėm pasagėlėm, 
Per lauką, per pievą žalią, 
Per drėgną kranto smėlį. 
Medinius žirgus pasibalnoję 
Lekia, lekia vaikai... 

koresp . 

Pagerbta poetė Dana Mitkienė 
Los Angeles Dailiųjų menų klu

bas 1993 lapkričio 14 dieną Los 
Angeles Tautinių namų salėje 
pagerbė savo narę Daną Mit
kienę jos pirmos poezijos knygos 
Džiaugsmas nepražydęs išleidimo 
proga. Knygą išspausdino „Ryto" 
spaus tuvė Klaipėdoje 1993 
metais. Viršelis ir iliustracijos — 
Pauliaus Jurkaus, knyga 180 
puslapių. Pagerbimui vadovavo 
Juozas Pupius. 

Danutė Domininką Mickutė-
Mitkienė gimė Alytaus apskri
tyje, Lietuvoje, 1899 m. rugsėjo 7 
d. Galimas dalykas, kad ji yra 
amžiumi vyriausia lietuvių rašy
toja. Tai prisidėjo prie jos garbei 
ruošto pagerbimo aureolės. 

Dailiųjų menų klubas retai 
daro viešus susirinkimus, šiuo 
atveju padaryta išimtis. Pilnutėlė 
salė atsilankiusių. Klubui šiuo 
metu pirmininkaujantis poetas 

Bernardas Brazdžionis pradėjo 
turininga įvadine kalba. Klubo 
narė rašytoja Alė Rūta lyriškai 
aptarė Džiaugsmą nepražydusį. 
Par inktus iš tos knygos eilė
raščius paskaitė Sigutė Mikutai-
tytė. Pagal Danutės Mitkienės 
eilėraščius kompozitorė Giedra 
G u d a u s k i e n ė pa rašė kūr in į 
„Dviejų širdžių daina", kompo
zitorius Bronius Budriūnas „Ma
no meilė". Pianinu akompanuo

jant Viktorui Raliui, jas pa
dainavo solistė Janina Čekanaus-
kienė. 

Žodžiu sveikino ilgametė Danu
tės Mitkienės draugė Monika 
Lembertienė. Lietuvos Dukterų 
valdybos vardu sveikino savo 
narę Bronė Liaudanskienė ir 
Marija Kairienė. Los Angeles 
Dramos sambūrio vardu sveikino 
Ema Dovydaitienė; Danutė buvo 
sambūrio pirmosios valdybos pir
mininkė. Juozo Daumanto Šaulių 
kuopos vardu sveikino Kazys 
Karuža; Danutė ilgametė šaulė. 

Dana Mickutė-Mitkienė pasirašo savo poezijos knyga ..Džiaugsmą* nepražydęs 
Tautinių namu salėje. Los Angeles. 1993 m. lapkričio 14 d. 

Bernardas Hra/<lžionis kalba I)«tms Mu kutės-Mitkiem-. p;igerbtuvėse Tau
tiniuose namuose. Los Angeles. MinHsnigt, f., .l^Hudo nuotraukos 

Mums gimė 
Išganytojas 

(Atkelta iš 1 psl.) 

Lengviau tik uždegti smilkalų 
prieš savo susikurtą realybės sta
tulėlę nei santykiauti su tikruoju 
Dievu, gyvąja tauta, sugrįžusiu, 
bet pasikeitusiu asmeniu. 

Vertinant, kur Dievas veikia ir 
kaip gelbsti savo tautą, kaip 
Dievas veikia mūsų gyvenime, 
svarbų neatmesti tų, kur ių 
tautybė, praeitis ar t ikyba ne 
visai atitinka mūsų padorumo 
standartus. Dažnai tokie žmonės 
labiau nei mes stengiasi išpirkti 
savo praeitį ir jie pasirodo stiprūs 
Dievo malonių laidai visai visuo
menei. Tas pat galioja ir mums 
patiems. Dažnai, prisiminę savo 
pačių gyvenimo istorijas, nebeti
kime, kad esame atpirkti, išgany
ti, nebetikime, kad galime praeitį 
palikti ir nuo šios dienos tarti 
„Tebūna man, kaip Tu, Dieve, 
pasakei". 

Tuomet ir mes, kaip Abraomas, 
Dovydas, Juozapas ir Marija, 
įsijungsime į besikerojantį Dievo 
tautos medį, per kurį plinta 
Dievo karalystė žemėje, einanti 
ne per galiūnus, bet per Švento
sios Dievo Dvasios pradėtą Kūdi
kėlį, nešantį taikos ir gerovės 
palaimą visoms tautoms. 

ŠALTINIAI 

Stuhlmueller, Carroll. Biblical 
Meditations for Advent and the 
Christmas Season. Paulist Press, 
1980. 

Brown, Raymond C. The Birth of 
the Messiah. Image, 1979. 

Meier, John P. Mattheui. Glazier, 
1986. 

Vi lniaus p e d a g o g i n i a m uni
v e r s i t e t e nuo rugsėjo 1 d. 
įsteigta religinių mokslų kated
ra , kurioje bus ruošiami pasau
liečiai tikybos mokytojai Lietu
vos vidurinėm mokyklom. Pir
mut inia is mokslo meta i s buvo 
numaty ta pri imti 20 studentų. 

Pagal 1990-91 metų apklausą, 
visoj Lietuvoj buvo t ik t a i apie 
300 tikybos mokytojų. Katali
kiškos mokyklos veikia Kaune, 
Marijampolėje, Panevėžy, Kre
tingoje. Tikimasi ir Vilniuje 
atidaryti katalikišką gimnaziją. 

Kr i s t au s P r i s i k ė l i m o baž
n y č i a Tilžėje bus pirmoji po 
karo atstatyta ka ta l ikų švento
vė rusų okupuotam Karal iau
čiaus krašte. Bažnyčios pamatų 
šventinime birželio 6 dalyvavo 
Rusijos kraštų europinės dalies 
bažnyčių administratorius arki-
vysk. Tadas Kondrusevičius, 
vienintelis Karaliaučiaus srities 
lietuvis kunigas Anupras Gau-
ronskas, Lietuvos vyriausybės 
atstovai ir būrel is vietinių lie
tuvių. 

Kara l iauč iaus k r a š t e apie 
56-60 tūkstančių ka ta l ikų iki 
šiol teturėjo t ik vieną bažnyčią. 

Telefonu iš Santa Monica sveiki
no Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė. 
Raštu iŠ Vilniaus sveikino Euge
nijus Matuzevičius. Iš Los Ange
les — prelatas Jonas Kučingis. 

Visiems turiningai dėkojo Da
nutė Mickutė-Mitkienė. Dėkojo 
daugeliui savo bičiulių, ypač 
Valei (Valerijai) Baltušienei, 
knygos Džiaugsmas nepražydęs 
ne tiktai redaktorei, bet ir visą 
tekstą surinkusiai. Valę Danutė 
pavadino savo „antrąja dukra". 
Susirinkusieji poetei atsistoję su
dainavo Ilgiausių metų. Iškilmes 
baigė Violeta Gedgaudienė. Il
gokai svečiuotasi, džiaugtasi. 

Me t raš t in inkas 

• Ateinantį šeštadienį, 1994 m. 
sausio 1 d., švenčiant Naujųjų 
metų dieną, Draugo dienraštis 
neišeis, todėl nebus ir kultūrinio 
priedo. Pirmasis 1994 metų Drau
go kultūrinio priedo numeris bus 
1994 m. sausio 8 d. 

; i 
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Mūsų metai ir šventės 
J U R G I S G I M B U T A S 

Sulaukėme ypatingos šventinės 
dovanos iš Lietuvos. Tai knyga , 
esmingai papi ldant i Amerikoje 
iš leis tus t a t e m a kunigo Stasio 
Ylos ir Danu tė s Bindokienės 
ve ikalus : Angelė Vyšniauska i tė . 
Mūsų metai ir šventės. K a u n a s : 
„Šviesa", 1993.152 puslapiai , 23 
fotografijos teks te ir 3 spalvotos 
v i r š e l i u o s e . K n y g o s b ib l io 
grafinėje kortelėje toks apibū
d in imas : „Leidinyje aprašomos 
l ie tuvių kalendorinės (senosios, 
krikščioniškosios) bei t a u t i n ė s 
šventės, jų apeigos, papročiai, ku
r ių daugel is susiję su t a m t ik ra i s 
žemės ūkio darbais . Pa t e ik i ama 
d a u g au ten t i škų duomenų iš is
t o r i j o s š a l t i n i ų , f o l k l o r i s t ų 
veikalų, įdėta iliustracijų. Knyga 
labiaus ia i rekomenduojama jau
n imu i . J i pravers ir va ikus ug
dan t iems tėvams bei visiems, ku
r i e m s rūpi ger iau pažinti savo 
t a u t o s dvasinę kul tūrą" . 

Dr . Angelės Vyšn iauska i t ė s 
veikalo turinys sudėtas kalendori
ne seka nuo sausio iki gruodžio 
mėnesių. Kiekviename mėnesyje 
a p t a r i a m o s k r ikšč ion i škos ir 
Lietuvos valstybinės bei t au t inės 
šventės: Vasario 16, Kovo 11, Mo
t i n o s d i e n a . Rugsė jo 8-oji: 
P a d ė k o s , Pol ic i jos i r Ka 
r iuomenės šventės. Daugiaus ia 
d a t ų duota (8 ir 9) vasar io ir 
balandžio mėnesiuose (su Melų 
diena), mažiaus ia — sausį, spalį, 
gruodį (po 4). Knygos pradžioje 
au to rė su didele erudicija panag
rinėja ka lendor iaus sampratą : 

senąjį Juli jaus ir naująjį Gri
galiaus, Žemaičių ir Suvalkijos. 
V a i z d i n g a R. B u t v i l i e n ė s 
d i a g r a m a i l ius t ruo ja t r u m p ą 
saulėgrąžų, lygiadienių ir pasto

vių b e i k i l n o j a m ų j ų švenč ių 
apžva lgą . S k l a n d e s n i a m skai
t y m u i knygoje n ė r a i šnašų su 
n u o r o d o m i s į p a n a u d o t u s 
š a l t i n i u s . Kai k a s p a g r i n d ž i a m a 

p a č i a m e t eks te , duodant k i tų 
ty r inė to jų pavardes . Li te ra tūros 
sąraše y r a išeivijos autorių: Jonas 
Balys , D a n u t ė Brazytė-Bindo-
kienė, Mar i j a Gimbut ienė. Algir
d a s J u l i u s Gre imas . Iš to sąrašo 
matyt i , k a d apie lietuvių šventes, 
j ų paproč ius ir apeigas yra pa
skelbę k n y g ų a r brošiūrų Lietu
vos etnografai P ranė Dundulienė, 
S. G u t a u t a s , J . Kudirka , Vacys 
Mil ius , Norbe r t a s Vėlius. Ki t i 
y ra paske lbę straipsniu. Tad toji 
t e m a t i k a visada buv( populiar i . 
A u t o r ė Angelė Vyšn iauska i t ė 
b u s v i s u s p r a l e n k u s i s a v o 
k n y g o m i s ir s t ra ipsniais . J o s 
r a š t ų b i b l i o g r a f i n e r o d y k l ė 
1949-1991 m e t a m s yra suda ry t a 
M. Gr iga i ty tės ir išle.sta Lietuvos 
Istorijos ins t i tu to Vilniuje (54 
pus l ap i a i , 410 pozici'u Už diser
taciją „ L i e t u v o s l in in inkys tė 
XVIII-XX a. pirmojoje pusėje: in
ven to r iu s ir papročiai" Vy tau to 
Didžiojo univers i te ! is K a u n e ir 
L i e t u v o s I s to r i jos i n s t i t u t a s 
su t e ikė Angelei Vyšniauskai te i 
hab i l i tuo tos d a k t a r s laipsnį po 
viešo disertaci jos apgynimo 1993 
m. ba l andž io 16 d. Tos disertaci
jos t e z ė s i š s p a u s d i n t o s 22 
pus l ap ių brošiūroje, loja. t ik 100 
t i r ažu . 

. G r į ž k i m e pr ie knygos a p i e 
šven t e s . Visų p i rma išsiaiškinta, 
kuo sk i r i a s i paprotys ' t radicija) 
nuo ape igos (ritualo • O ceremo
nija — vėl k a s k i t a pavyzdžiui, 
juos te lės perk i rp imas a t i d a r a n t 
pa rodą . Daugely je l i e tuv i škų 
švent in ių papročių ir apeigų įžiū
r ima religijų sinkretizmo. Pa
g a r b a p r o t ė v i ų senovei y r a 
sus ipynus i su krikščionybės ele
m e n t a i s . Autorės nuomone, apei

gų sakrališkumą suvokti, pažinti , 
pamilti ir „toliau puoselėti yra 
kiekvieno lietuvio šventa parei
ga. Juolab tai svarbu dabar , kai 
didžiulio susitelkimo, neka l tų 
aukų kraujo ir pasiaukojimo 
kaina vėl išsikovojome Nepri
klausomybe, kai galime — laisvai 
tvarkyt i ne tik ūkinį, ekonominį 
tau tos gyvenimą, bet ir susi
g rąž in t i Į... | mūsų p ro tėv ių 
puoselėtas dvasines savybes, [...] 
l ie tuvių t a rpusav io s a n t y k i ų 
grožį, darbštumą, sąžiningumą, 
tiesos meilę". 

Nebūdamas etnografinių pa
pročių ir r e l i g i n i ų š v e n č i ų 
special is tas , nė nebandau iš 
esmės vertinti dr. Vyšniauskaitės 
veikalo. Tenka pasitikėti autorės 
patir t imi ir užsi tarnautu autori
tetu. Siek t i ek stebina minėtų 
datų gausa, sus ie tų su Bažnyčios 
šventųjų vardais . Jų čia pa te ik ta 
net 35. Nepraleistas ypač Žemai
tijoje populiarus šv. Rokas ir, 
žinoma, visuotinai garbinamas 
šv. Jurgis. Kažin , ar visada šven
tieji Andr i e jus , Kaz imie ra s , 
Juozapas, Pranciškus. Stanis
lovas bus vadinami ta ip , o ne 
l ie tuviška i : Andr ius . Kazys , 
Juozas. Pranas , Stasys? Apie tai 
šioje knygoje nekalbama. J a u be
veik i švengta pol i t izuoto ir 
įkyrėjusio „ l i a u d i e s " žodžio. 
Vietoj to rašoma: tauta, žmonės, 
kaimo žmonės, lietuviai, be t dar 
pasimaišo ir liaudis. Vietoj vals
tiečių ar ne geriau t i k t ų ūki
ninkai? Autorė kartais panau
dojo ..žemdirbio žodį". Lauk tume 
naujos šio veikalo l a idos — 
didesnio formato, geresnio popie
r i aus , ryškesn ių i l iustracijų. 
Kada nors. 

Apie fotografijų ciklą 
— „Giesmių giesmė 99 

ALGLMANTAS KEZYS 

Gamto je r a n d a m o s spalvos , 
kvepėj imai , viliojimai, pa t rauk
lumo ypa tuma i — visa t a i juk 
sk i r t a n iekam ki tam, o meilės ža
vesiui sukel t i . Gėlės, medžiai , 
p i evos i š s i sk le idž ia p a v a s a r į 
g raž iaus ia i s žiedais, paukščiai 
p r a g y s t a neg i rdė t a i s ba l s a i s , 
gyvulėliai susižino paslaptingiau
s ia is ženklais , žmogus pajunta 
mis t i šk iaus ią romant iką, ka i jį 
ap lanko meilės j ausmai . 

Šis grožio ir meilės pa ju t imas 
pr ik lauso prie pačios būt ies pri
gimties. Ne veltui senųjų scholas-

* Algimanto Kezio fotografijų paro
da „Giesmių giesmė'* katalogo įžan
ga. Paroda buvo atidaryta Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre, Čikagoje, 
šių metų gruodžio 3 diena ir vyks iki 
gruodžio 31 dienos. Valandos — šeš
tadienį ir sekmadienį nuo 10 v.r. iki 
2 v. p.p. arba susitarus. Dėl informa
cijos skambinti: (708) 749-2843. 

tiku buvo tv i r t inama, kad bū t i s , 
grožis ir tiesa yra iš esmės v iena . 
Poetų, mistikų ir kitų išminčių 
yra g a n a pr ikalbėta apie roman
tinę meilę. Gana apie ją y r a ir 
aukščiausios žmogaus i šmin t ies 
ir net dieviškojo apreiškimo pa
grindiniuose šal t iniuose — Šven
tuosiuose Raštuose. 

Gražiausias (tik mūsų l a ika i s 
kažkodėl labiausiai pami r š t a s ) 
romantinės meilės aprašymas Šv. 
Rašte yra Senojo Tes t amen to 
knygoje „Sa l i amono g i e s m i ų 
g iesmė" . Šioje poemoje apra 
šomas pokalbis t a rp mylimojo ir 
mylimosios, k u r i a m e j au t r i au 
siais žodžiais i š re iškiama i n tymi 
vienas antro meilė: 

O kunigaikščio dukterie, 
Kaip dailios tavo kojos, avimos 

sandalais! 
Tavieji klubai lyg vaza auksinė. 
Auksakalio išlieta nuostabiai. 
Tavoji pilvo idubėlė kaip ištekinta 

taurė. 

Algimantas Kezys. Iš fotografijų serijos „Giesmių giesir - Marija IV. 

Kurioj svaigumo nepritrūksta 
niekad. 

Liemuo tavasis — pėdas iš kviečių. 
Jis rožėm apkaišytas. 
O tavo krūtys — 
Gazelių pora, dvyniai stirnaičiai. 
Kaip dramblio kaulo bokštas 

kaklas tavasis. 
Akis turi tu panašias 
J tvenkinius Hesbono 
Prie Batrabbimo vartų. 
Ir tavo nosis tartum bokštas 
Kalne Libano stebintis Damaską. 
Galva — viršukalnė Karmelio. 
Lyg purpuro karališkojo klostės -
Taip surištos tau garbanos. 
Kokia graži esi, kokia maloni 
Tu, meile — palaimingas 

džiaugsme! 
Mieloji, stuomeniu esi i palmę 

panaši. 
O tavo krūtys lyg datulių kekės. 
Tariau: įsliuogsiu aš i palmę 
Datulių pasiskinti. 
Jų kekės — tavo krūtys. 
Datulių kvapsnis — alsavimas 

tavasis, 
Puikiausias vynas — tavo lūpos. 

Ados Sutkuvienės piešinys 

Balys Auginąs 

Algimantas Kezys. Is serijos „Giesmių giesmė" — Svajonė. 

( , ,Giesmių g i e s m ė " . V y t a u t o 
N i s t e l i o v e r t i m a s . V i l n i u s : 
. . K r a n t a i " , 1989 gruodis) 

Ši fotografijų p a r o d a nes iekia 
pažodiško . .G iesmių g i e s m e s " 

TAIK& 
Taika yra Kalėdų žvaigžde, 
Nužengus iš dangaus 
Į žmogaus širdies 
Dykumą — 

Taika yra dangiška 
Ramybė 
Ir tikėjimas žmogumi, 
Kuris tau tiesia 
Santaikos ranką — 
Kaip žvarbią žiemą 
Alkanas vanagas 
Neliečia lesančio žvirblio — 

Taika lyg Motina 
Ramybės saulėje svajoja: 
— Iš vaiko delno valgo elnias, 
Nuožmaus kaimyno šuo 
Su meile laižo 
Svetimojo ranką — 

Ir mūsų sapnuose 
Troškimuose, svajonėse — 
Kaip žvaigždėta 
Planetos pilnatis 
Gyvena taika! — 

Ar klajodamas klystkeliais, 
Nesantaikų ražienomis, 
Žmogus atras taikos žariją 
Iš užgesusio Betliejaus 
Piemenėlių laužo? 

O ji rusena ir žėruoja 
Gyvos būtybės širdyje, 
Nes ją paliko žemėje 
Užgimęs Kūdikis Taikos — 

Čikagos teatruose 
Dickens'o „Kalėdinė giesmė 

Goodman teatre 
M 

Algimantas Kezys 

i l iustravimo. Bet jos žodžiai, min
t y s bei jausmai slypi p<> šiais 
j a u n ų m e r g i n ų p o r t r e t a i s , 
papi ldyta i - alegoriniais mot> vais 

Migle I. 

ir (reikia tikėtis) sukeliančiais in
tymumo nuotaika, t a i p aiškiai ir 
nedviprasmiškai išreikštą Sv. 
Ra*t<> ..Giesmių giesmėje". 

A n g l ų k las iko , t a r p t a u t i n i o 
garso rašytojo Charles Dickens 
(1812-1870) veikalas , pavers tas 
ka lėd ine melodrama, ..A Christ-
m a s C a r o l " yra tiek sudominęs 
ž iūrovus, kad Čikagos Goodman 
t e a t r e (200 .South C o l u m b u s 
Drive) š i eme t rodomas jau 16-ąjį 
sezoną. S p e k t a k l i a i vyks ik i 

sausio 2 dienos imtinai. Spalvingi 
kos t iumai , puik ia i pasiruoSe ak
tor ia i , gausesni scenos efektai, 
muzik inė palyda, veikalo kūrėjų 
vaizduotė daro šį miuziklą labai 
patrauklų, ypač jaučiant gerą re
žisūrą. 

J.Pr. 
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„Draugo" kultūrinio priedo 1993 metų turinys 
LIETUVA 

a. U. Ir tikėkim... 6.12 
a. 11. Kita Nepriklausomybe* i : ? - * 

švenčiant 7.3 
a. a. H. Ateitis ir Lietuva 1.9 
a. a. 11. Išlikome ir esame 3.6 
a. a. U. Rugpjūčio revoliucya ir L J M - V * 

4.24 
a. a. 11. Atminimo paradoksas :r 

neliestinas, ir būtinas 5.1 
a. a. U. Likimo įkaitai 12.4 
„Akiračiu" redakcine kolegija Del K a d 

Sajos pasisakymo 9.25 
(a. kt.) Kelias i laisve. Vytauto Lauo 

sbergio dokumentinis rinkinys L«ii«>r>-
byla 1990-1991 3 13 

Apie dabartine politine diferenciacija 
Lietuvoje 3.2C 

Atstatoma Jeruzalė Rytu Europoje 2.27 
BAUŽYS, Juozas. Politika be širdies ir 

menas su širdimi. Trys dienos, skirtos 
Lietuvai ir sau 12.11 

IGNATAVIČIUS, Eugenijus. Ar mes 
beverti Tėvynės vardo? Rašytojo 
laiškas Lietuvos kaimo žmogui 1.9 

JELIONIEN'E, Sofija. Ar teisingai supran
tame pagalbą Lietuvai? 5.1 

JUODELIS, Bronius. Rainių miškelio 
koplyčia 7.17 

JUODVALKĖ, Eglė. Ekskursija j 
žmogaus sukurtą pragarą 9.25 

JUSKAITIS, Jonas. Prašyčiau neklaidinti 
išeivijos 3.20 

Kaip ir iš kur „einama į žvaigždes"... 
Kalbamės su Vilniaus universiteto 
rektoriumi Rolandu Pa vilionių 3.20 

KAGANAS, Berelis. Sąskaita turi debetą 
ir kreditą 2.27 

KELERAS, Julius. Laiškai iš Vilniaus 
(2) 1.9, (3) 2.27, (4) 3.13, (5) 4.3, (6) 4.17, 
(7) 6.19, (8) 9.11, (9) 10.2, (10) 12.11, (11) 
12.18 

KRIAUČIŪNAS, Romualdas. „Kurti 
Lietuvą 21-ajam amžiui. . ." 
Pasikalbėjimas su profesorium dr. 
Justinu Pikūnu 10.2 

kž Kai atsimušama į „darbo etiką" 12.11 
kž Paryžius ir Vilnius — kultūrinės 

politikos beieškant 6.26 
kž Anglų istorikas peržvelgia Baltijos 

valstybių atgimimą 7.3] 
LANDSBERGIS, Algirdą* T ietuviški 

žydai ir „šabes gojim" 1 
LANDSBERGIS, Algirdas. Rašytojai, 

demokratija, artilerija. Kainas ir 
Abelis 4.3 

LANDSBERGIS, Vytautas V. Mielas, 
tolimas „Drauge" 5.1 

LIULEVIČIUS, Vėjas. Vasario 
Šešioliktoji — drąsos džiaugsmas 2.13 

LIULEVIČIUS, Vėjas. Mes esame 
pakeisti ir mes esame pakeliui 4.9 

MDCELINSKAS, Jonas. Kokie pavojai 
mus tyko 12.18 

NAKAS, Viktoras. Nepriklausomybės 
idealas ir realybė 2.20 

PABEDINSKAS, Jonas. Spėliojimai dėl 
Lietuvos rinkimų rezultatų priežasčių 
1.16 

PABEDINSKAS, Jonas. Stat ist ika 
Lietuvoje 2.20 

PABEDINSKAS, Jonas. Opozicija be skir
tingos ekonominės pozicijos 3.20 

PABEDINSKAS, Jonas. Doras 
nusiteikimas istorinių įvykių atžvilgiu 
5.22 

Jonas. Lietuvių 
paslaugos mūsų 

Jonas. Lyriškoji 

PABEDINSKAS, 
Bendruomenės 
ekonomijai 6.5 

PABEDINSKAS, 
demagogija 9.11 

PABEDINSKAS. Jonas. Gražioji medalio 
pusė 10.9 

PABEDINSKAS, Jonas. Gilios poliarizaci
jos pavojus 11.6 

PABEDINSKAS, Jonas. Krašto ūkio 
tvarkymas 12.18 

PABEDINSKAS, Jonas. Kelios ekspor
tavimo problemos 11.20 

PETRUTIS, Petras Lietuvos ekonomija -
didysis mūsų visų rūpestis. Pokalbis su 
Lietuvos ambasadorium JAV Stasiu 
Lozoraičiu 1.23 

REMEIKIS, Tomas. Apie tautos kamieno 
ir jo atšakų santykius. Programiniai 
metmenys 7.24 

SABALIŪNAS, Leonas. Naujoji Lietuvos 
Konstitucija. Pastabos ir kritinė 
apžvalga 2.13 

SAJA, Kazys. Atviros spaudos dėlei 9.11 
SAULAITIS, Antenas, SJ. Lietuvos 

katalikų bažnyčia 1988-1993 metais. 
Veidu į visuomenės ir sąžinės ateitį 4.9 

SIDRYS, Rimvydas. Atviras laiškas 
sąjungos prezidentui ir visiems 
Lietuvos gydytojams 3.27 

ŠMULKŠTYS, Julius. LDDP: faktai, 
mitai t perspektyvos 5.22 

ŠMULKŠTYS, Julius, išeivijos dialogas 
su Lietuva 7.31 

TRIMAKAS, Kęstutis A. Statant tilta 
tarp kultūrininkų ir Bažnyčios. Jono 
Pauliaus II kalba Lietuvos mokslo ir 
kultūros darbuotojams 9.25 

VALIUŠAITIS, Vidmantas. „Konkuren 
tai susirūpinę" Tėvynės sąjungos pir
mininkas Vytautas Landsbergis at
sako į „Laisvosios Europos" 
korespondento klausimus 6.19 

V. Bgd Nenugalėtoji Lietuva 7.24 
VISVYDAS. Pranas Naujos Kalėdų 

giesmės besiilgint 12.24 

BENDROS TEMOS 

jp Demokratijos siplnybes ir nauda 6 19 
jp „Naujoji briauna" Amerikoje -

kultūrinė revoliucija? 10.2 
kž Tarptautinis filmo festivalis New 

Yorke 1 30 
ki Kalbų ir kultūrų likimas 

besivienijančioje Europoje 3.27 
kž Totalitarizmo bendradarbių dilemos -

Christe Wolf 7.10 
LANDSBERGIS, Algirdas Anglų 

romanistas bando užčiuopti 
pokomunistine Rytų Europą 1.23 

MELNIKAS. Petras Žydų kultūra 
Amerikoje 4.9 

PABEDINSKAS, Jonas Idealizmo vaisiai 
2.13 

TORNAU L. Atviras laiškas muzikui me 
džiotojui 12.18 

VTLIUNAS, Giedrius Amenką atran 
dant 2.13 

V2ĮYYDAS, Pranas. Nuo šakutes iki 
•jr-.kos 6.19 

\ '.>\ V?AS. Pranas. Protingas rašymas 

RELIGIJA IR FILOSOFIJA 

Dievo Šviesoje žmogus turi galios 
stebuklui... Kalbamės su „Logos" 
žurnalo redaktore dr. Dalia Marija 
Sunčiene 5.29 

DUMPYS. Hansas. Tiesa jus išlaisvins. 
Reformacijos šventės proga 10.30 

jp Religijos vaidmuo pomodernioje 
kultūroje 5.29 

SAULAITIS. Antanas. Patogi erdvė 5.29 
TRUMPA. Ugnius. Šv. Augustino 

..Išpažintys" ir subjektyviojo laiko 
filosofija 1.9 

ZAILSKAITE. Aldona. Mums gimė Iš
ganytojas 12.24 

ISTORIJA 

ADOMĖNAS. Antanas. Dėl „klaidų 
sakralizavimo" 7.17 

DAMUŠIS, Adolfas. Sukilimas laisvei — 
ne kerštui 7.24 

KITKAUSKAS, Napalys. Prikelkime 
karališkuosius Medininkus 7.10 

LANDSBERGIS, Algirdas. Tomas 
Venclova — sovietizuojantis slavinas 
ar sokratizuojantis širšinas? 10.30 

LIULEVIČIUS, Vėjas. „Istorija turi 
lenktis dabarčiai..." Pasikalbėjimas su 
Egidijum Aleksandravičium 10.9 

LUKŠAITĖ, Ingė. Protestantizmas 
Lietuvoje: istorija ir dabartis 10.30 

MEŠKAUSKAS, Vytautas. 1941 metų 
sukilimas: Tomo Venclovos klystkeliai 
7.17 

MIKELINSKAS, Jonas. Abstrakčios 
tiesos kanonizavimas arba Teisybės 
sakymo anatomija 7.17 

RAMONIS, Valentinas. Stepono Dariaus 
sesers laiškas iš Lietuvos 1933 metais 
7.17 

SIMMONS, Al A. Skaitytojo požiūris į 
sakralizuotų klaidų kanonizavimą 
7.24 

SKUODIENĖ, Irena. Dėl „klaidų" 
sakralizavimo 7.3 

VENCLOVA. Tomas. Klaidų 
sakralizavimas 6.12 

LITERATŪRA 

ANTANAITIS, Algirdas Titus. Poeto 
Kazio Bradūno pagerbimas su „Duona 
ir druska" 2.6 

CIPLIJAUSKAITĖ, Birutė. Mitų, 
klasikų, pasakų panaudojimas 
šiuolaikinėje moterų literatūroje 5.8 

GAILIŪNIENĖ, Angelė. Kūryba ir 
skaitytojai 10.2 

GOŠTAUTAS, Stasys. Vertimas, kūryba 
ir kritika 6.19 

JONYNAS, Vytautas A. Keistuoliai 
puošia gyvenimą... 6.5 

jž Postmoderrunė ir pototalitarinė era nau
jajame anglų romane 4.17 

jž Venclova apie Cvetajevą — ir save 10.9 
koresp. Audros Kubiliūtės knygos (Mįslin

gos kaladėlės) sutikimas 12.24 

kž Kaip sužlugo Rytų Vokietijos literatūra 
4.3 

MASILIONIS, Juozas. Vincas Mykolaitis 
mano ir kitų atsiminimuose 6.26 

MELNIKAS, Petras. Tiesos alkis ir 
būsena virš ideologijų. Broniaus 
Radzevičiaus apysakos „Pumpuras" 
fragmentai 1.30 

ŠILBAJORIS, Rimvydas. Lietuvių egzodo 
literatūra visos lietuvių literatūros 
raidoj 11.13 

ŠULAITIS, Edvardas. Dvidešimt devin
tasis Poezijos pavasaris Lietuvoje 7.3 

TEREŠKINAS, Artūras. Vaizduotė An
tano Škėmos romane „Balte drobulė" 
(Penkių minučių etiudas) 11.6 

VISVYDAS, Pranas Yra dalykų, 
svarbesnių už viltį 1.23 

VISVYDAS, Pranas. Ne visada taip yra, 
kaip sakoma 10.23 

Žvilgsnis į lituanistika ir jos ateitį. 
Pokalbis su Vilniaus universiteto 
dėstytoju Giedrium Viliumi 9.11 

ĮVAIRŪS MOKSLAI 

JAUTOKAS, Viktoras Ar mikrobangos 
kenkia žmogui? 3 27 

MUZIKA, KONCERTAI 

BARLAUKIS, PR. Kompozitoriaus An
tano Rekašiaus kūryba amerikiečių 
kritikų akimis 3.13 

BARNIŠKIS, Algimantas. Stasys 
Povilaitis dainuoja Čikagoje 10.30 

BIELSKUS, Mindaugas Sigutės Stonytės 
ir Arvydo Markausko koncertas 
Čikagoje 1.23 

BIELSKUS, Mindaugas Lietuvių operos 
„Norma" Čikagoje 5.1 

BIELSKUS, Mindaugas Giedrės 
Kaukaitės koncertas Čikagoje 4.3 

JANKUS, Jurgis. Po Armonikos" ir 
„Pastoralės" 11.27 

JALTOKAITĖ, Saule ..Pastoralė" at
vyksta pas muslO.16 

JAUTAKAITĖ, Saule Trys dienos su 
„Pastorale" 12.11 

KASNTŪNAS, Vytautas „Dainavos" an
samblio koncertas Čikagoje 11.27 

kž Keliai į „modernumą" — nauji 
poslinkiai Rytų Europos muzikoje 
11.27 

LAPKUS, Danas. Sonata ;r Rokas 
Zubovai skambins 3.13 

MICKEVIČIUS, Adomas. Lietuvių 
kompozitorių muzikos Kompaktinės 
plokštelės 6.19 

NAINYS. Bronius. Visada jauna., nors 
amžius ir brandus „Grandinėlei" 
keturiasdešimt metu 4 24 

RKV Džiaugiamės, išgirdę nepamirštamą 
koncertą. Sigutės Stonytės ir Arvydo 
Markausko koncertas Los Angeles 
213 

SABALIŪNAS, Leonas Daugiau 
lietuviškų kompaktinių plokštelių 6.26 

VI.R. Nuo neoficialaus vargonininko iki 
operos chormeisterio Pokalbis su 

muziku Ričardu Šoku 4.3 
VI.R. Jo 26-aais sezonas Lietuvių operoje. 

Pokalbis su solistu Jonu Vazneliu 4.9 
ZUBOVAS, Rokas. Lietuvos Valstybinės 

premijos laureatų šventė Čikagoje. 
Savo eiles skaito poetas Kazys 
Bradūnas ir fortepijonu skambina 
Petras Geniušas 5.22 

MENAS, KINEMATOGRAFIJA 

(a. U.) Trys dailininkai, Perlojos 
respublika ir pragaras 9.18 

ANTANAITIS, A.T. Nejprastinė meno 
paroda Lemont'e. Pasikalbėjimas su 
dr. Aldona Baltch-Gravrogkiene 6.5 

GIMBUTAS, Jurgis Apie Viktoro Vizgir
dos laidotuvės ir kūrybos parodą 
Lietuvoje 12.18 

Henriko Nagio įvadas Freiburg'o meno 
mokyklos parodos katalogui 11.20 

JANKUS, Jurgis. Formai 60 10.23 
KEZYS, Algimantas. Amerikos lietuviai 

fotografuojasi 3.6 
KEZYS, Algimantas. „Dailė '93" 1.23 
KEZYS. Algimantas. Paroda apie mirtį 

2.6 
KEZYS, Algimantas. Nepriklausomybės 

jubiliejaus dailės parodos Čikagoje 2.20 
KEZYS, Algimantas. Keturių 

panevėžiečių paroda Čikagoje 5.22 
KEZYS, Algimantas. Nijolės Banienės 

gėlės 6.12 
KEZYS, Algimantas. 22-oji metinė 

lietuvių fotografų paroda 12.4 
K£ ZYS, Algimantas. Įžanginis žodis foto

grafijų parodos „Giesmių giesmė" 
katalogui 12.24 

KORSAKAITE, Ingrida. Išeivijos 
dailininkų paroda Vilniuje 10.9 

LAPĖ, Pranas. Jaunimo dailės studija 
Vilniuje 4.17 

LAPKUS, Danas. l*5±7-54) = 93. „Dailė 
'93" Čikagoje 2.20 

LAPKUS, Danas. Dalios Kasčiūnaitės 
saulė šviečia Čikagos miesto centre 4.9 

LAPKUS, Danas. Meno laisvės šventė 
5.29 

LAPKUS, Danas. Stasys Eidrigevičius 
buvo Čikagoje 7.10 

LAPKUS, Danas. Apie naująjį Lietuvos 
meną 7.24 

LAPKUS, Danas. įgyvendinta kungo 
Kęstučio Balčio vizija 7.31 

LAPKUS, Danas. Algirdo Griškevičiaus 
tapyba Čiurlionio galerijoje 11.13 

MIELIULIS, Juozas. Lietuvių dailės 
odisėja I 3.20 

MUŠINSKIENĖ, Julija. Petro Kiaulėno 
kūrybos paroda Vilniuje 10.2 

NAGYS, Henrikas. Žvilgsnis į lietuvių 
dailės vieną tarpsnį 2.27 

Noros Aušrienės paroda Čikagoje 5.1 
Panevėžiečių dailininkų paroda Čikagoje 

5.1 
Pr. V. Jurgis Šapkus prie Ramiojo vand-

nyno 6.5 
RAMOJUS, Vladas. Amerikos lietuviai 

fotografuojasi 3.6 
RAMONIS, Valentinas. Laisvės šventės 

paroda Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje 3.6 

RENECKTS, Arvydas. Paroda apie 
„Niekieno žeme" — šiandienos Prūsų 
Lietuva 3.20 

75-oji Vasario Šešioliktoji. 
Meno parodų ciklas Čikagoje, minint 
deimantinį Vasario 16-osios jubiliejų 
1.23 

ŠONTAITĖ, Birutė. Antra jaunystė. 
Viktoro Petravičiaus paroda 2.6 

VISVYDAS, Pranas. Revolveris ir angelai 
12.18 

TEATRAS 

a. a. U. Komedijos jėga 10.16 
BIRGERYTĖ, Aistė. Slaptus sielų 

suokalbius nugirdus — aktorė Virgini
ja Kochanskytė 11.20 

Br. J. Režisierius Jonas Jurašas vėl 
Vakaruose 6.19 

E.Š. Aktorė, tepusi režisiere. Kalba 
dabartinė Čikagos „Vaidilutės" 
režisierė Irena Leonavičiūtė 10.16 

GRINCEVIČIUS, Česlovas „Barakudos" 
Čikagoje 10.23 

INDREIKA, Gediminas. Iš Čikagos 
lietuvių teatrų istorijos. Kinoteatras 
„Ramova" 11.27 

jp Estų dramaturgo pjesės premjera 
Amerikoje 2.20 

J. Pr. Dickens o „Kalėdinė giesmė" Good
man teatre 12.24 

KĖŽELIENĖ, Alė. Tarptautinis teatro 
festivalis Lietuvoje 3.13 

kž Teatras „konflikto siaubiamose 
visuomenėse" 11.13 

LANDSBERGIS, Algirdas. Teatro 
festivalis — krizės, lūkesčiai, 
klausimai 5.8 

Lietuvos tarptautinis teatro festivalis 
— šį pavasarį Vilniuje 2.13 

LANDSBERGIS, Algirdas. Laiškai iš 
Teatro festivalio Vilniuje (1) 7.3, (2) 
7.10, (3) 7.17, (4) 7.24, (5) 7.31 

LANDSBERGIS, Algirdas. Kazio Sajos 
„Barakudos" Los Angeles ir Čikagoje. 
Pokalbis su režisierium Petru Maželiu 
9.11 

PRUNSKIS, Juozas. Sušvito scenoje 
„Vaidilutė" 11.13 

„Nuodėmingo angelo" premjera 10.30 
SRUOGAITĖ, Dalia Barakudoms 

blezdingėle nuplasnojus 10.23 
ŠLUTTENE, Pranė Pokalbis su Vilniaus 

Akademinio dramos teatro aktorium 
Tomu Vaisieta 9.18 

ŠULAITIS, Edvardas. Čikagos 
„Vaidilutės" naujos premjeros proga 
10.23 

VISVYDAS, Pranas. Žiūrovai glosto prieš 
plauką Antras kaimas Los Angeles 
6.5 

POEZIJA 

AISTIS. Jonas Pažiūrėkit 6.12 
AUGINĄS. Balys Saulės kūdikis; 

Lietuva; Tėviškės durų šauksmas: 
Padavimu žarija; Tradicija; Aušros 
testamentas; Tautos gyvybės medžiui 
2 1 3 

AUGINĄS. Balys. Prisikėlimo lelija 4.9 

AUGINĄS, Balys. Taika 12.24 
BELAIŠYTĖ, Živile. Dovana 1.9 
BINKIS, Kazys. Iš „100 pavasarių": 

Vėjavaikiškas vėjas: Aplinkui tik 
dairosi akys; Salem Aleikum; 
Donelaitiškas; Vokiškas pavasaris; 
Vėjavaikis; Vasaris vėjas 12.11 

BRADŪNAS, Kazys. Karalius Min
daugas: Antspaudas; Vienatinis; 
Aplankymas; Natangai; Voruta; 
Durklas; Karaliaus kapas. 
Iš Pokalbių su Karalium: Aštuntasis 
pokalbis; Devintasis pokalbis 2.6 

BRADŪNAS, Kazys Kapinių fleita 2.27 
CIEŠKAITĖ, Gražina Skeveldros 10.23 
DAUGINTIS, Kazys Užverstos jau 

knygos; 1946-ieji Uchtoje, Komių 
ASSR; Eilių gimimai. Motiną ištrėmus 
į Sibirą; J praeitį 6 12 

DE MASL, Sonya. Išvertė J.A.Jūragis. 
Tarp Australijos ir Lietuvos: poetė 
Lidija Šimkutė. Su Adelaidėje 
gyvenančia poete kalbasi Pietų 
Australijos žurnalistė 1.23 

GEDA, Sigitas. Vilniuje, prie telebokšto; 
Malda į šventą Kazimierą; Pirmas 
pasimatymas; Prieaušry; Sigito 
maldelė prieš darbą; Eilėraštis 
Nepriklausomybės dieną 3.6 

GEDA, Sigitas. Testamentas mažai 
mergaitei; Vakaro mišios; 
Michelangelą prisiminus; Stop kadras; 
Nuodingi vaisiai: Pagalvojimai; 
Prisiminimai temstant 7.17 

GEDA, Sigitas. Teisingo žodžio malda. 
Sigito malda per šventą Bernardą į 
maloningąją Mergelę Dievo motiną; 
Saulabrolio giesmė; Premessa. San 
Francesco D'Assisi 11.13 

Iš dabartinės anglų poezijos. Vertė 
Henrikas Nagys. Douglas DUNN: Ant 
Terry gatvės stogų: Moderni meilė; Im
perijos; Medbh McGUCKIAN: 
Mergaitė audėja 4.3 

Iš šių dienų amerikiečių poezijos (vertė 
Danguolė SADŪNAITĖ). Cid COR-
MAN. nesunku pasidalinti šneka; 
Miręs; Polyanna SEDZIOL. Kristus, 
gyvasis medis; Josephine ZELL. 
Entr'acte; Brolis P.H.RYAN. Sese; 
Sesuo Mary Thomas EULBERG. 
žiemos rytas 11.27 

JANAVIČIENĖ, Birute Antanina. Sap
nas; Tau; Laiškas ant žiedlapių: 
Sekminės 5.29 

JUSKAITIS, Jonas. Kiekviename žolės 
lape; Žiaurus žiemos vanduo ir 
žvaigždės žiaurios: Dangus toks 
mėlynas tarytum savižudybės ilgesys 
4.24 

JUSKAITIS, Jonas. Dvidešimt penki 
haiku 7.24 

KAJOKAS, Donaldas. Nepamenu, kokie 
metei; Juodasis valtininkas; Mėlynas 
vakaro sniegas; Kovo dulksna; Koks 
retas šitoks žiemos rytas; ir šiandien 
gyveni beveik kaip vakar; Liūdna 
daina 3.20 

KARSAVINAS, Levas. Vertė Alfonsas 
Bukontas. Iš „Sonetų vainiko" 1.30 

KELERAS, Julius. Apleistos bibliotekos; 
ir tu — neišsitekus prarasties meri
diane; tolstančiam piligrimui: 
pranašyste; Vasara laidoja rudenį 5.22 

KELERAS, Julius, pamirštųjų namai, 
namų pamirštieji 10.30 

LANDSBERGIS, Vytautas V. Eilėraštis 
apie žiurkes; Posėdžio protokolas; 
Pamokslas brendančiam į upe 5.1 

LANDSBERGIS, Vytautas V. Aštuoni 
išsipildymai 9.18 

MARČĖNAS, Aidas. Aš klaupiuosi 1.9 
MARTINAITIS, Marcelijus. Kiekvienas 

lietuvių kalbos žodis yra man gimtasis; 
Projektas Gedimino paminklui; 
Dainynas 3.13 

MARTINAITIS. Marcelijus. Nežinomo 
dailininko paveikslas; Petrinės 
Krinčine 6.19 

MATUZEVIČrUS, Eugenijus. Riksmas; 
Vilnius. 1944.; Pro vėsią tylą; Vėl 
skamba varpas 4.17 

MATUZEVIČIUS, Eugenijus. Kai baigias 
vasara; Jūros ilgesys; Išbandymas; 
Vilniui; Kviečiai; Mielajame krašte; 
Mažas stebuklas; Tomo Mann'o name, 
Nidoje; Rugių lauke; Žvejo testamen
tas; Noras 12.4 

MILOSZ, Czeslaw (vertė Tomas 
VENCLOVA). Deivė; Sodyba; 
Kažkokia vietovė: Tai myliu; Kas?; 
Jaunatvės miestas: Lanka; Šateiniuose 
9.11 

MYKOLAITIS-PUTINAS, Vincas 
Debesėliui; Vakare; Tėvų šalis; Žemei; 
Užgeso žiburiai: Margi sakalai; 
Rudenio naktį; Rūpintojėlis; Palaimin
tas būki. žmogaus nežinojime; Trum
po gyvenimo didė menkysta!; Atleiski 
man, jei aš tave užvyliau; Pavasario 
paradas: Žemei gimtajai: Ištikimybė 
6.26 

NAKTIGONIS, Vytautas. Išsigelbėjimas; 
Pokalbis su savo akordeonu; Vai 
berželiai svyruonėliai; Naktis; 
Auksakaliai 10.9 

PARULSKIS. Sigitas. Tūkstantmečio 
pabaiga; Prarasto laiko parodija: Vieno 
sniego atminimui; Laukimo mantra 
6.5 

PARULSKIS, Sigitas. Jdomumo terminas, 
Anapus paveikslo; Lesalas; Lietus ir 
Bosch'o arfa 9.18 

PATACKAS, Gintaras. Dar kartą -
apokalipsė; Traukinys; Gladiatorius; 
Vilkas; Klondaikas; Harakin; 
šachmatai; Laukimas; Valstybės 
himnaslO 16 

PLATELLS. Kornelijus. Salomėjos šokis; 
Mėnesienos takas; Byla; Išprotėjimai; 
Vabalo sumindžiojimas; Nakties 
sargyba 11.6 

PLUKAS, Vytautas. Raidžių likimas 2 20 
SADŪNAITĖ, Danguolė. Vasaros popiete 

9.25 
SMOLIAKOVAS, Grigorijus. Nekaltai 

gyvu išlikusio rauda 12.18 
STRIELKŪNAS. Jonas. Tai kas man davė 

šalį pilką, Istorijos nuotrupa; Kaip 
gelia tas vėjas, kaip gelia; Ne poezijos 
metas; Tautosaka: Vardažolė 3.27 

SUTEMA, Liūne Ištraukos iš „Graffiti" 
knygos 11.20 

ŠIMKUTĖ, Lidija. Mosėdžio kapinės; 
Dievai nulėmė naktį; Povo plunksnos; 
Tavo padovanotas; Naktys 1.23 

ŠVABAITĖ, Julija. Gulėjai turgaus 
aikštėje; Nuodai — nuodėmė žudytis; 
Ant Kirtiliškės kalnelio; Kryželį duoda 
7.10 

TEREŠKINAS, Artūras. Tres riches 
heures 2.20 

TEREŠKINAS, Artūras. Dejonės 10.2 
TYRUOLIS, Alfonsas. Lietuvos atgimimo 

deimantinei sukakčiai 1918-1993 2.13 
VISVYDAS, Pranas. Traukinys 1.16 
VISVYDAS, Pranas. Fiziologija 7.31 
YLA, Stasys (vert.). Sekminių šv. mišių 

sekvencija 5.29 
ZINGERIS, Markas. Mano gentys: 

Laidotuvės; Vienaaukštis miestelis; 
Kronika 2.27 

ZINGERIS, Markas. Jums, Frau Levin-
son; Joūmans, prauva Levinson 7.3 

ŽILAITYTĖ, Danutė. Mano balta suknelė; 
Tyliu, nes ir rožė tyli; Sakai: amžina 
ši minutė; Baisi rožės mirtis; Šita rožė 
stiepias į saulę 5.8 

BELETRISTIKA 

Pulgis. Geras akcidentas ANDRIUŠIS, 
10.2 

APUTIS, Juozas. Iš romano „Palkabaly-
je negalima sustoti", (1) 4.24, (2) 5.1 

JANKUTĖ, Nijolė. Atvirukai iš miestelio, 
kuris buvo mano... 1.30 

KARAWATZKI, Bernard. Iš knygos 
„Geležinis vilkas". Dvi ištraukos 2.27 

KAVALIŪNAITĖ, Jolita. Jūrutė 3.27 
LANDSBERGIS, Algirdas. Meilė, šernai 

ir televizija. Dvi ištraukos iš utopiškos 
pasakos scenai „Komediantai" 9.18 

LAPIS, T. II pesce 11.27 
MELNIKAS, Petras. Pinklių veidrodžiai 

1.23 
MELNIKAS, Petras. Pėsti į Lietuvą 

nukeliautų 6.5 
SAJA, Kazys. Gaidžio byla. Šių metų 

pasaka 2.13 
SUBAČIUS, Haris. Bitė 12.18 
ŠVABAITĖ, Julija. Šalteniai atsijaunina 

9.25 
VISVYDAS, Pranas. Tūkstantis 

paveikslų 3.13 
VOLERTAS, Vytautas. Patikimas 1.16 

KNYGŲ RECENZIJOS 

AUGINĄS, Balys. Dainuojančiais 
žingsniais kelionė. Vacio Kavaliūno 
Gimtosios žemės giesmė 7.3 

(a. kt.) Kai vieno asmens gyvenimo 
kronikoje randame patys save. 
Aleksandro Pakalniškio Senatvės 
dienos 4.3 

Alės Rūtos romanai Lietuvoje: Trumpa 
diena. Motinos rankos, Kelias į katrą 
5.8 

AVTŽIENYTĖ, Jūra. „Virpėdamas nuo at
minties" Tikrovė ir vaizduotė Jono 
Meko memuaruose / Had Noivhere to 
Go 4.3 

BALYS, Dr. Jonas. Atgaivintas 
„Tautosakos darbų" metraštis 
Tautosakos darbai 3.27 

BRADŪNAS, Kazys. Minties ir žodžio 
knyga. Liūnės Sutemos Graffiti 11.20 

EIKŠTYS, Petras. ... O vis dėlto laimėjo 
Lietuva. Lietuva, Bush ir Gorbačiovas 
pasaulinėje arenoje ir užkulisiuose. 
Michael R. Beschloss and Strobe 
Talbott At the Highest Levels. The In-
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Ona Dokalskaitė-Paškevičienė 
pasitinkant 7,3 

JONYNAS, Vytautas A. Įsigudrininmai 
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prisiminimų ir komentarų knyga: 
Grigorijaus Smoliakovo Die Nacht du> 
Jahre dauerte 12.18 

MELNIKAS. Petras. Kai prarastą žmogų 
pakeičia kitas. Dalios Urnevičiūtės 
Revanšas 3.27 

MELNIKAS, Petras. Prisiminimai apie 
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