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Atokus, Jei galima sakyti, šven
tadieninis literatūros supratimas
yra geras tik iki tam tikro laips
nio. Kasdieniniame, kuris vyrau
ja, autorius susiduria su tiek įvai
rių problemų, klausimų, net
smulkmenų. Aišku, Jis Jas kaip
nors išsprendžia, spaudžiamas sa
vo bendro sumanymo ar idėjos,
bet vėliau užmiršta , ir kitąkart
vėl su tuo pačiu kūrybos nelygu
mu ar kalvele susiduria. Dėl kai
kuriu įkyrių galvosūkių, net
mažų (kur jam geriau rašyti, so
de, kambary prie stalo, triukšme
ar visiškoj tyloj) jis gali prarasti
nemažai laiko. Jo sumanymas be
svarstant gali net išblėsti ir nuo
autoriaus pabėgti. Jam reikia,
kaip rašantieji gal gerai žino, kaž
kokio ramaus balso, jo proble
mėlės analizės, dažnai įvairių
praktiškų patarimų, apsvarsty
mų, ir tuomet jis lyg geriau pasi
junta, kažkas jį pastumia kurti.
Nors, aišku, ir tai gal ne visiems
ir ne visada atsitinka. Ir ne vi
siems analizės padeda. Bet “The
Writers Digest”, ar “The Writer”
žurnalas čia Jau nuo 1887 me
tu tai vis mėgina ir savo plonuo
se sąsiuvinėliuose kas mėnesį šne
ka beveik apie tuos pačius rašy
mo klausimus, nors vis kitaip, ki
tokiu kampu. Tuo žurnalai lyg
palaiko savotišką dialogą su ra
šančiais bei uždegdami entuzi
azmu tuos, kurie rankas nuleido.
Ir ko ten neprirašoma, kaip
karštai stengiamasi įdiegti entuziazmof kurio ir mums, nesiginkime, įtartais reikėtų. Skaityto
jų laiškuose, straipsniuose šne
kama apie vidinę, kūrėją spaudžiančM jėgą ir kaip jai jis turė
tų duoti visišką valią bei laisvę.
O kai
jėga ateina, kaip nevar
žyti kūgajo viduje tūnančios bran
gios paslapties. Rašytojas turė
tų ją vi® išnaudoti — ji yra didžiausia’dovana. Užmetęs juod
rašty jos pėdsakus, jis gali vė-
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liau ramiausiai duoti jai tikslesnę
linkmę, patvarkyti, kiek pataisyti.
“The man in the gray flannel
suit” autoriaus S. Wilson nuo
mone, gerai rašantis turi dažnai
ne tik žodinį laisvumą, stiprias
emocijas, nepaprastą uolumą ir
norą rašyti, stiprų “ego” su įgim
tu kuklumu, bet ir norą suprasti
gyvenimo šešėlius ir šviesulius,
kuriuos dažnai išgirstame iš kal
bių moterų, drąsą rašyti apie sa
vo pasaulio vizijas savuoju sko
niu. Jis turi nepaisyti atlyginimo
už raštus, už teikiamą pagarbą
ar priešišikumą jo raštams, kas
dažnai pasitaiko, bei nesaugią eko
nominę padėtį. Jis turi turėti tik
rą rašymo ir proceso meilę, ne
žiūrint pasiekiamų rezultatų.
Proza pvz. nėra lengva rašy
tojui — ji lengva tik skaitančiam.
Rašantis susiduria su problema:
kiek jau pirmame puslapyje in
formuoti skaitytoją apie paimtą
į rankas kūrinį. Iš karto viską iš
plepėti? Ar tik dalį? Gal aliuzija,
užuomina, netiesioginis užsimi
nimas apie temą ar didžiausią
įvykį veikalo pradžioje suintere
suos skaitytoją, ir jis vers pusla
pius vieną po kito? O gal leis skai
tytojui ką nors žinoti, bet visą at
sakymą kiek atidėti? Gal būtų
gera, kad visi charakteriai veika
le turėtų nors ir mažas paslaptis,
kurios vis palaipsniui būtų ati
dengiamos? Bet klaida būtų svar
biųjų paslapčių niekad neati
dengti.
Novelių ir romanų rašymas
turi savų problemų. Tai matyti
ir minėtame straipsnyje apie te
mą. Didžiausia klaida, ten rašo
ma, kad kūrinio tema gali būti
paprasčiausiai duota (priklijuo
ta) charakteriams ir veiksmui, ir
visa tai veikalą jau padarys rim
tesniu kūriniu. Bet dažnai tokiu
būdu tema ir veikalo istorija ei
na atskirais keliais. Tema niekad
netaps kūrinio istorija, nes kuri-
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Prašom šią antraštę teisingai
suprasti. Ne vien pokalbio su ki
tomis Bažnyčiomis, ne vien po
kalbio su ateistais. Pokalbio ir
pačioje Bažnyčioje! Kaip jis yra
svarbus, rodo viena šv. Rašto
vieta. Lukas štai ką pasakoja 24tam evangelijos skyriuje:
Pirmąją savaitės dieną „du mo
kiniai keliavo J kaimą už šešiasde
šimties stadijų nuo Jeruzalės, vadi
namą Emausu. Jie kalbėjosi apie vi
sus tuos Įvykius (apie Viešpaties
mirtį, tuščią kapą, Marijos Magdalietės lr jos draugių kalbas apie
Prisikėlusi, bei mokinių netikėjir
mą). Jiems taip besikalbant ir besi
ginčijant, prisiartino pats Jėzus ir
ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla
aptrauktos, ir jie jo nepažino. O Jė
zus paklausė: Apie ką kalbate ir
ginčijatės, eidami keliu?* Tie nuliū
dę sustojo.
,
Vienas iš jų, vardu Kleopas, at
sakė Jėzui: ,Nejaugi tu būsi vienin
telis žmogus, buvęs Jeruzalėje, kuris
nežino, kas joje šiomis dienomis atsi
tiko!* Jėzus ramiai paklausė: ,O kas
gi?* Jie jam tarė: ,Su Jėzumi iš Naaaretppkuri* buvo pranašas, galin
gas darbais ir žodžiais Dievo ir vi
sos'tautos akyse. Aukštieji kunigai
ir mūsų vadovai pareikalavo jam
mirties bausmės ir atidavė jj nu
kryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis
atpirksiąs Izraelj. Dabar po viso to
jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be
to, kai kurios mūsiškės moterys
mums uždavė naujų
rūpesčių.
Anksti rytą jos buvo nuėjusios pa
žiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos
sugrjžo ir papasakojo
regėjusios Jacob Jordaeni (flamas, 1503-1678)
Jėzus tarp raito žinovų (Louvre)
apsireiškusius angelus, kurie sakė
Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mū
siškių buvo nuėję pas kapą ir rado savo širdgėlą išlieti, išsipasako jų keliu. Ne jo mokiniai prisiarti stengiasi juos išklausyti iki galo.
Ar tai nėra tobulo dialogo pa
viską, kaip moterys sakė, bet jo pa ti nusivylimą jiuo pačiu — Kris no prie jo, o jis prie jų, bėgan
vyzdys?
tumi.
Jie
Kristų
buvo
laikę
at

čių
iš
Jeruzalės,
nusivylusių
visu
ties nematė“.

pirkėju, pranašu. Gi dabar jau
trečia diena po mirties, o apie
atpirkimą nieko negirdėti. Jų aky
se Kristus toks pat žmogus kaip
ir visi kiti, — nelaimingai savo
gyvenimą užbaigęs. Tiesa, yra
moterų, kurios kalba apie jo pri
sikėlimą, bet negi kiekvieno
klausysi.

Kaip matyti, Kristus leidžia sa
vo mokiniams išsikalbėti, visą

tuo, kas Jeruzalėje buvo skelbta,
kas Jeruzalėje buvo atsitikę. Bė
gimas iš Jeruzalės, perkėlus jį į
mūsų laikus, reiškia bėgimą iš
Bažnyčios — vienokį ar kitokį.
Taigi Kristus keliauja kartu su
netenkančiais tikėjimo. Jis ieško
jų, jis artinasi prie jų, jis prisi
taiko prie jų kalbos. Jis eina kar
Kristus jų nepertraukia. Jis nuo tu su jais keliu, vedančiu tolyn
jų nesišalina. Priešingai, jis eina nuo atpirkimo vietos. Jis klauso
kartu su jais, Jis eina ne savo, o si jų abejonės, jų priekaištų. Jis

Kristus ateina mokinių tarpan
ne su iš anksto nusistatyta te
ma, ne su iš anksto pasiskirtu
klausimu. Priešingai! Apie ką bus
kalbama pakeliui į Emauso kai
mą, padiktuoja patys mokiniai.
Pokalbio tema yra jų pačių išgy
venimai paskutinėmis dienomis.
Būna bažnytinių susirinkimų,
kuriuose nagrinėjamos temos yra
savyje labai geros, — tačiau ne
tos, kuriomis tą dieną sielojasi

nys yra gyvas, alsuojantis gyve
nimo fragmentas, o tema yra lyg
dvasia, kuri jieško savo kūno ko
kiame nors gyvenimo atsitikime.
Tik ši temos dvasia, susijungusi
su įvykio kūnu, padaro kūrinį gi
lesnį.
A. Vivante pvz. svarsto senas
problemas: rašyti pirmuoju ar
trečiuoju asmeniu? Kaip geriau?
Pirmuoju — veikalas bus dau
giau įtikimas, atrodys išpažinti
mi. Bet trečiuoju — bus matoma
geresnė perspektyva, bus objekty
vesnis atokumas nuo asmens. Pa
sakotojas gali būti ir minorinis
charakteris, bet jis visuomet bus
labai svarbus stebėtojas kūriny.
Jis svarsto, kaip vartoti ir mišrią
techniką. Ar sunkiau yra, ra
šant "aš herojus”, ar “aš niek
šas”? Panašią temą svarsto G.

Godwin: kaip rašantis gali pa
lįsti po visų savo kūrinio veikėjų
oda ir žinoti, ką jie esamu momen
tu gali galvoti? Patariama kreip
ti dėmesį į charakterių išvaizdą,
balsą, mostus, apsiėjimą, kurie iš
duoda žmogaus vidų. Popieriuje
jiems reikia viso to tiek, kad jie
"iššoktų” iš puslapių, ir visas
piktžoles reik rauti iš šio darbo.
Neaplenkiamas ir dialogas ir
kokį tikslą jis turi turėti kūriny.
Dialogas be tikslo yra tik plepėji
mas. Geram dialoge charakteriai
matomi tarsi veiksme, jie girdimi,
ir dialogas padeda autoriui stum
ti veikalą į priekį. Dialogo atpa
sakojimas (kartais vartojamas)
nėra vizualinis. Tik scenos ir di
alogas kuriį piešinį skaitytojo
mintyse. O geras konfliktas dia
loge kyla iš veikėjų skirtingų

norų, jų būdo, skirtingo praei
ties patyrimo, iš jų bendravimo,
ar kolizijų.
J. Leggett atveria paslaptis apie
autobiografinius, vadinamus **roman a clęf” romanus (The Writer 1980. II), kuriuose literatūri
niai yra aprašomi tikri persona
žai ar vietos. Tai romanai apie
įvykusius nuotykius, įvykusį gy
venimą. Geras romanistas juk
visuomet jieško tiesos ir nori ži
noti, kas dedasi po žinomų da
lykų ir įvykių paviršium. Si sri
tis yra rizikinga, nes įvelia vi
siems pažįstamus, žinomus asme
nis, bet ji tiek sena, kiek ir pats
romanas, kilęs iš autobiografijų.
Šiandien atsiranda vis rimtesnis
šios srities traktavimas. Tai dėl
to, kad pradedama naujai supras
ti, jog rašytoją veikia faktų ir

fantazijų mišinys ir kad skirtu
mas tarp jų yra labai minimalus.
Rašoma šiuose žurnaluose ir
apie poezijos, satyros ir jaunimo
literatūros problemas, kurios ir
mūsų neaplenkia. Nežiūrint psi
chologijos kelio vingiuotumo, net
sapnai ir atmosfera, kaip rašan
čių teigiama, gali veikale turėti
savo nišą. Sapnai gali apšviesti
siurrealistišką charakterio pusę,
arba praplėsti veikalo temą. Bet,
perspėjama, sapnuotojas neturė
tų leistis į ilgus sapnų aiškini
mus. Tegu skaitytojas pats randa
jų reikšmę. Ir ar ne tiesa, kat'
kiekvienas literatūros veikalas yra
tarsi keisto sapno išdava arba
autoriaus fantazijos kūrinys at
virom, bet kažką daugiau regin
čiom akim.
P. Min.

Dabar atsiliepė Jėzus!
„Jėzus jiems tarė: , jūs, neišmanėliail Kokios nerangios jūsų širdys
tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai!
Argi Mesijas neturėjo viso to išken
tėti ir įžengti į savo garbę?* Ir, pra
dėjęs nuo Mozės, primindamas vi
sus pranašus, jis aiškino jiems, kas
visuose Raštuose apie jj pasakyta".

susirinkusieji. Tebūnie tai leista
pailiustruoti vienu pavyzdžiu dar
iš prieškarinės Lietuvos.
Vienam bažnytkaimy rekolek
cijos. Atvyksta svečias pamoksli
ninkas. Ir kaip tik tuo metu tej
pačioj vietoj įvyksta tragedija.
Vienas lietuvis policininkas, “ma
hometonų religijos, įsimyli lie
tuvaitę katalikę, ši tačiau nori jį
palikti, nes nesutinka su jo pa
žiūromis į vedybinį gyvenimą.
Tada jis ją nušauna ir ipats nu
sišauna. Abiejų lavonai guli prie
namų, pro kuriuos žmonės einą
į bažnyčią, pastovi žmonės, šiur
po nukrėsti, sujaudinti. Nueina
bažnyčion persigandę. Visas baž
nytkaimis ąpie tai ir tekalba. Bet
rekolekcijų pamoksluose
apie
tai nė žodęlio. Tarsi , to .šitame
bažnytkaimy visai nebūtų . įvykę.
Pamokslininkas atvažiavo su sa
vo temomis, namie paruoštomis,
ir nuo jų nenutolo nė milimet
ro. Grįžtant prie ano Kristaus po
kalbio su savo mokiniais, šis pa
mokslininkas buvo vienintelę,
kuris nekreipė dėmesio į tai, kas
„šiomis dienomis atsitiko Jeruza
lėje“ (Lk. 24, 18), — kas tomu
dienomis buvo atsitikę tame baž
nytkaimy.
Apie ką reikės jam kalbėti,
Kristus sužinojo eidamas su savp
mokiniais į Emaųsą. Emauso
Kristui nereikėjo. Bet jam reikėjo
jo mokinių. O šie ėjo į Emausą.
Tad ten ėjo ir Kristus, klausyda
masis jų ginčų. Kristui tų temų
nereikėjo. Bet jam reikėjo jo mo
kinių. Todėl jis kalbėjosi ir jų ter
momis.
Vienas teologijos studentas yra
pasakojęs, kaip jam karo metu
buvo tekę kasti apkasus kartu su
kitais lietuviais, ipetys į petį. Jie
be jokių ceremonijų išdroždavp
savo nuomonę apie Bažnyčią,
apie jos gyvenimą, apie santykius
joje. Ano pasakojusio nuomonę,
kitomis aplinkybėmis, susitikę su
savo klebonu ar vyskupu kokio
iškilmingo pobūvio metu, apsi
rengę frakais ar smokingais, jie
toli gražu to nebūtų sakę. Jie bū
tų buvę labai mandagūs, labai
paslaugūs ir savo nuomonės apie
Bažnyčią nė trupučio neišdavę.
Jie būtų savo bažnytiniams va
dams palikę įspūdį, kad bažny
tiniais klausimais jokių pastabų
neturi.
Iškilmingi pobūviai,
gražus
bažnytiniai paradai su įpuošniomis uniformomis yra reikalingi.
Juk gyvenimas Bažnyčioje nega
li būti kitoks, kaip tas už Baž
nyčios sienų: ceremonijos būna
giminingos. Bet jeigu santykiavi
mas vienų su kitais iškilmingais
pobūviais ar paradais ir apsiri
botų — kaip tada būtų galimą
sužinoti, ką kas iš tikrųjų galvo
ja?
Kristus prie mokinių priėjo
kaip paprastas keleivis, kaip kas
dienos žmogus, jų žmogus. Jis pri
ėjo kaip vienas tų, kuriam gali
viską išsipasakoti, kuriuo, kaip
bendrakeleiviu, gali
ipasitikėti.
Jis jokios, ir pačios aštriausios te
mos (juo nusivylusių!) nevengia.
Ar neapgaudinėja kartais - žmo
nės vieni kitus tikėjimo ar bažny
tinio gyvenimo klausimais, savo
abejones visai nutylėdami, arba
(Nukeltas į 2 psl.)
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šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 27 d.'

Savo identiteto

(Atkelta iš 1 psl.)

pavyzdžiui, su evangelikais, apie
visų pirma pasiinformuodami, ko suartėjimą vienų su kitais. Bet ar
kios nuomonės tais klausimais pakanka to „ekumenizmo“ savo
“Bridging the Gap” projekto
yra vyresnieji. Susirinkę svarsty pačių tarpe? ar nepasitaiko kar
tais
izoliavimosi
vienų
nuo
kitų?
(žiūrėk:
Draugo kult priedas
ti religinių klausimų kartais pa
1980. VII. 5 d.) antras ir žymiai
kartoja ano gudraus čigono isto Kartais net klasių sąmonės? Ar
platesnės apimties pasitarimas
riją, kuris, paklaustas, kokio tikė pasiseka kalbėtis vieniems su ki
įvyko š.m. rugsėjo 12 ir 13 dieno
jimo, pirma pasiteiraudavo: o tais bažnytinio gyvenimo klausi
mais ir tada, kai nuomonės vie
mis Pietų Illinois universiteto
koks tikėjimas čia madoje?
na
nuo kitos skiriasi? Juk jeigu
patalpose Carbondale mieste,
Kartais
žmogus, paklaustas,
apie 340 mylių į pietus nuo Chi
kokios nuomonės jis yra tuo ar meldžiasi visi į vieną visų Tėvą
cagos. Pasitarimuose, kurie tęsėsi
kitu bažnytiniu klausimu, pir danguje, tai kodėl turėtų tapti
dvi dienas, latvių dalyvavo pro£
miausia žiūri, kokios nuomonės vieni kitiems viršilomis kareivi
nių
kieme?
Kareivinių
stilius
tik
Janis
Penikis, dėstąs South Bend
jo (Vyresnysis. Tada jis labai ele
universitete politinius mokslus ir Savo identiteto Ieškojimui Pietų Illlnojaus universitete,
gantiškai prie jos prisiderina, tuo atbaido vienus nuo kitų.
Tiesa, dieviškoji tiesa yra ap
ponia Ilze šimanis, “Cikagas Zi aptariant. U kairės Į dešinę: Ilzė Simaitis (latvė), Anatolijus
pačiu, deja, apgaudinėdamas sa
reikšta,
o ne nubalsuota kokiam
Nuotr. Andrio
nas” redaktorė; estų — ponia Pikat (estė) ir dr. A. Straumanis (latvis).
vo partnerį. Jis stengiasi palikti
seime.
Bažnyčios
vadams
yra
pa

Hilja
Pikat,
rašanti
disertaciją
kiek galima geresnį įspūdį, — ir
iš baltų dramaturgijos Illinois tinentuose. Šiandien “etnikų”' pertrauka pietums, kaip tik Ir ša
tuo pačiu sukelia įspūdį, kad jo vesta tą tiesą nuolatos priminti.
Jie vadovauja, tą tiesą skelbiant.
universitete Urbanoje, lietuvių ar “egzilų” problema yra virtu kosi apie būdus ir priemonės,
kių klausimų ar problemų nėra.
— Anatolijus Kairys. Paul Gibson si tarptautine problema — Jie kaip tokias ar panašias “ ptoblėPrivačiuose pokalbiuose kartais Tačiau bažnytiniai vadai kalbė
dalyvavo “Action” organizacijos skaičiuojami jau milijonais. Jų mas paskleisti visuomenėJte,‘iBūtenka išgirsti visokių kritikų bei tų kaip į šulinį, jeigu jų žodžių
nepriimtų
tikinti
Dievo
tauta.
Gi
vardu,
o iš Illinois Humanities yra visuose kraštuose. Penktadie tų per ilga, galbūt ir
pastabų bažnytinio gyvenimo
Council, kaip visos programos nio pasitarimai baigėsi 9 vai. va linga, detaliai aprašyti visų'ntirfklausimais, labai pagrįstų.
Bet apie šią apaštalas Paulius štai
•r
prižiūrėtoja — dr. Kristina A. karo.
mones ar pareiškimus -^ disku
kai tie patys žmonės susirenka ką sako: “mes tikime ir todėl
Valaitytė, viena iš direktorių, at
viešai tų pačių klausimų svars kalbame“ (2 Kor. 4, 13). Tikėti
“Bridging the Gap” projektas sijos buvo ilgos ir karštos."Tėj>8'
pagal
šią
šv.
Rašto
vietą
reiš

vykusi
iš Urbanos — Champaign, iš esmės taikomas jaunajai kar žymėsiujcad buvo kalbama; apie
tyti, tai nustebęs išgirsi, kaip čia
kur ji profesoriauja; ji taip pat re tai i— antros, trečios ir net ket programų turinį, procedūrą,'“et
viskas gerai ir kaip vieni kitais kia kartu ir kalbėti, o ne visą
daguoja IHC reguliariai leidžia virtos generacijos jaunuoliams, ninių grupių pažiūras,
turi būti patenkinti. O jeigu kas laiką tylėti.
Tada kyla klausimas: ar ti
mą biuletenį. Be šių asmenų, gimusiems jau egzilėje. Tokiems mų vietas ir formas jiems pra
•jau bandytų pasakyti vieną kitą
kintieji
turi galimybių, ar jiems
aktyviai reiškėsi dr. A, Strauma gana sunku, kartais neįmano vesti. Nutarta sušaukti dar vieną
kritikos žodį, tai į tą neretai visi
nio asistentė Maria Jaskot ir se ma prisitaikyti daugiakultūrinė- plataus masto posėdį Chicagjjjė
įeiti pažiūrės kaip i išsišokėlį, sa yra duodama galimybių, progų
kretorė Nancy, rašiusi pasitari je visuomenėje, atrasti savo va š. m. gruodžio mėn. vidury. kūkydami, — kaip galima būti taip išsikalbėti, pareikšti savo nuo
Albrecht Duerer (vokietis, 1471-1528)
Šv. Jonas, iv. Petras, iv. Paulius
mų protokolą. Pasitarimams va dinamą “identitetą”* Dr. A. riame dalyvautų miesto ir
ęetaktingu. Tada kas gauna pir mones, o kartais net ir abejones?
ir iv. Morkus (diptikas) Plnakothek,
dovavo dr. Alfredas Straumanis. Straumanio nuomone,
mą vietą: ne bendruomeniniai Ar nėra mūsų tarpe per daug modrama natoriaus atstovai ir ten bus įtfMiunchene.
nologinės
praktikos,
kurią
jau
sa

Trumpiems
momentams — su gali būti viena iš priemonių to daryti galutiniai sprendimai.' PVZ.
reikalai, o kas nors vyresniųjų,
sipažinti — įeidavo ir išeidavo kiam identitetui surasti, jo pa lietuvių atstovas pageidavo,
dragai kurį rikiuojasi visi kiti, nors vo laiku yra palaidojęs pats Vieš
židiniai jam visai nepritardami, pats pakely į Emausą? Užtenka linančiai savo dovanas visiems čių diskusijų būdu. Bet kaip daž ir kiti, turintys ryšį su šios prog grindinis tikslas yra konkreti tal lietuvių susirinkimas būtų prtbkyla
pagunda
tokius ramos ruoša bei vykdymu, bet ka įvairioms etninėms grupėms vestas lietuvių kalba ir kati vadi
suskaityti anos šv. Rašto vietos ir nerezervuojančiai jas kuriam nai
pagal aną gaisų Ja*k§to eilėraštį:
o’- < > - - > i - pa
žodžius. Evangelistas Lukas Kris vienam. II Vatikano susirinkimas „kryžius“ mesti į pąšalį.
nei jų pavardžių, nei einamų rasti tarpusavyje bendrą kalbą, namoji “panel” būtų sudarytai
ti Tai vyrutis pilnas takto,
Kelias į tiesą kartais gali būti jų pareigų sužinoti, neteko, ,Bqon > geriau ^iieni kitus pažinti, ’.įvai vienų lietuvių, kad lietuvių fctttaus mokinių nuomones, abejo teigia, kad Kristus ne tik hie
Šis pasauly nepražus...
nes, priekaištus, skundus perduo rarchiją, bet ir pasauliečius „ap gana sunkus. Bet jis vis dėlto yra
įlyvauL
?‘P6sęcftl^tnš' programiį paruo rias kultūras įvertinti. Noitf'pats sirinkfmė nėra reikalo dalyvauti
Moka niekinti mažus,
’■
da 180 žodžių, o Kristaus atsa dovanojai ltikėjiitid nuovoka 'bei kelias į tiesą.
miesto
ar
valstybės
atst<
tdvamB,
“
akultūrizacijos
”
Otinirias^
buvo
Prieš didžiūnus lenkia kaktą; kymą vos 43-mis, taigi kone ket žodžio malone“ (Bažnyčia; 35)’.o^
Todėl II Vatikano susirinki šė ir posėdžiams vadovavo “Brid- gerokai' kritikuotas' kaip neaiškus nes tada reikėtų kalbėti Bėgliš
įfing
the
Gap
”
’
projekto
organiza

Iri i J V įeidamas rūmą,
Aišku, kad nėra kokia pramo mas reikalavo draugiškumo visų
virtadaliu. Čia krinta į akis nely
torius dr. A. Straumanis, latvis, ir nežinia ką reiškią's, tačiau pati kai, o angliškai ne visi gerai ‘at
Kad nepliaukštelt kokio
gybė kiekio atžvilgiu.
ga kalbėtis ar tartis su įvairių su visais. Jis sako: „Iš draugiško
nuoširdus estų ir lietuvių drau etninių grupių suartėjimo bei pranta. Gal daugelis ir neateitų
„nieko“,
Būdavo sueigų, kuriose vieni nuomonių žmonėmis, jų nuo santykiavimo tarp pasauliečių ir gas, baltų dramos Amerikoje susipratimo idėja priimtina ir sužinoję, kad susirinkime bus kal
Jis ufž durų — dėl švelnumo — tik kalbėdavo, o kiti tik klausy mones imant rimtai. Tačiau Kris ganytojų reikia laukti daug nau
propoguotojas. Pirmos dienos po- puoselėtina. Projekto tikslas to bama angliškai. Kadangi etni
m**. Saldžiakalbis ir lipšnus, —
davo — kadangi šie buvo eili- tus sako, kad kiekvienas neštų dos Bažnyčiai. -Jis pasauliečiuo dėdžių laiką užėrhė: a. susipaži dėl būtų ne tiek trečiąją, jau čia nių grupių susirinkimams , Su
Ne tik lazdą, kaliošius,
W?ai tikintieji. Tokios sueigos iš savo kryžių. Tuo kryžiumi vargu se stiprina atsakomybės jausmą, nimas, trumpa spaudos konferen gimusią kartą “akultūrizuoti”, šaukti ir pravesti reikia lėšų,’d
'< Bet ir nuomones palieka.
ugdė monologinę (vienos kryp ar galima suprasti vien ligas, ugdo užsidegimą, jų jėgas leng cija, nuotraukos (fotografavo dr. kiek padėti jai orientuotis vietos lėšų jau nedaug likę, tikimasi
''foskių „taktingų“ asmenų dėka ties, vienos linkmės, kaip kad bū vien nelaimes, likimo smūgius viau įjungia į ganytojų darbą. O A. Straumanio sūnus Andriš); b. sąlygose, pozityviai reikštis dvi gauti papildomai iš vietinių1 įfpebažnytinio gyvenimo vadai kar na kai kuriose miesto gatvėse) bei panašius vargius. Čia reikia ganytojai, pasauliečių patyrimo pasiruošimas “taped panel” dis kalbėje ar net trikalbėje visuome taigų, blogiausiu atveju
tais lieka akli opiems klau praktiką, į kurią dabar yra neiš- suprasti ir tuos kr^žitis,''kuriais1 padedami, pajėgia aiškiau ir tin kusijoms (kas ir ką kalbės); c. fil nėje, < (Sąmoningai aklimatizuotis, čios etninės grupės turės
dvasinius,
p »Ibis! .u
•gyddmai įpratusi dalis tikinčių žmonės tampa vieni kitiems, bū kamiau spręsti tiek
simams Bažnyčioje.
mas “Ferdinandas ir Sibilė” per tafyfii prisitaikyti'prie visų,, ne finansuoti.
Vakare ponia Biruta ir dr.iA;
Kai kam gali atrėdyti, kad jų. Šiandieniniai monologai to dami ne tos pačios nuomonės tais' tiek laikinius reikalus. Tiuo bū žiūra (žiūrėkite nurodyt^ Drau nustojant savo tėvų etniriėą kulbažnytinių tiesų pasisavinimas kią praktiką palaiko.' Kalba eli ar kitais klausimais, —užimda du visa BažnyčiS, visų savo na go straipsnį, kur smulkiau šis fil tūrospft A. Egličip “Ferdinan Straumaniai pakvietė visus daljf
,Yra ne dinamiško, o daugiau tas, išsiprusinęs teologijoje, o mi ir kitokias pozicijas. Juos pa rių stiprinama, sėkmingiau atlie mas buvo aprašytas) lir d. video das ir Sibilė“ video filmas ver vius į savo namus artimęsiįta
mechaniško pobūdžio. Užtenka klausosi teologinių mokyklų ne kęsti — tai irgi nešti kryžių sun ka savo uždavinį — nešti pasau pokalbis filmų studijoje arba čiasi išimtinai simboliais bei ale susipažinimo ir pabendravimo
jas iperduoti diktanto būdu. lankiusieji, neturėdami galimy kių pokalbių pavidalu, varginan- liui gyvybę“ (Bažnyčia, 37).
“taped panel” prieš tris filmavi gorijomis, kur daug klausimų pobūviui. Prieš Vaišes čia pinti*
/
kartą visiems buvo parodytas,
Šitaip aktyvus yra kunigas, o pa bės paklausti, kaip ir kodėl ir
mo kameras. “Panel” moderavo palikta neatsakytų, kaip tik dėl
praėjusią
naktį susuktas vienas,
syvus pasaulietis. Vienas kalba, o kuo savo teiginius remi. Tokia
to,
būtent,
pačiam
žiūrovui
lei

dr. A. Straumanis, o nariais bu
valandos
filmas
ir pasidžiaugta:
kitas pritaria. Jeigu šis metodas praktika neretai nuveda į stag
džia
apsispręsti:
ar
jis
pasirenka
vo P. Gibson, J. Penikis, H. Pikat
jo
pasisekimu:
geri
paveikslai^
visada būtų sėkmingas, ko gi naciją, sustingimą. Monologas
ir A. Kairys. Šis vienos valandos asimiliaciją, ar pasilieka arčiau
aiškus
garsas,
profesionališkas
trf-I
pasidaro nuobodus, nes jis pa
daugiau reikėtų?
ilgumo video metodu susuktas savo tėvų kultūrinių šaknų.
jų
filmuotojų
darbas.
jrhyo'I
Vienas studentas kartą vis dėl- virsta mechanišku kokio nors da
Uosis Juodvalkis, buvęs Chica Matom universiteto žmones ir filmas bus rodomas įvairiose et
Tad šeštadienio pasitarimai,
Lietuviškoji visuomenė busi
)f4o yra pasakęs: jeigu nori, kad aš lyko kartojimu, nesistengiant su gos apylinkės gyventojas, grįžta pastatus iš arti ir toli, rudenį,
ninėse grupėse Amerikoje, Kana p-asidėję 10 v. ryto ir pasibaigę dar plačiau painformuota^ šii|.
žinoti,
kas
darosi
klausytojų
gal

klausyčiau, tai turi pirma mane
žiemą
ir
pavasario
baigimo
koniš Providence, Rhode Island su
AtL
išklausyti. Ar ne taip ir buvo pa vose, kokie klausimai jiems kyla savo fotografijų paroda: „Gale vokacijoj. Matom studentus dis doje, net Europoje ir kituose kon- 1(1 v. nakties, su 2-jų valandų metų gale.
to ar kito dalyko klausantis. O rijoj“, 744 N. Wells, nuo rūgs. kusijose, bibliotekose, laboratori
keliui į Emauso kaimą?
n! —.c;
Vienam jaunimo suvažiavime tai jau labai apsunkina pačios 29 d. iki spalio 18 d. matysime jose, orchestruose ir sporto aikš
fotografų
kasmetinėj
parodoj
Jau

jo
fotografuoti
ir
jau
sekančiais
daugiau
laiko,
negu
tarnybai
Šri
tiesos
pasisavinimą.
tfeko girdėti tokią pastabą: jau
daugiau kaip 50 didelio forma tėse. Matom pastatų detales — nimo centre. Jis pats dabar iš
metais
Chicagos
universitetas
jis
paliko
universiteto
darbą;
Jo;
Naujasis Testamentas rodo vi to spalvotų fotografijų, kurias jis laikrodžius, herbus, skulptūras,
nimas priešinasi atmosferai, ku
rinko nuotraukas iš savo kolek spausdino jo nuotraukas savo įmonė, ColorLab, greit augo iri
rioje jis nuolatos laikomas nesu sai ką kitą. Apaštalas Petras sa padarė, ruošdamas knygą apie kolonas ir vartus. Visur matom
vo
laiku
rašė
tikintiesiems:
gyvenimą Juodvalkio
pasta cijos ir jas išaiškino šiai parodai. žurnaluose. Jis tada rimtai pra aptarnavo ne tik profesionalus ir.
brendusiu žmogumi. Jo žodžiais,
Brovvn universitetą.
biom akimis. Ypač žiemos žvilgs Ne visos jos yra ir knygoj, yra dėjo mokytis fotografijos meno ir studentus Rhode Island vaistys
Bažnyčia tave augina, bet nelei „Šventai sergėkite savo širdyse
Brown
University,
įkurtas
Viešpatį Kristų, visuomet pasi
niuose jis atskleidžia savo roman ir tokių, kurios nepateko j lei tuo pačiu dirbo keliose fotogra bėj, bet ir New Yorke ir Bcsto»<
džia užaugti.
1769
Providence,
Rhode
Island,
dinį.
fijų laboratorijose mieste.
ne turėjo apsčiai klientų. į rB w
O kita lietuvaitė pasisakė, kad ruošę įtikinamai atsakyti kiek 1975 m. nutarė išleisti menišką tišką gamtos pajutimą. Baigimo
Uosis
Juodvalkis,
33,
gimė
Vo

Išsikraustė
į
Rhode
Island
vienam
klausančiam
“
(1
Petro,
ceremonijose jis parodo savo žmo
Po kiek laike atostoginės die
Mišios jai virstančios nuobodžiu
knygą apie save, ir pasamdė Juod
gaus užjautimą — jaunų abitu kietijoj 1947 m. Tėvai įsikūrė 1971 m., kai Brown universite gėjų ir šeimyninės vaikų foto
monologu. Ji prašė suaktyvinti 3, 15).
valkį nufotografuoti pastatus ir
rientų veiduose spindi energija ir East Chicago, Ind., jam bebū tas pasiūlė jam oficialaus uni grafijos per daug kliudė darbįp
(Pasirodo, kad atsakyti gali
publiką, susirinkusią Mišių. Ji
studentų gyvenimą. Tris metus
viltis,
o profesorių veiduose jau nant 2 metų. Ten jis užaugo ir versiteto fotografo poziciją. Tas pačioj laboratorijoj, tai jis’suifrtėma
ir
neįtikinamai)
tųįkalavo šeimyniškesnės atmo
jis dirbo, surinko kelis šimtus
natviškos
sielos ir pasitenki jau pradžios mokykloj pasirodė pareigas jis ėjo beveik dvejus na Liza atidarė “PDQ phdtcį1’
Apaštalas reikalauja sugebėji nuotraukų. Prieš kelis mėnesius
sferos.
savo moksliniais gabumais, lai metus. Per tą laiką Uosis paste krautuvę mėgėjams. Toks buvo
nimas.
Iš tiesų, kartais žmogui pri- mo argumentuoti. O tai įmano pasirodė ir rezultatas — Broum:
mėdamas kelias premijas studen bėję, kad apylinkėje nebuvo tin pasisekimas, kad po metų apda
Paroda
yra
Uosio
pirmas
toks
Srasti prie Bažnyčios kliudo ir pa- ma tik tada, kai yra galimybių A Picturial Album, 10” x 12”
tų „science fairs“. Baigė CALM kamų laboratorijų profesiona
tą
ar
kitą
tiesą
pasisavinti
po

knyga su 87 spalvotom nuotrau profesinis pasirodymas. Jo foto 1962 m., priklausė Neo-Litua- lams fotografams filmus aiškin rė antrą PDQ kitoj miesto'Saly;
liturgija, šaltai atliekama, pra
kalbanti daugiau į jo protą kaip kalbio būdu, tai yra abejones ar kom, suredaguota Robert M. grafijos paskutinį sykį buvo iš nams ir lankė Chicagos universi ti. Tada įsteigė savo laboratori ir dabar planuoja trečią (iokfą
į jo širdį. Yra žmonių, kurie ieš priekaištus leisti išnagrinėti ir Rhodes. Puikios fotografijos — statytos Chicagoje 1975 m., kat tetą, chemijos kursus. Pamatęs ją namuose su draugu. Po trum pat įmonę. Šiuo metu JuddvaL“
ko meilės, kurie ieško šilumos, atitinkamai įrikiuoti į skelbia skaidrios, žydrios, romantiškos. jisai buvo garbės svečias lietuvių „Blow-Up“ filmą 1968 m.,pradė- po laiko tas užsiėmimas užėmė kis yra savininkas didelio Golor-*
Lab pastato miesto centrė,1 ktp^
iįško širdies, tačiau, atėję į pa mos tiesos kontekstą. Jau pats ti
riame
nuomoja vietas ir re^tora^'
kėjimas
reikalauja
pokalbio.
Po

maldas, pasijunta nelyginant
nas,
ir
raštinės, ir savo trijose;
kalbiu
jis
laikosi.
Be
pokalbio
šaldytuve. Jie išeina iš pamaldų
laboratorijose jis turi apie 35 ta£“
nesušilę dėl to, kad apeigos kar vienų su kitais jis silpsta, kaip ir
nautojus.
?
tais pračiuožia pro juos, kaip ne be bendros maldos. „Visa ištir
I
-ui
kite
ir,
kas
gera,
pasilaikykite
“
,
jiems skirtos, paskutinėmis die
Pereitais metais Uosis stuffijayą,
nomis ką nors skaudaus iš rašė apaštalas Paulius TesaloRhode Island School of Pfesigp.,
gyvenusiems, kuo nors nusivylu- nikos krikščionims. (1 Tęs. 5,21).
medžio apdirbimą su žinomų,,
siems, ar ko nors ypatingo lau Paliepimas visa tirti yra adresuo
meistru. Jo kruopštus dalbas ū,,
kiantiems, kokių neeilinių klau- tas ne vienam kuriam asmeniui,
meniškas sugebėjimas pąsirodo^
simų turintiems. Būna žmonių o visiems tikintiesiems. Tas pats
kiekvienam kampely. Jis .
kartais kitų įskaudintų, užgautų, apaštalas Paulius vėl yra rašęs,
yra prityręs dailidė ir sąyo ną^,.
nesuprastų. Atsvaros, supratimo, kad „kad kiekvienas turi iš Die
mams jau pasistatė kelis [rialus^,
atsakymo jie ieško pamaldose. Jie vo savo dovaną, vienas šiokią,
kėdes, spintas ir kitokių baldų iĮC
ieško žmogaus, kuris susidomė kitas kitokią“ (1 Kor. 7, 7). Ne
egzotiškų, žavingų medžių. Jo
tu tuo, kas yra įvykę paskutinė sikalbėti su kitu tad reikštų ne
kruopštus darbas ir meniškas su*b
pripažinti jo dovanos, gautos iš
mis dienomis jų „Jeruzalėje“.
gebėjimas pasirodo
Dievo, — nepripažinti šv. Dva
- Šiandien daug kalbama apie sios veikimo ir jame. O tai jau Uosis Juodvalkis
kampely.
’*
*
Brown universiteto, Providence, Rhods Island,
ekumenizmą, apie bendravimą, reikštų priešintis šv. Dvasiai, dasenųjų 18 ir 19 amž. pastatų bendrasis vaizdas Uosis Juodvalkis
Brown universiteto irkluotojų komanda ‘treniruojasi’.
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Uosio Juodvalkio paroda Chicagoj
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATORA

Sęštadfėnis, 1980 m. rugsėjo mėn. 27 d.

Mprburgą ir dr. Povilą Rėklaitį

^Uįaclad Šlaitai
šeSiasdeSimtuose metuose
Dabar esu panašus į gruodžio mėnesio saulę,
kuri šviečia, bet nesušildo.
Dar praeis keli metai ir būsiu
jau gražiai iškeliavęs į kitą, gražesnį pasaulį.
O kol kas gyvenu ir džiaugiuosi savo gyvenimu.
Tokios paprastos smulkmenos,
kaip kava ir gerų cigarečių dūmai prieš miegą,
mano metuose atneša saldžią širdies paguodą.
O, palaiminti mano meilės ir mano svajonių,
debesų ir saulėleidžio gluosnių prisiminimai!
Viskas liko lygiai kaip buvo prieš daugelį metų,
be mažiausio pasikeitimo ir nuotolio ženklo.
Tegyvuoja mano svajonės ir tegyvuoja
mano šviesūs ir Dievo malonės paženklinti metai!

JURGIS GIMBUTAS

šių metų pavasario kelionėje
pų Vpkietiją teko aplankyti Marbtlrgą (Marburg an der Lahn).
CU jau nuo 1961 metų gyvena
dr. Povilas Rėklaitis, žinomas ne
K“Draugo”, bet
lietuviškų
linių ir kultūrinių žumaaitytojams* iš jo studijinių
rpenių Lietuvos meno istorikartografijos ir panašiomis
gimis. Patsai Marburgas yra
esio vertas Kasselio apygarmiestas Hesseno krašte. VI(tųramžinį senamiestį dominuoja
jįją jpat ant uolų kalno pasistie-pųsi, pilis, kurioje 1122 — 1604
ųm, rezidavo Hesseno landgrafai.
.Marburge yra pirmasis protes-Ufitų?, .universitetas Vokietijoje,
4kwrią» -l 527 metais. XVII amžiu^ą^ia-buvo duodamos stipendi
ją,, ir. lietuviams evangelikams —
sąformatams studijuoti. Miestą
puošia didžiulė XIII amžiuje sta
iga „gotikinė Šv. Elžbietos bažnyiįia, kurioje tebestovi tos tiurin•giętės šventosios
mauzoliejus.
Greta bažnyčios yra išlikusių vokfoČivi (kryžiuočių ordino dvaro
jų tarpe plytų mūro
kftlių;; aukštų kepykla. XIII —
jKy.ą;,čia buvo ordino bazė, kuk»je buvo planuojami- -ir remia
mi .kryžiuočių karai su prūsais ir
lietuviais.
Rėklaitis su žmona Astridg>5r .dviem dukrelėm, Aldona ir
Lieta, gyvena Marburgo pakraš
tyje t nedideliame namelyje, kur
telpa* labai turiningas archyvas
irr„ .'biblioteka, vad. “Litauen —
Archiv *— Rėklaitis” (LAR). Čia
sutelkta šiek tiek Vilniaus uni
versiteto ar jėzuitų XVII — XVIII
a. leidinių, nemažai nepriklau
somos Lietuvos knygų ir žurna
lų,'visos lituanistinės enciklope
dijos,'svarbesnioji išeivijos literatūra/iperiodika ir lituanika kito
mis 'kalbomis. Yra turtingas iko
nografijos ir grafikos rinkinys, is
toriniai žemėlapiai, rankraštinės
medžiagos ir memoralijų. Dalis
lir AR. turto perduodama J. G.
Herderio institutui, kur dirba
Povilas Rėklaitis. Numatoma,
kad ateityje ir daugiau jo rinki
nių galės perimti instituto bib
lioteka'ir archyvai.
Dr. P. Rėklaičio tėvas dipl.
jūrų inžinierius Viktoras Reklaitisbuvo pramonininkas Kaun« ir1 Lietuvos Baltijos Lloydo
laivininkystės bendrovės pirmi
ninkas. Jis mirė 1942 metais. Po
vilo brolis Mečys, baigęs inžine
riją ¥. D. universitete Kaune, žu
vo Rytprūsiuose 1945 metais. Mo
tį™ B. Reklaitienė, ilgai gyve
nusi: Chicagoje, dabar gražiai
^įtaisiusi Marburge, naujuose se
nelių namuose. Ji tebėra uoli lie
tuvių^ spaudos skaitytoja. Dr. Povjjo‘Sveikata, deja, yra ne per gerįąusi^, bet žmonos padedamas,
ji|; visą savo laiką skiria lituanis
tiniams darbams rašyti ir savo
aręhyyui tvarkyti bei jį papildyti.
Tęji lituanistinė medžiaga yra
sistemingai suklasifikuota, sukatalogųpta ir patogiai sudėta į len
tynas., P. Rėklaičio išspausdintų
knygų* brošiūrų ir straipsnių
bibliografija siekia šimtą viene
tų, o pridėjus Lietuvių enciklo
pedijoj ir Enc. Lituanica straipsnfiis, jiu nebesuskaitoma. Artimiausi'daktaro projektai, kuriems
niėdžiafaa jau surinkta, ar spau
dai parengti, yra:
'1. Apie Vilniaus universiteto
400 m£tų atžymėjimą pasauly
je*'Studija užsakyta Herderio in
stituto, ‘kurio bibliotekos patalp6te 1979 metų pavasarį buvo
drii Rėklaičio surengta VU jubiliąjinė paroda.
2. Apie Faber du Faur, Napo
leono karininką, nupiešusį Lie-

1

SALDUS GRAUDUMAS
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Ant stalo rankraščiai.
Tai mano
seni eilėraščiai.
Ir saulė.
Tai pasenusių
mano eilėraščių skaitytoja.
Ir toks
saldus graudumas apima mane, kai saulė
kiekvieną rankraštį paglosto ir išeina.
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UKMERGĖ VASAROS NAKTĮ
Ji pasikeisdavo. Nakties metu
jinai man būdavo nakties gražuolė.
Jos visos gatvės bėgdavo tolyn
į šviesią vasaros nakties kelionę.

Marburgo senamiestis pilies fone

tuvoje apie 20 vaizdų. Jau ati
duotą “Kario” žurnalui.. > j t.
3. Zalcburgiečiai — Sambrai
Lietuvoje. Numatyta “Aidams”.
4. Apie Birutės Vytautienės
portreto autorių Johanną Nepomuką Enderį, XIX a. pradžios
austrų tapytoją. To portreto ori
ginali plieno graviūra yra LAR
rinkinyje.
5. Kasmet rašoma “Litauishe
Bibliographie
im
Auswahl”.
1977-78 metų bibliografija 'jau
atiduota Herderio instituto žur
nalui “Zeitschrift fuer Ostforschung”.
p'/ '•
- tneiop’
Dr. Rėklaitis aprodė Herderio
instituto įstaigas ir supažindino
su skyrių vedėjais. Instituto tre
ji pastatai stovi pakilioje vietoje
Marburgo pilies atšlaitėje. Johann Gotfried Herder (1744 —
1803) buvo vokiečių rašytojas ir
istorijos filosofas, Goethės drau
gas, kurį laiką gyvenęs Rygoje.
Herderis, nusisukdamas nuo apšvietos epochos
racionalizmo,
ieškojo istorijos ir kultūros pa
grindų tautų dvasioje. Susipa
žinęs su rytinės Europos tautų
kultūrinėmis apraiškomis, Her
deris kėlė tų tautų savaimingu
mą ir vertę, tuo būdu skatinda
mas jas tyrinėti. Jo vardu pava
dintas mokslinis institutas, įkur
tas Marburge 1950 metais šiems
tikslams: tyrinėti vidurio rytinės
Europos praeitį ir dabartį su spe
cialiu dėmesiu buv. Rytprūsiams,
Pomeranijai, Silezijai, Lenkijai,
Čekijai ir Pabaltijui. 1979 metų
Herderio instituto informacinėje
brošiūroje jo tikslai nusakyti tri
mis žodžiais: Sammlungen —
Forschungen —
Veroeffentlichungen (rinkiniai — tyrinėji
mai — spausdinti leidiniai). Ins
titutas turi septynis skyrius: bib
lioteką, spaudos archyvą, pa
veikslų archyvą, žemėlapių rin
kinius, archivalijas, leidyklą ir
administraciją. Instituto direkto
rius yra prof. dr.
Roderich
Schmidt.
Dr. P. Rėklaitis dirba biblio
tekoje. Jo žinioje yra Lietuvos,
lietuvių ir kiti Pabaltijo rinki
niai. Gaunama literatūra mai
nais iš Rygos, Talino ir Vilniaus
Mokslų akademijų bibliotekų,
iš įvairių teikėjų Vakarų Euro
poje bei Amerikoje, šiuo metu
biblioteka turi apie 180,000 kny
gų ir reguliariai gauna apie 1300
pavadinimų periodikos, šalia sa
vo katalogo, Herderio instituto
biblioteka veda centralinį ryti
nės vidurio Europos katalogą,
vad. Gesamtkatalog Ostmittel-

europa, "kuriame registruojama
apie trisd^šjnĮtięs Vakarų Vokie
tijos bibliotekų turipaj. dalykai.
Bibliotekos vedėjas yra dr. Horst
von Chmielevski.
Spaudos archyvas, kurio vedė
jas yra Heinrich Mrowka, turi
apie 11,000 bylų su iškarpomis
ar fotokopijomis, sutvarkytas pa
gal objektus. Svarbesniųjų laik
raščių komplektai yra įrišami.
Iš lietuviškosios periodikos kom
plektuojama “Europos lietuvis”.
“Dirva”,
“LaisvojiĮJetuvą. ’*
"Tėviškės žiburia^b Tiesa”,
“Literatūra ir menąs”, ^Tarybinis
mokytojas”,' Žurnalai grupuoja
mi ir komplektuojami atskirai.
Paveikslų archyve yra apie 220,
000 fotografijų, atviručių, gra
fikos paveikslų, skaidrių, nega
tyvų. To archyvo vedėjas dr.
Dieter Grossmann norėtų papil
dyti gana skurdų lituanistikos
paveikslų rinkinį. Ketinama jam
pagelbėti. Žemėlapių rinkinyje
yra apie 22,000 vienetų. Juos
tvarko skyriaus vedėjas inž.
Heinz Hinkel.
Archivalijų skyrius sustiprėjo,
kai nuo 1977 metų pradžios jo
vedėju paskirtas jaunas istorikas
Peter Woerster, kuris rūpinasi
perimti saugojimui
draugijų,
veikėjų bei mokslininkų paliktus
rankraščius, nespausdintus dar
bus, laiškus. Tokiu būdu renka
mi ir Pabaltijo kraštus bei tau
tas liečiu rankraščiai lietuvių,
latvių, estų kalbomis. Jau gauti
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Jos paslaptingi vasaros plaukai
mane užburdavo kaip gluosnių nuolankumas.
Ir tykiai tykiai plaukdavo dangum
skaistusis vasaros nakties mėnulis.

Poetat Vladas Šlaitas, kuriam šiandien (rugsėjo 27 d.) suėjo M metą.
Rašytojas nuo 1947 metą gyvena Londone, Anglijoj. Vladas Šlaitas yra
vienas iš ryškiąją 1920 metą kartos mūsą rašytoją, pokario metais nauja
kūryba atšviežinusią lietuvlą literatūrą, įprasminusią lletuvią kultūrinį gy
venimą ir vis dar jį papildančiu naujomis knygomis. Jubiliatas yra išleidęs
šiuos savo eilėraščią rinkinius: „Žmogiškosios psalmės (1949), „Ant sau
lėgrąžos vamzdžio” (1950), „Be gimto medžio” (1962), „Antrojoje pusėje**
(1964), „Širdies paguodai” (1965), „34 eilėraščiai” (1967), „Aguoną gaisras**
(1969), „Pro vyšnią sodą” (1973) Ir “Nesu vėjo malonėje” (1978), Po 19
amž. Vienažindžio naujojoj mūsą literatūroj Vladas Šlaitas yra pats asmeniš
kiausias ir Jausmingiausias lyrikas. Tačiau katarsiniu graudumu aplieti Vlado
Šlaito religiniai, meilės, praeinančio gyvenimo ir net mirties posmai laisvojo
eiliavimo Ir tiesioginio žodžio paprastumu tampa giliai bendražmogUld Ir
jaudina daugelį skaitytoją.

NIEKAS NIEKADOS NEPRAEINA
Visa tai,
kas kada nors
tam tikru savo laiku
ir tapi tikroj savo vietoj yra atsitikę,
visą įtai tam tikroj savo vietoj ir pasilieka.
Pavyzdžiui,
mana mirusio tėvo ašaros,
kai mano tėvas buvo išėjęs iš proto,
arba mano mirusios motinos ašaros,
kai mano motina
iš ukmergiškės geležinkelio stoties mane amžinai išlydėjo,
visos tos mano mirusio tėvo ašaros
ir mano mirusios motinos ašaros
su manim pasilieka,
nes nė mažiausia smulkmena,
kuri kartą mano gyvenime yra buvusi,
niekados nepraeina.
Štai kodėl aš į mirusiųjų gyvenimą
žiūriu lygiai kaip į gyvenančiųjų gyvenimą,
nes jei būtų kitaip,
tai tada mūsų visas gyvenimas
būtų tiktai apgailėtinai tuščias dalykas.

dr. K. Wagnerio raštai apie 1925
— 1930 metais jo atliktus tyrinė
jimus Nemuno pilavietėse, arche
ologo prof. Engelio palikimas,
Onos Šimaitės susirašinėjimas su
Žibuntu Mikšiu, latvių istoriko
Vigrabs ir estų filologo O. We-

RUGSĖJO MĖNESĮ

Laiko metmenys bėga ir bėga.
Rugsėjo mėnesį
saulė leidžias labai iš lėto.
Tave prisimenu.
Ir ūmai mane apima lengvas aguonų miegas.
MEDINIAI LAIPTAI

t**

Mediniai laiptai neveda niekur.
Jie pasilieka stovėti vis toj pačioj savo vietoje.
Tiktai vaikystėj mediniai laiptai bėga į viršų,
o senatvėj bėga į apačią.
Bet visa tai taip atrodo tiktai pagal greitai prabėgančių me
skaičių ir kūno nuovart
O kol kas vis labiau ir labiau mane vargina laiptai,
ypač kai reikia lipti į trečią aukštą.
Tačiau tai yra bendras mūsų visų likimas.
Daug kas mėgsta senatvėj kalbėti apie gyvenimą
ir apskritai apie rašymą,
o aš mėgstu kalbėti apie gyvenimo būdą
ir apie rašymo būdą,
nes tiktai tai,
kaip mes gyvename paprastą ir kasdienišką savo gyvenimt
arba tai,
<
kaip mes rašome savo prozą arba eilėraščius,
gali įprasminti arba sugriauti gyvenimą.

bermanno rankraštiniai paliki
mai.
Dr. Rėklaičio darbo kambarį
lengva rasti iš centrinės laipti
nės, su jo pavarde prie durų. Ša
lia jo rašomojo stalo kabo Lietu
vos žemėlapis ir lietuviškas ka
4
lendorius, o lentynose laukia
Lyginamieji posakiai ligi šiol
naujausi lietuviški leidiniai kata
yra skiriami kableliais nevieno
logavimo ir vokiškų santraukų.
dai. Jų skyrybai suvienodinti Lie
Bibliotekos modemiškai tvarko
tuvių kalbos komisija Lietuvoje
muose magazinuose yra ištisos
siūlo:
lentynos lietuviškų knygų, ku
rių tarpe šalia pokarinių leidi
Sakinio dalimis einantys lygi
nių saugomi jau retenybėmis pa namieji posakiai kableliais neski
virtusių senesnių leidinių, pvz. riami, pvz.: Pasisveikino lyg bro
Mažosios Lietuvos “bybelių” ir lis su seseria. Ir akis jos ne tokia
‘kalendrų” rinkinys, gautas iš šviesi kaip anksčiau. Loviai buvo
tilžiškio mokytojo Kairio. Yra čia ilgesni nei žmogaus ūgio. Geriau
ir Mielckės vokiečių — lietuvių žvirblis rankoje negu briedis
kalbų žodynas su garsiuoju Kan girioje.
to prierašu (1801 m.). Gausu
Tačiau šalutiniai sakiniai, tuliteratūros lenkų kalba apie Lie
rintiejj
tarinį, kableliais skiria
tuvą, pradedant Stryjkovskiu ir
mi: Ir linksmiau suplakė širdis,
bendrųjų seimų D. Lietuvos
Kun-tės
“konstitucijų” XVII akyse prašvito, lyg saulė skaisčiau
spaudinių bei Lietuvos Statuto nušvito danguje. Bet kableliais
IV laida (lenkų kalba, Vilniuje
1693 m.). Yra naujausi tLowmianskio, Ochmanskio, Kosmano | cialių bibliografijų,
Ačiū mielajam daktarui
Povi
ir pan. publikacijos. Parankinės
d
bibliotekos salėje ryškiai mato lui Rėklaičiui už jo dėmesį sve
mos lietuviškos enciklopedijos, čiams ir suteiktas informacijas,
didelis lietuvių kalbos žodynų kurių dalis panaudota šiame re
rinkinys, Vacį. Biržiškos "L.- u- portaže. Turistams Vokietijoje
Povilas Rėklaitis (deiintie) ir Jurgis Gimbutas Šių metų pavasarį Marburge. vos bibliografija” ir nemaža spe- verta sustoti Marburge.

MUSŲ KALBA
Lyginamieji posakiai
neskiriami posakiai su numano
muoju tariniu:
Akys kaktoje
švietė kaip saulė. šnypščia kaip
gyvatė. Gieda kaip gaidys.
Lyginamasis posakis, einantis
po pažymimojo žodžio priedėliu
arba aiškinamąja bei pridurtine
sakinio dalimi, kableliais išski
riamas: Aplink jj, kaip žymiausią
kaimo žmogų , susėdę kaimynai.
Visam kaimui, kaip ir dvarui, jis
buvo tikras Mykoliukas. Šalta jo
kalba, lyg nenoromis, nepadarė
įspūdžio.

Stasys Barzdukas
(Vincas)

♦ LIETUVIU DIENOS, 1980
m. rugsėjo mėn., Nr. 7. Reda
guoja Redakcinė kolegija. Leidžia
ir administruoja Antanas F. Ski
rias. Redakcijos ir administracijos
adresas: 4364 Sunset Blvd., Los
Angeles, C A 90029. Metinė pre
numerata JAV — 18 dol., Kana
doj — 20 dol.
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čiūnas, kaip jis čia susikompromi

Nuomonės ir pastabos
Kučiūną ir Lapinską vertinant

pi

niginę premiją mano operos „Amadar“ parašymui. Prisiminus tą fak

tą, kad „Amadar“, „Balyvera“
Esu nustebęs, kad A. Kučiūnas net „Tolminkiemio kantata“

ir

parašyti

damas „Drauge“ Santaros - šviesos

nepaminėjo šių ištraukų.

suvažiavimo muzikinę dalj,

tuvoje yra daug tokio aukšto lygio je, tuo pačiu kūrybiniu užsimojimu,

savo

Ar Lie

visi tam pačiam kūrybiniam įkaršty

straipsniui pasirinko taiklią antraš

chorų? Gaila, kad nelieka gero žo

tę. Jei atversite žodyną prie žodžio

džio žmogui, kuris pasiektu choro duoti fondui kompozitorių, pergy

„tabor“, sužinosite,

tas žodis

kad

apibūdina mažą būgną, kurj švilpy

muzikiniu lygiu praturtino lietuviš

ką kultūrinį gyvenimą.

nės grojikas mušdavo kaip ritminj

akompanimentą.

Savo

recenzijoje,

A. Kučiūnas taip ir apibūdina

D.

tykiai su H. Perelšteinu, bet spė

į jį vardu. Tokia pašaipa pigi.

pinsko
kuri

vadovą.

„Tolminkiemio

buvo

atlikta

Prieš

turėtų būti panašaus ilgumo.)

derėtų

Kučiūnui

šydamas savo nuomonę su ameri

pradedant „Tolminkiemio

kantatos” atlikimą,

Lapinskas

D.

kietiškoje spaudoje skaityta. Pavyz

džiui, jis vadina mano žmoną ga

kantatoje",

keliais žodžiais apibūdino savo kū

bia aktore. Iš kur jis tai žino? Jis

Santaros -

rinį. Jisai paaiškino, kodėl pasirin

niekad nėra matęs ją vaidinant. Bet,

6 d.,

ko čia liaudies dainas, o ne tradici

žinoma, jis yra skaitęs gerų

šeimos

nį choralą, kaip kantatos pagrindą,

liepimų apie ją Chicagos amerikie

šviesos suvažiavime rugsėjo

kompozitorius,

tų, tad pagal recenziją ir ta krizė

Kalbant apie krizes^ tai A. Ku
kreiptis čiūnas išgyvena didelę krizę, sumai

H. Perelšteiną, okupuotos Lietuvos

teigia, kad D. La

venantį tokią didelę kūrybinę krizę.

čiau, jog ne tokie artimi, kad spau
doje A.

Recenzentas

kaipgi galėjo A. Kučiūnas rekomen

(Kadangi aš vedęs jau dešimt me

Nežinau, kokie A. Kučiūno san

Lapinsko muzikos atlikėjus ir patį
“Ąžuoliuko” choro

„apimtas

meilės, bus bene praradęs saiką bei
sveikos nuovokos sprendimą

savo

atsi

ir kokias jis naudojo kompozicines čių laikraščiuose. Jis
stato man
priemones. Be to, prašė klausyto komponavimo standartus, pasiges

meno reikaluose“, šiam teiginiui pa

jų nesiriboti vien

asmenišku

damas „Maro“ operos kvaliteto. Iš

remti, A. Kučiūnas atkreipia skaity

„patinka ar nepatinka“ įvertinimu,

kur jis šią operą pažįsta? Jos nėra

tojo dėmesį j atlikėjų technišką ne

bet įsigilinti į kūrinį ir protu.

kartą

girdėjomis

kone

nei

nei girdėjęs. Žinoma

matęs,

amerikiečių spauda ją gerai įverti

ne

tepijonui ir smuikui. Iš visų trijų

„patei

partijų smuiko buvo paprasčiausia

jo ypatybės pavyzdys tai jo straips

isterišką

ir klausytojui prieinamiausią. Smui

nis apie dabartinę muziką Lietuvoje,

frazėmis,

kia čia egzaltuotą,

tik

Kantata yra parašyta balsui, for

sugebėjimą ir nepribrendimą. A. Ku
čiūnas įvertina patj kūrinį su

pobūdžio monologą",

kininkas apsiribojo bevelk tik melo

neseniai

dijos kartojimu. Kai kam gali atro

niame priede. Su žeme sumaišęs ke-

nauju įvaizdžiu, kad pianistas „turi

dyti, kad smuikas čia buvo nerei

lių

kulverčiais mestis nuo vieno į kitą

kalingas, bet sudėtingame kūrinyje pozitorių kūrinius, atranda, žinoma,

pianino šoną“. O gale recenzijos pa

melodijos kartojimas padėjo sudary

vieną

taria kompozitoriui kaip rašyti tin

ti veikalo vientisumą.

„Dzūkiškas

kamą kantatą ir, be to, sukurti gry

Likusios partijos, balso ir piani

nos muzikos veikalą, kuris įtikintų

no, tas paprastas liaudies

publiką, jog dar vis moka kompo

įvairiai

nuoti.

kūrinio dramatiškumą. Kaip kompo

Nesutinku su

šiais

įvertinimais

zitorius

keitė,

prieš

stengėsi Išryškint įvairiais muziki

giau būtų man pačiam įvertinti D.

niais

Lapinsko

naudodamas polifonijos priemones.

H. Perelšteiną A. Kučiūnas

ap

teksto

jis

būdais. Melodijas

Geriausiai
sujungti

muzikos

silankydamas kompozitorių

suva

iškėlė šio kūri

O ką darys A. Kučiū

nas, jei tas

keitė, kydamas

kompozitoriui pasise

smuiko

Kutavičiaus

New York Times

ritmą nio vertę.

groti, jisai „Metų“

kė

—

variacijas“. Koks suta

pradedant žiavime Maskvoje,

bei patarimais, bet, užuot ginčytis

dar žodis apie H. Perelšteiną.

ir vertingą

išryškint rai skaito), prięš kelis mėnesius, be

su A.Kučiūnv, manau, kad prasmin
kūrinį. Prieš pradedant,

„Draugo“ kultūri

dainas kritikas (o šį laikraštį Kučiūnas tik

siekdamos

pasakojo

tilpęs

ten gyvenančių Lietuvių kom

pimas,

pats kritikas,

sekančiais

besilan

metais

Mask

voje, išgirs vieną iš jo iškritikuo
tų kompozitorių

ir teigiamai įver

paprastumą, tins kūrinį? Ar nereikės ir vėl A.

taria dvejopai, kaip žmogų ir kaip

teksto ritmą ir veikalo dramatišku

Kučiūnui keisti savo nuomonės

-Muziką. Kaip žmogų A. Kučiūnas

mą kantatos gale. Gal po pakarto

rašyti naują straipsnį į „Draugą"?

jj aprašo taip, „Haris, man atrodo,

tinų kūrinio perklausų ir kitas da

dar tebedvelkla tarybinio žmogaus

lis detaliau ir giliau įsisavinsiu.

^dvasia, jis yra pilnas praeities en

Atlikėjai šį veikalą atliko sklan

ir

Berašydamas apie mano kūrinio
fortepijoninę partiją,

A.

Kučiūnas

girdi joje įvairių orkestrinių

inst

tuziazmo ir savigyros“. Kritikuoda

džiai. Laima Rastenytė

mas H. Perelšteiną muzikine pras

kienė dainavo, Aras Lapinskas gro

kios intencijos imituoti kokių nors

me, jis išryškina Perelšteino nesu

jo smuiko partiją, o pats kompozi

orkestrinių

pratimą autentiško lietuviškumo.

torius pianino. Nors atlikėjų tech

patinka

tų

Neteko girdėti recenzijoje minė
nelietuvių
dainų.
Girdėjau

tiktai ištraukas iš Handelio „Mesi

jo“, kurias atliko H. Perelšteinof va

dovaujamas „Ąžuoliuko“

- Lapins

rumentų imitacijas. Neturėjau

instrumentų

fortepijono

—

jo
man

įvairūs regist

nelygūs, tačiau rai visiškai tokie, kokie jie yra A.Kukaip kolektyvas jie skambėjo gerai. čiūno ndras girdėti orkestro instru
Tikiuosi, kad ir toliau jie pristatys mentus ten, kur jų nėra, atidengia
niški sugebėjimai

naujus ir įdomius veikalus.

Mindaugas Blelskus

choras.

kitą jo krizę — yra didelis noras di
riguoti orkestrui, bet gaila tik, kad
to orkestro nėra.
Na ir pabaigai iškyla pati svar

Kas kieno krizę pergyvena ? .

biausia A. Kučiūno krizė — tai jo

noras paskutiniu laiku rašyti apie
modernią — šiuolaikinę muziką. O

Praeito

šeštadienio

kultūriniame priede

pokalbį, jo modernios muzikos supratimas
Kučiūnas kai apie mano „Tolminkiemio kan prasideda ir baigias su „Carmina

„Draugo“ rašė

A.

tik

apie Perelšteino

„Tolminkiemio tatą“ nebuvo jo prašę rašyti nei
kantatą“ atliktą Santaros - šviesos Santara - Šviesa, nei "Draugas” ir
recenzuoja

mano

suvažiavime ,Tabor farmoje.

monės

Nuo

apie muzikinį koncerto as

pektą yra jo privilegija. Bet kadan
gi tame straipsnyje gausu

dalykų,

neturinčių nieko bendro su muzi

kai „Drauge“

jau

anksčiau tilpo

daug autoritetingesnio asmens pasi

sakymas apie šį mano kūrinį.

Rašydamas

apie

mano žmonos

dainavimą, A. Kučiūnas nepagaili

ka, tad norėčiau pakalbėti apie tai. gana šiurkščių, kad ir labai neori
nemažai vietos užima ginalių išsireiškimų. Ką padarysi,

Recenzijoje

mano šeimos narių išvardinimas: ne visiems Dievo duota būti ori
„... kompozitorius, žavi jo žmona ir ginaliems. Bet aš tik norėčiau pri
gležnas sūnelis...“ , „čia mielas gra minti, kad kai ta pati dainininkė, su

ir t. t

tuo pačiu balsu ir visomis jo savy

Kas gi iš tikro taip nervina A. Ku

bėmis neseniai atliko mano kūrinį

žios

šeimos

paveikslas”

čiūną, matant mano šeimą? Ar tie „Balyvera“, tai A. Kučiūnas ir as
čia suminėti faktai, kurių jis gal meniškai, ir viešai, ir per spaudą
pasigenda savo šeimoje? Toliau jis pareiškė savo entuziastingą susiža
lyg bando išaiškinti, kad aš, sukū vėjimą jos balsu, dainavimu bei vei

ręs šeimą, nustojau rašęs gerą, ver kalo interpretavimu, (šia proga taip
tingą muziką. Bet argi pavyzdžiui pat norėčiau priminti, kad „Balyne juokingai nuskambėtų, jeigu aš veros“ vokalinė partija yra daug
pasakyčiau — „Lietuvių opera ne sunkesnė ir statanti daug didesnius
kviečia A. Kučiūno diriguoti, kadan reikalavimus dainininkei negu „Tol

gi jo žmona, dainuodama ne tone, minkiemio kantata“) Ar per keletą
išmuštų iš tono visas
kitas choro mėnesių gali ir balsas pranykti ir

M. K. Čiurlionis (1875 - 1911)

// Kultūros tarybos veiklos
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
LITERATŪROS PREMIJA

Kučiūnas išvardija ginantis? Kas iš tikro pasikeitė per
daug dalykų, kurie jį koncerto ei tą laiką? Aš pradėjau rašyti muzi
goje nervino, vargino. Tad kodėl jis kos kritikas „Draugo“ kultūriniame

Toliau

A.

neatsistojo ir neišėjo iš salės, kaip priede, kurių paskutinioji apie Chi
jis padarė kitos dienos įdomioje pa cagos Lietuvių operą tikriausiai ne
skaitoje? (Tiesa, tada nebūtų buvus patiko A. Kučiūnui, kaip ilgame

įvykdyta jo čia atvykimo misija). O

čiam operos dirigentui. Bet ar ne

Arvydas Algminas. — Burtininkas (aliejus, 30" x 24”) U Mr. & Mrs. G allen

kolekcijos, Chicago, lllinois.
kokia jo čia atvažiavimo misija, jis būtų buvę garbingiau tuoj pat po
tuoj skubina atsakyti tolimesnėje mano kritikos, kai buvo operos val Jauno lietuvio dailininko Arvydo Algmino tapybą paroda prieš kelerius me
straipsnio eigoje — atvažiavau spe dybos prašomas parašyti savo nuo tus buvo suruošta M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoje.
cialiai pasiklausyti Hario Perelštei
no pokalbio. Dieve neduok, kad tik

monę apie tuos operos spektaklius? Dabar mėnesinis: iumalas “American Arist”, 1515 Broadway, New York, N. Y.
Kodėl tik dabar, bandydamas viso 10036, š. m. rugpiūčio mėn. numeryje Arvydui Algminui skiria nemažai dė

mesio: John Wiliiams straipsnis paseka jo, kaip jauno lietuvio, gyvenimo ke
lią ir aptaria Jo kūrybos savitumus. Prie aprašų priglausta Arvydo Algmino
cijas, ėmė ir Įvykdė: kaip tu mums,
foto nuotrauka, o dailininkui skirtus 4 šio gražaus žurnalo puslapius dar puo
atvykimo tikslą. Tad kodėl jis ir ne taip aš tau. Ar nepagalvojo A. Ku-*
šia dvi juoda-balta ir dvi spalvotos jo tapybą nuotraukos.
kas nepagalvotų apie tikrąjį jo čia

kiais būdais užmaskuoti savo inten

Sj rudenį turėsime progos tele harmonija): planetų judesiai,
vizijoje pamatyti patraukliai pa Johannes Kepler.
ruoštą
programą, pavadintą
Spalio 19 d. 4 epizodas. Hea„Cosmos“, kurioje nušviečiamos ven and Heli (Dangus ir pra
pagrindinės dabarties meto ast garas): saulės sistemos išsįvystyronominės, kosmologinės bei kos mas, mėnulio kraterių istorija,
mogoninės teorijos. Programą palyginamosios
planetologijos
paruošė ir jos pranešėjas yra koncepcijos.
Comell universiteto Erdvės stu
Spalio 26 d. 5 epizodas. Blues
dijų laboratorijos direktorius dr. for a Red Planet (Raudonosios
Carl Sagan, žymus astronomas, planetos melancholija): mintys
autorius ir mokslo populiariza- apie Marsą nuo Percival Lowell
torius.
kanalų iki Vikingo erdvėlaivių.
Daug mokslininkų, specialistų
Lapkričio 2 d. 6 epizodas. Tratalkininkavo, statant šį filmą. velers’ Talės
(Keliautojų pa
Išgauta daugybė specialių efek sakos) : kelionė į planetas.
tų, bet mokslinį tikslumą buvo
Lapkričio 9 d. 7 epizodas. The
stengiamasi pilnai išlaikyti. Tad Backbone of Night (Nakties cha
programa turėtų būti įdomi ir rakteris): Kas yra žvaigždės ir
informatyvi. Patsai programos fil kaip toli iki jų?
mas pastatytas Hollywoode ir
Lapkričio 16 d. 8 epizodas. Trabus pradėtas transliuoti jau atei vels in Space and Time (Kelio
nantį sekmadienį, t.y. rytoj, rug nės erdvėj ir laike): šviesmetis,
sėjo 28 d. Public Broadcasting tarpžvaigždinių kelionių reliaty
televizijos stotyse. Tikimasi, kad vistiniai apribojimai, Dopplerio
ją pamatys apie 150 milijonų žiū pasistūmėjimas, tarpžvaigždinių
rovų visame pasaulyje.
erdvėlaivių planai.
„Cosmos“ suskirstytas į 13 epi
Lapkričio 23 d. 9 epizodas.
zodų. Kiekvienas epizodas trun The Lives of the Stars (Žvaigž
ka po vieną valandą ir išnagri džių gyvenimas): molekulės, ato
nėja vieną kurią mokslinę prob mai,
subatominės
dalelytės,
lemą. Kas sekmadienį bus rodo žvaigždžių vidus, evoliucija, vys
ma po vieną epizodą. Ir taip per tymosi stadijos.
13 sekmadienių žiūrovai susipa
Lapkričio 30 d. 10 epizodas.
žins su visa „Cosmos“ programa. The Edge of Forever (Begaly
Koks šios programos turinys, bės briauna): begalinė visata,
kas konkrečiai „Cosmos“ epizo kaip ji atsirado?
duose bus nagrinėjama? I šį
Gruodžio 7 d. II epizodas.
klausimą geriausiai atsakys čia The Persistence of Memory (At
teikiamas transliacijų tvarkaraš mintis egzistuoja): kas tai yra
tis.
inteligentinė būtybė?
Rugsėjo 28 d. 1 epizodas. The
Gruodžio 14 d. 12 epizodas.
Shores or the Cosmic Ocean (Vi Encyclopaedia Galactica: kokia
satos vandenyno pakrantės): ke tikimybė rasti gyvybę kituose
lionė per visatą, Aleksandrijos padangių kūnuose ir kokie galė
biblioteka, kosminis kalendorius. tų būti kontaktai 9u kitomis ci
Spalio 5 d. 2 epizodas. A Voice vilizacijomis?
in the Cosmic Fugue (Balsas
Gruodžio 21 d. 13 epizodas.
kosminėj fugoj): gyvybės kilmė, Who Speaks for Earth? (Kas
evoliucija, organinė chemija, gy kalba žemės vardu?): pagrindi
vybės galimybė Jupitery.
nių „Cosmos“ temų suvestinė ir
Spalio 12 d. 3 epizodas. The perspėjimas ateičiai.
Harmony of Worlds (Pasaulių
A. Rodžius

Antra. Lygionis teisėmis su
spausdintaisiais
veikalais bus
premijuojami ir rankraščiai.
JAV Lietuvių Bendruomenės
Trečio. Premija skiriama už
Kultūros taryba, Krašto valdy geriausiąjį svarstomųjų
metų
bai pritariant, savo 1980 m. ba grožinės literatūros kūrinių arba
landžio mėn. 9 dienos posėdyje už lituanistinės tematikos hu
nutarė įsteigti Lietuvių Bend manitarinio turinio mokslo vei
ruomenės Literatūros premiją. kalą.
Premijos dydis
trys tūkstan
Ketvirta. Premijai veikalus at
čiai dolerių. Premijos sąlygos su siųsti paskutinė data — gruodžio
tartos
su Lietuvių
rašytojų 31-oji diena.
draugijos valdyba.
Penkta. Premijos komisiją su
Pirma. Premija skiriama tik daro trys Kultūros tarybos skirti
atsižvelgiant i svarstomojo kūri nariai ir du Rašytojų draugijos
nio vertę.
atstovai (nebūtinai draugijos na
riai).
Šių metų vertinimo komisi
Burana“
kompozitorium
Carl
jos sudėtis bus paskelbta vėliau.
Orff’u, kai jis viename savo straips
Informacijų reikalu galima
nių „Draugo“ kultūriniame priede
kreiptis į JAV LB KT vicepirmi
ragina visus lietuvius kompozitorius
ninką Viktorą Mariūną adresu:
nustoti klaidžiojus kažkokiais šun
1994 Beverly Hills Dr.
keliais ir pradėti rašyti muziką pa
Richmond Hts, Ohio 44143
našią j OrfPo (imituodami didžiau
Tel. 1—216 —481—4534.
sią dvidešimto šimtmečio
imitato
JAV LB Kultūros Taryba
rių sukurkite epinę lietuvišką mu į
Ją suredagavo ir pagamino
Popietės metu buvo pagrotos
Cleveland,
ziką!), tai tada taip ir noris jam pa
Paulius
Jasiukonis.
Tai
turbūt
ir
dvi naujausios B. Gorbulskio
1980
m.
balandžio
9
d.
sakyti
tą
patj, ką kompozitorius
pirmoji
lietuviuose.
P.
Jasiukonis
plokštelės,
irgi pagamintos P. JaPaul Hindemith, Sugrįžęs j Vokieti
yra
savo
amato
meistras,
turįs
siukonio
studijoje
(leidėjas Rimas
JAV
LIETUVIŲ
ją ir užklaustas, ką jis galvoja apie
filmų
ir
plokštelių
studiją
Jasiukonis).
BENDRUOMENĖS
pokarinę vokiečių muziką, pasakė:
Vieną “Aš tau saulėtos vasaros
LITERATŪROS PREMIJOS “Gintaras” Hollywoode.
„Egk mich am Orffl“ (Wemer Egk
linkiu
” įdainavo solistė Stasė
TAISYKLĖS
Rugsėjo
6
d.
Santa
Monikoje
— kitas žinomas pokarinis vokie
Pautienienė.
Yra gražių gabalų.
Emilio
ir
Julijos
Sinkių
namuo

čių kompozitorius.)
1. Premijos siekiantieji kūri
Tai lyg ir tęsinys to, ką jau anks
se
juosta
buvo
parodyta
būriui
'
Darius Lapinskas niai siunčiami Kultūros tarybai
čiau R. Urbanienė atliko plokšte
jos reikalų vedėjo adresu: Jurgis lietuvių. įspūdis labai malonus.
lėje “Lik sveikas”. Nuskamba
Po
šimts
pypkių
—
televizoriu

Melskis — 17904 Ingleside Rd.,
kelios dainos, sukurtos poeto Pra
je
matai
lietuvišką
turinį.
Ben

Cleveland Ohio 44119, telefonas
jamino Gorbulskio dainas dai no Lemberto žodžiams. Jų čia
216 — 486—9165.
pat klausėsi poeto Lemberto žmo
Apie gautas siuntas bus pra nuoja Raiša Urbanienė, fotoge
na Monika. Kitoje plokštelėje
niška
vokaliste,
judanti
kaip
nešta siuntėjams. Už paštuose
“Kai skrido baltos burės” sudė
užkliuvusias ar dingusias siuntas trapioji Lietuvos plaštakė. Salia
tos naujausios Gorbulskio kom
balso
ir
muzikos
reginyje
daly

Kultūros taryba neatsako. Jų ieš
pozicijos. Be vokalo. Groja tik or
kojimu rūpinasi patys siuntėjai. vauja Pietų Kalifornijos pilnat
kestras.
2. Spausdintieji kūriniai turi vė: palmė, baseinas, skulptūros
Tai šitiap buvo atsisveikinta
būti pažymėti 1980 metų data. detalė, papartis, egzotiški augalai,
kalnynų
vaizdas
su
įsirėžusių
su
Lietuvos lengvosios muzikos
Tačiau, kai kūrinys pažymėtas
kompozitoriumi.
B. Gorbulskio
gyvu
greitkeliu.
Moteris,
spal

1979 metų data, o į rinką atėjo
viešnagė
Pietų
Kalifornijoje
per
vos,
pavidalai...
Viskas
puikiautik 1980 m., tai jis bus laikomas
1980 m. kūriniu. Visi rankraš kiausiai išbalansuota. Pasak Ja- gan trumpą laiką išjudino čio
čiai bus laikomi 1980 metų kū siukonio, prie režisūros prisidėjo nykščius lietuvių vokalinius ta
komp. B. Gorbulskis. Filmavi lentus. Darbo rezultatas pavydė
riniais.
mas
vyko gražioje Sinkių teraso tinas — saulės šviesą išvydo trys
3. Kiekvieno spausdinto kūri
nio atsiunčiama po penkias kny je ir architekto Broniaus Aro ir nauji albumai. Įrašuose liko ir
jo žmonos Eglės naujai įsigytoje kiti įdainavimai, kaip pvz. Juragas.
4. Pageidautina, kad rankraš gyvenvietėje ant Egle Rock skar šiūno ir A. Polikaičio due
tiniai kūriniai būtų perrašyti džio (Los Angeles priemiestis). tas. Taip pat su baritonu H. Paš
mašinėle. Tačiau bus priimtini Arus supa nuostabi kalnų ir slė kevičium.
'
Pr. V.
ir lengvai išskaitomi ranka ra nio panorama.

pasidaryti jis toks baisus, ausį var

dalyves?“

žvaigždžių sonata, Allegro

pats akivaizdžiausias šios

no. Gal

„padraikios vokalinės gijos“ ir ne su

rečitatyvinio

Astronomija televizijoje

tavo mano kūrybos atžvilgiu? Juk
dar neseniai jis mane rekomendavo

Lietuvių fondui, kad paskirtų

Aleksandras Kučiūnas, recenzuo

šeštadienis, 1980 m. rugsėjo mėn. 27 d.

Lietuviškoji videografinė juosta

šyti kūriniai.
5. Prie kiekvieno kūrinio pride
damas lydraštis su autoriaus var
du — pavarde, adresu ir telefo
no numeriu. Dalyvavimas pre
mijos varžybose yra viešas aktas.
6. Premiją laimėjusio rankraš
čio autorius galės tartis su Kultū
ros taryba dėl jo išleidimo ar
tuo reikalu kreiptis į jo pasirink
tą leidėją.
JAV LB Kultūros taryba
1980 m. rugsėjo 3 d.

KULTŪROS DARBUOTOJU
KONFERENCIJA
JAV LB Kultūros taryba ruo-

šia apygardų — apylinkių kul
tūros darbuotojų pirmąją konfe
renciją 1980 metais lapkričio
22 — 23 dienomis Clevelande.
Konferencija vyks Lietuvių na
muose — 877 East 185th St, Cle
veland, Ohio 44119.

vėliau skelbiama. Platesnių in
formacijų reikalu kreiptis i Kul
tūros tarybos pirmininkę I. Bub
lienę 216—481 —8854 arba vi
cepirmininkų V. Mariūną 216 —
481 — 4534.

Konferencijos tikslas: pasida
linti patirtimi iš kultūrinės veik
los apygardose bei apylinkėse.
'Išklausyti sugestijų tai veiklai
organizuoti, paįvairinti bei pagy
vinti, sutinkamoms kliūtims ša
linti.

• VYTIS, 1980 m. rugpiūčio

Konferencijos

programa
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