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Šiame numery:
Sofijos konferencija Sluckio veidrodyje. 
Visas gyvenimas pašvęstas tautosakai: 
su dr. Jonu Baliu kalbasi Elena Bradū- 
naitė.
Tęsiame diskusiją: Vatikanas II — tra
gedija ar palaima? Atsako: Vytautas, 
Volertas, Daiva de Sa Pereira ir Danutė 
Augienė.
Dvidešimt metų „Fluxus“ sąjūdžiui.
Iš moterų poečių kūrybos: japonių,kinių, 
rumunių, irakiečių ir norvegių eilėraš
čiai.
Su knyga iš Lietuvos: Normanai ir baltų 
kraštai.
„Draugo“ 1982 metų kultūrinio priedo 
turinys.

Sofijos konferencija Sluckio 
veidrodyje
„Literatūroje ir Mene“ vėl 

spragsi egzotiška retorika — 
Mykolas Sluckis dalinasi įspū
džiais iš ketvirtosios tarptau
tinės rašytojų konferencijos 
Bulgarijoje. Savo romanuose 
jis tiesė „laiptus į dangų“ ir 
„keliavo į kalnus“. Gyvenime 
jam pavyko įkopti į partinio 
rašytojo svajonių kalną: tapti 
nublatiniu delegatu tarptau
tiniuose suvažiavimuose. Sluc
kis šiandien Vilniaus Jevtu- 
šeiika: kelialapiai, apvalieji 
stalai, banketai, užsienio 
parduotuvės... Ar ne pras
minga rašytojo dalia „bran
daus socializmo“ sąlygomis?

Prieš penkerius metus pra
dėtos rašytojų konferencijos 
Sofijoje turi dvejopą paskirtį. 
Jomis tęsiamas dar Stalino 
pradėtas „taikos sąjūdis“, 
kurio tikslas įtraukti nekomu
nistinių šalių rašytojus į bend
rą „liaudies frontą“, kuris 
šūkiais dangsto militaristinę 
Kremliaus politiką. Tokių kon
ferencijų pagalba taip pat sten
giamasi perimti pasaulio rašy
tojų organizavimo iniciatyvą 
iš nuo Maskvos nepriklau
somų sambūrių, kaip Tarptau
tinis PEN klubas. Šios pastan
gos ypač pagyvėjo, nepavykus 
susitarti dėl tarybinių rašy
tojų sąjungos įstojimo į PEN 
klubą, kuris atsisakė pakeisti 
savo chartą, reikalaujančią iš
raiškos laisvės, ir prieš porą 
metų ypač užrūstino Maskvą, 
pasmerkdamas kultūrinę 
nelaisvę Pabaltijo šalyse.

Sluckio straipsnis apie Sofi
jos konferenciją skamba kaip 
grandiozinio filmo reklama: iš 
70 šalių suvažiuoja 140 ne tik 
savo parapijose, bet ir visame 
pasaulyje svarbių rašytojų ir 
vieningai pasirašo po atsišau
kimu, kviečiančiu meno 
žmones „netalkinti karo tiks
lams“ ir „tarnauti žmonėms“. 
Žvilgsnis į dalyvių sąrašą 
nepatvirtina Sluckio entuziaz
mo. Amerikos delegacijoje šiek 
tiek žinomas tik poetas 
William Meredith,* o apie 
tokius „literatūros korifėjus“ 
kaip „škotą Mamadejų ir 
Eltoną Feksą“ turbūt te
girdėjo jų šeimos ir giminės. 
Sluckis susitiko ir su kitu „už 
taiką kovojančiu rašytoju“ iš 

Amerikos — lietuvių kilmės 
Filipu Bonoskiu, kurio pagrin
dinis įnašas į literatūrą yra 
„Pravdos“ straipsnių kopi
javimas anglų ir lietuvių 
kalbomis. Ir kitose delega
cijose gausu senų kompartijos 
pakeleivių, Stalino taikos sam
būrių veteranų. Pasitaikė ir 
gerų intencijų rašytojų, kurie 
paprasčiausiai neturi nuo
vokos apie Maskvoje sureži
suotus propagandinius cirkus. 
Tačiau ankstesniosiose Sofijos 
konferencijose dalyvavę 
rimtesni amerikiečių rašytojai 
šį sykį pasiliko namuose.

Sluckis Sofijoje primena 
Baryšnikovą ar Nurejevą — jo 
kalboje kas minutę akrobatiš
kas šuolis. Pažvelkim tik į 
vieną pavyzdį iš daugelio. 
Sluckis — teisingai — tvirtina, 
kad vokiškasis nacionalsocia- 
lizmas ruošė ištisų tautų nai-. 
kinimo galimybes, niekinda
mas Rytų Europos tautų 
kultūrą, paskelbdamas tuos 
žmones nepilnaverčiais. Tą 
faktą jis apverčia aukštyn 
kojom ir paskelbia, kad tie, 
kurie kritikuoja maskvinį tota- 
.litarizmą ir tautų priespaudą, 
tuo pačiu „nepilnavertėmis“ 
laiko Rytų Europos tautas. 
Toks piruetas būtų susilaukęs 
ir Jozefo Gebelso plojimų. Iš 
tikrųjų, ištisų tautų, rasių ar 
visuomeninių klasių paskel
bimas „nepilnavertėmis“ yra 
esminis ir hitlerinio, ir sovie
tinio totalitarizmo bruožas. 
Užteko žmones pavadinti buo
žėmis, „liaudies priešais“ ar 
„buržuaziniais nacionalis
tais“ ir juos buvo galima 
masiškai naikinti, kaip Stali
no laikais, ar palaipsniui 
marinti, kaip dabar. PatBai 
Sluckis apie Sibire numarin
tuosius yra atsiliepęs su pa
nieka ir pašaipa. Ir šiuo me
tu konclageriuose kenčiantys 
lietuvių kovotojai už žmogaus 
ir tautos teises tarybinėje tau
toje lyginami su... atmatomis.

Beskaitant Sluckio įspū
džius apie Sofijos konfe
renciją, prisiminė ir 1941 metų 
birželis. Masinių išvežimų iš 
Lietuvos metu Sluckis vasa
rojo pionierių stovykloje, mir
gančioje Stalino paveikslais ir 

(Nukelta į 2 psl.)

Visas gyvenimas
Su dr. Jonu Baliu kalbasi 

Elena Bradūnaitė
vainikus: vienas nupintas iš 25 
tarnybos metų Kongreso bib
liotekoje, o antras iš gausių 
Tautosakos lobyno leidinių, 
kurių IX tomas kaip tik pasiro
dė lfi81 metais — Mirtis ir 
laidotuvės. Lietuvių liau
dies tradicijos. Pirmąjį tomą 
išleido Bloomingtone, India
noje, 1952 metais — Dvasios 
ir žmonės; Liaudies sak
mės. Po to buvo leidžiami ir ki
ti tomai. Štai visų jų sąrašas: 

Dvasios ir žmonės. Liau
dies sakmės. / Ghost and Men. 
Lithuanian Folk Legends 
about the Dead. Bloomington, 
Ind., 1951. 126 p.

Liaudies magija ir medi
cina./ Folk Magic and Folk 
Medicine. Lithuanian Incan- 
tations and Charms. Bloo
mington, Ind., 1951. 94 p. (Kai
na už 1-2: $3.00).

Suvalkiečių vestuvės./ 
Wedding Customs of Suvalkie
čiai. Cleveland, Ohio. 1953. 90 
p. $3.50.

Lithuanian Narrative 
___ Į Folksongs. A. Description of 

rodė, kad labai didelis dalykas Types and a Bibliography. Wa- 
Amerikoje išleisti lietuviškų shington, D.C., 1954. 144 p. 
dainų plokštelę. Tuomet irgi $3.50.
jau supratau, nors gal tik pa
sąmonėje, kad tas dainas dr. 
Balys užtiko, belankydamas 
senus lietuvius įvairiose 
Amerikos vietovėse, įskaitant 
ir Pennsylvanijos angliakasių 
rajonus. Gal tai ir mane pačią 
vėliau paskatino leistis pana- 
šion kelionėn, kada jau pati 
pasirinkau tautosakos mokslo 
sritį. Taigi, ir už savo karjeros 
svajonių sėkleles dalinai bu
vau ir esu dėkinga dr. Baliui.

Kai atsikrausčiau į Wa- 
shingtoną 1977 metais, teko 
kartu su dr. Baliu dirbti po 
Kongreso bibliotekos stogu. 
Nors buvom ir kituose pa
daliniuose, jis Slavistikos ir 
Rytų Europos skyriuje, o aš 
Amerikos Tautotyros centre 
(American Folklife Center), 
dažnai vis dėlto susitikdavom 
ir pasikalbėdavom abudu do- 
minančiom temom. Prieš me
tus dr. Balys išėjo į pensiją. 
Bet ir dabar susitinkam, kai jis 
aplanko biblioteką vienu ar ki
tu reikalu.

Išeidamas į pensiją, dr. Ba
lys nešėsi ir du pabaigtuvių

Dr. Joną Balį sutikau, kai 
buvau dar visai jauna mergai- 
itė, kokių 6-7 metų, ir mūsų šei
ma dar gyveno Baltimorėje. Tą 
susitikimą gerai atsimenu, nes 
tuo metu kaip tik buvom įsigi
ję dr. Balio surinktų lietuvių 
liaudies dainų plokštelę (Lithu
anian Folk Songs in the Uni- 
ted Statės, Recorded by Jonas 
Balys, Monography Series of 
the Ethnic Folkway Library, 
Album P1009; plokštelę dar 
galima užsisakyti iš Folkways 
Record 43 West 61st. St. New 
York, New York 10023). Jau 
tuomet labai mėgau dainas ir 
plokštelę kone pradildžiau 
grodama, kol išmokau visas 
dainas. Vieną dainą, “Volun- 
gėlė sakė čiūta, lakštingėlė sa
kė rūta...” mudu su broliu 
traukdavom duetu, kai tik kas 
paprašydavo ką nors padai
nuoti. Prie progos užtraukianti 
ją ir dabar.

Susitikimas su dr. Baliu man 
padarė didelį įspūdį, nes suvo
kiau, jog kalbuosi su tos plokš
telės dainų rinkėjų, ir man at- I

Du pokalbininkai — dvi tautosakininkų kartos: dr. Jonas Balys ir Elena Bradūnaitė.

Lietuvių daine-f- Ameri
koje. Pasakojamosios dainos 
ir baladės. / Lithuanian Folk- 
songs in America. Narrative 
Songs and Ballads. Boston, 
Lithuanian Encyclopedia Pub- 
lishers, 1958.XLII, 326 p. mu- 
sjc notes. $5.00.

Lietuvių dainos Ameri
koje. Antrasis rinkinys. Lyri
nės dainos: meilės, papročių, 
darbo, švenčių ir pramogų. / 
Lithuanian Folksongs in 
America. Second Collections. 
Lyric Songs of Love, Customs, 
Work, Feasts and Entertain- 
ments. XLI, 342, XII p. illus. 
“English Summary of Song 
Contents”: p. 326-342. Biblio- 
graphy: p. XXXI-XXXVI. SU- 
vęr Spring, Md. 1977. $8.00.

Lietuvių kalendorinės 
šventės. Tautosakinė me
džiaga ir aiškinimai./ Lithua
nian Calendar Festivals. Folk
lore Material and Comments. 
Silver Spring, Md. 1978. XIV, 
160, X p. $6.00.

Vaikystė ir vedybos. Lie
tuvių liaudies tradicijos./ 
Childhood and Marriage.

pašvęstas tautosakai

Tautosakininkas dr. Jonas Balys

Lithuanian Folk Traditions. 
Silver Spring, Md., 1979.X, 172 
p. $6.00.

Mirtis ir laidotuvės. 
Lietuvių liaudies tradicijos./ 
Death and Būriai. Lithuanian 
Folk Traditions. Silver Spring, 
Md., 1981. 150 p. $6.00.

Knygos įsigyjamos, rašant ir 
pinigus siunčiant šiuo adresu: 
Lithuanian Folklore Pub., 
1105 Chisvvell Lane, Silver 
Spring Md. 20901.

Taigi, minint pensijos pra
džią ir 30 metų Tautosakos Lo
byno leidimo sukaktį, susidarė 
gera proga pravesti pokalbį, 
kurį čia ir pateikiu. Bet prieš 
leidžiantis į klausimus ir atsa
kymus, trumpai pristatau dr. 
Balio biografijos bruožus.

Dr. Jonas Balys gimė 1909 
metais Panevėžio aps., Kupiš
kio vis., Krasnavos vs. 1928 — 
baigė Panevėžio mokytojų 
seminariją. Studijavo Kauno, 
Graco ir Vienos universite
tuose. 1933 — Vienoje įsigijo 
daktaro laipsnį. 1933-34 toliau 
gilino tautosakos studijas Hel
sinkyje, Suomijoje. 1933-35 Vy-

. tautos Didžiojo universiteto 
Etnikos katedros vyresnysis 
asistentas. 1935-44 Lietuvių 
Tautosakos Archyvo vedėjas. 
1942-44 Vilniaus universiteto 
docentas ir tautotyros kated
ros vedėjas. 1944-45 Tyrinė
jimo asistentas Deutsches 
Volksliederarchiv, Freiburge. 
1946-47 Tautosakos ir etnolo
gijos profesorius Pabaltijo uni
versitete, Hamburge. 1948-52 
Tyrinėjimų asistentas ir ins
truktorius Tautosakos Insti
tute, Indianos universitete, 
Bloomingtone. 1952-54 Arctic 
Institute of North America 
mokslinis bendradarbis. 1956- 
81 Baltic Area Specialist, Lib
rary of Congress.

*
— Kodėl pradėjote leisti tau

tosakinę seriją čia, Amerikoje?
— Iš meilės ir užsispyrimo. 

Lietuvoje įsteigiau ir sureda
gavau, o Lietuvių tautosakos 
archyvas išleido 7 tomus “Tau
tosakos darbų” serijos. Daug 
ką mes čia išeivijoje bandėme 
tęsti, ką darėme Lietuvoje. Iš 
Lietuvos atsivežiau nemažai 
tautosakinės medžiagos, nusi
rašytos iš minėto Archyvo rin
kinių, kuriam teko vadovauti 
apie 9 metus. Pririnkau naujos 
medžiagos čia iš Amerikos lie
tuvių. Norėjau, kad ta medžia
ga būtų prieinama kuo dides
niam asmenų skaičiui, kurie 
domisi tautosaka, ją studijuo
ja.

Ar esate patenkintas tuo sa
vo darbu?

— Pusėtinai. Čia, Amerikoje, 
negalėjau viso laiko skirti tau
tosakai. Galėjo mano darbai 
būti geresni, bet padariau, kas 
buvo tokiose sąlygose įmano
ma. V. Kavolis parašė “Met
menų” 43nr-y, kad savo tauto
sakos studijose aš užsiėmęs 
“lavonų preparavimu” *) Lai
kau tai komplimentu, nes yra 
ir tokių, kurie užsiima “tau-
, *) „Išeivijoje tautosakos studijo
se daugiausia pasidarbavo Jonas 
Balys. Tačiau šias studijas iš la
vonų preparavimo j mokslinio 
skrodimo lygį tepakėlė Algirdas 
Greimas...” (Vyt. Kavolis, Metme
nys, 1982, Nr. 43, psl. 167). 

tosakos lavonų gaminimu”, iš
galvodami nebūtus ir negali
mus dalykus (iš didelio 
rašto...), ką aš visados atmetu. 
Svarbiausias mano užsibrėž
tas tikslas buvo surinkti ir pa
skelbti pačią “tautosakinę ža
liavą”, be to, pasistengti, kad 
tie leidiniai pakliūtų į kuo di
desnį bibliotekų bei tyrimo 
įstaigų skaičių ir ten išliktų il
gam laikui. Manau, kad tai žy
mia dalimi man pasisekė. Vi
sos teorijos, mano ir kitų, gali 
būti klaidingos ir keistis.

— Ar susilaukėte paramos ir 
talkos šiam savo užsimoji
mui?

— Nedaug. Svetimi dažnai 
parodė daugiau susidomėjimo 
ir realios paramos, negu saviš
kiai. Tik pati liaudis nuošir
džiai bendradarbiavo. Inteli
gentija daugiausia liko 
abejinga. Nesistebiu. Juk mū
sų čia taip nedaug tėra, o plė- 
šomės į visas puses, vis no
rime ką nuveikti ir pasirodyti: 
čia ir literatūra, teatras ir mu
zika, dailusis menas, visokie 
tyrimo institutai. Visi leidžia 
knygas, nori susilaukti susido
mėjimo ir paramos. Iš pradžių 
tos serijos buvo spausdinama 
1000 egz., paskum nukrito iki 
700 ir 500 egz., o paskutinių 
dviejų tomelių išleista tik po 
300 numeruotų egz. Ir tie dar 
nėra visi išplatinti. Aiškus 
“prastas biznis”, ir kiekvie
nam paskutinių trijų tomelių 
išleidimui teko pridėti po apie 
tūkstantį dolerių.

— Ar ne todėl ir nutarėte tos 
serijos leidimą nutraukti?

— Ne visai taip. Subank
rutavęs nesu, tačiau pavar
gau. Man patinka vienas pos
melis iš Buomių “Kalevalos”: 
“Ir žirgams reik pailsėti, ilgą 
kelią greitai bėgus...”

— Ar jau visą turimą tau
tosakinę medžiagą esate pa
skelbęs?

— O ne! Iš Lietuvos turiu 
atsivežęs keturis storus sąsiu
vinius apdorotos medžiagos 
“Žemdirbystės papročiai ir ti
kėjimai”. Bet kasgi čia Ameri
koje mūsų tarpe domėsis žem
dirbyste? Iš Amerikoje 
prirekorduotų fonografo kas
pinų nurašiau į popierių storo
ką pluoštą, kurį pavadinau 
“Lietuviškos pasakos suaugu
siems”. Šie ir kiti mano ir kitų 
rinkėjų (pvz. suvalkietės U. 
Žemaitienės) rankraščiai bus 
saugomi “Tautosakos kamba
ryje” Putname, Conn., nes ten, 
susitaręs su ALKA Direktoria- 
tu, įsteigiau savotišką tau
tosakos archyvą. Ten jau nu
gabentos mano surinktos 
tautosakinės knygos apie viso 
pasaulio folklorą, kartotekos, 
mikrofilmai, kaspinai ir kase
tės, visokie dokumentai, visa, 
kas tik turi ryšio su tautosaka, 
jos rinkimu ir leidimu. Kas no
rės, galės ten pasėdėti ir pastu
dijuoti tą medžiagą nors ir po 
šimto metų.
— Esate pasidarbavęs ir bib

liografijos srityje. Kaip čia vi
sa tai atsitiko?

— Taip jau susiklostė, kad 
teko dirbti įvairius darbus: In
dianos universitete 4 metus, 
Arktikos institute 3 metus ir 

. paskutinius 25 metus Kong
reso bibliotekoje, Washing- 
tone. Svarbiausios pareigos 
ten buvo rūpintis Baltijos kraš
tų reikalais: atrinkti ir užsaky
ti knygas ir periodiką, teikti vi
sokią informaciją žodžiu ir 

(Nukelta į 2 psl.)
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Tęstame diskusiją: Vatikanas II
■U 4J-?Tv

vakarai ir savaitgaliai, bei trum
pos atostogos metuose. Taip atro
dydavo uždara dvasiškijOs “so- 
ciety”, todėl net Kristus šusilauk-

i tragedija ar palaima?

Penktadienis, 1982 m. gruodžio mėn. 31 d.

Skaitytojai atsako į klausimus:
1) ar gerai, kad Vatikano II suva
žiavimas įvyko? 2) kaip jis pakei
tė mūsų gyvenimą?^) i kur dabar 
jo šviesoje lietuviškąjį gyyęnįtųą davo „priekaištų". Žmofeaųš Sū-’ 
turėtume kreipti? naus naujieną Žmogui apie meilę

# pridengdavo rūkai.

Vytautas Volertas (Delrąn, , t Po Suvažiavimo mėginimai kal- 
( .bėris ir kartu melstis su kitais 

krikščionimis yra labai teigiami 
mos tai. Ar visi įvykiai, kurie mus _ _ __
išskyrė, buvo smerktini? Ar nėra ^o^pačiujr^c^rizmatin'to'tipo 
nė vienos Liuterio tezės, kurią ga- pergyvenimai labai mažai pri- 
limo nntniainri1) Aw VnėnKLit D X . .... _

Mano tėvų kartoje pastebėjau • / 
dvejopą atoliepį: 1) iš tautiškumo 
taško — apsidžiaugimą, turint pro
gą panaudoti lietuvių kalbą religi- 1 
nėse apeigose; 2) abejingumą — at- ■ 
stvėrimui, draugiškumui, 
iššaukiančiam net paliėtitną sve
timo žmogaus. Šis atsivėrimas bu
vo ir tebėra sunkiai vykdomas. Ar ' 
šis užsidarymas kyla iš lietuviško M 
‘santūrumo', ar gilaus asmeniško 
ryšiq sų religiją, lieka neaišku.

Sofijos konferencijai Sluckio 
veidrodyje

(Atkelta iš 1 psl. 
šūkiais apie didžiojo vado iš
mintį. Šią idiliją pertraukė pa
trankų gausmas ir gaisrų 
pašvaistės — Maskvos sąjun
gininkė, hitlerinė Vokietija, 
pradėjo invaziją. Po 1941 metų 
Sofijoje romanistas Sluckis 
kalba apie naujo karo grėsmę, 
bet jo išvedžiojimai apie taiką 
ir tarybinę santvarką neišeina 
iš Stalino šūkiais iškaišiotos 
pionierių stovyklos ribų.

Sluckio straipsnis ir jo Sofi
joje pasakyta kalba yra ryš
kūs „tarybinio baroko“ ar „no
menklatūros siurrealizmo“ pa
vyzdžiai, būdingi tarptautinė
se konferencijose dalyvaujan
tiems literatūriniams aparači- 
kams: plakatinės hiperbolės, 
estradinės emocijos, juodai- 
baltas pasaulis. Kremliaus ir 
Sluckio oponentai peni „bran
duolinę pabaisą-hidrą“, „šią 
klaikiausią iš visų bepro
tybių“. Jie taip apsvaigę nuo 
„beprotiškų idėjų“ ir jų apeti
tas toks „žmogėdriškas“, kąd 
jie — įsivaizduokit! — net 
drįsta protestuoti prieš 
„transkontinentinės reikšmės 
dujotiekį .Sibiras — Vakarų 
Europa“ “. Tos baisios nedo
rybės taip sujaudino Sluckį, 
kad jis pamiršo paminėti neofi
cialios taikos grupės persekio
jimus Sovietų Sąjungoje, į 
Europos ir Amerikos miestus 
nukreiptas tarybines branduo
lines raketas, puolimui paruoš
tas sovietines tankų divizijas 
vidurio Europoje ar okupa
cinę armiją Lietuvoje, Latvi-

Rheinisches Landesmuseum 
Bonna

„Gražioji Madona“ 
(ca. 1400)

vakijos žmogaus teisių sąjū
džio pasisakymai taikoB 
klausimu.

Tuos pasisakymus galima 
susumuoti šiais žodžiais: 
„Taika verta žmogaus orumo“. 
Savo rugpjūčio mėnesį pa
skelbtame laiške Olandijos 
Tarpbažnytinei taikos tarybai 
„Chartos 77 atstovai pritaria 
Europos „demilitarizavimui“ 
ir „sucivilinimui“, bet atmeta 
taiką bei pacifizmą bet kokia 
kaina ir nesutinka su nuolai
džiavimu diktatoriams, nes 
tada atsisakoma ginti žmogiš
kas ir kultūrines vertybes. Če
kų ir Blovakų žmogaus teisių 
gynėjai perspėja vakariečius, 
kad „nusiginklavimą bus 
mėginama apgaulingai išnau
doti, kareivius perrengiant 
kitokiomis — sakykim, poli
cininkų ar politinių aparačikų, 
uniformomis“. Todėl, pabrėžia 
jie, neužtenka demonstruoti ir 
protestuoti tiktai prieš karo 
pavojų, nes tuo būtų 
siekiama labai abejotinos 
taikos: „Autentiškas, orus ir 
taikingas gyvenimas neįmano
mas be esminių vertybių, 
kurias saugoti ir ginti yra 

j žmogaus paskirtis“.
Tiesdami ranką taikos veikė

jams Vakarų Europoje, čekų ir 
slovakų žmogaus teisių gy
nėjai prašo juos nepasiten
kinti veikla, nukreipta prieš 
branduolinį ginklavimąsi, bet 
imtis pastangų „išlaisvinti 
visus tuos, kurie yra kalinami 
ir persekiojami už žmogaus tei
sių gynimą, taikos ir bendra
darbiavimo puoselėjimą“. Šios 
Chartos 77 mintys sutampa 
su lietuvių tautinio ir religinio 
sąjūdžio reikalavimais. Jos 
yra akivaizdi priešingybė Sofi
jos konferencijos propagandi
niam orkestrui, kuriame 
antruoju smuiku iš Stalinei par
titūros grojo ir Mykolas 
Sluckis.

„Neturime būti atlaidūs 
tiems, kurie nūnai, infor
macijos ir knygų srauto amžiu
je, talkininkauja dezinforma
cijai, melui ir šmeižtams“ — 
griaudėjo Sluckis Sofijoje. 
Taip, jau ne pirmą sykį, rašy- 

, tojas savo paties žodžiais pa-
K.2.

N.J.):

1. Dvidešimt metų Katalikų Baž
nyčiai yra trumpas laikotarpis, ir 
Vatikano II suvažiavimo nutari
mų gal dar nespėta nei suprasti, 
nei įvertinti. Be to, iškelta ir svars
tyta daug klausimų, nutarimuose 
neminėtų, kurių ne vienas ateityje 
įsigyvendins. Jei tradicininkai ar dos? Ar negalima gyventi su Kris- 
jų grupės sunkiai priėmė kai ku
riuos pakeitimus Bažnyčios išori
nėje tvarkoje bei liturgijoje, jie Die
vo neužrūstino — išganymas 
ateina ne formalumų laiptais, bet 
žmogaus sąžinės rezonavimu Die
vo valiai. ...

Suvažiavimas atvėrė duris už
tvenktoms mintims apie prakti
kas^ kurių kelerios Bažnyčiai ypa
tingai garbės neteikė. Kas buvo 
anksčiau, kas yra šiandien drau
džiamų knygų indeksas? Ką neti
kinčiųjų porai reiškia vedybos 
prieš katalikų kunigą ir pastan
gas, kad valstybių pasaulinėje val
džioje nebūtų įvesta civilinė met
rikacija? Kodėl iš katalikų 
bendrijų (pvz. parapijų) adminis
travimo buvo išjungti pasaulie
čiai? Suvažiavimas nieko nesu
naikino, tik sujungė tiltais per 
įgriuvusias prarajas atskirtas ti
kinčiųjų dalis. Ne visos kliūtys iš
verstos, ne visi laimingi dėl kiek
vienos smulkmenos. Anksčiau po 
mišių sekmadieniais jausdavausi 
geriau, nes individualinę maldą 
labiau vertinau už masinę. Nesu 
linkęs labai dažnai komunijai. 
Mano manymu, tai arčiausias fi
zinis buvimas su Dievu, reikalau
jąs tinkamo dvasinio išgyvenimo, 
ne visada iššaukiamo protu. Nesi
džiaugiu, kai atsitiktiniai pa
kviestos moterys komuniją dali
na, o tuo metų -yieijąB arba _dų 
dvasiškiai klebonijoje pusryčiau
ja. (Kur šitai būtina — būtina!). 
Nuleidžiu galvą, kai girdžiu į žmo
nes atsigręžusio kunigo burnoje 
ostiją sutraškinant. Žinoma, tai 
vien formų suprastinimas, tačiau 
kiti ir formoje įžiūri prasmę.

Suvažiavimas nespėjo, mano 
manymu, atsakyti kelių svarbių 
klausimų. Ar žmogus, ieškojęs 
Dievo, jo neradęs ir dėl šito pergy
venęs, laikytinas netikinčiu? Ar 
Katalikų Bažnyčios ir kitų krikš
čioniškųjų bendrijų formalumai 
(net dogmos) pajėgia apspręsti, 
pagal Dievo valią, kas yra krikš
čionis? Ar krikščionybė mato mo
ralumo ir amoralumo tarpribį, ku
riame dėl prigimto.dvasinio stovio 
svyruoja sąžinė^ Daugeliui žmo-

*AI*

lime pateisinti? Ar Katalikų Baž
nyčios nenoras aiškintis nepaska
tino kitų atskalūnų, kurių daugelis 
jau ne teologijos žiūrėjo, bet nau-

tumi, truputį skirtingai galvo
jant? Ekumenizmas tarp i 
krikščionių yra tas pats, kas Baž- i 
nyčioje pasauliečių ir dvasiškių 
suartėjimas. , ;

3. Krikščionybės gimimas pagrin
diniai pakeitė senąją moralę. Mui
tininko ir fariziejaus sugretini
mas, vargdienio mažos aukos 
įvertinimas, gailestingumas at
gailaujančiam, “ajties už akį” įsta
tymo pasmerkimas, “duonos ir j 
žaidimų” idealo suniekinimas bu
vo visiškai nauja kalba. O nuo tų 
laikų žmogaus dvasinė pažanga 
beveik nejudėjo. Tad ir po Vatika
no II staigių žingsnių nesitikime. 
Sutverti bendruomeniniam gyve
nimui (šeima, tauta, žmonija), vi
sada prieš jį maištavome luomais, 
išdidumu, neBantaikomis, karais.

Pažinti bendruomeninę prigim
tį ir jai paklusti — svarbiausi ti
kinčiųjų ir netikinčiųjų dėmesio 
taškai, vedą dvasinėn pažangon. 
Ir Suvažiavimas šitai paryškino 
(dvasiškuos ir pasauliečių bend
ravimas, ekumenizmas). Bažny
čios visuotinumas įjungia Dievo 
malonėje iš žemiškojo gyvenimo 
pasitraukusius. Tai nemirštan
čios sielos logiška išdava, tobuly
bės galimumo ir Dievo, nepamirš
tančio aplinkos sąlygų, sąžinės, 
prigimties ir valios poveikių į gy
venimą, pripenimas.

Ne kelio žinojimas atveda prie 
tikslo, bet kelionė. Tikėjimas yra 
tik žemėlapis. Važiuoja jo neturin
tieji, važiuoja turintieji, ir negali
ma tvirtinti, kas atvyks, kas pa
klys. Jei f 
pakankamai išryškino Dievo ipą-

traukė mūsų vyresnę išeiviją. Baž
nyčios dvasioje perversmai irgi li
ko šiai vyresnei kartai peiktini bei 
nesuprantami. ' '

Mano karta subrendo jau 5 — 10 
metų po suvažiavimo. Mūsų gim
nazijos mokytojai buvo iš tų, ku
rie nusprendė palikti kunigystę, 
seserystę ir prisijungti prie seku
liarinio gyvenimo. Pašaukimų į 
vienuolyną sumažėjo matomai, o 
tarp lietuvių jie ant pirštų suskai
tomi. Tito pačiu daug mano am
žiaus yra atkritę nuo bažnyčios 
apeigų, nebelanko mišių, kitų pa
maldų, rekolekcijų. Kiti kaip tik 
labjau jungiasi prie sekuliarinių 
bažnyčios padėjėjų, dalyvauja 
charizmatinėse grupėse, atlieka 
misionierių darbą. Mūsų organi
zacijose kunigai bei vienuolės ak
tyviai prisideda. Tenka patirti ir 
jų žmogiškumą, talentus bei gabu
mus ne tik religinėje plotmėje. 
Vyksta religiniai būreliai, kuriuo
se gvildena klausimus visi, kreip
damiesi į vienuolį, kaip patarėją.

Aplamai nebejaučiu tos misti
nės pertvaros tarp savęs ir dvasiš
kių. Man tuo pačiu pasidaro leng
viau priimti jų žmogišką pusę ir 
tuo labiau respektuoti jų žinias bei 
pasišventimą. dvasiniuose reika
luose.

tikinčiojo ir abejojančio atžvilgiu. 
Mūsų tautoje buvęs nuo devynio
liktojo šimtmečio likęs antagoniz
mas baigia nykti, ir šį vyksmą tu
rėtume s p a r t i n ti. , • , T a i 
bendruomeninė pareiga Dievui—- 
nei pažįstamam, nei svetimam ke
leiviui takų nemaišome, bet juos 

, nurodome, ypač sunkiame ir svar
biame kelyje tobulėjiman.

; nių, už Katalikų Bažnyčios ribos . .
esančių, šie klausimai yra aktua- Daiva de Sa Pereira (New

. Bedford, Mass.).'—

i

3. Asmeninėje’ plotmėje turėtu
mėm tęsti toliau šį religijos priar
tėjimą prie kasdieninio gyvenimo. 
Krikščioniškumas paliečia mus 
kiekvieną sekundę — yra gyvas ir 
aktualus gyvenimo principas.

Visuomeninėje plotmėje turėtu- -važiavimo. ijlĮf; • ■ 
mėm priartėti daugiau prie para*'"' 
pijų. Turėtumėm prisijungti akty
viau prie , religinių apeigų. Po 
bažnyčios stogu visos organizaci- 

Suvą^im^v > jungiasi k vartų meldžiasi.

.\,popięžįąus apsilankymo 
lonės veikimą visam pasauliui, ka- Amerikoje jautėsi nusivylimas, 
talikas negali skirtingai laikytis tos prieš dvidešimt metų uždegtos 

„ ■ energijos užtroškimas. Gimdymų 
kontrolės, skyrybų bei celebato 
klausimai lieka nepatenkinamai 
atsakyti. Esame priartėję prie ki
tų krikščionių. Gal pažvelkime į jų

Danutė Augienė (Chicaga):

1. Kad Vatikano II suvažiavimas 
įvyko — gerai, tik negerai, kad jis 
įvyko taip negreit po pirmojo, vy
kusio 1869 ir'dėl karo nebaigto su-

Vatikano H susirinkimas, anot 
Pauliaus VI”.;f yra aktas, kurią at
veria naujus nuostabius kelius pa
čiai Bažnyčiai ir jos vidiniam išsi
vystymui”. “Jo nurodymai yra 
nurodymas visiems mums, kaip 
gyventi Kristaus Evangelija ir 
kaip ją skleisti žmogui, savo proto 
genijumi užkariaujančiam erd
ves, bet vis labiau paklystančiam 
savo kelyje į Dievą”, rašo “Krikš
čionis Gyvenime” leidėjai I tomo 
pratarmėje.

* < ;' "fiu ,'’ i- »• •’ »'• * V »/ f * y *
atsakymus šiems klausimams Susirinkimo tikslas — telkti vi-

- rimčiau. Praėjo 20 metų, ir jaučiasi | gus žmones į Bažnyčios šeimą, nes 
nepasitenkinimo kunkuliavimas. Dievas nori: “... kad visi žmonės 
Ar ne laikas kįtąm sukrečiančiam batų išganyti ir pasiektų tiesos pa- 
suvažiavimuį? žinimą, kad taptų artimi vienas ki-

. tam, kad skirtų klaidą nuo klys- joje ir Estijoje, 
i tančio...” Susirinkimas išdėstė, 
koks vertingas yra žmogaus as
muo, tiek pavieniai, tiek bendruo
meniškai, akcentuoja žmogaus at
sakomybę prieš brolius ir istoriją, 
ragina palaikyti glaudų ryšį su sa
vo meto žmonėmis^ .tobulai pažin
ti kultūroje pasireiškiančią jų gal
voseną bei jausmus. Pastoracijoje 
pataria reikiamai pripažinti ir pa
saulietinių mokslų atradimus.
2. Jei anksčiau turėjome griežtą 
hierarchinę Bažnyčią, po Vatika
no II susirinkimo ji tampa bend
ruomenine. Baimė virsta pagar
ba, supliuško privilegijuotieji 
luomai, išnyksta atokumas.

I

.J- KataUkų Bažnyčia ųpksčiau bu- .,L Vatikano II suvažiavimas tebu
vo sugrupuota į tris laiptiis: Vati
kanas bū kąrdinoldis; vyskupai su 
kūnigaik^tikihtiėji. Infėrinąčija te-

9 kėjo viena kryptimi, pakalniui, tad 
^kultūrinė politinė, socialinė žmo- 

ugaus patirtis Bažnyčios nepersun- 
hkė. Tarp laiptų atsirado dideli tar- 
Įpai, ir tik paskutinių penkių 

. dešimčių metų istorija rodo, kad 
Bažnyčios potvarkiai, poelgiai, pa
sisakymai, lięčią kasdieną, buvo 

“atitrūkę nuo realybės. Išorės tem
peratūra nematuojama viduje 

^esančiu termometru, o Bažnyčios 
o sluoksnių uždarumas šitai bandė 

vykdyti.
Po Suvažiavimo pradeda atsi

gauti visuotinumas. Bažnyčia gal 
praras klases ir taps viena šeima, 
kurioje atvirumas yra laukiamas 
.ir atlyginamas bendru narių ger
būviu. Kai pasidalinamą žiniomis 
apie laimėjimus ir nesėkmes, 
sprendimai esti teisingesni. Feo
dalizmas visada stokojo bendrų tikėjimo procesą ligi pagrindų. 

. interesų, kad klebonijoms, vysku- 
»pų rezidencijoms ir Vatikanui 
x esant pilimis, o pasauliečių na

mams — paprastuolių trobomis, 
Kristus negalėjo būti lengvai su
prantamas. (Lietuvoje ir išeivijoje 

" lietuviai kunigai Šia prasme buvo 
“(ir yra žymiai pažangesni). Dva- 
- siškija nebuvo vertinama pagal 
: pareigas ir atsakomybę, bet pagal 
c užimamą poziciją. Sunkiai pasi- 

aukojančių idealistų arti nematy- 
. darni, žinojome, kad kunigai dau- 
. giau pavažinėja, dažniau pailsi, 

kai mūsų laukdavo 40 valandų 
darbo savaitė, namų ruošos pilni

vo natūrali šio amžiaus išraiška. 
Šis šimtmetis pasižymi, žmonijos 
suartėjimu, žmogaus teisių bei sa
vigarboj ieškojimui Nyksta kultū
rų bei turto sukurti skirtumai. Va
tikano II suvažiaviiiias prie šiuo
laikinių vėjų aktyviai prisijungė. 
Kai suvažiavimas vyko, buvau pa
kankamai jauna, kad man šio su
važiavimo prasmė susikoncentra
vo į vieną “reformą”, būtent, 
mišiose naudojimą tikinčiųjų sa
vos kalbos. Jau gimnazijoje pa
aiškėjo ir kita išdava — Katalikų 
Bažnyčios pripažinimas kitų 
krikščioniškų religijų vertės. Šis 
draugiškumas ir katalikiškumas 
man buvo labai priimtinas ir su
prantamas.

Tačiau žinau, kad suvažiavi
mas sukrėtė daug žmonių, paveik
damas savaip kiekvienų kartą. įs
kilo klausimų, liečiančių mūsų

Daug kam vyko vidinis pervers
mas, kuris gal ir nenorom paveikė 
asmeninę bei visuomeninę brendi
mo sąvoką.

Mano gyvenime šio suvažiavi
mo pasekmės buvo be galo svar
bios ir pagrindinės. Dėka šio su
važiavimo mano pažiūros į šeimą 
bei pasaulį buvo peršviestos tole
rancija, krikščioniškumu bei atvi
rumu.

2. Kadangi aktyviai dalyvavau lie
tuvių visuomeniniame gyvenime, 
dėl suvažiavimo nutarimų teko pa
tirti įvairių reagavimų.

’ ’O
Vytautas Kaėuba Kryžiaus kelių stotis (Kennebunkporte). 

Nuotr. V. Maželio

Atsukus altorių ir kunigą į žmo
nes, pasigirdo suprantama kalba. 
Eucharistijos auka tapo visų da
lyvių aukojamoji apeiga, bendrai 
išgyvenama. Skaitomos maldos 
dalyviams palieka gyvenimo gai
res likusiam dienos metui. Atida
rytos Biblijos lobynų durys. Ligi 
šiol šv. Mišių skaitiniai, kad ir 
kaip dar juos prisimindami žavi
si lotynų kalbos gerbėjai, pra
skambėdavo tik kaip melodingų 
garsų skambesys, neatverdamas 
prasmės.

Jei anksčiau šv. Raštas buvo 
daugeliui neleidžiama skaityti 
-knyga, tinkanti tik išrinktiesiems 
ir pateptiesiems, dabar šv. Raštas 
tampa (bent taip turėtų būti) pa
grindine kiekvieno tikinčiojo kny
ga, maistu, nes: “...nepažinti šv. 
Rašto, reiškia nepažinti Kris
taus”.

“Uolus rūpinimasis liturginiu 
ugdymu ir atnaujinimu pagrįstai 
yra laikomas tarsi ženklu, rodan
čiu Dievo planą mūsų laikams, 
tarsi šv. Dvasios skriejimu per vi
są Bažnyčią”. Vatikano II susi
rinkimo nutarimuose pasauliečiai 
yra kviečiami įsijungti į pačios 
Bažnyčios misiją nešti išganymą. 
Pasauliečiai esą tarsi raugas, ga
lįs prisidėti prie pasaulio pašven
tinimo, nes”... bendra narių kilny
bė, bendra vaikų malonė”. Visi 
pasauliečiai turi garbingą parei
gą dirbti, kad Dievo suplanuota
sis išganymas vis daugiau pasiek
tų visus kiekvieno meto ir 
kiekvienos vietos žmones. Todėl 
jiems turi būti visur atviras kelias 
aktyviai prisidėti prie išganingo 
Bažnyčios darbo.

3. Tad, norėdami, kad Bažnyčia to
bulėtų, plistų, augtų ir stiprėtų, tu
rime patys stengtis gyventi tobu
lai ir įsijungti, kaip esame 
kviečiami, į Bažnyčios misiją. Jei 
ko reikalaujame iš kitų, pirmiau
sia — reikalaukime iš savęs.

4

(Bus daugiau)
Ui

I Sofiją Sluckis atvyko su 
gausia sovietinių rašytojų dele
gacija, kuriai vadovavo N. Fe- 
dorenka, Stalino auklėtinis, 
1968 metais suvaidinęs svar
bų vaidmenį Čekoslovakijos 
invazijoj. Nei Fedorenka, nei 
Sluckis Sofijoje neužsiminė 
apie tai, kad uždraustų čekų ir 
slovakų rašytojų sąrašas šian
dien žymiai ilgesnis, negu na
cių okupacijos laikais; kad žy
miausieji čekų autoriai buvo 
priversti emigruoti; kad čekų 
literatūra vegetuoja. „Taiką 
mylinčių“ rašytojų suvažia
vime liko nepaminėti ir Charta 
- 77 pasivadinusio Čekoslo- j smerkė save patį.

Pokalbis su dr. Jonu Baliu
(Atkelta iš 1 psl.) 

raštu, na ir bendradarbiauti 
bibliografijos projektuose. 
Kongreso biblioteka išleido tris 
mano paruoštas bibliografi
jas. Paskutinė ir stambiausia 
yra “Lithuanian Periodicals in 
American Libraries: a union 
list” (turėtų išeiti už kokio mė
nesio). Be to, Lietuvos Tyrimo 
institutas 1961 m. išleido mano 
paruoštą knygą “Lithuania 
and Lithuanians: a seleeted 
Bibliography”, kuri buvo pa
ranki visiems, kol susilaukė
me naujesnės ir stambesnės 
Kantautų knygos “A Lithu
anian Bibliography” (1975 m., 
su' papildomu tomu 1979 m.) 
Yra dar tarptautinė “Volks- 
kundliche Bibliographie”, ku
riai lietuvišką tautosakinę me
džiagą teikiu jau nuo 1935 
metų. Ten viskas yra įtrauk
ta, kas liečia lietuvišką etno
grafiją ir tautosaką visomis 
kalbomis, paskelbtą Lietuvoje 
ir užsieny. Iš Lietuvos medžia
gą tai bibliografijai neseniai 
pradėjo teikti Milius, tad Lie
tuvai ten atstovaujama gerai.

— Kaip žiūrėti į tautosakinę 
veiklą šių dienų Lietuvoje?

— Svarbiausia, kad išliko 
nesunaikinti Tautosakos ar
chyvo rinkiniai, kurie dabar 
pavadinti Lietuvių tautosakos 
rankraštynu. Lietuvių tauto
sakos archyvas degreduotas, 
nebėra savarankiška įstaiga, o 
tik Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto sektorius. Pirmai
siais pokario metais buvo lei
džiama daug propagandinio 
balasto. Paskutiniais dešimt-

mečiais yra išleista ir gerų vei
kalų: perspausdinti kapitali
niai seni leidiniai, kaip Juškos 
dainos, leidžiami dainų ka
talogai, pradėtas kapitalinis 
dainų tekstų leidimas, pasitai
ko ir neblogų studijų. Mano pa
vardė ten dažnai minima, vis 
prisegant “buržuazinio folk
loristo” titulą, ir ieškoma prie
kabių, kurios dažnai yra labai 
naivios.

— Iš bibliografijos, paskelb
tos “Lobyno” 8 tome, matyti, 
kad esate išspausdinęs dau
giau kaip dvidešimt knygų ir 
kelis šimtus straipsnių įvairio
mis kalbomis. Ar nenumatote 
išleisti kokius du tomus rinkti
nių savo raštų, kaip dabar yra 
įprasta ?

— Šito tai nesiruošiu daryti. 
Būtų didelis galvosūkis, ką at
rinkti, kas yra svarbu ir turi iš
liekančios svarbos, o kas turė
jo tik laikinos reikšmės. Tad 
tegul sau skaudina galvą kiti, 
man jau gana.

— Kaip atrodo, į tautosaką 
esate įdėję ne tik daug darbo, 
bet ir nemaža savo lėšų. Maž
daug kiek?

— Išeivijoje “Lobyno” lei
dimui ir Tautosakos kambario 
rengimui išleidau apie 10,000 
dol. Kai buvau naujakurys, 
mūsų tautosakos rinkimo ir lei
dimo reikalams gavau iš 
amerikiečių institucijų 2,100 
dol. ir iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos 250 dol. paramos. 
Honorarų už tautosakinius 
raštus (daugiausia nelietuvių 
kalba) esu gavęs apie 900 dol. 
Tai tokia statistika.
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20 metų FLUXUS
Wiesbadeno mieste, Vakarų Vo- 

-£ kietijoje, 1982 m. lapkričio 14 d. pa- 
sibaigė paroda, pažymėjusi 
FLUXUS sąjūdžio dvidešimtmetį. 
Parodon suvažiavo beveik visi 

' 1962-jų metų festivalio dalyviai, 
dailininkai, poetai, muzikai. Kai 
kurie jų jau yra pasiekę platesnio 
pripažinimo, pavyzdžiui avangar- 

8' do kompozitorius John Cage, vi
ii deo menininkas Nam June Pike, 

prieš porą mėnesių turėjęs retro- 
prospektyvinę parodą New Yorko 

B Whitney muziejuje.

6" Kas buvo tas FLUXUS? 1950 
-i metų pabaigoje, įsipilietinus abs- 
a traktaus meno srovei, jaunieji me- 
■i nininkai Vakaruose ieškojo naujų 

išraiškos formų. Pasirodė pirmie- 
įj ji, vadinami “happenings” ir “pop 

art” kūrėjai, kurių darbai gąsdi- 
1 no meno kritikus. Naujosios sro

vės nebuvo nei vietinio, nei tauti
nio pobūdžio; idėjos greit plito 
tarptautinėj plotmėj. Naujos kū- 

■' rybinės nuotaikos paskatintas su- 
. sikūrė ir FLUXUS. Jo pradinin- 
f. kas buvo Jurgis Mačiūnas, gimęs 
ii 1931 metais Lietuvoje. Po Antrojo 
0. pasaulinio karo, atsidūręs Ameri- 
h įoje, New York Statė universitete 

studijavo meną, o Camegie Insti- 
1 tute baigė architektūrą. Mačiūnas 

ieškojo ryšio tarp meno ir gyve
nimo. Jis kiekvieną eilinio gyve- 

''"nimo aspektą vertino menišku po- 
1 žiūriu ir bandė net kasdieniškas 

smulkmenas paversti estetiniu pa- 
sismaguriavimu. 1962 metais Ma
čiūnas išvyko į Europą. Gyvenda- 
maę Vakarų Vokietijoje, subūrė 
tarptautinę menininkų grupę, pa- 

į sivadinusią FLUXUS, kuri nuo- 
j modavo sales ir ten improvizuoda

vo vadinamus koncertus — “hap
penings”. Grupės tikslas buvo 
dvejopas: nesąmonėmis pasijuok
ti iš pripažinto meno normų ir pra
linksminti žiūrovus. Tokie neįp- 

1 rasti koncertai nebuvo nufilmuoti 
ar recenzuoti, nes nė vienas tuome
tinis save gerbiąs kritikas nerado 
reikalo atkreipti dėmesį į nutrūk- 
tagalviškus pasireiškimus. Pavyz
džiui, vienam koncerte žiūrovas 
aįįjfina, kad tai, kam Lisztą%ir,jo 
''bendrai” naudoję,pianiną, dar ne 
viskas. Be niekur nieko, koncerto 
atlikėjai pianiną sistemingai su
skaldė į šipulius.

Dar prieš išvykdamas į Vakarų 
Europą, Mačiūnas su keletu drau
gų buvo pradėjęs rinkti medžiagą 
antologijai. Ją sudarė apskaitos ir 
tekstai apie atsitiktinius, bereikš
mius darbus, koncepcinį meną, im
provizacijas, planus, diagramas, 
muziką, poeziją, esay, šokio deri
nius, matematikos formules. Atro
do, ėmė viską, ką akis užgriebė. Tą 
chaotiškai surinktą medžiagą Ma
čiūnas apjungė rašomosios maši
nėlės raidžių išradingais deri
niais. 1963 m. grįžęs iš Vakarų 
Europos į New Yorką, draugų dar
bu ir pinigais remiamas, Mačiū

Diek Higgins atlieka George 
Brecht „Lašų muzika“ Fluxhall, 
New Yorke, 1964 metais.

nas tą antologiją išleido 1000 eg
zempliorių tiražu. Antologija buvo 
lyg parengiamasis leidinys nau
jam žurnalui, kurį Mačiūnas pa
vadino FLUXUS vardu. Šis leidi
nys buvo kruopštus Mačiūno 
rankų kūrinys, kuriam jis pašven
tė 14 metųiki savo mirties 1878. n <>, 
Žurnalą sudarė eilė vokų, kuriuo
se buvo pridėta įvairiausių daik
tų. Jie buvo atskirti spalvotais la
pais, skelbimais, programomis. 
Visa tai apipavidalinta Mačiūno 
išmaningom raidžių kompozici
jom.

FLUXUS grupės koncertai, pil
ni nutrūktagalviškų idėjų, buvo 
ruošiami ir New Yorke. Vienoj 
menininkų apgyventoj miesto daly 
suruoštam vakare, Mačiūno bend
radarbis taip perdavė “Drip Mu- 
sic” — lašų muziką: atsistojęs ant 
kėdės, iš arbatos virdulio lėtai py
lė vandenį ant grindų. Kitas pa
vyzdys: apsisiautęs baltu daktaro 
chalatu, aktorius su stetoskopu 
klausėsi smuiko “širdies plaki
mo”. 1965 metais panašus išma- j

Jurgis Mačiūnas 
Monogramos Fluxus 

bendradarbiams, 
ca. 1963-1966

Jurgis Mačiūnas „Gitaros vadovėlis“, 1966
įterpto siauro lapo abejos pusės; leidinio apipavidalinimas panašus j 
vėliau leisto „Fluzus“ žurnalo.

ningas koncertas buvo surengtas 
žinomoj Camegie mažojoj salėj. 
Ten į veiksmą įsijungė ir Betles 
dainininko John Lennono žmona 
Yoko Ono.

1977 metais Mačiūnas suprojek
tavo pašto ženklą seriją FLUXUS- 
POST. 42 fotografijose matomos 
įvairios žmonių šypsenos. Kai ku
rios iš jų yra dirbtinės, nes burna 
pirštais pražiodinta ir šypsena pa
virsta į skausmo išraišką. Šią paš
to seriją Mačiūnas paruošė metus 
prieš mirtį, jau sunkiai sirgda
mas, pats kentėdamas didelius 
skausmus.

Dabar Mačiūno sukurtas FLUX- 
US judėjimas ir jo leidiniai pa
traukė meno sluoksnių dėmesį. 
Įtakingas amerikiečių meno žur
nalas ART FORUM spalio mėne
sio numeryje paskelbė Barboros 
Moore 10 puslapių straipsnį apie 
Jurgio Mačiūno savitus leidinius 
ir jo originalius šrifto derinius. 
Straipsnis gausiai iliustruotas 
FLUXUS grupės organizuotų kon
certų nuotraukomis ir kasdieny
bės akimirkomis, kurios, atliktos 
pakilioj nuotaikoj, priartėja prie 
meninės išraiškos. Apie šiemet 
Wiesbadene įvykusią FLUXUS 
parodą išsamų straipsnį parašė ir 
Miunchene leidžiamas dienraštis 
“Seuddeutsche Zeitung”.

Išradingas nenuorama archi
tektas Jurgis Mačiūnas, prieš 20 
metų sukūręs orginalų FLUXUS 
sąjūdį, paliko pėdsaką abiejose At
lanto pusėse: Amerikoje ir Vakarų 
Europoje.

Rima Čerkeliūnienė

Iš moterų poečių knygos
Ne per seniausiai Schocken Books Inc. 

leidykla Amerikoje išleido 612 psl. knygą, vardu 
„MOTERŲ POEČIŲ KNYGA“, („A BOOK OF WOMEN 
POETS“). Ją redagavo tėvas ir duktė Willis ir Aliki 
Barnstone. Moterys autorės atstovauja įvairioms tau
tybėms. Jų kūryba, aišku, pristatoma anglų kalba. 
Knygoje yra net viena estų poetė, Betti Alver. Štai 
keletas pavyzdžių.

Ar jis visada mane mylės? 
Kas jo širdyje — aš negaliu 

išskaityti.
Šį rytą mano mintys yra 

taip sujauktos, 
kaip kad mano juodi plaukai.

HORIKAWA 
(Japonija)

k ♦

Kai atsiskyrei nuo manęs, 
man atrodė, kad mano gyvenimas 

visai iširs.
Bet dabar, dabar aš nenoriu 

dėl tavęs mirti.

IZUMI SHIKIBU
(Japonija)

Po ilgos žiemos, 
nedavę vienas kitam nieko, 
mes susiduriame 
su žiedais rankose.
*
Geriau nesipuošk!
Mėnuo greitai pakeis 
šį tavo prastą, kasdieninį 

drabužį.
CHIYO 

(Japonija)

ABRIKOSO MEDIS
Šį rytą nekantrus brūžesys į langą 

prižadino mane;
tai smulkios abrikoso šakelės, naktį 

pražydusios.
Iš pradžių, aš neatpažinau jo,
Tokiam pertekliuje baltos ir ružavos spalvos. 
Pamaniau, kad angelas, atskridęs žemėn, 
nusilaužė sparną medyje
Ar tikrai tai tik abrikosas?
Nepatenkintas mano tyla
medis užgavo man skruostą su žydinčia šaka. 
Ir tada aš jį vėl pamačiau, 
vaikystės draugą, kurį mylėjau.

MAGDA ISANOS 
(Rumunija) 1

Vėjo gėlės vysta su kiekviena nauja diena,
kaip kad ir aš.

Laimė, seniai atidėta į šalį, vėl iš naujo atidedama..
Pačiam viduryje mano sapno, — horizontas iš smėlio ir okeano.
Kadangi negalime savo gyvenimus sujungti į vieną, 
Mano pirštai supina šias žoles į kasą.

HSUEH T’AO 
(Kinija)

*

Prieš saulei nusileidžiant,
savo ranką, kaip laukinę gėlę
įdėsiu tavo rankos balton pintinėn —
ir drąsiai — jautriai — švelniai tave apkabinsiu,
kaip kad diena ir naktis apkabina 
dienos ir nakties medžius, 
ir mano bučkiai gyvuos kaip paukščiai ant tavo peties.

ASTRID HJERTENAES ANDERSEN
(Norvegija)

♦

Mano Viešpatie, jeigu garbinu Tave vien Pragaro bijodama, 
degink mane tenai!

Jeigu — tik vildamasi Rojaus, 
neįsileisk manęs į tą vietą.

Bet jeigu dėl Tavęs paties,
leisk džiaugtis Tavo amžinu grožiu.
•

O mano Viešpatie, žvaigždės šviečia ir žmonių akys užsimerkusios. 
Karaliai jau uždarė savo duris.
Ir mylimasis su savo mylimąja.
Čia gi, šitoje vietovėje, aš viena su Tavimi.

RABI’A AL- ’ADAWIYYA 
(Irakas) 

(J lietuvių kalbą vertė D.S.)

Su knyga iš Lietuvos

Normanai ir baltų kraštai
Lietuvių visuomenei pla

čiau kaip ir nežinoma, kad IX - 
XI amžiais į Lietuvą ne tik 
prekiaudami, bet ir plėšikau
dami ar stengdamiesi užimti 
lietuvių gyvenamąsias žemes 
iŠ Skandinavijos kraštų — 
Danijos, Norvegijos, Švedijos 
— atsibastydavo vikingai (ar
ba normanai, arba, kaip rusai 
juos vadina, variagai). Vėliau 
nuolat mūsų kraštą puldinėju- 
sieji kryžiuočiai, paskui karo 
žygius ruošusieji švedai ar ru
sai žinomi kiekvieno, kuris 
kada nors turėjo progos pa
vartyti istorijos vadovėlį. O vi
kingai, matyt, neužsikabina 
smegenyse, nors vadovėliuose 
po truputį rašoma ir apie juos.

Vilniaus universitetas šiais 
metais savo rotaprintu ats
pausdintą kaip tik išleido tai 
temai skirtą nedidelę, bet įdo
mią istoriko B. Dundulio stu
diją Normanai ir baltų 
kraštai (IX - XI a.). Studija 
(iš viso 100 puslapių, bet 10 jų 
skirta iliustracijoms) yra, be 
abejo, medžiaga tiems, kurie 
studijuoja istoriją, ir tiražas 
jos kuklutis (500 egz.), tai lei
dinėlis bus retenybė.

Ta tema yra ir senų do
kumentų ir studijų kitomis 

kalbomis. Dr. B. Dundulis vi
sus tuos šaltinius apžvelgia ir 
kritiškai vertina. Kur vikingų 
tema trūksta rašytinių šalti
nių, ten ne kartą į pagalbą 
istorikui ateina archeologai, 
pateikdami iškasenų, liudi
jančių, kur tie vikingai arba 
normanai (šiaurės žmonės) 
yra palikę savo pėdsakus ir 
kokius.

Jie daug kur buvo tikras 
siaubas. Sugebėję pasigamin
ti lengvus ir greitus, bet pat
varius laivus, ne tik Baltijos 
pakrantes aplankydavo, bet 
upėmis per Rusiją nusidan
gindavo iki Kaspijos ir Juodo
sios jūros, pasiekdavo Azijos 
kraštus. Visur jie yra buvę. 
Leifo Eriksono vadovaujami, 
net šiaurės Ameriką buvo pa
siekę.

Ko jie taip trankėsi, visas jū
ras išmaišydami greitais lai
vais, aiškėja iš B. Dundulio 
jau vien tokio aptarimo: 
“Vikingo - normano terminas 
Europoje žymėjo pirklį, jūrų 
plėšiką (piratą) ir karį, taip 
pat kolonistą”. Taigi vienur jie 
prekiavo, kitur tik plėšė, arba 
abu tuos veiksmus atlikinėjo, 
jei susidarydavo palankios 
sąlygos, daug kur ir apsigy

venti, savo kolonijas susikurti 
pasistengdavo arba iš užka
riautų sričių nors duoklę išrei
kalaudavo.

Kai nėra pakankamai viską 
nušviečiančių šaltinių, tai, ži
noma, kartais prieinama ir ne
pagrįstų išvadų. Dabar jau jo
kių abejonių nekelia, kas davė 
pagrindo sukurti legendos po
būdžio teoriją apie lietuvių 
kilmę iš romėnų. Kadaise ja ti
kėta, ji kronikose ir metraš
čiuose gana plačiai išdėstyta, 
nors dabar jau aišku, kad to
kiomis teorijomis lietuviai ba
jorai norėjo parodyti savo kil 
mingumą. Bet yra taip pat 
teorija, kad Lietuvos valsty
bei pradžią davė skandinavai. 
Atkeliavę iš Skandinavijos į 
Lietuvą Vaidevutis ir Brute- 
nis prisistatę pilių ir sukūrę 
valstybę. Tokios skandinaviš
kos kilmės buvę ir Rimgau
das, Daugsprungas, Mindau
gas, Algirdas ir kiti 
kunigaikščiai. Tokias teorijas: 
yra skelbę carinės Rusijos ir1 
Lenkijos kai kurie istorikai. ■ 
Kai kam tokios teorijos, be 
abejo, buvo patogios poli
tiniais sumetimais. B. Dundu
lis primena atsitikimą, kai 
1921 m., iškilus ginčui dėl Vil

niaus, Lenkijos atstovas 
Askenazis savo rašte tvirtino, 
kad Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės vadai ir kūrėjai 
buvę normanai, kad nuo pat 
pradžios nieko lietuviška joje 
nebuvę. Kad ne lietuviai, o ki
tataučiai sukūrė ir valdė Lietu
vos valstybę, lenkų istorikas J. 
Puzyna rašė dar ir 1947 me
tais.

O tų vikingų — normanų 
pėdsakų Pabaltijyje yra palik
ta nemaža, nors anos teorijos, 
kad jie Lietuvos valstybę su
kūrė, neturi jokio pagrindo. 
Tai tik legendos, padavimai. 
Vikingai veržėsi į Pabaltijį ir 
jau IX a. buvo pavergę kai ku
rias gentis pajūryje ir prisis
tatę pilių, bet tokia okupacija 
neilgai tesitęsė. Švedų ir vo
kiečių archeologai, sako, per
dėjo tų normanų vaidmenį. 
Daugiausia žinių archeologai 
apie juos užtinka Rytų Prūsi
joje ir Kurše. Ten yra buvę jų 
kapų. Prūsai (sembai), žemai
čiai, kuršiai jau pirmame tūks
tantmetyje turėję aukštą vi- 
suomininę santvarką ir 
išsivysčiusią gamybą, dėl to 
gyvai prekiaudavo ne tik su 
kaimynais, bet ir su tolimes
niais kraštais. Kai kuriose pi
lyse būdavo prekybiniai cent
rai, prie pilių turgūs, į kuriuos 
atvykdavo pirkliai. Taigi ten 
atvykdavo ir vikingų — nor
manų pirkliai.

Bet atvykdavo ir tie, kurie 
nešdavo siaubą. Va, Lietuvos 
Apuolė, kaip įrodinėjama, ga
lėjusi būti nedidelis prekybos 
centras, kaip ir Latvijos Gruo- 
binia. Tuos centrus ir iš viso 
Rytų Pabaltijį apie IX a. vidu
rį pradėjo puldinėti normanai 
— danai ir ypač švedai. Apie 
870 m. rašytoje Bremeno — 
Hamburgo arkivyskupo Rim- 
berto kronikoje kaip tik pasa
kojama apie danų ir švedų žy
gius j Kuršą ir apie Apuolės 
pilies apgulimą. Tokių užpuo
limų buvo ir daugiau. Arkiv. 
Rimbertas pasakoja, kad kur
šiai priklausę švedams, bet su
kilę ir norėję būti savarankiš
ki. Sužinoję, kad Kurše nebėra 
švedų, danai pasiryžę juos api
plėšti ir pavergti. Su daugeliu 
laivų ir nuvykę, bet gyvento
jai susibūrę ir net pusę tų da
nų karių išžudę, pusę jų laivų 
sunaikinę, jų auksą ir sidabrą 
ir kitokį turtą pasiėmę. Kai da
nams nepasisekė, tai švedų 
karalius Olafas bene 854 me
tais iš pradžių užpuolė Zebur- 
gą (dabar Gruobinia Latvijo
je). Ten sunaikinę ir padegę 
pilį ir išskubėję į Apuolę (prie 
Skuodo), kurioje buvę 15.000 
gynėjų (Zeburge — Gruobinio- 
je jų buvę 7.000). Aštuonias 
dienas buvę kovota nuo ryto 
iki vakaro, o devintą dieną 
švedai jau pradėję rūpintis, 
kaip grįžti sveikiems į toli pa

liktus laivus. Tačiau išburta, 
kad Kristus nori švedams pa
dėti, tai jie narsiai puolė, ir 
kuršiai pagaliau pasiūlę tai
ką, išpirkas ir įkaitus. Ta isto
rija kartojama ir Lietuvos isto
rijos vadovėliuose.

B. Dundulis sako, kad tame 
arkiv. Rimberto aprašyme 
daug kas perdėta, bet labai 
reikšminga, kad išliko toks ra
šytinis šaltinis. Arkivyskupas 
yra Švedijoje platinęs krikš 
čionybę.

Danai ir švedai ir vėliau pul
dinėjo Baltijos pakraštį, plės
dami, reikalaudami duoklių. 
Šitaip vykę, kol dar vokiečių 
ordinai nebuvo įsitvirtinę Prū
sijoje ir Kurše, kaip užpuoli
kai vadindavo Latvijos ir Lie
tuvos pajūrio sritį. Danų 
kronikininkai mini net kelis 
savo valdovų žygius į Sembą 
Prūsijoje ir į Kuršą. Saksas 
Gramatikas plačiau aprašo 
Haroldo Baltadančio sūnaus 
Hakono žygį (apie 850 m.) į 
Sembą, kurioje jis, verždama
sis į krašto gilumą, sutiko di
delį pasipriešinimą, nusimi
nęs grįžo prie savo laivų, liepė 
sudeginti juos ir pasiruošti 
žūtbūtinėms kautynėms. Jo ri
teriai nugalėję sembus, išžudę 
vyrus, pasigrobę jų moteris ir 
taip susižavėję jomis, kad net 
užmiršę namie paliktas žmo
nas ir nebegrįžę į Daniją. Iš to

kio legendinio pasakojimo da
nų filologas A. Stender - 
Petersonas pasidaręs išva
dą, kad normanai užkariavę 
Sembą ir įkūrę ten savo vals
tybę, tačiau kiti istorikai su 
tuo nesutinka, manydami, kad 
legenda nėra pakankamas šal
tinis šitaip spręsti. Kas galėję 
būti, tai kad tie danai arba tu
rėję greit išsikraustyti, arba 
asimiliuotis.

Vikingų laikai baigėsi apie 
XI a. vidurį. Vikingai buvo 
tam tikrų giminių ar sričių va
dai. O nuo tada Pabaltijį pra
dėjo planingai užpuldinėti 
Švedija ir ypač Danija jau sa
vo organizuotų valstybių var
du. Danai XI - XII a. labai 
stengėsi užkariauti Sembą, 
Kuršą, Estiją. Nukariavę vers
davo mokėti duoklę.

Vyko karai, bet vyko ir pre
kyba. Pirkliai atkeliaudavo iš 
Danijos ir Švedijos į baltų 
kraštus, o prūsų (sembų) pirk
liai savo statytais laivais pa
siekdavo prekybinį centrą Šve
dijoje Birką ir Gotlando saloje 
Visbį. Tokie prekybiniai ry
šiai paliko pėdsakų ir kalbose: 
švedai turi lietuviškų žodžių, o 
lietuviai švediškų. Švediškos 
kilmės yra kai kurie matus nu
sakantieji žodžiai (birka, bir- 
kavas), o taip pat vaizba, vaiz
būnas.

K. Barėnas
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„Draugo“ 1982 metų kultūrinio priedo turinys
BENDRYBĖS |

(aj). Milijonas lietuvybei išlaikyti 10.23 
A. L. Atsitvėrę nepratųrtėsime 6.5 
.Ateities“ akademinis savaitgalis (Po- I 

kalbia su Jonu Pabedinsku) 10.8
Dr. J. Genys paskirtas i viso Šio kraSto 

mokslini komitetą 6.12
JANKUS Jurgis. Bandykime aiškiau 

ir paprasčiau 5.22
JANUŠAITIS Jurgis. Ką galvojau 

apie Lietuvių Fondą prieS 20 metų 
ir ką galvoju dabar 10.30

J. Pr. Simpoziumo paskaitos apie 
Ribbentropo-Molotovo aktą ir 
Lietuvos pilietybę 1.16

k. brd. Didvyriai ir žmonės 2.23 
Pasiuntinybės rūmus restau
ruojant 1.23

k. brd. Didvyriau ir žmonės 2.23
k. brd. Ar gerbiam, kas gerbtina? 4.17 
KUTKUS Vytautas. Lietuvių Fondas 

ir Lietuvių Bendruomenė 10.30
NAUDŽIUS Viktoras. Lietuvių Fon

das ir testamentai 10.30
Pr. V. Atliekamos ir paliekamos kny

gos 3.6
Pr. V. Grafiškai padailinta laimė 11.13 
RAILA Bronys. Pora paradoksų apie 

tautini stilių 5.8
REMEIKIS Tomas. Laisvės ir Vasa

rio 16-tos paraštėje 2.20
SKOBIS Stasys. Dar vieną premiją?

12.11
ŠOLIŪNAS Jonas. Leiskimės i dole

rių kasyklas 1.2
Tęsiame diskusiją: Vatikanas II — 

tragedija ar palaima? (Vytautas 
Volertas, Daiva de Sa Pereira, 
Danutė Augienė) 12.31

V. Bgdn. Keltiška airių kova 9.18
V. Bgdn. Ar ekonominė veikla nėra I 

humanistinė 10.16
žUMBAKIS Povilas. Lietuvių Fondo 

Fed. kredito kooperatyvas 10.30

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

all. ...ir gyveno tarp mūsų 12.24 
BAGDANAVICIUS Vyt. Steinbecko 

gimtosios nuodėmės ir kaltės 
atleidimo mokslas 10.9

GIDŽIŪNAS Viktoras. Linksmas 
jaunuolis — uolus Kristaus sekėjas 
(Šv. PranciSkus Asyžietis) 10.16

GIRNIUS Juozas. Mokslas ir tauta 
(mūsų istorijoje) 3.20

J. Dgl. Svarstytos simpoziumo filoso
fijos sesijoje 1.23

LABUTIS dr. J. Ingemaras Hedenius 
— Šviesaus pesimizmo filosofas 
6.12

MACEINA Antanas. ŠventraSčio 
kalbos beieškant (Lado Tulabos 
Naujojo Testamento vertima) 2.13; 
2.20; 2.27

MACEINA Antanas. ŠventraStis ir jo 
vertimas 8.7

MOTEKAITIENĖ Iza. Šventojo 
didvyrio minėjimas (Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio) 12.11

TULABA Ladas. I Antano Maceinos 
kritiškas pastabas atsiliepiant 5.1

VAIŠNORA J. Paruostas naujas 
Bažnyčios Teisynas 4.3

Vatikano II suvažiavimas po 20 metų: 
lietuviškomis akimis žvelgiant (Ni
jolė Jankutė-Užubalienė, Jonas Dė
dinas, Janina Rėklaitienė, Vincas 
Kolyčius, Arūnas Liulevičius) 12.24

V. Bgd. Tarp Dievo ir artimo meilės
1.16

V. Bgd. Tarp Šv. Pranciškaus ir Mark
so 2.6

V. Bgd. Ne naujas raugas, bet naujas 
įmaišymas 4.17

V. Bgd. Ar galima apginti turtingo 
žmogaus garbę 8.14

V. Bgd. Duodantis, o ne reikalaujantis 
žmogus 11.20

KULTORINĖ VEIKLA
ALYTAITĖ Saulė. „Soviet Genocide in 

Lithuania“ pristatymas New Yorke 
3.13'

AMBROZAITIS Kazys. Lietuvių Fon
das — svarbiausias lietuvių kultū
ros rėmėjas 10.30

Aštuntoji baltiškųjų studijų konferen
cija 5.29

BAGDONAS A. D. Leidinys — Lietu
vių Fondas 10.30

BALUKAS Gediminas. Lietuvių Fon
do valdybos veikla 10.30

BARZDUKAS Kazys. Lietuvių Fondo 
kasdienybė 10.23

BRADŪNAS Kazys. Redaktoriui 
atsisveikinant 9.11

Dranga Mykolas. Kūrybiškai neramus 
žmogus (Vytautas Kavolis) 4.10 

DRUNGA Mykolas. Stokojam ar apsi- 
leidžiam? 6.12

eps. Baltistų suvažiavimas 8.7
eps. Lietuvių kultūra Santaros-Švie

sos suvažiavime 9.25
Iš Lietuvių katalikų mokslo akademi

jos veiklos 2.20
JANKUS Jurgis. Kelios dienos Chica

goje 11.6
Jaunimas ir tautinis paveldėjimas 

12.18
J. P. Ateities akademinis savaitgalis: 

žvilgsnis j Lietuvos pogrindžio 
leidinius 11.6

JUODELIS Br. Lietuvių Fondo pini
gai kultūrinėms premijoms. 

{(Pokalbis su Lietuvių Fondo tary- 
-tos pirm. Stasiu Bara) 4.10

KAZIMIERAITIS B. Kultūriniai 
pagrėbstai 5.22

KĖBLYS K. Jankus ir Dargis Detroite 
14.17

k.M. Psichologija Mokslo ir Kūrybos 
simpoziume 1.16

KVIKLYS Bronius. Aloyzas Baronas 
žurnalistas 1.2

LENAKAUSKIENĖ MILDA. Naujų 
' narių verbavimo ir vajų paskirtis ir 

darbas 10.30
Lietuviai tarptautinėje lyginamųjų 

civilizacijų konferencijoje 5.15 
LKMA suvažiavimo programa 11.20 
L. L. Ateities akademinis savaitgalis 

Chicagoj 11.20
MARIŪNAS V. Tradiciją tęsiant 

(Kultūros tarybos premijos) 4.10 
MASAITIS Česlovas. LKMA suvažia

vimas, St. Petersburg Beach. 12.24 
NAKAS Alfonsas. JAV LB Kultūros 

tarybos premijų šventė 5.1
Pasikalbėjimas su Lietuvių Fondo 

tarybos pirm. Stasiu Bara 10.23
Pasikalbėjimas su Lietuvių Fondo 

investavimo komisijos pirm. Povilu 
Kilium 10.23

Pr. V. Kirčiavimas oro bangomis ir 
scenoje 4.3

Pr. V. Nelengva ištrūkti iš savojo 
kevalo 8.28

RAUGAS Balys. Krėvės šimtmetis 
Pennsylvanijos universitete 11.13

RAZMA Antanas. Lietuvių Fondo idė
ja ir pirmieji žingsniai 10.23

REMIENĖ Marija. Lėšų telkimas, 
kultūriniai renginiai ir naujų narių 
-vajai 10.23

STEMPUŽIS Juozas. Premija Margu
čiui Petračiui 4.10

Studijų Bavaitė Europoje 5.1 
tdl. Amerikiečių dėmesys tautotyrai 

8.28
Ž. L. ir V. M. D. Ateities akademinis 

savaitgalis Chicagoje 11.13

ĮVAIRŪS MOKSLAI

AMBROZAITIS Kazys. Medicina IV 
Mokslo ir Kūrybos simpoziume 1.2 

ar. Gegužės mėnesio planetos 5.1 
a. r. Birželio mėnesio planetos ir astro

nominė kronika 5.29
AR. Užtemimai ir kitokia padangių 

veikla 12.11
B. J. Griežtųjų mokslų programa 

simpoziume 1.9
HERBST William. Pasaulio sutvėri

mas šių dienų šviesoj. (Vertė A. 
Radžius) 5.8

Jau pastebėta Halley kometa 12.24
MASAITIS C. Fizika ir matematika 

Mokslo ir Kūrybos simpoziume 1.9 
PRUNSKIS Juozas. Lietuvių įnašas j 

technologiją ir gamtamokslį 1.30
RADŽIUS A. Lietuviai surado kometą 

1.16
Visas gyvenimas pašvęstas tauto

sakai: su dr. Jonu Baliu kalbasi 
Elena Bradūnaitė 12.31

v. j. Iškili lietuvė mokslininkė (Dr. Ele
na Liatukienė) 4.3

MENAS, PARODOS
Adolfo Valeškos pasisakymai premi

jos gavimo proga 4.10
ANAYA Stephen Raul. Miško burtai 

— Petravičiaus kūryba 11.6
ANDERSON Donald J. Mūsų mitolo

gija ir dailininkės amerikiečio 
akimiB 1.23

Api» Sodeikienės parodą Chicagoje 4.3 
AUGŪNIENĖ D. Birutės Rauckeinės 

dailės darbų paroda Detroite 5.22
BALTRAMAITIS C. V. 1982 metų 

dailės sukaktys ir sukaktuvininkai 
1.16

BALTRAMAITIS C. V. 75 metai nuo 
pirmosios lietuvių dailės parodos
1.23

BALUKAS Gediminas. Lietuvių Fon
do Meno puoselėjimo komisija 10.30 

BOREVlClUS Jonas, žvilgsnis 
Čiurlionio galerijos istorijon 12.18

BRADŪNAS Kazys. Spalvingas 
gyvenimo etapas. (Broniaus Muri
no monografija) 3.27

BRADŪNAS Kazys. A. Tamošai
tienės gobelenai Chicagoje 10.30

BRADŪAS Kazys. Vienuoliktoji 
fotografijų paroda 11.6

BRADŪNAS Kazys. Talento ir darbo 
rezultatas. (Viktoro Petravičiaus 
paroda Chicagoje) 11.20

CERKELIŪNIENĖ Rima. 20 metų 
FLUXUS sąjūdžiui 12.31

Dail. Giedrė Žumbakienė Amerikos 
galerijose 12.24

H. K. Šepetys, modernizmas ir lietuvių 
menas 9.4

JAUTOKAITĖ Saulė. Turtinga 
Neapolio meno paroda 3.6

JAUTOKAITĖ Saulė. Žibunto Mikšio 
paroda Chicagoje 9.25

JAUTOKAITĖ Saulė. Šv. Pranciškus 
Asyžietis tapyboje 10.16

JAUTOKAITĖ Saulė. Giedrės 
Žumbakienės paroda Chicagoje
10.23

JAUTOKAITĖ Saulė. Vakaras su 
Anastazija Tamošaitiene 11.6

JAUTOKAITĖ Saulė. Čiurlionio 
galerijos sukaktuvinė šventė 12.18 

Kapitalinis lietuvio veikalas. (Apie dr.
Antano Melniko „The Corpus of the 
Miniatures ir the Manuscripts of 
Decretum Gratiani“) 6.12

k. brd. Dailė spremija Adolfui Valeškai 
2.6

k. brd. Telesforo Valiaus monografija 
12.4

KEZYS Algimantas. Vytauto O. Vir
kau ir Henrietos Vepštienės ekslib
riai „Galerijoje“, Chicagoj 5.8

KOLBAITĖ Dalia. Vienatvė — vidi
niai pasauliai Amerikos mene 12.11

KRIŠTOLAITYTĖ Vida. Kęstučio 
Zapkaus paroda New Yorke 12.11

LANTUCHIENĖ Zina. Pabaltiečių 
paroda New Yorke 6.12

AM,Filmas apie dailininką Viktorą 
Petravičių 12.18

MATRANGA Viktorija. Lietuvių ! 
liaudies menas pasirodo Chicagos 
miesto centre 10.16

M. Dobužinskis apie M. K. Čiurlionį
9.11

NAGIENĖ Birutė. Kas rašė raštelius, 
kas pynė siūlelius. (A. 
Tamošaitienės gobelenai ir grafi
ka Chicagoje) 10.9

NAKAS Alfonsas. 50 metų be Kajeto
no Sklėriaus 1.16

NAKAS Alfonsas. Prieš metus mirė 
Elena Sklėrienė 1.16

Pietų Afrika prisimena Domšaitį ir jo 
kolekciją Chicagoje 3.20

Prano Domšaičio pėdsakais. (Adel- 
heidės ir Kazio Žvironų laiškas)
3.20 j

Pr. V. Liaudies meno pėdomis. (Ilonos ' 
Brazdžionienės paroda) 1.16

r. 1. Dar šis tas apie Slėrių 1.16 
SANTVARAS St. Dailininkė Stončiū

tė-Kuolienė 11.20 __
SRUOGIENE-DAUGIRDAITĖ V. Vil

niaus mylėtojas dail. V. Dobužins
kis 9.11

STASIENĖ Stefanija. Dail. Gerardą 
Bagdonavičių prisimenant 2.13

Tarptautinis pripažinimas dail. Adol- I 
fui Valeškai 1.9

VAIČIULAITIS Antanas. Arbit Blato 
kūrinių paroda Venecijoje 10.2

VALEŠKA Adolfas. Domšaičio paliki
mas grįžta lietuviams 2.20

VALEŠKA Adolfas. Alfonso Dargio 
paroda Chicagoje 5.15

VALEŠKA Adolfas. Maironis ir 
Bažnytinio meno muziejus 6.26

V. Bgdn. R. Zotovienės parodą 
aplankius 9.18

VEPŠTIENĖ H. Trijų fotografų paro- I 
da 5.22

VIESULAS Romas. Pranas Domšai- j 
tis ir meno apsaugos klausimas 2.6 

Viktoras Petravičius vėl amerikiečių 
kultūriniuos puslapiuos 1.16 

VIZGIRDA V. Danguolės Kuolienės 
paroda Bostone 11.20

V. M. Viktoro Petravičiaus „Žmogaus 
dvasia“ 10.30

V. P. Pas dail. Viktorą Petravičių 
galerijoj 11.20

MUZIKA, KONCERTAI
BIELSKUS Mindaugas. Smuikininkų 

Bankų koncertas Chicagoje 3.6
BIELSKUS Mindaugas. M.' 

Motekaičio rečitalis 10.30
DRUNGA Mykolas. Nuo Sudaužtinio 

iki Kupolinio. („Grandinėlės“' 
koncertas Chicagoje) 5.15

DRUNGA Mykolas. Tebegyvos 
vanagaitiško linksmumo tradi
cijos. („Margučio“ koncertas) 10.23 

GRINCEVICIUS C. Dainai skirtas 
gyvenimas: Vincė Jonuškaitė
sukaktuvininkė 1.23

JAUTOKAITĖ Saulė. Vėberis ir jo 
romantiškoji opera (Der Frei- 
schuetz) 2.13

J. Pr. Iš lietuviškųjų plokštelių 
praeities Amerikoje ir muzika 
lituanistinėse mokyklose 1.9

J. V. Operos „I Lituani“ autoriaus ; 
išsiblaškymas 5.22

J. Žilevičiaus veikla Amerikoje. 
(UžraSė A. Radžius) 10.16 

KUČIŪNAS A. Lietuviška muzika be 
Banaičio, Gruodžio, Šimkaus? 1.23 

KUČIŪNAS A. Dainos, dainuškos ir 
mūsų šventės 2.27

KUČIŪNAS A. Joną Dambrauską 
prisimenant 4.24

KUČIŪNAS A. Lilijos Šukytės rečita- , 
lis 10.2

KUPREVIČIUS Andrius. Laureatas 
prof. Juozas Žilevičius 4.10

MARIJOŠIUS Vytautas. Operinių 
įspūdžių laiškas. (C. M. Weberio 
„Der Freischuetz“ lietuviškasis 
pastatymas) 3.27

mdr. Dainaviečių „Vilniaus pilies 
legenda“ 11.13

M. Dr. Lietuviai De Paul konservato
rijos scenoje (Rūta Pakštaitė) 12.11 

MIELIULIS Povilas, (spūdžiai iš 
„Tėviškės“ parapijos choro 30-to 
gimtadienio 4.17

NAKAS Alf. Pokalbis su solistais 
Weberio „Der Freischuetz“ pasi
tinkant 2.27

Pokalbis su soliste Lilija Šukyte 9.11 
Pr. V. Ir dosni ir kūrybinga. (R.

Apiekytėe koncertas) 1.2
rdm. Rožė tarp ąžuolų (Clevelando 

vyrų oktetas) 11.20
SAKADOLSKIENĖ Emilija. Ginos 

Capkauskienės rečitalis Chicagoje
1.30

SAKADOLSKIENĖ Emilija. Popietė 
su argentiniečiais. (Solistų Zuza
nos Valadkaitės-de Lopez ir An
tano SlančiauBko koncertas) 2.27

SAKADOLSKIENĖ Emilija. Lietu
viai De Paul konservatorijos sce
noje (Carmen Valančiūnas-De 
Michael) 12.11

SAKAITĖ D. ir RAZGAITIENĖ R. 
Religinis koncertas Brooklyne 5 22 

SKAISGIRYS Kazys. Įspūdžiai iš 
Chicagos Lietuvių operos choro 
koncerto 5.29

Stravinskis ir lietuviai: iš prof. J. Žile
vičiaus atsiminimų. (Užrašė A. R) 
6.19

ŠIMKUS Algis. Solistės Slavos 
Žiemelytės plokštelė ir pasiro
dymas Floridoje 1.2

ŠIMKUS Algis. Etnografinė lietuviš
kų liaudies dainų plokštelė (Bosto
no „Sodauto“ ansamblio „Motulės 
dainos“) 3.6

ŠIMKUS Algis. Floridos lietuvių i 
kultūrinėje padangėje: J. Varnelio I 
ir A. Simonaitytėe-Gaižiūnienės 
koncertai 4.17

VERIKAITIS V. Jauni talentai išei
vijoje: Rūta Pakštaitė 12.11

V. V-s. „Banuta“ — lietuviška opera?
5.22

TEATRAS
agnurd. Recenzijos belaukiant. 

(Devynioliktas Antro kaimo pava
saris) 11.13

GLIAUDĄ Jurgis. Jono Jurašo režisū
rinio darbo temomis 3.13

jž. New Yorko spauda apie „Zekų“ 
spektaklį 3.13

koresp. Šiais metais, kaip dar niekad. 
(Pasikalbėjimas su Antru kaimu)
10.9

LANDSBERGIS A. „Zekai“ - naujas 
Jurašo spektaklis New Yorke 1.9 

LANDSBERGIS A. Teatriniai laiškai 
iš Europos: „Katės" ir „Vasara" — 
fantazija scenoje 6.19

NAKAS Alfonsas. Stratfordo 30-tasis 
sezonas — vienas iš spalvin
giausių 4.27

NAKAS Alfonsas. Stratfordo festiva
ly: ne iš kelmo spirta ir trečioji sce
na 8.28

NAKAS Alfonsas. Stratfordo festi
valy reti svečiai: Friel, Schiller, 
Shaw 9.18

Pokalbis su „Antro kaimo“ prievaiz
da A. T. Antanaičiu. (Kalbasi 
Emilija Sakadolskienė) 4.10

SRUOGAIT5-BYLAITIENĖ Dalia. 
Įspūdžiai iš naujo Jono Jurašo 
pastatymo New Yorko teatre 1.9

VEŠCIŪNAITĖ Aldona. Meninė 
tikrovė šokyje (baletininkas Juo
zas Janušaitis) 1.2

LITERATŪRA
A. L. John Cheever, 1912-1982 8.21 
a. 11. Visų lietuvių Krėvė 12.4 
ANDRIEKUS Leonardas. Maironio 

giesmės galia 7.3
A. L PEN Klubo kalinamų rašytojų 

komiteto pranešiihas 12.11
BARONIENĖ Nijolė. Sveikinimas ir 

padėka, įteikiant Aloyzo Barono 
vardo konkursinę novelės premiją
5.29

BILAIŠIENĖ D. Vinco Krėvės minė
jimą prisiminus 12.11

BRAZDŽIONIS Bernardas. LRD 
veiklos potvyniai if atoslūgiai 5.29 

BRAZDŽIONIS Bernardas. Maironis 
tautoje, gyvenime ir literatūroje 
6.26

GIRDŽIUS Pr. D. Ką Ernestas Renan 
pasakė Gustavui Flaubert 8.21 

GUSTAITIS Antanas. Vincas Krėvė- 
Mickevičius šiapus ir anapus 
spygliuotos tvoros 12.4

Yla Stasys. Vincas Krėvė-Micke
vičius: gimties šimtmečio proga 
11.27

JONIKAS P. Apie svetimųjų tikrinių 
vardų rašymo norminimą 9.18

I. P. Žodžio infliacija ir kraujo 
literatūra 1.9

I. P. Tiesa ir netiesa Karčiausko 
„Nemuno poemoje“ 5.1

J:'P. Česlovas Milošas apie totalitariz
mo sąvoką 10.9

k. brd. Rašytoja, kurios visi romanai 
premijuoti (Birutė Pūkelevičiūtė)
1.9

k. brd. Literatūra ir menas simpo
ziumo dienose 2.6

k. brd. Žygiuoja beletristika! 3.13
k. brd. Į keturis dešimtmečius 

žvelgiant: rašytojų suvažiavimo 
proga 5.15

k. brd. Maironio ir Brazdžionio Poe
zijos dienos Chicagoje 5.22

k. brd. Šimtmetis su Vincu Krėve 
11.27

K D. Rašytojo Balio Sruogos minė
jimas Lietuvoje 3.13

KAZIMIERAITIS B. Kas lietuviškai 
knygai neleistų numirti 1.2

KAZIMIERAITIS B. Į Brechto 
dienoraščius žvilgterėjus 1.9

KEBLYS Kęstutis. Apžvalginis žvilgs
nis į Aloyzo Barono kūrybą 1.2

KEBLYS Kęstutis. Literatūros 
evangelistas Šilbajoris 4.10

Kodėl Draugo premiją laimėjo „Devin
tas lapas“. (Jury komisijos narių 
pasisakymai) 3.27

krp. Lietuvių rašytojų suvažiavimas
5.29

KVIKLYS Bronius. Mirė talentingas 
vertėjas Vytautas Petrauskas 3.20

K. Ž. Du labai skirtingi rašytojai: 
Seifertas ir Avyžius 2.13

K Ž. Tarptautinis PEN Klubas rūpi
nasi lenkų rašytojais 3.27

K. Ž. Rytų Europos rašytojų dilemos 
10.2

K. Ž. Sofijos konferencija Sluckio veid
rodyje 12.31

LANDSBERGIS A. PEN Klubo 
suvažiavimas Londone 4.17 

LENKAUSKIENĖ Milda. Sveikini
mas laureatei Liūnei Sutemai 
mecenato — Lietuvių Fondo vardu
5.29

LIULEVlClENĖ Aušra. Iškiliausioji 
1981 metų amerikiečių knyga. 
(Apie rašytoją John Updike) 5.15

LJULEVICIEN5 Aušra. Poezijos 
dienas pasitinkant 5.22

MARIŪNAS Viktoras. JAV LB Kultū
ros tarybos dėmesys lietuviui rašy
tojui 5.29

MELNIKAS P. Ką reiškia eilėraštis
8.21

Mes pasisakom: Lietuvių rašytojų 
draugijos suvažiavimo pasisaky
mas 5.29

MEŠKAUSKAS J. Kazys Binkis 
prisiminimuose 5.15

ORINTAITĖ Petronėlė. Puikybė ir 
magikos mitai 9.4

P. Min. Keli literatūriniai įspūdžiai 
apie žmogų 1.30

Pokalbis su Birute Pūkelvičiūte, 
„Devintą lapą“ atvertus 3.13

Pora klausimų laureatui Jurgiui 
Jankui 4.10

PRUNKSKIS Juozas. Poezijos šventė 
Chicagoje: Maironis ir Brazdžionis 
Poezijos dienose 6.5

PŪKELEVIČIŪTĖ Birutė. Tikėjau į 
pavasario atėjimą Lietuvai, (žodis 
„Draugo“ premijos įteikimo iškil
mėse) 3.27

RAILA Bronys. Kas buvo Juozui 
Paukšteliui 9.4

Rašytojų suvažiavimui artėjant. 
(Pokalbis su Bem. Brazdžioniu, 
Ale Rūta ir Broniu Raila) 4.17

Rašytojų suvažiavimo programa 5.1
R. D. Lietuvių rašytojų draugijai 50 

metų 3.20
RŪTA Alė. Žodis baigiant Lietuvių 

rašytojų draugijos suvažiavimą
5.29

Scrib. Aparačiko permontuotas poe
tas (J. Kėkštas) 8.7

SKRUPSKELYTĖ Viktorija. Trys 
Maironio lyrikos motyvai 7.3

SUTEMA Liūnė. Laureatės žodis LRD 
premijos įteikime 5.29

ŠILBAJORIS Rimvydas. Dievulis 
Vinco Krėvės kaime 11.27

TYRUOLIS Alfonsas. Jau niekas 
tavęs taip giliai nemylės. (Iš 
atsiminimų apie Maironį) 6.26

VAIČIULAITIS A. Česlovas Milošas 
Washingtone 5.1

VASYLIŪNIENĖ E. Ką Česlovas 
Milošas sako apie savo gimtinę
9.11

VAŠKELIS Bronius. Struktūriniai ir 
draminiai „Skirgailos“ būdin- 
gumai 12.4

VIDŽIŪNIENĖ Rūta Klevą. Raštas 
— žodis premijos įteikimo iškil
mėje 5.29

Vinco Krėvės laiškas M. Biržiškai 
(faksimilė) 11.27

Vinco Krėvės žodis Lietuvai 11.27 
Vinco Krėvės vardo literatūrinė 

premija įteikta R. Cinzui 11.27
VISVYDAS Pr. Šiek tiek pravėdin

tame ruime: situacija Lietuvoje
1.23

VISVYDAS Pranas. Taurių idealų 
nuskurdinimas 9.25

VISVYDAS Pr. Plonėjanti kultūros 
žievė 7.3

VISVYDAS Pranas. Rąšytojus 
liečiantis pokalbis 12.11

POEZIJA

Archibald MacLeish ir jo poezija. 
(„Ars poetica“, vertė J. Žemkalnis) 
5.1

BLEKAITIS Jurgis. Mare nostrum 7.3 
BRADŪNAS Kazys. Romas Kalanta 

5.15
BRADŪNAS Kazys. Prierašai prie šv. 

Jono 9.11
BRADŪNAS Kazys. Šventoji naktis, 

Pakeliui 12.24
BRAZDŽIONIS Bernardas. „Į vakarę 

žarą“ ir kiti 7 eilėraščiai 2.6
BRAZDŽIONIS Bernardas. Dainius

5.22
BRAZDŽIONIS Bernardas. Poetas ir 

žmogus — Maironiui 6.26 
DEGUTYTE Janina. Eilėraštis 12.24 

Eilėraščiai iš pogrindinės „Pastogės“, 
1979 m. Nr. 2. 10.9

Eilėraščiai iš Lietuvos 6.19
GOETHE Johan Wolfgang. „Menu 

tave“, „Žinai gal tą šalį" ir kiti eilė
raščiai 150 metų nuo poeto mirties 
sukaktuvių proga. Vertimai A. 
Tyruolio 3.27

Iš anglų religinės poezijos 9.18
Iš moderniosios anglų ir amerikiečių 

poezijos (Leigh Hunt, James 
Stephens, Robert Frost) 4.17

Iš Pietų Amerikos ispanų poezijos: 
Jorge Luis Borges, Yolanda 
Bedregal, Gabriela Mistral, Oc- 
tavia Paz, Eduardo Carranza, 
Juana Ibarbourou, Vicente Gerba- 
si. Vertė Povilas Gaučys. 8.28

Iš moterų poečių kūrybos: japonių, 
kinių, ramunių, irakiečių ir norve
gių poezija 12.31

YLUVIS Juozas. Tavo palyda, 
Devintinių mišparai ir kiti eilėraš
čiai 6.5

JAKŠTAS Adomas. Kai du stos 10.23 I 
JASMANTAS Antanas, Šerkšno 

sodai. Trys karaliai 12.24
JONAUSKAS Stasys. Sniegas 12.24 
KRĖVĖ Vincas. Ištrauka iš dramos 

„Skirgaila" pirmo veiksmo 12.4 
LONGFELLOW H. W. Lietinga die

na, Auštant, Strėlė ir daina. Vertė 
A. TyraoliB 8.14

MACKUS Algimantas. Du eilėraš
čiai: 50 metų gimimo sukakties 
proga 2.20

MAIRONIS. Eilėraščiai, primenant 
poeto sukaktis 1.2

MAIRONIS. Eilėraščiai: „Jei po 
amžių kada“ ir „Nepriklausomybę 
atgavus“ 2.13

MAIRONIS. Poezija 5.22
MAIRONIS. „Atminčiai" (rankraščio 

faksimilė) 6.26
MAIRONIS. Nuo Birutės kalno 7.3
MAIRONIS. Eilėraščio „Pavesta 

atminčiai Jad. St.“ rankraščio 
faksimilė 7.3

MAIRONIS. „Jaunosios Lietuvos" 
šeštosios giesmės pabaiga 10.30 

MARTINAITIS Marcelijus. Eilėraštis 
12.24

MILOSZ Czeslaw. Lechui Walesai 
(Vertė A. L.) 11.20

NAGYS Henrikas. Laiškas Kaziui 
Bradūnui 8.7

NYKA-NILIŪNAS Alfonsas. Eilėraš
čiai: Regintysis pasakoja apie 
namus, Aš tau rašau iš tolimos 

šalies, Chalkidės kunigaikščio 
vaikai, Žiemos psalmė, Žiemos 
logika, Aš sutikau tave, Apleistas 
namas, Sienos istorija, Mirtis 
staiga uždarė 2.27

PAZ Octavio. Trys eilėraščiai. (Vertė 
P. Gaučys) 3.13

Poezija apie M. K. Čiurlionį (Santva
ras, Brazdžionis, Aistis, Radaus
kas, Andriekus, Bradūnas, Nyka- 
Niliūnas) 4.3

PUNIŠKAITĖ Rima. Norėčiau būt 
maža 1.16

PUNIŠKAITĖ Rima. „Lopšinė“ ir kiti 
du eilėraščiai 11.13

RADAUSKAS Henrikas. Žiema ir 
vasara, Adomas ir Ieva mūsų lai
kais 12.24

SACHS Nelly. „Tiems, kurie namus 
stato“ ir kiti 3 eilėraščiai 1.9

SADŪNAITĖ Danguolė. Keturi eilė
raščiai 1.23

SADŪNAIT5 Danguolė. „Lietus“ ir 
kiti eilėraščiai 10.23

SANTVARAS Stasys. Čiurlioniškai, 
Nova Scotia, Lietuva 6.12

SODEIKIENĖ Zita. Gyvenimo ciklas 
5.8

STANKUS-SAULAITĖ Marija. 
Atvaizdai 12.11

SUTEMA Liūnė. Šventosios šeimy
nos namai 3.20

SUTEMA Liūnė. Bijau (ciklo 
ištrauka) 5.29

ŠIMKUTĖ Lidija. Iš ciklo „Prisimi
nimų inkarai“ 11.6

ŠLAITAS Vladas. „Debesėlis“ ir kiti 
keturi eilėraščiai 4.24

ŠLAITAS Vladas. Penki eilėraščiai
9.4

Šv. Pranciškaus Asyžiečio sesers 
saulės giesmė. (Vertė Stasys 
Santvaras) 10.16

TIEL A. K. T. „Tėviškei“ ir kiti 
eilėraščiai. (Vertė A. Tyruolis). 
12.18

VAIČIŪNAITĖ Judita. Kompozicija 
be pavadinimo 12.24

VEŠCIŪNAITĖ Aldona. „Medžiai 
karaliai“ ir kiti eilėraščiai 10.2

VISVYDAS Pranas. „Mona Liza“ ir 
kiti ielėraščiai 3.6

VISVYDAS Pranas. Vandenyno 
molas, Atspindys, Sekmadienis 
8.21

BELETRISTIKA

APAŠClA K. Taip, taip, pažinojau: 
buvo geras žmogus (humoreska) 3.6

CIBAS Daumantas. Skuburlis 4.17 
GRINCEVICIUS Česlovas. Vilniaus 

laikrodis 8.14
GUSTAITIS Antanas. Moderniosios 

literatūros kritikos klausimu 
(feljetonas) 5.29

JANKUS Jurgis. Tėvas Venancijus ir 
jo Matilda 3.20; 3.27 'l'. '

JANKUS Jurgis. Ištrauka iš premijuo
tos knygos rankraščio „Paparčio 
žiedas“ 4.10

JANKUS Jurgis. Žemaičių laikro
dininkas 5.15

MERAS Icchokas. Gied lakštingalėlis
6.12

PŪKELEVIČIŪTĖ Birutė. Premijuo
to romano „Devinto lapo“ pradžia
3.13

ŠVABAITĖ Julija. Kokiam likimui?
4.24

VIDŽIŪNIENĖ Rūta Klevą. Be jokios 
abejonės. (Aloyzo Barono vardo 
novelės konkursą laimėjusi novelė)
6.5

KNYGŲ RECENZIJOS
ai. Valingos jaunuolės dalia. (Valės 

Marcinkonytės „Tiltas per Nerį“)
11.13

BALYS J. Lietuvių liaudies pasakų 
antologija vokiškai 3.13

BALYS J. Baltų dramaturgijos encik
lopedija 4.3

BARĖNAS K. J. Mikelinsko trilogijos 
„Kur lygūs laukai“ pradžia 2.13 

BARĖNAS K. Su knyga iš Lietuvos: 
Sinonimų žodynas 2.27

BARĖNAS K. Su leidiniais iš Lietuvos 
4.17

BARĖNAS K. Su knyga iš Lietuvos: 
Normanai ir baltų kraštai.

BRADŪNAS Kazys. Žvaigždynų sona
toms skambant. (Čiurlioniškųjų 
eilėraščių antologija) 4.3

GIMBUTAS Jurgis. Vokiškai apie 
Lietuvos istorinę architektūrą 11.20 

GLIAUDĄ Jurgis. Aloyzas Baronas 
vėl su mumis. („Trisdešimt istorijų 
suaugusiems“) 4.3

GLIAUDĄ Jurgis. Temidė, teisėjas ir 
gyvenimas. (C. Butkio „Teisėjo 
atsiminimai“) 5.8

GLIAUDĄ Jurgis. Skrydis į neaprėpia
mą Ispanų Amerikos poezijos erd
vę. (Antologija „Atogrąžų saulė“) 
8.28

GLIAUDĄ Jurgis. Vilkaviškio 
vyskupijos bažnyčios. (Br. Kviklio 
„Lietuvos bažnyčios — Vilkaviškio 
vyskupija") 9.4

GLIAUDĄ Jurgis. Dovana monografi
jų panteonui. (Pr. Gaida „Nemarus 
mirtingasis — arkivysk. Teofilius 
Matulionis“) 9.16

Knygos Kalėdoms 12.18
KVIKLYS Bronius. Išleista 1737 metų 

lietuvių kalbos gramatika 1.30
LIULEVlClENĖ Aušra. Brangus 

Aloyzo Barono laikas. (Romanas 
„Mirti visada suspėsi“) 8.14

JAKŠTAS J. Plati ir išsami Algirdo 
monografija (dr. Algirdo Budrec- 
kio) 4.24

JANULIS K. Universitas Vilnensis: 
du leidiniai vokiečių kalba 5.8 

JONYNAS Vytautas. A. Tūlio novelių 
rinktinė „Inteligentų stalas“ 3.6 

JONYNAS Vytautas. Premijuotoji Jur
gio Jankaus knyga „Paparčio žie
das" 9.18

MASILIONIS Juozas. Lietuvių reli
ginė poezija (V. Kulboko studija) 
12.11

MELNIKAS Petras. Fantazija, intriga 
ir humanizmas viename asmeny. 
(R. Spalio „Rinktinės novelės“) 9.25 A

Prasiveržimas su knygomis 8.28 »
PRUNSKIS Juozas. Taurios lietuvės 

biografija. (Vysk. Vincentas Briz- 
gys „Kazimiera Kaupaitė — Motina t 
Marija“) 10.16

RŪTA Alė. Broniaus Kviklio „Lietu
vos bažnyčių“ antrasis tomas 9.4

SAULAITĖ-STANKUS Marija. Pa- '< 
lei nusigręžus. (Liūnės Sutemos 
„Vendeta“) 3.20

SAULIATĖ-STANKUS Marija. Pa
sauliui sugriuvus. (Jurgio Jankaus 
/.Paparčio žiedas“) 10.16

URBONAS Ign. Nemarus mirtin
gasis: arkivyskupas Teofilius 
Matulionis 9.18

VAIČIULAITIS A. Juozo Brazaičio 
„Raštų“ antras tomas 2.27

VAITIENĖ Giedrė. Nauja Algimanto
Kezio nuotraukų knyga 12.11

VISVYDAS Pr. Priešiškumo ir meilės 
painiavos 1.16

VISVYDAS Pr. Grožinė atsiminimų 
įtaiga. (B. Pūkelevičiūtės „Devin
tas lapas“) 6.19

VISVYDAS Pr. Maištingumo irbnija. 
(Petro Melniko „Gėlių generacija“) 
10.9

ISTORIJA
A. L. Istorijos ir dabarties kryžkelėje

6.19
DAINAUSKAS Jonas. Lietuvos isto

rija Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
1.23

DUNDZILA Antanas. Radiniu Vilniu
je besidžiaugiant. (Apie Adomo 
Dundzilos veiklą) 5.8

YLA Stasys. Maksimilijonas Ryla: 
žemaičio istorija, nežinoma isto
rikams 1.30

J. Pr. Lietuvos istorija Mokslo ir Kūry
bos simpoziume. (Dr. M. Gimbutie
nė apie baltų genezę) 1.23

SKRUPSKELIENĖ Alina. O jeigu 
kartais po daugio metų: žvilgsnis į 
„Aušros“ gimnaziją 9.25

VITAS Robertas. Vilniaus universi
tetas lenkų okupacijoje 10.2

SUKAKTYS
ANDRIŪNAS F. Šiemet taipgi verta r į

prisiminti: 75 metai nuo Dailės 
draugijos įsteigimo ir nuo pirmo
sios lietuvių dailės parodos Vilniuje 
8.28

BRAZDŽIONIS Bem. Žmogus po 
Sakalo sparnais. (Ant. Kniūkštai 90 
metų) ,8.21 <

BRAZDŽIONIS Bem. Dinamiško 
kultūrininko sukakčiai. (J. Keliuo- 
čiui 80 metų) 8.21

DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ V. 
Nepamirštamas prof. Mykolas 
Biržiška. (100 metų nuo gimimo ir 20 
nuo mirties) 8.28

GENYS Jonas. Kun. dr. Juozas 
Prunskis — 50 metų Dievo ir tėvy
nės tarnyboje 11.20

GIMBUTAS Jurgis. Šešios dešimtys
dr. Povilui Rėklaičiui 6.19

JANKUS Jurgis. Apie knygas ir apie 
žmogų: Bernardo Brazdžionio 75 
metų sukakčiai 2.6

JANKUS Jurgis. Laikas bėga tekinas:
Stasiui Santvarui 80 metų 6.12

k. brd. Prie Maironio sukaktuvinių 
datų 6.26

KRYŽELIŪNAS P. „Nusidavimų" 
gimtadienio 150 metų sukaktis 11.6 

PRUNSKIS JuozaB. Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai 60 metų 11.13

Šimto metų sukaktis nuo rašytojo 
Antano Vienuolio-Žukausko gimi
mo 4.3

ATSIMINIMAI
PRUNSKIS Juozas. Buvau Maironio 

mokinys 7.3
VALEŠKA Adolfas. Mano kontaktai

su Juozu Keliuočiu ir jo veikla 8.21

NEKROLOGAI
DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ Van

da. Visi mes esame svečiai pasauly:
Sofiją Lukauskaitę-Jasaitienę 
prisimenant 1.30

Toluvos šeimininkui iškeliavus. (Apie 
Daumantą Cibą rašo Alė Rūta, Br. 
Kviklys, spausdinami velionio laiš
kai) 6.19

(Parengė k. brd.)

NAUJI LEIDINIAI
• Viltis. A Magazine of Folk- 

lore and Folk Dance. Vol. 41 
No. 2. June-August 1982. Dvimė- 
nesinis žurnalas redaguojamas ir 
leidižamas Vytauto Beliajaus, P. 
O. Box 1226, Denver, CO 80201. 
Prenumerata — 10 dol. JAV, 12 
dol. svetur. Atskiro numerio kaina 
2 dol.

Numerio akcentas žydų 
tautiniams šokiams; šokio reikš
mei žydų tautos istorijoje ir šokio 
kultūrai dabartiniame Izraely. 
Taip pat kometuojamas ir 
iliustruojamas Amerikos Šiaurės 
Vakarų pakraščio indėnų menas 
bei Meksikos tautinių šokių tradi
cijos. Daug žinių apie tautinių 
šokių grupes, informacijų apie 
šokių kursus ir festivalius — tiek 
lietuvių, tiek lygiagrečiai ir kitų 
tautybių.
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