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Jonas Strielkūnas

LIETUVA

Lietuva — kaip šūvis / krūtinę,
Lietuva — kaip skrydis lig dangaus,
Kaip diena pirma ir paskutinė,
Už kurios lyg skęstantis laikaus.
Lietuva — akmuo prie slenksčio seno
Ir lietaus lašelis debesy.
Lietuva — ugnis, kurią kūrenam
Ir kurioj sudegsime visi.
Lietuva su pagonybės mitais,
Lietuva su šimtmečių lažu.
Lietuva — grėsmingas dinamitas
' 'ūkstančiuos sukilėlių laužų.
<

Visos pievos, upės apraudotos
Graudžiose lietuvės raudose.
Švietė širdys protėvių raudonos —
Požemiuos įkalinta dvasia.
Mes visi tenai — gelmėj — užgimę
Po lenktu sukilėlio dalgiu.
Ir visus mus Lietuva augino
Tarsi lauką želiančių rugių.

Nebesvarbu, kokie ten buvo raštai,
Kieno ir kam ji buvo išausta.
Šią naktį vienas aš. (O gal ne aš tai?
Gal atskirai — širdis, ranka, kakta —
Kažin kieno surankiotos detalės,
Dėljuoko pavadintos žmogumi?)
Kaip skaisčiai šviečia miesto rūmų salės!
Koks baltas mėnuo rieda dangumi —
Visatos medžio baltas ritinėlis,
Atpjautas pjūklus kažkokių dievų.
Aš — trečias brolis Jonas, tas jaunėlis,
Tas amžinai nesavas tarp savų,
Tas klumpantis ir klystantis kas kartą,
Tas vargeta ir priekvailis, beje,
Prie šono prisisegęs medžio kardą.
Aš ne su tais, kurie pagarboje.
Aš ne su tais, kuriuos pasaulis myli,
Ne iš karalių, ne iš kankinių.
Ir nebylė manoji siela tyli
Tarp rėkiančių šventųjų ir velnių.
1983.XII.31-1992.VIII. 1

BEPROTIS
Ak, rugiai, iškentę gruodžio vėją,
Ir keliai, nubėgantys kalvom...
Kažkada iš Lietuvos atėję,
Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon.

Negalima nieko rašyti,
Kai nieko rašyt negali,
Kai raidę lyg vinį mažytę
Į popieriaus lapą kali,

Ir tenai, kur po visų klajonių
Žemėn atsiguls mana galva,
Nerašykit mano vardo, žmonės,
Parašykit, žmonės: Lietuva.

O jis vis nulūžta, vis linkstaIr kaip ją ištraukti atgal?
Bet šypsos poetas — jam linksma
Kaip tam, kurį proto liga

1967.Vm.31

ŽIEDAS VĖJUOTĄ RUDENS DIENĄ
Aš namų neturiu.
Aš nemoku dainų.
Aš trumpam atėjau.
Aš ilgam išeinu.

Nežmoniškai kartą prajukdė.
Ir šiepias jisai lig mirties
Prieš velniškai šėlstančią ugnį
Liepsnojančios savo lemties.

ŽIRGO MAUDYMAS
Savo bėrą žirgą maudau
Sidabriniam ežere.
O miške gegittės rauda
Purpuriniam vakare.

Ir žinai paprastai
Toj pilkoj pakelėj:
Mes nebuvom aukštai,
Mes nebūsim giliai.

O virš miško lekia varnas —
Pralaimėjimo žinia.
O nuo karklų lupas karnos,
Kad supančiotų mane.

Bet vis tiek, bet vis tiek
Vieną vasarą čia
Buvo mūsų pasaulis,
Džiaugsmai ir kančia.

Pievose šešėliai kaunas
Vis pikčiau, žūtbūtiniau.
Brenda mano žirgas jaunas,
Kur gįliau ir kur srauniau,

1973JOI. 16

Jis — lyg vėliava amžių tamsybėj,
Priešui artinantis, paslėpta.
Jis — lyg klykianti vaiko gyvybė,
Kai atsiveria jam visata.

Ir nežino, kad pasaulis
Jau prie pat baisios duobės.
Geležinės kryžių saulės
Mums vidurnaktį žibės.
1994.VII.28

Jis — lyg pasakų senis sukembęs,
Mums nešąs pranašingas Žinias.
Jis — lyg varpas, vaikystėj suskambęs
Per Velykas arba Sekmines.
Jis — lyg motinos duona, pakvipus
Klevo lapais arba ajerais.
Jis — lyg šniokščiantys medžiai abipus
Tų kelių, kur žmogum tu dareis.
Jię — lyg mūšis, tik vakar praūžęs
Virš išgelbėtos tavo šalies.
Jis — lyg tas paskutinis drabužis,
Su kuriuo tu į karstą gulies.
1987.VIII.37

TREČIAS BROLIS
Aš ne su tais, kurie šią naktį švenčia
Po švytinčiu girliandų vainiku.
Aš ne su tais, kurie manęs nekenčia,
Ir akmenis ramiai širdy renku.
Aš ne su tais, kurie mane mylėjo.
(Juostelėj šiugžda mirusių balsai.)
Tamsa lyg tušas išverstas užlieja
Pasaulio margą staltiesę. Visai
A. Motiejus (kairėje) ir R. Pupelis aptaria kūrybines problemas
Druskininkų poetinio rudens metu.

Jotvingių premijos laureatas poetas Jonas Strielkūnas.
Džojos Barysaitės nuotr.

Gražios, šalnų nuspalvin
tais medžių lapais mirgančios,
poezijos posmais skambančios,
trys šiemet Poetinio Druski
ninkų rudėns dienos man pri
minė iš New Yorke čia atvyku
sio mūsų tautiečio poeto ir
vertėjo Vyt Bakaičio čia per
skaitytą eilėraštį pagal japonų
poeto, haiku žanro pradininko
Matsuo Basho žodžius:
Kiekvienas lapas
ant šio medžio
yra eilėraštis.

1991.VI.25-26

Mano mažas brolau,
Aš žinau ko tyli.
Baisiai aukštas dangus,
Baisiai žemė gili.

GIMTAS ŽODIS

Kiekvienas medžio lapas —
eilėraštis

A. Žiiiūno nuotr.

Iš tiesų, pušynais, klevų go
jais nusėtuose
Druskinin
kuose tomis dienomis poezija
skambėjo visur: gatvėse, aikš
tėse, šio kurorto „Dainavos”
centro salėse, valgykloje, na,
ir poetų pamėgtoje kavinėje
„Širdelė”, net viduryje mieste
lio tyvuliuojančiame Druskonio ežere. Mat poetai su savo
eilėraščių pluoštais sėdo į
laivą —plaustą ir, vos atsitoli
nę nuo kranto, ežero vande
niui, medžiams, gojams, Drus
kininkų padangei ėmė skaityti
savo posmus.
Jau pirmąjį vakarą kavinėje
„Širdelė” jauni poetai veržte
veržėsi į naktinius poezijos
skaitymus. Kitą dieną „Dai
navos” salėje skambėjo net du
poezijos vakarai, o sutemus
valgykloje, pertvarkytoje į išvaizdesnę ir linksmesnę pa
talpą, iki išnaktų tęsėsi ne tik
naktiniai skaitymai, bet ir im
provizacijos.
Dažną poezijos skaitymą
įkaitino varžybos, kurio auto
riaus eilėraštį vertinimo komi
sija pripažins geriausiu. O
kad vertinimas būtų objekty
vesnis, buvo nutarta rengti
anoniminio eilėraščio kon
kursą. Komisijai buvo žinomai
tik pateiktų eilėraščių nume
riai. Paskelbus numerį, tuoj
atsirasdavo ir kartais visai ne
tikėtas autorius. Tokiu būdu
anoniminio eilėraščio kon
kurse pirmoji vieta pripažinta
į šią rudeninę poezijos šventę
iš Suomijos atvykusiai poetei
Carina Nynas. Konkursinius
jos eilėraščius į lietuvių kalbą
išvertė Sigitas Geda.
Poetinio rudens dalyviai ne
tik skaitė, bet ir čia pat, po
Druskininkų padange, pušų ir
klevų paunksnėje, kūrė ne tik
nuosavus, individualius, bet ir
didelį, ilgą bendrą, kolektyvinį
eilėraštį — „Rengą”. Druski
ninkų poetinio rudens inicia
torius ir vadovas poetas K.
Platelis šį kolektyvinį eilėraštį

pradėjo tokiu trieiliu, savo
nuotaika susišaukiančiu su
Vyt Bakaičio minėtu posmu:
Lape margasis, ak,
ir tu su saule kalbėjai
poeto sieloj.
Po to bendrą eilėraštį tęsė
kiti — iš viso 32 įvairių šalių,
įvairiomis kalbomis rašantys
poetai. Tas eilėraštis — tai
vėlgi japoniškas kolektyvinio
eilėraščio kanonas, kai vienas
poetas parašo trieilį (šiuo at
veju — K. Platelis), kitas
pridėjęs dvi eilutes, sukuria
penkiaeilį, o trečiasis padaro
tą patį, pridėjęs tris savo ei
lutes prie antrojo poeto dviei
lio, ir taip toliau. Kadangi tą
„Rengą” rašė ne tik lietuviai,
bet ir savo gimtąja kalba bul
garė D. Anguelova, britas S.
Watts, kitų tautų poetai, tad
rašančiam tolimesnes eilutes,
reikėjo ne šiaip ką sugalvoti, o
pratęsti prieš jį rašiusiojo
mintis. Prireikė ekstra vertė
jo, kurio pareigas su kitų angliakalbių pagalba atliko iš
Čikagos, kaip į dažną rudenį,
atskridusi Eglė Juodvalkė.
Bet svarbiausias, daugiau
sia publikos pritraukęs įvykis
— „Dainavos” didžiojoje salėje
nuskambėjęs iškilmingas poe
zijos vakaras ir kasmetinės
Jotvingių premijos laureato
paskelbimas.
Susirinkusieji
vieningais plojimais pritarė
Druskininkų
savivaldybės,
Poetinio Druskininkų rudens
tarybos nutarimui šią premiją
paskirti populiariam, skaity
tojų pamėgtam poetui Jonui
Strielkūnui už šiemet „Vagos”
leidyklos išleistą jo poezijos
rinktinę Praėjęs amžius. J šią
stambią knygą autorius atrin
ko ir sudėjo visų savo kū

rybinių tarpsnių poeziją iš
anksčiau išleistų ir skaitytojų
dėmesio susilaukusių rinkti
nių.
Nuoširdžiai padėkojęs už
aukštą jo poezijos įvertinimą,
J. Strielkūnas pasakė, kad jis,
kilęs iš Aukštaitijos, turi saitų
ir su Dzūkija — šiuo senųjų
jotvingių kraštu ir jo kultūra.
Vos išmokęs skaityti, iš Sode
lių pradinės mokyklos biblio
tekos pasiėmęs V. Krėvės Dai
navos šalies senų žmonių
padavimus, pakeliui, ant kel
mo atsisėdęs, juos iš karto
perskaitydavęs. Jau tada V.
Krėvė jam buvęs literatūrinis
autoritetas, o 1994 m. už
eilėraščių rinkinį Trečias bro
lis J. Strielkūnui buvo paskir
ta šio mūsų klasiko lite
ratūrinė premija.
Bene geriausiai J. Striel
kūno naująją knygą ir visą jo
poeziją nusako ’šie Rašytojų
sąjungos
pirmininko,
lite
ratūros kritiko V. Sventicko
žodžiai: „Jis patinka skaityto
jams (tai retas atvejis, kai gry
noji lyrika tūri populiarumo
kibirkštį). Jam palanki kriti
ka. Jis iš karto prisimenamas,
kai kalbama apie eilėraščio
paslaptis — poetiškumą, pa
prastumo stebuklą, lakoniškos
išraiškos imlumą, melodijos
galią. Jis jau įtarpas į šian
dieninę lietuvių literatūros is
toriją, į antologijas...
J. Strielkūno poetinės siste
mos atrama yra žemės jaus
mas, jo idealai sietini su seno
jo kaimo sankloda ir gyvenimo
normom, atsiskyrimą nuo šios
erdvės jis skaudžiai išgyvena,
nuolat fotografuoja ją — tols
tančią — savo plastiškuose
ketureiliuose, įspūdingai ir
subtiliai gretina istoriją ir da
bartį, iškilmingai, graudžiai ir
gražiai rašo apie Tėvynę Lie
tuvą, eilėraščiuose harmonin
gai ir savitai derina tradicijas
ir naujumą, bendrybę ir kon
kretumą, bene gražiausiai iš
dabarties poetų tęsia dai
niškąją lietuvių lyrikos tradi
ciją, prasmingai gaivindamas
romanso ir baladės dvasią, ra
cionalumui priešina „protingą
jausmą”, yra tikras formos
meistras, su tolygia jėga iš
tariantis ūksmingas būsenas
ir aforistiškas užsklandas.”
Laureatui sutikus, Draugo
kultūrinio priedo skaitytojams
pateikiame keletą J. Striel
kūno eilėraščių iš Druskinin
kuose premijuotos jo knygos

Praėjęs amžius.
Algimantas
Antanas Naujokaitis

Vyt Bakaitis (kairėje) poetinio Druskininkų rudens metu daug
kartų pateko į fotografų dėmesio lauką.

»

Ričardo Šileikos nuotr.
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Ramunės kuriniai —
Ii teratūriški
Kai kalbame apie lietuvių lėse, eidama nuo paveikslo
kultūrą, meną, parodas šiame prie paveikslo, jutau didelį
krašte, dažniausiai prisime žiūrovų susidomėjimą grafikos
name Lietuvių dailės muziejų menu.
Dėmesį traukė įspū
Lemonte, nes didžioji muzie dingas 11 paveikslų ciklas
jaus veiklos vertė ir yra pa „Evangelijos skaitymai”. Pa
stangos ne samprotauti apie čios dailininkės žodžiais: „Ke
kultūrą, meną, o stengtis sulai lių tūkstantmečių senumo
kyti čia, toli nuo tėvynės Lie metaforom ir simboliais grįs
tuvos, mūsų tautos kultūros, ta, Šventraščio kalba paskati
dailės dalelę, bandyti surinkti, no atsisakyti veikėjų ir siu
sukaupti tai, kas buvo sukur žetinių scenų vaizdavimo, su
ta dešimtmečiais, išlaikyti sikaupiant ties šviesokaitos
mūsų tautos pasididžiavimą, dramaturgija. Bandžiau iš
— originalųjį meną, parodyti reikšti giluminę šviesą. Jau
tiek čia, tiek Lietuvoje dabar čiu mistinę pagarbą senovi
kuriančiųjų menininkų dar niam daiktui, kuris yra ir sim
bus, atskleisti mums jų dva bolis ir istorinis atributas.
sinį pasaulį. Lietuvos dailės Daugumos ciklo raižinių kom
muziejaus direktorės Dalios pozicija simetriška. Vaiskus
Šlenienės, tikrosios šių namų švytėjimas
ir neperregima
šeimininkės, iniciatyvos, at juoduma — tai skirtingos dva
kaklumo ir gerojo užsispyrimo sios būsenos’*. Dailininkės padėka, muziejuje visada suran saulėvoką, interesų ratą, kū
dame daug nauja, įdomaus, rybos
pobūdį nemažai įta
netikėta, lietuviška. Parodos, kojo ryški jos vyro, žymaus
koncertai ir įvairūs renginiai mokslininko, etnologo ir mito
muziejaus patalpose vilioja ir logo Norberto Vėliaus asme
kviečia ne tik lietuvius. LD nybė, jo
veikla ir darbai.
muziejus garsėja ir kitataučių Ankstyvieji, raižinių ciklai,
tąrpę,, todėl jo reikšmė metų kaip „Kalendorinės šventės”,
bėgyje prasiplėtė, o jo direk „Zodiako ženklai”, „Mitolo
torė, plačiai pristatanti tautos gija”, kuriuose vaizduojami
menų, jau tiesia tiltus tarp baltų kalendoriniai papročiai,
Amerikos, Remonto, Lietuvos.
kur gausu senųjų tikėjimų,
Nepamirštamą š.m. gruo mitologijos elementų, buvo ku
džio 8 d. popietę, (atrodo gana riami konsultuojantis, tamp
sėkmingai pakeitus parodų riai bendradarbiaujant. O ir
atidąrymo laiką, pakvietus su- vėliau, jau gerokai pasikeitus
sj.ųĮ$(.i( šeštadienį), vėl į Lietu kūrinių tematikai, vis dažniau
vių dailės muziejų rinkosi susitelkiant ties egzistenci
meno mylėtojai, tikrieji muzie niais gyvenimo apmąstymais,
jaus bičiuliai, kad akis į akį kūriniuose ataidi iš tolimų
susitiktų su profesionaliuoju laikų iškylančios potekstės.
ęųenu ir žinoma lietuvių gra- Taip dailininkę apibūdina me
fjįcę Ramune Vėliuviene, pa notyrininkė Eglė Kunčinienė,
justų jos vaizdų pasaulį, ypač pabrėždama, kad kūrybinio
kad jau Draugas neakivaizdi kelio pradžioje tilpusi į tradi
niai buvo mus su ja supažin cinius, meistriškai įvaldytų
dinęs. LD muziejaus salė pasi technologijų rėmus, R. Vė
puošė,, puikiais meno kūri liuvienė vėliau vis pildo ją
niais, sukurtais akvatinta, atradimais, maišo įvairius
režervažo ar mišria technika. raižymo, technikos būdus, eks
„Esu iš Dzūkijos, Rudnios perimentuoja. Ir paskutiniais
mažo
kaimelio,
Dainavos kūrybos metais jau nebeapkrašte, — prisistatė dailinin sieina be spalvos.
kė, atidarant parodą, — Gim
Žvelgdami į dailininkės kū
tinės grožis iš tiesų įsirėžė gi
rybos teritoriją, apibrėžtą pa
liai. Dabar, kai jau nemažai
veikslo rėmais patenkame į
apkeliavau egzotiškų kraštų,
sustabdytą erdvę, kurioje ga
vis dėlto vaizdas nuo aukšto
lime keliauti tiek gilyn, tiek ir
piliakalnio į Merkio, Nemuno
platyn. Įvairiapusiškas sklai
ir Staugęs santaką motinos
dos laukas prasidedantis da
tėviškėje Merkinėje man atro
do gražiausia pasaulyje vieta”. bartimi, tvirtai atsirėmęs į is
Baigusi MK Čiurlionio menų toriją, etninę kultūrą, kalen
gimnaziją, Lietuvos Dailės dorines šventes ir papročius.
akademiją, parodose dalyvau Ramunės kūriniai literatū
ja nuo 1973 metų. Suruošusi riški. Kūrinių temos visų pir
daug personalinių parodų, da ma primena tai, ką žinome, o
lyvavusi daugelyje tarptauti- tuo pačiu pakviečia atsiverti
’nių Europoje, Japonijoje, Ka tikrom vertybėm. Ir tada daik
nadoje, apdovanota diplomais, tai praranda savo medžia
galų gale pasiekė ir Amerikos giškus požymius, tapdami
krantą, Čikagą, Lemontą.
dvasiniais vaizdais, užpildan
Vaikščiodama muziejaus sa čiais mūsų sąmonę ir jaus-

Grafikė Ramunė Vėliuvienė (kairėje) ir Laima Krivickienė Lietu
vių dailės muziejuje, Lemont, IL.
Jono Tamulaičio nuotr.

Ar auganti žolė yra
menas?

Svečiai Ramunės Vėliuvienės grafikos darbu parodos atidarymo iškilmėse Lietuviu dailės muzie
juje, Lemonte, IL.
Jono Tamulaičio nuotrauka.

mus. Vaizdinių jėga neišsibarsto, teigia meno grožį,
kūrinio harmonija persmelkia
atvira mintimi. Paveikslo at
radimo teikiamą malonumą
didina ne tik nepaprastas pro
fesionalumas, metaforos, bet
gerai jaučiamas kūrybinis su
sikaupimas ir atviras džiaugs
mas.
„Lauko parakai” — 8 pav.
ciklas, „žadina negrįžtamai
pražuvusios, aristokratiškos
dvarų dvasios nostalgiją, žavi
rafinuota architektūros frag
mentų ir augmenijos apy
braižų derme”, — papildo pa
veikslų išraiškos prasmę dai
lėtyrininkė Ingrida Korsa
kaitė. (Draugas, 2001.XII.01).
Montažiškai dėliodama kom
poziciją, pateikdama tik kai
kurias detales, užuominas,

dailininkė leidžia pačiam žiū
rovui suprasti autorės suma
nymą. Suvokę paveikslo įspū
dį, įsižiūrim į detales, pajaučiam visumą, jos virpėjimą,
švytėjimą iš išorės ir iš vi
daus, ypač magiškai veikia pa
veiksluose slystantys skaidrūs
šviesos srautai, kurie, lyg
kūrėjos vidinė energija, pa
siekia ir žiūrovą.
Prie .dosnaus, įspūdingo,
išraiškinga kalėdine puokšte
su žvakių liespnelėmis puošto
ir gausiai padengto stalo ne
trūko geros nuotaikos, nuo
širdžių pokalbių. Išvykdama
iš Čikagos, dailininkė Ramunė
Vėliuvienė visų pirma dėkojo
LD muziejaus direktorei Da
liai Šlenienei, pakvietusiai su
ruošti parodą, už organiza
vimą, galimybę pažinti LD

muziejaus fondų lobius, Regi
nai
ir Leonui Narbučiams,
globojusiems, apipavidalinu
siems jos kūrinius, Draugo re
daktorei Danutei Bip'w’ienei,
Mažosios Lietuvos veikėjui
Kurtui Vėliui už paramą,

Dailininkė Alexandra Vilija
Eivaitė dalyvauja „The John
G. Blank Center for the Arts,”
Michigan City, Indiana, paro
doje pavadintoje „Children
and Art More than Pictures
and Statues”. Tai yra ypatin
ga paroda, kurioje yra iš
statytas menas, specialiai su
kurtas vaikams.
Galerijos direktorė Lelde
Kalmite pakvietė dail. Alexandrą sukurti ir įrengti in
staliaciją,
kuri
praplėstų
vaikų pažintį apie meną. Di
rektorė teigia, kad parodos
tikslas yra įrodyti vaikams,
kad menas egzistuoja ne tik
paveiksluose ir skulptūrose,
bet kartu ir natūralioj gamtoj
bei įvairiose medžiagose.
Dailininkės Alexandros ins
taliacija „Hand Passage” yra
dešimt
kvadratinių
pėdų
dydžio ranka sukurta iš juodo

sios žemės, baltos degančios
kabelio šviesos, žolės sėklų,
medžio šakelių, smėlio, molio,
ir palaistyta Michigan vande
niu.
Ši didžiulė ranka apibūdina
ir simbolizuoja įvairias gyve
nimo tėkmes prasidedant nuo
gimimo, žengiant per įvairius
augimo periodus ir užsibai
giant mirtimi. Ši laiko pers
pektyva reprezentuoja ne tik
žmogaus gyvenimo, bet ir kar
tu gamtos natūralų gyvenimo
ciklą, bei pačios meno instalia
cijos pradžią ir galą.
Šios parodos atidarymas
įvyko šių metų lapkričio 18 d.
ir tęsiasi iki kitų metų sausio
26 d. Paroda buvo aprašyta
vietiniame Michigan City laik
raštyje, kuriame buvo tos
instaliacijos „Hand Passage”
nuotrauka.
M. Hauser

leidžiant parodos katalogą,
ypač dailininkei Magdalenai
Stankūnienei, globojusiai ir
supažindinusiai su lietuviškos
veiklos salelėmis Čikagoje, ir
visiems, apsilankiusiems pa
rodoje, įvertinusiems jos kū
rybą.
Su R. Vėliuvienės kūryba
galima susipažinti Lietuvių
Dailės muziejuje, PLC, Le
monte; paroda veiks iki 2002
m. sausio 21 d.

Laima Krivickienė

Radijo darbuotojo premija
Anatolijui Siutui
vesti lietuviams skirtas televi
zijos laidas, nei nemirktelėjęs
atsakė, kad jokių kvalifikacijų
neturi, bet pasiūlė prezidentui
surasti kitą lietuvį, kuris būtų
geriau kvalifikuotas už jį, ir
jis mielai projekto įgyvendi
nimą perleistų tokiam savo
tautiečiui. Televizijos stoties
prezidentui turbūt Toliaus at
sakymas patiko, nes sutiko
duoti 6 mėnesių bandomą
laiką. Pusvalandžio kaina —
410 dol. Tas bandomasis laiko
tarpis nusitęsė net 16 metų.
Tais laikais Anatolijaus Siuto

Lelde Kalmite, vykdomoji John G. Blank Center for the Arts di
rektorė, su menininke Alexandra Vilija Eiva prie Alexandros
kūrinio „Hand Passage”.

vadovaujama lietuviška televi
zijos laida buvo vienintelė vi
same laisvame pasaulyje.

Anatolijus Šlutas WCEV radijo studijoje.

Šių metų radijo darbuotojų
laureatu tapo Anatolijus (To
lius) Siutas, ilgametis įvairių
radijo laidų vedėjas Čikagoje.
Premijų šventė, kurią kiekvie
nais metais organizuoja JAV
LB Kultūros taryba, įvyks
sausio 5 d. Los Angeles mies
te. Jos metu ir bus įteikta
laimėtojui 1,000 dol. premįja.
Premijų mecenatas — Lietu
vių fondas.
Tolius, kaip jį visi pažįstami
vadina, nuo pat jaunystės
buvo nenuorama — jeigu kilo
idėja, tai reikėjo ją ir įgy
vendinti. Nuosavo lėktuvo
lakūnas, buriuotojas, turėjęs
savo filmavimo ir rekordavimo
studiją ir daug dar kitų pro
fesijų, šiuo metu vertėjauja
teismuose. Iš tiesų, jo gyveni
mas, tai kaip ryškių spalvų
juosta kuri, nors jam jau 72-ji,
dar audžiama ir iki šių dienų.
1949 metais baigęs lietuvių
pabėgėlių gimnaziją Hanau
mieste Vokietijoje, tų pačių
metų rudenį emigruoja į JAV.
Pirmas darbas Čikagos sker

dyklose. Vėliau vartotų auto
mobilių verslas. Dar vėliau,
naktinio klubo savininkas. Po
to — pastatų ir inteijero
dažymo kontraktoriaus dar
bas. Kadangi, atvykęs Ameri
kon, įsigijo elektronikos tech
nikos srities diplomą, tai juo
pasinaudojo, baigęs kontrak
toriaus karjerą, nes pradėjo
dirbti
televizijos
studijoje
techniku ir spalvotos televizi
jos departamento vedėju.
Nuo čia ir prasidėjo Toliaus
bendravimas
komunikacijos
srityje. Susidūręs su tais lai
kais dar jauna televizijos
transliacijų
sritimi,
apie
1964-tuosius pradėjo galvoti,
jog laikas įsteigti lietuvišką
televizijos programą. Kaip su
galvota, taip ir padaryta, nors
šio projekto įgyvendinimas
jam užtruko dar porą metų.
Pradėjęs pasitarimus dėl lie
tuviškos televizijos laidos su
26-to kanalo WCIU TV prezi
dentu, nes tuo metu ten dirbo,
ir užklaustas, kokias kvalifi
kacijas turi paruošti bei pra-

Užklaustas, kada jis pradėjo
radijo transliacijas, Tolius ne
galėjo prisiminti metų, bet
visa tai buvo jau po lietuvių
televizijos laidų nutraukimo.
Su A. ir M. Rudžių pagalba
pradėjo laidą, pavadintą „Ra
dijo forumas”. Čia vėl uniku
mas: programa be muzikos,
tik pokalbiai su klausytojais.
Jam pasitraukus iš šios lai
dos, vėl naujas projektas. Il
gus metus Čikagoje egzistavu
si Sophie Barčus radijo pro
grama turėjo būti nutraukta,
nes programos vedėja susirgo.
Tolius gavo pasiūlymą tą pro
gramą perimti, ką ir padarė,
tik pakeitė programos vardą.
Ši radijo laida, pavadinta
„Amerikos lietuvių radijas”,
egzistuoja«dar ir iki šios die
nos. Laida yra girdima Čika
goje ir apylinkėse kiekvieną
sekmadienio rytą, nuo 7 iki 8
valandos. Be minėtų radijo
laidų, Tolius eksperimentavo
ir kitokiais būdais. Bent šešis
mėnesius vedė laidą be jokių
reklamų, o už stoties laiką
mokėdavo klausytojai. Ta pro
grama buvo kultūrinio pobū
džio, daugiausia klasikinė mu
zika ir kultūrinių išeivijos
apraiškų komentarai. Vyks
tant pasikeitimam kasdie-

Vilniuje Filharmonįjoje sėkmingai darbuojasi JAV lietuviams ge
rai pažįstami pianistai Sonata ir Rokas Zubovai. Jie dažnai kon
certuoja ir dažnai aprašomi Lietuvos spaudoje.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

ninėse „Margučio" radijo lai
dose, atėjo ir joms į pagalbą.
Teisybę pasakius, per tiek
metų pas Anatolijų Šlutą susi
kaupė nemažas įvairių radijo
ir televizijos laidų archyvas.
Ypatingai svarbi yra televizi
jos archyvo dalis, nes jose da
lyvavo to męto mūsų kultū

rininkai, politikai ir meninin
kai. Tai yra vizualinė išeivijos
istorijos dalis.
»
Užklaustas, ką žada daryti
su gauta premija, atsakė, kad
jo studijos aparatūra sensta ir
tie pinigai eis studijos, kuri
yra jo namuose, patobulini
mui.
LMN
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Leidiniai
Neabejotinos vertės
knyga
Knyga, kuri buvo Tilžės
akto išvadų tęsinys, buvo iš
spausdinta Jogomasto spaus
tuvėje -Lituanica' 1932 me
tais. Tai Maltosios Lietuvos
sūnaus kūrinys vokiečių kal
ba, skirtas vokiečiams — Sie-

ben Hundert Johre Deutch Litauisches Beziehungen. Dabar
jau turime knygos vertimą lie
tuvių kalba Septyni šimt

mečiai vokiečių ir lietuvių san
tykių.

Korp! Giedros tryliktoji premija šiemet paskirta Jadvygai
PiiMijt įkurta prel. dr. Juo
zo Prunskio iniciatyva, kasmet skiriama moteriai, pasižynejitsm Infc irt—idealu tarnyboje.
Tokį apdovanojimą yra gavusios: Juzė Daužvardiene Nijolė StlįioiiiTr Alina Griniene. Ginte
Damušytė, Albina Pajarskaitė, Aldona Žemaityte. Birute Jnsakaea»e. Nijole Liobikiene. Angele
Skinkienė, Dijana Končienė, Loreta Paulavičiūtė, dr. Aldona V a rpliaarkhrnirr Šaeooetiaė laureatė —
Jadvyga Damušienė pasižymėjo veikla su jaunimu JAV^se, o dabar. Į~-nrmrkin»i Lietuvoje, savo
veiklą tęsia su tenykščiu jaunimu. Nuotraukoje (iš kairės fc Jadvyga Dcamušasne. ir. Adolfas Darnusis
ir Nijolė Sadūnaitė.
Indrės Tijūėėtiefies nuotrauka.

2001 m. Lietuvos Valstybinių
premijų laureatai

Operos solistė Violeta U

Rašytojui Leonardui Gutauskui
premya suteikta už romanus
Vilko dantų karoliai, Laiškai iš
Viešvilės, Šešėliai, taip pat už
eilėraščiu rinkinį Popierinė dė
žutė. G. Žilinsko (Elta) nuotr.

Premija apdovanotas kino re
žisierius Šarūnas Bartas už
kino filmus „Mūsų nedaug",
„Namai" ir „Laisvė".
Eltos nuotr.

Aktoriui Kostas Smoriginas, apdovanotar Valstybine premija
už 1997-2001 m. atliktus pagrin
dinius vaidmenis teatre bei ki
ne, muzikinę koncertinę veiklą.

G. Žilinsko (Elta) nuotr.

vičiūtė-L'nnana premija apdo
vanota už ryškius i ai ilsiu ■■
pasaulio ir Lietuvos scenose
1997-2001 m

K. Vanago (Elta > nu >u

.Terėke* kebas" ir kt.
V. Gu&eviėmu* <EKn) nuotr.

rpa.
V. Guleviėiaos FX» oua«r.

ta ir lietuviams.

Knygos vertė yra neabejoti
na, tai aprašymas Mažosios
Lietuvos tragedijos, kurią per
700 metų vykdė vokiečiai
žemėje, priklausiusioje lietu
viams ir prūsams. Istorija ne
sibaigė su paskutinių Mažo
sios Lietuvos gyventojų išnai
kinimu. Todėl knyga buvo ir
liks labai svarbi lietuvių tau
tos gyvenime prie Baltijos
jūros. Privalome skelbti pa
sauliui Mažosios Lietuvos
problemą. Kad tai geriau at
liktume — skaitykime Vydūno
knygą.

Pažvelkime į minėtos kny
gos atsiradimo aplinkybes.
1931 m. vasarį Tilžėje buvo
labai iškilmingai paminėta
700 metų sukaktis kryžiuočių
žygių į prūsų ir lietuvių že
mes. Šiai sukakčiai buvo ruo
šiamasi iš anksto. Tai paskati
no Vydūną 1929 m. sausio 11
d. pradėti rašyti (su pertrau
komis) veikalą, kurį spaustuvėn atidavė 1932 m. Tai
Valsty- buvo Vydūno atsakymas į vo
apdovanotus, Len- kiečių šventės šūkius. Darbas
gyvenantis daiL Stasys
buvo drąsus, kuris grėsė
žiauriomis pasekmėmis. Rašy
VL
Elta' nuotr.
mas buvo sunkus. Vydūnui
naciai uždraudė naudotis bib
liotekomis. Be jų šaltinių, ra
šymas buvo neįmanomas, f
pagalbą atėjo Vydūno pa
ruoštas 17 metų jaunuolis Victor Falkenhahn. Jis iš Vydūno
pasiskolinto vadovėlio pramo
ko lietuvių kalbą ir tapo
širdingu lietuviu bičiuliu per
visą savo ilgą gyvenimą.

Valstybinė premija įteikta mu
zikologui. dirigentui, šk. Krx»loforo kamerinio orkestro me
no vadovui Donatui Katkui.

ministerijos Važatvknar premąjn

Knygą Lituanistinės biblio
tekos knygų serijoje išleido
.Vagos” leidykla Vilniuje.
Vertėjai — Vita Gaigalaitė ir
Rapolas Šaltenis. Jiems ir lei
dyklai priklauso padėka, kad
knyga po 70 metų tapo pateik

Šis jaunuolis surasdavo rei
kiamas knygas, jas perrašyda
vo ir pateikdavo Vydūnui. To
kiomis sąlygomis darbas buvo
tęsiamas ir užbaigtas 1932 m.
Knyga buvo išspausdinta ir
pradėta platinti. 1934 m. vo
kiečių policija spaustuvėje
esanrias
1,200 egz. knygų
konfiskavo ir ji virto pelenais.
Veltui Vydūnas kreipėsi į
Gumbinės apygardos komisiją
su paaiškinimu, kad knyga
padeda tautoms (lietuviams ir
vokiečiams) geriau viena kitą
suprasti. O vokiečių ekspertai
nustatė, kad knygoje yra
žeminamas vokiškumas ir ke
liama lietuvybė — veikalas
yra pavojingas Reicho valsty
bei; autorius rengia dirvą
atplėšti Rytprūsius nuo Rei
cho iki Prėglaus upės ir juos
prijungti prie Lietuvos. Nacių
įtikinti nepavyko ir knygos
1,200 egz. buvo sunaikinta.
Per dvejus metus visgi pasi
sekė išplatinti kelis šimtus
knygų
1982 m. miškų inž. Vincas
Žemietis, didis Mažosios Lie
tuvos mylėtojas, kelių knygų
autorius, susirūpino knygos
leidimą pakartoti ir paskleisti
pasaulyje. Pasisekė pasisko

linti iš Kento universiteto
knygą ir ieškojo leidėjų. Pagal
bon atėjo Vydūno fondas, iš
leidęs antrąją ir papildytą
knygos laidą. Dabar ji nėra re
tenybė vokiečių universitetų
bibliotekose. Knyga buvo iš
siuntinėta Vokietijos, Austri
jos, Šveicarijos, JAV ir Skan
dinavijos bibliotekoms, veikė
jams. Jų tarpe ir Habsburgų
dinastijos palikuoniui Otto
von Habsburg, kuris tuo metu
ėjo atsakingas pareigas. Jis
atsiuntė padėkos laišką už
gautą knygą.
Kai susipažinome su knygos
turiniu, mus ypač sudomino
knygos pirmoji dalis, kurioje
Vydūnas poetiškai aprašo M.
Lietuvos grožį, meilę gimtajai
kalbai, dainai, papročiams.
Visa tai buvo skirta vo
kiečiams, kad jie perskaitę su
simąstytų apie savo tautą ir
pradėtų suprasti lietuvius. Su
manėme šią dalį išleisti atski
ra knygele Mano tėvynė. Ji
turėjo kelti tėvynės meilės
jausmus užjūriuose gyvenan
tiems lietuviams. Išleidome
jos ir 2-ją laidą, kuri buvo
skirta Lietuvos mokyklų mo
kiniams. Ją gavo 2,500 Lietu
vos mokyklų, kiekviena po 2
egz. Knygelei pritarimas buvo
didelis.
Bet grįškime prie pačios
knygos, kurioje Vydūnas atre
mia vokiečių istorikų sukurtą
teoriją, kad Prūsijos lietuviai
savose žemėse niekad nebuvo
autochtonai. Pagal vokiečius,
lietuviai tik XV-XVI a. koloni
zavo Mažąją Lietuvą. Prieš tai
kraštas, anot vokiečių, buvo
neapgyventas-dykuma.
Vydūnas rašo, kad Baltijos
kraštams svetimos kultūros
nereikėjo.
Vietinė kultūra
buvo pakankamai aukšta, ji
buvo natūrali.
Knygoje aprašoma ir per I
Pasaulinį karą Lietuvos oku
pacija bei jos pasekmės. Atpa
sakojami 700 metų lietuvių
vokiečių santykiai. Yra sako
ma, kad už teisybę dažnai
pykstama. Tai atsitiko ir Vy
dūno knygai, kai ji pakliuvo į
nacių rankas.
Buvo išimčių ir vokiečių tar
pe. Jau minėtas Victor Fal
kenhahn, vėliau žymus moks
lininkas,
Berlyno Hambolt
universiteto profesorius. Jis
labai daug padėjo Vydūnui.
Praėjus 70 metų po knygos pa
sirodymo, 1982 metais parašė
straipsnį-prisiminimus „Bičiu
lį prisiminus”. Juos panaudo
jome antrojoje laidoje. Rašinys
užbaigiamas
atmintinomis
mintimis:
... „Esu įsitikinęs, kad lig
šiol niekas taip giliamintiškai
neišanalizavo vokiškumo es
mės įvairiais laikotarpiais,

Dr. Vacys Bagdonavičius, kny

gos Sugrįžti
rius.

prie Vydūno auto

niekad nedavė tokios aiškios
baltų tautų, ypač prūsų ir lie
tuvių, charakteristikos, kaip
tai sugebėjo padaryti Vydūno
asmenybė vokiškai parašyta
me veikale (...) Vydūno veika
las naujoviškas savo skrupu
lingo teisingumo ir pagarbos
priešininkui yra aukščiausia
žmogaus kultūros išraiška ir
todėl pavergia savo dvasiniu
grožiu, tuo žavesiu, koks bū
dingas ir kitiems Vydūno
kūriniams...” „...Šių prisimi
nimų autoriaus (Victor Fal
kenhahn V. M.) manymu, pla
čiausioms
lietuvių
tautos
sluoksniams, jų pačių savi
monės ir kartu tvirtam jų sa
vos humanistinės dvasios kul
tūros pamatams turėtų di
delės reikšmės, jeigu vokiškai
parašytas Vydūno veikalas

Septyni šimtmečiai vokiečių ir
lietuvių santykių jiems (lietu

(47) — 3

viams V. M.) pasidarytų priei
namas, išleidus jo vertimą į
lietuvių kalbą. Autoriaus nuo
mone, dauguma lietuvių pa
matytų, kad šis veikalas yra
ne tik brangus jų pačių
kultūros tortas, bet priklauso
ir prie vertingiausių pasaulio
kultūros lobių, taigi prie gra
žiausių visos žmonijos kul
tūros žiedų”.
Tad imkime knygą, skaity
kime ją ir darykime išvadas.
O kas aprašys Mažosios Lietu
vos galutinį išnaikinimą 194445-46 metais. Labai reikia
kito Vydūno, kuris išnykusios
mūsų tautos dalies likimą
užrašytų. Mažosios Lietuvos
reikalai turi būti išspręsti is
toriškai teisingai. Tai mus
įpareigoja Tilžės aktas ir Vy
dūno palikta knyga kaip testa
mentas ją vykdyti.

Vytautas Mikūnas

Naujas žurnalo numeris

Šiomis dienomis išėjo iš
spaudos, gražiai apipavidalin
tas ir turiningas. 2001 m. Var
pas, nr. 35. Metraštį redaguo
ja Antanas Kučys, adminis
truoja Gražvydas Lazauskas,
leidžia Varpininkų filisterių
draugija. Šiame numeryje ra
šo Leonas Bildušas, Kostas
Fedaravičius, dr. Kazys Kar
velis, Juozas Kojelis, Antanas
Kučys, prof. Vytautas Lands
bergis, dr. Leonas Milčius,
Primas Noreika, Jonas Petrai
tis, Aleksandras Šidlauskas,
mokyt. Angelė Šiaurienės, Au
dronė Škiudaitė, dr. Ignas Ur
bonas, prof. Aleksandras Va
siliauskas ir keletas kitų.
Žurnalas stambus — 212
pusi., prasminga viršelio ilius
tracija, geras popierius, įsteig
tas 1889 m., tautos bei žmo
gaus laisvei, tautinei kultūrai
ir lietuvybei ugdyti. Prenu
merata 7 dol., užsisakyti gali
ma per administratorių G. La
zauską adresu: Varpas, 208
West Natoma Avė., Addison,
IL 60439.
Metraščio gale duodama Lie
tuvoje sėkmingai veikiančios
organizacįjos kudirkaičių veik
la vaizdais — iš viso įdėta 15
nuotrauką ir trumpas ap
rašymas.
Taip
pat
iš
spausdintas žurnalui paremti
aukotojų sąrašas, iš kurio ma
tyti, kad Lietuvių fondas
žurnalui paremti paaukojo
500 dol. Tačiau aukotojų ir
rėmėjų reikia daugiau, nes
didelė tiražo dalis siunčiama į
Lietuvą veltui, kur jį skleidžia
ir platina įvairios organizaci
jos, pvz., kudirkaičių skyriai,
kaimo rašytojų sąjunga ir kt.
Prenumeratorių skaičius ma
žėja, o spaudos išlaidos didėja,
todėl aukų reikia daugiau.
Žurnalas vertas platesnio vi
suomenės dėmesio ir paramos.
Bendradarbių
straipsniai
įdomūs, aktualūs ir gerai pa
ruošti, duoda įspūdingą šiolaikinio gyvenimo vaizdą tiek
Lietuvoje, tiek išeivijoje. Intri
guojantis prof. V. Landsbergio
samprotavimas apie 9ave —
kodėl konservatorių partija
pralaimėjo Seimo rinkimus.

Nemažiau vertingas yra dr. K.
Karvelio straipsnis „Ar po
okupacijų atsikūrusi tautinė
valstybė Lietuva ilgai išliks
lietuviška”. Jis išsamiai ap
žvelgia Lietuvos gerąsias ir
silpnąsias puses kelyje į Euro
pos Sąjungą, ir pagrįstai tei
gia, kad Lietuva nulietuvėja.
Prof. A. Vasiliauskas įdo
miai nusako Lietuvos ekono
minį atsilikimą nuo Europos
Sąjungos šalių. Dr. Ignas Ur
bonas grįžta į 1940 metus,
atskleisdamas vieną kitą ne
žinomą įvykį. Juozas Kojelis
žvelgia „Iš politinių žemumų į
ateities galimybes”, iškelda
mas daugybės Lietuvos par
tijų teigiamas ir neigiamas
žymes, jų įtaką Lietuvos poli
tiniam įvaizdžiui viduje bei
užsienyje. Primas Noreika
klausia: JVr duota, kas rin
kimuose pažadėta”, ir čia pat
trumpai atsako: „Žinoma, ne!”
A. V. Škiudaitė jautriai atsi
sveikina su kun. Vytautu Bagdanavičiumi. K Lapienytė ir
Jonas Dautartas gražiai pri
simena, prieš metus mirusį,
mok. Juozą Masilionį. L. Bil
dušas plačiai aprašo Čikagos
’ Lietuvių operos veiklą ir in
dėlį į išeivijos kultūrą, yra VI.
Baltrušaičio ir A. Gečo nuo
traukos.
Redaktorius trumpai ap
taria atsiųstus naujus leidi
nius, Į Laisvę žurnalą ir kt.
Straipsniai paįvairinti Balio
Augino eilėraščiais iš knygos

Namų pašvaistė.
Anatolijus Kairys

TREČIOJO
KETVIRČIO DERLIUS
Lituanus. The Lithuanian
Quarterly.
Volume
43.3
(2001). Anglų kalba leidžia
mas
lietuviškos tematikos
mokslo ir meno. žurnalas, re
daguojamas redakcinės kole
gijos, kuriai vadovauja vyr.
redaktorė, Illinois universite
to Čikagoje profesorė, Violeta
Kelertienė. Žurnalą adminis
truoja Arvydas Tamulis 4545
W, 63rd Str., Chicago, IL
60629-5489. Spausdina Drau
go spaustuvė Čikagoje. Prenu
meratos metinė kaina — tik
15 dol.
Šiame — rudens ketvirčio
— numeryje kalbama ne tik
apie lietuvių, bet ir apie mūsų
broliškosios tautos — latvių
istoriją, poeziją. Neužmiršta
ir trečioji Baltuos respublika
— apie estų istorinį epą „Kalevipoeg*s Mistake” rašo David Ilmar Lepasaar Beecher.
Patrick Chura aptaria apie
Eimunto Nekrošiaus pasta
tytą
Shakespeare
dramą
„Othello”;
Enrique Alberto
Arias apie subtilumus ir gam
tą M. K. Čiurlionio muziki
nėje poemoje „Jūra”.
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Šeštadieninio priedo turinys
2001 m.
Įvairios temos
Vincas Bartusevičius: „Lietuva
1941 metais" — 12.22, #46;
Šimun Šito Čorič: „Kad sulauk
tum pavasario, verta pragyventi
žiemą..."— 11.24, #42;
Jadvyga Godurtavičienė: „Užsie
nio lietuvių dovanos" — 11.07, #40,
Snieguole Jurskytė. „Vydūno fon
das remia Lietuvos studentus” —
10.27, #38,
Juozas Kralikauskas: „1940-jų
birželio penkioliktąją” — 06.16,
#24,
Dalia Kuizinienė: „Duris atvėrė
Profesorių skaitykla" — 05.26, #21;
Lietuvos Respublikos Rymo Ka
talikai; „Šauksmas iš anapus ge
ležinės uždangos" — 06.30, #26;
Gražina Mareckaitė: „Trapaus
meno saugykla” — 07.29, #29;
Skirmantė Miglinięnė: „Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro archy
vai” — 05.26, #21;
Remigijus Misiūnas: „Su knyga
nuo Sedos iki Melbourno” — 10.27,
#38; „Perspėjimas apie bombą" —

Violeta Kelertienė-Vanda Juk
tis Ukmergėje 1942 m." — 09.29,
naite: „Be liūdesio akordų” — #34;
Jonas Šidlauskas: „Kad kiekvie
09.29, #34,
Marija Krasauskienė: „Kad kiek nas kankinių kraujo lašas pra
vienas kankinių kraujo lašas žydėtų” — 06.23, #25;
pražydėtų..." — 06.23, #25;
Audronė V. Škiudaitė: „Lietuva
Juozas Algimantas Krikštopaitis: skolinga Bložei" — 05.26, #21;
„Lietuvos mokslo istorinės savi
Pranė Šlutienė: „Čikagos lietu
monės ugdytojas" — 06.02, #22;
viai” — 09.29, #34;
Laima Krivickienė: „Lietuvių
Edvardas Šulaitis: „Žymaus mu
dailės muziejus žengia į 2001-sius” ziko mirties sukaktis” — 12.22,
— 02.10, #6; „Kūrėjos talentas #46;
nemarus".— 12.08, #44;
Laimutė Tidikytė: „Menas gyven
Ingė Lukšaitė: „Jaunuosius Lie ti pasakoje” — 03.03, #9;
tuvos istorikus ugdant” — 01.20,
Povilas Vaičekauskas: „Tragiš
#3;
kasis birželis ir atmintis" — 06.23,
Gražina Mereckaitė: „Atminties #25;
kryžkelėse” — 07,07, #27;
Aldona Vasiliauskienė: „Jis tiesė
Algirdas Matulevičius: „Apie tau kultūrinius tiltus” — 06.09, #23;
tos didybę ir kovas už būvį” — „LKMA pagerbė savo jubiliatus” —
08.04, #30;
06.09, #23; S
Petras Maželis: „O vis dėlto nuo
Pr. Visvydas: „Vyskupas M. Va
stabu” — 12.08, #44;
lančius būtų patenkintas” — 11.10,
Ignas Medžiukas: „102-sis poetės #40;
gimtadienis" — 10.06, #35; „Pa
Vytautas
Volertas: „Šešėlio
gerbtas pedagogas” — 11.17, #41;
užslėptas didvyris” — 11.24, #42;
Skirmantė Miglinięnė: „Apie fotoAlgimantas Zolubas: „Įžiebęs
11 03, #39;
Algimantas
A.
Naujokaitis: reportažinės nuotraukos autorių” žiburį” — 10.20, #37;
Bronius Žalys: „Dainuoti noriu
„Tautinės kultūros centras” — — 06.02, #22;
Birutė
Vaitkūnaitė-Nagienė: tik apie Lietuvą” — 11.17, #41;
06.02, #22, „Žada paramą užsienio
Regina Žukienė: „Išėjo poetė Žen
lietuvių bendruomenėms” — 06.30, „Pluoštelis prisiminimų apie Anas
tą Tenisonaitė” — 04.28, #17;
taziją” — 09.15, #32;
#26;
J. Žygas: „Žurnalistas iš pa
Vincas Ramonas: „Dulkės raudo
Algimantas A. Naujokaitis; —
nam saulėleidy” — 06.09, #23;
„Premija poetui S. Jonauskui" — šaukimo” — 12.08, #44;
----- : „Išleisti Tauro apygardos
Marija Remienė: „Kultūros tary 01.13, #2; „Poeto Kornelijaus Plate
ba: darbai ir rūpesčiai” — 04.21, lio sukaktis” — 02.17, #7; „Kul partizanų dokumentai" — 06.30,
#16;
tūros ir meno premijų laureatai” — #26; „Nedylantis paminklas Lietu
Lina Sinkevičienė: „Draugija, 03.17, #7; „Atidarytas išeivijos in vos kariuomenei” — 06.30, #26;
kuri gyvena” — 04.28, #17;
stitutas" — 04.07, #14; „Įteiktos „Vertingas įnašas į lietuvių tauto
Audronė V. Škiudaitė; „Žemaičių Mokslo premijos” — 04.14, #15; sakos tyrinėjimo lobyną” — 06.30,
dailės muziejus laukia idėjų” — „Poezijos dienos ir jų svečiai” — #26; „Gražus Tautodailės instituto
05.05, #18;
04.21, #16; „Paminėtas vysk. M. leidinys" — 09.29, #34; „Ketvirtoji
Tomas Venclova: „Globalinė pa Valančiaus jubiliejus” — 04.28, dovana (A. Lipskis — Eilės iš me
tirtis — tai ištisas didelis paribys” #17; „Fotografijos — lyg psicholo muarų)" — 10.20, #37; „Leidinys
— 11 24, #42;
ginės novelės” — 06.09, #23; „Šių LB sukakčiai pažymėti (Lietuvai ir
Vytautas Volertas: „Apie žodžio metų Poezijos pavasario laureatas” lietuvybei)" — 10.20, #37.
Leidiniai
laisvę ir atsakomybę”, 09.15, #32; — 07.07, #27; „Operos teatro sezo
Jonas Albertavičius: „Mažojoje
„Karalienė” — 12.22, #46;
no įvykis” — 07.07, #27; „SantarosAlgimantas Zolubas: „Tautos bal Šviesos atžalynas" — 08.04, #30; Lietuvoje mūsų ištakos” — 01.27,
sas demokratinėje valstybėje” — „Vaisinga studijų savaitė” — 09.01, #4; „Enciklopedija apie pamirštą
09.29, #34.
#30; „Laiškai iš Australijos” — kraštą" — 01.27, #4; „Enciklopedi
Įvykiai ir žmonės
09.08, #31; „Vidos Krištolaitytės ta ja, kurios labai reikėjo" — 02.03,
V. ir L. Aleksai; „Dalios Lietuv pyba Vilniuje ir Šilalėje” — 09.22, #5;
A.M.: „Šviesa iš kalnais apsupto
ninkienės rečitalis" — 12.22, #46;
#33; „Mokytojas ir beletristas" —
Jonas Albertavičius: „Geriausias 09.29, #34; „Či-kaga — Vilnius” — užkampio” — 07.07, #27;
paminklas valstybės tūkstantme 10.13, #36; „Ra-šytojų klube — lau
K. J. Ambrasas, SJ: „Žvilgsnis į
įžvalgas" — 07.14, #28;
čiui” — 12.15, #45;
reatai" — 11.10, #40; „Nuo Gaiga,. Kazys Ambrozaitis: „Į laisvę fon
A.V.Š.: „Metmenys, 200V80" —
lių kaimo iki Australijos" — 11.17,
09.15, #32;
do kelias" — 09.01, #30;
#41;
Alfred Bammesberger: „Jono
Juozas Aputis: „Atminties pa
P. Palys: „Viva Verdi!" — 02.03, Kazlausko rinktiniai raštai" —
švaistės" — 05.26, #21;
Edm. Arbas-Arbačiauskas: „Kau #5; „Dirigentui ant pulto sukritus” 01.06, #1; „Jau išleisti abu tomai”
no Aukštesniosios technikos mo — 05.05, #18; „Gyvenimo stygai — 02.10, #6; „Veikalas apie baltų
nutrūkus" — 10.13, #36;
kalbas" — 10.20, #37;
kyklos jubiliejus” — 04.14, #15;
Virginija Paplauskienė; „Vardan
Žilvinas Beliauskas: „Daugeliui
Antanas Balašaitis: „Kas ką
lietuviško žodžio” — 02.17, #7; tai netikėti dalykai” — 06.30, #26;
veikia vasarą" — 06.02, #22;
Gediminas Batukas: „Eglė ir jos „Pokalbis su Aldona Ruseckaite" — „Nauja lietuvių poezijos knyga ang
kova su gyvenimo bendrakeleive" 03.10, #10; „Vardan lietuviško žo liškai" — 10.20, #37;
džio" — 06.09, #23; „Muziejininkų
Šimun Šito Čoric: „Klausyk,
— 02.10, #6;
Aldona Bieliūnienė: „Jo dievaitė konferencija" — 07.07, #27; „Pie Iride! (Laiškai iš Kroatijos 1999)"
šiant pamirštą istorįjos veidą" — — 04.28, #17;
buvo Lietuva" — 11.24, #42;
Viktorija Daujotytė: „Menas yra
Danutė Bindokienė: „Susitiki 07.14, #28; „Kūryba iš kurios sklin
mas su karalaite nuo Cukraus kal da šviesa" — 09.01, #30; „Į tėvynę tobulas liūdesys" — 11.24, #42;
Antanas Dundzila: „Įkalinta jau
no" — 02.10, #6; „Liekame Jo dva — kūrybos sparnais” — 09.08, #31;
sios aukso dulkių nuberti” — 03.03, „Nuotraukos, kaip psichologinė nystė” — 03.31, #13;
novelė" — 09.15, #32; „Bendrau
Vida Girininkienė, Robertas Jur
#9;
jant
su angelais” — 11.10, #40; gaitis, Romualdas Samavičius: „Ar
Vida Brazaitytė: „Tautinių šokių
„Gyvenimas mėgsta dramą” — jau išleista knyga apie Jūsų
puoselėtoja” — 12.08, #44;
tėviškę’—12.15, #45
Dalia Cidzikaitė-Aušra Veličkai- 12.22. #46;
Jadvyga Godunavičienė: „Iš mo
Stasė V. Pautienienė: „Pasirinko
tė: „Santaros-Šviesos 48-sis suva
kyto žemaičio gyvenimo" — 07.29,
muziko kelią” — 12.08, #44;
žiavimas" — 10.27, #38;
St. Petersonienė: „Knygos šven #29;
Aurelija Dobrovolskienė: „Išsilai
tė” — 10.27, #38; „Lietuvos Vyčių
B. Grigaitė „Mokslo ir idealo ke
kys ir šimtą!" — 11.10, #40;
liu’ — 09.22, #33;
Ema Dovydaitienė: „Atminimo choro šventė” — 11.03, #39;
Irena Petraitienė: „Dvasinės
Alfredas Guščius: „Tegali aušros
gėlės Dalilai Mackialienei” —
šviesos sklidimo vieta” — 06.23, dvasią atgaivinti” — 12.01, #43;
04.21, #16;
Vytautas Jasulaitis: „Lietuvos
Violeta Drupaitė-Cole: „Vysk #25;
Danutė Petrauskaitė: „Lietuv kariuomenės karininkai: 1918Motiejaus Valančiaus prisiminimas
ninkas iš Tasmanijos” — 02.10, #6; 1953" — 09.22, #33;
Lemont, IL” — 09.22, #33;
Anatolijus Kairys: „Naujausias
Jadvyga Godunavičienė: „Ne „Stasiui Pilkai 103" — 07.14, #28;
Dovydas Pivoriūnas: „Tverečiui V. Volerto romanas” — 05.12, #19;
senstantys senojo Vilniaus vaizdai"
Karolis
Rimtautas Kašponis:
— 03.24, #12; „Šv Kristupo vasa — 500" — 12.15, #45;
R. S.A.: „Muz. Kazį Steponavičių „Fausto Strolios giesmės" — 02.24,
ros festivalis" — 08.04, #30;
#8; „Jono Bretkūno 1589 m. litur
Alfredas Guščius: „Jis neleido prisiminus" — 08.04, #30;
A.
Rastenytė:
„Prisimenant ginės knygos” — 11.03, #39;
mūsų pamiršti" ■— 12.15, #45;
Algis Kazlauskas. „Istorįjos isto
Stasys Ignatavičius: „Dail. A. skulptorių Petrą Vaškį" — 09.22,
rija"—01.27, #4;
#33;
Žmuidzinavičiui 125" — 11.03, #39;
Endrius Jankus: „Lietuvninkai
Texas valstijoje" — 02.10, #6;
Nįjolė Jankutė: „Australija... dar
kartą" — 03.24, #12; „Brangus mo
kytojo palikimas" — 04.07, #14;

Audronė
Kairytė-Raugevičienė:
„Iš meilės šaltinių atgaivos se
miuos" — 11.10, #40;
Marįja Remienė: „Artėjant JAV
LB XIX Premįjų šventei" — 12.08,

Vaclovas Juodpusis: „Alfonsas
Mikulskis paminėtas Pušalote" —
10.27, #38;
Antanas Juodvalkis: „Korp! NeoLithuania šventė" — 11.17, #41;

#44;

Paulius Jurkus: „Svečiavosi vi
duramžių menas" — 04.28, #17;
Dalia Kairiūkštienė: „Sausio try
liktoji — prieš dešimt metų" —
01.13, #2;
Daiva Karužaitė: „Pasibaigus
Čiurlionio — 125 festivaliui” —
02.24, #8;
Karolis Rimtautas Kašponis: „M.
K. Čiurlionio dienų užbaigos Pa
ryžiuje vertinimas" — 02.24, #9;

Kazys Saja: „Norėčiau ir numi

ręs būti jums
02.17, #7;

naudingas...” —

Lina Sinkevičienė: „Sugrįžusi V.
Mykolaičio-Putino
paukštė"
—
08.14, #28; „Šviesus M. Macijaus
kienės žvaigždynas* — 11.07, #40;
S. Sližys: „Lietuvių kompozitorių
žinynas" — 11.03, #39;
Vytautas
Strolia:
„Bernardo
Brazdžionio dainų papildymai" —
02.03, #5;
Haris Subačius: „Ir šviesa, ir tie

sa" — 01.06, #1;
Rapolas Šaltenis: „Pr. Naujokai

J. Kazlauskas: „Lietuvių kalbos
istorinė gramatika — Pratarmė" —
01.06, #1;
Tautvydas Kazlauskas: „Meilę ir
gėrį spinduliuojančios pasakos” —
03.10, #10;
Algimantas Kezys: „Cityscapes
III" — 04.28, #17; „Dail. Elenos Urbaitytės pasaulis” — 12.08, #44;
Antanas Klimas: „Kalbos puoš
menos ir pabiros” — 02.10, #6;
Romualdas Kriaučiūnas: „Tikin
čiam įrodymų nereikia* — 03.10,
#10; „Dėl to mano daliai teko daug
išbandymų” — 03.31, #13; „Jo ties
tas kelias pilnas gyvybės’ — 10.06,
•35; „Justinas Pikūnas — lietu
viškasis Rorschach* —11.03, #39;
Ramunė Kryžauskienė: „Lietu
vos pianistai praturtėjo nauju pra
džiamoksliu” — 03.17, *11;

Vilniaus įkūrimo legenda pasakoja, kad didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas sapnavęs galingai
staugiantį Geležinį vilką, Neries ir Vilnelės santakoje įkūrė didį miestą, kurį pavadino Vilniumi. Ir
šiandien sraunioji upė Vilnelė tebepasakoja šią gražią legendą visiems, kas tik jos pakrantėje moka
įsiklausyti į bangą šnarėjimą...

Ramunė Kubiliūtė: „Ruošiama
privačių bibliotekų apžvalga” —
63.17, #11;
Henrikas Kudreikis: „Stribai” —
06.02, #22; „Perskaičius V. Selioko
prisiminimus” — 12.01, #43;
Dalė Lukienė: „Knyga visiems

įdomi” — 06.16, #24;

Viktorija Kašubaitė Matranga:
„Meilė lietuviškam linui” — 10.13,
#36;
Algirdas Matulevičius, Vytautas
Spečiūnas: „Mažosios Lietuvos
įamžinimas” — 03.03, #9;
Remigijus Misiūnas: „Neišleistų
knygų paslaptys" — 02.17, #7,
„Didelio darbo paraštėse” — 06.02,
#22;
Bronius Nainys: „Tauta — jo
kūrybos kelrodis” — 05.12, #19;
Algimantas
A.
Naujokaitis:
„Tarp eilėraščių — baleto libretas”
— 01.06, #1; „Nauja Juozo Erlicko
knyga” — 01 20, #3; „Kultūrinio
žurnalo jubiliejus" — 02.10, #6;
„Kalbininko knyga” — 05.05, #18;
„Naujas žurnalas” — 05.19, #20; ,,
Šiaulių Varpai nuskambėjo visoje
Lietuvoje” — 05.26, #21; „Kom
piuterinis lietuvių kalbos žodynas”
— 06.02, #22; „Lietuvos kultūrinis
žurnalas anglų kalba” — 07.14,1
#28; „Ne tik Lietuvai, Imt ir pašau-1
liui” — 09.15, #32; „JAV lietuviui
kultūros archyvas” — 09.15, #32;
„Lietuvos kelias į NATO” — 09.22,
#33; „Gyvenimo ženklas” — 10.13,
#36; „Knyga apie poezijos esmę” —
11.24, #42; „Naujas Vydūno veika
las ir jo keliai” — 12.08, #44;
P. Palys: „Kristui gieda Lietuva”
— 01.06, #1;
ptr.: „Knyga apie Baltijos valsty
bių diplomatus” — 12.01, #43;
Bronislovas Skirsgilas: „Muziki
niai suartėjimo tiltai” — 07.29, #29;
Kęstutis Š,-davėjus: „A. Gustaičio
knyga vaikams” — 06.16, #24;
Saulius Šimoliūnas: „Tėvas Rai
mundas apie Vatikaną II” — 11.03,
#39;
Audronė V. Škiudaitė: „Prisimi
nimų knyga apie dr. Joną Šliūpą"
— 03.17, #11; „Neopagonys, tau
tinė bažnyčia ir satanizmas” —
04.28, #17; „Kančiomis grįsta tau
tos istorija” — 05.05, #18; „Bus
šventė mūsų gatvėje” — 05.05, #18;
„Savo gyvenimą paskyrė Oskarui
Milašiui” — 05.19, #20; „Mąslus
jaunuolis moko gyvenimo” — 06.16,
#24; „Mano Baltijos draugams” —
09.29, #34; „Dvasininkai kūrėjai"
— 10.06, #35;

Edvardas Šulaitis: „Labai nau
dingas leidinys” —02.10, #6;

TLA: „Jis nešioja Lietuvą savo
kauluose"-07, 29, #29;
Alfonsas Tyruolis: „Tėviškės
namų prisiminimo poezija” —
03.03, #9;
Bronius Vaškelis: „Antano Ra
gausko antrasis gimimas” — 05.19,
#20;

Pr. Visvydas: „Vaikystėje regėtos
spalvos” — 02.24, #8; „Ilgai ieškota
poezijos knyga" — 07.07, #27;
„Svariai turtingas žurnalas" —’
09.29, #34; „Laiko tėkmę nugalin

Rimo Griškelio nuotrauka.

Vida Godelienė: „Grafiko-tapytojo V. Valiaus jubiliejus” — 01.06,
#1; „Dail. Algimantą Švėgždą pri
siminus” — 07.14, #28;
Jadvyga Godunavičienė: „Kokia
dailė yra nežinoma?” — 05.12, #19;
Karolis Rimtautas Kašponis:
„M.K. Čiurlionis ir fotografija” —
03.03, #9;
Ingrida Korsakaitė: „Kurti — tai
pasinerti į gyvenimą” — 12.01, #43;
Laima Krivickienė; „Grožis gims
ta metale” — 04.14, #15; „Medi
tacija pavasario tema” — 04.21,
#16; „Lyrizmas metalo skambesy”
— 05.19, #20; „Lietuvių fondo do
vana Lietuvai” — 06.16, #24; ,jei
norite sutikti savo angelą” — 06.23,
#25;
Audra Lintakienė; „Dailininkas/
aktorius vaiko akimis” — 03.10,
#10;
Eurika Lipnickas: „Apmąstymai
parodai pasibaigus” — 12.08, #44;
LTI; „Neeilinis Lietuvių tauto
dailės instituto suvažiavimas” —
07.29, #29;
Gražina Mareckaitė: „Prano
Domšaičio šviesa" — 10.13, #36;
Viktorija
Kašubaitė-Matranga:
„Sapnovaizdžiai, portretai, vizijos”
— 05.19, #20; „Ji puoselėjo lietuvių
liaudies meno tradicijas ir grožį” —
08.04, #30;
Algimantas A. Naujokaitis; „Me
no ir gyvenimo ryšys" — 01.20, #3;
„Dailininkai kuria NATO sienas"
— 04.07, #14; „Allen Ginsberg lie
tuvio fotografijose” — 07.29, #29;
.Tarptautinė paroda „Krikštai
mene" — 08.04, #30; „J. Mačiūno
pėdsakai mene” — 11.17, #41;
Marytė
Ąžuolaitė-Nemickienė:
„J. Dvariškis — iš praeities šešė
lių”—01.20, #3;
P. Palys. „Nauja fotografuos
meno pajėga” — 05.19, #20;
Rita Škiudienė: „Dail. Jono J.
Burbos darbai M.K. Čiurlionio mu
ziejuje" — 10.06, #35; „Japonijos
porcelianas M. Žilinsko dailės ga
lerijoje" — 10.06, #35;
Edvardas Šulaitis: „Jono Dvariš
kio nuotraukose balsas iš praeities"
— 01.20, #3; „Atidaryta Džojos Ba
rysaitės fotografijų paroda" —
02.17, #7;
Nijolė Tumėnienė: „Dail. Vytau
tas Ignas užkariavo Vyriausybės
rūmus" — 01.06, #1;
Pranas Visvydas: „Trys tapytojai
iš Lietuvos” — 01.13, #12; „Nuo
praeities nepabėgsi" — 11.17, #41;
Loreta Višomirskytė: „R. Zotovienės peizažai” — 01.06, #1;
-----: „Tad jam teko daug talen
tų"—03.31, #13.
Mokslas

Karolis Rimtautas Kašponis: „M.
K. Čiurlionio kūryba ir menų
struktūriniai ryšiai’ — 05.12, #19;
L. Kliučinskas. „JAV lietuvių
fondai Lietuvai" — 01.13, #2;
Sigita Pliopiienė: „Lietuvos ir
Čikagos psichiatrų bendradarbiavi
mas tęsiasi" — 05.26, #21;
----- : „Praeities ir dabarties
sąsajos" — 09.15, #32.
Muzika, koncertai

Menas

Alina Bičkienė: „Paskutinis auk
sinės sukakties akordas" — 10.20,
#37;
Kazimieras Dobkevičius: „Čeko
įnašas lietuviškai muzikos kultū
rai”—04.28, #17;
Jadvyga Godunavičienė: „Didžio
jo smuikininko atminimui* —
04.14, #15; „Visą vasarą skambės

Arnas Ališauskas: „Prezidentas
ir fotografai" — 02.03, #5;

muzika” — 05.05, #18; „Keturių
kompozitorių vakaras" — 08.04,

čios

dainos" — 11.03, #39;

----- : „Į Laisvę 2000 m. nr. 131/
168" - 01.20, #3; „Po Vydūno
kaštonais: Telšių literatų poezijos
almanachas" — 01.20, #3; „Ir ta
pati, ir skirtinga knyga” — 04.14,
#15.

#30;
Vaclovas Juodpusis: „Alma Mater Musicalis Vilniuje" — 10.20,
#37;
Jeronimas Kačinskas: „Smuiki
ninko Dainiaus Puodžiuko rečitalis
Bostone” — 06.16, #24;
Karolis Rimtautas Kašponis: „A.

J. Greimo idėjų šviesoje" — 09.08,
#31;
Juozas Končius: „Kviečia para
gauti ‘Meilės eliksyro” — 03.24,
#12;
Daiva Kšanienė; „Mažoji Lietu
va: muzikinio gyvenimo ypatumai
(I)" — 10.06, #35; „Mažoji Lietuva:
muzikinio... (II)" — 10.20, #37;
Rita
Malikonytė
Mockienė:
„Dviejų menininkių kūrybos vaka
ras” — 04.07, #14;
Bronius Nainys: „Pavasarinė at
gaiva" — 04.07, #14;
Algimantas A. Naujokaitis: „Su
grįžimai" — 05.19, #20;
P. Palys: „Gražiausias mezzosopranas" — 04.21, #16; „Žvilgsnis į
New York City operą" — 08.04,
#30; „2001-2002 m. sezonas Metro
politan operoje” — 09.01, #30; „Pa
sitinkant naujus vargonus” —
12.01, #43;
Aldona Prapuolenytė; „Neringai”
— 03.24, #12;
Faustas Strolia; „Requiem krau
jo auka išpirkusiems laisvę” —
01.20, #3; ,,’Muzika’ Lemonte" —
03.17, #11;
Audronė V. Škiudaitė; „Susitiki
mai" — 03.10, #10; „Lietuvaitėj
ieškanti šaknų Graikijoje” — 03.17,
#11;
Pranas Visvydas: „Labiausiai
naudojamoje salėje” — 03.03, #13;
„Smagūs ir naudingi daiktai" —
10.20, #37;
Gediminas Zemlickas: „Daininin
kės varžėsi konkurse” — 04.07,
#14.

tarmes" — 02.03, #5; „Literatūra
Lietuvoje ir pasaulyje” — 02.24, #8,
„Prie knygų kaip prie cukraus" —
03.03, #9; „Musų literatūros enci
klopedija” — 04.07, #14; „Lietu
viškos novelės šventė" — 07.29,
#29; „Lietuvių literatūra vokietmečiu” — 09.01, #30; „Lietuvių
literatūros žingsnis į Vakarus" —
09.22, #33; „Jurgio Gimberio Hu
moreskos” — 09.22, #33;
Virginija
Paplauskienė:
„Pažintis su lenkų poetu” — 04.14,
#15; „Kaip ta bitė darbštuolė” —
06.02, #22;
Renata Šerelytė: „Bevardė žolė”
— 07.29, #29; „Liepos atminty” —
07.29, #29;
Audronė V. Škiudaitė: „Kaktoj
nešiojies melanchalojos tamsią
žvaigždę” — o5.12, #19;
Laima Tidikytė: „Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos instituto veikt
la" —05.19, #20;
Alfonsas Tvruolis: ..Novalis ir
Europos Sąjungos pranašystė” —
04.14, #15;
Zigmas Zinkevičius: „Lietuviški
poteriai — raštijos pradžia” —
09.08, #31; „Mitas apie baltus ir
Baltistaną” — 09.29, #34;
----- : „N. Jankutė — lite
ratūrinės premijos laureatė” —
07.29, #29.

Religija, filosofija
Audrius Girnius: „Bažnyčia turi
keisti ne suolus” — 11.10, #40;
Algimantas A. Naujokaitis: „Iš
kilieji Lietuvos vyskupai" — 04.21,
#16;
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC:
„Savo noru” — 12.22, #46;
Rima Sidrienė: „Problemos kyla
dėl vertybių netvarkos” —. 11.10,
#40;
i
Arūnas Streikus: „Bažnyčios tei
sių gynėjas" — 04.21, #16;
Prel. Jurgis Šarauskas: „Kata-,
likų Bažnyčios padėtis Rytų Euro
poje"—01.27, #4;
Kęstutis A. Trimakas: „Patirtis,
įžvalgos, vertė” — 03.31, #13;
„Marįjos vaidmuo tūkstantmečių
kaitoje” — 05.26, #21.
Poezija ir npf« poeziją

Leonardas Andriekus: 01.06, #1;
04.07, #14; 04.14, #15;
Balys Auginąs: 06.16, #24;
Apolinaras P. Bagdonas: 03.17,
#11;
Vytautas Bložė: 05.05, #18;
06.09, #23;
Mas Bolliger: 05.19, #20;
Bernardas Brazdžionis: 02.03, #5;
05.26, #21; 12.22, #46;
Henrikas Algis Čigriejus: 11.10,
#40;
M. K. Čiurlionis: 05.12, #19;

Algirdas Dačkevičius: 01.20, #3;
Jonas Dėdinas: 10.13, #36;
Janina Degutytė: 01.06, #1;
Zigmas Gavelis: 02.27, #8;
Irena Gelažienė: 03.24, #23;
08.04, #30; 09.29, #34; 12.22, #46; «
Nįjolė
Beleškaitė-Gražulienė:12.22, #46;
Hans Rudolf Hilty: 05.19, #20;
Algis Jakštas: 11.10, #40;
Stasys Jonauskas: 01.13, #2;
Antanas A. Jonynas: 11.10, #40;
Eglė Juodvalkė: 03.31, #13;
Anatolijus Kairys: 01.20, #3;
06.16, #24; 06.30, #26; 11.17, #41?
12.01, #43;
Teatras, filmai
Donaldas Kajokas: 11,10, #40;
A.R.: „Olita Kalifornijoje" —
Antanas Kakanauskas: 01.20, #3;
03.24, #12;
Jolita Kavaliūnaitė: „Žemės ir'
Algimantas A Naujokaitis: „Ša
rūno Barto filmo gelmės" — 01.13, dangaus poetas” — 04.21, #16;
Robertas Keturakis: „Noriu būti;
#2; „Nauji Jono Meko filmai” —
04.14, #15; „Filmas apie Brazilijos suprastas” — 02.24, #8;
Stanislava Keraitė-Kryžauskielietuvius" — 06.30, #26; „Kada su
lauksime antrojo tomo" — 07.07, nė: 01.20, #3;
.
#27; „Nauji Juliaus Ziz filmai” —
Antanas Lipskis: 10.20, #37;
Nįjolė Masteikaitė: 12.08, #44;
10.20, #37;
Karolis Milkovaitis: 03.24, #12;‘
Virginija Paplauskienė; „Kai ak
torius grįžta iš gastrolių” — 02.10, 04.14, #15;
Vincas Mykolaitis Putinas: 07.14,'
#6;
P. Petrutis; „Atžalyniečiai (I)" — #28; •
Algimantas
A.
Naujokaitis:,
12.01, #43; „Atžalyniečiai (II'" —
„Juditos
Vaičiūnaitės
poezijos
12.08, #44;
Veronika Ragauskienė; „Svečiuo aukštumos"—02.17, #7;
se — aktorė iš Šiaulių” — 02.03,
Novalis: 04.14, #15; 10.13, #36;
Stasys Pilka: 07.14, #28,
#5; „Literatūriniai vakarai Los An
Henrikas Radauskas: 01.06, #1;
geles mieste" — 05.05, #18;
Aleksandras Radžius: 09.08, #31;'
Pranės Visvydas: „Įspūdinga M.
K. Čiurlionio apraiška scenoje” —
Stasys Stscevičius: 07.07, #27;
Jonas Šalna: 09.22, #33;
05.05, #18; „Filosofuojantis don
Julįja Švabaitė: 01.20, #3;
Žuanas pragare" — 05.12, #19.
Sofįja Šviesaitė: 03.10, #10;
Literatūra ir kalba
Emilija Andrulytė: „Nuo Cuk
raus kalno iki Marųuette Parko" —
03.24, #12;
Henrikas Algis Čigriejus: „Kro
sas" — 12.01, #43;
Vida Godelienė; „XXVII knygos
mėgėjų draugijos istorijos pusla
piai" — 03.31, #13;
Karolis
Rimtautas
Kašponis:
„Pirmieji spausdinti originalūs lie
tuviški vokaliniai kūriniai” —
02.17, #7;
Algirdas Matulevičius: „Pamink
las Mažąjai Lietuvai” — 04.28, #17;
Algimantas A. Naujokaitis: „Būti
savimi" — 01.13, #2; „Išsaugokime

04.14, #15;
Žentą Tenisonaitė: 04.28, #17;
Alfonsas Tyruolis: 01.06, #1;
„Ukrainiečių laisvės dainius” —
02.24, #8; 04.14, #15; „Poeto Hofmanstalio drama* — 09.29, #34;

Judita Vaičiūnaitė: 02.17, #7 f
11.10, #40;
Stasė

Vanagaitė:

01.06,

#1;

11.03, #39;
Adolfina Kerpauskaitė-Varnelienė: 01.20, #3;
Valerija Vilčinskaitė: „Kančios
savaitė* — 03.31, #13;
Pranas Visvydas: 10.27, #38;
Bronius Žalys: 11.17, #41.

