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Onos Lukauskaitės atminimui.
Pokalbis su šv. Rašto tyrinėtoju kun. 
prof. Antanu Rubšiu.
Adolfo Markelio novelė „Kalėdų do
vana“.
Menininko Raffaelio 500 metų sukak
tis.
Kalėdos portugalų poezijoje.
Lietuviškos kalėdinės giesmės Chicago
je.
Lietuvių poetų vertimai „Le joumal 
dės pofetes“.
Chicagos teatruose.

Pa/iaŠt&

Onos Lukauskaitės /atminimui
1983 metų gruodžio ket

virtąją atsisveikino su Lietu
va ir pasauliu Ona Lukauskai- 
tė-Poškienė, poetė, ir 
visuomenininkė, viena iŠ 
pačių garbingiausių asme
nybių, kokias kada buvo 
pagimdžiusi mūsų tauta. 
Busimieji istorikai minės jos 
vardą dalia tokių lietuvių 
moterų, kaip Gabrielė Petke- 
vičaitė-Bitė, kaip Marija 
Pečkauskaitė. Busimieji isto
rikai be abejo prisimins, jog 
Onai Lukauskaitei teko gyven
ti ir veikti kur kas sunkes
niais laikais, negu jos išgarsė
jusioms pirmtakėms,

Ona Lukauskaitė mirė 
ligoninėje Šiauliuose; gruodžio 
šedtąją palaidota ten pat, 
Ginkūnų kapinėse. Šiandien 
negaliu aplankyti savo vyres
niosios draugės kapo. Gal ir 
niekada negalėsiu. Galiu tik 
ištarti šiuos kelis atsisveikini
mo žodžius.

Visas Onos Lukauskaitės 
gyvenimas susijęs su 
Šiauliais. Ten ji gimė 1906 
metų sausio 29 dieną, ten ir 
mirė vos pora mėnesių prieš 
savo septyniasdešimt aštun
tąjį gimtadienį. Tačiau per 
savo amžių ji matė ne tik 
Šiaulius, bet ir Vakarų Eu
ropos sostines, ir Arktikos 
konclagerius. Ji galėjo likti 
broliškame kape amžinojo 
pašalo zonoje, be paminklo, be 
jokios žymės. Tas likimas jai 
grėsė netgi paskutiniaisiais 
gyvenimo metais. Bet šian
dien ji sutapo su gimtąja 
Lietuvos žeme. Karta po kar
tos lankys jos kapą ir puoš jį 
gėlėmis, net jeigu valdžiai 
užtektų įžūlumo tatai kliudyti. 
Šiandien tai mūsų didelė 
paguoda.

Onos Lukauskaitės tėvai 
buvo demokratinių pažiūrų 
žmonės, ir nepriklausomybės 
laikais ji buvo kairiojo visuo
menės sparno veikėja. Ji daly
vavo toje pačioje literatūrinė
je grupėje, kaip ir Kazys 
Boruta, Kazys Jakubėnas, 
Salomėja Nėris. Du jos poe
zijos rinkiniai — Brangiau
sias pėdas ir Eilėraščių 
kraitis, išleisti toje epochoje, 
liks mūsų literatūroje visada. 
Žymus kritikas ir protingas 
žmogus Petras Juodelis 

mėgdavo tvirtinti, jog Hanė 
Lukauskaitė, kaip ji tuomet 
pasirašinėdavo — talentin
gesnė poetė už Salomėją ^Jėrį. 
Apie tai, žinoma, gali spręsti 
tiktai istorija. Tačiau šiandien 
jau visiškai aišku, jog Ona 
Lukauskaitė pasirinko teisin
gesnį kelią, negu Salomėja 
Nėris ir daugelis tos grupės 
rašytojų. Nepriklausomybės 
laikais ji užtardavo nuskriaus
tuosius — ir lygiai taip pat 
ryžosi elgtis tada, kai Lietuva 
neteko nepriklausomybės. 
Drauge su savo bičiuliu Kaziu 
Boruta Stalino laikais ji buvo 
nuteista už demokratinę bei 
tautinę veiklą. Kalėjo Vorku
tos konclageriuose ligi 1955 
metų, bene pačiu blogiausiuo- 
ju istorijos laikotarpiu. Apie 
konclagerio patirtį Ona 
Lukauskaitė parašė apsaky
mų, ir šiandien plintančių 
Lietuvos savilaidoje. Kada 
nors tie apsakymai bus mini
mi greta Balio Sruogos Dievų 
miško.

Susipažinau su Ona Lukaus- 
kaite 1972 metais mažame, 
pilname knygų kambarėlyje, 
kur ji leido savo senatvę. 
Mano žmona Natalija tada 
pasisiūlė mane nuvesti „pas 
įdomiausiąją Šiaulių moterį“ 
— ir nei kiek nesuklydo. Ne tik 
aš, bet ir daugelis galėjo 
pasimokyti iš Onos 
Lukauskaitės pilietinės 
drąsos, užuojautos žmonėms, 
blaivios ir gilios pažiūros į 
aplinką bei istoriją. Kada kilo 
sumanymas kurti Lietuvos 
Helsinkio grupę, man buvo 
pavesta tuo reikalu pasišne
kėti su Ona Lukauskaitė. Po 
trumpučio pokalbio vienoje 
Šiaulių miesto gatvėje, toliau 
nuo pašalinių liudininkų, ji 
nedvejodama sutiko įstoti į 
grupę. Kai surengėme viešą 
spaudos konferenciją, Ona 
Lukauskaitė kiek juokau
jančiu tonu pasakė Viktorui 
Petkui ir man: „Gal truputį 
pasiskubinote. Tačiau 
noblesse oblige garbė įpareigo
ja. Dabar jau niekas iš mūsų 
nebegali trauktis. Aš greičiau
siai būsiu ištremta, bet man 
tai ne naujiena, ir esu tam 
pasirengusi“.

Ona Lukauskaitė, nesitrauk
dama nei per pėdą, dalyvavo

su ilgesiu laukiama Tikrovė...”„Mesijas
Pokalbis su Sv. Rašto tyrinėtoju kun. prof. Antanu Rubšiu

— Prieš penkerius metus buvo 
išleista Jūsų knyga “Raktas į 
Naująjį Testamentą”, o tik praei
tais metais gavome iš Jūsų ir 
“Rakto į Senąjį Testamentą” pir
mąją dalį bei Jūsų studijines ke
liones aprašančią knygą “Švento 
Rašto kraštuose”. Jos tuo tarpu 
yra unikumas lietuviškoje religi
nių studijų literatūroje, lyg lan
gas į Vakarų kultūroje nuo pat 
pradžių tebevykstantį šv. Rašto 
nagrinėjimą ir interperetaciją. Esa
te vienas iš retų mūsų tautiečių, 
pasirinkusių šv. Rašto studijas 
pagrindine mokslo sritim ir viso 
gyvenimo darbu. Kas Jus paska
tino joms pasišvęsti ir kokiais ke
liais Jūs Pats į jas atėjote? Ar jau
tėte trauką jaunystėje, ar 
susidomėjimas kilo vėliau?

— Jūsų klausimas verčia krūp
telti ir atsiminti. Mat gyvenimo 
vingiai ir įvykiai gausūs ir turi
ningi. Atsakyti galėčiau vienu žo
džiu: Apvaizda. Tačiau šis at
sakymas būtų bespalvis, nes 
Apvaizda reiškiasi per apčiuopia
mus įvykius. Leiskit garsiai pa
galvoti apie kelią į Šv. Rašto stu
dijas.

Prisimenu karo audras Tėvynė
je. Tada mokykloje buvome sveti
mųjų gundomi palikti savo tauti
nę ir religinę praeitį kaip g eObin 
atgyveną ir kurti naują ateit) su ’
naujo žinogauš tipu. Prasmes 
klausimas tapo aštrus ir lemtin
gas. Menu jauną kunigą — dabar 
iškilų išeivijos prelatą Joną Ku- 
čingį — ir jo pamokslus. Jis ska
tino pažinti tautos ir tikėjimo 
kraitį — religinį ir tautinį, sielotis 
bei rūpintis savo tauta, bet ne ki
tų tautų sąskaita. Gimnazistai jį 
vadino “Jeremiju”. Mat jis pri
minė mums aną Šv. Rašto prana
šą bu iššūkiu: “Stovėkite ant kryž
kelių ir būkite budrūs! Teiraukitės 
apie senovės takus ir kuris yra ge
riausias kelias. Eikite juo ir gy
vensite ramybėje” (Jer 6,16). Vien 
žodžiais, jaunasis kunigas nepa
sitenkino. Jis mums davė ir arki
vyskupo Juozapo Skvirecko iš
verstąjį Naująjį Testamentą. 
Nesistebiu, kad, tapus klieriku 
Telšių Kunigų seminarijoje, Šv. 
Raštas mane masino, o juo besi
domintys profesoriai mane domi
no. Daugiausiai įtakos turėjo du: 
kun. dr. Kazimieras Olšauskas
stebino savo Šv. Rašto pažinimu, 
o kan. Antanas Krušas padėjo 
pramokti graikų kalbos.

Karo audra perkėlė į Kunigų 
Seminariją Eichstaette, Bava- 
rijoje. Gimnazijoje pažintos sve-

Helsinkio grupės veikloje 
netgi tada, kai kiti jos nariai 
buvo įkalinti, išblaškyti ar 
žuvo. Tardymai ir sunkūs 
pergyvenimai be abejo ardė 
jos sveikatą, kuri ir šiaip nebu
vo tvirta. Bet pasidavimo iš 
jos nesulaukta niekad. Ona 
Lukauskaitė laikė helsin- 
kiečių veiklą teisėta ir svarbia 
Lietuvos likimui. Kaip papras
tai, ji neklydo.

Ona Lukauskaitė buvo 
viena iš nedaugelio lietuvių — 
Nobelio taikos premijos kandi
datų. Palaikiau su ja ryšį ligi 
paskutiniųjų dienų: kaip tas 
ryšys buvo palaikomas, dar ne 
metas kalbėti. Ligi pasku
tiniųjų dienų tvirtai žinojau, 
kad Lietuvoje yra mažų 
mažiausiai vienas visiškai 
laisvas žmogus. Sakoma, jog 
vienas teisusis gali išgelbėti 
bet kokį miestą, netgi Sodomą 
ir Homorą. Ona Lukauskaitė 
buvo iš tokių teisiųjų.

Žinau, kad Lietuvos žemė jai 
bus lengva.

Tomas Venclova 
1983.XII.7
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timos kalbos tapo svarbiu įgū
džiu svetingoje kitataučių 
aplinkoje. Kalbas mėgau. Todėl 
skaičiau Šv. Raštą vis skirtinga 
kalba. Ir lengva, ir įdomu. Šv. 
Rašto profesorius dr. Rehm mums 
primindavo, kad Dievas rašė sa
vo Knygą hebrajų, aramajų ir 
graikų kalba. Dr. Rehm skatina
mas, pradėjau rimtai mokytis 
hebrajų kalbos. Tačiau minties 
atsidėti Šv. Rašto studijoms puo
selėti nedrįsau.

Karo pabaiga nuvedė į Romą. 
Studijavau teologiją Popiežiška
me Grigaliaus universitete. Šv. 
Raštas turėjo didelį vaidmenį. Bu- ! rods 18 šimt. gale vokiečiai moks- 
vau pašventintas kunigu. Bai
giant teologines studijas 1949 me
tais, vieną gegužės popietį mane 
pakvietė užeiti pas save Šv. Kazi
miero Kolegijos rektorius prel. dr. 
Ladas Tulaba. Mums buvo įpras
ta, Rektoriaus kvietimą užeiti ga- | dūlės šv. Rašto prasmės teigė ja-

vus, susirūpinti. Tačiau manęs 
I laukė staigmena. Prel. Tulaba be 
didelių įžangų man sako: “Vado
vybė galvoja, kad Telšių vysku- 

I pijai reikia Šv. Rašto specialisto. 
' Tu tokiu gali tapti”. Tiksliai jo žo
džių nepamenu, bet turinys taip ir 
liko įrašytas atmintyje. Šis buvo 
lemiamas poveikis mano kelyje į 
Šv. Rašto studijas. Apvaizda pa
ruošė ir parodė kelių!

Žiūrėdamas atgal į praeitį, ga
liu stebėtis ir dėkoti.

— Gal galėtumėte trumpais 
bruožais nubrėžti šv. Rašto stu
dijų vystymąsi nuo tada, kada be- 

lininkai pradėjo jo tekstus tyrinėti 
| istoriniu būdu ir Vakarų pasauly
je griuvo jo ligtolinis paraidinis 
supratimas? Ar tebebuvo gyva 

j Bažnyčios tėvų ir viduramžių in- 
i terpretatorių įtaka, kurie be pažo- 

m. metu mokslininkų turimi hebrajų kalba Senojo Testamento 
Nuotrauka Antano Rublio

me slypinčias alegorinę, moralinę 
ir dvasinę, arba mistinę, prasmę, 
jas visas jungdami į vadinamą 
keturlypį interpretacijos metodą? 
Gal apibūdintumėte vėliausių lai
kų pagrindinius mokslinius pri
ėjimus: kas yra istorinis-kritiškas 
metodas? Kas yra formų istorija? 
redakcinė istorija?

— Taip! Teisingai sakote. XVIII 
a. užsklandoje įvyko milžiniškas 
posūkis Šv. Rašto studijose. Posū
kio priežastimi buvo Artimųjų Ry
tų atradimas. O Artimieji Rytai — 
Mesopotamija, Palestina, Egip
tas — yra žmogiškoji Šv. Rašto 
tėviškė. Čia, anot Šv. Rašto, Die
vas prašnekino prasmės beieš
kantį ir laimės besiilgintį žmogų 
ateities viltimi. Egipto hieroglifų 
išskaitymas ir jo senovės atra
dimas davė vispusiškai naują po
būdį Likiminio išganymo įvykio 
— Išėjimo iš Egipto ir Sinajaus 

Sandoros supratimui. O meso- 
potamijos kyliaraščio išskaity
mas padėjo suprasti pačią Senojo 
Testamento kalbą ir jo istorinį fo
ną. Pažinti Mesopotamijos gy
ventojai — šumerai, akadai, asi
rai, babiloniečiai, persai — ir jų 
civilizacija padarė hebrajus ir jų 
priešistorę bei istoriją apčiuopia
mai istoriškus.

Senovės Artimųjų Rytų raštijos 
išskaitymo paskatinti, archeolo
gai pradėjo raustis ir atkasinėti 
piliakalnius Mesopotamijoje, 
Palestinoje ir Egipte. Piliakalnių 
plytos, akmenys, daugiasluoks
nės namų bei šventovių aslos ir 
seniai užmirštų miestų pamatai 
bei gatvių grindinys Vedė akis 
akin su praeitimi — asmenimis, 
kuriuos aprašo ar mini Šv. Raš
tas. Prakalbėjo piliakalnių ak
menys, senos plytos, buitiniai ra
kandai!

Ir nūdien archeologinis Artimų
jų Rytų tyrimas yra našus. Žy
mūs radiniai iš Jėzaus Nazariečio 
laikų Kumrane (Palestinoje), iš 
pirmųjų krikščionybės amžių Nag 
Hamadi vietovėje (Egipte) ir iš 
hebrajų protėvio Abraomo am
žiaus — 2500-1800 m. prieš Kris
tų! — Ebla piliakalnyje prie Tell 
Mardikh miestelio (Sirijoje) tai iš
kiliai liudija.

Artimųjų Rytų pažinimas davė 
naują kryptį Šv. Rašto studijoms. 
Tai buvo poslinkis į žmogiškąjį 
Šv. Rašto elementą. Ligtolinis Šv„ 
Rašto aiškinimas stengėsi iškelti 
jo dieviškąją tiesą, atpažindamas 
jos alegorinę, moralinę, dvasinę 
prasmę. Be to, buvo stengiamasi 
apginti Šv. Rašto tiesą prieš gam
tos mokslų ir istorijos užpuolius. 
Dažnai Šv. Rašto aiškinimas 
pasitenkindavo jo gynimu — 
apologetika ir atsiprašinėjimu 
Dievo vardu. Poslinkiu į žmogiš
kąjį Apreiškimo veidą pajusta, 
kad neužtenka Šv. Raštą ginti, 
bet reikia jį suprasti. Pasitenkini
mas gynimu veda į sustabarė
jimą. Ligtolinė Dievo Knygos 
samprata rėmėsi perdėm raidišku 
Dievo žodžio vertimu, kuris ne
kreipė dėmesio į įkvėptųjų rašyto
jų istorinę padėtį, galvoseną ir iš
raiškos būdą.

Dievo žodis buvo įraštintas per 
žmones — asmeniškus Dievo 
“plunksnakočius”, gyvenusius 

(Nukelta į 2 psl.)

rankraščiai.



Šiame numeryje:
Ištikimybė asmenims.
Pokalbis su šv. Rašto tyrinėtoju kun. 
prof. Antanu Rubšiu (2).
Kun. Vytauto J. Bagdanavičiaus 75 
metų amžiaus sukakčiai.
Daugiau dėmesio Lietuvos dailinin
kams.
Kazio Bradūno „Prierašai prie Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos“.
Dr. Marija Gimbutienė apie baltų 
kilmę.

*
„Draugo“ 1983 metų kultūrinio priedo 
turinys.

Ištikimybė asmenims
Kiekvieno sąjūdžio sėkmė 

remiasi asmeniniu įsitikini
mu — asmuo pasisavina idea
lus, nuomones, dvasią, dės
nius, prielaidas planą. 
Krikščionybė, lietuvybė, visos 
-ybės ir -izmai telieka žo
džiais debesyse, kol jų nesu
konkretina socialinė, politinė 
ar kita prievarta, arba laisvo 
žmogaus nusiteikimas, valia 
viltis.

Ar suaugusį žmogų bei su
brendusią bendruomenę pil
nai patenkina ir išreiš
kia ištikimybė idealams, 
principams? Ir ar tvirtas 
nusistatymas kurio nors sie
kio atžvilgiu pakankamai 
lankstus žmogiško ir žmoniš
ko gyvenimo sūkuriams?

Krikščionių bendruomenė 
arba Bažnyčia (vietinė ir vi
suotinė) mokymu ir apeigo
mis į šiuodu klausimu atsa
kytų “ne”. Aišku, siekiantis 
tapti vis sąmoningesnių krikš
čionimi pritaria tikėjimo tie
soms, dorovės dėsniams, baž
nytiniams įsakymams, 
vertingoms tradicijoms, nuo
latinei gyvo kūno kaitai. Ta
čiau tikrai asmeniškai tikin
tysis visų pirma siekia 
asmeninio ryšio ir ištikimy
bės Asmeniui ir Asmenims. 
Savo gyvenimu tardamas 
paskutiniaisiais Naujojo Įsta
tymo žodžiais “Jėzus yra 
Viešpats”, įsijungia į eilę ti
kinčiųjų, kurie nuo Senojo 
Įstatymo laikų taria “Mūsų 
Dievas yra vienas Viešpats”.

Ištikimybė Asmeniui ir as
menims susilaukia tų pačių 
priekaištų, kurie sekiojo Jėzų 
Kristų, gydantį šventadienį, 
nesiplaunantį rankų, lei
džiantį mokiniams šventą die
ną grūdus lukštenti; arba už
metimų Dievui, sutvėrusiam 
netobulą pasaulį, laisvava- 
lius žmones, neišprendžian- 
čiam karo, bado, ligos ir netei
singumo žmonių pasaulyje.

Jėzus visų pirma atspindi 
savo ir mūsų Tėvo ištikimybę 
žmogui, su kiekvienu elg
damasis pagal žmogaus sąly
gas, pajėgumą, poreikius. Ir 
taip tobulai, kad net krikščio
nybės priešai ar laiką Jėzų tik 
sumanytu, neistoriniu as
menim jo elgesiui žmonių at
žvilgiu nieko prikišti negali. 
Tikrai apie Kristų galima 

sakyti, jog jis ištikimas visų 
pirma ne principams, dės
niams ar idealams, bet 
asmenims — žmonėms ir 
Asmeniui -- Tėvui. <

Mažesnė ir didesnė bend
ruomenė, asmenų junginys 
taip pat vysto savo ištikimy
bę traukoje tarp nusistatymų 
ar nuostatų ir asmenų. Jei 
vieni tėvai, su skausmu per
gyvenantys savo vaiko sun
kius klystkelius, vaiko atsi
sako ir jį atstumia, o kiti — 
lydi savo pasimetusį vaiką, 
kaip viena Motina lydėjo sa
vo Sūnų, kurie iš jų būtų iš
tikimi asmeniui? Jei dėl lietu
vybės idealų lietuvis lietuvį 
vargina, ar išeitis negalėtų 
būti ištikimybė ne tik tautiš
kumo dėsniams, bet labiau
siai — lietuviui ir lietuviams?

Ištikimybė asmeniui, regis, 
galėtų padėti išvengti ne
labos nuotaikos, neretai ly
dinčios teikiamą pirmenybę 
atsietiems tikslams ar ideo
logijai, asmenį pastatančios į 
priemonės vietą tėvų, visuo
menės, religinės bendruome
nės ar politinio vieneto tiks
lams pasiekti. Pavyzdžiai? 
Kasdieniniai — vaiko geri pa
žymiai, kad tėvai didžiuotųs 
pneš savo draugus, nuklydu- 
sio pasmerkimas bendrijos ge
ram vardui išlaikyti, o politi
nių ar socialinių atvejų 
galime kiekvienas begales su
galvoti.

Ar neskamba geriau “išlai
kyti” ar “ugdyti” lietuvį, ne
gu lietuvybę? Puoselėti krikš
čionį ar tikinčiuosius, negu 
“skleisti krikščionybę”? Nes 
žmogų iš visų kitų kūrinių 
iškelia ne tiek kalba, juokas, 
protavimas, kiek sugebėjimas 
santykiauti, turėti ryšius su 
kitais asmenimis, bendrauti, 
prisirišti ir kito ištikimybę pri
imti. Ištikimybė asmenims ar 
asmeniui atveria,duris į kū
rybingumą, lankstų ir atvirą, 
kaip nuolat bręstantis žmo
gus. Ištikimybė asmenų bend
ruomenei gali būti tvirtesnis 
pagrindas ateičiai statyti, ne
gu praeityje prisiimtų dėsnių 
perkėlimas į besikeičiantį 
žmogų ir žmoniją.

Kalėdų šventės sentimen
talioje plotmėje žvelgia į Kū
dikėlį blizgančiame tvartely
je, o sąmonės lvgvie kviečia

„Drąsos eiti į ateitį — nežinomą, bet pažadėtą ...“
Pokalbis su šv. Rašto / tyrinėtoju kun. į prof. Antanu Rubšiu (2)
Praėjusį šeštadienį kun. prof. 

Antanas Rubšys supažindino 
skaitytojus su šv. Rašto tyrinė
jimu kaip mokslo šaka, savo 
paties darbu ir pagrindinėm šv. 
Rašto gijom: Dievo rūpesčiu 
žmogumi, žmogaus pašaukimu į 
Dievo kvietimą kūrybiškai at
siliepti. Čia pokalbis užbai
giamas, kun. prof. Antanui Rub- 
šiui pasidalijant įžvalgom į 
platesnį klausimą: koks šv. Rašto 
santykis su mūsų gyvenamo 
laiko kultūra.

*

— Ar žydiškasis-krikščioniška- 
| sis Sv. Raštas turi visuotinę reikš

mę ir pasaulinei kultūrai, palie
kant tuo tarpu nuošaly faktą, kad 
tikintiesiems jis yra jų tikėjimą 
paliudijantis dokumentas? Pavyz
džiui, kanadietis literatūros teo
retikas ir taip pat šv. Rašto moks
lininkas Northrop Frye aptaria 
šv. Raštą, kaip enciklopedinį vei
kalą, kuriame sutelpa visa kos
moso istorija, nuo jo pradžios, ar
ba sukūrimo, iki jo eventualios 
pabaigos. Pasak Frye, šv. Rašto 
reikšmė ir įtaka pasaulinei litera
tūrai yra neišmatuojama, nes jis 
yra didžiausias visos Vakarų civi
lizacijos vaizdinių sistemų šalti- 

| nis. Ar Jūs taip pat būtumėte lin- 
.kės manyti,, kad šv. Raštas turi 
nepamainomą vertę ir mūsų lai
kų sekuliariniam pasauliui? Jei
gu taip, kaip ją aptartumėte?

— Čia labai įdomus klausimas! 
Tikintiesiems Šv. Raštas yra ti
kėjimo Knyga, o pasaulinei rašti
jai religinis šedevras. Neklysiu 
teigdamas, kad Šv. Raštas yra la
biausiai skaitoma knyga pasau
lyje. Pavyzdžiui, pagal American 
Bible Society, protestantų drau
gijos statistinius duomenis, 1979 
m. buvo išplatinta 1,073,576 Kny
gos egzempliorių 1685 skirtingo
mis kalbomis. Tai tik Jungtinių 
Amerikos Valstybių protestantų 
Knygos draugijos duomenys. O 
kur katalikų ir žydų domėjimasis 
Šv. Raštu! Be to, europiečiai 
neatsilieka nuo Naujojo Pasaulio 
tikinčiųjų.

Kodėl Šv. Raštas domina žmo
niją? Ar pats šv. Raštas domi
na? O gal tik dėl to, kad jis pirš
te įperšamas? Pats Šv. Raštas 
žmoniją domina. Neveltui Sovie
tų Sąjunga Šv. Raštą laiko pavo
jingu ir draudžia jį net giminėms 
atvežti.

Šv. Raštas domina žmoniją, 
nes prašnekina kiekvieną skaity
toją būriniais klausimais. 
Pasakojimas apie Abraomą 
įasmenina bendrijinę ir visuotinę 
Senojo Testamento savimonę — 
tikėjimą Dievu — ir kelionę su 
Dievu į pažadėtą, bet nepažįsta
mą ateitį.

Vakarų žmogus turi du pasa
kojimus apie gyvenimo prasmę ir 
laimę: apie Abraomą ir Odisėją. 
Taigi save įasmeninama dviem 
visuotiniais asmenimis: švent
raštiniu ir graikiškuoju. Abrao
mas atspindi tikinčiojo — žydo, 
krikščionio, musulmono odisėją 
'— kelionę ateitin, kuri jam yra 
Dievo pažadėta, bet lieka jam 
nepažįstama. Tuo tarpu Odisėjas 
atspindi žmogaus kaip žmogaus 
“odisėją” — grįžimą į namus — 
“įtaką”. Namai be ateities žmo- 
gauB nepatenkina, šv. Rašto isto
rijos samprata yra visuotinesnė 
negu graikiškoji. Mat ji yra

įžiūrėti šiems žmonėms, šiais 
laikais ištikimybę, kurią Kalė
dų įvykiai liudija. Labiau ne
gu praeities, tai ateities šven
tė, kurioje Asmens ištikimybė 
asmenims ir žmogaus išti
kimybė žmogui bei žmonių 
bendruomenei gali nešti pa
čių tvirčiausių vaisių.

Antanas Saulaitis. SJ 

[linijinė, o graikiškoji tik cikliš- 
]ka.

Pasakojimas apie “gera ir pik
ta” Šv. Rašte turi visuotinumo 
akiratį. Įvaizdžių pagalba, Pra
džios knygoje (3,1-11) aprašoma 

. nuostabi žmonijos pradžia ir įžū
lus nuosprendis būti “kaip Die
vas” ir apspręsti kas yra “gera ir, 
pikta“. Ir vaikas, ir išminčius pa
jėgia šį pasakojimą perimti ir at
pažinti pikto — žmogaus įžūlu
mo, arba nuodėmės, raidą. 
Būdinga, kad pasakojimas ne
naudoja net žodžio “nuodėmė”, 
bet savo turiniu išreiškia, kas 
yra nuodėmė ir kaip ji reiškiasi 
žmogaus gyvenime. Ji yra ne tik 
psichologiškai galima, bet ir yra 
tikroviška žmogaus patirtis. Die
vo kreipinys į žmogų “Kur tu 
esi?” yra būrinis žmogaus neri- 

| mas “Nugi dabar! Ką aš užtai
siau ?” Hebrajų kalba šis Dievo 
kreipinys yra tik žodelytis: aj- 
jeka! Bet jo prasmės nesutalpina 
net storiausios knygos.

Šv. Raštui yra būdinga istoriją 
ir žmogaus gyvenimą suprasti ke
lionės įvaizdžiu ir sąranga. Išėji
mas iš Egipto — ėjimaB per Sina

Žynės Pitijos trikojis Delfuose. Nuotrauka Antano Rublio

jaus dykumą — įėjimas į 
Palestiną yra likiminis Senojo 
Testamento Įvykis. Jis ne tik pa
deda suprasti istorinę žydų kelio
nę XIII a. prieš Kristų, bet ir 
asmenišką nūdienio žmogaus gy
venimą. Gyvenimas yra kelionė. 
Ypač mūsų tautos išgyvenimas 
daro aną istorinį įvykį artimą 
mums: išėjimas iš Tėvynės — ėji
mas per patirties dykumą — įėji
mas į ... Šv. Raštas turi antro
pologinę — žmogiškai visuotinę 
prasmę.

O ką bekalbėti apie Dievo teis
mą — atleidimą Šv. Rašte. Die
vas teisia atleisdamas ir atlei
džia teisdamas. Atleidimu 
sukuriama visiškai naujutėlė pa
dėtis tarp teisiamojo ir Teisėjo. 
Teismas, kuris alsuoja kerštu, iš
šaukia kerštą, o itleidimas suku
ria nelauktus gi tfiumus.

Kaip aptarčiau Šv. Raštą? Ar 
gali vispusiškai aptarti tikėjimą, 
viltį, meilę, atleidimą? Ar galima 
vispusiškai aptarti žmonijos ir 
pavienio žmogaus vingius į pras
mę ar laimę? Šv. Raštas yra Die
vo Atsiminimai, apie savo rū
pestį žmogumi bėdoje ir žmogaus 

prasmės ir laimės ilgesį — ieš
kojimą.

— Koks būtų statusas tada 
kitų kultūrų šventųjų raštų — 
indų, kiniečių? Kodėl šventieji 
raštai, kaipo tokie, iš vis yra rei
kalingi žmogiškoms visuome
nėms ir kultūroms?

— Religija yra Dievo ieškoji
mas, o tikėjimas — atliepimas 
Dievui, besirūpinančiam žmogu
mi bėdoje. Šventieji kinų, indų, 
japonų raštai atspindi ilgaamži 
žmonijos Dievo ieškojimą. Būdin
ga, kad religija yra tų tautų kul
tūrinės buities siela. Religija — 
bendravimo su Dievu ieškojimas 
turi šaknis spontaniškame nuo
stabos ir bėdos išgyvenime. To
dėl galima būtų kalbėti apie žmo
nijos religinę savimonę — 
nuostabos ir bėdos išgyvenimą — 
ir jos istoriją šventuose raštuose.

Aplinka — visata ir patirtis 
sąlygoja Dievo nuojautą ir nuo
voką žmoguje. Gamta ir gyveni
mas “prašnekina” žmogų ir jam 
“apreiškia” būtinius ir likiminius 
klausimus.

Tikėjimas turi šaknis įvykiuo
se. Šv. Raštas liudija, kad Dievas 

įsijungė į istoriją. Žydai ir krikš
čionys tiki, kad atliepimas Dievui 
tikėjimu turi istoriją ir yra įraš- 
tintas Knygoje. Būdinga, kad 
musulmonai krikščionis ir žydus 
laiko “Knygos Tauta”.

Vatikano II Susirinkimo pagar
ba kitoms religijoms yTa labai bū
dinga. Dievai yra tas, “kuris 
trokšta, kad visi žmonės būtų iš
ganyti ir pasiektų tiesos pažini
mą” (1 Tim 2,4).

— Be abejo, kiek tai liečia mus, 
krikščionis, mūsų šv. Raštas 
mums yra paties tikėjimo pagrin
das — tai lyg rodytų, kad ir visais 
amžiais vykdomas jo studija
vimas galutinai yra vedamas no
ro Dievo ir žmogaus santykio pa
slaptį geriau suvokti ir jos 
tikrovėje dalyvauti. Bet yra žmo
nių, kurie baiminasi, kad šv. Raš
to tyrinėjimas silpnina ir griauna 
tikėjimą. Ar šitas priekaištas yra 
kiek pagrįstas, ar čia tik dar vie
nas pavyzdys, kaip mums lietu
viams visokią dvasinę kaitą, at
rodo, yra lemta išgyventi gerokai 
vėliau už likusį pasaulį — pvz. ar 
mums čia tik dabar gal pasikar
tos ta tikėjimo krizė, kurią Vaka
rų Europa perėjo 19 šimtmety, kai 
jai atrodė, kad mokslas griauna 
šv. Rašto autoritetą?

— XIX a. buvo pirmūnų amžius 
Šv. Rašto istoriškai-kritiškose stu
dijose. Būdami racionalizmo ir 
ultraliberalinės teologijos užbur
ti, protestantų egzegetai nevisuo- 
met pajėgė atskirti savo amžiaus 
prielaidas nuo Šv. Rašto tiesos. 
Nežiūrint to, reikia pripažinti, kad 
jie ištobulino istoriškai-kritiškąjį 
metodą Šv. Raštui nagrinėti. Esa
me XX a. vaikai. Mokomės iš pra
eities klaidų. Baiminimasis dėl 
galimos tikėjimo krizės yra tik 
priedanga. O gal net tingumo ap
raiška. Tikėjimas niekuomet nėra 
nuogas žinojimas, bet žinojimas 
su pasitikėjimu, — žinojimas, kad 
Dievu galima pasitikėti.

■—• Ar sakytumėte, kad lietuvių 
1 tarpe šv. Rašto pažinimas yra 
pakankamas, tiek kiek jis rei
kalingas krikščioniškųjų tikėjimo 
tiesų pasisavinimui, liturgijos 
prasmingam vykdymui ir išgyve
nimui, bendruomeninio gyveni
mo teisingesnėms formoms ir vil
tingai krypčiai?

(Nukelta į 3 psl.)
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Kun. Vytauto Bagdanavičiaus 75 metų amžiaus sukakčiai

JUOZAS MEŠKAUSKAS

Kun. Vytautas Jonas 
Bagdanavičius gimė 1908 m. 
gruodžio mėn. 26 d. Sakių 
apskrity, Slavikuose. Baigęs 

( Kudirkos Naumiestyje vidu
rinę mokyklą ir ten pat moky- 

, tojų kursus 1926 metais, dir
bo mokytojo darbą iki 1930. 
Jausdamas kunigo pašauki
mą, 1930 metais įstojo j Vilka
viškio Kunigų seminariją. Jis 
ją baigė 1936 metais ir tais 
pačiais metais buvo įšventin
tas kunigu.

Buvo paskirtas vikaru į 
Kalvariją, kur tuo metu 

: klebonu buvo prel. M. Krupa- 
■ vičius. Jis ten išbuvo viene- 
> rius metus ir artimiau susi- 
: pažinęs su Krupavičium, 

palaikė su juo artimą ryšį iki 
prelato mirties. (Po jo mirties 
dalyvavo prel. M. Krupavi- 

. čiui paminklui statyti komi
tete, rūpinosi ir dar tebesirū
pina Krupavičiaus raštų 
tvarkymu ir leidimu). Iš 
Kalvarijos kun. Bagdana
vičius persikėlė vikaru į 
Aleksotą, kur klebonu buvo 
kun. Stankevičius. Gyven
damas Aleksote, jis tęsė studi
jas Vytauto Didžiojo universi
tete teologijos-filosofijos 
fakultete ir jį baigė 1939 
metais licenciato laipsniu. 
Išbuvęs trejus su puse metų 
Aleksote, jis buvo paskirtas į 
Veiverius. Ten jis buvo 
progimnazijos ir vėliau 
gimnazijos kapelionu. Vokie
čių okupacijos metu jis buvo 
atkeltas į Kauną. Čia jis buvo 
pranciškonų kapelionu ir taip 
pat gilino studijas Teologijos- 
Filosofijos fakultete. Studijuo
damas jis yra klausęs profe
sorių St. Šalkauskio, Pr. 
Kuraičio, Pr. Dovydaičio, J. 
Ereto, Z. Ivinskio ir kitų 
žymių profesorių kursus. .

Tremtyje kun. Bagdana
vičius apsigyveno Muen- 
chene. Karui pasibaigus, jis 
prisidėjo prie Bavarijos ir 
Muencheno lietuvių organi
zavimo į sąjungas. Kai dr. V. 
Bieliauskas iš pirmininko 
pareigų pasitraukė, kun. 

, Bagdanavičius trumpą laiką 
buvo Bavarijos ir Muencheno 
lietuvių sąjungų pirmininku. 
Tai buvo 1945 metais. Vėliau 
tas pareigas jis perdavė dr. 
Kalvaičiui, o pats aktyviai 
įsijungė į Lietuvių Kunigų 
sąjungos steigimą ir buvo jos 
sekretoriumi. Jisai suorgani
zavo ir nuo 1945 metų iki 1949 
leido ir redagavo Kunigų 
sąjungos žurnalą Naujasis 
Gyvenimas. Organizuodamas 
Lietuvių Kunigų sąjungos 
žurnalą, jis norėjo pavadinti jį 
„Gyvoji Dvasia“. Tuo metu 
katalikų inteligentų buvo 
ieškoma religijoj gilesnio 
tikėjimo ir naujesnių formų. 
Prof. Pr. Dovydaitis Dievą 
vadindavo gyvuoju Dievu. 
Prof. St. Šalkauskis įvedė 
„Gyvosios Dvasios“ terminą 
ir propagavo „Gyvosios 
Dvasios sąjūdį“. Jauną 
idealistą kun. Bagdanavičių 
žavėjo tos mintys ir jis bbvo 
žurnalą norėjo pavadinti 
„Gyvoji Dvasia". Bet kan. 
Juknevičiui pasiūlius žurnalą 
pavadinti „Naujasis Gyve
nimas“, kun. Bagdanavičius 
sutiko ir žurnalą pradėjo tuo 
vardu leisti.

Pirmame numeryje pirmuo
ju straipsniu kun. Bagdana
vičius aiškina, ką reiškia, 
kas yra „Naujasis Gyve
nimas“ ir kaip jį reikia 
suprasti. Svarstant senumo ir 
naujumo problemas, tuojau 

. susiduriama su dogmomis. 
Bagdanavičius tame 
straipsny rašo: „Religiniam 
gyvenime savotišką senumo 

* skraistę užmeta tas faktas, 
kad Bažnyčia visais laikais ir 
visais amžiais tiki tas pačias 
religines tiesas — dogmas, 
nieko iš jų neatmeBdama“. 
Toliau jis rašo: „Reikia prie

Kun. Vytautas J. Bagdanavičius — vienoje ateitininkų stovykloje. 
Nuotrauka J. A. Račkausko

dogmos artintis su gilia 
pagarba, bet kartu ir su tam 
tikra drąsa; tik tada ji savo 
lobius atskleidžia. Tada ji 
pasirodo kiekvienai žmonių 
kartai su nauju grožiu ir 
naujomis gyvenimo verty
bėmis. Dogmų tiesa nėra 
kokia negyva įstatymo raidė, 
bet nuolatinė išminties vers
mė, kurios niekada negalima 
išsemti“. Dar toliau jis labai 
įdomiai sako: „Ne viskas yra 
gera, kas sena, ir ne viskas 
yra bloga, kas nauja. Tačiau 
yra vienas didelis skirtumas: už 
senumus ne mes esame atsa
kingi. O mes turėsime atsakyti 
už naujumus: už mūsų laikus, už 
mūsų dienas, už jų moderniz
mus, ir gerus, ir blogus“. Tokio
mis mintimis ir tokiais nusi
statymais jis pradėjo leisti ir 
redaguoti Naująjį Gyvenimą. 
Vėliau kultūrinius tremtinių 
reikalus paėmė tvarkyti karinė 
valdžia Frankfurte. Trūko po
pieriaus. Todėl žurnalas kurį 
laiką buvo sustojęs, bet vėliau 
kun. Bagdanavičiaus rūpesčiu 
jis vėl pradėjo eiti.

I JAV kun. Bagdanavičius 
atvyko 1949 metais ir įstojo į 
Marijonų vienuoliją. 1950-

Vytautas J. Bagdanavičius 
— kunigas...

... ir mokslininkas (savo darbo kambary Chicagoje). 
Nuotrauka J. Duobos

tą, krikščioniškos filosofijos 
esmės originalų puoselėtoją — 
prelatą Praną Kuraitį, jo 
„palikimą lietuvių šviesuome
nei“. Tai nuostabus, didžiai 
prasmingas palikimas“. 
(Citata iš dr. Tomo Žiūraičio 
laiško, rašyto kun. Bagdana
vičiui.) Taip, anot dr. T. 
Žiūraičio, tomistą gali gerai 
ir įžvalgiai interpretuoti tik 
gerai pažįstąs Tomo Akvinie
čio filosofiją, kaip kad Bagda
navičius.

Kun. V. Bagdanavičius yra 
gilus, atviras, nuoširdus ir 
kukluB. Kiekvieną problemą ir 
klausimą jis svarsto giliai, 
atvirai, nuoširdžiai ir tole
rantiškai. Būdamas objek
tyvus, švelnus ir tolerantas, 
jis mato ir randa teigiamų 
dalykų ir ten, kur kitiems 
atrodo, kad jų ten nėra. Jis 
yra labai plačios, gilios erudi
cijos. Jį domina daugelis daly
kų ir daugelis sričių. Jis domi
si Lietuvos istorija ir savo 
žinias papildė, klausydamas 
prof. Z. Ivinsko dėstomų isto
rijos kursų. Čia jis yra isto
rikų ir istorijos mėgėjų draugi
jos narys.

Kun. V. Bagdanavičius 
skaitė prof. Pr. Dovydaičio 
straipsnių iš religijų istorijos, 
ir jis, matyti, tą sritį taip 
pamėgo, kad parašė keturis 
tomus Kultūrinės gelmės 
pasakose, kurių 3 tomai yra 
išspausdinti ir 4-tas ruošia
mas spaudai. Tuos jo tomus 
skaitant, tenka stebėtis jo toje 
srityje žinių gausumu ir gilu
mu, jo erudicija ir paimtų 
poblemų įdomia interpretaci
ja. Tai yra tam tikra kultūros 
raidoB, žmogaus minties ir 
religijų istorija. Ir tai nėra 
vien lietuvių, bet ir visos 
Europos tautų kultūros ir reli
gijų istorija, nes tuose 
tomuose ifTtferinėjama ir 
lyginama visos Europos tautų 
kultūros ir religinės minties 
vystymasis. Ir kaB dar 
įdomiau, kad Bagdanavičius, 
lygindamas visų Europos ir 
kai kurių Mažosios Azijos 
tautų bei žydų kultūrinę raidą 
ir religijų istoriją, palygina 
jas su Senuoju Testamentu ir 
dažnai randa daug panašu
mo. Jis yra parašęs ir išspaus
dinęs knygą anglų kalba 
Cultural Wellsprings of Folk- 
tales. Vienos arkivyskupas 
kardinolas Franz Koenig apie 
šitą knygą atsiliepia taip: 
„Kaip religijų istorijos specia
listas, galiu paliudyti šio 
rinkinio interesą ir svarbą 
šios srities mokslininkams. 
Jūsų komentarai išskirtinai 
vertingi. Mircea Eliadės 
teigimas, kad lietuvių folklo-

1951 metais jis yra Laivo 
redaktorius, 1951-1958 jis yra 
Draugo moderatorius. Nuo 
1958 metų iki dabar jis yra 
Lietuviškos knygos klubo 
vedėjas. Atsitraukęs nuo 
Draugo moderatoriaus parei
gų, jis buvo tris kadencijas 
vienuolyno namo viršininku. 
Dabar jis yra vienuolyno 
namo tarybos sekretoriumi.

Kun. Vytauto Bagdanavi
čiaus asmenybė ir veikla yra 
labai brandi ir šakota. Jis 
savo rimtais straipsniais ir 
studijomis pradėjo reikštis 
nuo pat studentavimo laikų. 
Įdomi jo licenciato darbo 
tema: „Organiškas žmogaus 
tikslų sąryšis“. Visoje savo 
veikloje ir savo raštuose jis 
paima visą žmogų, visas jo 
problemas ir ieško jų sąryšio 
ir sprendimo. Savo 
pamoksluose ir Šv. Rašto 
interpretacijose, taip pat Bavo 
raštuose jis yra gana moder
nus ir gilus. Aiškinimuose, 
išvedžiojimuose ir sugestijose 
jis dažnai remiasi Tomo 
Akviniečio dorovės supratimu, 
paremtu krikščioniška meile. 
Nebūdama# tos srities žinovu, 
pacituosiu dr. Tomą Žiūraitį, 
OP, kuris apie kun. Bagdana
vičių rašo taip: „Jūsų raštai 
mane ne tik domina, bet ir 
žavi, nes esate autentiškas 
teologijos ir filosofijos toks 
ryškiausias atstovas mū-, ras yra turtingiausias Europo- 
suose, kuris tomistinės 
teologijos ir filosofijos įžval
gos principus ne kartoja, o 
kūrybiškai, originaliai juos 
panaudoja, panašiai, kaip 
„įdubimo universiteto tomiz
mo“ mokslininkai. Šių 
didžiausias pavyzdys dabar
tinis šv. Tėvas arba, anot

. Jūsų, filosofas popiežiaus sos
te. Suprantama, kad iš mūsų 
tik Jūs galite parašyti ir 

Į parašėte visais atžvilgiais 
pavyzdingą apžvalgą ir studi
ją apie žymiausią mūsų tomis-

je, pažiūrėjus į Jūsų knygą, 
pilnai pasitvirtina. Lietu
viškos medžiagos analizavi
mu Jūs tikrai užsitarnavote 
aukštos pagarbos ir įvertini
mo“. (Citata, versta iš anglų 
kalbos, paimta iš laiško, rašy
to kun. Bagdonavičiui.)

Savo studijoje apie Indijos 
religinę išmintį Drauge 1969 
metų pabaigoje ir 1970 
pradžioje (1969.XII.1 —
1970.1.7) kun. Bagdanavičius 
analizuoja indų kultūros ir 
indų religijų istorijos raidą.
Kaip pats sako, jis paėmęs tą 
sritį patyrinėti todėl, kad 
lietuviai indų kultūra ir reli
gija domisi ir kad mūsų kalba 
yra panaši sanskrito kalbai. 
O tie dokumentai ir svarsty
mai, apie kuriuos jis savo 
studijoje kalba, yra surašyti 
sanskrito kalba. Savo studi
jos pabaigoje jis prieina labai 
įdomių išvadų. Kun. V. 
Bagdanavičius sako: „Kai 
mes susipažinome su Indijos 
išminčių pastangomis suvok
ti savo santykius su Dievu, 
mums labiau paaiškėja, 
kokiame žmonijos religijos 
fone yra įvykęs Dievo įsikūni
jimas žmonijoje. Krikščio
nybė tada neatrodo kaip

Kun. Vytauto J. Bagdanavičiaus tėviškė Slavikuose, Sakių apskrity.

Vilkaviškio seminarijos 1936 m. pašventintų kunigų klasė: (iš kairės) 
V. Radvinauskas, prel. K. Dobrovolskis, A. Račaitis (miręs), J. Bace
vičius, V. Bagdanavičius ir K. Dominauskas (miręs Kolumbijoje). 
Nuotrauka daryta po kunigų rekolekcijų Seeshaupte, Vokietijoje, prie 
Starnbergo ežero 1947 metais.

kažkas svetimo žmonijos reli
gijos istorijoje. Visos upaniša- 
dininkų (Indijos mintytojų) 
pastangos suvokti Dievą 
savyje, nors nepatenkinamos 
filosofiškai, yra ne kas kita 
kaip Dievo įsikūnijimo ilge
sys“. Toliau jis pareiškia 
labai įdomią mintį, saky
damas: „Šiandien mes 
gyvename tokius laikus, kada 
Kristui, jei taip galima išsi
reikšti, reikia išeiti iš krikščio
niškos kultūros ir pasirodyti 
viso pasaulio religijų fone, ir 
savo teigimui paremti cituoju 
amerikietį teologą G. Tavard, 
kuris sako; .mokslas apie 
Kristų turi pasirodyti univer
salinėje dimensijoje* “.

Kun. Bagdanavičių domina 
Lietuvos kultūra ir literatūra. 
Jis yra Lietuviškos knygos 
klubo, išleidusio labai daug 
knygų, vedėjas. Jis ne retai 
pasisako ir literatūriniais 
klausimais ir problemomis.

Bagdanavičiui rūpi visuo
meniniai ir politiniai reikalai, 
ir jis yra ateitininkų „Kęstu
čio“ korporacijos narys ir dva
sios vadas. Jis komentuoja dr. 
J. Stiklioriaus būsimos Eu
ropos federalinį valstybių 
planą. Jis yra gilus ir 
nuoseklus demokratas ir 
krikščioniškos demokratijos 
puoselėtojas.

Kun. Bagdanavičiui rūpi 
teologinės, filosofinės ir reli
ginės problemos, ir tomis 
temomis jis pasisako savo 
raštuose, straipsniuose ir 
pamoksluose. Už trumpus, bet 
labai gilius, įdomius ir vertin
gus komentarus prie litur
ginių šv. Mišių skaitymų jis 
yra gavęs gydytojų „Gajos“ 
korporacijos 500 dolerių 
premiją. Jie buvo skaitomi per 
Margučio radijo valandą, ir 
manoma, kad bus išspausdin
ti.

Tiesiog sunku įsivaizduoti, 
kad vienas žmogus gali tiek 
padaryti, parašyti: knygų, 
ilgesnių ar trumpesnių studi
jų keliolika, o straipsnių įvąi- 
riais klausimais ir įvairiomis 
temomis daugiau negu 1000. 
Surinktoj jo raštų bibliografi
joj tarp 1945 ir 1972 metų yra 
iš viso 799 straipsniai. O nuo 
1972 metų iki šio ' laiko jis 
tikrai yra parašęs daugiau 
negu pora šimtų. Jau vien 
tūkstančio temų suradimas 
Bunkiai įsivaizduojamas, o 
jomis pasisakymas ir jų 
nagrinėjimas dar sunkiau 
įmanomas. Ir tie straipsniai 
nėra banalūs, temos yra labai 
įvairios, apimančios visas 
gyvenimo sritis, aktualios ir 
nagrinėjamos giliai ir įdo

miai. Kad supratus kun. 
Bagdanavičiaus plotį arba jo 
raštuose paimamas sritis, be 
jau minėtų knygų, čia tik kele
to straipsnių pavadinimai: 
Visas Kristus; Lituanistikos 
institutas ir lietuvių tautos 
uždavinių nagrinėjimas; 
Kovos supratimas krikščiony
bėje ir socializme; Pasaulio 
lietuvių bendruomenė Ameri
koje; Krikščioniškas pilietis 
kintančiame pasaulyje; 
Šešioliktoji vasario; Krikščio
niškas humanizmas; Darbo 
klausimas; ■'Tarptautinė 
baudžiamoji teisė; Visuotinė 
kova su komunizmu; Dvilypis 
Churchillio veidas; Tiltas tarp 
žydijos ir krikščionybės. O tų 
straipsnių yra daugiau kaip 
1000. Ką esu šiame straips
nelyje paminėjęs, tai tik kele
tas įkištų Šakaliukų labai 
plačiame ir dideliame kun. 
Bagdanavičiaus darbo lauke. 
O tų šakaliukų yra ištisas 
miškas.

amžiaus sukaktį, kun. V. J. 
Bagdanavičiui linkime geros 
sveikatos, jėgų, Dievo palai
mos dr noro dar dirbti, kaip 
kad jis dirbo iki šiolei.

Kun. Vytautas J. Bagdanavičius dalyvauja pabaltiečių demonstracijo
je Washingtone 1977 m. rugsėjo mėnesį...

... laisvalaikiu leidžia aitvarą prie Atlanto.

Daugiau dėmesio 
Lietuvos 

dailininkams
Besiilgintiems Lietuvos gera 

proga buvo savo ilgesį patenkin
ti, atsilankant Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, pasižiū
rėti Lietuvos dailininkų kūrinių.

Čia buvo išstatyta grupė pačių 
jauniausių Lietuvos dailininkų, 
kurie buvo gerai įvertinti Estijoje. 
Tai yra trys: Natalavičius, Filis- 
tavičius ir Dalinkevičius. Jie yra 
apie 30 metų amžiaus. Įdomu yra 
stebėti, kaip jie savo vidinius 
pergyvenimus stengiasi išsakyti 
tokiomis nuotaikomis, kurios 
džiugiau kreipia dėmesio į 
atspindėjimą išorinio pasaulio.

Vyresnės kartos atstovas čia 
yra Tuleikis, su stipriomis spalvo
mis. Buvo pora Abromavičiaus 
akvarelių. Ignas Budrys čia buvo 
su Platelių ežero mistika. Jaunas 
Geiievičius reiškiasi kaip plakatų 
meistras. Lagauskas, Vilniaus 
universiteto profesorius, pasižy
mi raižiniais varyje. Stančikaitė, 
Europos masto dailininkė, yra 
pag arsėjusi savo labiau tradicinė
mis litografijomis, šioje parodoje 
buvo ir Petro Repšio atspaudų iš 
jo serijos „Manoji Lietuva*'. 
Grafikas Chmieliauskas yra visų 
technikų specialistas: grafikos^ 
tapybos ir skulptūros ir visose 
srityse didelis. Šioje parodoje 
buvo matyti pora jo raižinių ant 
dirbtinio stiklo. Reikia dar 
pažymėti kitą akvarelistą 
Urbanavičių. Savamokslė tapy
toja Bičiūnienė čia buvo 
atstovaujama vienu savo primity
vu.

Šalia to parodoje buvo apsčiai 
Petravičiaus, Igno ir kitų mūsų 
dailininkų darbų. Prie jų jungėsi 
keliais miniatūriniais darbais 
Gailiui iš Paryžiaus. Ši paroda 
buvo sudaryta iš „Galerijos“ ir K. 
Avižienio rinkinių.

Grįžtant prie Lietuvos 
dailinir kų darbų, tenka pastebė 
ti, kad jie yra ne tokie, kokius 
mes atsimename iš nepriklau
somybės laikų. Jie turi daugiau 
tragikos, daugiau problematikos, 
liudijančių gyvą tos visuomenė* 
pastanga dyasišjrai išgyventieji 
išreikšti tą gyvenimą, kurį ten 
žmonėms tenka gyventi. Ir nebū
tų nei tautiška, nei krikščioniš 
ka, jei mes nebandytume prie jų 
darbų susimąstyti.

V. Bgd.

• Mūsų Vytis nr. 4 (1983). Ketu
ris kartus per metus išeinantis 
žurnalas, leidžiamas Akademinio 
Skautų sąjūdžio. Redaktorius — 
Juozas Toliušis, 7220 S. Cali- 
fornia Avė., Chicago, IL 60629. 
Administratorė — Danutė 
Korzonienė, 2725 W. 84th Place, 
Chicago, IL 60652. Metinė 
prenumerata — 7 dol., studen
tams — 4 dol. Atskiro numerio 
kaina — 2 dol.
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Pokalbis su Antanu Rubšiu
(Atkelta iš 1 psl.)

— Mūsų tauta myli Šv. Raštą — 
» Dievo žodį. KaB galėtų vispusiš- 

kiau išreikšti Dievo žodžio pa
grindinę temą — Dievo rūpestį 
žmogumi kaip lietuvių pakelės 
Rūpintojėlis! Paties Šv. Rašto 
pažinimas mūsuose nebuvo puo
selėjamas. Nebuvo tam laiko, pa
ruoštų žmonių, priemonių ... Be to, 
išgyvenome ir išgyvename netik
rumą Tėvynėje, tremtyje, išeivijo
je.

Reikia džiaugtis išeivijos kūry
bingumu. “Krikščionis Gyveni
me” knygų serijos leidėjas prel. 
dr. V. Balčiūnas, Chicagos Šv. 
Rašto studijinės vakaronės, sesuo 
Ona Mikailaitė Toronte, sesuo Ig- 
nė Marijošiūtė Hartforde, CT, 
spauda — Draugo, Darbininko, 
Aidą, Ateities puslapiai tai liudi
ja. Jaučiama teigiamas poveikis 
puoselėti Šv. Rašto pažinimą. 
Ateitininkai ir skautai patys daug 
laimėtų ir būtų dideli talkininkai, 
kurdami Šv. Rašto pažinimo židi
nius savo veiklos sąrangoje. Jie 
galėtų įnešti daug šviežumo į 
parapijų gyvenimą. Mūsų kunigų 
skaičius išeivijoje mąžta. Be to, 
jiems neįmanoma skirti nei laiko, 
nei jėgų šiam tikslui, nes jų sie
lovadinis rūpestis matuojamas ne 
parapijos, bet vyskupijos (ar net 
valstijos!) ribomis.

*.

i

i

v

'. — Kodėl, Jūs manytumėte, iš
lietuvią tiek mažai iki šiol atsira
do žmonią, kurie rinktųsi šv. Raš
to studijas? Kunigą daugiausia 

r turbūt yra turinčią kanoną teisės 
doktoratus, yra ir istoriką, o šv. 
Rašto specialistą — vienas kitas?

i Ar tai neturi įtakos ir bendram 
i mūsą religinio supratimo lygiui 

lietuviškoje visuomenėje?
< — 1 šį klausimų neturiu atsaky

mo. Galbūt su juo reikėtų klibinti 
tuos, kurie turi platesnį akirati 
mūsų visuomenėje. Viena mane 
džiugina: Tėvynės kunigų nagin-

Kun. prof. Antanas Rubšys kelionėje po šv. Rašto kraštus, Tell El- 
Hesi piliakalnio atšlaitėje.

gas darbštumas. Džiaugiamės jų 
verstu Naujuoju Testamentu ir 
Psalmynu. Kun. C. Kavaliaus
kas, kun. V. Aliulis ir kun. A. Lie
sis yra verti didelės pagarbos ir 
dėkingumo. Nors ir būdami toli 
nuo Šv. Rašto studijų centrų bei 
atskirti nuo Vakarų pasaulyje 
daromos pažangos jo pažinime, 
jie atlieka didelius darbus.

daug kur rėmėsi elementais, bū
dingais tos pasaulio srities so
cialinei sarongai, pvz. valdovo ir 
pavaldinio santykis buvo ir žydą 
panaudotas Dievo pergyvenimui 
išreikšti.Ar šv.Rašto autoriai šito
kias paveldėtas kultūrines samp
ratas ir nuotaikas aktyviai keitė, 
kad jomis geriau išreikštą Senojo 
Testamento bendruomenei įkvėp
tą Dievo žodį, ir ar tas jiems vi
suomet yra pavykę? O kaip su žy
dą esminiu savęs pergyvenimu, 
kaip klajoklią tautos, kuris Sena
jame Testamente yra įgavęs gi
liai religinį charakterį? Ką tai 
reiškia mums — šiauriečiams, la
biau besiilgintiems saulės, negu 
dykumoje įsiklausantiems į Die
vo balsą, žemdirbią, tautai — iš 
būtino reikalo sėsliems ir grūdo 
auginimu susirūpinusiems? Ar 
galima laukti iš lietuvio, kad jis 
skubiai ir paklusniai atsilieptą į 
reikalavimą susilankstyti pala
pines ir iškeliauti į jam visiškai 
nežinomą šalį? Tad kodėl mes 
turėtume bandyti šitomis kate-

— Kaip galėtumėme šv. Rašto 
pažinimą geriausiai toliau ugdy
ti? Lietuviams, besidomintiems 
šv. Raštu, kokius autorius sveti
momis kalbomis labiausiai reko
menduotumėte?

—■ Atrodo, kad mūsų visuo
menei padėtų teigiamas poveikis 
spaudoje, šeštadienio mokyklose, 
studijų būreliuose, jaunimo sto
vyklose ... Neužtenka apie verty
bes kalbėti, reikia jas ir suda
bartinti. Šv. Rašto turinys — 
Dievas myli žmogų! — yra Kris
tus. Ne tiesų ryšulys, bet Asmuo. 
Kristaus pažinimas be Šv. Rašto 
yra lėkštas. Mūsų išeivija yra įgu
dusi naudotis daugeliu svetimų 
kalbų. Šio pokalbio rėmuose būtų 
lengva prašauti pro šalį, bandant

nurodyti autorius ar knygas apie 
Šv. Raštą. Turime savo kalba Jur
gio Strazdo verstą knygutę Imk ir 
Skaityk! Knygutės autorius — I. 
Havener. Ją išleido Krikščionis 
Gyvenime, Putnam, CT. Tai yra.—.------ - ----- ——...» —
puikus įvadėlis į Šv. Rašto skai-1 gorijomis, kad ir simboliškai, gal- 
tymą ir knygas apie Šv. Raštą. Be voti? Kitaip tariant, ar nėra labai 
to, šiame krašte yra labai popu- kur Senojo Testamento pa
barus žurnalas, vardu The Bible hrtis neatitinka mūsajai? Tad ko- 
Today. Adresas: The Liturgical d^l i J 4 reikėtų žvelgti, kaip visuo- 
Press, Collegeville, MN 56321. < tinai saistančią? 
Kiekvienas numeris aprašo kelio- 
liką veikalų apie Šv. Raštą anglų 
kalba.

Kazy 8 Bradūnas
Prierašai prie Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos

Pastaruoju metu sustiprėjo neoficialiai 
pašventintą kunigą persekiojimas (LKB 
Kronika, Nr. 57).

Ir vėlei Vargo Mokykla.
Tik ne Pradžios, o Amžinybės.
Istorija, kaip elgeta, akla
Sėdi ir laukia trupinių
Prie tako kankinių.

Paslėpkit požemy lapus
Svarios, dar nedėmėtos knygos —
Jau kepalas rupus
Lietuviškos raugintos duonos
Laužiamas perpus.

Gegužės 4 d. toliau buvo gaudomi žmonės, 
atvykę į kun. Alfonso Svarinsko teismą (LKB 
Kronika, Nr. 58).

Kur staugė Geležinis Vilkas,
Žmonių medžioklė, ne žvėrių.
O rankoj nieko neturiu,
Tik žodis — vyturiukas pilkas.
Paleisiu. Niekas nepagaus.
Tegu vien Geležinis Vilkas
Varovų sąžinėje staugs. .

Sulaikyti visą kelią garsiai kalbėjo rožančių, 
kurį baigė kalbėti suklaupę miške (LKB 
Kronika, Nr. 58).

0, šventoji Lietuvos giria —
Brolių kraujo vieta.
Saulelė gula vakare,
O pagalvė kieta,

Kaip daugiametė vergija,
Kaip aukuru pavirtęs grindinys...
O, šventoji Lietuvos giria,
Be galo, kaip rožančiaus vėrinys.

Visuomenėje renkami parašai po peticijomis 
pvz. „Kovokime prieš kunigą žudymą“ (LKB 
Kronika, Nr. 57).

Kursai buvai po ratais pastūmėtas,
Kurį nakties tamsoj užmuš,
Taigoje dingęs, bet nenugalėtas,
Melskis už mus. —f

Tai kraujo antspaudas ant nepaskelbtos 
bulės.

Aplenkę dangų, grįžtat į namus.
Žemės altoriuje šventųjų kaulai guli _
Melskitės už mus.

Pati Apvaizda pasirūpins, kad tikroji 
ištikimybė triumfuotą (LKB Kronika, Nr. 56),

Ateina didelė epocha
Ir laiką perlaužia pusiau
jau vynuogės aukojirh.iįįt p>rinpko,
O kraujas laša dar fahSniiū. ..

‘rfrį • i-

Ir niekas jau sudruriiįd hkgali
Tų apeigų rimties. ; ’ ‘
Dedu ir savo donio dalį s 
šalia gyvybės ir mirties.

— Jūsų klausimas rodo, kad Jūs 
pažįstate Šv. Raštą. Bandysiu jį 
atsakyti, darydamas skirtumą 
tarp to, kas Šv. Rašte yra laiko ir 
vietos aplinkybių sąlygota, nuo 
to, kas jame yra amžina. Žydų 
patirtis buvo daugiasluoksnė: 
klajokliai, žemdirbiai, tremtiniai 
emigrantai. Tai gausiai liudija 
Šv. Rašto užuominos į laiko ir vie
tos sąlygotą patirtį. Tiesa, mūsų 
patirtis ne visuomet atitiks žydų 
padėtį. Tačiau už sąlygotosios 
patirties slypi amžinai likiminė ir 
visuotinė žmogaus patirtis. Isto
rinis Egzodas-Sandora -- Išėji- 

___ _______ ________ _ __ mas iš Egipto ir Sinajaus Sando- 
mitą variantus; ją pasaulėjauta | apreiškia amžinai likiminę ir 

viuotinę žmogaus patirtį. Gyveni
mas yra išėjimas-ėjimas-atėji- 
mas. Kultūrinė ir istorinė antro
pologija tą patį liudija. 
Pažindamas žydų istorinį išėjimą 
iš nelaisvės husį/en, murmėjimu 
sklidiną buvojimą dykumoje ir 
įėjimą į Pažado Žemę, atpažįstu 
savo gyvenime išėjimą — “dyku
mą” — įėjimą. Galima sakyti, kad 
kiekvienas asmuo turi savo “ęgip- 
tą”, savo “dykumą”, savo “paža
do žemę”. Ši yra visuotinė ir am
žinai reikli Šv. Rašto įžvalga. Būti 
ir tapti vispusišku asmeniu reikia 
“išeiti” iš sau būdingo tikrovės lo
pelio, “eiti” per sau būdingą, dy
kumą ir ilgainiui “įeiti” į prasmę- 
laimę.

— Iš kitos pusės, kaip motyvas 
per “Rakto į Šertąjį Testamentą“ 
pirmąją dalį eina Jūsų labai pa
traukli mintis, kad žydą tautos, 
Dievo vedamos, pergyvenimų 
galėtume prisiimti kaip paralelę 
mūsą pačių tautus istorijai, ypač 
po pergyventų šio šimtmečio su
krėtimų. Ar sutiktumėte šią įžval
gą čia mūsų skaitytojams pakar
toti ir ją gal išplėšti?

— Paralelė mūšų tautos isto
rijai slypi visuotinėje ir amžinai

— Dabar gal kiek labiau 
poleminis klausimas. Į Senąjį 
Testamentą buvome įpratę žiūrė
ti, kaip į išskirtinį, jokiam kitam 
literatūriniam žanrui neprilygs
tantį Žydą tautos istorijos doku
mentą, kadangi per jį kalba ap
reiškimas. Tačiau dabar, kada vis 
labiau vystosi Artimąją Rytą 
ankstyvąją civilizaciją studijos, 
matome, kad Žydai nebuvo ap
saugoti nuo įtaką iš šalies, nuo 
sąlyčių su pagoniškomis kultūro
mis. Kartais jie naudojo tą pačią

Roma Nuotrauka Antano Rubšio

(Iš Ateities leidyklos tik ką išlei Btos knygos Prierašai.)

reiklioje Šv. Rašto įžvalgoje į žmo
gaus gyvenimą. Esame maža tau
ta. Be to, išblaškyta. Turime tris 
židinius: Tėvynę, tremtį, išeiviją. 
Visiems trim reikia drąsos eiti į 
ateitį — nežinomą, bet pažadėtą. 
Tėvynę ir tremtį atspindi Kroni
kos numėriai. Išeivijos rūpesčiai 
ir baimės, be abejo, mums labiau
siai spigina akis ir ėda širdį.

Senasis Testamentas liudija, 
kad neužteko gimti izraeliečiu, rei
kėjo tokiu ir tapti. Ir lietuviu neuž
tenka gimti, reikia norėti lietuviu 
ir būti. Tapti izraeliečiu reiškė 
perimti šventąjį tikėjimo kraitį: 
praeities Sandoros bendrijos pa
tirtį, gyventi rūpesčių įdiegti 
gyvenime savitumą, kuris būtų 
vertas Dievo. Ką reiškia tapti lie
tuviu? Kaip reikia tapti lietuviu? 
Perimant savo tautos religinį ir 
tautinį kraitį — religinis krai
tis puoselėja žmoguje visuotinu
mą, o tautinis duoda savitumą — 
„stuburkaulį“ asmeniui. Šven
čiant savo tautiškumą — kalbą,

papročius, ateitį, kuri jau dabar 
prasideda. Žinoma, tik ne kitų 
tautų sąskaita.

— Su ilgalaike komunistine ru
sų okupacija Lietuvai buvo atim
ta galimybė išvystyti teologijos 
studijas mūsų tautoje, gal net 
įspausti krikščioniškon teologijon 
lietuvišką žymę. Nemažai, aišku, 
per tą laikotarpį buvo atlikta išei
vijoje, bet vistiek Šitos skriaudos 
pasekmės mūsų žmonėms ir mū
sų tautinei kultūrai turi būti labai 
žalingos. Dr. Dalia Katiliūtė- 
Boydstun 1982 metų Ateities 
seminare apie Lietuvos pogrin
džio spaudą atkreipė dėmesį, kad 
psichologinės sąlygos, kurios susi
daro priespaudoje, verčia žmonių 
tikėjimą stangrėti ir likti primity
viu savo formomis ir sąvokomis 
— tai matyti ir LKB Kroniką pa
studijavus. Kokias perspektyvas 
Jūs įžvelgtumėte lietuvių teo- 
ginio išsilavinimo augimui per, 
sakykim, ateinantį šimtą metų? 
Ar yra uždavinių dabar, kurių

išeivija galėtų ir turėtų imtis šiuo 
atžvilgiu? Ko linkėtumėte savo 
kartos lietuviams?

— Net tamsus debesis dažnai 
turi sidabrinį pamušalą! Taip, 
mūsų tauta vargsta ir kenčia. Bet 
vargas ir kančia mūsų tautos isto
rijoje subūrė tautą ateičiai. Mo
tina prie ratelio, knygnešys su 
knygų našta, laisvės kovotojas su 
ginklu ... Vis tai vargo ir kančios 
vaizdai. Tiesa, vargas ir kančia 
dažnai gundo nuleisti rankas ir 
nustoti vilties tikėti Dievu — Atei
ties ir Staigmenos Viešpačiu. Iš
eivijos jaunimas nepateisins sa
vęs su “Kas iš to?!” Laikas jam 
pajusti, kad dabartis kreipiasi į 
šią jauną kartą su iššūkiu tikėti 
Ateitimi. Iki šiol mūsų išeivijos 
tautinę drąsą ugdė dar Tėvynėje 
išaugę kunigai, vienuoliai, moky
tojai, spaudos darbuotojai ... Į jų 
gretas įsijungęs prieauglis yra ne
gausus ir nepakankamas. Kvie
čiu jaunąją kartą būti drąsioB vil
ties kojomis, rankomis, širdimi.

„Draugo“ 1983 metų kultūrinio priedo turinys
(Atkelta iš 4 pusi.)
Tamulionytė, Marija Danguolė. 

Lietuviais norime ir būt: vadovėlis 
lietuviškai nemokantiems 3.5

Tautvytis, Gintaras. Gyvenimas 
okupuotoje Lietuvoje: komunistų 
propaganda ir tikrovė 4.2

Vidžiūnienė, Rūta Klevą. Vieno vaka
ro melancholija 12.3

Vytauto Didžiojo Studentų atsargos 
karininkų korporacija Ramovė 
1933-1983 11.5

Žalys, Bronius. Apie žmoneB, žemę ir 
vėjus 11.12

SUKAKTYS

BRADŪNAS, Kazys. Česlovui 
Grincevičiui 70 metų 1.15

C. G. Scenos milžinas — Henrikui 
Kačinskui 80 metų 1.22

YLA, Stasys. Išskirtinas kūrybiniu 
našumu — Antano Maceinos 75 
metų sukakčiai 1.29

MESKAUSKAS, Juozas. Kun. Vytau
to BagdanavičiauB 75 metų sukak
čiai 12.31

P. G. Rašytojui Vytautui Tamulaičiui 
70 metų 2.5

ATSIMINIMAI

BRADŪNAS, Kazys. Vakarietiškos 
kultūros fakelui užgesus — prisimi
nimų pluoštelis ir paties velionio 
Juozo Keliuočio laiškas 4.30 

GRINCEVlClUS, C. Kazys Bradū

nas redaktoriaus kėdėje 2.19
POŽELAITĖ-DAVIS, Ieolda I. Danutė 

Nasvytytė — išraiškos šokio 
pradininkė Lietuvoje 12.10

TYRUOLIS, Alf. Jauną poetą prisime
nant (Petras Karuža) 7.23

TYRUOLIS, Alf. Po „Sakalo“ spar
nais: iš atsiminimų apie žinomą 

i knygų leidyklą Kaune 1.15
VAIČIULAITIS, A. Lietuvos knygų 

Bakalas Antanas Kniūkšta 
(1892.8.15- 1983.5.18) 9.17

NEKROLOGAI

BRADŪNAS, Kazys. Kazį Veselką 
prisimenant 5.28

DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ, V. 
Nebeliko sesers rūpintojėlės 
(Valerija Ciurlionytė-Karužienė) 
3.5

KUClŪNAS, A. Vainikas išeivijos 
muzikui Juliui Gaideliui 1.15

PRUNSKIS, Juozas. Gyvenimas 
atiduotas Dievui, Lietuvai, jauni
mui (Stasys Yla) 4.9

SANTVARAS, Stasys. Mirė 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas 1.22

VENCLOVA, Tomas. Onos Lukauskai- 
tės atminimui 12.24

KULTŪRINĖ VEIKLA

a. 11. Mažųjų tautų lažybos 2.12
Australija — pusiau surastas 

kontinentas (Pokalbis su kun. dr. 
Kęstučiu Trimaku) 6.11

DOVYDĖNAS, Liudas. Grandinėlė 
pas angliakasius ir siuvėjas 5.28 

JAV LB KULTŪROS TARYBA. 
Kultūrinės premijos — kodėl? 
kokios” kaip? 11.12

JAV LB Kultūros tarybos pranešimas 
apygardų atstovų suvažiavime 
Chicagoje 5.7

J.Pa. Degtinė, diskotekos ir ideologinė 
kova 3.12

k. brd. lietuviškuosius „oscarus“ 
įteikiant 5.7

k. brd. Praeitis ir dabartis Jaunimo 
centro parodose (II PLD) 7.9

k. brd. Šaka nedžiūsta, o nokina 
vaisius 1.8

KEBLYS, Kęstutis. Kad gentie ne vien 
tik duona (Redaktorių Bradūną 
išlydint) 2.19

KUBILIŪTĖ, Ramunė. Lietuvis 
išeivis: naujų sąvokų ieškojomas 
(Ateities akademinis savaitgalis) 
11.5; 11.19

Lietuviai išeiviai — kas dabar esame? 
(Pokalbis su Ateities akademinio 
savaitgalio rengėju Jonu Pabedins
ku) 10.8

LIULEVlClENĖ, Aušra. Prie „naujos 
pradžios“ 2.19

Pokalbis bu II PLD kultūrinių rengi
nių pirmininke Ingrida Bubliene 
3.19

P. Q. Lituanistinis savaitgalis Toron
te (Lituanistikos Instituto suvažia
vimas) 9.17

RUKŠĖNAS, Algis. Liudas ir 
Aleksandra Bagiai ir „Grandinėlė“ 
5.7

SAKADOLSKIS, Romas. Nuo 
archeologijos iki rezistencijos

Dr. Marija Gimbutienė apie baltų kilmę
Jaunimo centre vakaronei 1983 į 

m. gruodžio 9 d. rinkosi didelis 
būrys klausytojų išgirsti prof. '< 
Marijos Gimbutienės paskaitos 
„Baltų kilmė“. Paskaitą ruošė 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jus savo programoje „Lithuanian 
heritage: the many vievvs of 
youth“, ė vakaronei talkino 
Chicagos skautai akademikai. 
Vakarą pravedė prof. dr. Marija 
Stankus-Saulaitė. Publiką su 
paskaitininke supažindino Eileen 
Mackevich.

Prof. Marija Gimbutienė savo 
paskaitos pradžioje paminėjo, 
kad baltų kilmės tyrinėjimus 
tęsia daug metų. Yra parašiusi 
knygą Baltai, kuri išleista anglų, 
italų bei vokiečių kalbomis. 
Lietuvių kalba knyga dar niekad 
nebuvo atspausdinta. Prof. 
Gimbutienė ruošia naują knygą 
ir kvietė klausytojus pertraukos 
metu apžiūrėti ant kavinės sienų 
žemėlapius, kurie skirti knygai. 
Juos paruošė Rimantas Žemaitai
tis.

Istoriniais laikais jau 9 amžių- 
• je minimi kulšiai ir prūsai Wulfs- 
| (Santaros-švieBos suvažiavimas) 
) 10.22; 10.29
i SKOBIS, Stasys. Spaudos ar humoro 

mėnuo? 1.29
žl. Lituanistinė vasara 9.10

Dr. Marija Gimbutienė

tano kelionių aprašyme. Lietuvių 
vardas randamas dokumentuose 
11 amžiuje. Aišku, yra ir daug 
ankstyvesnių paminėjimų: 
Tacitas mini aisčius 1 amž. po 
Kristaus, sūduviai įrašyti 
Ptolomėjaus žemėlapy 2 amž. po 
Kristaus.

Paskaitininkė pastebi, kad 
baltai niekados nesudarė vienaly
tės kultūros — pavyzdžiui, 
skyrėsi laidojimo papročiais. 
„Baltai“ yra dirbtinis vardas,

įvestas 19 amžiaus vokiečių 
lingvistų. Ieškant baltų kilmės, 
neužtenka naudotis istoriniais 
šaltiniais. Reikia naudotis 
archeologijos, lingvistikos, 
mitologijos ir etnologijos parama.

Kaip atrodė žmonės Lietuvoje 
9-12 amžiuje? Ekrane parodomos 
kario ir kilmingų moterų 
aprangos rekonstrukcijos, kurios 
remiasi Lietuvoje rastomis 
iškasenomis. Labai įmantrūs 
papuošalai ne tik žmonių, bet ir 
arklių pakinktų. Smeigtukai, 
pakaklės, grandinės labai 
gražaus darbo — vakarų baltų 
kiltys buvo turtingesnės negu 
toliau nuo jūros gyvenančių. 
Parodoma žemėlapis, kuriame 
nubrėžta baltų vandenvardžių 
išplitimo ribos. Vandenvardžiai 
išsilaiko labai ilgai. Vardai, kurie 
mini vandens spalvą ar srovę, 
būdingi pačiam ankstyviausiam 
indoeuropiečių klodui Europoj. O 
baltų vandenvardžių paplitimo 
plotas labai didelis — taip 
maždaug nuo Berlyno iki 
Maskvos.

Kada baltai atsirado šioje Eu
ropos erdvėje? To lingvistika 
negali atsakyti — tą gali atsaky
ti tik archeologai. 15,000 m. pr. 
Kristų ledynai traukėsi į šiaurę, o 
8,000 m. pr. Kr. Pabaltijis buvo 
jau iš ledų išsilaisvinęs. 7000 m. 
pr. Kr. randami žvejų, miškų

kultūros radiniai — štai deivės 
pelėdos. — Laimos statulėlė, gin
taro meška; iš medžio išskaptuo
tos gyvulės, žalčiai. Indoeuropie
čiai atsiranda apie 3000-2500 m. 
pr. Kr. Pradėdama rasti daug 
indoeuropiečiams būdingų 
pilkapiu. : Ateina baltų aukso 
amžius.- Antrajame šimtmetyje po 
Kristaus ; kapai pilni metalų 
radinių' tai daiktai, kurie 
nupirkti už romėnų taip labai 
vertintą gintarą. Tuo metu romė
nų pinigai perdirbami į 
papuošalus Tik apie 7 a. po Kr. 
pažinta pinigo vertė. Klesti aukso 
ir emalio papuošalų gamyba, 
ypač vakaruose, arti jūros.

Slavai pradeda plisti 6-7 a. po 
Kristaus — apie 7-8 a. jie yra į 
rytus nuo Dniepro, o kita banga 
iš Lenkijos ateina per Gudiją, 
{domu, kad Dniepro aukštupys 
slavų nepaliestas iki 9-10 a. po 
Kr., o iki 12 a. į pietų vakarus 
nuo Maskvos dar tebegyvena 
galindų kiltis.

Po pakitaitos kilo gyvos 
diskusijos, kuriose dalyvavo A. 
Regis, Daihauskas, V. Žala- 
u R. Ru^aitienė, dr. K.
Ėrint .ėį M. PleŠkys, K. Jazbutis, 
B. Kviklys, V. Vepštas, P- 
Narutis ir kiti. Mokslininkė, savo 
paskaitoje taip plačiai nušvietusi 
šią reto įdomumo temą, toliau 
dalijosi įžvalgom su klausytojais.

I
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„Draugo“ 1983 metų kultūrinio priedo turinys
BENDRYBĖS
A L. Lietuviai kalinamų rašytojų 

pranešime 6.4
' A. L. Lietuviai Tarptautinio PEN klu

bo pranešime 10.22
DUNDZILA, Antanas.Dėl spaudos 

praktikos 9.17
DUNDZILA, Antanas. Lietuviškos 

knygos kertinė paraštė 12.3
GIMBUTAS, Jurgis. Kokių papildy

mų reikia Lietuvių Enciklopedijai?
7.16

GIRNIUS, Juozas. Enciklopediją 
reikia skirti nuo „Who’s Who“
11.26

JANKUS, Jurgis. Lietuvos kankinių 
šventė 4.9

J. Kl. Knygos ir užskleistos užuolai
dos 3.26

J. P. Čekų kultūros atgimimas 7.16
J. V. „Home sovieticus“ 11.26
k. brd. Ar vykdome „Aušros" testa

mentą? 4.16
k. brd. Dėmesys lietuviškajai visumai

6.26
k. brd. Mirusieji knygų neskaito 12.10 
KLIMAS, Antanas. Nepaslankumas 

ar apsileicimas? 3.26
Premija „Metmenims" 7.9
Pr. V. Ir jaunavedžiai yra kūrėjai

10.16
Pr. V. Vagys, nuo kurių sunku 

apsisaugoti 9:17
Pr. V. Vargas su šlubuojantis infor

macija 12.17
8TANKUS-SAULAITĖ, Marija. 

Lituanistikos studijos Illinois 
universitete Chicagoje 9.24

SUŽIEDĖLIS, Antanas. Lietuvybę: 
atgaivinti, išlaikyti ar sukurti? 
12.10

V. Bgd. Ar tik praeitis studijuotina?
6.11

V. Bgd. Ateitininkiškumo ateitis 10.8 
VISVYDAS, Pr. Kai kurie žodžiai 

neduoda ramybės 3.6

RELIGIJA IR FILOSOFIJA

a.U. Iš konfliktų j susitaikymą 11.12 
A. K. Susimaišymas daug painesnis 

(Vatikanas II) 3.19
A. S. Vatikano II suvažiavimas po 20 

metų 1.8
BAGDANAVlClUS, V. Liuterio 

kilmės šaknų beieškant 11.12 
BAGDANAVlClUS, V. Santykių 

teologija 6.21
BAREIKAITĖ, Margarita. Vatikanas 

II 1.15
D. S. Ar mums priimtina pasauliečių 

misija? 3.5
GIRNIUS, Kęstutis K. Religija — 

kultūros stabdys, partneris ar kelro
dis? 1.8

GIRNIUS, Kęstutis K. Teisus karas, 
branduoliniai ginklai ir Amerikos 
vyskupai 5.14

JANKUS, Jurgis. Laiškas iš Rocherte- 
rio (2) 4.16

JURĖNAS, Algirdas. Martyno Liuterio 
500 metų sukakties proga 11.12 

JUZĖNAS, Stasys. Ne taip pozityvus 
(Vatikanas II) 2.12

KEZYS, Algimantas. Povatikaninės 
teologijos kryptys 4.2

KISIELIUS, Petras. Vatikanas II 1.15 
PAUŽUOLIENĖ, Emilija. Bažnyčios 

nelaimė (Vatikanas II) 2.12
Pokalbis su šv. Rašto tyrinėtoju kun. 

prof. Antanu Rubšiu 12.24; 12.31 
RUBIKAS, Augustinas. Dievas nėra 

šališkas žmonėms (Gal. 2,5) — Jis 
veikia visuose 9.10; 9.17

RUBŠYS, Antanas L. Viltis — šviesa 
tamsoje 6.18

SAULAITIS, Antanas. Ištikimybė 
asmenims 12.31

SAUIAITIS, AntanaB. Nebe likimo 
aukos, o laisvi žmonės 4.2

SIDRYS, Linas. Vatikano II suvažia
vimas po 20 metų 1.8

SKRUPSKELIS, Kęstutis. Utopinės 
galvosenos bruožai 4.9

VALIULIENĖ, Gailutė. Vatikano II 
paliktos problemos 1.22

V. Bgd. Pranas Kuraitis — kūry
bingos katalikybės atstovas 6.25 

V. T. S. Lietuviškosios katalikybės 
bruožai 2.19

ŽIBŪNAS, P. Vatikano II paliktos 
problemos 1.22

ISTORIJA

a.a.l. Ne tik prieš šimtą metų, bet ir 
šiandien („Aušra“) 10.1

DAMUŠIS, Adolfas. Lietuvių antina- 
cinis pogrindis Gestapo dokumen
tuose 1.29

DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ, V. 
„Aušros“ moterys 10.8

Dr. Marija Gimbutienė apie baltų I 
kilmę (paskaita Chicagoje) 12.31

YLA, Stasys. Juo arčiau Golgotos, juo 
arčiau prisikėlimo šviesos 
(Pamokslas buvusių politinių kali
nių suvažiavime 1983.3.12 Chica
goje) 4.9

k. brd. Ar pasiekė „Aušra“ išeiviją? 
3.19

KLIMAS, Antanas. „Aušra" ir mes 
10.22

LIULEV.lClUS, Vincentas. „Aušros“ 
atsiradimo kultūrinės sąlygos 10.1 

Pr. Gr. Istorija, neturinti lygaus 
pavyzdžio 7.9

SKĖRYS, F. Reformacija Lietuvoje 
11.12

SKRUPSKELIS, Kęstutis. Lietuviško 
rūpesčio idėjiniai pagrindai 12.3 

SRUOGIENĖ, V. Mažas kupstas dide
li vežimą verčia 10.29

ŠAULYS, Dovas. Aušrininkai ir šių 
laiku išeivijos jaunimas 10.1

TRUMPA, Vincas. „Aušros" šimtme
ti švenčiant — keletas siluetų iš 
„Aušroo“ gyvenimo 10.8

VARDYS, Vytautas. Lietuva istorijos 
tėkmėje: sovietinis laikotarpis 7.9

V. Bgd. Tarp „Aušros“ ir nepriklauso
mybės — Tumas-Vaižgantas 4.23

VENCLOVA, Tomas. „Aušros" 
perspektyvoje 10.1

ZALATORIŪTĖ, Snieguolė. Gyvosios 
istorijos paroda (Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus paroda II PLD)
7.30

ĮVAIRŪS mokslai

A. R. Kovo mėnesio planetos 3.5
BALYS, Jonas. Ar tikėjimas i laume. 

— religija? (Komentarai kun. V. 
B.igdanavitiui apie jo knygą „Lau
mės: jų religija ir kultūra") 7.30

dr. (š A. J. Greimo akademinės 
veiklos 11.6

GERUTIS, Albertas. Popietė su 
Lietuvos karaimų mokslininku 
Simonu Sišmanu 12.17

Guggenheim stipendija dr. Birutei 
Galdikaitei 4.23

IDZELIS, Augustinas. Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras — tikslai 
ir uždaviniai 11.19

IDZELIS, Augustinas. Vytautas Var
dyti — okupuotos Lietuvos padė
ties tyrinėtojas 5.7

Kandidatai į Lietuvių Bendruomenės 
mokslinio veikalo premiją 3.26 

Mūsų žmonės nuolat triūsia (Pokalbis 
su JAV LB mokslinio veikalo 
premijos jury komisijos nariu 
Leonu Sabaliūnu) 6.18

Nauji Lituanistikos Instituto 
nariai 9.17

POVIIAITIS, Bronius. Genetinė 
inžinerija 2.5

Ruošiama Jono Bretkūno šventraščio 
vertimo laida 2.12

SURDOKAS, C. Alban Urbanas - 
antikinės filosofijos mokslininkas
12.17

VIESULAS, R. Mokslinio veikalo 
premija Genovaitei Kazokienei 
(Premijuoto rankraščio apybraiža)
5.7

MENAS, PARODOS, FILMAI

A. B. Svečiuose pas skulptorių Myko
lą Arvye tą 9.24

a. 11 Mūsų tapytojai Europoje 2.6
a. m. Prano Domšaičio parodą 

aplankius 5.28
ANDERSON, Don J. Pranas Domšai- 

tis Galerijoje 7.2
BARTUŠKIENĖ, Ramutė. Zitos 

Sodeikier.ės parodą pasitinkant 
10.1

Dail. Dagio darbų paroda Toronte 
10.15

FORWALTER, John. Berlyno siena — 
baisi istorija (Zitos Sodeikienės

I paroda) 10.29
FORWALTER, John. Galerija naujose 

patalpose 6.18
FORWALTER, John. Jaunųjų 

dailininkų paroda II PLD 7.9
GAILIUS, Pranas. Ma Lithuanie 

natale... (Mano gimtoji Lietuva)
3.12

JAUTOKAITĖ, Saulė, (spūdžiai iš 
Vandos Batakienės parodos 3.6

JAUTOKAITĖ, Saulė. Laimos 
Simanavičiūtės paroda 3.26

JAUTOKAITĖ, Saulė. Mauritshuis — 
17 a. olandų tapybos paroda 6.14

JAUTOKAITĖ, Saulė, Menininko 
Raffaelio sukaktis 12.24

JAUTOKAITĖ, Saulė. Pasaulio lietu
vių menininkų paroda II PLD 7.9

JAUTOKAITĖ, Saulė. Vakaras su 
dail. A. Tamošaičiu 4.9

JAUTOKAITĖ, Saulė. Vatikano 
meno paroda 9.10

JAUTOKAITĖ, Saulė. Vidos 
KrištclaityUs paroda 12.10

KAZOKIENĖ, Genovaitė. Nieko 
įdomesnio gyvenime nesuradau... 
(Čiurlionio takais) 5.7

k. brd. Dailės premija paskirta Vy
tautui Ignui 3.5

k. brd. Gražumai ir baisumai nuo
traukų parodoje 11.5

k. brd. Romo Viesulo grafika Chica
goje 1.15

KOLBAITĖ, Dalia. Rembrandtas 
Chicagoje 5.14

KOLBAITĖ, Dalia. Tarptautinis
epizodas: Millet, Monet ir jų 
bendrakeleiviai Amerikoje 6.18

KOLBAITĖ, Dalia. Tautinės dvasios 
menas tebėra įmanomas išeivijoje 
(Svarstant temą „Naujų sąvokų 
išeivijos kultūriniame gyvenime 
ieškojimas) 11.5

KRIŠTOLAITYTĖ, Vida. Adomo 
Galdiko paroda New Yorke 11.26 

KUCĖNIENĖ, Dalia. Kai molis kalba 
(Marytės Gaižutienės keramika) 
4.16

kzb. meniškieji ^Julijos Zdanienės 
siuviniai 11.5

L. F. A. Dvyliktoji metinė fotografų 
paroda Chicagoje 10.8

MARKELIS, A. „Berlyno siena“ 
Chicagoje (Zitos Sodeikienės paro
da) 10.22

MARKELIS, Adolfas. Lietuvių Dailio
jo meno institutui išeinant viešu
mon 12.10

MARKELIS, A. Mintys, susijusios su 
Norman Parish paroda 12.3

MARKELIS, A. Tylom praėjusi paro
da (Jaunųjų dailininkų paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo cen
tre) 7.80

MATRANGA, Viktorija. Studija apie 
Freiburgo meno mokyklą 6.11

MATRANGA, Viktorija. Tautodailės 
paroda Illinois universitete per 
Pasaulio Lietuvių dienas 7.23

m. dr. Paroda, kuri suskambės (Pašne
kesys su Pasaulio lietuvių dailinin
kų parodos rengėja Vanda Aleknie
ne) 5.21

mr. lia-lia. Kino kadrai šventėje: įspū
džiai iš II PLD Filmų vakaro 7.30

MURINAS, Bronius. Pokalbis su dail.. 
Miku Sileikiu 90 metų amžiaus ir 
60 metų kūrybos sukakties proga 
10.22

Nuo Freiburgo iki New Yorko 
(Pokalbis su dail. Elena Urbaityte)
6.11

pa. Aplankius keramikos parodą 
(Marytės Gaižutienės paroda) 5.7

Pas dail. V. Petravičių 9.17 
Pavasarinė meno šventė 5.21 
PIVORIŪNAS, Juozas. Romantiškos 

pastabos vienos parodos proga 
(Nijolės Palubinskienės paroda 
Clevelande) 5.21

PUNISKAITĖ, Rima. Klausimų slė
niai ir kalnų atsakymai (Prano 
Gailiaus paroda Paryžiuje) 3.12 

rml. (domi architektūrinė kalba foto 
rėmuose (Algimanto Kezio paroda)
3.5

rml. Laine, Galerija bei nauji etapai
5.7

SCOTT, Nadine W. Pro skaldytą 
stiklą prasišviečianti didybė 
(Bronės Jameikienės vitražai) 9.24

SKARDYTĖ-KOZEL, Ina. Menas 
architektūroje 7.23

Skulptorius Vytautas Kašuba Europo
je 11.19

Sofija Gruzdytė — 1982 m. Jaunimo 
dailės premijos laimėtoja 5.7

STAKNIENĖ, Alina. Iš lietuviško 
meno gyvenimo New Yorke 
(Pokalbis su dail. Juozu Bagdonu) 
6.4

Steigiamas Amerikos filmų muziejus 
(apie Joną Meką) 2.12

St. S. Edmundas Arbas ir architektū
ra Bostone 4.30

ŠIMKUTĖ-POCIENĖ, Ūdija. Lietu
vių knygų ženklai Australijos 
sostinėje 3.26

Vaidoto Daukanto paroda Denveryje
11.5

VALėSKA, A. Dailininkas Vytautas 
Ignas 5.7

VALEŠKA, Adolfas. Šiandieninė 
mūsų meninės veiklos padėtis 
10.29

Vandos Batakienės paroda Galerijoje
2.5

V. Bgd. Abstrakcija mene ir religijoje
7.23

V. Bgd. Daugiau dėmesio Lietuvos 
dailininkams 12.31

Vidos Krištolaitytės parodos belau
kiant 11.19

VIESULAS, Romas. Argi Čiurlionis 
abstraktistas? 1.22

Vilniaus universiteto medalis tarptau
tinėje parodoje 3.26

Vitolio E. Vengrio paskaita ir 
ekslibrių paroda knygos meno

I šventėje 11.19

MUZIKA, KONCERTAI

BIELSKUS, Mindaugas. Mirgos 
Bankaitytės koncertas 7.9

GRIGAS, Algis. Toronto „Aras" Jau
nimo centro pastogėje 6.11

JAUTOKAITĖ, Saulė. Richardo 
Wagnerio sukaktuviniai metai 2.12 

Kalėdinės giesmės Chicagoje 12.24 
KREIVĖNAS, Juozas. Vi ją Dainų 

šventę pasitinkant 7.2
KUCĖNIENĖ, Dalia. Pirmoji Petro 

Aglinsko simfonija 7.16
KUCIŪNAS, A. Muzikinės 

įvairenybės 3.19
KUClŪNAS, A. Skambino neblogai, 

bet ... (Manigirdo Motekaitio 
rečitalis) 10.29

KUPREVIČIUS, Andrius. Jeronimas 
Kačinskas — 1982 metų Kultūros 
tarybos muzikos premijos laurea
tas 5.14

MAŽELIS, PetraB. Aldona Stem- 
pužienė ir Mirga Bankaitytė — dvi 
menininkės viename koncerte 4.2 

mdr. Auksas ir dulkėse spindi (Carl 
Orffo „Antigonae" Dariaus 
Lapinsko pastatyme) 6.28 

mdr. Grigą suprasti, Niską pagirti ir 
pabarti („Draugo" koncertas 
Chicagoje) 4.2

mdr. Ir vėl pirmarūšis koncertas 
(Mozūraitytė ir Kollarsai Chicago
je) 3.19

mdr. Tarp Beethoveno ir Mozarto — 
reto pobūdžio „Margučio“ koncer-.
tas 11.5

Operinė naujiena Chicagoje — Mozar- 
tas ir Orffas Dariaus Lapinsko 
rankose (Pokalbis su Darium 
Lapinsku) 4.23

P. R. Tiltas tarp lietuvių ir pasaulinės 
kultūros (apie Lietuvių Operos 
spektakli II PLD) 6.25

R. P. II PLD Jaunų talentų vakaras
7.23

RASTONIS, Vytautas. Koncertas a.a. 
Izidoriaus Vasyliūno atminimui
2.12

SAKADOLSKIENĖ, Emilija. Estra
doje — Nelė ir Arvydas Paltinai 
5.21

SAKADOLSKIENĖ, Emilija. Po
kalbis su Maralin Nieką 3.12

SAKADOLSKIENĖ, Emilija. 
Romantiku gimęs, romantiku ir 
karš? (Svarstant temą „Naujų 
sąvokų išeivijos kultūriniame 
gyvenime ieškojimas“) 11.19

SKAISGIRYS, Kazys. Šeštoji Dainų 
šventė Pavilione: nožvalve

įspūdžiai ir vaizdai 7.16
SLIŽYS, Stasys. Muzikos kritika yra 

mokslas ir menas 1.22
SMILGAITĖ, Marija. Man bran

giausias darbas yra su vaikais... 
(Pokalbis su Faustu Strolia) 9.10

STURMS-COBLE, Ingrid. „I Lituani" 
Pasaulio lietuvių dienose 7.16

VASYLIŪNIENĖ, EI. Daivos Mongir- 
daitės koncertas 9.17

VERIKAITIS, V. Genijui prisiminti 
(Wolfgang Amadeus Mozart) 4.30 

VIDŽIŪNIENĖ, R. K. Apie Bachą ir 
radijo valandėles 12.17

ŽUKAUSKAS, Vitalis P. Apie „I 
Lituani“ prieš 90 metų 4.30

TEATRAS

GRINCEVlClUS, Česlovas. Šeštosios 
teatrų šventės belaukiant 11.19

Ingrida Blekytė — Antigonė. 2.26
JANUSAITIS, Jurgis. Sis teatro 

festivalis daug kuo skirsis nuo 
ankstyvesniųjų (Pokalbis su festi
valio komiteto pirmininku Anatoli
jum Kairiu) 11.19

J. Pr. Chicagos teatruose 
„Dvasių" komedija, Anor lho Anti
gonė 3.12
Goethes drama Chicagoje 3.19 
Paryžiaus dainininkės drama 3.26 
Humoro mozaika 4.2
Berlyno aktorė Chicagoje, Kole
gijos teatras, (vairybių spektaklis
4.16
Ingrida Blekytė vėl švyti scenoj
4.23
Šekspyro maratonas, Modigliani 
drama, Dainos ir baletas 4.30 
Oscar Wilde komedija, Gera vaidy
ba — blogas veikalas, Nobelio 
luareato O’Neill drama, Monologi- 
nė komedija 5.14
Studentų kasdienybė 5.28 
Alkoholikių gydykloje, Našlaitės 
dalia, 2400 metų senumo drama
6.11
Senimo drama, Medžiaga ir dvasia 
dramoje, Moljero komedija 6.25 
O’Neill drama 7.2
Teismas scenoje 7.9
Su Pulitzer premija, Drama su poli
tiniu atspalviu 7.16
Imigrantas iš Vilniaus, Tennessee 
Williams drama 7.23
Šekspyro „Romeo and Juliet“, 
Filmų aktoriai scenoje, Lietuva 
Pulitzer premijos dramoje 7.30 
Baletas ir kiti įvairumai 11.19 
Lietuvė Brechto operetėje 12.3 
Gilbert-Sullivan operečių teatras 
12.24 ,

I. chudožnikas. Broadway šypsena 
Chicagai 4.23

KUCĖNIENĖ, Dalia. Ingrida Blekytė 
Sofoklio Antigonės rolėje 3.12

KUCĖNIENĖ, Dalia. Šeštasis teatro 
< festivalis 12.10
Pienė. Atgaiva per karščius — Antro 

kaimo spektakliai II PLD proga
7.16

Režisierius Jurašas Japonijoje 3.26
SMILGAITĖ, Marija. Sveikiname 

Ingridą Blekytę! (Pokalbis su jauna 
lietuve aktore, grįžusia į Chicagą) 
3.5

VISVYDAS, Pr. Gyvenimo nuoskau
dų telkinys scenoje (Los Angeles 
Dramos sambūrio „Nepripažinto 
tėvo“ spektaklis) 12.10

ŽUKAUSKAS, Vitalis. Juozo Gučiaus 
prisiminimui 4.2.

LITERATŪRA
a. 11. Rožės vardas (Umberto Eco 

romanas) 7.30
A. Sk. Simbolizmas ir lietuvių lite

ratūra naujame veikale 6.18
BAGDANAVlClUS, V. Keletas šuolių 

per Tennessee Williams dramas 
5.28

BRADŪNAS, Kazys.Naujumai ir kas 
toliau? (Svarstant temą „Naujų 
sąvokų išeivijos kultūriniame 
gyvenime ieškojimas) 10.29

CIPLIJAUSKAITĖ, Birutė. Trumpas 
poezijos žodis 3.19;3.26

Cikagiečiai kalbasi su Kostu Ostraus
ku 7.23

GIRNIUS, Kęstutis K. Pakeitimai 
Jono Avyžiaus romane „Degimai"
12.17

Gyvu žodžiu prakalbinti (II PLD 
literatūros vakaras) 7.2

GLIAUDĄ, Jurgis. Poetas atsisky
rėlis — Eugenio Montale 6.25

J. P. Virš Koelno katedros — Mieželai-
tis! 5.28

J. Pa. Ar pavyks „integruoti“ Rytų 
Europos literatūras? 2.26

Kaziui Bradūnui paskirta Illinois Arta 
Council poezijos premija 6.18

k. brd. Ką girdėsime ir ką matysime 
Poezijos dienose 5.21

k. brd. Kai tironija dangstosi kultūra
3.5

Kultūros tarybos dramos konkurso 
laureatas — Algirdas Landsbergis
5.7

K. Ž. Ar Bradūnas ir Brazdžionis 
populiarūs Lietuvoje? 5.14

K. Ž. Diskusija apie lietuvišką roma
ną 1.15

K.Ž. Graham Greene apie katalikybę 
ir komunizmą 4.30

Lietuvių poetų vertimai „Le journal 
dės poetes“ 12.24

LRD 1982 metų premija „Pažadų 
dvarui“ 6.18

M. Šilbajoris ir Kavolis Chicagoje 4.9 
MELNIKAS, P. Durstelėjimai ir 

užgesimai 6.4
„Metai“ Vokietijoje 12.3
NATKEVIČIUS, Vincas. Religinė ir 

filosofinė tamatiks Antano

Jasmanto-Antano Maceinos poe
zijoje 4.23; 4.30

Naujos trijų žanrų knygos 12.10 
Nobelio literatūros premija — William ' 

Golding 10.15
Paulius Jurkus —Aloyzo Barono vardo | 

novelės konkurso laimėtojas 6.18 
Poezija turi ne tik būti, bet ir sakyti ' 

(Pokalbis su Bernardu Brazdžio
niu) 7.30

Pokalbis su Tomu Venclova 3.12
Pokalbis su 1982 m. „Draugo“ roma

no konkurso jury komisijos sekreto
re Nijole Jankute 2.26

PRUNSKIS, Juozas. Dešimtoji poe
zijos šventė Chicagoje 6.4; 6.11 

ŠILBAJORIS, Rimvydas. Pasakoji
mo struktūra ir poetika Jurgio 
Jankaus „Paparčio žiede“ 10.15

Šviesos netirštinu, gyvenimo nesal
dinu (Pokalbis su „Beragio ožio 
metų“ autorium Kazimieru Barė- 
nu) 4.2

Tautiniai papročiai literatūroje (B. 
Ciplijauskaitės paskaita Chicagoje 
)12.3

TYRUOLIS, Alf. Lietuviški motyvai 
Johannes Bobrowskio poezijoje 6.4 

TYRUOLIS, A. Lietuviškosios tėviš
kės prisiminimai O. V. Milašiaus 
poezijoje 2.12

Tomo Venclovos essay „The New York 
Review of Books" 3.26

Trijų žanrų literatūros vakaras — 
Kazys Bradūnas, Birutė Pūkele- 
vičiūtė ir Algirdas Landsbergis 
Jaunimo centre 6.18

Tumienė, Elena. Pažadai, viltys ir 
tikrovė — A. Kairio „Pažadų 
dvaro“ kritinė apybraiža 10.29

VAŠKELIS, Al. Dėmesio literatūros 
enciklopedijai 1.8

VENCLOVA, Tomas. Pietų Ameri
koje pasidairius (Tarptautinio PEN 
klubo suvažiavimas 11.26

VENCLOVA, Tomas. Tautosaka ir 
lietuvių literatūra 4.16

VISVYDAS, Pranas. Saugioje liūde
sio prieglaudoje (Okupuotos Lietu
vos poezija) 3.12

žl. Ilona Maziliauskienė Chicagoje 
6.18

POEZIJA

AISTIS, Jonas. Be tėvynės brangios, 
Pažiūrėkit 6.11

AISTIS, Jonas. Iš „Jaunystės" 5.21 
ANDZIULAITIS-KALNĖNAS, 

Juozas. Atsisveikinimas 10.8 
ARMINAS-TRUPINĖLIS, Petras. 

Arkliai 5.21
AUGINĄS, Balys. Geltonasis 

liūdesys: Nevilties žuvėdros, 
Nugeltus diena. Liūdžiu su straz
dais 2.26

BACHMANN, Ingeborg. Išvyka 
(Vertė A. Tyruolis) 10.29

BLOŽĖ, Vytautas, žvakelė 7.2
BOLLIGER, Max. Pažvelk į tą 

dangų, Išsiųstas balandis, 
Išpažinimas (Vertė A. Tyruolis) 2.5 

BRADŪNAS, Kazys. Iš ciklo 
„Prierašai prie Genezės“ 6.18

BRADŪNAS, Kazys. Plunksnos bičiu
liui (Atsisveikinimo žodis, pasaky
tas prie kun. Stasio Ylos karsto 
1983 m. kovo mėn. 25 d. Chicagoje) 
4.9

BRADŪNAS, Kazys. Prierašai prie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 12.31

BRADŪNAS, Kazys. Prierašai prie 
švento Jono 2.19

BRAZDŽIONIS, Bernardas. Lietuva 
iš tolo 5.21

BRAZDŽIONIS, Bernardas. Eilėraš
čiai iš ciklo „Vaidila Valiūnas“
7.30

DAGILIS, Stanislovas. Lietuvos 
mergytės (fragmentas) 5.21 

DAVAINIS-SILVESTRAITIS, 
Mečislovas. Brangioji Lietuva 10.1 

de CARVALHO, Ronald. Brazilija 
(Vertė P. Gaučys) 11.26

DEGUTYTĖ, Janina. Gimtoji kalba 
T2

DEGUTYTĖ, Janina. Lietuvai 5.21 
GARNEAU, Saint-Denys. Lydėjimas, 

Numirėlis prašo gerti (Vertė P. 
Gaučys) 1.15

GEDA, Sigitas. Pynė — likimas, 
kaukolė ir rožė 7.2

HERBERT, Zbigniew. Rugsėjo 17 
(Vertė A.L.) 12.17

Iš amerikiečių religinės poezijos: 
Charlene M. Pavilk, Anne Higgins, 
Joan Sauro, Grace Jansen, Susan 
Packie (Vertė D.S.) 11.19

Japonų haiku: Pavasaris (Vertė A.R.) 
6.25

Japonų haiku: Ruduo (Vertė 
Aleksandras Radžius) 12.10

Japonų haiku: Žiema (Vertė A.R.) 3.12 
u'ASMANTAS, Antanas. Biografija, 

Žilvinas, Pelkės, Katedra, Saulėte
kis 1.29

JUODVALKĖ, Eglė. Du eilėraščiai 
4.16

JUODVALKĖ, Eglė. Eilėraštis 10.22 
Kalėdos portugalų poezijoje: Amandio 

Cesar, Jorge de Sena (Vertė P. 
Gaučys) 12.24

KIjOPSTOCK, F. G. Prisikėlimas, 
Pasimatymas (Vertė A Tyruolis) 
6.4

Lietuvos ateitis „Aušros“ poetų 
kūryboje (Andziulaitis-Kalnėnas, 
Dagilis, Malinauskaitė-Eglė, 
Miglovara, Sauerweinas, Vištelis)
2.12

LIUTERIS, Martynas. Tvirčiausia 
apsaugos pilis, Aš iš dangaus čion 
ateinu, Laikyk mus, Dieve, visados
11.12

MAČYS-KĖKŠTAS, Jonas. Kas? 
(Naujalietuviams) 10.1

MALINAUSKAITĖ, Liudvika (Eglė). 
Rrrtliotria lioititrioma 10 R

MASAITIS, Česlovas. Malda, Maža 
širdis 4.23

MIGLOVARA, Juozapas. Gentinės 
dainos 10.1

MYKOLAITIS-PUTINAS, Vincas. Iš 
„Vivos plango“ 5.21

MIKUTA, Algimantas. Žemaitija. 
Vėlinės. 7.2

MILOSZ, Czeslaw. Campo di Fiori 
(Vertė T. Venclova) 9.10 

NYKA-NILIŪNAS, Alfonsas. Vėjas 
5.21

PLUKAS, Vytautas. Iš „Marių" ciklo: 
Vakarop, Mariose, Odisėja 4.30

PLUKAS, Vytautas. Rauda, Užšalusi 
žemė 9.17

PŪKELEVICIŪTĖ, Birutė. Prieš 
aušrą 11.5

RADŽIUS, Aleksandras. Didysis 
Penktadienis, Citata iš Karalių 
knygos, Pavasario sodyba, 
Siausmas 4.2

SADŪNAITĖ, Danguolė. Upeliūkštis, 
Kapinaitėse 9.24

SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS, 
Ksaveras. Mylimajai 5.21

STANKUS-SAULAITĖ, Marija. Eglei 
12.3

STANKUS-SAULAITĖ, Marija. Iš 
dienoraščio 3.5

ŠIMKUS, Vladas. Tobulas eilėraštis 
7.2

ŠIMKUTE, Lidija. Vardu pašaukę 
kraują, Paskutinis atodūsis, 
Žaidimas stiklo karoliais, Raudoni 
žiedai, Beprasmis judesys 5.14

ŠLAITAS, Vladas. Kelionė, Apsisuki
mas 1.8

ŠLAITAS, Vladas. Plaukų spalva, 
Kupranugariai, Ukmergės 
upeliūkščio nelaisvėje 5.28

ŠLAITAS, Vladas. Rožės, Žolė 3.19
ŠLAITAS, Vladas. Ukmergiškėje vėjų 

gatvėje, Naujas gyvenimas 10.15
ŠVABAITĖ, Julija. Viliojai mane, 

gyvenime 1.22
TYRUOLIS, Alfonsas. Atlanto saka

lams Dariui ir Girėnui, Debesys, 
Akvariume 7.16

ŪSELIENĖ, Valentina. Nemigo 
naktis 5.7

ŪSELIENĖ, Valentina. Paskutinė 
naktis 7.9

VAIČIŪNAITĖ, Judita. Nežinomai 
Kabirijai 7 2

VAIČIŪNAITĖ, Judita. Sukilimas (Iš 
triptiko Laurynui Stuokai- 
Gucevičiui) 5.21

VALVERDE, Jose Maria. Paskutinė 
vakarienė (Vertė P. Gaučys) 3.26

VENCLOVA, Tomas. Aš čia seniai 
negyvenu 7.2

VIŠTELIS, Andrius. Regėjimas 
(fragmentas) 5.21

ŽIŪKUS, Tomas. Jau saulutė leidžias 
10.8

ŽITKEVIČIUS, Leonardas.Baladė 
apie pravertą langą, Priesaikos, 
Naktis ir mėnulis 7.23

BELETRISTIKA
BARANAUSKAS, Albinas. Du 

atsitikimai (Ištrauka iš naujo 
romano „Piliakalnio pašonėje“)
4.23

DOVYDĖNAS, Liudas. Kirtom alėjų 
klevus 2.26

GIRDŽIUS, Pranas Dom. Rudens 
vasara 9.10

JANKUS, Jurgis. Labiausiai palai
mintas 10.15

JANKUTĖ, Nijolė. Ir ko šitame 
mieste nepasitaiko! 1.8; 1.15

MARKELIS, Adolfas. Kalėdų dovana 
12.24

MARQUEZ, Gabriel Garcia. Paskuti
nė šmėkliško laivo kelionė (Vertė 
Povilas Gaučys) 5.28

PūKĘLE VlClŪTĖ, Birutė. Viešnagė 
užsienyje 2.5

SAVASIS, J. Solistė iš Paryžiaus
12.17

ŪSELIENĖ, Valentina. Marytės Ūki
mas 6.18; 6.25

ŪSELIENĖ, Valentina. Sapnas 5.21

KNYGŲ RECENZIJOS
A. R. Skaidraus liūdesio romanas 

(Vacio Kavaliūno „Dalia“) 10.15 
BARTUŠKIENĖ, Ramutė

Lietuviškieji margučiai (Antano 
Tamošaičio „Lithuanian Easter 
EggB“) 4.2

FAINHAUZ, David. Knyga apie Joną 
Basanavičių anglų kalba (Alfred 
Erich Senno „Jonas Basanavičius: 
the patriarch of the Lithuanian 
national renaissance“) 2.12

GIRDŽIUS, Pranas D. Religinės ir 
marksistinės spaudos kontra
banda (Vytauto Merkio „Lietuvos 
valstiečiai ir spauda 19 a. pabaigo
je — 20 a. pradžioje) 1.29

GLIAUDĄ, Jurgis. Šaulių martirolo
gijos knyga ir mintys šalia jos 
(Juozo Prunskio „Bolševikų nužu
dyti šauliai“) 2.26

GLIAUDĄ, Jurgis. Tretysis Broniaus 
Kviklio „Lietuvos bažnyčių“ tomas 
— Kauno arkivyskupija 9.24 

GLIAUDĄ, Jurgis. Žalioji Uanų 
liepsna (Povilo Gaučio antologija 
„Lianų liepsna") 11.26

JONYNAS, Vytautas A. Žvilgsniai į 
pavergtos Lietuvos literatūrą 
(Rimvydo Šilbajorio „Žodžiai ir 
prasmė: literatūra šiandien Lietu
voje“) 7.2

KAVALIŪNAS, Vacys. Lietuviais 
norime ir būt (Marijos Danguolės 
Tamulionytės vadovėlis lietuviš
kai nemokantiems) 4.9

k. brd. Konstantino Avižonio rinkti
niai raštai III 4.16

k. brd. Lidijos Šimkutės antrasis 
žingsnis („Prisiminimų inkarai“) 
5.14

k. brd. Lietuvių Katalikų Mokslo 
akademijos suvažiavimo darbai, 
IX 4.16

k. brd. World Literature Today (Spr- 
ing, 1983) 7.9

k. brd. World Literature Today 
(Summer, 1983) 11.19

k. brd. World Literature Today 
(Winter, 1983) 4.23

KLIMAS, Antanas. Dvi svarbios 
knygos apie Žalgirio mūšį (Sven 
Ekdahl „Die Banderia Pruteno- 
rum dės Jan Dlugosz“ ir „Die 
Schlacht bei Tannenberg 1410“) 
14.16

kz. Telesforo Valiaus monografija 6.25 
LAUCKA, Juozas B. Vyskupas 

Vincentas Brizgys išryškina 
lietuvių dalyvavimą II Vatikane 
(„Vatikano II mintys ir Lietuviai 
susirinkime") 11.5

LIULEVICIUS, Vincentas. „Kražiai“ 
— istorija, skerdynės, gimnazija
11.26

MUSTEIKIS, Antanas. Ankstesniųjų 
išeivių palikimas (Vincento 
Liulevičiaus „Išeivijos vaidmuo 
nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 
darbe) 3.19

PRUNSKIS, Juozas. Bronio Railos 
„Raibos agavos“ 6.25

PRUNSKIS, Juozas. Iš Lietuvos 
pranciškonų istorijos (Viktoro 
Gidžiūno „Pranciškonų obser- 
vantų — bernardinų gyvenimas ir 
veikla Lietuvoje XV ir XVI amž.")
6.11

PRUNSKIS, Juozas. Lietuvos pogrin
dy sukurta knyga (Gintaro Tautvy- 
čio „Gyvenimas okupuotoje Lietu
voje: komunistų propaganda ir 
tikrovė) 4.23

PRUNSKIS, Juozas. Mokslininko 
kelionės Artimuosiuose Rytuose 
(Antano Rubšio „Švento rašto kraš
tuose") 3.12

PRUNSKIS, Juozas. Nauja Elenos 
Juciūtės knyga („Igarkos nauja
miestis") 12.17

PRUNSKIS, Juozas. Senasis Testa
mentas istorijos ir archeologijos 
šviesoje (Antano Rubšio „Raktas į 
Senąjį Testamentą“ 11.) 3.19

SANTVARAS, St. Juozas Brazaitis ir 
jo raštai (III tomas) 3.26

STANKUS-SAULAITĖ, Marija. 
Anatolijaus Kairio „Kelionė į Vil
nių“ 10.29

STANKUS-SAULAITĖ, Marija. Ruda 
kareivė: Icchoko Mero „Sara“ 1.22

STANKUS-SAULAITĖ, Marija. 
Žodžiai žiedlapiais krinta (Birutės 
Pūkelevičiūtės „Marco Polo Lietu
voje") 2.26

ŠLAPELYTĖ-SIRUTIENĖ, Gražutė. 
Spalio devintoji ir Petro Cesnulio 
atsiminimai angliškai (..In the 
Shadow of the White Eagle“) 10.15 

TRUMPA, V. Kovos su lenkais 1920- 
1923 metais (Antano Rukšos 

*,,Kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės“ III t.) 3.26

VAIČIULAITIS, A. Apysakos apie 
Vilniaus žydus (Chaim Grade 
„Rabbis and Wives“) 12.3

VISVYDAS, Pranas. Besiveržiant į 
šviesesnę ateitį (Kazimiero Barėno 
„Beragio ožio metai") 10.22

VISVYDAS, Pr. Sąmojis atperka 
viską (Antano Gailiušio novelės 
„Visaip atsitinka“) 12.3

Trumpos recenzijos

Antrosios Pasaulio lietuvių dienos 6.25 
Aukštaitė, Marija. Lyrika 11,2 
Bagdanavičius, Vytautas. Laumės: jų 

religija ir kultūra 5.21
Bagdonas, A. P. Žodžiai į tolį 10.22 
Barėnas, Kazimieras. Beragio ožio 

metai 2.19
Čiurlionio galerija 1957-1982 2.19 
Dainava 25 1.29
Galva, Gediminas. Ernestas Galva

nauskas — politinė biogTafija 4.2 
Gimbutas, Jurgis. Lietuvos bažnyčių 

statytojai XIX-XX amž. 7.2 
Kairys, Anatolijus. Kelionė į 

Vilnių 4.2
Kavaliūnas, Vacys. Dalia 9.24 
Lėtas, Leonas. Trakas 10.22 
Lietuvių tautos praeitis VI-VII L

' („Aušros“ faksimilinė laida) 10.1
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 

VI t. 9.24
Mackevičienė, Nijolė ir Ramunė 

Račkauskienė, Gailutė Valiulienė. 
Pelenė 9.24

Masalskis, Hans. Dr. Georg 
Sauerwein. Sein Leben und Wirken.
2.12

Menthanon, Jean-Pierre. La Lithua- 
, nie, pays entre deux mondes. 4.9 
Milkovaitis, Karolis. Ledinės kregždės

4.30
Misiūnas, Romualdas J. ir Rein 

Taagepera. The Baltic Statės: 
Years of Dependence, 1940-1980 
6.18

Musteikis, Antanas. Dangaus ir žemės 
šaknys 12.3

Naujokaitis, Pranas. Saulėleidis 2.26 
Neo-Lithuania 1922-1932 10.15 
Puzinas, Jonas. Rinktiniai raštai 9.24 
Ramanauskas, Benvenutas. Aš savo 

dalį atlikau... (šv. Pranciškaus 800 
metų sukakčiai) 11.9

Raštikis, Stasys. Lietuvos likimo 
keliais IV t. 3.19

' Regina Matuzonytė-Ingelevičienė 
1905-1980 6.4

Sabalis, Antanas. Šv. Jurgio lietuvių 
katalikų parapija ir Rochesterio 
lietuviai 12.3

Straumanis, Alfreda red. Bridge 
aeross the Sea: Seven Baltic Plays
9.24

Subatos vakarėlį — dainynėlis 1.15 
Tamošaitis, Antanas, Lithuanian 

Easter Eggs 1.22
(Nukelta i 3 psl.)
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