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KRISTAUS GIMIMO RYTMETĮ
I
Prieš aušrą piemenys,
Budėdami vieni,
Šnekėjosi idiliškai, ramiai;
Nebuvo daug vilties
Galingą Paną jiems
Išvyst gražiai ateinantį tenai.
Gal tik mergaitės, tik avių banda 
Besikalbant rūpėjo jiems tada.

II
Ir tvieskia į akis
Šviesos jiems skritulys
Tą drovią naktį, saulės skaistumu.
Su kardu it liepsna,
Su šalmu ir sparnais
Ten cherubinas su Serafinu
Garsingom arfom iškilniai 
Sugroja dangiškam Įpėdiniui.

III
Lig tol nebuvo ta
Giesmė dar išgirsta.
Giedojo ryto sūnūs taip kadais,
Kai Viešpats po erdves,
Paskleisdamas žvaigždes,
Pasaulį varžtais suveržė tvirtai, 
Atvėrė bedugnes klaikias, gilias, 
Bangoms nurimti liepęs kanale.

Vertė Alfonsas Tyruolis

STASYS SANTVARAS

GIMIMO GIESMĖ

Gimė džiaugsmas. Gimė laimė. Gimė saulė —
Gimė nesibaigiančių dienų viltis------
Ir sudužo, tartum veidrodis, gyvenimo apgaulė, 
Kalnus, vandenis, girias užliejo pilnatis.

AŠ paliksiu šitą žalią, žalią slėnį,
Ugnys nebedegs manų akių languos, — 
Bet sode džiaugsmu aidės žiedais apkibusi pavėnė, 
Valtys mano upėje per vasarą linguos.

Gimė tulpė. Gimė lotos. Gimė rožė — 
Žiedas pats gražiausias tarp visų Žiedų------
Viešpats mano galių paslaptį ir perteklių atvožė, 
Rytdienon be baimės aš, kaip sakalas, skrendu...

ANTANAS JASMANTAS

ADVENTAS

Vai sutemos, tos sutemos
Ir ore, ir akyse!
Ar Tu galėsi rasti mus,
Ar su mumis kartu paklysi?

Adventas jau. Dangus rasoja 
Ant mūs šilkinių skėčių.
Po jais sausa mes žengiam koja.
Tai ko dar laukt ir aš turėčiau?

Mes žengiame per pilną rinką
Gipsinių jėzusėlių.
Karaliai, piemens pasitinka, 
Nuo šalčio ir drėgmės pamėlę.

Ei, pirkit, pirkite! Betliejai pigūs! 
Žvaigždės jų kaina krenta!
Ei, pirkit, pirkite! Sulygus, 
Pridėsime dar Naktį šventą.

KŪČIŲ VAKARAS

Tyli naktis. Šventa naktis.
Visas žvaigždes užgesinėjus,
Gatves žvakelėm nusagstys, 
Kad nepaklystų meilės pardavėjos.

O gatvės tokios tuščios bus.
Tik valkatos dar svirdinės sušalę.
Tamsa paslėps stogų stiebus,
Ir nežinos, kur vykti trys karaliai.

Už lango žėrinčio rankutę ties
Guminis kūdikėlis.
Jam erodai netrokš mirties,
Ir jis nebėgs iš šilko prakartėlės.

Tyli naktis. Šventa naktis.
Kažkas ir gloriją jau groja.
Tai pliušo beždžionėlė skubomis, 
Būgnelį mušdama, vis trepsi koja.

Mintys Kūčių vakarui
„Nes Dievo išgananti malonė pasirodė 
visiems žmonėms, ugdydama mus, kad 

mes, užsigynę bedievystės ir pasauliniu 
geiduliu, gyventume esamajame amžiuje 
santūriai, teisingai ir dievotai, laukdami 
palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo 
Dievo bei Gelbėtojo Kristaus Jėzaus 

garbės pasirodymo; jis atsidavė už mus, 
kad atpirktu mus nuo visokios nedorybės 
ir apvalytų sau nuosava tauta, stropia ge

riesiems darbams”.
(Titus 2... 11-14)

KUN. VALDAS AUŠRA

Brangieji Viešpatyje, šian
dien, be jokių užuolankų, no
riu paklausti: kodėl mes taip 
gausiai susirenkame Kūčių va
karą bažnyčiose, rankose pasi
ruošę žvakeles, klausomės cho
rų ir solistų giedojimo bei patys 
giedame? Ar tai mūsų eglutės 
puošimo sezono bei dovanų pir
kimo, teikimo kitiems ir gavimo 
sezono paruošiamasis aktas, 
kuris kulminuos, kai, sugrįžę į 
namus, atplėšime tas supakuo
tas dovanas? Kokia yra prie
žastis, kad mes per visus me
tus, gal net neprisiminę baž
nyčios ir savo tikėjimo brolių 
bei Beserų, staiga Kūčių vakarą 
taip gausiai susirenkame į Die
vo namus?

Tikriausiai būtų sunku iš
vardinti ir įvardinti tikrąją 
priežastį, kodėl mes taip gau
siai lankomės Kūčių pamaldose 
ar Mišiose, kodėl staiga mums 
prireikia ateiti į bažnyčią. Ta
čiau pagrindinė priežastis - 
išsakyta ar neišsakyta, supras
ta ar dar gerai neįsisąmoninta 
- yra aiški: visas tas dovanų 
pirkimo-pakavimo-dovanojimo 
šurmulys neužpildo sielos tuš
tumos, nenuslopina vidinio 
širdies nerimo, kuris taip 
ryškiai iškyla šiais ilgais žie
mos vakarais. Iš tikrųjų galima

suprasti, kodėl senovės žmonės 
tikėjo, jog ilgiausių naktų laiko
tarpiu visos pasaulio blogio jė
gos tampa tokios galingos, kad 
net kyla grėsmė pasaulio gy
vybės harmoningam vyksmui.

Mūsų pačių sau ir kitiems 
dovanotomis davanomis kuria
mas džiaugsmas nesugeba pra
džiuginti širdies iki pačių jos 
gelmių. Dainos ir melodijos, ku
rias girdime nuo ryto iki vaka
ro, sklindančios radijo ir TV 
bangomis, neįstengia užpildyti 
spengiančios tylos, žiojėjančios 
mumyse. Ir - dainos/giesmės, ir 
dovanos, ir išpuošti namai ne
gali paslėpti mūsų nuo savęs 
pačių: sukiužusių, kaip išmesti 
į šiukšlyną puodai, ligų vargi
namų, nelaimingų, nemylimų 
ir nemylinčių, apleistų, besirū
pinančių tik savimi, bemylinčių 
tik save - mirtingų ir nuo
dėmingų žmonių.

Mums trūksta gyvenimo pil
natvės, kurios pojūtis ir tolimas 
atminimas glūdi kažkur giliai 
mumyse. Iš kur jis ateina?

Jis ateina iš to laiko, kai 
žmogus dar turėjo neužtemdytą 
ir tiesiogį ryšį su savo kūrėju 
Dievu. Būtent šis mumyse 
glūdintis jausmas ir leido to-

,.Angelų daina". San Francisco paveikslų galerija.

kiem iškiliem teologam, kaip 
Augustinas, Tomas Akvinietis, 
teigti kad mes, turėdami šį 
įgimtą Dievo pojūtį, pažvelgę į 
mus supantį pasaulį, galime 
atpažinti ir suprasti jo Kūrėją. 
Tačiau visų svarbiausia, mano 
manymu, kad šitas mumyse 
glūdintis pilnatvės ir dvasinės 
harmonijos siekis, verčia mus 
ieškoti tos harmonijos šaknų.

Kur jos glūdi? Filosofųoje? 
Moksle? Mene? Muzikoje? Ki
tose žmonių sukurtose struk
tūrose ir reiškiniuose? Ne! Tie 
visi išvardinti dalykai tarnauja 
tik kaip reiškiniai (veidrodžiai), 
atšviečiantys / atspindintys 
link mūsų tą tikrąjį šviesos šal
tinį. Lygiai, kaip naktį švie
čiantis mėnulis atspindi mums 
pasislėpusios saulės šviesą, pats 
nebūdamas šviesos šaltiniu.

Tikrasis šviesos šaltinis yra 
Dievas. Tikroji gyvenimo pil
natvės ir dvasinės harmonijos 
priežastis yra kiekvieno mūsų 
ryšys su Dievu, kuris, kaip mes 
puikiai žinome, mums atrodo 
toks tolimas, toks neprieinamas 
ir nesuprantamas. Ar mes tu
rime kokią reikšmę Dievo egzis
tencijoje? - klausia filosofas ir 
nežino atsakymo. Ar iš viso 
toks reiškinys, kaip Dievas, eg
zistuoja? - klausia mokslas ir 
gamta, bet ir jie negali duoti 
absoliutaus atsakymo. Tačiau 
mes, kurie esame krikštyti Tri- 
vienio Dievo vardu galime drą
siai ir tvirtai sakyti - taip!

Tikėjimo dėka, mes tvirtai 
žinome ne tik, kad Dievas yra, 
bet kad mes jam esame brangūs 
ir artimi - mes esame jo myli
mi. Jis atsiuntė savo Sūnų į šį 
pasaulį, kad mes, tie, kurie ne
supratome Dievo ir nuo jo atito- 
lome, galėtume vėl prie jo pri
artėti, kad galėtume vėl ben
drauti su juo. Šv. Paulius tie
siai rašo: „Nes Dievo išgananti 
malonė pasirodė visiems žmo
nėms”... Kūčių vakarą mes pri

Giorgio da Castelfranco (apie 1478-1510). „Piemenėlių pagarbinimas".

simename ir dar kartą pati
riame Dievo malonę, apsireiš
kusią Kūdikėlio Jėzaus gimi
mu, kuri yra skirta mums vi
siems: kiekvienam iš mūsų as
meniškai ir kiekvienam iš mū
sų, kaip jo šeimos nariui.

Šitas Kūdikis yra Dievo ma
lonė, tapusi kūnu. Tik JėzuB te
gali išgelbėti Kretos (kur Titas, 
Pauliaus mokinys, vadovavo 
Bažnyčiai) krikščionis bei 
žmoniją nuo jų blogio darbų 
vaisių ir nuo Dievo teismo. 
Šiame skaitinyje Dievo gimi-

mokytojas, ap. Paulius skelbia, 
kad Dievo malonė „ugdo mus, 
kad atsisakytume bedievystės 
ir pasaulinių geidulių ir gyven
tume esamajame amžiuje san
tūriai, teisingai ir dievotai”. Šio 
ugdomojo darbo rezultatai atsi
randa ne mūsų stiprumo ar 
noro pasikeisti dėka, bet Jo ma
lonės dėka (Titui 3:5): „Jis 
išgelbėjo mus - ne dėl teisumo 
darbų, kuriuos mes buvome 
padarę, bet vadovaudamasis 
savo gailestingumu, Šventosios 
Dvasios veikiamo atgimdymo ir

Kūčių vakarą mels prisimename ir dar 
kartą patiriame Dievo malonę, 

apsireiškusią Kūdikėlio Jėzaus gimimu, 
kuri yra skirta mums visiems: kiekvienam 

iš mūsų, kaip Jo šeimos nariui

mas ir nukryžiavimas yra 
neatskiriami, kadangi šis Dievo 
Vaikas prisiima nieko nevertų 
kretiečiį ir visų mūsų nuodė
mes sau ir gausiai, kaip kraują, 
išlieja savo gailestingumą. Jė
zus Kristus, Dievo malonė, 
„atsidavė už mus, kad atpirktų 
mus nuo visokios nedorybės ir 
apvalytų sau nuosavą tauta”.

Kryžius yra ta dovana, kuri 
atneša visiems išganymą. Kry
žius, o ne mokslas, kad ir koks 
svarbus ir reikšmingas jis yra 
mūsų gyvenime; kryžius, o ne 
gamta; Jėzaus kryžius, o ne me
nas. ar muzika atneša gyvybės 
pripildytą ir tobulą gyvenimą. 
Jėzaus kryžiaus dėka, mes ga
lime pilnatvėje džiaugtis gyve
nimu, grožėtis gamta, naudotis 
mokslo pasiekimais, gėrėtis me
nu ir muzika.

Jėzus Kristus, „mūsų didysis 
Dievas ir Išganytojas”, pakeičia 
mūsų širdis pakeisdamas mūsų 
amžinąją ateitį. Kaip geras

atnaujinimo apiplovimu”. Šita 
Jėzuje įsikūnijusi Dievo malonė 
ir šiame amžiuje sukuria ti
kėjimo pripildytas širdis, ku
rios krikščionims suteikia kan
trybės „laukti pažadėtosios atei
ties, palaimintos vilties atėjimo 
ir Jėzaus Kristaus, didžiojo 
Dievo ir Išganytojo, šlovės apsi
reiškimo”.

TURINYS

Kūčių vakaro ramybė.

Simpoziumai — sąlyčio 
taškų paieškos. Šventasis 
karalaitis meldžiasi už 
Lietuvą.

Iš kur atkeliauja
Kalėdų senelis. Poezijos 
skaitymai rudenį.
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Simpoziumai —
sąlyčio taškų paieškos

Mūsų pašnekovas - XIII pa
saulio lietuvių mokslo ir kū
rybos simpoziumo tarybos pir
mininkas, Lietuvos mokslų 
akademijos prezidentas akad. 
Eenonas Rokus Rudzikas.

- Gerbiamasis Akademike, 
dalyvavote pirmajame pasi
tarime, kuriame buvo svars
tomi 2005 m. vyksiančio 
XIII pasaulio lietuvių 
mokslo ir kūrybos simpoziu- 
Hio reikalai. Kas Jums pa
čiam yra šie simpoziumai? 
Kada pirmą kartą dalyvavo
te?
- Dalyvavau dviejuose simpo

ziumuose - X Čikagoje (1997 
m.) ir XI (2000 m.) Lietuvoje. 
Man tenka dalyvauti daugelyje 
mokslo konferencijų, bet, pame
nu, pirmasis simpoziumas man 
padarė didžiulį įspūdį, nes, 
būdamas JAV, su visais daly
viais galėjau susikalbėti lietu
viškai. Buvo labai neįprasta, 
keista ir įdomu.

; XI simpoziumas jau vyko Lie
tuvoje ir buvo labiau įprastas. 
Žinoma, tai, kad jame dalyvavo 
ir lietuvių iš JAV bei kitų šalių, 
simpoziumą nuspalvino ypatin
gomis spalvomis.
- Čikagoje tikriausiai pa

tyrėte ir daugiau įspūdžių?
Profesionalus mokslo darbuo

tojas paprastai dalyvauja siau
ros srities ir grynai mokslinėje 
konferencijoje. Tačiau simpo
ziumų renginiai yra daug pla
tesnio pobūdžio, nes paprastai 
juose dalyvauja labai skirtingų 
sričių ir krypčių mokslo bei 
kūrybos žmonės. Tai, kad sim
poziumuose dalyvauja ir kūry- 
dos atstovai, įdomiai išsiskyrė 
jš tradicinių ir man įprastų 
renginių.

Moksliškumo nepasigedo
ii

- Ar simpoziumuose, ku
riuose dalyvavote, Jums pa
kanka moksliškumo?

- Iš tikrųjų moksliškumo 
buvo mažiau nei specializuo
tuose konferencijose, bet tai gal 
ir yra simpoziumų privalumas. 
Net ir džiaugiuosi, kad moks
liškumo nebuvo pernelyg daug 
- jo nepasigedau. Užtat ten dis
kutuota apie politines, ekono
mines, teisines ir kitas mūsų 
valstybei svarbias aktualijas. 
Svarbiausia, kad galėjome pa
bendrauti su lietuviais, kurie 
didesnę gyvenimo dalį praleido 
Amerikoje, kiti ten net gimę.

Pamenu, dar tada atkreipiau 
dėmesį į jauną vyriškį iš visai 
kitos emigracijos bangos, kuris 
jautė pareigą dalyvauti orga
nizaciniame bimpoziumo darbe, 
nors JAV gyveno tik porą metų. 
Man tai padarė įspūdį, nes 
dažnai girdžiu, kad naujosios 
emigracijos atstovai labai sun
kiai įsitraukia į Amerikos lietu
vių visuomeninį ir kultūrinį 
gyvenimą. Tai ir suprantama, nes 
naujai atvykusiesiems pirmiau
sia reikia įsitvirtinti gyvenime, 
gal todėl nedaug lieka laiko vi
suomeninei veiklai.
- Gal sunku įsitraukti į vi

sai kitą gyvenimo ritmą. 
Beje, ar visada lengvai vieni 
kitus suprantame?

Pamenu, Čikagoje baigiamo
sios puotos metu mes, du iš Lie
tuvos, sėdėjome prie vieno stalo 
su Amerikos lietuviais. Gal kai 
kam tie niuansai pasirodys la
bai nereikšmingi, bet mus jie 
nustebino. Reikėjo labai greitai 
valgyti atneštus patiekalus, nes 
užgrojo muzika, prasidėjo šo
kiai, ir jei lėkštėje dar buvai ką 
nors palikęs, tai po šokio, grį
žęs prie stalelio, lėkštės jau ne
rasi - padavėjos bus apėjusios 
nunešti. Man buvo labai įdomu 
pašnekinti vietinius lietuvius, 
tai tą ir dariau. Man šnekant, 
mūsų tautiečiai skubėjo valgyti, 
o mano ką tik paliestą maistą 
miklios padavėjos spėdavo nu

nešti. Gyveni ir mokaisi.
Tada pajutau, kad tarp mūsų 

daug skirtumų ir net nesusi
kalbėjimo. Maloniai bendrauda
mi su jais, šiek tiek ir pasi
ginčydavome. Pastebėjau, kad 
vieni kitus vertiname ne visai 
pakankamai, kartais gal dėl to, 
jog vieni kitų pakankamai gerai 
nepažįstame. Pradėjome kalbėti 
apie lietuvių tremtį į Sibirą, o 
mūsų Amerikos tautiečiai ir 
sako, kad jie taip pat jaučiasi 
tremtiniais. Plačiąja prasme 
gal taip ir yra, tačiau visiškos 
lygybės ženklo tarp jų nedė
čiau.

- Manau, turite teisę ver
tinti, nes juk pats buvote į 
Sibirą ištremtų tėvų vaikas, 
vadinasi, ir mažametis trem
tinys - vidurinę mokyklą 
baigėte Tomsko srityje, kiek 
pamenu, Asino mieste.

Suprantu, kad į Vakarus pa
sitraukę ir į JAV po karo atvy
kę lietuviai patyrė daug vargo, 
kol įsikūrė, prasigyveno, bet tai 
buvo savarankiškas jų pasirin
kimas iš kelių blogybių. Mes 
Lietuvoje tokio pasirinkimo iš
vis neturėjome.

Pakilti virš siaurų 
interesų

Gal šių dalykų ir neverta su
reikšminti, bet simpoziumuose 
juk ir ieškome sąlyčio taškų. 
To, kas mus artina. Čikagoje 
didelį įspūdį daugeliui simpo
ziumo dalyvių padarė Padėkos 
dienos minėjimas ir šventinio 
kalakuto valgymo per svarbiau
sią JAV kalendoriaus šeimy
ninę šventę. Nuostabu, kai 
skirtingų kultūrų ir istorinių 
patirčių žmonės vienas kitam 
parodo geranoriškumą.

- Kalakutas ant Padėkos 
dienos stalo - tai dalelė 
Amerikos. Labai humaniška 
šventė prieštaravimų dras
komame pasaulyje.

- Prasmingas sugyvenimo pa
vyzdys, sugebėjimas pakilti virš 
savo grupės interesų.
- Gal ir simpoziumais tu

rėtų būti siekiama tokių 
naujų prasmių, paieškų, pla
tesnių apibendrinimų, kurie 
padėtų mūsų tautos skirtin
gos istorinės ir socialinės 
patirties kartoms rasti nau
jų jungčių? Gal iš savo 
siaurų konkretaus mokslo 
interesų reikėtų pakilti iki 
platesnių apibendrinimų?
- Visiškai pritariu. Nagrinė

damas XII mokslo ir kūrybos 
simpoziumo, vykusio 2003 m. 
Čikagoje programą, pastebėjau, 
kad kai kurie pranešimai buvo 
labai specialūs, aktualūs tik tos 
pačios srities mokslininkams. 
Reikėtų taikytis prie daugumos 
simpoziumo dalyvių.
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Atsivėrę vartai kelia ir 
problemų

- Beje, nepasidalijote įspū
džiais apie Lietuvoje 2000 m. 
vykusį XI simpoziumą?
- Svarbiausi renginiai vyko 

Vilniaus pedagoginiame uni
versitete, vadinasi, beveik na
muose. Simpoziumo dalyviu 
jautiesi tol, kol dalyvauji rengi
niuose, o, išėjęs iš simpoziumo, 
iškart vėl pasineri į kasdienius 
darbus. Kitaip yra JAV, kai 
viso simpoziumo metu jautiesi,

.. . ,13,0'. 1191

ypatingoje aplinkoje.
- Ar labai' skyrėsi čika- 

gietiško ir vilnfetiško simpo
ziumų tematika?
- Lietuvoje yra daugiau 

mokslinių pajėgų, tad visai su
prantama, kad daugiau nagri
nėjome mokslines problemas. 
Manau, kad busimojo XIII sim
poziumo programą mums pa
vyks parengti tokią, kad ga
lėtume susitelkti ties mokslo 
aktualijomis, prioritetinėmis 
kryptimis, bet taip pat na
grinėsime ir mokslo įtaką eko

Dvyliktajame mokslo ir kūrybos simpoziume, vykusiame 2003.05.23 d., Lemont, IL, Politinių mokslų sesija. Iš 
kairės: Raimundas Lopata, Ramūnas Vilipišauskas, Leonas Sabaliūnas, Julius Šmulkštys, Bronius Nainys.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

nomikai ir žmonių gyvenimui. 
Pirmajame pasitarime simpo
ziumui pasiūliau motto: „Lie
tuva globalizacijos sąlygomis”, 
ar panašiai. Lietuvai tapus Eu
ropos Sąjungos ir NATO nare, 
atsivėrė daug naujų galimybių, 
bet ir tautos identiteto, kalbos, 
kultūrinio palikimo išsaugoji
mas mums ypač svarbus. Inte
lektinio potencialo išsaugoji
mas, protų „nutekėjimas” - 
neišspręstos problemos. Lietu
vos sąveika su globaliuoju pa
sauliu, atsiradus informaci
nėms technologijoms, atvėrė pla
čius vartus į pasaulį, bet ne
pašalino senų problemų, iškėlė 
ir naujų. Kaip sakiau, pasikei
tusios sąlygos globalizacijos epo
choje, į kurią įžengėme, reika
lauja aptarti, kaip mums ne
prarasti savo dvasinių turtų.
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Ryšys su pasaulio 
lietuviais

- Ką mums galėtų pa
siūlyti išeivijos lietuviai, ir 
ką mes galime pasiūlyti 
išeivijai? Jei nieko, tai sim
poziumai netenka savo 
reikšmės.
- Tiesa tokia, kad dešimtadalį 

savo gyventojų Lietuva jau pra
rado. Galbūt laikinai, nes jie 
dirba kitose šalyse. Esama ir to

kio požiūrio, kad Lietuva - tai 
visi lietuviai, nepriklausomai 
nuo gyvenamosios vietos. Jei 
taip, tai ryšys su viso pasaulio 
lietuviais yra nepaprastai svar
bus. Tie žmonės turi jaustis 
Lietuvos piliečiais, nenutraukti 
ryšių su savo šalimi. Todėl rei
kia rūpintis ir lietuvių kalba 
pasaulyje. Argi nebūtų gerai, 
jei būtų vienas Europos Sąjun
gos televizijos kanalas, per kurį 
užsienyje gyvenantys lietuviai 
tam tikrą dieną ir valandą ga
lėtų pamatyti jiems parengtų 
laidų iš Lietuvos, pasiklausyti 
svarbiausių žinių? Kalbėjausi ne 
su vienu išvykusiuoju iš Lietu
vos. Jie ilgisi savo šalies, gaudo 
lietuviško radijo laidas. Inter
netu mėgina žiūrėti „Pano
ramą”, skaityti lietuviškus laik- 
račius; Štai apie tokį ryšį su 
mūsų tautiečiais užsienyje tu
rime galvoti.

- Iki šiol simpoziumai suk
davosi daugiausia apie JAV 
ir Lietuvos lietuvius. Rei
kėtų daugiau dėmesio skirti 
ir kitose šalyse gyvenan
tiems žmonėms - pavyz
džiui, ES šalyse ar iš buvu
sios Sovietų Sąjungos išėju
siose respublikose, dabar 
nepriklausomose valstybėse.
- Apie tai šiandien kalbėjome 

pasitarime. Kad tie žmonės ga
lėtų atvykti į simpoziumą Vil
niuje, reikės finansinės para
mos. Mėginsime ją gauti. No
rėtume, kad bent keletas pa
kankamai aukšto rango žmonių 
atvyktų, gal net nebūtinai lie
tuvių, bet kurie domisi ir Lietu
vos problemomis. Būtų neblo
gai, jei atvyktų kuris nors JAV 
Kongreso narys ar garsus poli
tologas.

- Gal praverstų pasikviesti 
ir Lietuva besidominčius, 
lietuvių kalbą mokančius 
kitų tautų ir valstybių 
mokslo žmones? Juk yra ja
ponų, dabar jau ir kinų, mo
kančių lietuviškai. Gal jų 
dalyvavimą paremtų ir tų 
valstybių ambasados Lietu
voje? Kodėl nepasikvietus iš 
Prancūzijos, Vokietįjos ar 
kitos ES šalies lietuviškai 
pramokusio vieno kito Lie
tuvai neabejingo žmogaus?
- Labai gera mintis. Tokių as

menybių yra Italijoje ir kitose 
valstybėse. Išties kodėl jų ne- 
pakvietus į simpoziumą? Tokio 
asmens pranešimas, tegul ir 
neilgas, bet gerai su Lietuva ir 
lietuviškomis realijomis susi- 
pažinusio užsieniečio akimis. 
Toks žvilgsnis į Lietuvą būtų 
labai naudingas.

Kalbėjosi
Gediminas Zemlickas

Šventasis karalaitis meldžiasi už Lietuvę
Antroji šv. Kazimierui skirta paroda Lietuvos nacionaliniame 

muziejuje
JADVYGA GODUNAVIČIENĖ

lankyti iki krašto

. Lietuvos nacionaliniame mu
ziejuje, prie Gedimino kalno 
.Vilniuje, nuo šių metų lapkričio 
18 d. veikia antroji paroda 
(tiksliau buvusios parodos an
troji dalis) „Šv. Kazimiero kul
tas ir ikonografija Lietuvoje”. 
Ją žmonės galės
ateinančių metų pavasario. 
Kovo mėnesį muziejuje numato
ma surengti Lietuvos Globėjui 
skirtą mokslinę konferenciją. 
Iki to laiko bus išleistas paro
dos katalogas.

Apie pirmąją parodos dalį 
Drauge rašyta spalio mėnesį. 
Rašinyje minėti 16-19 a. 
įvykiai, siejami su Šv. Kazimie
ro garbinimu ir vaizdavimu 
mene. Dabartinėje ekspozicijoje 
ši tematika tęsiama, minint to
lesnius laikus (19 a. pabaigą ir 
20 amžių).

Parodos kuratorė, Lietuvos 
nacionalinio muziejaus ikono- 
grafė Neringa Markauskaitė 
pabrėžia, kad 19 a. pabaigoje ir 
20 a. pradžioje išryškėjo naujos 
šv. Kazimiero kulto ir vaizdavi
mo mene formos. Tam įtakos 
turėjo lietuviškos spaudos drau

dimas, tautinio išsivadavimo 
judėjimas. Steigėsi Šv. Kazi
miero draugijos, kurios skatino 
pažangą, laisvės siekį, rūpinosi 
jaunimo švietimu, labdara. To
kias draugijas kūrė Amerikos, 
vėliąu ir okupuoto Vilniaus 

lietuviai.

Čikagoje 1907 m. įkuriama 
Lietuvos Šv. Kazimiero seserų 
kongregacija, kuri 1918 m., 
atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, persikėlė į Pažaislio 
kamaldulių vienuolyną.

Parodoje gana plačiai apžvel
giama draugijų ir kongregacįjos 
veikla, rodomos emblemos, 
ženkleliai, dokumentai, fotogra
fijos, vėliavos ir kt. atributika. 
Vilnietė dailininkė Birutė Zo- 
kaitytė sukūrė draugijų veiklos 
plėtrą parodantį menišką že
mėlapį.

Lietuvos bažnyčios parodai 
paskolino daug šv. Kazimiero 
paveikslų. Iš Vilniaus Šv. Mi
kalojaus bažnyčios atgabentas 
dailininko Vytauto Kasiulio 
(1918-1995) paveikslas „Šv. 
Kazimieras atgailauja už Lie

tuvą”, nutapytas 1943 m. su
rengtam šv. Kazimiero atvaizdo 
konkursui ir pripažintas ge
riausiu. Sukrečiantis siužetas 
parodo šventąjį, žvakių šviesoje 
besimeldžiantį už mūsų pa
vergtą tėvynę, jos ilgametes 
kančias, netekus laisvės. 1943 
metais buvo minimos šv. Kazi
miero kanonizacijos 340 me
tinės. Ta proga dailininkai ir 
surengė minėtą konkursą.

Konkurse dalyvavo Jonas 
Mackevičius, Vytautas Kasiu
lis, Vincas Dilka, Petras Kalpo
kas, Juozas Zikaras ir nemažai 
kitų dailininkų, kurie savo dar
buose dažnai nutoldavo nuo 
tradicinių šv. Kazimiero vaiz
davimo kanonų, pabrėžė šven
tojo ryšį su Lietuva įvairiais is
torijos laikotarpiais. Gaila, kad 
ne visus konkurso darbus paro
dos rengėjams pavyko rasti, bet 
tie, kurie rodomi, sudaro aiškų 
šio svarbaus renginio vaizdą.

Sovietmečiu daug šv. Kazi
miero atvaizdų sukūrė išeivijos 
menininkai. Dalis tų darbų taip 
pat eksponuojama. Tai Vytauto 
Igno lino raižinys iš Nacionali
nio M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejaus, Amerikos lietuvio,

Pranciškus Niemiroski. „šv. Kazimieras maldoje prie Vilniaus katedros 
durų”.

skauto Vlado Bacevičiaus albu
mas, saugomas Lietuvos nacio
naliniame muziejuje. Albume - 
teminė filokartijos ir filatelįjos 
kolekcija. Rodomi vokai, atviru
kai, skirti šv. Kazimiero mir
ties metinių sukakčiai. Juos 
puošia nežinomo autoriaus lip
dė, dailininko Romo Viesulo 
pašto ženklas, Antano Tamošai
čio proginis ženklas. Yra keli 
paveikslai, sukurti pagal Flo
rencijos Pitti galerijoje sau
gomą Carlo Dolci šv. Kazimiero 
atvaizdą.

Prieškario Lietuvoje šv. Kazi
miero garbinimui skirta daug 
dėmesio. Naujai įsteigta Pa
nevėžio vyskupija 1926 m. šį 
šventąjį pasirinko savo globėju. 
Tai pirmojo vyskupo Kazimiero 
Paltaroko nuopelnas. Vyskupas 
pats rinko Šv. Kazimiero at
vaizdus. Dalis šios kolekcijos 
irgi rodoma parodoje. Vienas 
jos kūrinių - garsus vitraži- 
ninko Stasio Ušinsko švies
tuvas su šventojo atvaizdu, pa
dovanotas vyskupui jo kuniga
vimo 50 metų sukakties proga. 
Vyskupo Kazimiero Paltaroko 
paprašytas dailininkas Jonas 
Mackevičius Panevėžio Kris
taus Karaliaus katedroje nu
tapė freską „Šv. Kazimiero pa
sirodymas lietuvių kariuomenei 
ties Polocku” (1931-1933), o 
pats vyskupas parašė studiją 
apie šv. Kazimierą. Parodos 
lankytojai gali pamatyti kai ku
riuos vyskupo Kazimiero Palta

roko rankraščius.
Per visas okupacijas šv. Kazi

miero atvaizdas buvo tartum 
laisvės siekio simbolis. Paro
doje eksponuojama popiežiaus 
Pįjaus 12-ojo 1948 m. brevė, 
kuria šv. Kazimieras skelbia
mas ypatinguoju Lietuvos jau
nimo globėju. Šį dokumentą 
maloniai paskolino Vilniaus ar
kivyskupas Audrys Juozas Bač- 
kis parodos atidaryme dėkojęs 
jos rengėjams, ypač Lietuvos 
nacionalinio muziejaus direkto
rei Birutei Kulnytei.

Tarp gausių proginių, kon
krečiai vienam ar kitam asme
niui skirtų, eksponatų įsimin
tinas 1985 m. dailininko Kąs- 
tyčio Juodikaičio grafikos dar
bas „Šv. Kazys”, skirtas ži
nomam kunigui, jėzuitui, so
vietų lagerių kaliniui Kąstyčiui 
Matulioniui.

Parodos rengėjai dėkingi Vil
niaus arkivyskupijai, Lietuvos 
vyskupams, Kauno arkivysku
puos muziejui, bažnyčių klebo
nams, Nacionaliniam M. K. 
Čiurlionio dailės muziejui, Lie
tuvos centriniam valstybės ar
chyvui, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutui, kolekci
ninkams, paskolinusiems kūri
nius, visiems prisidėjusiems. Ši 
paroda tai Lietuvos malda šv. 
Kazimierui - savo globėjui, - 
pasakė kunigas, pranciškonas 
Julius Sasnauskas, buvęs oku
pacijos metų disidentas.
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Iš kur atkeliauja Kalėdų senelis?
LIBERTAS KLIMKA

Ak, tos didžiosios žiemos 
šventės! Saulėgrįža, Kūčios, 
kūdikėlio Jėzaus gimimas, 
šventosios Kalėdos; štai ir Nau
jieji metai! Naujos viltys, atei
ties siekių ir svajonių išsa
kymas... Gražiausios žiemos 
šventės ir dideliam, ir mažam.

Vaikus lanko Kalėdų senelis; 
su juo susitinkama šventinių 
renginių metu. Jis pasakoja, 
kaip skubėjo čion, į roges pasi
kinkęs devyniaragius elnius, 
skriedamas virš sniego pri
tvinkusių debesų iš tolimosios 
šalčio šalies Laplandijos. Ma
žiukus Senelis aplanko naktį 
miegančius, įsmukęs židinio 
kaminu vidun, - sudeda do
vanėles po eglute ar į pakabin
tas prie lovelių kojinaites. Gal 
ir suaugusiems būtų įdomu, 
kaip gi dovanų senelis apsigy
veno tolimoje šiaurėje, kodėl 
reikia papuošti eglutę jo belau
kiant, ir ar seniai jis atrado 
Lietuvą, jos vaikus? *

Senovės romėnai savo kalen
doriaus pirmąjį mėnesį buvo 
paskyrę Janui, dviveidžio laiko 
dievaičio garbei. Pirmąsias šio 
mėnesio, vadinamo Januariju- 
mi, dienas vadino kalendomis. 
Tai būta reikšmingo laiko 
tarpsnio visuomenės gyvenime, 
nes tada būdavo renkami svar
būs valstybės pareigūnai - kon
sulai. Kaip paskatinimą prieš 
rinkimus gerai pagalvoti, tei
singai apsispręsti, namuose pa
merkdavo nulaužtą lauro ša
kelę. Štai čia turbūt ir slypi 
Kalėdų eglutės tradicijos pra
džią. Beje, ir skolas reikėdąyę 
pirmosiomis kalendų dienomis 
grąžinti, kad sąžinė per rinki
nius būtų rami. Viena pirminių 
žodžio „kalendorius” reikšmių 
ir yra „skolų knygelė”.

Viduramžiais gyvavo tradicija 
bažnyčiose rengti misterijas - 
vaidinimus, iliustruojančius 
Šventajame Rašte aprašytus 
įvykius. Pradedant nuo Adomo 
ir Ievos, kai prie rojaus medžio 
jie buvo gundomi žalčio para
gauti užginto pažinimo vai
siaus. Tą medį vaidinimui da
rydavo iš eglišakių, - kas gi dar 
žaliuoja žiemą. Štai kodėl kai
me eglutės iki šiol puošiamos 
raudonskruosčiais obuoliukais.

Anglijos princas Albertas 
1840 metais savo žmonai kara

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų!

lienei Viktorijai paruošė staig
meną - rūmuose buvo papuošta 
žaliaskarė, kvepianti žiemos miš
ku. Princas gimė Vokietijoje, 
tad gal žinojo senojo žemyno 
tautų tradicijas. Per didikų rū
mus, dvarus kalėdinė eglutė at
keliavo ir į mūsų kraštą. Lietu
viškuose raštuose kalėdinė eg
lutė pirmą kartą paminėta 1853 
metais; ją jaunystėje matęs 
busimasis poetas ir vyskupas 
Antanas Baranauskas caro val- 
dininko-vachmistro namuose 
Vainute.

Pirmąsias eglutes su žaidi
mais ir dovanėlėmis imta reng
ti rusiškose mokyklose XIX a. 
gale. Norėta pavilioti lietuvių 
vaikus, atitraukti nuo slaptųjų 
daraktorinių mokykėlių. Todėl 
to meto Lietuvos šviesuomenė 
priešiškai sutiko tokius vaka
rėlius, aiškindama, kad tai nė
ra lietuviška tradicija. O kaimo 
jaunimas Naujuosius metus su
tikdavo linksmame būryje. Aukš
taičiuose nuo seno buvo rengia
mi persirengėlių vaidinimai, 
parodant, kaip senuosius metus
— nuskurusį senį išvaro naujieji
- skaistus jaunikaitis, dar ir 
Giltinę pasitelkęs. Po kaimus 
vaikščiodavo ir Senis Kalėda, - 
apsivilkęs išvirkščiais kaili
niais, su kupra, pasiramsčiuo
damas dideliausia krivulę, ap
sikabinęs terbą dovanoms. Se
nį lydėdavo būrys „avinėlių”. 
Kiekvienos sodybos šeimininką 
jis pasveikindavo iškilminga 
prakalba: „Aš Kalėda! Atėjau iš 
ano krašto, kur miltų kalnai, 
midaus upės, alaus ežerai; sal
dainiais lyja, baronkom sninga. 
Nešu tarbų, pilną skarbų: lai
mę, derlių ir visokį labą”. Tada 
žerdavo saują javų mišinio ge
rosios kerčios link, tardamas 
„Čiunebrūkšt, avinėli!” Jo paly
dovai užtraukdavo kalėdinę 
giesmę, o vaikus apdalydavo 
riešutais.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
eglutę puošdavo vokiečių ka
riai, išsiilgę gimtųjų namų; 
pakviesdavo prie jos ir kaimo 
vaikus. Pirmosios nepriklauso
mybės metais Švietimo ministe
rija ragino eglutes rengti mo
kyklose; netrukus ji vaikus 
džiugino ir namuose, kaimo 
pirkiose. Pirmosios kalėdinės 
dovanėlės - viso labo saldainiu

kai nuo eglutės šakelių. Nusi
rinkti juos buvo leidžiama per 
Tris Karalius, nurėdant eglutę, 
tačiau iki tos dienos iš saldai
nių būdavo belikę tik spalvoti 
popierėliai...

III-IV amžių sandūroje dabar
tinės Turkijos teritorijoje Dem- 
re miestelio apylinėse gyveno 
vyskupas Mikalojus Myrietis, 
vėliau paskelbtas šventuoju. 
Garsėjo savo labdaros darbais, 
kuriuos stengdavosi atlikti 
taip, kad niekas nesužinotų 
geradario vardo. Vieną vargin
gą našlės šeimą jis sušelpė, 
slapčiomis įmetęs aukso gaba
lėlį į vaiko kojinaitę, padžiautą 
prie ugniakuro. Iš šventojo le
gendos atsirado paprotys persi
rengus raudonais vyskupo rū
bais, pasiėmus ganytojiškąją 
lazdą, prieš šventąsias Kalėdas 
aplankyti pačias vargingiausias 
šeimas, nunešti jų vaikams ska
nesnio maisto, drabužėlių. Te
gu šventė būna džiaugsminga 
ir likimo nuskriaustiems...

Bažnytinėse misterijose šv. 
Mikalojaus personažas įgavo 
linksmumo ir net išdaigiškumo. 
Jį lydėdavo riteris Ruprechtas, 
diktas barzdočius, rūsčios iš
vaizdos, apsirengęs odiniais 
darbužiais. To riterio pareiga - 
pabarti padaužas ir išdykėlius, 
nubausti neklusnius, nemo
kančius poterių. Ilgainiui abu 
personažai sutapo. Iš riterio 
Kalėdų senelis paveldėjo pla
čiausią odinį diržą ir plevė
suojančią barzdą. Olandijos 
vaikai jį pavadino malonybiškai 
Santa Klaus, toks trumpinys iš 
lotyniškojo Nikolaus. Jie lauk
davo šventojo atkeliaujant bal
tu žirgu Kalėdų vidurnaktį. Į 
savo kurpaites, sustatytas ties 
lova, žirgui įdėdavo morkų, šie
no... bet sumigdavo belaukda
mi. Iš ryto kurpaitėse ar koji
naitėse rasdavo atlygį - do
vanėlių.

Santa Klaus vardą pasaulyje 
išgarsino linksmų plaučių ame
rikietis, diplomatas ir rašytojas 
Washington Irving. Dirbdamas 
ir gyvendamas Europoje, jis 
domėjosi įvairių tautų papro
čiais bei tradicijomis. 1809 me

Šventinė žvakių šviesa
Paskutinėje šių metų paro

doje Vilniaus „Vartų” galerijoje 
dailės žanrų ir stilių įvairovę 
dovanoja žinomi Lietuvos ir už
sienio dailininkai.

Artėjančių Kalėdų ramybę ir 
vaško kvapą skleidžia lietuvių 
ir latvių keramikos paroda 
„Šviesa”, kuruojama Jolantos 
Kvašytės. Garsių keramikų, 
tarp jų ir pasaulinio lygio latvių 
keramikos meistro Peter Mar- 
tinson, darbus apšviečia įkom
ponuotų žvakių liepsnelės. De
šimties lietuvių ir penkių latvių 
autorių darbai iš molio, šamoto, 
akmens masės, porceliano su
kurti. naudojant įvairias techni
kas, tarp jų - lipdybos, sodos 
degimo, juodosios keramikos, 
taip pat prie keramikos deri
nant skirtingos prigimties me
džiagas - žalvarį, akmenį, auk
są, medį.

Dviejose galerijos salėse pri
statoma spalvingos biografuos 
svečio - vengrų kilmės daili- 
nininko Peter Panyoczki kū
ryba, atstovaujanti Naujosios 
Zelandijos ir Šveicaruos dailei. 
Autorius gimęs Vengrijoje, ta
čiau po 1956 m. revoliucįjos su 
tėvais pabėgęs į Šveicariją, ten 
užaugęs, baigęs vokiečių ir 
anglų kalbos bei meno istorijos 
studįjas. Jau daugiau kaip 

tais W. Irving išleido smagių 
pasiskaitymų knygą ilgu pava
dinimu: Tikroji New York istori
ja nuo pasaulio sutvėrimo iki 
olandų dinastijos pabaigos, pa
pasakota tėvo Knikerbokerio. 
Čia šmaikščiai parodijuojamas 
mokslinis istoriografijos stilius. 
O knikerbokeriais pravar
džiuojami olandų kilmės niujor
kiečiai. Šioje knygoje tradiciniai 
papročiai gerokai autorizuoti, 
pridėta ir savo išmonės. Pasak. 
W. Irving, San Klaus pas vai
kus atvykstąs, pasikinkęs elnią, 
židinio kaminu, kaip koks ša
manas nusileidžiąs į mie
gamąjį ir ten paliekąs vaikams 
dovanėlių. Kitas amerikietis, 
poetas Clement Moore 1822 
metais jau eilėmis aprašė 
Kalėdų senelio kelionę. Į roges 
jis įkinkąs net aštuonis elnius; 
įdomūs jų vardai: Veržlusis, 
Greitasis, Žvaigždikis, Vėtra, 
Ragana, Rūstis, Žaibas ir 
Griaustinis. Štai taip paaiškėjo 
kad Kalėdų senelis, arba Santa 
Claus, gyvena šiaurėje, o ne Is- 
panįjoje, kaip manė olandų vai
kai. Be abejo, ir todėl, kad XIX 
a. antroje pusėje dienraščiai 
mirgėjo pranešimais apie šiau
rės keliones, Arkties tyrinėji
mus, bandymus pasiekė Žemės 
ašigalius. Teko vaikų stebukla
dariui vyskupo mitrą pakeisti 
slidininko kepurėle, kokią 
dėvėdavo saamiai Laplandįjoje. 
Mark Twain Santą Claus apgy
vendino dar šaltesnėje vietoje - 
Mėnulyje, nes jo elniai stebuk
lingi, gali skrieti ir erdve. 1902 
m. Frank Baunj parašė vaikų 
numylėtinio biografiją; ten nu
rodytas toks jo adresas: Ozo 
šalis, miškas Gugu, juoko 
slėnis Chocho. Šiaurės paš
vaistė Kalėdų senelio kelią nut
vieskė Walt Disney filmuke, su
kurtame 1931 metais. O štai šių 
žiemos kelią elniams per Nau
juosius nušvies Mėnulio pilna
tis. Nuo senų senovės būta pa
pročio pasidairyti į tai, kas 
matyti dangaus skliaute; pir
ma - nustatant žiemos kalendo
rinių švenčių datas, antra - 
spėjant busimųjų metų rūpes
čius ir darbų sėkmę.

dešimtmetį jis yra ir Naujosios 
Zelandijos pilietis.

Pirmą kartą Vilniuje viešin
tis dailininkas žiūrovams pri
stato darbus iš abstrakčios ta
pybos ciklų „Linįjos”, „Diskai", 
„Sferos”, „Elipsės”, „Barai” ir 
kt., taip pat pluoštą monotipįjų 
ant rankų darbo popieriaus. Pa
sak autoriaus, skirtingos pri
gimties ir formos kūriniais jis 
atskleidžiąs įvairius savo inty
maus pasaulio aspektus, o geo
metrinių simetrijų kaitoje ieško 
harmonįjos blyksnio. Dailinin
kas neslepia ir Naujosios Zelan
dijos maorių kultūros įtakų 
savo kūrybai, tačiau sako atsto
vaująs ir Šveicaruos dailei - 
neseniai už savo tapybą buvo 
įvertintas pirmąja premįja Mia- 
mi (JAV).

Tęsiant kalėdinių miniatiūrą 
parodų tradicįją, likusias dvi 
„Vartų” sales užėmė šįmet gale
rijos parodose dalyvavusių dai
lininkų nedidelio formato kū
riniai su nurodytomis kainomis. 
Lėšas, surinktas pardavus šiuos 
kūrinius, galerįja nusprendė 
prieš šventes paaukoti dailinin
kams, dėl ligos ar kitos bėdos 
patekusiems į sunkią finansinę 
padėtį.

(Elta)

Žymuo konkurso nugalėtojai — {teikia Vytauto Didžiojo universiteto Kaune rektorius dr. Vytautas Kaminskas.

Rudeniniai poezijos
skaitymai

Išeivijos pasaulio ir Lietuvos 
kasdienybės jungtys jau seno
kai tapo ne tik juntamos, bet ir 
apčiuopiamos, materializuotos 
dosnių mecenatų, apsisprendu
sių įprasminti ryšius su savo 
žeme konkretesniais būdais. 
Prano Lemberto jaunųjų poetų 
konkursas taip pat buvo įsiū
buotas dosnių rėmėjų, radusių 
bendraminčių Vytauto Didžiojo 
universiteto Lietuvių literatu* I 
ros katedroje. Ir šiais metais, 
įrudenėjus, šį kartą Kriūkuose, 
gimtose žinomo kultūros vei
kėjo, VDU absolvento, teisi- 
nininko, poeto Prano Lemberto 
apylinkėse, susirinko ištikimieji 
Lembertų valios vykdytojai Al
binas Vaičiūnas ir Valdemaras 
Michalauskas, svarbiausieji po
pietės dalyviai - Lietuvos aukš
tųjų mokyklų studentai, pasida
vę moderniosios poezijos vi
lionėms, ir konkursui atsiųstos 
poezįjos vertintojai, kurių šiais 
metais buvo trys - poetas Ro
bertas Keturakis (jam buvo pa
tikėta vertintojų komisijos at
sakomybė), Lietuvių literatūros 
katedros dėstytoja Vįjolė Višo- 
mirskytė, ne vienerius metus 
vadovavusi Vytauto Didžiojo 
universiteto jauniesiems poe
tams, susibūrusiems į literatų 
grupelę, ir Lietuvių literatūros 
katedros vedėja Indrė Žakevi
čienė.

Prieš aptariant šiemetinio 
poezįjos konkurso rezultatus ir 
džiaugiantis tobulėjančiais jau
naisiais kūrėjais, norėtųsi pa
dėkoti Kriūkų vadurinei mo
kyklai. Ji priėmė konkurso da
lyvius ir leido atšvęsti rudeninę 
poezijos šventę, poeto R. Ketu
rakio žodžiais tariant, karū
nuoti pačius originaliausius ir 
įdomiausius autorius. Maloniai 
nuteikė ir sušildė kruopščiai 
parengta mokinių programa ir 
bičiuliškos mokytojų šypsenos, 
jaukios Kriūkų vidurinės mo
kyklos sienos ir už lango švy
tintis rudeninis geltonis.

Prano Lemberto jaunųjų poe
tų konkurso derlius nemenkas 
- trisdešimt šešių dalyvių iš 
įvairių Vilniaus ir Kauno aukš
tųjų mokyklų kūriniai. Vijolės 
Višomirskytės manymu, Klai
pėdos ir Šiaulių literatai daly
vauja rimtuose savo regiono 
konkursuose, tikriausiai todėl 
jų tekstai kauniškio poezįjos 
konkurso nepasiekė. Šį kartą 
poezįjos konkurso laureatų bū
relis buvo išties gausus: vertin
tojų komisijos nutarimu paskir
tos trys pirmos, trys antros ir 

trys trečios vietos; už neabejoti
nus talento proveržius paska
tinti dar trys poezįjos kūrėjai. 
Prizinių vietų laimėtojams 
įteiktos ganėtinai solidžios pi
niginės premijos. Konkurso 
naujiena - pagrindinis prizas, 
skirtas dviems autoriams - En
rikai Striogaitei (Vilniaus uni
versitetas, Kaimo humanitari
nis fakultetas) ir Donatui 
Petrošiui (Vilniaus pedagoginis 
universitetas)^, šie'autoriai jau 
išleidę pirmąsias poezijas kny
gas, todėl nebegali lygiomis 
teisėmis konkuruoti su kitais 
jaunaisiais poetais, dar tik be
aiškinančiais kelią į pripa
žinimą. Jie buvo apdovanoti 
kuklesnėmis piniginėmis pre
mijomis ir vertingomis knygo
mis. Šių metų karūnuotieji:

Pirmosios vietos laimė
tojai — Evelina Bondar (Manų 
košė), Vilniaus universitetas, 
Filosofijos fakultetas.

Ieva Karpavičiūtė (Aūgustė), 
VDU, Politikos mokslų ir di
plomatijos institutas.

Živilė Litvinaitė (Paukštė), 
Vilniaus universitetas, Komu
nikacijos fakultetas.

Antroji vieta buvo paskirta 
Akvilei Rėklaitytei (Tobulėja), 
Vilniaus universitetas, Eglei 
Bazaraitei (Egele), Kauno tech
nologijos universitetas, Staty
bos ir architektūros fakultetas, 
Justui Jasėnui (Juozas Žvirgž
das), Šv. Juozapo kunigų semi
narija, Vilnius.

Trečią vietą pelnė Gintarė 
Kovaliovaitė (ruben tiško), 

VDU, Menų institutas, Gvidas 
Latakas (Žuvelis), VDA, Kauno 
dailės fakultetas, Vaiva Grai- 
nytė (Optika), Lietuvos muzi
kos ir teatro akademija.

Šiemetinė studentiška poezi
ja, R. Keturakio nuomone, 
traukia nuoširdumu ir atviru
mu, skaidrumu ir šviesa, ypa
tingai sūšvintančia šiandieni-. M 
niame kasdienybės triukšmeu 
V. Višomirskytė akcentavo spe
cifinę stilistiką - brūkšniais ko
duotus nutylėjimus, eksperi
mentus buitine leksika, išryš
kino atsiveriančias naujas inty
mumo erdves, netikėtai plyks
telėjusius tėvo, motinos įvaiz
džius. Originalumas ir drąsa - 
ryškiausi punktyrai, žymintys 
ne tik laureatų poetinius teks
tus. Gera žinia konkurso daly
viams - R. Keturakio, vyriau
siojo VDU leidyklos redakto
riaus, pažadas išleisti jaunųjų 
poetų kūrinių almanachą, pa
dėsiantį aiškiau pamatyti šian
dieninės poezijos judėjimą ir 
numatyti perspektyvas.

Dėkojant gerbiamiesiems me
cenatams Monikos Lembertie- 
nės ir Vitalio Lemberto rūpes
čiu įsteigtas jaunuosius poetus 
remiantis fondas), reikėtų pa
linkėti rašantiesiems drąsos ir 

polėkio, kitą rudenį vėl atve
šiančio į Kauną, Vytauto Di
džiojo universiteto Lietuvių lite
ratūros katedrą.

VDU Lietuvių literatūros 
katedra *



TURINYS — 2004 TURINYS — 2004 TURINYS — 2004 TURINYS — 2004 TURINYS — 2004
ĮVYKIAI ir žmonės

- Paskirta „Metų vertėjo krės
las” premįja — 03.06, #10;

- „Amerikiečiai pagerbė lietuvį 
dailininką” — 04.03, #14;

- „Iškeliavo..." — 04.03, #14;
-- „Poetės iš Čikagos vakaras 

Kėdainiuose” —10.02, #36;
Antanas Balašaitis: „Pedagogo J. 

Masilionio atminimui” — 03.27, 
#13;

Aleksandra Balčiauskienė: „Pri
simintas komp. Vladas Jokubėnas” 
— 05.29, #22;

Vytautas Balionas: „Nuo Lemon- 
to iki Panevėžio” — 02.07, #6;

Prof. hab. dr. Romualdas Baltru- 
šis: „Žymiam inžinieriui Kaziui 
Sekmakui — 85" — 10.30, #40;

Juozas Baužys: „Tautiškumo ir 
tapatybės išlaikymas” - 09.25, #35;

Danutė Bindokienė: „Mes — Lie
tuva” — 03.20, #12; „Išskrido su 
juodvarniais..." — 04.17, #16; „Ne
tekome uolaus bendradarbio” — 
05.22, #21; „Jautrus ir žaismingas 
pasakorius” — 06.26, #26; „Pasitin
kant XII Lietuvių tautinių šokių 
šventę” — 07.03, #27; „Kaip grei
tai, kaip greitai...” — 09.11,04; „Pa
skirtos 2004-ųjų m. JA¥ LB Kul
tūros tarybos premijos” — 09.18, 
#34; „Pasišventęs žurnalistikai” — 
10.23, #39; „Paskirtos Lietuvių ra
šytojų draugijos premįjos” — 11.06, 
#41;

Vytautas Bubnys: „Mes — Lietu
va”—03.23, #12;

Dalia Cidzikaitė: „Prof. D. Fur- 
monavičiaus paskaitos Čikagoje” — 
05.08, #19;

Dalia Cidzikaitė ir Daiva Litvins- 
kaitė: „51-asis Santaros-Šviesos 
suvažiavimas” —10.02, #36;

Rasa Cikatfttvičiūtė: „Susitiki
mai Druskininkuose” — 12.18, #47;

Jonas Česnavičius: „Donelaičio 
metai Karaliaučiaus krašte: — 
1106, #41;

Dr. Daiva Dapkutė: „VDU Gar
bės doktoratas kun. Vincui Valka- 
vičiui” —03.06, #10;

Regina Gasparonienė: „Ačiū di
džiajam lietuvininkui” — 05.01, 
#18;

Rima Marįja Girnius (Krišta- 
ponytė): „Bostono kultūriniai su- 
batvakariai” — 04.24, #17;

- „Lietuvis, Sorbonos universi
teto teisės daktaras” — 01.24, #4;

Birutė Janulevičiūtė: „Vytautas 
V. Landsbergis: pamąstymai iš pro- 
vincįjos” — 04.03, #14;

Juozas Jasaitis: „Mes — Lietuva 
(Ganytojas)” — 03.20, #12;

Vytautas A. Jonynas: „Prisime
nant Iloną Gražytę-Maziliauskie- 
nę” — 09.25, #35;

JPP; „XXII LB Kultūros tarybos 
premįjų šventė” — „Lietuviškos 
melodįjos iš Detroito” — 10.23, #39;

Bronius Juodelis: „Literatūrinė 
šventė Čikagoje” — 11.27, #44;

Vaclovas Juodpusis: „Adeodatas 
Tauragis” — 05.08, #19; „Antanas 
Sprindys" — 06.26. #26;

Egidįja Kaulakytė: „Vilniaus 
šviesuolių atminimas gyvas” — 
12.04, #45;

J. Kavaliūnaitė: „Vacio Kava
liūno žemės kelias ir palikimas” — 
05.22, #21;

Raimundas Kiršteinas: „Var
gonų šventė Rochester mieste" —
11.20, *43;

Libertas Klimka: „Pabaltįjo uni
versiteto atminimui” — 06.12, #24; 
„Paskirta Dr. Jono Basanavičiaus 
premįja” — 11.27, #44; „Knygnešių 
tėvo sukaktis” — 12.04, #45;

Ingrida Korsakaitė: „Knyga apie 
A. Tamošaičio gyvenimą ir kūrybą" 
— 04.17, #16;

Vytautas Kubilius: „Pagerbtas 
poetas” — 01.24, #4;

Ramunė Kubiliūtė: „50-oji Euro
pos lietuviškųjų studijų savaitė” — 
07.31, #31;

Vytautas V. Landsbergis: „Ver
denės mokytoja" — 10.02, #36;

Anatolįjus Lapinskas: „Metai be 
Antano Smolskaus birbynės čiul
bėjimo"—12.18, #47

Genovaitė Mačiūnienė: „Retas 
renginys Philadelphįjoje” — 07.10, 
#28;

Janina Masalskienė: „Amb. Ug
nės Karvelis biblioteka Vytauto Di
džiojo universitetui” — 05.08, #19;

MSP: „Santaros-Šviesos federa
cijos 51-asis suvažiavimas” — 
07.03, #27;

Bronius Nainys: „Susipynę keliai 
ir portretai" — 01.24., #4; „'Dai
navai’ tinka ir tango” — 04.24, #17;

Viktoras Nakas: „Dešimt metų 
be Stasio Lozoraičio” — 06.12, #24;

Algimantas A. Naujokaitis: „Syd- 
ney-Vilnius” — 01.17, #3; „Laurea
tų mintys” — 03.13, #11; „Knygų 
paradas” — 03.27, #13; „Humani
tarinių mokslų deimančiukai” — 
05.08, #19;

Doc. dr. Juozas Pabrėža” „Šiau
lių universiteto garbės daktaras” — 
06.05, #23;

Virginija Paplauskienė: „Mu
ziejus J. Zikarui prisiminti” — 
01.31, #5; „Lietuviškos vertybės 
yra anapus laiko” — 07.24, #30; 
„D. Augienės viešnagė tėvynėje” — 
07.24, #30; „Žodis turi magišką ga
lią" — 10.09, #37; „Kūryba tei
kianti džiaugsmą” —11.20, #43;

Petras Petrutis: „Atsisveikini
mas su dailininku” — 01.24, #4;

Stanislovas Poniškaitis: „Vinco 
Natkevičiaus penktosioms mirties 
metinėms” — 10.30, #40;

Kęstutis Pranckevičius: „Vėl pra
gydo ‘Poezijos pavasario’ paukštė”
— 06.05, #23; „Lietuva pagerbė 
dainingosios poezįjos riterį” — 
06.26, #26;

Vitalija Pulokienė: „Premijuoti 
išeivijos kutūros šviesuoliai” —
11.06, #41;

Marįja Remienė: „Amerikietis 
profesorius, lietuvių draugas" — 
04.03, #14; „XXII LB Kultūros ta
rybos premįjų šventė; „Kūrėjai — 
išeivįjos gyvybė” — 10.23, #39;

Akad. Zenonas Rokus Rudzikas; 
Valerijus Simulik: „Rezoliucija” — 
07.17, #29;

Aldona Rusęękaitė: „Poeto B. 
Brazdžionio palikirhas grįžo į Lie
tuvą" — 02.07, #6; „Gyvenimas rie
da pirmyn” — 07.31, #31;

Alė Rūta: „Mūsų draugė Monika”
— 06.19, #25;

Stasė E. Semėnienė: „Pasišven
tęs tėvynei ir tautai” — 02.21, #8; 
„Ambasadorės palikimas” — 02.28, 
#9;

Kazys Skaisgirys: „Alė Kalvai
tytė išėjo amžinybėn” — 06.05, #23;

Rimvydas Šilbajoris: „Apie Al
girdą Landsbergį” — 05.08, #19;

Ričardas Šileika: „Alfonsas Mal
donis: rašytojų balsas ir vaidmuo 
turėtų būti didesnis” — 06.12, #24; 
„Nebėra to begalinio laiko jausmo”
— 10.09, #37; „Apie poetų krepšinį, 
naują knygų derlių ir kitus oro rei
kalus: — 10.16, #38;

Audronė V. Škiudaitė: „Reąuiem 
Vytautui Kubiliui” — 02.28, #9; „Iš 
Vokietijos barakų į Vilniaus ba
roką” — 06.12, #24; „Siaurėja Di
džiulių giminės ratas” — 07.31, 
#31;

Edvardas Šulaitis: „Plačių už
mojų ir talentų jaunuolis” — 06.19, 
#25; „Grožiui skirtas gyvenimas"
— 09.24, #34;

Asta Svedlauskaitė: ,,’Dainavos’ 
dainų derlius” — 10.23, #39;

Milda Telksnytė ir Vygandas 
Ročkaitis: „Netekome knygnešių 
palikuonės” — 07.10, #28;

Laimutė Tidikytė: „Prisimintas 
Juozas Brazaitis” — 01.03, #1; „A, 
Aistienė — įspūdžiai iš Lietuvos” — 
07.17, #29;

Kun. Kęstutis Trimakas: „Sibiro 
kankinei skirti metai" — 01.10, 
#32;

Doc. dr. Stays Tumėnas: „Milži
nas iš Žemaitįjos” — 06.05, #23;

L. Vaičiūnienė: „Mūsų tautinių 
šokių istoriniai bruožai” — 07.03, 
#27;

Silvįja Vėlavičienė: „Kelionė per 
septynetą lietuvių išeivįjos vargo 
metų” — 07.17, #29;

Birutė A. Vindašienė: „Rasos 
(Poskočimienės) meilė tautiniam 
šokiui” — 10.23, #39;

Pranas Visvydas: „Šokių įelekt
rintoje erdvėje” — 05.29, #22;

Vidmantas Vitkauskas: „Į laisvę 
fondo XIII studįjų savaitė” -r 
09.04, #32;

Vytautas Volertas: „Stasys Barz- 
dukas ir JAV Lietuvių bendruo
menė” — 01.13, #1;

Vytautas Voveris: „Kokį akmenį 
pakeliu, tokį ir nešu" — 03.20, #12; 
„Čia mūsų žemė” — 03.20, #12;

Algis Zaboras: „Niekad nenusto
sime Tavęs mylėję” — 12.18, #47;

ĮVAIRIOS TEMOS

- „2004-ieji: Kalbos ir knygos 
metai” — 01.17, #3;

Kristina Bareikienė: „W. Urban 
ir LTSC darbai pripažinti Lietuvo
je” — 03.06, #10;

Prof. dr. Viva Bartkutė: „Lietu
vai žengiant į Vakarus" — 03.13, 
#11;

Dalia Cidzikaitė: „Kaip mokam, 
taip šokam” — 06.12, #24;

Mykolas Dranga: „Juo dar gali 
pasigirti Kaunas” — 04.17, #16;

Česlovas Grincevičius: „Perkū
nija” — 06.26, #26;

Birutė Janulevičiūtė: „Demo
kratiškumo pamoka Folkehojskole”
— 07.31, #31; „Dviejų savaičių de
mokratiškumo pamoka Folkehojs
kole” — 09.04, #32; „Ramaus mies
telio gyvenimo versmė” — 09.18, 
#34;

Algimantas Katilius: „Vieno 
rankraščio pėdsakais” — 10.16, 
#38;

Julius Keleras: „Apie naująjį Vil
nių” — 04.03, #14; „Graffiti: menas 
ar šiukšlės?” — 04.10, #15; „Lie
tuva: pilietinė visuomenė?” — 
04.24, #17; „Nieko naujo ir po šian
dienos saule” — 05.01, #18; „Kova 
su vėjo malūnais kartais savaime 
yra vertybė” — 05.08, #19; „Apie 
Vilniaus sankryžų vaikus” — 
05.15, #20; „Paulius Jurkus — 
širdies ir kultūros žmogus” — 
06.05, #23; „Pokalbis su dr. Silves
tru Gaižiūnu” — 09.11, #33;

Libertas Klimka: „Senovinės tar- 
pušvenčio pramogos” — 01.03, #1; 
„Užgavėnių papročių kilmė” — 
02.28, #9; „Lietuviškieji Velykų pa
pročiai” — 04.10, #15; „Kregždės 
diena — Šeštinės” — 05.22, #21;

Laima Krivickienė: — „Skelbia ir 
kviečia į būrį" — 06.12, #24;

Ramunė Kubiliūtė: ,,’Grandis’ 
švenčia 45-ąjį jubiliejų” — 05.01, 
#18;

Anatolįjus Lapinskas: „Lietuvos 
kryždirbystė ir dainų šventės” — 
06.19, #25;

Vytautas V. Landsbergis: „Apie 
Gotlandą, Tarkovskį ir trolius” — 
12.18, #47

Algimantas Leleišius: „Tauro 
muziejui 10 m.” — 02.07, #36;

Algimantas A. Naujokaitis: 
„Knygnešys Juozas Masiulis” — 
04.17, #16;

Stasė Petersonienė: „Iš Lietuvių 
rašytojų draugijos veiklos” — 
07.10, #28;

Aldona Ruseckaitė: „Ar būtina 
nusilaužti koją, šokant per tvorą?”
— 01.17, #3;

Violeta Rutkauskienė: „Kara
liškieji Jogailos antspaudai — I 
dalis” - 05.15, #20; „Karališkieji ' 

Jogailos antspaudai — II dalis" — 
07.17, #29;

Gintaras Šidlauskas: „Apie ti
kėjimo kankinę, sekuliarų politinį 
veikimą ir vienos knygos kata
likišką statistiką” —12.11, #46;

Gražutė Šlapelytė Sirutienė: 
„Meilė žodžiui ir lietuviškai kny
gai" — 12.04, #45;

Audronė V. Škiudaitė: „Vilniuje 
saugomas išeivių kūrybos paliki
mas"—07.17, #29;

V.A.J.: „Sučičinskintas Batra- 
šaitis" — 01.03, #1;

Algimantas Zolubas: „Amžinoji 
ugnis teliepsnoja meile savo tautai”
— 11.27, #44;

RELIGIJA, FILOSOFIJA

Kun. Robertas Grigas: „Malda
knygė ir Lietuvos išsilaisvinimas”
— 09.18, #34;

Sės. Ona Mikailaitė: „Kristaus 
kančios drama” — 02.28, #9;

Kun. Viktoras Rimšelis, MIC: 
„Kristus prisikėlė iš numirusių* — 
04.10, #15;

Kęstutis A. Trimakas: „Kristaus 

kančia šių laikų žiūrovams” — 
04.10, #15.
MOKSLAS

„Šiltai sutikta lietuvių muzi
ka” — 02.21, #8;

Vytautas Bieliauskas: „Globa
lizacija, tautiškumas ir tapatybė”
— 09.11, #33;

Tomas Butvilas; „Pedagogų ren
gimo ypatumai” — 02.14, #7;

K. Kryževičius: „Genocidas ir sa- 
tanistinė religija”«— 01.17, #3;

Vytautas Miklaševičius: „Pami
nėta Karaliaučiaus universiteto 
įkūrimo sukaktis” — 09.04, #32.

LITERATŪRA IR KALBA

Danutė Bindokienė: „Jis atrado 
raktą nuo liaudies lobių skrynios”
— 07.24, #30;

Dalia Cidzikaitė: „10-oji Baltų 
studįjų konferencįja” — 09.04, #32;

Mykolas Dranga: „Lenkija, Vo
kietija, Prancūzįja: trįjų literatūrų 
ryšiai” — 05.08, #19;

Juozas Jasaitis; „Prozininko ke
liai" — 03.20, #12;

Antanas Klimas: „Lietuvių pa
vardės, kilusios iš gyvenamosios 
vietos” — 03.20, #12; „Svarsto lie
tuvių kalbos ateitį" — 10.09, #37;

Libertas Klimka: „Vertingas bal
tų kultūros šaltinis” — 04.24, #17; 
„Spaudos atgavimo, kalbos ir kny
gos diena” — 05.08, #19;

Džiuljeta Kulvietienė: „Maža 
tauta su dideliu žodynu" — 04.17, 
#16;

Rūta Kuncienė: „Spaudos drau
dimas Lietuvoje 1864-1904 m.” — 
04.24, #17;

Algirdas Landsbergis: „Lietuviš
kos novelės prancūzų kalba” — 
03.27, #13;

Vytautas V. Lapdsbergis: „Apie 
vaikus ir literatūrą vaikams” — 
02.14, #7; „Apie Maikų literatūrą”
— 10.23, #39; , n/g .

Algimantas jĄ. Naujokaitis: 
„Gimtoji kalba — stipriausias tau
tos pamatas” — 01.10, #2; „Lietu
viškos spaudos atgavimo sukak
čiai” — 02.14, #7; „Gyvoji litera
tūra” — 02.28, #9; „Nuo Homero 
iki V. Papievio” —03.06, #10;

Tomas Pabedinskas: „Knyga, 
skirta lietuvių literatūrai” — 10.09, 
#37;

Vitalija Pulokienė: „Išleidžiamas 
J. Švabaitės romanas” — 01.24, #4;

Rita Repšienė: „Tęsiant Jono Ba
lio publikacijas” — 07.24, #30;

Kun. Viktoras , Rimšelis, MIC: 
„Lietuvių kalbos istorija” — 02.14, 
#7;

Dr. Irena Smetonienė: „Lietuvių 
valstybinė kalba: tikrovė ar vaiz
duotė”—01.10, #2;

A. V. Škiudaitė: „Iš meilės ir 
skausmo gimusios eilės” — 01.03, 
#1;

Arvydas Šliogeris: „Humanistika 
ir lietuvių kalba” — 01.10, #2;

Elona Vaišnienė: „Shakespeare 
lietuviškai” — 05.22, #21;

Vytautas Volertas: „Šaltis” — 
05.22, #21;

Milda Zinevičiūtė: „Spaudos at
gavimo šimtmetis" — 05.15, #20;

Zigmas Zinkevičius: „Paminklas 
išnykusiai Zietelos lietuvių kalbai”
— 09.04, #32;

Algimantas Zolubas: „Jų dėka 
Lietuva iki šiol gyva” — 05.15, #20.

MENAS

Monika Bončkutė: „Broliai Zhou
— meditacįja keturiomis rankomis”
— 12.11, #46;

Goda Giedraitytė: „Spalvota Er
nesto išpažintis" — 06.05, #23;

Jadvyga Godunavičienė: „Tapy
tojai individualistai” — 01.03, #1; 
„Algimantas Kunčius fotografuoja 
Vilnių" — 05.08, #19; „Kunigo fo
tografuos” — 05.22, #21; „Dvi paro
dos Genocido aukų muziejuje” — 
06.12, #24; „Nepaprasto kolorito 
meistras” — 06.12, #24; „Sielos 
Golgota ir šviesa” — 07.24, #30; 
„Šv. Kazimiero garbinimas ir iko- 
nografįja Lietuvoje" — 10.30, #40;

Catherine Jacobi: „Žvilgsnis į at
eitį, mintys apie praeitį" — 01.03, 
#1;

Kristina Jokubavičienė: „Pr. 
Domšaičio paveikslai Diuseldorfe”
— 03.27, #13;

Bronius Juodelis: „Amžinybės 
ženklų kūrėjas" — 06.19, #25;

Laima Krivickienė: „Graži dova
na meno mylėtojams" — 03.06, #10; 
„Dailininkė kuria odos meno pa
saulį” — 03.06. #10 paveiksluose ir 
poezijoje viskas įmanoma” — 03.13, 
#11; „Pirmoji paroda” — 03.27, 
#13; „Tekstiliniai paveikslai” — 
04.17, #16; „Lietuvių dailės klasi
kas Čikagos pašonėje" — 05.01, 
#18; „Fantazija atveria kūrybai 
vartus” — 05.29, #22; „Kūryba — 
vaistas nuo gyvenimo negandų —
11.13, #42;

Anatolijus Lapinskas: „Nidos ek- 
spresįja atkeliavo į Vilnių" — 
11.20, #43;

K. V.: „Paroda Lietuvos ambasa
doje” — 01.24, #4;

Vida Mažrimienė: „Saulėta kraš
to vaizdžių mozaika” — 01.20, #2; 
„M. K. Čiurlionis garsina Lietuvą”
— 01.10, #2;

A. Naujokaitis: „Veidai ir min
tys” — 01.03, #1;

Tomas Pabedinskas: „Tarptauti
nio projekto pabaigtuvės” — 11.13, 
#42;

Petras Palys: „Liko nenusakomai 
stipri gyvybės jėga" — 04.17, #16; 
„Nepaprasta vidinė harmonija” — 
12.04, #45; „Nesvetima ji ir Lietu
voje" —11.20, #43;

Aldona Žemaitytė Petrauskienė: 
„Kultūros odė Paežeriuose" — 
06.26, #26;

Ričardas Šileika: „Iš draskos ga
mintas menas” — 07.17, #29; „Uk
mergėje liepos mėnesį buvo ‘Ak
mens amžius*” — 09.11, #33;

Elena Urbaitytė: „Dail. V. Kany- 
tės Batakienės tapyba” — 03.13, 
#11;

Milda Zinevičiūtė: „Laikas, kada 
grožis karaliauja” — 02.21, #8; 
„Sibiro tremtinio kūryba” — 06.26, 
#26;

Algimantas Žižiūnas: „Šį kartą 
fotografuos iš Danijos” — 12.04, 
#45;

POEZIJA IR APIE POEZIJĄ

Jonas Aistis: 06.26, #26;
Bernardas Brazdžionis: 07.10, 

#28;
Paulius Demikis: 06.19, #25;
Irena Gelažienė: 03.13, #11; 

12.04, #45;
Stasys Jonauskas: 10.16, #38;
Anątolįjus Kpirys: — 01.03, #1; 

01.24, #4; 02.14, #7; 0
4.24, #17; 05.29, #22; 07.31, #31;
11.27, #44; 12.18, #47;

Alfonsas Maldonis: 06.12, #24;
Rūta Marija: 01.03, #1;
Agnės Miegel: 05.01, #18;
Nijolė Miliauskaitė: 05.29, #22; 

10.02, #36;
Stasys Santvaras: 10.23, #39;

10.30, #40;
Liūnė Sutema: 09,18, #34;
Laimutė Tidikytė: „Buvo prare

gėjęs ilgesio akim” — 06.26, #26;
Alfonsas Tyruolis: 09.11, #33; 

10.09, #37;
Linas Umbrasas: 01.31, #5;
Rimantas Vanagas: 05.29, #22;
Paul Verlaine: 02.21, #8;
Aldona Veščiūnaitė: 01.17, #3; 

05.22, #21; 11.06, $41;
Stasys Yla: 05.15, #20.

MUZIKA, KONCERTAI

— „Dėmesio vertas debiutas” — 
02.21, #8;

Dalia Augūnienė: „'Dainos' choro 
sukaktis” — 07.03, #27;

Jolanta Banienė: „Sutarėm, tik
rai sutarėm” — 02.14, #7;

Danutė Bindokienė: „Jos muzika 
pakelia iki dangaus” —10.09, *37;

E.M.: „Vilniaus styginių kvarte
tas gastroliuos Š. Amerikoje” — 
10.16, #38;

Dįjana Giedgaudaitė: „Išdalinta 
rudens romantika” — 12.04, #45;

Jadvyga Godunavičienė: „Šeštieji 
sugrįžimai" — 05.15, #20; „Tebe
aidi piemenėlių muzika" — 12.11, 
#46;

Laima Krivickienė: „Valio talen

tingiesiems muzikams!” — 11.27, 
#33;

Ramunė Kryžauskienė: „Lietu
vių fortepijono pradininkai JAV” — 
05.15, #20;

Džiuljeta Kulvietienė: „Su Pa
žaisliu ateina vasara” — 06.05, 
#23;

Anatolįjus Lapinskas: „Skam
bančios Užpalių stygos” — 07.24, 
#30; „Lietuvių liaudies instrumen
tų skambesys neturi nutilti” — 
12.04, #45; „Aktorės laimė — pran
cūziškos dainos” — 12.04, #45; „Žo
lynai atvažiavo į Alytų” — 12.11, 
#46;

Ignas Medžiukas: „G. Gudaus
kienė — laureatė” — 01.31, #5;

P. Palys: „Laikau save lietuviu 
smuikininku” — 03.13, #11; „MET 
operoje dainuos Violeta Urmana”
— 06.26, #26; „Smuikininkas ir 
plokštelėje, ir žodyje” — 07.24, #30; 
„Iš operų pasaulio išskrido ‘Butter- 
fly’" — 09.11, #33;

PetraB Petrutis: „Pokalbis su pia
niste” — 07.24, #30;

Ričardas Šileika: „Vilniuje — vi
sos Lietuvos spalvos, dainos ir šo
kiai” — 09.04, #32;

Kazys Skaisgirys: „Žalia — tai 
laukų spalva” — 04.03, #14;

Irena Skomskienė: „Koncertai 
komp. Vlado Jakubėno šimtmečiui 
paminėti” — 06.19, #25;

V. A. Sužiedėlis: „Religinė muzi
ka iš Baltuos kraštų” — 04.03, #14;

Asta Svedkauskaitė: „Jubiliejaus 
varpams skambant” — 12.11, #46;

Audronė V. Škiudaitė: „Lietuvos 
kariūnai rengiasi Čikagon (1)” — 
02.14, #7; „Lietuvos kariūnai ren
giasi Čikagon (2)” — 02.28, #9;

Pranas Visvydas: „Stinga tin
kamų žodžių jo talentui apsakyti”
— 10.16, #38; „Dviejų kvartetų 
koncertai" — 11.27, #44;

Milda Zinevičiūtė: „Pažintinės 
akimirkos su Kinijos opera” — 
05.08, #19;

Audronė Žiūraitytė: „O. Narbu
taitė — skambus Baltuos balsas” — 
01.24, #4.

TEATRAS, FILMAI

Regina Balčaitienė: „Jeigu nerū
pėtum, motina tėvyne" — 03.13, 
#11;

Danutė Bindokienė: „Audrė Bu
drytė, Teatro premijos laureatė” —
11.06. #41;

Rima Krištaponytė Gimiuvienė: 
„Filmas apie Mariją Gimbutienę’
— 02.07, #6;

Jadvyga Godunavičienė: „Filma
vo Amerikos lietuviai” — 02.28, #9; 
„'Skrajojantį olandą’ režisavo ame
rikietė” — 05.08, #19;

Dr. Violeta Kelertienė: „Kiekvie
nas autorius numiršta, o skaityto
jas — amžinai gyvas” — 11.20, #43;

Vitalija Pulokienė: XI Teatro fes
tivalis, kultūrinių tradicijų tąsa” —
11.13, #42; „V. Valašinas: per šias 
dienas aš mačiau teatro” — 12.11, 
#46;

Liūda Rugienienė: „Į Detroitą 
sugrįžo lietuviškas teatras” —
11.13, #42;

Alė Rūta: „Los Angeles Dramos 
sambūris” — 02.21, #8;

Edmundas Simanaitis: „Tautos 
epo atspindys filme ‘Vienui vieni’"
— 03.06, #10;

Audronė V. Škiudaitė: „Sustab
dytos Čikagos lietuvių teatro istori
jos akimirkos" —11.13, #42;

Laimutė Tidikytė: „Krikščioniš
kojo teatro studija” — 02.07, #6;

Pranas Visvydas: „Intymus mo- 
nospektaklis" — 01.31, #5; „'Sezo
nų pauzės’ debiutas” — 02.28, #9; 
„Nuo vaidybos neišsisuksi” — 
04.24, #17; „Kai viskas vieningai 
susiklosto” — 05.01, #18.

LEIDINIAI

--. „K Trimako knyga apie jau
nimą ir tėvus” — 01.17, #3; „Kaip 
tik Velykoms! — 04.10, #15;

Danutė Bindokienė: „Mūsų tau
tos netektis" — 04.10, #15; „Poetė 
ieško šviesių minties blykste
lėjimų” — 05.22, #21; „Eilinės kas
dienybės neeilinės kronikėlės” — 

05.22, #21; „Angelų pasaulis pagal 
Algimantą” — 06.05, #23; „Menkas 
leidinys apie žymią asmenybę” — 
06.05, #23; „Iš po šmaikščios Kosto 
Ostrausko plunksnos” — 06.05, 
#23; „Naujas poezįjos rinkinys” — 
10.02, #36;

Stasys Goštautas: „Užrašai iš 
Vilniaus” — 09.25, #35; „Užrašai iš 
provincijos” — 11.06, #41;

Vaiva Grainytė: „Pasvirusios tik
rovės apkalta — neįmanoma” — 
10.02, #36;
- „Nauja Juliaus Butėno knyga”

— 03.27, #13;
Anatolįjus Kairys" „Naujas ‘Var

pas’” — 01.31, #5;
Antanas Klimas: „Benzovežiai ir 

degalinės Vilniuje” — 05.15, #20;
Romualdas Kriaučiūnas: „Mie

žiškiai — meno mėgėjų sostinė” — 
01.24, #4; „Nėra liūdnesnio vaizdo 
už tuščią sodybą” — 01.24, #4; „Ra
šytinis mons. Klemenso Gutausko 
portretas” — 04.03, #14; „Lietuvos 
katalikų universiteto steigėjas" — 
04.24, #17; „Trys ateitininkuos di
dieji” — 10.09, #37; „Gyvenu netur
tingai, bet prasmingai” — 11.27, 
#44;

Laima Krivickienė: „Vartai iš 
praeities į dabartį” — 04.24, #17;

Aldona Kvėdarienė: „Miškas ir 
mes” — 04.03, #14;

Kristina Lapienytė: „Nauja dr. 
Roberto Vito knyga” — 05.15, #20;

Algimantas A. Naujokaitis: „Ant
rasis antologijos tomas” — 03.13, 
#11; „Tautinei kultūrai ugdyti” — 
04.10, #15; „Kaimo kasdienybės 
žavesys” — 05.08, #19;

Tomas Pabedinskas: „Naujas iš
eivijos dailės tyrimo tarpsnis” — 
01.31, #5; „Kariuomenei skirta 
knyga” — 04.03, #14; „Vytauto Di
džiojo universiteto laikraščiui 10 
metų” —06.12, #24;

Petras Palys: „Sukaktuvinį žur
nalo numerį pasitinkant” — 11.27, 
#44;

Daina Paralskienė: „Daugybė 
nuomonių ir visos tinka" — 01.17, 
#31;

Asta Petraitytė: „Iš lietuvių iš
eivijos literatūros istorįjos” — 
03.27, #13;

Aldona Žemaitytė Petrauskienė
— „Tikėjimo ir meno spindesys” — 
09.18, #34;

Justinas Pikūnas: „Daugiau mei
lės ir entuziazmo konkretiems dar
bams” — 06.19, #25;

Kęstutis Pulokas: „Knyga apie 
mūsų istoriją” — 03.27, #13;

Stasė E. Semėnienė: „Tokio ir 
Lietuvoje neišleidžia” — 09.18, #34;

Edmundas Simanaitis: „Knyga 
pasirodė pačiu laiku” — 05.29, #22;

Ričardas Šileika. „Trys Jana
vičių knygos Rašytojų klube” —
11.06, #41;

Aldona Šmulkštienė: „Lietuvos 

istorįjos slinktis išeivįjos akimis” —
10.30, #40;

Edvardas Šulaitis: „Svarbus lei- ; 
dinys lietuvių teatro istorijai” —”
11.13, #42; „Komp. Juozo Bertulio 
bažnytinė muzika” — 11.27, #44;

Kun. dr. Kęstutis Trimakas: „Dr. 
J. Adomavičius: ‘Atgimkime gėriui*"
— 01.17, #13; „Kun. K. Palioko 
rinktiniai žodžiai” — 09.18, #34; 
„Kitokia knyga apie Mariją Peč- 
kauskaitę” —10.09, #37;

Dr. Stasys Tumėnas: „Knyga 
apie prof. Joną Račkauską” —
10.30, #40;

Silvįja Vėlavičienė:,.Aleksis Ran- 
nit — lietuvių kultūros bičiulis” — 
10.16, #38;

Pranas Visvydas: „Poezįja iš įvai
rių pastraipų” — 01.17, #3; „Poe
tiškai žvelgiant į daug ką" — 04.10, 
#15; „Dviejų moksleivių knyga" — 
09.25, #35; „Rimties ir komizmo 
sąveika” — 10.30, #40; „Lietuvio 
melancholįja Paryžiuje" — 11.20, 
#43; „Kelionė į lapkritį” — 11.27, 
#44;

Vytautas Zabielskas: „Sulaukė
me trečiojo tomo" — 02.21, #8;

Gaidelius Žemkalnis: „Lietuvos 
metraštis” — 02.21.#8;

Anatolįjus Žibaitis: „Motinos 
meilė laiškuose” — 11.20, #43;

Algimantas Žižiūnas: „Mes — iš 
Sūduvos” — 10.09, #37.
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