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Čiurlionišku 
ji Vakarų B 

Kasmet rudenį Vakarų Berly-
le vyksta tarptautinis meno fes-
ivalis, kuriame šiemet buvo įs
tatyti ir lietuvio dailininko — 
\/L K. Čiurlionio — paveikslai. 
16-ių iš Kauno Čiurlionio mu-
iejaus fondų atvežtų kūrinių 

paroda vyko kone visą rugsėjo 
piėnesį barokinėje Charlottenbur-
k pilyje. 
\ Erdvų parodos kambarį siau-
Kno balta pridėtinė siena, ant ku-
Hos tiesia linija ir gana arti vie-
frai«JBt»-buvo sukabinti 35 Čiur
lionio paveikslai, jų tarpe ciklai 
{•Pavasaris", "Jūros sonata", 
{'Zodiakas". Salės gale kabojo di-
tlžiiRis *Rex". Jo reprodukcijas — 
festivalio plakatus — buvo gali
ma užtikti beveik visose mieste 
gatvėse. Paveikslų apšvietimą; 
puvo liūdnokas: aukštai pakabin
tos lempos buvo nukreiptos į lu-
i»s , Čiurlionio kūrinius palie 
cant prieblandoje: "Rex"o paso
dėje stovėjo du suoliukai norin 
iems ilgiau prie paveikslo pa 
nąfr^tlJ*! likusius 35, tačiau, rei 
cėjo žiūrėti jau stačiam. Paveiks 

Jai buvo blizgančiu , ne matiniv 
ftildut _ jame gražiai atsispindė 
jo žiūrovų veidai... Čiurlionį 
Jnuzikos pasiklausyti galima bu 
įro tik viename kambario kampe 
jeur buvo išstatyta spausdint 
Jnedžiaga apie Čiurlionį vokie 
fių kalba, čia dažnai stovinia 
Jro ir pusbalsiu šnekučiavosi po 
fra ar trejetas žmonių, trukdyda 
Jni susitelkti. Didelėje, oda ap 
frmftKtyė, svečių knygoje pasira 
fė daugelis parodos lankytoji 
To dešimties ar daugiau pusla 
feių vien pavardžių vokiškai įra 
lytas prašymas pridurti ir įspii 
Ižius. Beveik kas antras lankyte 
as įrašė pastabą apie blogą čiui 
ionio paveikslų apšvietimą i 
škabiniraą. Daug kas apgaile 
avo, kad buvo parodytas tik vii 

&us jo kūrybos aspektus. Iškabir 

Y: 
žiai is Vakarų 

Gauciu: 
a, vertimai 

pie 
sister. 
ionis nustebino 
parodos apraše bei 
mozaika, 

as Chicagoje. 
paroda. 
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toje Čiurlionio biografijoje nebu
vo pažymėta, kad Čiurlionis bu
vo vienas iš pirmųjų dailinin
ku-, tapiusių vadinamus abstrak
čius paveikslus. Vienas lankyto
jas vokiškai parašė: "Kadangi 
lietuviai neturi daug tokio lygio 
menininkų kaip Čiurlionis, tai 
jie, puoselėdami savo tautinį sa
vitumą, sugebėjo išsikovoti 
ne tarybinės kultūrinės politikos 
dėka, bet nepaisant jos, kad šiam 
dideliam menininkui būtų pa
statytas muziejus"... Svečių kny
gos puslapiuose, dar savaitę prieš 
parodos uždarymą, buvo galima 
užtikti ir ne vokiečių kalba para
šytų įspūdžių: dviejų ar trijų 
japonų, saujelės lietuvių. Nors 
svečiai parodos apipavidalinimą 
gerokai pakritikavo, bet pati Čiur
lionio kūryba, atrodo, daugumą 
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DIPLOMAI 
Pokalbis su Pov 

Sekantiems mūsų išeivijos kul-
urinio gyvenimo įvykius bei 
paudą, Povilas Gaučys daugeliui 
ra gerai įsimintas. Tai Lietuvos 
epriklausomybės laikų diploma-
as (tokiais buvo ir rašytojai: J. 
laltrušaitis, Ignas Šeinius, O.V. 
Milašius, J. Savickis), vertėjas, 
umalistas ir aplamai labai ša
utos kultūrinės veiklos žmogus, 
au daugelį metų čikagiečiams 
isur ir visada matomas, kur tik 
:as nors daroma lietuviškosios 
ultūros labui. Turint minty 
lgą gyvenimišką patirtį ir jo 
itliktus darbus, š.m. rugsėjo 
nėn. 28 d. Jaunimo centro ka-
inės kultūrinė vakaronė Chica-
;oje buvo skirta pokalbiui su Po-
ilu Gaučiu. Su juo ten šnekėjo-
i Algirdas T. Antanaitis. Mano-
ne, kad pokalbis buvo įdomus 
įe vien tik ten buvusiems čika-
jiečiams, bet bus lygiai pa-
rauklus visiems, antraštėje mi-
įėtomis temomis besidomin-
iems. Tad aną pašnekesį su Po-
i lu Gaučiu čia pateikiame ir 
nūsy skaitytojams. 

— Kas Jus paskatino pasirinkti 
lepriklausomybės laikais užsie-
lio tarnyba? 

— Noras pažinti platųjį pa-
aulį. Vykdamas studijuoti į 
Prancūziją, pasirinkau toli pie-
uose esantį Montpellier univer-
itetą, beveik prie pat Vidurže-
nio jūros. Studijavau romanisti- radir 
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tą, ty . prancūzų, ispanų, italų 
iteratūras. Visa tai derinosi su 
įoru pažinti svetimas šalis. 

— I ką buvo atsižvelgiama, 

Paga 
ciją, 
amži 
teisę 
lą. H 

iiurovų sužavėjo. 
Rugsėjo trečią Čiurlionio sty

ginis kvartetas iš Vilniaus atliko 
Čiurlionio, Schuberto ir Sostako-
nčiaus kūrinius. Vokiečių spau-
la, deja, apie juos nelabai palan-
ciai atsiliepė, grojimą pavadinda
ma vietomis šiurkščiu, neapdai-
intu, grubiu, Čiurlionio kūriniu 
'C — Moli styginiam kvartetui" 
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INE VEIK 
du Gaučiu 
cant žmones Lietuvos dip-
nei užsienio tarnybai? 

Tais laikais, stojant į užsie-
įmybą, pirmiausia buvo at-
riama į išsilavinimą, sveti-! 
albu mokėjimą ir išvaizdą. Į 
rialiai — į rekomendacijas. Į 
rietu gerai mokėjau rusų! 

pusėtinai lenkų ir prancū-i 
- jau buvau žinomas kaip! 
knygų vertėjas ir chresto-

« "Dainiai prieš aušros] 
ę" sudarytojas. 

Kokie buvo mūsų konsulo- v 
; lai ir uždaviniai? 

^ 
•<$•' 

Anais laikais Lietuvos kon-
ti buvo atidaromi svetimo-
Istybėse ten, kur gyveno di-
; lietuvių skaičius, kaip pvz. 
oje: Rygoje, Liepojuje ir 
pilyje arba Pietų Ameriko-
s Argentinoje, Brazilijoje ir 
rajuje buvo susispietę daug 

emigrantų. Pagrindinis 
s buvo rūpintis jų teisine, 
iagine būkle ir, kaip dabar 
įa, lietuvybės išlaikymu. 

Kas buvo atlikta ir pasiekta? 

Normalų darbą konsulatai 
• dirbti Latvijoje, kur lietu-
gyveno nuo seniau, turėjo 
rius darbus ir nuosavy-
ia, neskaitant rutininio dar-
ekdavo rūpintis lietuviškų 
klų steigimu, mokytojų su-
IU ir vadovėlių parūpinimu. 
Lietuvos - Latvijos konven-

en kur buvo 20 mokyklinio 
IUS vaiku, lietuviai turėjo 
atidaryti lietuvišką mokyk-
[an pvz. Daugpily teko rū-
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rų Berlyno "Der Abend" 
tį nusivylė, nes jis kaip ir ne-
lė klausytojo į tą stebuldin-
irsų erdvę, apie kurią užsi-

Ciurlionio kūriniai piani-

gsėjo 23 d. Charlottenburgo 
koplyčioje įvyko simpoziu-

Čiurlionio gyvenimo ir kū-
temomis. Dėl nežinomų 

įsčių iš Lietuvos negalėjo 
ti muzikologai Vytautas 
sbergis ir Algirdas Ambra-
Apie jų neatvykimą simpo-
> rengėjai patyrė tik pasku-
minutę. Susirinkusieji pasi-
ir Čiurlionio styginio an-

lio dalyvių, kurie nedidelė-
!t perpildytoje koplyčioje tu-
atlikti keletą Čiurlionio mu-
ių kompozicijų. B pakvies-
»tuvių dalyvavo orkestro va-
> Saulius Sondeckis, bet ir 
ktai žiūrovu. Kalbėjo Čiur-
) kūrybos specialistas, Yale 
.'rsiteto profesorius estas 
iis Rannitas ir šeši muzikos 
lailės žinovai vokiečiai, jų 

muzikologė, daktarė Eber-
iš Dtfsseldorfb ir berlynietis 
tras Griesbachas. B daugiau 

dvi valandas trukusių kal-
usidarė įspūdis, kad da-ugu-
žinovų buvo savų teorijų 
Čiurlionio kūrybą taip suža-
jog nelabai besiklausė kole-
Klausytojams, kurie prieš 

ami mažai težinojo apie 
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PvvDas GauCyi 

Ilukštos apskrityje gyve
ns lietuviais, kurių ten bu-
ie 4000. Kadangi latviai da-
ig kliūčių, reikėdavo suras-
sipratusių lietuvių, prikal-
ėvus, surašyti vaikus ir pri-
ar oficialiai gauti leidimą 

rti mokyklą Norint pri-

>nį, simpoziumas daug ži-
esuteikė... 
are įvyko Sauliaus Sondec-
idovaujamo Čiurlionio me-
okyklos styginio ansamb-
oncertas Vakarų Berlyno 
monijoje. Apie 900 susirin-
užpildė vos pusę moder-
iidžiulės salės, kurios pasi-
la akustika leido net ir ato-
ėdintiems puikiai girdėti at-
IUS kurinius, šį kartą spau-
itsiliepimai buvo teigiami, 
čių žinių agentūra DPA 
cad dirigentui (Sondeckiui) 
o įnoringą solisto smuikavi-
irniai suderinti su draus-
į ansamblio grojimu. Atlik-

Čaikovskio, Sostakovičiaus, 
>erto, Mendelssohno ir Rossi-
:ūriniai. Tiesa, programoje 
ir viena Čiurlionio kompo-

"Lietuvių liaudies dainos 
njos", bet ji užtruko vos ke-
įinutes — klausytojui nespė-
įsigaudyti, kad daugiau Čiu-
i nebus, orkestras jau stovė-
lenkėsi. Tik po keliolikos se-
Eių pasigirdusiame plojime 
imbėjo ir sutrikimas ir nusi-
ias. Pirmai pažinčiai Ciur-
> "Bėkit bareliai" garsų tik-
eužteko. Tačiau 36 Ciurlio-
neno mokyklos mokiniai ir 
Ji Elena ir Gidonas Kreme-
isus kūrinius atliko be prie-
j. Jų koncertu tikrai gali-
lidžiuotis. 

Eglė Juodvatkė 
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MAL PREMIJC 

;onsulo veiklą, buvo su-
)augpilio lietuvių draugi-
iu būdu veikiant, man 

atidaryti 4 lietuviškas 
ts. Taip pat buvau suor-
!S dvi lietuviškas mokyk-
tgalijoje, kur buvo kelios 

lėdamas būti atsakir 
mokslo lygį, paskyriau i 
nį mokytoją mokyklų 
rium. Šalia mokyklų re 
pintis spauda (kas sava 
su redaktorium dėl sa1 

krypties, straipsnių ir t 
rais, draugijomis. Taip 
kėjo rasti laiko ir santy 
krašto valdžia, įvairiomi 
mis ir spauda. Parūpint 
gą informacijai apie L 
įvairiom progom rašyti 
nius. 

— Kokie nuotykiai i 
nimai iš visu tu darbu j 
minty? 

— Didelį pasitenkini 
jau, kai, tarpininkaujam 
— Vaižgantai, pavykę 
prez. Smetoną suvaržyt 
emigrantų plūdimą į P. 
Prezidento patvarkymu 
reik. min-ja išleido pot 
ribojantį emigracijos 1 
veiklą ir nustatantį 2 \ 
žinti veltui ir 2 proc 
kainos. 

1930 m. man atvyki 
nos Aires, kasdieną 1 
būdavo pilnas mūsų pil 
jusiu prašyti kokios 
patarimo ar pasiskųsti 
tų skriaudų, netinkame 
ligų, negalėjimo grįžti i 
nigo nebuvimo ir 1.1. Ka 
kėdavo priimti 20-30 
nes į Buenos Aires buv 
kę per 30,000, o Sao F 
40.000 mūsų piliečių, 
progą, reikėdavo nuvyk 
tevideo, kur labai sunk 
gose vargo apie 10.00C 

Nuotykiai ir išgyven 
niausią būdavo liūdni, 
kais P. Amerikoje nebi 
socialinės pagalbos, išsl 

lietuvių salos susidariu- ^ d a u g e H s ^ ^ 
etuvių tremtinių nu 
e dvaruose prieš I-jį pas. 

kitokia būklė buvo Pie-
rikoje. Čia tų kraštų val-
įgentų ir laivininkystės 
ių suvilioti lietuviai (už 
ą atvežtą emigrantą 
» 50 litų premiją) plūdo, 
mi geresnių gyvenimo 
o rasdavo vargą ir skur-

tiesiog elgetauti. Tu 
rajonų gyventojai (dė 
vų nebuvimo) vakarą 
likučius suvynioję pad< 
palangės, anksti rytais 
juos surinkdavo. Dauge 
veno tik iš skardinių 
kaltose lūšnelėse, kęsd 
ar šaltį. Prie Buenos / 
tuščiame plote išdyj 
toks miestas. Nuo sun 

darbą gauti buvo sunku, ,. , , i • i. i ••• i m. J J namų darbų saules k )kejimas kalbos dar dau- t . , .* , , 
ULA~^ V . U I , , ^ , , vrr,e„ protedavo ar nusizudy 

ję į konsulatą, sukelda 
mą, o karfais juoką. F 
toks atėjo klausti, ką ti 
nes apgavęs geležinkelį 
bilietą ir pėsčias atėję 

Didžiausią nuotykį 

iarydavo keblumų. Mūsų 
is daug sunkumų ir bė-
įrydavo ir karštas atogrą-
įatas. 
ngi P. Amerika tada bu-
i retai apgyventa, Argen-
3razilija stengėsi pritrauk-1 Pauiį7ka7^en'ą"pop ,iei 
galima daugiau europie-j m i e s į 0 k o n s u i a t o soįti 

Irazilija apmokėdavo gau- ! č i a u 3 ^ ^ 0 ^ 5 vyn 
nų kelionės išlaidas. Tuo Į ^ j ^ y ^ v j , , . T a i ^ 
ttsirado daug mokyklinio; xntįidų delegacija, at 
> vaikų, reikėjo rūpintis s i s k u s t į d e i j i emS n e 
imu ir steigti lietuviškas 1 d a r b o -r ^^^^ ^ 
as, surasti mokytojus ir į p l a n t a c i j o s e . p a s i r o do, 
iti vadovėliais. Atvykęs i ; k i ų MmUf k i e k v . i e n a 
.uą , radau 4 veikiančias | v a f k a i s > v e l t u i buvo a 
cyklas. Parųue das Nacoes j ^ 35QQ0 h a d v a r ą 

sty pastatydinau namus 
riau Maironio vardo mo-
Man išvykstant, veikė 5 
os su 500 mokinių ir 10 
jų. Argentinoje mano rū-
buvo atidaryta mokykla 
Aires. Berisse ir Montevi-

estuose. Visą mok>'klų a-
turėjo sukti konsulas. 

a tas buvo tapęs miniatiū-
detimo ministerija. Nega-

pelių raškymui gilioj* 
joje, 700 km. nuo S. P 
kių narių šeima, dirb 
aušros iki sutemų, ne 
vo sau pavalgyti. Vi 
davo pirkti trigubom 
dvaro krautuvės. Iš už 
vo atskaitomos ir keli 
dos. Visus darbo įrank 
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Pokalbis su Povilu Gaučiu 
(Atkelta ii 1 paL). 

kėjo įsigyti savo lėšomis. Mieste
lis, kur būtų galima ką įsigyti 
normalia kaina, buvo už 30 km. 
nuo dvaro. Kai kitą dieną visa tai 
papasakojau S. Paulo valstijos I-
migracijos departamentui, man 
atsakė, kad tai negalimas daik
tas, nes esąs išleistas darbo įsta
tymas, palankus darbininkams, 
ir niekas negali būti skriaudžia
mas. Man argumentuojant fak
tais, buvo pasiūlyta pačiam ten 
nuvykti su jų inspektorium pa
šalinti trūkumus. Mane pasiri

n k o verkiančios moterys ir vaikai. 
''^Parodė ką valgo: į kibirą van

dens su visokiais gyvūnais pri
trupina duonos ir tą putrą srebia. 
Mėsa neįperkama, pieno vai
kams negalima gauti. Daug ne
gerumų vyko dėl jų portugalų 
kalbos nemokėjimo, kuriuos su-

raudą", kurią puošniai išleido 
prel. Karalius. 

Anais laikais ispaniškosios A-
merikos literatūros lietuviams 
buvo visiškai nežinomos, nors 
jos turi labai gerų rašytojų. Tie 
rašytojai vaizduoja mum visiš
kai nežinomą pasaulį, žmogų, 
gyvenanti labai skirtingose ato
grąžų gamtos sąlygose. Todėl iš
verčiau Venecuelos rašytojo Ro
mulo Gallegos romaną "Lauki
nė moteris" ir kolumbiecio Eusta-
sio Riveros "Amazonės džiunglė
se", to meto žymiausiu rašytojų 
geriausius romanus. 

Iki 1958 m. verčiau tik bele
tristiką. Bet tų metų vieną dieną 

savaitraštyje ra-
poetės Gabrielos 

Mistral išverstą eilėraštį, ir po 
kuriuo buvo padėta mano pavar
dė, nors jo aš visai nebuvau ver
tęs. Palyginęs su originalu, radau 
daug netikslumų. Tada aš pats 
jį išverčiau. Nuo to laiko iki da-
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tvarkiau. Tačiau bendra išvada į damas Argentinos užsienių reika-
buvo, kad tai vergija. Vienintelė j lų ministeriui E. Bosch. Jis,pasis 
išeitis — pabėgti. Bet kaip pa- veikindamas ir atsisveikinda 

šiaušias iš Jų buvo Kastantas 
Norkus, Lietuvoje nuteistas 12 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Jis plačiai reiškėsi Buenos Airėse, 
buvo vieno savaitraščio redakto
rius, su kuriuo aš turėjau nema
ža bėdos ir galėčiau apie jį papa
sakoti daug anekdotų. 

1933 m. įsteigus P. Amerikoje 
pasiuntinybę ir uždarius konsu
latą, buvau paskirtas pasiunti
nybės sekretorium ir atsipalaida
vau nuo kounsulinio darbo; ga
lėjau lengviau atsikvėpti, atsidė
ti kultūriniam darbui ir plačiau 
pažinti Argentiną, Urugvajų, Či
lę it Paragvajų. 

Čia negaliu jum papasakoti ką 
nors plačiau apie argentiniečių 
kultūrą, jų uždarumą ir išdidu
mą. Vieną būdingą tokio išdidu
mo pavyzdį aš pats patyriau, at
vykęs į Buenos Aires, prisistaty- j £ a r ^ i š v e r t e s daugiau kaip i 

1000 eilėraščių, kurie sudarytų i 

"Darbininko" 
dau čiliečių 

bėgti iš naktimis sargybinių sau
gomos darbovietės su gausiu bu

mas,, man padavė du pirštu. Aš, 
žinoma, tuo stebėjausi; vėliau sū

riu vaikų? Patariau, nutaikius; žinojau, kad jis visad konsulams 
progą, pabėgti vyrams, paliekant paduoda du pirštus, pasiunti-
moteris ir vaikus, kuriems nieko niams tris ir ambasadoriams vi-
bloga neatsitiks, žinant, kad yra sus penkis. 
kas jais rūpinasi. Ir tikrai, visi Brazilijos užs. reik. ministerijoj, 

vyrų j>abėgo^ ir atvyko ^ į į n o r i n t primatyti s u kokiu parei-
reigūnų, šveicorius visad pasa
kydavo, kad pareigūnas labai u-
žimtas, ar kur išėjęs. Tačiau kar
tu su skrybėle padavus penkinę, 
norimas pareigūnas tuoj atsiras
davo, jei nebuvo kur išėjęs pa-
žioplinėti. Nežinau kaip dabar, 

' bet anų laikų brazilai buvo drau-

40 
S. Paulį. Gavau dvarininko tele 
gramą. Atsakiau, prašydamas iš
leisti moteris ir vaikus. Po savai
tės jos buvo atvežtos į stotį ir 
netrukus atsidūrė S. Pauly. Man 
tereikėjo pagelbėti surasti darbą. 
Netrukus visi jį turėjo ir iš savo 
uždarbio galėjo išmaitinti savo 
šeimas. Tos kelionės proga gale-į giYki," narvui jį' mėgdavo" skeVs-
jau gerai susipažmti su pagnndi- Į g a t v i u o s e užkalbinti gražias mo-
nm Brazilijos turtu — kava. j ter is> t o d e l b s d a v o s u n k u J .a u n u s 

Argentinos ir Brazilijos įstaty- i pareigūnus rasti darbo vietoje 
mai modernūs ir geri, bet jų vyk- Apie juos daugybė anekdotų, 
dymas toli gražu nėra toks. Pa- • Štai vienas toks. Stovi jaunas 
vyzdžiui paminėsiu Šlapelio pa- j brazilas skersgatvy žioplinė-
likimo bylą. Prie* I-jį pas. karą į j damas. Prie jo prieina pokšti-
Argentiną atvykę imigrantai, no- j ninkas ir jam sujaudintu balsu 
rėję įsikurti žemės ūkyje tolimose į sako: "Manueli, ko tu čia žiop-
provincijttse, galėjo pasisavinti • sai, greitai bėk į Nikterojų, tavo 
tiek žemės plotų, kiek įstengė ap- i namai dega, tavo žmona ir vai-
sitverti vielų tvora. Mirdamas' kai sudegs!". Nikterojaus miestas 
Šlapelis, kuris nepaliko įpėdinių, | yra Gvanabaros įlankoje, pasie-
paliko 50,000 ha žemės, 10.000 į kiamas garlaiviu. Manuelis, nu-
avių ir daug kitokio turto. Jis bu- į sipirkęs bilietą, atsisėda ant de-
vo įsikūręs Patagonijoje už 2000 į nio ir ,• vėjelio glamonėjamas, 
km. nuo Buenos Aires. Anais į plaukia į Nikterojų. Atvėsęs, pra 
laikais ten nuvykti ir grįžti rei- deda galvoti. Po velnių! Juk aš 

5 stambias knygas. 
Verčiant atogrąžų šaiių rašy- • 

tojus ir poetus, tenka susidurti su 
įvairiom, kartais sunkiai išspren
džiamom problemom. Atogrą
žų rašytojai ir poetai vaizduoja j 
visiškai skirtingą pasaulį, skir-1 
tingai jaučiantį ir reaguojan
tį žmogų, skirtingą gamtą; vi
som tom skirtybėm atkurti pasi
gendame lietuviškų žodžių ir są
vokų. Ligi šiol neturime ispanų 
ir portugalų žodynų, neturime 
gero sinonimų žodyno, taigi ne
turime būtinai reikalingų prie
monių tam pasauliui atskleisti. 
Reikia didelės kantrybės ir pasi
šventimo toms kliūtims nugalėti. 
Kas skaitė tuos mano vertimus, 
galėjo pastebėti, kad pirmą kartą 
į lietuvių kalbą esu įvedęs naujų, 
mūsų kalboje atitikmenų netu
rinčių žodžių, kaip pvz., pončas, 
kaboklas, mulatas, o taip pat 
daug paukščių, medžių, gėlių ir 
augalų pavadinimų. 

M. K. Čiurlionis nustebino Vakarų Vokietiją 
Parodos aprašų bei muzikinių recenzijų mozaika f 

kėjo 2 savaičių. Aš negalėjau 
palikti konsulato dėl Šlapelio, to 

ne Manuelis, o 2oakinas. Juk aš 
nevedęs, neturiu vaikų ir gyve-

dėl prašiau Argentinos užs. reik į nu Rio de I aneire, o ne Nikte-
min-ją man patarpininkauti. Ji j rojuj. Tai ko aš dabar ten vyks-
pasiūlė paimti vietos advokatą,; tu? Nusispjovęs, bėga prie išėji-
kuris tą bylą vestų, ir rekomen- mo, bet garlaivio nesustabdysi, 
davo vieną. Aš sutikau. Netrukus Reikia plaukti iki galo ir grįžti, 
gavau iš jo pranešimą, kad teis- j Brazilų naivumas — vienas jų 
mas paskyrė laikiną administra- Į būdingų bruožų, 
torių, su 1000 pezų alga (tais lai 
kais 4000 litų). Po pusmečio ga
vau žinią, kad tas adminstrato-
'rius vagia ir išparduoda Slape-
ik> turtą. Pareiškiau protestą mi
nisterijai. Jis buvo nušalintas. 
-Bet ir kitas panašiai elgėsi. Ga
liausiai nebeliko nė 10.000 avių. 
Byla tęsėsi kelerius metus ir pasi
baigė tuo, kad Šlapelio turtą pa
siglemžė advokatai, administra
toriai, ir tiek buvo gerai, kad 
Konsulatui nereikėjo primokėti. 

Prie visų Šitų nemalonių iš
gyvenimų dar turiu pridurti, 
kad mano kaip konsulo, o vėliau 
kaip Pasiuntinybės sekretoriaus 
padėtis buvo susijusi su Lietuvos 
politine santvarka ir mūsų pilie
čių dalies išimtina padėtim. Bu
enos Airėse, Montevideo ir Sao 
Pauly buvo leidžiama ne tik ko
munistų, bet ir šiaip tuometinei 
tautininkų vyriausybei nepalan
kūs laikraštėliai. Jie visaip nieki
no Lietuvos, anot jų, fašistinę 
vyriausybę Konsulas buvo, jų a-
kimis, fašistų atstovas, todėl sa
vaime paniekos vertas žmogus. 
Nors jų įtaka ir nebuvo didelė, 
bet klaidino žmones 
darbą. Inteligentų kaip ir nebu
vo, mokytojus ir kunigus reikėjo 
atsikviesti iš Lietuvos. Buvo at
bėgusių iš Lietuvos įvairių nusi
kaltėlių, pasisavinusių valstybi
nių įstaigų pinigus, tikrų krimi
nalistų, kurie irgi prisidėdavo 
prie nuotaikų drumstimo. Gar-

— Esate taipgi laikraštinin
kas — žurnalistas. Kokios perio
dikos sritys čia Jus domino? 

— Daugiausiai domino kultū
rinės bei literatūrinės temos. Jo
kių ypatingų laimėjimų nebuvau 
pasiekęs, nes nepriklausomybės 
pradžioje buvau per jaunas ir ne
turėjau reikiamo patyrimo ir lai
ko. Gyvendamas P. Amerikoje, 
jau rašydavau žurnaluose "Nau
joje Romuvoje", "Židinyje", o 
taipgi ir kituose laikraščiuose a-
pie ispanišką ir atogrąžų pasaulį. 

— O kaip su vertimais, kurių 
Jūsų plunksna ir ligi Uol neap
leidžia? 

— Daugiausia verčiu iš ispa
nų ir portugalų kalbų, nes tos j 
literatūros mažiausiai mūsuose 
žinomos. Kiek mažiau verčiu iš 
italų ir prancūzų, nes Prancūzi- i 
ja ir Italija daugiausia yra visų 
lankomos bei pažįstamos. 1930m. 
Iš rusų kalbos išverčiau Valeri-
jano Cudovskio plačią studiją a-; 
pie M.K. Čiurlionį ir jo kūrybą, o 

ir siTnkIr^.taip ^ i r k i t ą ' k i e k š a i p e s n e 
Makovskio, kunos buvo at
spaustos "Židinyje". Tais laikais 
čiurlioniškųjų studijų nes beveik 
neturėjome, ir išverstosios labai 
prisidėjo prie Čiurlionio garso pli
timo žmonėse. Prieš porą metų 
iš lenkų kalbos išverčiau Kra
ševskio epinę poemą "Vitolio 

— Kurie yra vėliausi Jūsų šios 
srities darbai? 

— Esu pasiryžęs ir tikiuos iš
tesėsiąs duoti geriausių ispanų be
letristikos ir naujosios ispanų po
ezijos antologijas, o taip pat ispa
nų Amerikos rašytojų novelių ir 
poezijos antologijas. Ispanų Ame
rikos novelių antologiją "Pietų 
Kryžiaus padangėje" jau seniai 
yra išleidęs "Draugo" lietuviš
kos knygos klubas, o dabar bai
giama spausdinti ir poezijos an
tologiją, į kurią sudėti 18 šalių 
70 poetų 400 eilėraščių. Irgi įpu
sėta rinkti ispanų 23 rašytojų 31 
novelės antologija. Kadangi il
giau teko pagyventi Brazilijoje ir 
ne kartą lankytis Portugalijoje, 
esu paruošęs abiejų šalių naujo
sios poezijos antologijas, kurios 
nežinau kada išvys dienos švie
są? 

"Daugelį kartų esate buvę įvai
rių literatūriniu premijų bei kon-

Nuo rugsėjo 3 iki rugsėjo 28 d. 
Vakarų Berlyne, Charlottenbur-
ge vykusi M. K. Čiurlionio pa
veikslų (tikrų originalų, ne 
kokių reprodukcijų) paroda jau 
praeityje. Vis dėlto tai buvo įvy
kis, kuris lietuvių dailės ir apla
mai kultūros istorijoje negalės 
būti pamirštas. Pirmą kartą to
kiu skaičiumi (36 paveikslai) 
Čiurlionis pajudėjo iš Lietuvos 
— iš Kauno Vakarų kryptimi. 
Ir kai šiandien jau galima bent 
greitosiomis ir provizoriniai ap
mesti berlyniškės parodos įspū
dį ją mačiusių ir gausioje vokie
čių spaudoje aprašiusių akimis, 
tai širdį apima ne tik džiaugs
mas, bet ir graudumas. Kur šian
dien pasaulinio meno pakopose 
stovėtų Čiurlionis, jeigu šio 
šimtmečio pradžioje Čiurlionio 
darbų parodos būtų įvykusios 
ne tik Rusijoje —Peterburge, bet 
ir Paryžiuje, tame pačiame Berly
ne bei kituose Vakarų Europos 
meno centruose! Net ir Nepri
klausomybės laikais parodyti Va
karų Europai visos parodos ap
imtimi Čiurlionio originalai tik
riausiai jau tada jį būtų įrikiavę 
į visur ir visada matomų didžių
jų jo amžininkų grandinę. Buvo 
prarasta ištisi dešimtmečiai, tik 
mums patiems narciziškai į Čiur
lionį įsižiūrėjus. Tačiau šiandien 
jau galima tarti: geriau vėliau, 
negu niekad. 

O ta vakarietiškoji Čiurlionio 
odisėja prasidėjo, galima sakyti, 
tik išeiviškaisiais pokario metais, 
kada Aleksis Rannitas savo vokiš
kais ir prancūziškais raštais va
kariečiams pakišo diskusinę tezę: 
Kandinskis ar Čiurlionis buvo 
pirmasis abstrakcionistas? Nuo 
tada Čiurlionio pavardė pradėjo 
vis ir vis išnirti meno leidinių 
puslapiuose. O štai dabar jau ir 
visa paroda Vakarų Berlyne. Gal 
šiuo metu per daug ir nereikia 
gilintis į jos čia atsiradimo deta
les, tačiau kai ko vis tiek negali
ma nesuminėti, būtent — vieaos 
pavardės, be kurios vargu aT Čiur
lionis būtų pasiekęs Berlyną. Ir 
tai yra, kaip iš Aleksio Rannito 
kaligrafiškos ir viešos padėkos 
čia matome, Christiane Bauer-
meister, vokiečių meno ir litera-

dos aprašai 40-tyje laikraščių 
bei žurnalų. Vargu ar kuris kitas, 
kad ir labai žinomas dailininkas, 
kaip, sakysim, Matisse ar Picasso, 
galėtų šiandien k/> nors daugiau 
tikėtis. Jie aplamai jau yra visų 
pažįstami, su jais jau apsiprasta, 
o Čiurlionis publiką ir menolo-
gus traukė ne tik savo garsu, bet 
ir savo nežinomybe. Paliekant 
nuošaly tokias nereikšmingas už
uominas kaip ne visai geras paro
dos apšvietimas ar dar vienas ki
tas techniškasis trūkumas, pati 
Čiurlionio kūrybos esmė visų ra
šiusiųjų užgriebta labai teigia
mai, tiesiog su nuostaba ir su ap
gailestavimu, kodėl taip vėlai, ko
dėl tik dabar-.. 

Toliau čia norime tik suregist
ruoti mūsų turimos spaudos pa
vadinimus bei datas, kur, kada ir 

tūros istorikė. Pat*Ran^tas-p* " £ g * £ £ $ r a š o m a v o k i e c i u a p i e 
vo pakviestas atvykti Berlymtn 
parodos proga dalyvauti su kitais 
čiurlionistais bendrame simpoziu
me ir skaityti paskaitą apie Čiur
lionį Berlyno universitete. Alek
sio Rannito dėka mus pasiekė di
delis glėbys vokiečių spaudos iš
karpų, kur yra minima bei meno 
kritikų recenzuojama berlyniš
kė Čiurlionio darbų paroda ir 
užsimenami koncertuose atlikti 
Čiurlionio muzikiniai kūriniai. 
Visus atsiliepimus suregistruoti 
yra be galo sunkus darbas. Pa
čiam Rannitui yra žinomi paro-

čiurlionį šios Berlyno parodos 
proga. Vienur kitur pateiksime 
nors ir trumputę frazę bei aprašo 
mintį iš minimų straipsnių. Vi
sa tai čia rikiuojama rugpjūčio ir 
rugsėjo mėn. dienų chronologi
ne seka. 

• B. Z. (Beriin), 79. VTfl. 2. 
spausdina anonsinę parodos in
formaciją, uždedamas antraštę: 
"Der Mann, den keiner kennt" 
(Žmogus, kurio niekas nežino). 
Suminimi kai kurie Čiurlionio 
gyvenimo faktai, jo tapybos cik

lų muzikiniai pavadinaimai ir 
kūrėjo žingsniai nuo muzikos į ta
pybą. Informacija nepasirašyta. 
Pridedama ir įprastinė, pusiau 
profiliu, Čiurlionio nuotrauka per 
vieną skiltį. 

• SPANDAUER VOLKS-
BLATT (Beriin; 79. Vm 3. duo
da dpa pasirašytą informaciją 
antrašte "Festwochenausstelung 
ueber Čiurlionis". Pridėta ir ta 
įprastinė, pusiau profiliuyČiurlio-
nio nuotrauka (per vieną skilti). 
Minint jį kaip muziką ir tapyto
ją, yra ir toks sakinys: "Pirmus 
nerealiuosius paveikslus Čiurlio
nis sukūrė dar prieš Kandinskio 
įvestą abstarkeionistinio meno 
epochą". 

• BERLINER MORGEN-
•VCįfP, 79. Vffl. 25 Gana ilgas, 
trijų kolumnų straipsnis, rašy
tas Martha Christine Koerling: 
"Ein Doppelttalent als Malei 
und Komponist neben flinkfing-
ringen Solisten von VVeltruP. 
Pridėta ir ta pati įprastinė Čiur
lionio nuotrauka. Daugiau dė
mesio skiriama visai šių metų 
Berlyno festivalio muzikinei pro
gramai, ypač išryškinant tarp ki
tų Čiurlionio įnašą. Stabtelėja
ma taipgi prie Čiurlionio ir Kan
dinskio tapybinės analogijos. 

(Nukelta į 3 pusi.) 

kursų jury komisijų narių. Saky
kite, kas "paslaptingo" vyksta jų 
posėdžiuose?. 

— Teisybę sakant, jury komisi
jose nieko paslaptingo neįvyksta. 
Kaip įprasta, pasiginčijama dėl 
vieno kito autoriaus, jo knygos 

ar rankraščio. Mano dalyvauto
se komisijose neįvyko nė vieno 
aštresnio susidūrimo, viskas iš
sispręsdavo atviru ar slaptu bal
savimu, mažumoje likusiems ne-
protestuojant 

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
vertintojų kompetenciją!? 

— Mažai turime kvalifikuotų 
kritikų. Sudarant komisijas, daž
nai kyla sunkumų, nes ne visi 
kviečiamieji ir labiausiai kvalifi
kuoti sutinka jose dalyvauti Lie
tuvių rašytojų draugijos kasmet 
sudaroma jury komisija iš drau
gijos narių. Kadangi vienam 
mieste jų nėra daug, tai pasirin
kimas ribotas. Kai būna kelios 
geros ar apygerės knygos, ne
lengva nuspręsti, kuri geriausia. 
Kartais gali nulemti ir asmeni
niai motyvai. Gali būti įtakų ir 
iš šalies. Anksčiau LRD-ja ge
riausią metų knygą išrinkdavo 
visų jos narių balsavimu, bet šis 
būdas irgi ne visada buvo sėk
mingas. Kartais nulemdavo na
rių simpatijos autoriui, o ne ge
riausiai knygai. 

"Draugo** romano premijai 
skirti komisija sudaroma nebūti
nai iš rašytojų, ir kasmet vis ki
tam mieste Čia kildavo sunku
mų, kai iš atsiųstų rankraščių ne
būdavo nė vieno tikrai verto pre
mijos, o taisyklės reikalavo būti
nai premiją skirti Vėliau kritika 
išpeikdavo premijuotą romaną. 

Bet vertintojai čia nekalti, nes jie 
turėjo rinktis iš silpnųjų geriau
sią. 

"Draugo" romano komisijas 
sudarant vis kitam mieste, tuo 
naudojasi silpnų ir ne kartą at
mestų romanų autoriai, kurie sa
vo laimę mėgina vis kitoje komi
sijoje, tikėdamies laimėti. Ne kar
tą tuo įsitikinau, kai po kelerių 
metų dalyvaudamas komisijoje, 
gaudavau seniau skaitytus rank
raščius. 

— Kokios čia patirtys ypač į-
sirėiė atmintin? f 

I 
— B "Draugo" romano jury 

komisijos anekdotinio pobūdžio 
prisiminimų galiu paminėti vie
ną, kai kartą pasitaikė labai skir
tingas istorinis romanas. Visi 
spėliojome, kas gali būti jo au
torius. Vienas komisijos narys 
tvirtino, kad tai tikriausiai Jo
nas Aistis, nes jis girdėjęs, kad 
Aistis rašąs istorinį romaną, ant 
grindų atskleidęs storus istorinius 
foliantus. Kai buvo nutarta jį 
premijuoti, atidarius voką, pasi
rodė, kad jc autorius Juozas Kra-
likauskas, o romanas busimos 
mindauginės trilogijos I dalis. 

Po kiek metų susidūrėm su ro
manu, kurio turinį sudaro jau
navedžių išgyvenimai, belau
kiant pirmo kūdikio. Motina 
nėštumo metu vartojo tolemido 
miego piliules, dėl kurių kūdikis 
galėjo gimti vienarankis, viena
kojis ar su kitom kokiom ydom. 

• -

Daugelis spėliojo, kad tokia^e-
ma romaną tegalėjo parašyti tik 
jaunas rašytojas ir iš kalno 
džiaugėsi atsiradusiu nauju ta
lentu. Atidarius voką, visli nu
stebimui, pasirodė, kad Jtti 
Jurgis Gliaudą ir jo romanas 
"Delfino ženkle". •:»,}, 

— Kaip ir kokiu būdu, ji 
nuomone, reikėtų sudaryti 
kiais atvejais premijų skyrimotlt-
teratūrines komisijas? 

— Mano manymu, būtų (ge
riausia sudaryti pastovias lie
tuvių rašytojų draugijos $•& 
"Draugo" romano jury komisi
jas, ne vienkartines. Ir įr.jts 
kviesti pasižymėjusius kritikos, 
tikrus akademikus, kaip tai prak
tikuoja daugelis Vakarų EuropSi 
institucijų ir leidyklų. Tokių ko
misijų nariai galėtų gyventii$d-
sai skirtingose vietose. Komistįfis 
gali būti sudaromos ir ii trijų, 
o ne iš penkių narių. Jie saw> 
nuomonę bei motyvus gali pa
teikti raštu. Tada atpultų komi
sijų nekompetentingumo priekaiš
tai ir nuolatinis rūpestis, hm Ar 
kaip sudaryti reikiamą jury Nb»-
misiją. Tačiau turint tokias kom
petentingas jury komisijas, uatgii 
ar bus išvengta priekaištų, kad 
ne pati geriausia knyga buvo 
premijuota. Neretai ir geriausi 
kritikai suklysta ar padarcr Šajft-
kus sprendimus, kaip tai rodo net 
Nobelio literatūros premijų įky
rimo praktika, l !R 
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-«w • DER TAGESSPIEGEL 
(Serlin), 79. VIII. 31. spausdina 

I n e pati ilgiausią vokiečiu spau
doje straipsnį apie už keliu die
nu atidaromą Čiurlionio parodą, 
straipsnio autorius — Heinz 
jflnff. Rašte daug detaliu iš 
Čiurlionio gyvenimo, rašoma 
apie muzikos ir tapybos santyki 
Čiurlionio paveiksluose, aptaria
mai abstarkeionizmo problema 
'ryšium su Kandinskio ir čiurlio-
nfc* kūryba, tvirtinant, kad Kan-
liinskio esama daugiau formalis
to, kai tuo tarpu Čiurlionis yra ir 
mmtytojas. Parodos atvežimo 
-Bąrlynan proga daugiausia nuo
pelnų skiriama ir A. Rannito ka
ligrafiniu viešu laišku šiandien 
čfe pabrėžiamai Christiane Bau-
•rmeister. Rašoma: "Už šią nuo
stabią dovaną iŠ Kauno visu pir
am dėkojame Christiane Bauer-
-mdster, kuri su savo bendradar
be dr. Viola Stephan visu tuo rū-
•piaosi ir ilgą kelią, paraidžiui at-
•radanti negalimu, padarė gali-
tBu*. Straipsnis pavadinus "Die 
•ftapfindung als Sensation" (At-
miimas kaip sensacija). Laikraš
čio puslapis iliustruotas per dvi 
tktttfs Įdėtu M. K. Čiurlionio dar
ia "Žalčio sonatos" allegro. 

i^rt 

- -T* PER ABEND (Beribi;, 79. 
Vm. 31 Philip Peter Schmidt 
straipsnis pavadintas "Maerchen 

der Nacht" (Nakties pasakos). 
Straipsni puošia ir dviejų skil
čių Čiurlionio "Zodiako ženk
lu" ciklo paveikslas "Skorpio
nas". Labai poetiškai aprašoma 
žvaigždynais ir pasakomis per
sunkta Čiurlionio kūryba ir dai
lininko pokalbis su ne šiuo pa
sauliu. Užsimena, kad ir Kandins-
kiui Čiurlionis buvo žinomas. 

• SPANDAUER VOLKS-
BLATT, (Berlin), 79. DC 1. Juer-
gen Beckelmann straipsnis "Bil-
derwelt mit Muzik durchwoben" 
(Paveikslu pasaulis, peraustas 
muzika). Pridėta ir Įprastinė 
Čiurlionio nuotrauka (per vie
ną skilti). Grožėjantis, rašoma 
apie Čiurlionio sonatų ciklus, 
apie "Pasaulio sukūrimo" ir "Zo
diako ženkly" ciklus. Aptariami 
pavieniai paveikslai, išskirtinai 
pabrėžiamas "Rexw. 

• AUCSBURGER ALLGE-
MEINE (Augsburg), 79. DC 1. 
"Maller und Komponist zugleich" 
(Dailininkas ir kompozitorius 
kartu), taip pavadina savo straip
snį Liselotte Mueller. Pradeda, 
tardama: "Juroje paskendę 
žvaigždės ir miestai: mažučiai 
laiveliai besisūpuojantys ant pu
tojančiu vilnių; figūros, pirami
dės, uolos, laiptai, bokštai — vis
kas besiveržią padangėsna...". Pri
pažįstant Čiurlionį abstrakcio-

nizmo pirmūnu, straipsnis bai
giamas: "Spalvų potėpiai paveiks
luose yra taip vienas ant kito už
dėti, lygiai kaip muzikoje vienas 
kitą sekantys tonai". 

• BERLINER MORGEN-
POST (Berlin), 79. DC 2. Pusla
pis iliustruotas per tris skiltis duo
dama viena Čiurlionio triptiko 
"Raigardo" dalimi Peter Hans 
Goepfert raštas su tokia antraš
te: "Die Geheimnisse der Engei 
im Kosmos gemalt" (Angelo pa
slaptis, nutapyta kosmose). Pri
menamas "Blaue Reiter" daili
ninku grupuotės domėjimasis 
Čiurlioniu ir Sergej Diagilevo 
noras angažuoti Čiurlionį savo 
pastatymu scenovaizdžiams, Ro-
main Rolland'o susižavėjimas 
Čiurlioniu ir skulptoriaus Jacąues 
Lipchitzo pasididžiavimas, jog ir 
jo tėviškė yra ta pati kaip ir Čiur
lionio — Druskininkai. Sakoma, 
jog Čiurlionio kūryboje "nėra jo
kiu sienų tarp gyvenimo ir mir
ties, o taipgi tarp pasakos ir tik
rovės". 

• DER SPIEGEL (Humburg), 
79. DC 3. informuoja apie vyks
tančią Berlyne Čiurlionio darbu 
parodą, statydamas klausimą: ar
gi vėl reikės perrašyti modernio
jo meno istoriją? Aprašomas 
Čiurlionio kūrybos simbolinis ir 
kosminis pobūdis, užsimenamas 
ir Kandinskio — Čiurlionio pir

mumo klausimas abstrakcioniz-
mo raidoje Nepasirašytas straips
nis iliustruojamas Čiurlionio "Pi
lies pasaka" (per 2 skiltis). 

• SUEDKURIER (Konstanz), 
79. DC 3. Su nedideliais pakeiti
mais bei papildymais yra tas pats 
Liselotte Mueller straipsnis, kuris 
jau buvo atspausdintas 79. DC 1 
"Augsburger Allgemeine" pusla
piuos. Tik čia (Suedkurier) dar 
pakeista ir jo antraštė: "Musik — 
in Malerei ueberzetzt" (Muzika, 
paversta tapyba). 

• MTITELB AYERISCHE ZEI-
TUNG (Regensburg), 79. DC 4. 
„Ein Grenzgaenger wird wieder-
entdeckt". Antrinė antraštė: Der 
Litauer Čiurlionis — ein Vor-
laeufer der Abstrakten Malerei" 
(Lietuvis Čiurlionis —abstrak-
čiosios tapybos pirmūnas). Pa
minima, kad Čiurlionis abstrak
čius paveikslus nutapė ketverius 
metus anksčiau negu Kandinskis. 
Tačiau prileidžiama, jog yra ne
lengva aiškiai nuspręsti, ar šie 

Čiurlionio paveikslai yra labiau 
abstraktai ar tik simbolinio pobū
džio kompozicijos. Kalbama apie 
Čiurlionio „Žalčio sonatą", .Jū
ros sonatą", ''Zodiako ženkly" 
ciklą, "Raigardo" triptiką. Rašo 
Ingvelde Geleng. 

• NEUE OSNABRUECKER 
ZETTUNG (Osnabruck), 79. DC 
4. Antraštė: "Der erste abstrakte 
Maler?" (Pirmas abstraktusis ta
pytojas?). Antrinė antraštė: "Un-
gewoenliche Festivaleroeffnung 
mit Čiurlionis in Berlm" (Nepa
prastas festivalio atidarymas su 
Čiurlioniu Berlyne). Informaciją 
pasirašo Ingvelde Geleng. Maž
daug tas pat, ką f ngevelde Ge
leng rašo ir tos pačios dienos jau 
minėtame "Mktelbayerische Zei-
ung" laikraštyje. 

• DER TAGESSPIEGEL, 
(Berlin), 79 JX. 5. Straipsnuio ant
raštė: „Der Maler—Komponist" 
(Tapytojas — kompozitorius). 
Rašo Gottfried Eberle Tai ry
šium su Čiurlionio paveikslu pa
roda girdėtos Čiurlionio muzikos 
aptarimas, pripažįstant jai gra
žias lietuvių liaudies dainų už
uominas, lyrizmą, bet šiaip gero
kai įtakojamą kitų pasauliniu 
kompozitorių. 

• SPANDAUER VOLKS-

-

niaus styginio kvarteto pasiro
dymą Berlyne Čiurlionio parodos 
proga. Recenzijos antraštė "Pro-
ben aus dem Musik—Schaffen". 
Girdėtuos Čiurlionio kūriniuos 
nieko ypatingai naujo neranda
ma, atsekamos Ravelio ir Debus-
sy įtakos. Tačiau paties styginio 
kvarteto grojimas, sakoma, labai 
respektuotinas (sehr respektabel). 

• BERLINER MORGEN-
POST (Berlin;, 79.DC5. Vilnie
čių stygininkų koncerto Čiurlio
nio parodos proga Įvykusio Ber
lyne, recenzija. Antraštė: „Multi-
talent aus Litauen: Čiurlionis". 
Pasirašyta inicialu — w. — Kon
certe, tarpe kitų, buvo grojami 
ir Čiurlionio kūriniai. Anot re
cenzento, 27 metų Čiurlionio 
veikalai nieko išskirtinai naujo 
neparodo, tačiau pasižymi kūry
bos formaliu atbaigtumu. j 

• 
• SrUTTGARTEN NACHr 

RICHTEN rStuttgart), 79. DC 
6. Apie Čiurlionio parodą Berly
ne rašo Andreas — Christian 
Arndt. Antraštė: "AbbHder einer 
kosmischen Ferne" (Kosmines 
tolumos paveikslai). Antrinė anfr-
rašte: "In der Charlottenburfar 
Orangerie: Mykolas Konstantai 
Čiurlionis wiederentdeckt" (Char-

B1ATT (Berlin), 79.DC5. Hans- lottenburfo Oranžerijoj© M * 
Joerg von ]eat recenzuoja V>1-' (Nukelta | 4 pvL) 

i 

• i M 
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Kuprevičių koncertas 
DARIUS LAPINSKAS 

Programa: Sonata smuikui ir for- mo. Tai ypač išryškėjo, prisime- | 
tepijonui No. 1. Op. 75 - C. Saint- n a n t > J^J ^l i a ^ i ^ s m u įkas y- i 
Saens; Arioso - J S. Bach; Ssher- ra t$ ekspresyviausias instru-
zo iš sonatos d-mol smuikui ir fone- . ^ , „. . _, . i 
pijonui - J. Gruodis; Aretuzų fonta- m e T l t a h Gf.!, s i e V!SI.. trukumai j 
nas - K. Szymanovvski; ispanų šokis, pasitaikė ael repeticijų stokos,; 
£ "La Vida Breve" — Manuel de Fal-! gal ir pati fortepijono partija ' 
lt — Kreisler; Scherzo cis-mol. Op. \ perkrauta, o gal kaltas ir pats | 
$ ir Šeši etiudai - F. Chopin; Ištrau-1 veikalo pasirinkimas? Kodėl visi 
bot iš suitos "Tombeau de Couperin" į iy r in įa i tenorai nori dainuoti 
*- M. Ravel. 

1 

?£Dar vis tęsiasi saulėtos rudens 

"Othelo"? Kodėl?... 

Antrasis smuikininkės išėjimas 
scenon buvo daug įspūdingesnis, 

fienos, — nesibaigia ir sekma-Jos švelniai dainuojantis J.S. Ba-! 

Steninių popiečių koncertai Jau- Į ch'o "Arioso" paskleidė salėje be ; 

ntmo centro Didžiojoje salėje, j laikę ramuma, tą ramumą, ku 
Chicagoj. Tikėkimės, kad jieįrios joks kitas kompozitorius ne-į 
nesibaigs su gražiu rudens oruj gali taip sukurti, kuri taip reikalin-į 
išvystys tam tikrą tęstinumą. Te-!ga mūsų laikams. Čia solistė, at-
būnie penktadieniai — kultūri- j rodė, užmiršo viską ir tik daina-
nėms vakaronėms, šeštadieniai -! vo. Dar norėjos prašyti: "Dau-
pasilinksminimams, o sekmadie-'giau, daugiau..." Tačiau progra-
niai — koncertams. O kad gerą ima išspausdinta — sekantis kū-
muziką mylinčios publikos yra, irinys J. Gruodžio "Scherzo". 
parodė ir šis Elenos Kuprevičių-' Xors Gruodžio stilius ir nėra per 
tės ir Andriaus Kuprevičiaus,daug originalus, nors jo kūriniai 
koncertas, kurį surengė "Margu- j parašyti nepatogiai ir smuikui, I 
tis", vadovaujamas nenuilstan- \ ir fortepionui, ir balsui, tačiau už i 

Čiurlionis vokiečių spaudoje 

M. K. ClurUoolB 

i 

Pilis. Pasaka 

Nauji eidiniai 
proza; Pokalbis su Ginzburgu; 
K. Sajos ir V. Petkevičiaus kny-

Įgos jaunimui 

• ATEITIS, 1979 m,, Nr. 6. 

• LIETUVIŲ DIENOS, 1919 
m, Nr. 6. Redaguoja redakci-

CHRONICLE OF THE n e kolegija. Leidžia ir adminis-

(Atketta i S pmL) 
kolas Konstantas Čiurlionis vėl 
atrastas). Rašoma, kad pa
saulis penkiasdešimt metu apie 
Čiurlionį nieko nežinojo kaip tik 
tada, kada Kandinskio našlė Ni
na garsino savo vyrą, kaip ab-
strakcionistinio meno pradinin
ką. Anot recenzento, Čiurlionio 
paveikslai yra nebaigti ir neuž
baigiami, juos reikia žiūrovui at-

, j rasti ir išmąstyti, nes tai yra mąs-
į tymo paveikslai; jie neturi nei 
i pradžios nei pabaigos; Čiurlionis 
j neatstovauja kokiai nors epochai, 

4 jis yra vienintelis. 
Į I 

• DIE WELT (Berlin), 79. 
DC 6. Taipgi viena iš recenzijų, 
kuriomis buvo sutiktas valstybi
nis Čiurlionio vardo Vilniaus 
styginis kvartetas, koncertavęs 
Berlyne. Koncertan buvo įterpta 
ir Čiurlionio kūriniu. Recenzi
ją rašo Wolf Zube. Antraštė: 
"Mageres vom merkvvuerdigen 
Maler - Musiker". Atkreipiamas 
dėmesys į pagrotąjį Čiurlionio 
"Kvartetą", kuriame užčiuopia
mi lietuviu liaudies melodijų 
atgarsiai. 

- ' • L- L • • • • • • , ™ • «i. V • •„ -i- Ateitininkų Federacijos leidžia- CATHOUC CHLRCH IN U - truoia Antanas F Skirius Re
čio ir kiekvienenais metais ne.viso to slepiasi tvirta, gili asme-1 . * . , ._, v * .», _ _ _ _ , . . __ __ ___ , ^ trųoja Anianas *. OKITIUS. Ke

rnas katalikiškos - lietuviškos Į THUTNLA, NO. 33. Translated • dakci jos ir administracijos ad-
kiek nesenstančio impresariojnybė, kuri tiesiog priverčia tave 
Petro Petručio. ; paklusti jos užmačioms, o kai pa-

v „ -• J • • - • - »•'siklausai galutinio rezultato,esi Koncertą pradėjo smuikininke , . . _ , , , , . _ . ' _., v ^...-/. , : laimingas, kad paklusai. Elena Elena Kupreviciute su nelengva, v x - . - »vi m . SJT r . r, .Kupreviciute atliko sią vieną so-daug ištvermes ir jėgos reika- ? . . . . . . . . , . 
laujančia C. Saint-Saens Sonata fe d a l ' ^ T S ^ ^ 

' . , . . , .. . . . _ :uzsimoiimu —'—-J-—- *--smuiKui ir fortepijonui. Šios ru- ' 

orientacijos mėnesinis žurnalas 
Vyr. redaktorius — kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, 850 Des 

by: Vita Matusaitis. Transla-
tion Editor: 

resas: 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA 90029. Metinė pre-Rev. Casimir Pu 

gevičius. Published by the Li- j numerata — 15 dol 
Plaines Ave., Apt. 409, Forest | thuanian R. C. Priests' Leagueį 
Park, IL 60130. Šį numerį re- of America, 351 Highland Blvd. I • SKAUTU AIDAS, 1979 m. 
dagavo ir išdėstė Saulius Kup- Brooklyn, N. Y. 11207. ! birželio mėn. Lietuviu skautu 
rys. Administruoja Juozas Po-
likaitis, 7235 So. Sacramento 
Ave., Chicago, IL 60629. Meti-1 ]' ***• *odilo mtorrftto. Lei-
nė prenumerata - JAV ir Ka- ? i a Viewpoint Press, Inc. 6821 

7 doL, 

mėnesinis žurnalas. Leidžia LSS 
• .AKIRAČIAI, 1979 nu, Nr. j Tarybos Pirmija. Redaguoja Juo-

sukurdama žais 
minga nuotaiką. Taip būtu ma-sies muzika, parašyta gaivahn-l, , .TvT.. . ~, ,«. . . . . _ , . _ ° . . i lonu buvę išgirsti visą Gruodžio gai įsisiūbavusios romantines e-- , ft j . . . ... 

ros viršūnėje, (žinoma ne kvali- f n a t J . Pr0gramOS Pradzl0>e- K ^ 
tatyviniai kalbant) reikalauia il\įs k u r m yJ. Pr?fam°>e ~ K- - F — « - - « - - --7 - t • • ; J - J I - i —V I Szymanovvskio Aretuzų fonta-Į nadot — 9 doL, kitur smuikininko didelio skambaus, '„ , . , H.... _. . J . „ ! _ . , _ 
tono, plataus vibrato, (kaires"" ^ ka,P g e r a s . l e n k l s k a s a" 2 £ . Amerikoj - 5 dol. Pa
rankos j-udinimas, grojant ilges- n e k d o t a s ~ k,U0 «enau Par>asa-,brėžUnos šio numerio temos: 
nes gaidas) ir ryškaus p o r t a / ^ ^ tuo kvaihau anekdote vaiz- Prof. Prano Dovydaičio pasku-
mento (girdimas slydimas tarpe ? U O j a m a į . l e n k a s a t ,?d o ,: R e i k e-įt inės dienos; Pamokslas, pa*a-
dviejų atokiau nuo viena kitos e- | t ų s u r a n k l 0

j
t l ^ f š l ° kompozi-į k y t a s k u n , K Garucko laidotu-Į N u m e r * o stambmenos: Jspu- Vandos Aleknienės paroda. Pa

šančių gaidų) - trumpai tariant, į I ° n a u s f , d a s , r ^ s u d e « i n U ' ° | vėse; Atsinaujinimo sąjūdžiai; ^ *. ^ ^ ^ 8 t u d i W kon-1 tys geriausieji jos tapybos dar-
didelio romantinio gesto. Elena! »%*>. k u » e ™** atmintina^; J Petkaus f e r e n c l £ * «^«JoJe; Pogrindi- bai yra tie. kuriuose nerandame 
Kupreviciute - graži, liekna mo- = u z d u o tJ. . u z m a i *»* vaistu, kad ^ f f k o ^ « * / ^ t k a u s j n i n k ų ž v i l g 8 n i s j a t e i t i e 8 U e t u . m u m a ^^IDO daikto, 

So. Maplewood Ave., Chicago, 
IL 60629. Redaguoja Redakci
nė komisija. Administruoja K. 
Avižienis. Metinė prenumerata į S dol 
— 8 doL 

zas Toliušis, 7220 S. Califomia 
Ave., Chicago, IL 60629. Admi
nistruoja Malvina Jonikienė, 6346 
S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629. Metinė prenumerata — 

•rr, tui lieknas rankas ir liek-j fugan^ioji jaunųl"u smuikininkų i išlaisvinimą; dr. A. Damušio, v ą ; R. Misiūno įspūdžiai ii Ki-; bet kurių kompozicija, spalva ir 
nus pirštus, Jai reikia daug j ^ . . ^rta butų apsaugota nuo valan-

; dv, dienų, savaičių, mėnesių mc-
laiškas jaunimui. nijos; Pereitų metų išeivijos 

Vandos Aleknienės paroda 

stangų, kad išgautų didelį toną. rr.mm9T' 11' " ' * . ^ ? t r : 
Vietomis tai pasiseka, pagreiti- i k m , m o s l . *> Jecbngkai labai 
nant smičiaus slinktį ar panau-s s u n k ' a i » P«5matmai parašyto 
dojant daugiau spaudimo. Ta-į m . u z , k m , ° | l a m š t 0 - f" k u t , n y s : s 

čiau pirmuoju atveju nukenčia ^ n ^ i " " i r T 2 ^ w v ' , 
paskutinioji frazės gaida, ar gai- F a l l a ^.V»da Breve' (Kreisle-
dos (per tyliai, ar per trumpai r.IQ P 6 ™ 1 ^ smuikui ir forte-, Ugi S i o l Vandos Aleknienės! Parodoje daugiau kaip 30 ta-
grofamos) gi antruoju a t v e j u l ^ ^ ' J ^ ^ C ? ^ ** * * • Chicagoje matydavome I pybų. Kataloge irašyta 25 pa-
sustmgsta dešiniosios rankos ne- * « ! d S S i n « r L ^ - « t ^ ** i v a i r i 0 8 e bendrinėse čikagie-1 veikslai. Keliais darbais paroda 
šas, ir jo judrumo pasigendama ™ » » ^ T S ^ J ^ ™ * čhj ir kitų dailininkų parodose. | papildyta, katalogą jau atspaus-
šokinėjančio smičiaus (bouncmg • J" ^Iv^Js^^imas si" J i n a i 8 a v 0 ^ ^ ^ ^ ^ Parodos dinus. Dailininkas J. Račkus ka-
bovv) pasažuose. Be to, P « ^ į t u a c i i a i Forteniione buvo naši- vU nesiskubindavo surengti. Ta- talogo įvade Vandą Aleknienę 
w tL T ^ ZŽZ£L*£U™**™ kažko panašaus į sTai- « « *&** ^ *** tik šiaip priskiria prie abatrakčiųjų eks-
blos^ani 'v^oz^nl Lūdi ^ i u s brūkštelėjimus per gitaros ^ ™*^jiškas žaidimas, išsi- preaionistų. Tai verčia apie dai-
S a t S a n t ^ ^ J E i - ^ ° F * *%• ***** I S S f a ^ k ė * J 5 K ^ kalbėti ne Uk ^>rmoa 

staccato frazes užbaigimų ir j Dailininke meną yra rimtai stu- bet u* minties prasme. Kaip ži kiekvienai gaidai ir tuo išrys- j . 
kinant paskiras gaidas, gaunasi j P a u z , ų ' v̂ dramatinių ore paki-
daug stipresnis efektas. Kartais' (>usių pauzių, taip charakteringų 
lėčiau skamba greičiau. 

Andrius Kuprevičius, skambi
nęs pianino partiją, sėdėjo savo 
sesers šešėlyje (aš kalbu čia apie 
paprastą smuikininkės ir pianis 

ispaniškai gyvenimo būčiajJ 
kai bulius, prieš puldamas to
readorą, įsmeigęs akis lukteri vie
ną akimirką, arba kai du ispa
nai, įžeidę vienas kitą, su iš-

.. . , . . [ plf l?T 5 trauktais peiliais stovi akistatoj, 
to išsidėstymą scenoje). Kodelį tuoj d e d a m i f a t a l i § k k 
jie pasirinko šias, truputi nei-
prastas pozicijas scenoje, yra jų Po pertraukos Andrius Kupre-
reikalas. Aš paminėjau tik dėl j vičius pasirodė visu savo stipru-
to, kad Andrius Kuprevičius šį mu kaip solistas, kaip pianistas 
sceninį išdėstymą perkėlė ir į interpretatorius. Ką galima gero 
veikalo atlikimo plotmę — vie- j pasakyti apie jo briliantišką tech-
toj buvus pilnateisiu partneriu, niką, apie užbaigtą iki detaliy 
nutarė būti tik akomponiato-: frazavimą, apie išmąstytą inter-
rium. Tas jo džentelmeniškas; pretaciją, apie sukūrimą veikalui 

dijavusi išskirtinėje šio krašto 
dailės mokykloje — Chicagos 
Meno institute tuo pačiu me
tu, kai ten studijavo ir daugiau, 
jau toli pašokusių lietuvių: Kęs
tutis Zapkus. Antanas Braždys, 
Jonas Kelečius ir kiti. Tik Alek
nienė per daug nesiveržė j pla
čiuosius vandenis, laikydamasi 
savo pasaulio uždarumoje. To
dėl dabartinė jos vienos indivi-

nome, prancūziškasis impresio
nizmas yra labiau paviršiaus, 
formos, saulėtų peizažų ir taipgi 
gamtinio žmogaus menas. Vo
kiškasis ekspresionizmas skver
biasi giliau, ne tik i formą, bet 
ir J turinį, jam svarbu ir gilumi
niai mąstymo klodai, egzistenci
nės problemos. Ar galima visa 
tai rasti ir abstrakčiajame eks
presionizme, kur daiktiniai kon-

pasitraukimas, kad neatitrauktų 
dėmesio nuo smuikininkės, vis 
tiek neišsprendė ansamblinio 
balanso problemos: garsiuose pa
sažuose fortepijonas buvo per 
garsus, tyliuose — per tylus. Pir-

būdingos nuotaikos, ko jau nebu 
vo pasakyta ispanų, vokiečių, 
anglų ir kitomis kalbomis, nekal
bant jau apie lietuvių kalbą. Aš 
manau jam, kaip kokiai gražiai 
moteriai, nusibodo klausytis 

muoju atveju gal kalčiausias tas Į komplimentų, kokia ji esanti gra* 
jų neįprastas išsidėstymas sceno-|ži. Publikos karšti plojimai ir 
je — fortepijonas, stovėdamas gi- bravo šauksmai pasako origi 
liau scenoje, vibravo visoje savo 
didybėje, padedamas dar didžiu
lio ploto medinių scenos grindų; 
smuikininkė gi stovėjo priekyje 
tarpe dviejų medžiaginės uždan
gos gabalų, kurie sugėrė garsą. 
Antruoju atveju — tyliuose pa
sažuose pianistas bandė laikytis 
fone, atsisakydamas savo groji
me banguoto frazrs išraiškingu-

naliau ir intensyviau tuoj pat po 
įvykio tai, ką bandytumei po die
nos, kitos, atsisėdęs prie rašomo
sios mašinėlės, žodžiais išreikšti. 
Aš tik norėčiau Andriui Kupre
vičiui, kaip gražiai moteriai, pa
šnabždėti į ausį kai ką, kad nie
kas iš aplink stovinčių negirdė
tų: Sėdžiu ir klausaus jo žavin
gai Chopin'o skambinimo ir įsi-

dųali paroda M. K. Čiurlionio turai visai nebūtini ? 
galerijoje, Jaunimo centre, Chi- j Neblogas atsakymas yra ir Ji 
cagoje nėra kokia staigmena iš 
nežinios, bet vis tiek naujiena 
kai pirmą kartą parodoma tiek 
savo darbų vienu kartu. 

ekspresyvi forma verčia mus 
mąstyti vienokia ar kitokia 
kryptimi, štai visai konkretus 
paveikslo pavadinimas — "Til
tas". Tačiau, kaip bežiūrėtum, 
tilto jame nerasi Tačiau rasi ir 
jausi tą jėgą, kuri slypi galingo
se tilto arkose, svorio atramose. 
Kitur žiūrovui paliekama dar di
desnė laisvė: manyk ir įsivaiz
duok, kaip nori. Sakysim "Kvar
tetas, Nr. 2". Vienam gal bus tik 
kompozicinis spalvų ir formų 
ekspresyvus balansas, ir dau
giau nieko. Kitam tačiau gal bus 
ir rūsti modernių laikų proble
ma, vedanti į industrini horizon
tą, užgožtą milžiniškų tankla-
laivių. 

Mažiau reiklūs tačiau yra tie 
darbai, kuriuose nutapomas vi
sai konkretus daiktas daugiau 
ar mažiau abetrakčiame kon
tekste, kaip, sakysim, paveiks
le "Mano paukščiai". Aplamai 
pirmoji tokios apimties Vandos 
Aleknienės paroda jau labai gra
žiai prinokęs šio rudens vaisius. 
Paroda atdara dar ir šį savait
galį. Ją globoja skautės, k. brd. 

• DIE WELT (Bonn), 79.K. 
6. Rašo Peter Gopfert Antraš
tė: "Ein Genie der Farben aus 
Litauen" (Spalvų genijus iŠ Lie
tuvos). Straipsnis iliustruotas 
Čiurlionio 'Vasaros sonatos" pa
veikslu "Finale" (per vieną skil
tį). Primenamas Stravinskio ap
gailestavimas, kad jo įsigytasis 
vienas Čiurlionio paveikslų rusų 
revoliucijos maišatyje buvo pra
rastas ir dingo. Plačiau supažin
dinama su Čiurlionio gyvenimu, 
jo domėjimusi įvairiomis sriti
mis ir jo šiandienine legenda. 
Detaliau aptariami Čiurlionio 
tapybiniu" ciklai, jo santykis su 
bendralaikėmis meno srovėmis 
bei pavieniais dailininkais. Tai 
bene akademiškiausia Čiurlionio 
berlyniškės parodos recenzija. 

• DIE RHEINPFALZ LUD-
VVIGSHAFENER RUND
SCHAU (Ludwigshafen), 79. DC. 
7. Straipsnis, pavadintas "Sinfo-
nie ohne Paukenschlag" (Simfo
nija be būgnų mušimo). Auto
rius: Andreas - Christian Arndt 
Rašančiam Čiurlionio paveikslai 
yra tikra muzika, tik be garsinio 
skambėjimo. Ryškiau stabtelėja
ma prie grynai kosminių Čiur
lionio paveikslų. Sumuojančiai 
kūrybą vertinant, tariama, jog 
Čiurlionis rodomas Berlyne ver
tai. 

vaizduoju taurę, pilną puikaus 
burgundiško vyno, ir laukiu, ka
da ji per kraštus išsilies. Ir galų 
gale sulaukiu — po trečio etiu
do prieš paskutinės gaidos kairė
je rankoje, ir tikriausiai dėl jos 
— taurė išsilieja per kraštus, ir 
tada Andrius Kuprevičius pakyla 
virš savo meistriško skambini
mo, jis užmiršta, kad skambina 
tik vargingoje Jaunimo centro 
salėje; dabar jo klausosi visas 
daugiakalbis pasaulis — tuo mo
mentu menkasis Jaunimo centro 
Steimveg fortepijonas pavirsta 
didinguoju Steinvvay grand pia
no. 

» FRANKFURTER ALLGE-
MEINE ZFJTUNG (Frankfurt), 
79. DC 11. "Der legendaere Li-
tauer" (Legendinis lietuvis) — 
taip pavadintas straipsnis, kurį 
parašė Camilla Blechen. Pridėta 
ir M. K. Čiurlionio paveikslo 

Liūdesys" nuotrauka (per dvi 
skiltis). Užsimenant šimtmečio 
pradžioje vyravusį simbolizmą, 
ilgai pamirštasis Čiurlionis sta
tomas čia šalia Richardo Straus-
so, Maurice Maeterlincko, Gus
tave Moreau ir Odilono Redon. 
Minimas taipgi Gorkio susižavė
jimas Čiurlioniu. Kalbant apie 
abstrakcionizmą, apgailestauja
ma, kad parodoje nebuvo Čiurlio
nio "Pasaulio sukūrimo" ciklo. 
Tik iš šio ciklo nuotraukų Ble
chen daro išvadą, kad Čiurlionis 
galėtų būti įdomiai nagrinėja
mas ryšium su vėlyvaisiais ang
lų tapytojo Tumer darbais. 

• BERLINER RUNDSCHAU 
(Berlin), 79. K . 13. Straipsnio 
antraštė—„Čiurlionis — € S lohm 
sich". (Čiurlionis apsimokėjo). 
Kas straipsnį parašė, nežinome, 
nes jo pabaiga turimam atspau
de nukirpta. Parodos recenzijoje 
sakoma, kad rugsėjo mėnesį vyks
tanti Berlyne Čiurlionio tapybos 
darbų paroda yra tikra sensaci
ja. Liečiant Čiurlionio paveikslų 
tematiką, jos misticizme ir sim
bolizme įžiūrima lietuviškosios 
dvasios giminystė su indiškuoju 
mąstymu, prisimenamas lietuvių 

kalbos ir sanskrito kalbos pana
šumas. 

• DER TAGESPIEGEL, 
(Berlin;, 79. DL 25. Antraštė: 
„Wer vvar Čiurlionis?" (Kur bu
vo Čiurlionis?) Rašo Tibor Kneif. 
Tai recenzija Vilniaus Čiurlionio 
vardo meno mokyklos styginio 
orkestro koncerto parodos proga 
Berlyne. Bet rašantysis kqr|§erto 
programoje pasigenda rjftjrties 
Čiurlionio, nes, tarp kitų fcjfthiP*-
zitorių, Čiurlionio buvo pagrota 
labai nedaug. Ypač įškeljjfa 
mas koncerto smuikininko f | [ -
don Kremer ir jo žmonos Elenps, • 
kaip pianistės, dalyvavimas pro
gramoje. Smuikininkas TC&Afc 
Kremer (gimęs Rygoje) v£r|ijs|-
mas tiesiog kaip "eine sensatjo-
nele Entdeokung" (sensaJ:fcĮj|as 
atradimas). Jis koncerte pĄtfap 
ir Čiurlionio lietuvių liaudies 
dainos variacijas. Prie muzikinės 
recenzijos pridėta dar ir Kramerio 
su žmona nuotrauka. Muzikinės 
recenzijos gale prišlieti ir simpo
ziumo Čiurlionio temomis įspu^ 
džiai, pasirašyti — (dpa). Mfrtf^ 
mas ir prof. Aleksio Rannito da;* 
lyvavimas pokalbyje, kuriame ^š11 

ryškino klausimą, kiek gaKrmf1* 
Čiurlionį, kaip dailininką, 'siefP 
su simbolizmu. % ' ' v o i 8J 

- '.&in 
• SPANDAUER VOLK§-

BLATT, (Berlin), 79. PC* į fe n 
Teikia nepasirašytą informacija 
apie Čiurlionio darbų paro^hi! 
Raštas pavadintas: „10.000 B.e*UBs 
cher bei Čiurlionis" (10.000 Ciuftm 
lionio lankytojų). Primenamterf 
kad paroda rugsėjo 28 d. jau.-rUŽpt 
daroma, ir paveikslai vėl grįš j MM 
vo nuolatinę buvimo vietą rr>v 
Kaunan. Parodą aprašiusių tekšė
tuose įsivėlęs vienas neaišbAHJa*;.; 
Pirmosios žinios apie atvežama-. 
Berlynan Čiurlionį mus paaitekiibįi 
tvirtindamos, kad parodon bus 
atvežta 36 darbai. Kertinėje Jio&, 
dienos paraštėje akivaizdūs . EgH. 
lės Juodvalkės įspūdžiai taipgi 
kalba apie 36 darbus. Tuo.; tarpiu 
vokiečių recenzijose vienur, kitu^Y 
minima 40 išstatytų darbųr..ki-f 
tuf dar daugiau. Štai šioje pasku? 
tinėje "Spandauer Volksblatt" in^ T 
formacijoje rašoma, kad parodoj 
je buvo išstatyti net 52 darbaL^^ 

Vokiškosios spaudos čiurliorri'F-£S 
kąją apžvalgą baigdami, džiau-^ 
giamės dar pakartotinai, kad v ^ ' 
kiškai kalbantis pasaulis daba* -̂' 
jau nemažai žino apie Čiurlionis 
kad bent dalis kultūringosios Eu-^ 
ropos dailininko originalią. 1cūVr-
rybą galėjo tiesiogiai pamatyti 
savo akimis, nustebti ir įvertrhtil*'* 
Po viso to dabar eilė informno*!3^ 
ir angliškai kalbantį pasaulį. Tof6-
dėl ir Čiurlionio monografijos .„ 
anglų kalba ir kitų knygų Apie'] 
Čiurlionį išleidimas tebūna v l ^ 
šiems pirmaeilis ir neužmetama**' 
reikalas. ia.'1 

, _ ~ i ^ P " 

IS TĖVYNĖS IŠBLOKŠTŲJŲ 
ATSIMINLMAI g**,* 

Jau surinkta "Draugo" spaušęr 
tuvėje knyga "Bėgome nuo te-** 
roro", kur pateikia savo atsimini1-1^ 
mus, kodėl traukėsi nuo oki£r' 
panto, Jurgis Jankus, Česlovas*^ 
Grincevičius, Jurgis Gliaudą', 
Petras Maldeikis, dr. Jonas OrP** 
nius, dr. Aleksandras Plateris, Sta*IfT 

sys Barzdukas, Alė Rūta, A lė to j 
sandras Radžius, prof. Balys Vi*"** 
kus, Juozas Prunskis, Anatolijui 
Kairys, Pranas Naujokas, df. AJ*1^ 
binas Garimas, Pranas Naujokai*31 

tis, Alfonsas Nakas, dr. J. GutatnpC 
kas, Dalia Kučėnienė, A n t a n a i 
Juodvalkis, Jurgis Janušaitis, M * ^ 
čys Silkaitis, Elena MilkovaKiene;-; 
Leonardas Kerulis ir daug kftų^' 
Yra ištraukos iš dviejų dienoraš
čių, vestų traukiantis nuo bolše»v* 
Vlkų. - '.TRfT 

Spaudai paruošė Juozas Pruhsį.", 
kis. Aplanką piešia dail. Jonas'' 
TriČys. Leidžia Vytauto DidžiojčP 
šaulių rinktinė. Beis ateinančiį^ 
metų pradžioje. į ™ 

;«('fijflri* 


