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Ši iiame numeryje: 
Tikėjom į pavasario atėjimą Lietuvai: 
Birutės Pūkelevičiūtės žodis premijos 
šventėje. 
Vytauto Marijošiaus operinių įspūdžių 
laiškas. 
Jurgio Jankaus apsakymas „Tėvas 
Venancijus ir jo Matilda". 
Kodėl „Draugo" romano premiją lai
mėjo „Devintas lapas": jury komisijos 
pasisakymai. 
Iš Goethės poezijos, minint 150 metų nuo 
šio vokiečių klasiko mirties. 
Spalvingas gyvenimo etapas: dail. Bro
niaus Murino monografija. 
PEN klubas rūpinasi lenkų rašytojais. 
Nauji leidiniai ir kultūrinė kronika. 

Operinių įspūdžių laiškas 
VYTAUTAS MARIJOSIUS 

K&ify unZ, 
Tikėjom į pavasario atėjimą 
Lietuvai 

... Laureatės Birutės Pūkelevičiūtės žodis 
premijos įteikimo šventėje Clevelande 
š.m. kovo mėn. 20 d. 

Brangieji, 
Malonu man šiandien viešė

ti Clevelande, matyti Jūsų vi
sų nušvitusius veidus ir jausti 
iš salės atbanguojantį džiaugs
mą. Malonu drauge su Ju
mis švęsti lietuviškos knygos 
šventę. 

Aš suprantu, kad visa tai, 
kuo tapau apdovanota — šilti 
Jūsų jausmai, daugybė laiškų 
ir telefoninių sveikinimų — ne
tik iš artimų bičiulių, bet ir iš 
nepažįstamų žmonių — kad vi
sa tai skirta ne man asmeniš
kai, o tik per mane — lietuvių 
raštijai. Pajutau, kaip tie
siog iki graudulio yra laukia
ma ir mylima lietuviška kny
ga. Man buvo tik išreikštas 
pasitikėjimas: kad turbūt skai
tytojų meilės nepiktnaudojau, 
turbūt parašiau ką nors ver
tingo ir gražaus. Sausio pabai
goj gavau labai jaudinantį 
sveikinimą ir iš Vilniaus, nors 
net nežinau, kokiu būdu žinia 
apie "Devintą lapą" taip grei
tai pasiekė Lietuvą. 

Koks nuoširdus knygos pasi
tikimas! O juk "Devintą lapą", 
iki šio vakaro, tėra perskaičiu
si jury komisija! Reiškia, Jūs 
visi jau iš anksto sudėjot į šią 
knygą tiek lūkesčių, kad jau
čiuosi turinti prieš Jus atviru
mo skolą. Tad noriu paliudyti 
bent savo sąžiningumą šiam 
darbui. O talentas — duo
tybė, kurios nei pagerinti, nei 
padidinti negaliu. Labai norė
čiau turėti jo daugiau, idant 
galėčiau pateisinti visas Jū
sų viltis. 

Aš nežinau kitos tautos, ku
ri taip skausmingai mylėtų sa
vo raštą, kaip mes. Nuo senųjų 
"Aukso altorių", vartytų su di
džiausia pagarba, nuo knygų, 
atneštų iš Prūsų, nebijant už 
lietuvišką raidę pastatyti pa-
vojun savo asmenišką laisvę. 
Tiesiog stebinantis buvo mūsų 
liaudies sąmoningumas: lietu
vis visada žinojo, kokio rašto 
jis nori ir kokį brangina. Juk 

spaudos draudimas, kurį daž
nai prisimenam, varžė ne kny
gos turinį: juo buvo draudžia
mas lotyniškas raidynas. 
" G r a ž d a n k a " spausd in tos 
maldaknygės buvo stačiai bru
kamos Žmonėms j rankas, bet 
mūsų tėvai ir seneliai buvo 
giliai principingi žmonės. 
Spontaniškai (štai kas mane 
stebina!), spontaniškai pati 
liaudis (be raginimų ar aiš
kinimų) purtėsi rašmenų, ku
riuos vadino "kirvukais", ir ko
vojo už tokią raidę, kokią buvo 
pamilę. 

Dabartinė padėtis dar klas
tingesnė. Nors lotyniškas rai
dynas leidžiamas vartoti, juo 
spausdintos knygos turi savo 
mintimi paklusti okupanto va
lai. Čia ne laikas ir ne vieta 
apie tai plačiai kalbėti; aš no
riu tik pabrėžti faktą, kad lie
tuvių tauta ir dabar aiškiai 
žino ko nori ir aiškiai žino ko 
purtosi: ideologinės „graždan
kos" ir ideologinių "kirvukų". 

Kartais nežinomais keliais 
išeivijos knygos pasiekia Tė
vynę. Pernai vienas svečias iš 
Lietuvos man pasakojo: po 
daugelio metų vėl gavęs pasis
kaityti ten iš rankų į rankas 
tebekeliaujančius "Aštuonis 
lapus", jis bandė perregimais 
popierėliais aplipdyti jau be
veik į skutelius subyrėjusią 
knygą. "Jeigu jūs pamatytu
mėt", sakė jis, "kaip 'Aštuoni 
lapai' nuvartyti ir nuskaityti, 
žinotumėt, koks buvo jūsų kny
gos 'tiražas' Lietuvoje". 

Tas pasakojimas mane ir nu
džiugino, ir giliai sukrėtė. Man 
pasivaideno paminklas Kau
no kapinėse: kareivio galva su 
mums gerai pažįstamu lietu
višku Šalmu. Ir įrašas: "Redde 
quod debes — Atiduok tai, ką 
esi skolingas". 

Tai, ko Tėvynė iš mūsų pra
šo, išreikšta labai subtiliai, ta
čiau vienkart ir įsakmiai. Kaip 
kadaise iš Tilžės ar Karaliau
čiaus, taip dabar Lietuva lau-

G e r b i a m a s k u l t ū r o s 
p r i e d o R e d a k t o r i a u , 

Kai "puse ausies nugirdęs", 
kad aš atvažiuoju į Chicagą, 
Jūs pakvietėt mane parašyt 
šiemetinio Lietuvių operos pa
statymo aptarimą ar įspū
džius, tai ilgai galvojau, kaip 
reiktų tokio "'aptarimo" žo
džius sudėti, kad skaitytojai, o 
svarbiausia pašaukimo bend
rininkai mane teisingai su
prastų. Be to, dar aš ano "Taik-
l i o j o š a u l i o " a r b a 
"Freischuetz'o niekad nedi
rigavau, esu tik matęs Vokie
tijoj savo jaunystėj. Noras 
atnaujinti jaunystės įspūdžius 
ir paskatino šia proga papil
dyti savo žinias apie tos ope
ros kompozitorių, aplamai, kuo 
tas "Freischuetz" yra įsidėmė
tinas. Taigi, prisirinkęs glėbį 
knygų, kiek peržiūrėjęs parti
tūrą, ryžai n Jums, p. Redakto
riau, atsakyti teigiamai, kad 
sutinku parašyt savo "įspū
džius ar aptarimą". Kaip seno
kai buvęs Chicagoje, džiau
giuosi, kad turėjau progos 
išgirsti savo buvusius bendrus 
ir susipažinti su naujai debiu
tuojančiu dirigentu. 

Prieš rašant visokius "įspū
džius ar aptarimus", pirmiau
sia reiškiu padėką Chicagos 
Lietuvių operos vadovybei, 
kad leido man klausytis ir ste
bėti statomos operos generali
nę repeticiją. 

Kiek atitinkamai pasiruo
šęs, girdėjau gen. repeticiją ir 
du spektaklius (kovo 6 ir 7 d.). 
Tai turiu dabar jau aiškesnius 
įspūdžius ir esu stipresnis sa
vo nuomonėj. Mat nesu iš tų 
laimingųjų, kurie turi tiesiogi
nį ryšį su Olimpu, kurie, tik sy

kį išgirdę naują veikalą, iš kar
to žino — kas gerai ar negerai, 
kas ir ką tiesiog sužavėjo, kas 
"ne dainavo, bet čiulbėte čiul
bėjo", buvo įprastoj aukštu
moj ar kiek žemiau ir t.t... 

Buvo neseniai tokių, kurie 
šnairavo į Santvarą, kad jis, 
neatsiklausęs "I Lituani" kū
rėjų, beveik visus tos operos 
veikėjus pakrikštijo lietuviš
kais tautiniais vardais. Jis, 
žinoma, ne pirmutinis tuo pa
sižymėjo. Aš manau, jog gera 
dalis "I Lituani" pasisekimo 
lietuviškoje publikoje kaip tik 
ir buvo tos Santvaro vardų 
"krikštynos", tinkamas an
samblio pasiruošimas, geras 
tos operos atlikimas. Kas ir bu
vo publikos entuziastingai 
įvertinta. 

Aplamai svarstant, nors "I 
Lituani", perkrikštyti naujais 
vardais, kiek išviršiniai sulie-
tuvėjo, tačiau muzikinė vertė 
liko ta pati — itališka, neatlie-
tuvėjo. 

Visokiais vardais buvo 
krikštytas ir Wėberio Frei
schuetz. Visokie sutrumpini
mai, naujai prikomponuoti 
puslapiai primadonoms, prira
šyti kalbami ir dainuojami 
rečitatyvai ir t.t.... 

Carl Maria von Wėber'io Der 
Freischuetz muzikine ir lib-
retine prasme savo stilium ir 
dvasia yra visais atžvilgiais 
vienalytis vokiškas šedevras. 
Chicagos Lietuvių operos 
vadovybė, sakyčiau, turėjo ne 
tik gerą skonį, rinkdamasi šį 
veikalą, bet ir daug drąsos. 
Kiek tas Wėberio veikalas sa
vo laiku buvo pažangus, reikia 
stebėtis (pvz. instrumentuote). 
Visi esame liudininkai, kiek jis 
padėjo vokiečiams palaipsniui 

Ištrauka iš C. M. Wėberio Der Freischuetz operos I-jo veiksmo: „Šauk, ir 
laimėsi. Šešios pataikys, o septintoji — ten, kur demonas norės" — taria 
Kasparas — Jonas Vaznelis Maksui — Stefanui Wicikui, duodamas 

kia "Aukso gromatos" iš užjū
rio. 

Mus, Brangieji, gali perskir
ti tik ramybė — su esama pa
dėtimi susitaikymas. Neramy
bėj — mes buvom ir esam 
neperskiriami. Tokia tebūna 
"Aukso gromata", kurią šį va
karą nuskraidinsim mintimis 
per vandenyną. 

Sveikinu dienraštį "Drau
gą" — už trisdešimt vienerių 
metų ištvermę. Visi puikiai ži
nom, kad trumpalaikis en
tuziazmas, kaip staigi meilė, 
gali įspūdingai blykstelėti, bet 
daug brangesnė ilgų metų 
ištikimybė. Sveikinti reikia 
"Draugą" ir už kitką: už ge
bėjimą kasmetiniam romano 
konkursui suteikti daugiau gy
vumo ir sukelti daugiau susi
domėjimo, negu tai įstengia pa
daryti kiti mūsų literatūrinio 
gyvenimo įvykiai, įskaitant 
net ir "nobelinę" — Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją. 

Sveikinu ir Šių metų konkur
so mecenatus: Raimondą ir dr. 
Ričardą Kontrimus. Mano šir
dyje labai išskirtiną vietą turi 
ir kitų trijų mano knygų mece
natai: kun. dr. Juozas Pruns-
kis ("Aštuonių lapų"), Zigmas 
Umbražūnas ("Rugsėjo šeš
tadienio"), Marija ir Antanas 
Rudžiai ("Naujųjų Metų isto
rijos"). O dabar kviečiu Rai
mondą ir Ričardą prisijungti 
prie šio gražaus, bet lig šiol 
grynai 'čikaginio', būrelio. 

Šiandien pirmoji pavasario 
diena. Mes žinojom, mes net 
per žiemos speigus žinojom, 
kad pavasaris neišvengiamai 
ateis. Taip, kaip ir laisvės die
nos. Tie, kurie jų sulauks, pa
liudys — kad mes tikėjom, net 
per žiemos speigus tikėjom — į 
pavasario atėjimą Lietuvai, 
brangiai mūsų šalelei. 

šautuvą. 

atsiriboti nuo italų ir pran
cūzų operinės hegemonijos ir 
priartinti Wagnerį ir jo "Nibe
lungus" prie tikro teutonizmo. 

Šiandie, nežiūrint Wėberio 
Freischuetz'o istorinės reikš
mės ir muzikinio grožio, sunku 
norėti, kad t a s veikalas būtų 
dažnas svečias pasaulinėse 
scenose. Praėjo 161 metai, kai 
ta opera apkeliavo viso pasau
lio geriausias ir vidutines s c e 
nas. Kad ta opera užklydo ir 
pas mus, stebėtis nereikia. 
Pasirinkti naują veikalą Lie
tuvių operai Chicagoje yra ne
paprastai sunkus uždavinys: 
nedidelis solistų sąstatas, sce
nos ir apšvietimo ribotumas, 
nuolatinis t rūkumas režisie
riaus ir patalpų repeticijoms, o 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

taipgi, žinoma, išlaidos. Užtai 
ypač reikia vertinti ir stebėtis 
tais žmonėmis, kurie nepailsta 
operinėj veikloj. Reikia stebė
tis aukotojais, kurie nepa
vargsta savo dosnumu remti 
ryžtinguosius. 

Der Freischuetz atlikimas 
reikalauja charakteringos vo
kiškos muzikinės disciplinos, 
kad ir romantinio, bet mode-
ruoto temperamento, o taipgi 
visko, kas vienaip ar kitaip yra 
surišta su vokiečių LIEDER: 
su tuo, kas paprasta, natūralu, 
nuoširdų ir suprantama teks
te. 

Ne veltui garsus vokiečių 
kompozitorius ir dirigentas Ri-
chard Strauss savo paskutinėj 
operoj „Capricio" svarsto, kas 

Der Freischuetz opornH III veiksmo I-ji scena, 
kurioje Agnės pamergės — Julita Burgess, Kornelija 
Vencelytė, Gražina Stauskienė. Rūta Graužinienė, 
Aldona Buntinaitė. Jonė Bobinienė, Eglė Rukitelytė 

\r Rūta Pakfttaitė dainuoja Agnei — Danai Stankai-
tytei „Pririnkom tau puikių žiedų, vainiką tau 
nupynėm". 

Nuotrauka .Jono Tamulaičio 

svarbiau "Prima la muzika e 
poi le parole" ar atvirkščiai 
"Prima le parole e poi la mu-
sica". Taigi, jei ištarimas tei
singas ir dikcija yra gera, tik 
tada laimi visi: ir veikalas, ir 
atlikėjai, ir klausytojai. 

Iš optinės pusės žiūrint, šiai 
operai reikia nemažos ir gilios 
scenos (nes reikia sutalpinti 
keli chorai), daug erdvės fan
tastiškai užburtam scenovaiz
džiui, tinkamo apšvietimo, 
bendram pastatymo stiliui pri
taikytų rūbų, pilno sąstato or
kestro (ypač styginių); solis
tus, chorus ir v isa t a i 
apjungiančios, sutartinai vei
kiančios meno vadovybės. 

Tai toks preliudas prieš "įspū
džius ar aptarimą". Pirmųjų 
dviejų spektaklių (kovo 6 ir 7 
d.) sąstatas, kurį girdėjau, bu
vo toks: 

Ottokar'as Algirdas Bra
zis, 

Cuno (Kūnas) Bernardas 
Prapuolenis, 

Agathe (Agnė) Dana 
Stankaitytė, 

Aennchen (Onelė) Audro
nė Gaižiūnienė, 

Max'as Stefan Wicik, 
Caspar (Kasparas) Jonas 

Vaznelis, 
Eremit'as Bronius Mačiu

kevičius, 
Kilian (Kilijonas) Julius 

Savrima8. 
Pamergės: Gražina Staus

kas, Aldona Buntinaitė, Eglė 
Rūkštelytė -Sundstrom, Rūta 
Pakštaitė. 

Meno vadovai: 
D i r i g e n t a i A l v y d a s 

Vasaitis, Arūnas Robertas Ka
minskas. 

Režisierius Nicolo Di 
Virgilio. 

Chormeisteriai Alfonsas 
Gečas, Emilija Sakadolskienė. 

Choreografė Violeta 
Karosas. 

Scenos produkcija Kazys 
Oželis. 

Pasiklausius Freischuetz'o 
repeticijos ir dviejų spektak
lių, susidarė įspūdis, kad be
veik visi solistai buvo lyg ne 
jiem tinkančiose rolėse. O vie
nas tenoras (Julius Savrimas), 
išdainavęs sėkmingai boso 
partiją, įrodė, kad, jei reikia, 
tai galima ir pasiaukoti. Nei
nan t į smulkmenas, atrodo, 
kad "Freischuetz'as", kaip pui
kus patiekalas, buvo gerokai 
per anksti išimtas iš orkaitės ir 
todėl liko lyg ir pakankamai 
nesukeptas — nesurepetuo
tas. (Kiek nugirdau vėliau, tai 
atsitiko dėl susidėjusių nepa
lankių aplinkybių). Užtai nu
kentėjo reikalo precizija, dina
mika, sunkiai suprantamas 
rečitatyvų tekstas neteko rei
kiamos vidinės įtampos. Vie
toj paprastumo nubėgta j jau 
įprastą itališką manierizmą. 
Kas puikiai tiko ir skambėjo "I 
Lituani" operoj, tas nelabai ti
ko folkloriškai nepretenzin
gam Freischuetz'ui. Visam 
operos atlikimui scenoje trūko 
jaunatvės, sveikos žmonių šyp
senos ir Bohemijos miškų ro
mantikos. Pasigedau kai kur 
muzikinio respekto autoriaus 
dinamikai ir agogikai. Užtai 
malonu buvo klausytis natū
ralaus, neforsuoto dainavimo 
keturių pamergių. Jų nuošir
dumas ir paprastumas tikriau
siai buvo stilistiniai arčiausiai 
to, ko Wėberi8 norėjo. Ne vel
tui tad jos užsitarnavo ir klau
sytojų dėkingumo. 

Nukelta į 2 psl.) 
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TĖVAS VENANCIJUS IR JO 
Jurgis Jankus 
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

Užtrukom ligi pavakarių. Grįžęs radau 
taip rėkiančią, lyg pasaulio galą matytų. 
„Matilda", sakau. „Mauldute", kalbinu o ji 
nesileidžia net ranka paliesti. Matyt, 
supykusi. Nė per žingsnį artyn neprisilei
džia, nors šiaip lenda,glausto8i, kartais net 
dirbti trukdo. Rašau, o ji popierius sumai
šo, suvelia, kam ne su ja žaidžiu. Už rašyk-
Uo graibo. 

— Tai kas ji? Giminė kokia? — paklau
siau, kiek nustebęs, kad moteriškę, nors gal 
tik ir vaiką, gali laikyti savo kambaryje. 
Argi klauzūros įstatymas būtų taip paleng
vintas. 

Tėvas Venancijus nusišypsojo, paskum 
pradėjo klekenti. 

— Pagal Darviną gal ir galėtų būti gimi
nė, bet ne pagal mūsų Viešpaties Dievo 
apreiškimą. Pagaliau ir ne pagal mano 
paties menką galvojimą. Matai, tamstele, 
— sriūbtelėjęs bacardi tęsė, — kiekvienas 
žemės padaras gimdamas atsineša su 
savim ir visus įrankius, kurių reikės išsi
laikyti gyvam, o ką atsineša žmogus? 
Nieko. Viską turi pats pasidaryti. Žmogus 
pačia prigimtimi, net ir paskirtimi, taip 
skiriasi nuo visų kitų, jog kartais pagal
voju, ar jis kada nors nebus į šią žemę at
lėkęs kokiu nors pranašo Ezekielio ugniniu 
vežimu. Labai panašiu, kokiais mūsiškiai 
dabar į mėnulį nulekia. Iš kitur atlėkę, jie 
atsinešė ir kitokią prigimtį. Kitokią, negu 
ta, kurią evoliucininkai visiems apibendri
no. Aš nesu prieš evoliuciją. Visatoje nieko 
nėra amžinai užbaigto. Viskas eina, rieda, 
keičiasi. Mano galva, Kūrėjas sukūrė tik 
bilijonus komplikuotų dėsnių ir viską 
kumštelėjo, kad pradėtų riedėti. Ir rieda. 
Kūrimosi procesas tebevyksta ir šiandien. 
Jame net ir žmogus dalyvauja. Tik pasi
dairyk, kiek naujų augalų išvesta, kiek 
naujų medžiagų išrasta, kiek viso kito, bet 
to nepasakyk tėvui gvardijonui. Bent nepa
sakyk, kad iš manęs girdėjai. J is mane į 
pipirų žemę išgrūstų. Jam viskas stovi 
vietoje, ten, kur Viešpats padėjo tašką. J a m 
net ir pragaras apačioje, dangus viršuje, o 
drungnieji sėdi skaistykloje ir laukia, kol 
Viešpats kurį pamos į save pirštu. Žinai, 
kad kartais pavydžiu tiems žmonėms, 
kuriems viskas yra taip paprasta, taip 
schematiška, kurie šventai tiki, kad ir jie 
patys nė kiek nesikeičia. Tokie buvo vakar, 
tokie tebėra ir šiandien, tokie pat bus ir 
rytoj, nors patys mokosi ir kitų išradimais 
naudojasi. 

Tuo tarpu atnešė ir valgį. Man vieną 
vėžio uodegą, jam tris ir priedo bene po 
tuziną skalopų ir šrimpų. Paprašiau vyno. 
Kokio, tai jau parinko tėvas Venancijus, jis 
ir atneštą paragavo, pasakė, kad geras ir, 
lyg tam patvirtinti, dar prieš pirmą vėžio 
uodegos kąsnį nugėrė pusę taurelės. 

— Bet klausyk, — knibinėdamas savo 
valgį, pasakiau: — Man neduoda ramybės 
toji paties Matilda. Kas ji tokia, kad nė 
klauzūros nežiūri. O gal gvardijonas net 
nežino? Bet jeigu, sakai, radai rėkiančią... 

Dabar jo platus veidas nusitvieskė 
tikrai šviesia šypsena. Ženklas, kad 
anksčiau sukilęs kartumas praėjo. 

— Žino, abu žinom. O ji moteriška. 
Pašėlusiai moteriška. Tokia moteriška! I ją 
pažiūrėjus, net smagumas ima, kad į 
vienuolius išėjau. O graži! Pamatysi. Net ir 
gvardijonas negali atsižavėti jos grožiu. 
Plaukai ilgi, švelnučiai kaip šilkas. Ir akys 
tokios, lyg šnekėti šnekėtų. Žinai, kur ją 
radau? Krūmuose. Sulytą, susitraukusią, 
taip suvargusią, kad net iškniaukti nebe
galėjo. Kniaukė, bet garso neišleido. 

— Gal supersoniškai, — įterpiau, supra
tęs, kas toji jo įnamė buvo. 

— Gal ir supersoniškai, kas ją žino, — 
nesiginčijo. — Gal šaukėsi motinos. Visą 
dieną smagiai lijo, šaltas vėjas daužėsi, ir 
žmogui būtų galėję tiek telikti. Įsikišau į 
rankovę, parsinešiau, paėmęs rankšluostį 
nusausinau, palakinau, savo lovon pagul
džiau, užklojau. Kokią valandą pagulėjo, 
pakilo, užšoko ant stalo ir ėmė trintis į alkū
nę. Pasitrynusi ėmė koja gaudyti plunksna
kočio galą. Kai krūmuose radau, buvo tik 
saujelė, o kai plaukai išdžiūvo, pasipūtė ir 
išaugo į rimtą katę. Kitą dieną išnešiau 
lauk. Sakiau, pailsėjusi, atsigavusi bėgs 
namo. Bet kur tau. Nuo manęs nė žingsnio. 
Apėjau parkelį, ir ji kartu. Grįžau į viršų, ir 
ji kartu. Išėjau skaityti ant stogo. Vos atsi
sėdau į kėdę, ji tuoj užšoko ant kelių ir susi
rangė, lyg čia būtų jos namai. Pasiskun
džiau gvardijonui, o tas... Manai, kad 
užjautė. Tik nusikrezeno ir bliurbtelėjo, kad 
katė geriau, negu Bernoto našlė. Gerai, kad 
Viešpats nepagailėjo kantrybės ir nuolan
kumo, kitaip būčiau pakėlęs kaip šeikštelį 
ir paleidęs nuo stogo žemyn. Paskiau gal ir 
būčiau gailėjęsis, bet tą akimirksnį kraujas 
užvirė. 

MATILDA 
Per tą laiką pasigardžiuodamas buvau 

suknibinėjęs pusę savo patiekalo, o jis jau 
baigė paskutinius šrimpus ir buvo bebai
giąs butelį vyno. 

— Skanu, — pasakiau. — Gal dar pakar
totum? u 

— Tai tamstele dar nebaigei? — pirmą 
kar tą žvilgtelėjo į mano lėkštę. 

— Aš, matai , sibaritas. Jeigu kas skanu, 
ta i stengiuosi tą skanumą pratęsti kiek 
begalėdamas ilgiau. Kaip galvoji, ar ta i ne 
nuodėmė? Toks prakeiktas skonėjimasis? 

— Klausk tėvo gvardijono. Vargu ar kas 
ki tas yra taip išstudijavęs ir taip suklasifi
kavęs silpnų žmonių nusikaltimus. 

— Tik kitų? 
— Manau, kad ir savo. 
— O kaip su ta Bernotiene? 
— Su Bernotiene? — pakėlė antakius. — 

Argi jis toks šiekštelis? Tai radai porą. 
— Ne. Aš tik pagalvojau, kad jis patį vis 

su ja pabado. Ar tą irgi sau prisiskaito? 
— Čia jo gera intencija. J i s tik mane 

nori ta ip nuo nuodėmės apsaugoti. Tai 
kažin... Gal dar vieną uodegutę, po kokį 
pustuzinį skalopiukų ir šrimpukų. 

Kai pabaigėm, pasiprašėm kavos ir 
benediktino. J i s dar pasiprašė lėkštę kepi
nių, kurie bematant dingo. Pasiūliau dar, 
bet jis tik pasiraivė. 

— Nori per prievartą įstumti į apsirijimo 
nuodėmę? — šyptelėjo. 

To aš tikrai nenorėjau. Net nepa
klausiau, kas yra vienu prisėdimu sušluoti 
tiek maisto, kurio ne vienam ir visai savai
tei gal būtų per daug. 

Pašaukiau padavėją, pasakiau, kad 
tėvas namie turi šrimpus labai mėgstančią 
katę, paprašiau įdėti jų kiek maišiukan ir 
prirašyti prie mano sąskaitos. 

Išėjom nešini maišiuku. Tėvas Venan
cijus gyrė mano rūpestingumą ir tvirtino, 
kad be reikalo slepiuos už dirbtinio cinizmo 
užuolaidos. J i vis tiek pilna plyšių, per 
kuriuos t ikras žmogus kyščioja. Kartais 
išlenda kaip pajūrio švyturys. 

Ties kiemo vartais susitikom tėvą 
gvardijoną, nosį įbedusį į stamboką kny
gą. Buvo taip įsigilinęs, kad mus tepajuto, 
kai buvom beeiną pro šalį. 

— Tai va kur jie. Vilką mini, o jis čia pat 
už tvoros tupi. J au vėl kur smaguriavot, 
kad tėvelis net pietų nepasirodė. Dabar 
galės gailėtis. Vienas gerbėjas atsiuntė 
visą krepšį žuvų, tai pietūs buvo, kaip 
niekada. Žinoma ir jūs gal ne ką blogesnio 
gavote. Bet aš nesiskundžiu. Kitiems dau
giau liko. Dar ir Matildai likučių nunešiau. 
Nenorėjo net imti. Matyti supyko, kam 
vieną palikai. Sudėjau į dubenėlį ir pali
kau. Sakau, jeigu dabar neėsi, suėsi kai 
viešpats pareis. 

— Mes turim geresnių daiktų,—Venanci
jus pakėlė maišiuką. 

— Ar gali katei būti kas geriau už žuvį? 
— Šrimpai. 
— Šrimpai? Ar jau nė Dievo nebebijai? 

Katei tokią brangenybę. 
— Ne aš, jis, — parodė maišiuku į mane. 
— Jeigu jau jis, tai tegu sau. Kiekvienas 

savo pinigus gali barstyti kaip nori, kol 
Viešpats Dievas leidžia. Bet aš, tėveli, turiu 
ir gerą naujieną, — gvardijonas atsisuko į 
tėvą Venancijų. — Švento Antano kole
gijos istorijos profesorius prieš kelias 
dienas susirgo širdim. Guli hgoninėje, ir 
niekas nežino, kada begalės dirbti. Šiemet 
tai tikrių tikriausiai ne. Prašė, kad sutik
tum pats. Skambinau provincijolui, jis 
nieko prieš. Mums čia irgi tuo tarpu esi kaip 
ir atliekamas. Be to, t a milijonieriaus 
dovana irgi virvę a n t kaklo riša. Tėvelio alga 
būtų didelė parama. 

Bet kaip su mano darbais? Mano isto
rija? Kas ją parašys? — pašoko Venan
cijus. 

— Kaip nors... Juk ir dabar rašai 
daugiausia naktimis. Tam ir tą mansardą 
užleidom, kad niekas netrukdytų. Nema
nau, kad tenai po daug valandų reikės... 

— Miau, miau, miau! — nutraukė gvar
dijono kalbą katės riksmas. 

Vienu kartu visi pakelėm akis į viršų. 
Per parapeto kraštą persisvėrusi rėkė katė. 
Graži, papūtusi ilgą plauką. Nebuvau 
tokios niekur matęs: trijų spalvų. Šviesiai 
ruda, juoda ir balta. Rėkė ir svėrėsi vis 
labiau per briauną, priekinėmis kojomis 
spirdamasi į rupią parapeto sieną. Atrodė, 
kad tuoj stačia galva lėks žemyn. Tėvas 
Venancijus abiem rankom ėmė moti. 

— Matilda, neik iš proto, nukrisi. Ant 
cemento ištikši! Eik atgal! Aš tuoj! Aš tuoj! 

I mus atsisukęs dar pridėjo: 
— Nusižudys, varlė. Tikrai nusižudys, 

— ir pasileido durų link. 
Mudu dar mėginom sulaikyti, šaukėm, 

kad ji ne tokia kvaila gerus tris aukštus 
kristi ant cemento, bet tėvas Venancijus 
mūsų greičiausiai ir nebegirdėjo. 

Operinių įspūdžių laiškus ^«F 
(Atkelta iš 1 psl.) 
Didesnių rolių atlikėjai ne

buvo, deja, į t ik inanč ia i 
įsisąmoninę, kokia yra jų pa
skirtis scenoje, kas reikalinga 
daryti, ko vengtina ir, žinoma, 
atsakomybė už tai krenta reži
sieriui Nicolo Di Virgilio. J a m 
statomo veikalo būsena socio
logine, psichologine ir meniš
ko realizavimo prasme buvo vi
sai svetima. Prileidžiu ir ne t 
žinau, kad buvo maža laiko 
repeticijom, bet jau ne tiek ma
ža, kad nors tam tikrose vieto
se nebūtų buvę galima parody
t i s a v o i š r a d i n g u m ą , 
sprendžiant mažos scenos ir 
apšvietimo problemas. Įdo
miausia Vilko raisto scena tik 
tiek ir "tepasižymėjo", kad ga
le operos spektaklio Zamelis 
(Kelečius) pirmas prieš publi
ką nusilenkė. Vėlgi kaip ta i 
atsitiko, kad ir taip pergrūstoj 
scenoj bene šešios šokėjų po
ros šoko bohemišką Laendlerį, 
ir kaip čia visa meno vadovy
bė to nepastebėjo, kad ir pusės 
to skaičiaus pakaktų? Vienos 
baletmeisterės už tai nekaltin
čiau. 

Džiaugiuos, kad girdėjau ir 
mačiau net tris naujus as
menis naujame pastatyme. Di
rigento pareigose Arūną Ro
bertą Kaminską, Audronę 
Gaižiūnienę, dainavusią One
lės rolę, ir Bronių Mačiukevi
čių Eremito vaidmenyje. 

Gaižiūnienė, nėra abejonės, 

yra muzikali, gerai jaučianti 
muzikinį ritmą (dirigentam at
gaiva), puikiai lietuviškai kal
banti, nors kaip ir visi, išsky
rus Prapuolenį, rečitatyvuose 
pakankamai aiškiai neiš
tarianti žodžių galūnių. Daug 
geresnė savo balso viršūnėse, 
bet daug silpnesnė vidurinia
me registre. Ar ji iš tikro yra 
medžiaga operai — nežinau, 
bet prie jos muzikalumo išly
ginus viso balso skalę, ji 
neabejotinai yra medžiaga re
čitaliams, oratorijoms, kanta
toms, o gal ir operoms. Labai 
maloni ir nealaukta staig
mena buvo Bronius Mačiuke
vičius, kuriam nedelsiant rei
kalinga dirigento ir vokalisto 
talka, ypač žinant, kaip mums 
trūksta tos rūšies balsų. 

Dabar, prieš pasidalijant 
įspūdžiais apie debiutuojantį 
dirigentą Arūną Robertą 
Kaminską, leiskit kiek nu
krypti į šalį- Kaip dailininkas 
viską gali vienas savo jėgom 
atlikti — įsigyti drobės gaba
lą, pats rėmus sukalti ir savo 
sukurtą paveikslą įrėminti, 
išsinuomoti padoresnę patalpą 
ir taip su trupučiu fizinių pa
stangų ir išlaidų prisistatyti 
parodos lankytojams, dirigen
t a s t a ip n e g a l i p a d a 
ryti. Dirigento veikloj svar
biausia yra gyvi žmonės, 
kartais net turintieji daugiau 
Dievo dovanos kaip pats diri
gentas. Tai yra solistai (voka-

Besirengiant vestuvėms — scena iš Der Freischuetz II veiksmo I-sios 
scenos, kai Agnė — Dana Stankaitytė dalinasi savo įspūdžiais i i 
praeitos nakties sapno su savo seserėčia Onele — Audrone Gaižiūnienė. 

Nuotrauka Jono Tamuiaičio 

listai, instrumentalistai), or
kestras, koncertinė scena, 
teatras ir t.t... 

• 

Dirigentas gali turėti visas 
re ikal ingas kvalifikacijas: 
teoretines žinias, pakankamą 
intelektualinį subrendimą, mu
zikalumą, vaizduotę, repertu
arą, dovaną atkurti partitūros 
paslaptį, psichologinį jautru
mą, pedagoginius sugebė
jimus ir net talentą (to tai joks 
daktaratas negali duoti), bet 
jei jis neturės kur ir kam diri
guoti, kuo baigsis jo geriausi 
užmojai? Daug yra siekiančių 
to primadoniško ir autokratiš
ko statuso, bet progos tam pa-

III veiksmo finalinė scena iš Der Freischuetz operos, 
kurioje visi džiaugiasi, dainuodami „Dienom ir 
naktim, kai ateinam gyventi, telydi mus Dievo 
galinga globa", nes Agnė liko gyva, tik Kasparas 
prakeikia Zamilį už išdavimą. Kairėje — solistai 

Audronė Gaižiūnienė, Bernardas Prapuolenis, Dana 
Stankaitytė, Stefan Wicik, priekyje ant grindų Jonas 
Vaznelis ir dešinėje Algirdas Brazis. Aplink juos — 
operos choras. 

Nuotrauka Jono Tamuiaičio 

šaukimui pasireikšti yra laba i 
retos. Meniniai laimėjimai diri
gavimo srity priklausys nuo 
vispusiško pasiruošimo, patir
ties ir asmenybes originalu
mo, o veikla nuo darbo, darbo 
ir darbo, o taipgi nuo laimingų 
aplinkybių. Diriguojant tik vie
ną spektaklį, kad ir tris per se
zoną, prailgs laukti laimingos 
karjeros. Kiek stebėjau ir turė
jau žinių apie jaunąjį debiu
tantą, tai atrodo, kad Chica-
gos Lietuvių opera ir operos 
mecenatai protingai inves
tavo pinigus ir pasitikėjimą į 
naują muzikinę pajėgą. Už to
kią progą, kaip padiriguoti ope
ros spektaklį, šiam krašte reik
tų brangiai mokėti. Ar įdėtos 
viltys į A. R. Kaminską pasi
teisins, parodys ateitis. J o pir
mą viešą žingsni, tiksliau n e 
gvildenant iš muzikinės ir 
techniškos pusės, reikia lai
kyti itin pasisekusiu, ir a š jį 
nuoširdžiai sveikinu. Tam pa- . 
šaukime, kurį mes vadiname 
dirigavimu, yra, kaip algeb
roj, daug lygčių su visais neži
nomaisiais netikėtumais, ta i il
gas kelias į sunkiai atspėjamą 
tolumą. 

Dėkoju, p. Redaktoriau, už 
kvietimą pasidalinti įspū
džiais iš premjeros. Dėkoju ma
no globėjams ir kolegoms už 
drauge praleistą svetingą 

. savaitę Chicagoj. 

— Būtų išmintingas žmogus, bet ant tų 
gyvulių visiškai pakvailės. Jeigu leisčiau, 
visus miesto šunis ir kates susivestų. Kai 
išsiųsiu profesoriauti, gal mažiau laiko 
beturės niekais užsiimti, — visą Venan-
cijaus didumą gvardijonas keliais žodžiais 
nubraukė į šalį. 

— Bet kaip bus su pranciškonų istorija? 
— įterpiau. — Atrodo, kad jis bus ne tik 
visus akmenis, bet ir mažiausius akme
nėlius apvertęs pažiūrėti, ar nėra dar ko 
pranciškoniško po jais paslėpta. Kiek tomų 
bus? 

— Begalybė. Jis taip viską sulasinėjo, 
sudėliojo, kad net nežinia, ar daug kam 
toks kruopštus jo darbas... 

— Miau! — vėl nutraukė jo aiškinimą 
katės riksmas. 

Ji kniaukė užšokusi ant parapeto, žiūrėjo 
į mus, bet negrasino šokti žemyn. Man 
pasirodė, kad ir jos kniauksmas buvo kiek 
kitoks. Ne toks piktas, nepriekaištingas. 

— Argi jis dar neužsikėlė? — leptelėjau. 
— Praeis laiko, kol laiptais ligi pat 

viršaus tokį savo svorį užniūks. J a u turbūt 
bus per keturis šimtus peršokęs. Bet nesu
sivaldo. Kiek sykių sakiau, ir daktaras 
sakė, bet jis savo. Atsisėda prie stalo, tai 
nevalgo, bet ryte ryja. Turbūt tik du tokie 
visam mieste ir tėra. J is ir Bernoto našlė. 

Klausiau, ką šneka gvardijonas, liesu
tis vienuolis, iš pažiūros tikras švento 
Pranciškaus atvaizdas, bet viduje kietes
nis už titnagą. Klausiau, bet visą laiką žiū
rėjau į katę. J i dar kelis sykius kniaukte
lėjo ir vėl dingo už parapeto. Per tą laiką ir 
mane pasiekė, ką gvardijonas turėjo gal
voje, kai sakė apie svorio užniūkimą. 

— Ar tai keltuvas neveikia? — paklau
siau. 

— Užrakinau. Elektros sąskaitos tokios 
nežmoniškos, kad reikėjo ką daryti. Nebeži
nau, net kaip reikės verstis. Senis, matyti, 
norėdamas pasijuokti savo rūmus pado
vanojo. Žinojo, kad nepajėgsim išlaikyti. 

Katė vėl pasirodė ant parapeto ir vėl 
ėmė kniaukti. Man negeras nujautimas 
nubėgo per širdį. 

— Aš bijau, kad tėvui bus kas negera 
atsitikę. Katė tikrai nori mums ką pasaky
ti, — pasakiau su rūpesčiu. 

— Eik jau, — numojo gvardijonas, — Ar 
ir pats būsi susirgęs Venancijaus liga. 

— Liga, ne liga, bet aš einu. O jeigu kas 
atsitiko? 

Nebe laukdamas , ką gvardi jonas 
pasakys, pasukau į duris. Iš paskos paju
dėjo ir jis. Vestibiulyje barškindamas rak
tais net mane pralenkė. 

— Cia bus greičiau, — pasakė atrakin
damas keltuvą. 

Matyti, nerimas ir jį pagavo. 
Užsikėlę išėjom į koridorių, ir krūptelė

jau. Tarpduryje į stogą kniūbsčias gulėjo 
tėvas Venancijus. Kojos dar koridoriuje, 
bet galva jau ant stogo. Žili vešlūs plaukai 
išdribę į šalis rausvu sidabru švietė 
pavakario saulėje. Tiesiai gale galvos tupė
jo Matilda, žiūrėjo į mane ir tyliai kniaukė, 
lyg maldautų pagalbos. Kelis akimirksnius 
negalėjau pajudėti. Žinojau, kad turiu ką 
nors daryti. Daryti tuoj. Bet ką? Pagaliau 
sumečiau, kad reikia pagalbos. 

— Sauk greitąją pagalbą, — atsisukda
mas sušukau, bet užpakaly gvardijono 
nebebuvo. J i s jau buvo nulėkęs žemyn. 

Atsargiai prasispraudžiau pro gulintį ir 
išėjau ant stogo. Tėvas Venancijus vieną 
ranką buvo pagulęs, kita buvo atmesta į 
šalį. Joje dar tebebuvo maišiukas su šrim-
pais. Pažiūrėti pulso paėmiau už riešo ir 
nustebau: jis buvo toks storas ir putlus, kad 
vargu ar ir stipriausias širdies mušimas 
būtų į jo paviršių persiskverbęs. 

Nežinojau ką daryti. Kai dabar galvo
ju, turbūt kelis kartus vietoje apsisukau, kol 
sugriebiau prasmingą mintį: ar tėvas 
gvardijonas tikrai pamatė kas atsitiko? 
Gal jis taip sau kur nuskubėjo. Prišokau 
prie parapeto šaukti pagalbos. Jau buvau 
beatidarąs kakarinę, kai pamačiau gvardi
joną atveriantį didžiuosius kiemo vartus. 

— Ar pašaukei? — šūktelėjau. 
— Jau atlekia, — atsiliepė. 
Su jo žodžiais ir išgirdau sireną ir aš. 
Po keliolikos sekundžių į kiemą įlėkė 

gaisrininkų mašina. Iš karto net nesu-
mečiau, kas darosi, kam čia gaisrininkai, 
kad niekas nedega, tik vėliau paaiškėjo, 
kad gvardijonas nė sekundei galvos nepa
metė. Užuot šaukęs greitąją pagalbą, kuri 
gal būtų pasirodžiusi tik už keliolikos minu
čių, jis pašaukė čia pat iš už kampo gaisri
ninkus, kurių paramedikams atlėkti 
nereikėjo nė pilnos minutės. Tas greitumas 
gal bent tuo tarpu ir tėvą Venancijų išgel
bėjo. 

* * 
* 

Kai po kelių dienų iš tėvo gvardijono 
sužinojau, kad ligonį jau galima lankyti, 
tuo pačiu atsikvėpimu nulėkiau į ligoninę. 
Radau pusiau sėdom patogiai išsitiesusį 
lovoje ir besišypsantį nuo vienos ausies ligi 
kitos. 

— Gvardijonas sakė, kad Matildą pasi
ėmei j savo globą. Kaip ji pas tamstelę 
jaučiasi? — nesileisdamas į kokias kitas 
kalbas išdėjo ligonis. 

Aną pavakarį, kai jį, šiek tiek atgai
vintą, išvežė į ligoninę, katė labai tyliai 
kniauksėjo ir trynėsi man apie kojas. Žino
jau, kad tėvas gvardijonas neturi ja i šir
dies. Net pagalvojau, kad gali pašaukti 
kokią gyvulių globos draugiją arba paimti 
ir išmesti tiesiai į gatvę. Turbūt tą patį jau
tė ir Matilda, nes leidosi paimama į r ankas 
ir nė kiek nesipriešino išnešama. Kartu 
pasiėmiau ir tą, ant grindų numestą, 
šrimpų maišelį. Parsinešęs įdėjau kelis į 
lėkštelę, bet ji net nepauostė ir įpilto pieno 
nelietė, tik kiek pasitrynė pasiglaustė apie 
kojas, nuėjo į saloną, užšoko ant lango ir • 
atsidėjusi ėmė žiūrėti į gatvę. Kitą dieną 
jau ėdė šrimpus, lakė pieną, bet po to niekur 
kitur nėjo, kaip ant to paties lango, net ir į 
tą pačią vietą, iš kur geriausiai buvo maty
ti gatvė. 

Kai visą tą papasakojau, tėvas Venan
cijus net rankom suplojo. 

- Tai man, Matilda! Tai man, — šypso
josi- - h sakyk, kad tas Viešpaties tvarinė-
hs nieko negalvoja, nieko nejaučia ir nieko 
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Kodėl Draugo romano premiją 
laimėjo „ D e vintas lapas** 
Komisijos pirmininko Balio Gaidžiūno 
kalba premijos įteikimo šventėje 

„Devinto lapo" roma
no rašytoja, premijos įtei
kimo dalyviai , 

Klevelandiečiams skirta 
garbė kaip ir baigiasi. Reikia 
duoti apyskaitą, kodėl mes pa-
skyrėme premiją už „Devinto 
lapo" romaną, kurio autorė, 
kaip vėliau paaiškėjo, yra pla
čiašakė rašytoja ir gabi aktorė 
- režisierė Birutė Pūkele-
vičiūtė. 

Iš devynių konkursui at
siųstų romanų trečdalis buvo 
verti rimto dėmesio. Jie buvo 
komisijos džiaugsmas. Bet 
kitas trečdalis buvo rašyti 
bloga lietuvių kalba. Tai buvo 
komisijos skausmas, kad dar 
taip atsitinka. O trečias treč
dalis — žemiau viduti
niškumo. 

„Devintas lapas", iš komisi
jos skaitytų gerųjų, greit pra
siveržė į priekį. Mano paprašy
ti visi komisijos nariai raštu 
pasisakė, kodėl jie balsavo už 
„Devintą lapą". Štai tie pasi
sakymai: 

Dr. Danguolė Tamulio-
n y t ė . Man patiko auto
rės įvairių skirtingumų supy-
nimas: jaunos mergaitės jaus
mų ir subrendusios moters 
išgyvenimų; noras pabėgti nuo 
fizinio priešo, karo metu bū
nant nelaisvėje, ir noras pa
bėgti nuo emocinių pergyve
nimų, jau esant laisvėje; 
planai ir svajonės ateičiai ir 
atsiminimai iš praeities. Visa 
tai Birutės Pūkelevičiūtės buvo 
supinta lengvame stiliuje. 
Skaitant nejautei tų didelių lai
ko tarpų. Viena su kita, kaip ir 
gyvenime — realybė ir svajo
nės — darniai susiliejo. 

Vacys Rociūnas. „Devin
tas lapas" — dviejų skirtingų 
pasaulių meniškas literatūri
nis paveikslas. Pirmam pa
veiksle didžioji mūsų tautos 

netikrovės dienas. Antrajame 
paveiksle, jau Amerikoje, atei
viai tampa be gilesnių polėkių, 
lengvo, nerūpestingo bei lėkš
to gyvenimo pilka mase. Tai 
mūsų generacijos tragiška 
istorija. Natūrali intriga, dai
lus stilius, turtinga kalba „De
vintą lapą" įrikiuoja į deiman-
č iukų g r u p ę m ū s ų 
romaniniame žanre. „Devin
tas lapas" vertas daugiau negu 
„Draugo" premijos. 

Dalia Staniškienė. Tik 
perskaičius pirmuosius pus
lapius, pajutau šios knygos 
stiprumą ir grožį. Žmonės 
gyvi, jų elgesys psichologiškai 
pagrįstas, situacijos įtikinan
čios. Su veikėjais ir jų išgyve
nimais galėjau puikiai identi
fikuotis, nes ir pati panašių 
pergyvenimų turėjau, nors bė
gant iš Lietuvos dar tebuvau 
vaikas. Koks nepaprastas 
malonumas skaityti knygą, 
kurioje nekliūva gramatikos ir 
sintakses klaidos, kurios kalba 
tyra, sklandi, turtinga. „Devin
tą lapą" įrikiuočiau į geriausių 
eilę. 

Viktoras Mariūnas. Už 
„Devintą lapą" pasisakiau 
nebe svyravimų. Grynai este
tine prasme, spalvinga ir taik
lia fraze, ypačiai dialoguose, 
ryškiu veikėjo ir jo pasaulio 
piešiniu dėl mano balso lygio
mis varžėsi ir kitas konkurso 
dalyvis. Apsisprendžiau už 
„Devintą lapą" dėl jo erdves
nės siužetinės panoramos, o 
svarbiausia dėl gerai apšvies
tos mažai mums žinomos 
likimo iškarpos tų karo iš
blokštųjų, kurie Rytų Vokie
tijoje pateko į raudonosios 
armijos valią. 

Balys Gaidžiūnas. Konkur
sui atsiųstus romanus perskai
čius, nebuvo sunku apsispręsti 
už ką reikia balsuoti. Tai 

egzodo nuotrupa, kur lietuvės, pokario išgyvenimų pasibaisė-
kitų tautų maišatyje, išgyvena tinai skaudi tikrovinė drama, 
ne tik fizines, bet ir moralines neabejotinai su stipriais bio-
nuoskaudas, alkio, baimės ir (Nukelta į 4 psl.) 

Iš Goethės poezijos 
MENU TAVE 
(MYLIMOJO ARTUMAS) 
Menu tave, kai spindi marių plynė 

Nuo saulės spindulių; 
Menu tave, kai žvilgčioja šaltiniai 

Tyliai su mėnuliu. 
Matau tave, kai dulkės tik pakyla, 

Kai rieda kas keliu, 
Ar kur keleivis per naktinę tylą 

Keliauja takeliu. 
Girdžiu tave toli, kai vilnys ūžia 

Dusliuoju ošimu; 
Dažnai einu į tyliąją giružę 

Klausytis, kur ramu. 
Aš su tavim, nors tolus kelias skiria, 

Arti esi man tu! 
Nusėdo saulė, žvaigždės švies sužirę. 

Kad būtum čia kartu! 

DVASIŲ GIESMĖ 
VIRŠUM VANDENŲ 

Vandenį mena 
Siela žmogaus: 
Dangų palikęs, 
Kyla dangopi 
Ir vėl į žemę 
Grįžta atgal jis, 
Taip keisdamos vis. 

Krinta iš aukšto 
Siena uolėta 
Spindintis srautas, 
Ir vėl sudulkęs 
Debesiu liečiąs 
Į lygią uolą, 
Priimtas veikiai, 
Šydu dangstydamas 
Leidžias suošęs 
Jis į gelmes. 

Uolą sutikęs, 
Krisdamas smarkiai, 
Niauriai putoja, 
Leidžias kaskaaom 
Į pat bedugnę. 

Lygiąją vagą 
Rėžia papieviais, 
Ežero veidrody 

i Žvaigždės nardina 
Veidus skaisčiuosius. 

Vėjas gi bangą 
Aistriai pamilęs, 
Volus putojančius 
Suka iš dugno. 
Siela žmogaus, 
kaip primeni vandenį! 
Lemtie žmogaus, 
Kaip vėjui prilygsti! 

GANIMEDAS 

Ei, pavasari, brangusis, 
Kaip aplink mane žėruoji, 
Ryto saulėje skaidrioj! 
Ir tūkstanteriopa meilės 
Laime man pili žirdin 
Savo amžinosios šilumos 
Šventą jausmą. 
Begalinis groži! 
Kad galėčiau gi tave 
Pasigaut glėbin! 

Ak, prigludęs prie krūtinės 
Tau aš rymau ir kenčiu, 
Tavo gėlės, tavo žolės 
Širdį man svaigina. 
Degančią krūtinės trokštį 
Man tu gesini, 
Ei, smagus rytų vėjeli! 
Iš rūkų apglėbto slėnio 
Meiliai šaukia man laikštingala. 
Ateinu aš, ateinu! 
Betgi kur? Ak, kur? 

Ei, aukštyn, aukštyn! 
Verčias debesys į šalį, 
Meiliai duoda kelią jie 
Mano meilės ilgesiui. 
Jūs glėby 
Aukštyn! 
Kylu tau aš prie krūtinės, 
Visa mylintysis Tėve! 

Johann VVolfgang Goethe (1749.VIII.28—1832.111.22) 

ŽINAI GAL TĄ ŠALĮ 

(MIGNON) 

Žinai gal tą šalį, citrinos kur žydi 
Ir žėri sode apelsinai auksiniai, 
Kur tyliosios mirtos ir laurai išdidę 
Ir dvelkia meilingas vėjelis žydrynėj? 
Sakyk, gal žinai tai? 

Tenai, ak, tenai 
Norėčiau, brangusis, aš eit su tavim! 

Žinai gal namus? Ant kolonų jų stogą? 
Ir mirgančią menę ir spindinčią salę? 
Kur marmuro statulos klausia: Ką bloga 
Padarė, kas nuskriaudė vargšę dukrelę? 
Sakyk, gal žinai tai? 

Tenai, ak, tenai 
Norėčiau, globėjau, aš eit su tavim! 

Žinai gal ten kalnus, takus jų padangėj, 
Kur mulas pro rūką rast kelią mėgina ? 
Tenai olose slibinai susirangę, 
Uola ten nugriūva, srovė ją skandina! 
Sakyk, gal žinai tai? 

Tenai, ak, tenai 
Mūs kelias! o tėve, keliaukim tenai! 

MIGNON 
Tik kas ilgis, supranta, 
Kaip aš kenčiu! 
Kaip vienatvėj gyventa, 
Dabar jaučiu. 
Toli į erdvę šventą 
Žvilgsnius siunčiu: 
Tas kurs myli, supranta, 
Už šių sričių. 

Ir širdis man neranda 
Rimties — kenčiu. 
Tik kas ilgis, supranta, 
Ką aš jaučiu. 

KELEIVIO NAKTINĖ GIESMĖ 
Tu, kurs iš dangaus esi, 
Ir skausmus ir kančią tildai, 
Tą, kurį apleis visi, 
Dviguba paguoda pildai: 
Ak, gana man tų klajonių, 
Tų džiaugsmų ir tų kančių! 
Siųsk malonę — 
Saldžią rimtį, ak, meldžiu! 

KELEIVIO NAKTINĖ DAINA 
Virš kalnų viršūnių 
Ramu, 
Vos medžių viršūnes 
Tykiu dvelksmu 
Glosto vėjas — gūdu. 
Girioj nutilo paukšteliai. 
Dar valandėlė, 
Nurimsi ir tu. 

Vertė A. TYRUOLIS 
Johann VVolfgang Goethe (1749-1832), žymiau

sias vokiečių poetas ir klasikas, nuo kurio mirties šįmet, 
kovo 22 d., suėjo 150 metų. Kilęs iš Frankfurto prie Mai
no, miręs ir palaidotas kunigaikščių kriptoj Weimare. 
Studijavo teisių mokslus, kurį laiką buvo advokatu 
Frankfurte. Ilgiausiai išgyveno VVeimare. Plačių gabu
mų asmenybė: lyrikas, epikas, dramaturgas, moksli
ninkas gamtininkas ir net dailininkas. Šalia tradi
cinės lyrikos, kurią literatūros kritikai vadina „didelės 
išpažinties fragmentais", kūrė ir laisvų ritmų himni-
nes eiles (odes). Jaunystės lyrika smagi ir gaivalinga, 
senatvės daugiau filosofiška ir išviršinės formos 
surakinta. Jo viso gyvenimo kūrynys „Faustas" nėra 
vieningas: pirmoji dalis gyvenimiškesnė už antrąją, 
įvystytą į simbolines formas. Abiejose dalyse apstu 
krikščioniško elemento, panaudoto daugiausia poe
tinių įvaizdžių reikalui. Nemaža veikalų skyrė idea
lizuotam humanizmui („Ifigenija", „Torąuato Tasso", 
„Hermanas ir Dorotėja"), kiti visuomeninio pobūdžio 
(„Pašaukimų giminystė"), dar kiti autobiografinio 
sukirpimo („Kūryba ir tiesa"). Nemaža paskatų Goe
thės kūrybai turėjo bičiulystė su Schilleriu. Goethei 
teko turėti ryšių ir su lietuvių literatūra. J. G. Herderis jį 
supažindino su lietuvių liaudies dainomis, kurių vieną 
jis ištisai panaudojo savo kūriny operetėj „2vejė". Kai 
kurie literatūros kritikai teigia, kad lietuvių dainos 
galėjusios turėti įtakos ir Goethės jaunystės lyrikai. į 
gyvenimo pabaigą Goethe recenzavo Rėzos 1825 m. 
išleistas „Dainas", apie jas palyginti gana palankiai 
atsiliepdamas. Goethe skaitęs ir to paties Rėzos vers
tus Donelaičio „Metus", juos palygindamas su Homero 
epochiniais veikalais. . j 

nežino. Supranti, ko ji ant to lango sėdi? 
Laukia. Manęs laukia. Iš pirmo vakaro jau 
žinojo, kad aš pareisiu, tai ir atsisėdo tokioj 
vietoj, kad pareinantį pamatytų. Tamstelė 
nežinojai, kad pareisiu, tėvas gvardijonas 
nežinojo, o ji jau žinojo. Buvau galvojęs 
prašyti, kad kaip nors atneštum pasi
matyti, bet dabar nenešk. Tegu įvyksta, 
kaip ji jaučia. Tegu pamato pareinantį. 

— Bet kaip pats? Ką daktarai sako? 

— Ką jie sakys? Atėjo kaip debesis ir vėl 
praėjo. Viskas Dievo valioj. Jeigu Matilda 
nebūtų jūsų prisišaukusi, galėjo būti ir ki
taip. Dabar, sako, reikia bent du šimtus 
svarų numesti. Kur jų galvos? Kaip atro
dysiu tiek numetęs? 

— Maždaug taip, kaip tada, kai į 
vienuolyną įstojai, — nusijuokiau. 

Nusijuokė ir jis. 
— Manau, kad reikės. Pastaruoju metu 

ėmė darytis sunkoka save laiptais užnešti. 
Gvardijonas nori įkišti į pirmą aukštą, bet 
aš spiriuos. Tokios Dievo dovanos, tokios 
gražios erdvės lengvai tai jau neužleisiu. 
Galėsiu kiek ir svorio numesti, tik jau ne 
tiek, kiek daktarai nori. Ar pagalvoji: du 
šimtus! Nė Matilda nebepažintų, — nusi
juokė. 

— Juk reikėtų ir ją kaip nors pabausti, 
— įsiterpiau su savo. — Jeigu ne ji, 
greičiausiai nė čia nebūtum atsidūręs. Ko 
taip rėkė kaip smaugiama. Ko vertėsi per 
parapetą? 

— O kas būtų buvę, jeigu nebūtų rėkusi? 
Būčiau turėjęs profesoriauti, būčiau savo 
istorijos niekada nebepabaigęs, būčiau išė
jęs be tikro ženklo, kad gyvenau. 0 dabar 
pabaigsiu. Matilda žinojo, ką daro. Žinojo, 
kad reikia žmogų gelbėti. 

— Į profesorius galėjai ir pats neiti, — 
pastebėjau. 

— Galėjai... Ar kareivis gali neiti, kur 
viršininkas siunčia? Aš irgi kareivis. Virši
ninko žodis — įsakymas. Klusnumas, 
tamstele, klusnumas. Dabar nebereikės. 
Girdėjau, kad jau ieško kito. Ras. Kas nors 
gal ir labai apsidžiaugs tokią profesūrą 

gavęs. Tik ji ne man. Aš turiu ką veikti, kad 
tik Dievas dar keletą metų palaikytų. Gal ir 
palaikys. Kai pagalvoju apie Matildą, vis 
ateina į galvą, kad ir ji buvo Viešpaties pla
nuose. Gal net ir tamstelė. Reikėjo tik pro 
šalį pratykinti, ir aš būčiau vėl prie savo 
istorijos sugrįžęs. O dabar jau tikrai prašy
siu: nebesivedžiok manęs į restoranus. 
Bernotienės jau prašiau, kad tortų, žagarė-
lių ir kitokių skanybių man nebekeptų. 
Šiandien atėjo aplankyti su žagarėlių dėže. 
Neragavai jos kepinių — liežuvį gali nury
ti. Seilė varvėjo, bet atsisakiau net 
paragauti. Liepiau neštis namo, liepiau 
išdalinti vargšų vaikams, žvirbliams sule
sinti, bet ne man. 

* * 
* 

Dabar tėvas Venancijus jau namie. Ir tą 
patį kambarį iš gvardijono išpešė. Kai 
gvardijonas, net su provincijolo pritarimu, 
norėjo nukelti į apačią, pagrasino išeiti iš 
vienuolyno ir pasiieškoti tokios vietos, kur 
ramia galva galėtų baigti pranciškonų isto
riją. Tai padėjo. Net raktą nuo keltuvo 
davė, kad nereikėtų laiptais laipioti. Matil
dai žodį irgi ištesėjo. Kai tik daktaras leido 
pasivaikščioti, tuoj atėjo ir pasiėmė. Dabar 
vėl abu vargsta su rankraščiais. 

Nežinau, ar Bernoto našlė jo prašymą 
išpildė, bet aš pats tai ne visiškai — į resto
raną pavalgyti vis dar nusivedu, tik jau 
kaip draugą, kaip žmogų, su kuriuo būda
mas nejučia taurėji. Pirma vesdavausi tik 
tam, kad paskum turėčiau iš ko pasijuokti. 

Jis irgi pasikeitė. Išmoko valgyti iš leng
va ir pasitenkinti tuo pačiu, ką aš sau užsi
sakau. Kartais, kai įsileidžiam į kalbas; ir 
to paties nebesuvalgo. 

Užeina noras kaip nors atsilyginti už 
visą negražią praeitį. Ne visiškai. Kas 
visiškai atsilyginti pajėgs, bet nors kiek. 
Aną dieną jis išlaikė ir dar vieną žodį — 
parodė savo rankraščius. Niekada netikė
jau, kad žmogus galėtų savo paties darbą 
taip negailestingai braukyti. Daugelyje 

vietų turbūt tik jis pats ir besugaudytų, kas 
tenai parašyta. Tada šovė į galvą mintis, 
nors truputį ateiti į talką. 

— Pačiam reikia sekretoriaus, — pasa
kiau. 

Tėvas Venancijus pakėlė galvą, nusi-
žypsojo. 

— O kam? 
— Visą tą raizgalynę perrašyti. 
— Kai tik baigsiu pirmąjį apmetimą, 

pradėsiu vėl nuo pradžios. Antrą sykį dar
bas bus daug švaresnis. Gal net toks, kad 
gal bus galima atiduoti ir spaustuvei. 

— Bet kam pačiam dirbti tą, ką bet kas 
už kelis dolerius gali padaryti. Pats galė
tum tik pataisinėti. Taip dirbdamas 
niekada nebaigsi, — užsišokau. 

— Skani košelė, tik kad niekas nekvie
čia paragauti. Kas tuos kelis dolerius duos? 
Gvardijonas? Jis pats neturi. Džiaugiuosi 
gavęs raktą, bet ir tuo ne visada besi-
naudoju. Bijau, kad, pasižiūrėjęs į elektros 
sąskaitą, vėl neatimtų, — atvertė ir nusi
suko į popierius. 

Ir be jo sakymo žinojau, kad vienuo
lynas, nors ir labai norėdamas, vargu ar 
galėtų padėti, o dabar to noro tikrai nebu
vo. Savęs į geradarius kelti irgi nenorėjau, 
tai taip su tėvu Venancijum ir atsisveiki
nau, bet. nėjau namo, dar užsukau pas 
gvardijoną. 

* * 
* 

Kai pasakiau, kad tėvui Venancijui 
reikėtų pagalbininko, gvardijonas tik 
rankas pakratė. 

— Ar jau pats rašyti nebemoka? Juk 
nesuparaližuotas. Mes ir taip jį nuo visų 
vienuolyno pareigų atleidžiame, kad tik 
dirbtų, o jis daugiau laiko su savo paukš
čiais praleidžia, negu su istorija. Vienuoly
nas daugiau nieko nebegali pridėti. Nieko! 
— dar patvirtino. 

Savęs nenorėjau kišti, tai pasakiau, kad 
iš vienuolyno tereikėtų tik sutikimo, o aš 
žinau žmogų, kuris pakalbintas tikrai 

sutiktų pasamdyti tėvui Venancijui sekre
torių. Gal tik sunkiau būtų rasti t inkamą 
vyrą. Moterų tai būtų, aš pats žinąs ne 
vieną, kuri galėtų, bet juk ji turėtų dirbti 
kartu su tėvu, o čia jau skersai kelio stos 
klauzūra. 

Susidariau įspūdį, kad mano rūpesčio 
dėl gavimo tinkamo žmogaus jis nė negir
dėjo, nes tuoj paklausė: 

— O kas toks tas paties geradaris? 
— Atrodo, kad dėl kokių nors priežasčių 

jis norėtų pasilikti nežinomas. Pagaliau 
argi tai svarbu. 

— Aha, — šyptelėjo gvardijonas, — tai 
kiek jis skirtų? 

— Dar nežinau, — nutęsiau. — Gal 
pirma reikėtų rasti žmogų ir su juo susi
tarti. 

— Žmogus yra. Brolis Jonas galėtų. 
— Brolis Jonas? — nustebau. 
Jį pažinau tik iš tolo. Buvo toks, lyg ir 

vieuolyno daržininkas, žemesnio luomo 
žmogus. Visada tylus, visada pasiruošęs 
išklausyti ne tik gvardijono, bet ir kitų 
vienuolių įsakymus. 

— Ko nustebai? J is lituanistas, gerai 
rašo mašinėle. Kai karo metu žuvo žmona 
ir du vaikai, įstojo į vienuolyną. Labai 
sąžiningas, labai darbštus. Manau, kad 
tokį žmogų prie alkūnės turėdamas ir tėvas 
Venancijus labiau pasispaustų. Geresnio 
už jį ir su žvake nerastum. 

— Tai kiek jam reikėtų, — paklausiau 
kiek nustebęs, kodėl seniau jam to darbo 
nepavedė. 

Čia gvardijonas net nemirktelėjęs tuoj 
pasakė gražią, apvalią sumelę. 

Aš irgi pasistengiau nenustebti ir net 
nemirktelėti. 

— Gerai, — pasakiau. — Perduosiu 
mecenatui, o jis pasakys savo. 

* * 
* 

Ir namo ėjau galvodamas ir namie dar 
galvojau, kaip pasielgti. Derėtis, ar sutikti 
su tuo, ką gvardijonas pasiūlė. Jis žinojo, 
kiek tėvas Venancijus būtų uždirbęs išėjęs 

profesoriauti, ir tą sumą tik suapvalino. 
Suapvalino aukštyn, ne žemyn. Man toji 
suma nebuvo sunki, bet nenorėjau, kad ji 
visa eitų vienuolynui. Reikėtų kiek ir 
broliui Jonui, bet kaip tu vienuolyno taisyk
les pakeisi, ypač kol gvardijonu y ra toks 
titnagas, kuris viską ir suplanuoja, ir 
suklasifikuoja. 

Tą pačią pavakarę šnektelėjau ir su tėvu 
Venancijum. Jis apsidžiaugė, kad galės 
dirbti su broliu Jonu. 0 dėl pinigų... 

— Retkarčiais nueisim visi trys paval
gyti, — pasakė. — Pamatysi, kad brolio 
Jono galva ne tokia tuščia, kaip atrodo iš 
tolo. Pamatysi. O dėl pinigų. Tenai nenusi
nešim, o čia visi iš to paties puodo valgom. 
Susipažinęs pamatysi, kad broliui Jonui 
yra vertingesnių reikalų už pinigą. Prie tų 
mano popierių jis vėl pasijus žmogum. Ir 
taip ne sykį esu su juo taręsis dėl kokio 
žodžio ar sakinio. Tik žinai dar ką. Davei 
arklį, gal pridėk ir balną. Kad brolis Jonas 
vėl pasijustų žmogum, jam būtinai reikia 
naujo abito. Kaip manai? — plačiai šypso
damasis mėtė iš padilbių susimokėlio 
žvilgsnį. — Smagiau bus kartu nueiti į gerą 
valgyklą. 

— Gerai, pašnekėsiu su mecenatu, gal jis 
dar ir abitą atgailės, — ramiai pasakiau. 

Ką kitą galėjau pasakyti. Kad nešne
kėsiu? Arba, kad dar reikia pasišnekėti 
pačiam su savimi? 

Matilda, lyg tam pritardama, nušoko 
nuo stalo ir ėmė trainiotis apie kojas, kar
tais riesta uodega užkabindama tai vieną 
blauzdą, tai kitą. 

— Ką ji nori pasakyti? — paklausiau 
tėvą Venancijų. — Judu juk susišnekat, — 
dar pridėjau. 

— Nieko. Tik patvirtina, kad pro viso
kių uždangų plyšius ir ji mato žmogų, — 
šyptelėjo. 

— Manai? 
— Argi nežinai, kad Viešpats savo 

išmintį gali parodyti ne tik per katę. bet ir 
per visų minamą akmenį. 

Ne, aš to tai nežinojau. Ir dabar dar 
nežinau. (Pabaiga) 

-

-

• 

• 
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Spalvingas gyvenimo etapas 
Dailininko Broniaus Murino 35 metų kūryba 

B R O N I U S MURINAS. Išeivi 
jos laikotarpio 1945-1980 dailės 
kūrybos albumas. Išleido Murinų 
seimą. Įvadą parašė A. Vaieška. 
Spalvotas nuotraukas darė Alek
sas Urba. Spalvotas iliustracijas 
spausdino Questar Printing, Inc., 
Chicago, IL. Visą leidinį spaus
dino M. Morkūno spaustuvė 
Chicagoje 1981 m. Leidinys 
didelio formato, liuksusinio apipa
vidalinimo, kietais viešeliais ir 
aplanku, 72 psl., kaina — 15 dol., 
su persiuntimu — 16 dol. 25 cen
tai , I Ilinojaus gyventojai dar 
prideda 90 centų valstijos mokes
čių. Leidinys gaunamas „Drau-
ge • 

A p l a m a i dailės gyvenimu 
išeivijoje per d a u g skųstis 
nega lė tume : parodų, ypač 
Chicagoje , yra g a n a apstu. 
Kūryb ingų dail ininkų ir kūry
b ingų užmojų ne t rūks ta . Bet 
š iuo metu jau ima telktis 
rūpes t i s , ka i reikia pasigesti 
žmonių, kurie v i sa tai profe
s ional ia i apžvelgtų, pastu
dijuotų, aprašy tų ir rastų gali
mybių ger iaus ius pasiekimus 
i šsaugot i ateičiai. Ir spauda 
čia turėtų daugiau skirti dėme
sio dailei bei jos problemoms. 
Atskirų dailės leidinių vieną 
ki tą j au turime. Bet jų galėtų 
bū t i ku r k a s daugiau . Ir tai, 
ž inoma, turėtų būt i jau ne 
pavienių žmonių, bet atitin
k a m ų institucijų rūpest is . 

Tačiau ir m e n o leidinių 
p r a s m e nesame tuščiomis 
r ankomis . Greitosiomis čia 
p r i s imena Petro Kiaulėno, Paū
k a u s Augiaus , Adomo Galdiko, 
Povilo Puzino, Povilo Kaupo 
monografijos. 

Deja, jos visos pomirtinės, 
i š l e i s t o s d a r p a s i l i k u s i ų 
šeimos narių bei bičiulių 
rūpesčiu ir kaš tu . Visuomenė 
j iems visiems už ta i tegali būti 
t ik dėk inga . Tik va rgu a r yra 
gerai , kad mūsuose patys 
ger iausi da i l in inkai tokių 
leidinių negali i švyst i dar švie
siomis savo akimis : p i rma jie 
tur i numir t i . Daugiau ar ma-
žaiu esame visi čia kalt i dėl 
tokios situacijos. 

Tač iau yra ir prošvaisčių. 
Š ta i nesenia i gėrėjomės daii. 
B r o n i a u s M u r i n o p a r o d a 
Chicagoje, o š ta i ir mono
grafinio pobūdžio leidinys, 
a p i m a n t i s tik išeiviškųjų metų 
Mur ino tapybą. P a t s dailinin
k a s tebėra kūryb ingas ir akty
vus Chicagos lietuviškame 
meno pasauly : nea t s i sakąs ir 
k i t iems pata lk in t i , patart i , 
m o k ą s d ž i a u g t i s ir ki tų 
pas iek imais kūryboj bei meni
nėje veikloje. Tačiau paties 
da i l in inko monografinio pobū
džio kūrybos a lbumas , kaip ir 
anksč i au minėtieji kiti leidi-

Goncourtų premija 
seniui 

Nuo 1903 m. pradėtoji skirti 
Guncour tų l i teratūrinė pre
mija Prancūzijoje yra pati žy
miaus ia , ne pinigais , kurie la
bai menki , bet garbe, prestižu. 
Iš viso tik ketvertą kartų ji te
buvo pask i r ta rašytojams, 
vyresn iems ka ip 50 m. am
žiaus . O šįkart ją gavo 67 m. 
a m ž i a u s Lucien Bodard už ro
m a n ą "Anne - Marie". Stip

r i a u s i a s jo va ržovas buvo Mi-
chel del Carti l lo su romanu 
" L a Nui t du Decret", bet, pra
laimėjęs prieš Bodard. jis gavo 
Renaudo t premiją. 

O Bodard p rancūzams ge
r i aus ia i paž į s t amas kaip ka
ro korespondentas , vienas ge
r iausių to k raš to žurnalistų. 
P a t s žymiaus i a s jo nebeletris-
t in is d a r b a s y r a dviejų tomų 
ve ika las "Kinija". Kaip pran
cūzų konsulo sūnus , jis yra ten 
gyvenęs . Beletrist inius kūri
n ius pradėjo rašyti prieš 
dešimtmetį . 1973 m. jo "Mon
s i e u r le C o n d u l " laimėje 
Interal l ie premiją. 

niai, išleistas šeimos. P a g a r 
ba ir dėk ingumas jai už v i sa 
tai. 

Mūsuose daug metų buvo 
prigijus tokia nuomonė, k a d 
Murinas ir akvarelė y r a j a u 
kaip ir s inonimai . Juo l ab i au , 
kad po Kajetono Sk lė r iaus 
mirties kone vienintelis Muri
nas šią tapybos techniką t a i p 
kūrybingai ir t a ip in tensyv ia i 
tevartojo. Nemaža i šios rūš ies 
darbų r a n d a m e ir š iame leidi
nyje. Bet prieš kurį laiką, j au 
čia, Amerikoje, Bronius Mu
rinas pademons t ravo ir, gali
ma sakyt i , ant rą ją savo pusę , 
pers imesdamas į abejų ir į 
akrilį. Ir rezul ta tai pasigėrėt i 
ni. Dai l in inkas ne v ien t ik 
technikos rūšimi, bet i r temo
mis praplatėjo, o spa lvos įgijo 
naujo giluminio sodrumo. 
Visa ta i laba i aiškiai m a t y t i 
monografijos — a lbumo pui
kiose pus lapinės ap imt ies dar 
bų nuotraukose. Ypač spalvo
tos ios n u o t r a u k o s s p i n d i 
visais tonų ir pustonių n i u a n 
sais. 

Leidinys nė ra a p s u n k i n t a s 
kokiais nors i lgesniais ska i ty
mų tekstais . Yra tik p a l y g i n t i 
t rumpas A. Valeškos žvilgs
nis į Broniaus Murino k ū r y b ą 
ir spaudos atsiliepimų i š t rau
kos įvairių parodų p rogomis . 
Pateikta ta ipgi labai p a r a n 
kūs biografiniai ir bibliografi
niai duomenys, datos i r kt . 

Aplamai leidinys ve r t a s n e 
vien tik Kongreso bibl iotekos 
katalogo numerio (jis y r a toks : 
81-90462), bet ir k iekvienų 
lietuviškųjų n a m ų ši lumos be i 
pastogės. 

K a z y s B r a d ū n a s 

NAUJI LEIDINIAI .«« 

Bronius Murinas Vilniaus senamiestis (1972, akrilis) 

Tarptautinis PEN klubas 
rūpinasi lenkų rašytojais 

Dėmesys prūsų 
kalbai 

Prof. dr. Vy tau tas Mažiul is , 
kurio pa rašy ta knyga " P r ū s ų 
kalbos paminkla i ' ' buvo 1966 
m. išleista Vilniuje, pa ruošė 
šios knygos II tomą, kur i s ne
seniai buvo a t s p a u s d i n t a s 
"Minties" leidyklos Vilniuje. 
394 puslapių knygoje paskelb
ti t ransl i teruotų prūsų ka lbos 
paminklų tekstai — žodynė
liai, katekizmai ir f ragment i 
niai tekstai . Čia taip pa t pa
teiktas filologinis prūsų tekstų 
vert imas į lietuvių kalbą ir prū
sų kalbos žodynas. 

:̂ E* 

Lenkų ku l t ū r a y r a v iena 
pagr ind in ių ka r inės padėt ies 
aukų. Ypač nukentė jo lenkų 
rašy to ja i , kur ie stovėjo pirmo
se demokra t in io a ts inauj i 
n i m o eilėse ir rėmė Solidaru
m o sąjūdį. Š iandien jų bu rnos 
u ž č i a u p t o s , k a i p A n t r o j o 
pasau l in io ka ro meta is , dauge
lis jų suimti . 

Lenkijos rašytojų padė t imi 
y p a č r ū p i n a s i Ta rp t au t in i s 
P E N k lubas . Nuo p a t š ios 
pa sau l inė s rašytojų organi
zacijos įs te igimo lenkų P E N 
cen t ras ak tyv ia i da lyvavo jos 
ve ik lo j e . L e n k ų r a š y t o j ų 
nuo ta ika buvo ypač pakil i per
n a i Danijoje i r Prancūzijoje 
į v y k u s i u o s e P E N k l u b o 
suvaž iav imuose . Džiaugda
miesi i š ra i škos la isvės i r 
demokrat i jos pli t imu savo 
tėvynėje, jie t a i p p a t reiškė 
d a u g dėmesio ir s impat i jų 
lietuvių rašy to jams . 

Vos t ik paske lbus ka r inę 
padėtį Lenkijoje, Ta rp tau t in io 
P E N klubo p i rmin inkas , šve
dų rašyto jas Pae r Waestberg , 
pas iun tė generolui Jaruzels -
kiui te legramą, kurioje j is 

Bronius Murinas švarcvaldo kalnai V. Vokietijoje (1945, akvarelė) 

Bronius Murinas Chicagos didmiestis (1979. akrilis) 

priminė, kad Lenkija y ra 
vienas seniausių ir veikliausių 
pasaul inės rašytojų organi
zacijos narių. Waestbergas 
ypač griežtai protes tavo prieš 
lenkų PEN klubo sekretoriaus 
W l a d i s l a v o B a r t o s z e w s k i o 
suėmimą ir reikalavo, k a d jis ir 
kiti areštuoti lenkų P E N klubo 
nar ia i būtų bematan t paleisti. 

Kitoje Jaruzelskiui adresuo
toje telegramoje, P E N klubo 
v a d o v y b ė i š r e i š k ė g i l ų 
susirūpinimą visų lenkų rašy
tojų ir intelektualų Ūkimu. 
Remiant is Visuotine žmogaus 
teisių deklaracija ir Helsinkio 
susi tar imais buvo pareika
lauta, kad kar inė valdžia P E N 
klubą tiksliai painformuotų 
apie Lenkijos rašytojų padėtį. 
N e s u l a u k u s i š V a r š u v o s 
a t s a k y m o , P E N k l u b a s 
paprašė generolo Jaruzelskio, 
kad jis leistų rašytojų organi
zacijos a t s tovams apsi lankyti 
Lenkijoje ir patirt i , k a s atsiti
ko su areštuotais P E N klubo 
nar ia is bei ki tais intelektua
lais. Ir į tą kreipimąsi sekė tyla. 

Paskirų valstybių P E N cen
t ra i pasiuntė į Varšuvą pana
šius protesto pareiškimus per 
lenkų ambasadas savo šalyse. 
Švedų PEN klubas kreipėsi į 
Bulgarijos, Vengrijos ir Rytų 
Vokietijos PEN centrus, prašy
damas , kad jie paveiktų savo 
vyriausybes ir tuo prisidėtų 
prie bendro tikslo — nut raukt i 
karinį spaudimą, nukreiptą 
prieš laisvą lenkų tau tos kultū
rinę ir visuomeninę raidą. 

Tarptaut inis P E N klubas 
įvairiais būdais i r toliau 
palaiko ryšius su lenkų P E N 
centro nariais . Paskut inėmis 
gautomis žiniomis, lenkų P E N 
centras uždarytas i r dešimt jo 
narių, įskai tant iždininką 
Andrzejų Szcypiorskį, paso
dinti į kalėjimą. 

Aplinkraštyje pasaul inės 
r a š y t o j ų o r g a n i z a c i j o s 
nar iams PEN klubo tarptauti
nis sekretorius, prancūzų rašy
tojas Alexandre Blokh, pabrė
žė, kad PEN klubo pagrindinis 
rūpestis yra žmogaus teisės, ir 
kad Lenkijos įvykiai dar sykį 
patvirt ino šios organizacijos 
svarbą. 

K.Ž. 

Jono Buračo 
monografija 

"Jono Buračo t apyba" — to
kiu pavadinimu pr. metų pa
baigoje Vilniuje buvo išleista 
knyga apie žymų lietuvių dai
lininką (1898 - 1977). 104 psl. 
monografijoje pateikta dai
lininko gyvenimo biografiniai 
bruožai, kai kurių jo kūrinių re
produkcijos, kurių dalis spal
votos. 

• N A U J O J I VILTIS, 1981 m., 
Nr. 14. Politikos ir kultūros žurna
las. Leidėjai — Lietuvių studentų 
tautininkų korporacija „Neo-
L i t h u a n i a " i r A m e r i k o s 
Lie tuv ių t a u t i n ė s ą junga . 
Redakcinė kolegija: Aleksas 
Laikūnas (935 Beverly Road, 
Cleveland Hts., Ohio 44121), dr. 
Bronius Nemickas ir Mečys Valiu
kėnas. Administratorius: Bronius 
Kasakaitis, 7150 S. Spaulding 
Ave., Chicago, IL 60629. Šio 
numerio kaina — 5 dol. 

Naujos redakcijos rankose žur
nalas yra gerokai atsinaujinęs: 
puslapiuose nebėra tų labiau 
laikraštinių ir užaštrintų „akcijų 
bei reakcijų", viskas svarstoma 
ramiau, šalia visuomeninių reika
lų nemažai dėmesio skiriant ir 
grynai kultūriniam sektoriui. 

Šio numerio autoriai ir temos: 
Aleksas Laikūnas „Pradedame 
antrąjį dešimtmetį"; Bronius 
Nemickas „Slaptiesiems protoko
lams analogijos ieškant"; Vytau
tas Alantas „Senasis lietuvių 
t ikėjimas"; Juozas Jakš t a s 
„Naujosios sovietinės Lietuvos 
istorija"; Srovinis grupavimasis 
išeivijoje" (Vaclovas Mažeika, 
Kazys Šidlauskas, Vladas Šoliū-
nas , Vytautas Vait iekūnas, 
Vytautas Kutkus); Petras Jonikas 
„AUŠRA ir mūsų kalba"; Anta
nas Diržys „Vyskupas dr. Anta
nas Deksnys sukaktyse"; Alfon
s a s Koncė , , N a š u s a š t r i o s 
p l u n k s n o s v a i s i u s " (apie 
Aleksandrą Merkelį); Jurgis 
Gliaudą „Emma Bovary, Kristi
na Maleišienė ir Zina Domaitie-

Jurgis J ankus „Senių 

Kodėl 
„Devintas lapas' 

(Atkelta iš 3 psl.) 
grafiniais bruožais. Gera kom
pozicija. Gera lietuvių ka lba . 
T rumpas ir s k a m b u s sakinys. 
„Devintas l apas" turėtų išeiti 
ang lų , o g a l i r k i t o m i s 
kalbomis. J i s daugeliui pra
plėštų akis , kodėl komunist inė 
paba isa mus va rė , o d a b a r 
ki tus va ro ieškoti laisvės. 
Pama ty tų ir t a r iamo so
vietinio nugalėtojo tikrovinę, 
komunist inės sistemos bais iai 
sužalotą dvasinę menkystę . 

Komisijos v a r d u sveikinu 
laimėtoją Birutę Pūkelevičiū-
tę . 

ne 
Kūčios" (apsakymas); Rapolas A. 
Daukša „Kai Juodvarniai kalba" 
(šmaikštumai Seinų šiandieninės 
p rob lemos t e m a ) ; Sau l ius 
Šimoliūnas „Užsienio lietuvybės 
versmės". 

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
apsčiai medžiagos sutelkta šiuose 
skyriuose: Naujos knygos, Pagar
ba mirusiems, Namie ir svetur, 
Lietuviškoji veikla, Spaudoje ir 
gyvenime. 

• PASAULIO LIETUVIS, 
1982 m. vasar io mėn. , Nr . 2. 
Leidinys Bendruomenės minčiai ir 
gyvenimui. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba. 
Redaguoja Bronius Nainys. 
Administruoja Baniutė ir Romas 
Kronai. Redakcijos ir administra
cijos adresas: Pasaulio lietuvis, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
IL 60636. Prenumerata metams — 
10 JAV dol., garbės prenumerata 
— 20 JAV dol., oro paštu — 25 
JAV dol. 

Redakcijos įvadinis straipsnis 
— „Į Lietuvos laisvę kelias dar 
ilgas". Prel. J. Balkūno žodis apie 
solidarumą Bendruomenėje. Daug 
dėmesio skiriama Nekaltai Pradė
tosios Mergelės Marijos seserų 
sodybai ir jų veiklai. Venezuelos 
Lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Aras Mažeika rašo apie užbu
riančią kelionę į paslapčių žemę — 
Gran Sabaną. O toliau aktuali ir 
įvairi medžiaga suskirstoma į 
šiuos puslapių skyrius: Lietuva, 
Politika, Švietimas ir auklėjimas, 
Moksleivių konkurso rašiniai, 
Pasaulio Lietuvių Dienos, Spor
tas, Kultūra, Veiksniuose — visuo
menėje, Atgarsiai ir mintys, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
Laiškai, Leidiniai. 

• V. Stanley Vardys , DIE 
F O L G E N D E R SOWJETI -
S C H E N N A T I O N A L I T A E -
TENPOLITIK IN DEN BAL-
T I S C H E N R E P U B L I K E N . 
Sonderdruck aus Georg Brun-
ner/Boris Meissner (Herausge-
ber) Nationalitaeten-Probleme in 
der Sowjetunio und Osteuropa, 
Markus Verlag Koeln 1982. 

Tai parankus ir informaciniai 
labai naudingas akademiškai 
paruošto straipsnio atspaudas 
vokiškai kalbančiam ir skaitan
čiam pasauliui. Straipsnis netrum
pas — 20 įprasto knyginio forma
to puslapių. Straipsnio tema liečia 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ji 
suskirstyta į Suos skyrius: Bil-
dung einer Nation, Nationalitaet, 
Nationalbewu88tsein; Industriali-
sierung und Russifizierung; Aus-
wirkungen auf die nationale 
Indentitaet und das National-
bevvusstsein; Arten des baltischen 
Nationalismus; Marxistiscbe 
Theorie, kommunistische Praxis 
und die Zukunft der Balten. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1982 m. v a s a r i o mėn. , N r . 2. 
Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia lietuviai jėzui
tai. Redaguoja Juozas Vaišnys, 
S.J. Administruoja A. Likanderie-
nė. Redakcijos ir administracijos 
adresas: 2345 W. 56th Street, 
Chicago, IL 60636. Žurnalo meti
nė prenumerata — 8 dol. 

Šio numerio temos: Tautos bren
dimas; Moteris ir kunigo perlas; 
Antanas Smetona ir religija; 
Palaiminti, kurie liūdi; Žmogus ir 
pasaulio pradžia lietuviškoje 
tautosakoje; Laiškai nuo Negy
vosios jūros pakrančių ir iš Betlie
jaus. Skyriai: Šeima, Tėvynėje, 
Kalba. Puslapiai iliustruoti. 

• LIETUVOS LAISVĖS VI
GILIJA Dievo Motinos nuola
tinės pagalbos parapijoje 1982 m. 
vasario 13 d. Clevelande, Ohio. 
Viršelis dail. VI. Stančikaitės-
Abraitienės. Leidinėlis 12 psl. 
Specialios maldos va landa i 
parinkti įvairių autorių tekstai 
skaitymui bei giesmėms. Visa tai 
sujungta į naują ir gana origi
nalią maldos vigiliją Lietuvos lais
vės tema. 

• PASAULIO LIETUVIS, 
1982 m. kovo mėn., Nr . 3. 
Leidžia P a s a u l i o Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Reda
guoja Bronius Nainys. Spausdina 
„Draugo" spaustuvė. Administ
ruoja Baniutė ir Romas Kronai. 
Metinė prenumerata — 10 JAV 
dolerių, garbės prenumerata — 20 
JAV dolerių, oro paštu — 25 JAV 
doleriai. Redakcijos ir administ
racijos adresas: Pasaulio lietuvis, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, 
IL 60636. 

Numeris pradedamas dėmesiu 
artėjantiems JAV Lietuvių 
Bendruomenės rinkimams. Toliau 
Vladas Ramojus dar vis tęsia savo 
kelionę po Pennsylvanijos anglia
kasių Lietuvą. Šiaip visas žurna
las yra suskirstytas į tokių temų 
puslapius: Lietuva; Kultūra; Moks
las; Sportas; Pasaulio Lietuvių 
Dienos; Atgarsiai ir mintys; 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
je; Laiškai; Leidiniai ir kt. Temos 
ir veiklos aprašai gausiai iliust
ruoti nuotraukomis. 

• MOTERIS, 1981 m., Nr. 6. 
Lietuvių moterų žurnalas. Leidžia 
Kanados Lietuvių katalikių mote
rų draugija. Redaguoja Nora 
Kulpavičienė. Administruoja 
Bronė Pabedinskienė. Metinė 
prenumerata — 10 dol., garbės 
prenumerata 15 dol. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 
1A6 Canada. 

Alf. Tyruolis rašo apie Gražinos 
Tulauskaitės lyriką; duodamas 
puslapis Tulauskaitės eilėraščių; 
Aušra Karkienė svarsto literatū
ros vertimų meno problemas; daug 
ir kitų kultūrinių akcentų bei mote
rims ypač įdomių aktualijų: 
mados, grožis, sveikata, kulinari
ja ir kt. Puslapiai gausiai iliust
ruoti. 

• AUŠRA, 1979 m. gegužė -
1980 m. saus i s , Nr . 1 6 / 5 6 — 
2 0 / 6 0 . IV. Išleido Akademinės 
skautijos leidykla 1981 m. Chica
goje, Redagavo ir vardų rodyklę 
sudarė Jonas Damauskas. Spaus
dino M. Morkūno spaustuvė. 
Leidinys 276 psl., kaina — 5 dol., 
su persiuntimu — 5 dol. 95 centai, 
gaunamas ir „Drauge". 

Tai jau ketvirtasis Lietuvos 
pogrindyje leidžiamo žurnalo 
„Aušros" rinkinys, apimąs penkis 
jo numerius. Kaip leidėjų įvade 
rašoma, šio rinkinio numeriuose 
vyrauja trys pagrindiniai Lietu
vos pogrindžio vis keliami klausi
mai: 1) Lietuvos rusinimo 
sistematiškas stiprinimas, 2) 
Lietu vos laisvės kovotojų bei jų 
artimųjų nesiliaujantieji perse
kiojimai ir 3) susirūpinimas 
kovoti prieš okupanto remiamo 
alkoholizmo siautėjimą. Greta to 
pateikiami 1939-1940 metų Molo
tovo-Ribentropo slaptų susi
tarimų dokumentų vertimai ir 
pasisakoma lietuvių-lenkų santy
kių klausimu. 

• LIETUVIU DIENOS, 1982 
m. saus io mėn. , Nr . 1. Leidžia ir 
administruoja Antanas F. Skirius. 
Redaguoja Redakcinė kolegija. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: 4364 Sunset Blvd., Holly-
wood, C A 90019. Metinė prenu
merata — JAV 20 dol., Kanadoje 
25 dol., garbės prenumerata — 35 
dol. 

Naujas numeris pagrindiniu 
savo akcentu skirtas pedagogės ir 
visuomenininkės Alicijos Rūgytės 
pagerbimui. Spausdinamas Alės 
Rūtos apsakymas, Zentos Teniso-
naitės eilėraščiai, rašoma apie 
dail. Murino meno knygą, duoda
mi vaizdai iš „Lietuvių dienų" 
leidėjo minėjimo ir kt. 

• EGLUTĖ, 1982 m. vasar io 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Leidžia ir spaus
dina putnamietės seselės. Vyr^ 
redaktorė — ses. O. Mikailaitė. 
Administruoja Danguolė Sadūnai-
tė. Metinė prenumerata — 7 dol. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Eglutė — Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. 

Jaunasis skaitytojas šį kartą 
puslapiuose ras: Vytės Nemunėlio 
eilėraštį „Už jūrų marių", Prano 
Razmino apsakymėlį — pasaką 
„Vyturėlio kelionė į dangų", Tetos 
Audronės smagų pasiskaitymą 
„Pingvinas Cepelinas skrenda 
lėktuvu" ir daug ko kito — galvo
sūkių, kryžiažodžių, kitokių už
davinių, o Danutė Lipčiūtė (Mairo
nio sesers duktė) pasakoja apie 
Maironio vaikystę. Viskas iliust
ruota piešiniais. 

A T S I Ū T A 
P A M I N Ė T I 

• KARYS, 1982m.sausiomėn.,Nr.l 
• AKIRAČIAI, 1982 m. vasario 
mėn. Nr. 2. 
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1982 
m. kovo mėn., Nr. 3. 
• LIETUVIŲ DIENOS, 1982 m., 
vasario mėn., Nr. 2. 
• LAIVAS, 1982 m. sausio-vasario 
mėn., Nr. 1. 
• SKAUTŲ AIDAS, 1982 m. vasa
rio mėn., Nr. 2. 
• VYTIS, 1982 m. vasario mėn. Nr. 
2. 
• EGLUTĖ, 1982 m. kovo mėn. 
• BRIDGES, Vol. 6, No. 2, Febru-
ary, 1982. 
• MŪSŲ ŽINIOS, 1982 m. kovo 
mėn. 21 d., Nr. 3. 
• VILTIS, Vol. 40, No. 6, March-
April, 1982. 
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