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Nesenstantys senojo Vilniaus 
vaizdai 

Lietuvos Nacionalinis mu
ziejus pirmąjį šių metų ket
virtį, jungiantį dvi valstybės 
nepriklausomybei svarbias da
tas — Vasario 16 ir Kovo 11 
— pažymėjo reikšmingais ren
giniais, skirtais Lietuvos fo
tografijos istorijai. Pirmosiose 
parodose, kurias surengti pa
dėjo Lietuvos Mokslų aka
demijos biblioteka, Lietuvos 
Dailininkų sąjunga, Vilniaus 
Rotušė, Fotomenininkų są
junga, Rusijos valstybinis isto
rijos muziejus, eksponuojamos 
senojo Vilniaus fotografijos. 

„Vilniaus fotografija 
1858-1915 m." 

Taip pavadintą parodą Vil
niuje, Dailininkų sąjungos ga
lerijoje „Arka" užplūdo tiek 
lankytojų, kiek jų sostinės 
parodų salėse tepamatysi la
bai retai. Suprantamas žmo
nių smalsumas, noras savo 
akimis pamatyti to meto vaiz
duose įamžintas pažįstamas 
vietas, istorinius statinius, 
šiandieną fotografų pamėgtą 
Šv. Onos bažnyčią, Gedimino 
pilį, gerokai besiskiriančią 
nuo dabartinės, "katedrą ir 
daug ką kita. Po devyniolikto
jo amžiaus Vilnių vaikšto 
skrybėlėtos damos, pūstais si
jonais, orūs ponai, žygiuoja 
kareivių pulkelis, į turgų trau
kia valstiečiai su krepšiais. 
Fotografas Janas Hermano-

Jonas Kazimieras Vilčinskis. 

vičius dinamiškai fiksuoja 
1906 m. vasaros liūtį, užklu
pusią miestelėnus per Dievo 
Kūno procesiją tuometinėje 
Blagoveščenskajos (dabar Do
minikonų) gatvėje. Juzefas 
Čechovičius 1885 m. nufotog
rafavo Tiškevičių rūmų sta
tybą. Dabar šiame pastate yra 
Mokslų akademijos biblioteka. 
Botanikos sodo vartai, Alek
sandro Nevskio koplyčia Šv. 
Georgijaus (dabar Savival
dybės) aikštėje, imperatorės 
Jekaterinos Antrosios pa
minklo atidengimo momentai, 
Muravjovo (koriko) akmeninė 
statula, plynlaukiai dabarti
nių statinių vietose, valtys, 
plaukiančios per Nerį ties 
šiandieniniais Koncertų ir 
sporto rūmais, tiltai, jungę 
upės krantus — visa tai ne
senstančiose senojo Vilniaus 
fotografijose. 

Ankstyviausia ekspozicijos 
fotografija — 1841 metais į 
Vilnių atvykusio dainavimo 
mokytojo italo Džiuzepe Achi
lo Bonoldi 1858 metais dary
tas kažkokios ponios Glo-
vackos portretas. Nuostabu 
matyti aristokratės Antaninos 
Dembovskos portretą, kurį pa
rodos rengėjai padidino kelio
lika kartų ir pakabino antrojo 
galerijos aukšto prieigose per 
visą sieną. Šios fotografijos 
autorius Aleksandras Štraus-
sas. 

Salėse chronologiškai, tvar
kingai sugrupuoti fotografų 
Juzefo Cechovičiaus, Tiburci-
jaus Chodzkos, Jano Herma-
novičiaus, Aleksandro Štraus-
so, brolių Čyžų, Jano Bulhako 
ir kitų autorių darbai, to lai
kotarpio komercinių foto
ateljė daryti portretai, šeimy
ninės nuotraukos. Dažno lan
kytojo žvilgsnis stabteli prie 
fotografijos, kurioje įamžinta 
rašytoja Gabrielė Petkevičai-
tė-Bitė su tokiomis pat, kaip 
ji, jaunomis bičiulėmis, 

Laukti ir netikėti 
atradimai 

Parodos kuratorė, Lietuvos 
nacionalinio muziejaus iko
nografijos skyriaus vedėja 
Margarita Matulytė pasakojo, 

kaip iš Rusijos valstybinio mu
ziejaus, esančio prie pat 
Maskvos Raudonosios aikštės, 
buvo pasiskolinti labai įdomūs 
eksponatai. Tai vieno pirmųjų 
Vilniaus fotografų Alberto 
Sveikovskio daryti miesto 
vaizdai. A. Sveikovskis, atvy
kęs iš Prūsijos, 1860 m. Vil
niuje, Vokiečių gatvėje atidarė 
fotoateljė, veikusią šešetą me
tų. A. Sveikovskis sudarė 
įspūdingą 32 fotografijų Vil
niaus albumą, kurį vienas 
rusų kolekcininkas padovano
jo Maskvos muziejui, kaip ir 
žinomo Vilniaus observatori
jos fotografo Vilhelmo Za-
charčiko 47 nuotraukų al
bumą. 1990 m. Lietuvos na
cionalinio muziejaus direktorė 
Birutė Kulnyte lankėsi Rusi
jos muziejuje ir matė tuos re
tus Vilniaus istorijos doku
mentus. Dabar į Maskvą 
važiavo Margarita Matulytė ir 
fotografas Kęstutis Stoškus. 
Pavyko susitarti, kad abu al
bumai bus paskolinti parodai 
„Vilniaus fotografija 1858-
1915". Ten pat, Maskvos mu
ziejaus saugykloje, buvo ir A. 
Sveikovskio penkių fotografijų 
Vilniaus panorama, kuri padi
dinta puošia parodą. 

Šis atradimas nebuvo ne
tikėtas, nes apie A. Sveikovs
kio ir V. Zacharčiko darbus 
buvo nemažai žinoma. Bet štai 
visą pirmojo aukšto salę 
užimantys Johano Hiksos pa
likti vaizdai daugeliui tapo 
didžiausiu šios parodos atradi
mu. Būtent, tai pabrėžė Lietu
vos fotomenininkų sąjungos 
sekretorius Stasys Žvirgždas, 
pajuokavęs, kad jis vos negavo 
infarkto iš netikėtumo... 

Taigi Johanas Hiksa, kas 
jis? 

Margarita Matulytė pasako
ja, kad šio fotografo vardu te
buvo pažymėta vienintelė mu
ziejuje esanti nuotrauka. „Mes 
galvojome, jog buvo toks žmo
gus, gal fotografas — mėgėjas. 
Tai buvo tik spėlionės. Ban
džiau ieškoti atsakymo Lietu
vos istorijos archyve, — tęsia 
M. Matulytė, — bet ten nieko 
neradau. Vėliau Boleslovo Ru-
secko fonde radau Johano 
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Generalgubernatoriaus rūmai (dabar prezidentūra) ir Vilniaus universiteto astronomijos observa -
torŲa. Ii Vilniaus Rotušėje veikiančios parodos „Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose". 
Garsiojo Vilniaus albumo autorius J. K. Vilčinskis, dar studijuodamas Vilniaus un-te, pradėjo rinkti 
meno kūrinius, įvairias senienas, susijusias su Lietuvos praeitimi. Matydamas, kaip greitai nyksta 
kultūros ir dailės paminklai, kaip sunku juos Išsaugoti, apie 1844 m. J. Vilčinskis sumanė leisti Vil
niaus albumą, siekdamas supažindinti Lietuvos visuomene su svarbiausiais kraito architektais ir 
vaizduojamosios dailės paminklais, garsiais Lietuvos žmonėmis. V. Gulevičiaus (Elta) nuotr. 

„Mergaitė su šautuvu". Ženi Kruder, nufotografuota Aleksandro 
Štrausso ir Jaroslavo Bzožovskio fotoateljė 19 a. aštuntame 
dešimtmetyje. . ._ „. . . . . . . . . 
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Hiksos ir jo brolio Františeko 
laiškus šiam žmogui. Su
simąsčiau, kad fotografas tu
rėjo būti neeilinė asmenybė, 
bendravusi su to meto kul
tūros elitu. Ilgos paieškos ne
nuėjo veltui — pavyko rasti 
Vilniuje gyvenančias fotografo 
brolio anūkes Danutę Vai
tiekūnienę ir Jūratę Veiverie-
nę-Hiksaites. Jos supažindino 
su Johano Hiksos anūke kau
niete Irena Grigiškyte. Ti
kėjomės, kad ji ką nors papa
sakos apie senelį. Bet įvyko 
neįtikėtinas dalykas — Irena 
atnešė ir parodė tėvo išsau
gotus Johano Hiksos fotogra
fijų albumus, apie kuriuos nie
kas, net giminės nežinojo. Tai 
didelis atradimas". 

Dabar jau žinoma, kad Joha
nas Hiksa (1859-1934) gimė 
Verkių dvare, kur, kuni
gaikščio Vitenšteino pakvies
ta, gyveno diplomuoto miški
ninko čeko Johano Hiksos ir 
prancūzės Magdalenos Bul-
man šeima, atvykusi iš Austri
jos-Vengrijos. Čia ir gimė du 
sūnūs. Johanas dvare įsteigė 
fotoateljė, fotografavo ponų ir 
tarnų gyvenimą, darė portre
tus, daug važinėdamas po Eu
ropą paliko nemažai Pary
žiaus, Nicos ir kitų miestų fo
tografijų. Ypač sensacinga Ni
cos restorano gaisro nuotrau
ka, daryta 1880 metais. 

Pokario miestas, 
atvirukai, leidiniai 

Pagrindinę parodą „Vilniaus 
fotografija 1858-1915", neišsi
tekusią paties Nacionalinio 
muziejaus salėse, papildo dar 
kelios ekspozicijos, pasklidu
sios po Vilnių. Vilniaus Ro
tušėje surengta Sofijos Urba-
navičiūtės-Subačiuvienės dar
bų paroda „1944 metų Vil
nius". 76-iose fotografijose — 
Antrojo pasaulinio karo nunio
kotas miestas. Fotografei mi
rus (1980) šie negatyvai at
sidūrė sąšlavyne, kur juos 
atsitiktinai rado žmones, su
sidomėję, kas tai galėtų būti. 
Atspaudus keletą fotografijų, 
paaiškėjo, kad tai tikras lobis. 

Beliko sužinoti autorės vardą. 
Šiomis paieškomis domėjęsis, 
Lietuvos — Lenkijos draugijos 
pirmininkas Pranas Morkus 
daug kur rašė apie Sofiją 
Urbanavičiūtę-Subačiuvienę, 
teigdamas, jog „ta graži inteli
gentiška moteris tikrai galėtų 
pajusti įvykdžiusi savo pa
reigą miestui, tuo pačiu ir pa
sauliui, kadangi Vilnius nėra 
paprastas miestas". 

Sofija Urbanavičiūtė-Suba-
čiuvienė gimė 1&5 m. Rytų 
Lietuvoje, mišrioje lietuvio ir 
lenkės šeimoje. Mokėsi Vil
niaus universitete, studijavo 
tapybą, vėliau — Paryžiuje 
animacinio kinematografo me
ną. Karo metais buvo žymaus 
fotografo Jano Bulhako asis
tentė. O J. Bulhakas savo mo
kinius visada skatino fotogra
fuoti miestą, ką nuosekliai 
darė ir pats. (Parodoje šio foto
menininko darbams skirta 
visa salė). Po karo Sofija Ur
banavičiūtė patyrė komunis
tinį persekiojimą, tyliai dirbo 
pedagoginį darbą, o jos foto
grafijos niekam nebuvo reika
lingos. Dabar tai tikras atradi
mas ir muziejininkams, ir ar
chitektams, ir istorikams. 

„Prospekto" galerijoje (Gedi
mino pr. 43) Lietuvos Nacio
nalinis muziejus surengė Sta
nislovo Filiberto Flery (1858-
1915) fotografijų parodą. Vie
nas žymiausių Vilniaus foto
grafų, Stanislovas Filibertas 
Flery, buvo bajoras. Jo prose
nelis — Lenkijos karaliaus 
Stanislovo Augusto Poniatovs
kio fligeladjutantas. Būsima
sis fotografas gimė Pupojuose, 
netoli Vilniaus. Mokėsi gim
nazijoje, Ivano Trutnevo pie
šimo mokykloje. 1884 m. kar
tu su keliais bendraminčiais 
įsteigė Vilniuje ateljė. Foto
grafavo miesto istorinius pa
minklus, turgus, muges, šven
tes, iliustravo leidinius Vil
niaus Kalvarijos, Vilniaus ka
tedra. Palaidotas Vilniuje, 
Bernardinų kapinėse. 

Lietuvos Mokslų akademijos 
biblioteka tuo pat metu pa
rengė knygų parodą, supažin-

Karolis Milkovaitis 
PAVASARIO PSALMĖ 

Trankiais griausmais kalnynan nudundėjo ratai, 
Pilkšvais šešėliais aptaškydami beržynus. 
Liepsnų lietum pabiro spindulių kaskados, — 
Bemat — lanka žiedų tvanu patvinus. 

Ir kardus numeti, išvydęs ramią Taikos jūrą — 
Kiek perlų čia, ir čiulba dangiškieji paukščiai... 
Meni skriaudas, bet siela šypso, nepaniūra, 
Ir pajunti — tavoj būty mišių vargonai gaudžia. 

Karšta srovė krūtinės upių gyslom teka 
Ir ilgesio kančios banga užlieja širdis, — 
Vilties žirgais leki į Apreiškimų Meką, 
Ir štai tyloj svaigusis žodis girdis... 

Pavasaris, tas dieviškojo dvaro sodas, 
Kur žiedus angelai rytais medum aplaisto. 
Čia viskas rengias rūbu niekad nenešiotu — 
Net ir alyvos povo plunksnom apsikaišo. 

Irena Gelažienė 
PASARIO TEMOMIS 

Tu lyg mergaitė nedrąsi, basa 
Atsargiai dėstai daigelius 
Į žemę dar alsuojančią giliai 
Žiemos miegu. 
Rausva magnolija į tavo glėbį 
Atbėga pasiilgus, 
Apvildama tave ir vėl 
Žydėjimu neilgu. 
Su paukščiais krykštauja žiedai mažyčiai, 
Saulutėj maudosi, tartum vaikai. 
O tu žengi per žemę, kaip bažnyčią 
Ir šventini ją saulės spinduliais. 
Tu palieti vaikelį mažą, 
Jaunystei prisegi sparnus, 
Senelio akys — ežerai išsekę, 
Vėl sužiba vilties trupinėliu... 

• 

Toks balzganas ir lengvas pavasario lietus, 
Toks žalias žemės veidas 
Kilimais nusitęsęs ligi horizonto! 
Prisikelia daigelis nedrąsus, 
Ir prausia jį lietus, 
Kol išvilioja žiedą. 
O tau ir man žadėtas 
Pavasaris tik vienas 
Seniai jau nužydėjo, 
Ir, kaip čigonės kortos, 
Gyvenimo lietaus nuplautos, 
Beliko tik netrikros dienos. 

dinančią su žymių Vilniaus 
fotografų originalų albumais, 
kitais žinomais ir mažiau 
žinomais leidiniais apie foto
grafijos istoriją. 

Lankytojų stoka nesiskun
džia ir ekspozicijos „Vilniaus 
fotovaizdai atvirukuose", pa
čiame Nacionaliniame muzie
juje, rengėjai. Ikonografė Da
lia Keršytė pasakoja, kad pir
mieji iliustruoti atvirukai su 
Vilniaus vaizdais pasirodė 
apie 1894-1995 m. Parodoje 
rodomi ankstyviausieji žinomi 
atvirukai su 1897 m. pašto 
atžymomis, taip pat po spau
dos draudimo panaikinimo 
1904 m., inžinieriaus Petro Vi
leišio, Marijos Piaseckaitės-
Šlapelienės bei kitų žmonių, 
draugijų, knygynų leisti atvi
rukai iš Lietuvos, Nacionali
nio, kitų muziejų fondų bai 
privačių kolekcijų. Tai vertin
ga miesto, kartu ir visos Lie
tuvos ikonografija. Ji nuolat 
papildoma naujais atradimais, 
Lietuvos gyventojų ir išeivijos 
lietuvių dovanotais, iš tėvų ir 
senelių paveldėtais atviru
kais. 

Visą renginių ciklą apibend
rino kovo viduryje suruošta 
tarptautinė konferencija, skir
ta Lietuvos fotografijos istori
jai. I ją pakviesti Lietuvos, 
Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos 
istorikai ir menotyrininkai 

analizavo Vilniaus fotografų 
veiklą, pristatė naujausius ty
rinėjimus. Konferencijoje pri
statyti du nauji Lietuvos Na
cionalinio muziejaus leidiniai. 
Vienas jų — Dagerotipai, am-
brotipai, ferotipai Lietuvos 
muziejuose (sudarė Margarita 
Matulytė, dailininkas Eugeni
jus Karpavičius) 2000 metų 
knygų konkurse laimėjo pir
mąją vietą. Antras — Kauno 
atvirukai. 1918-1940 (sudarė 
kolekcininkai Algimantas 
Miškinis ir Kęstutis Morkū
nas, dailininkas Arūnas Prel-
gauskas.) 

Lietuvos Nacionalinio mu
ziejaus mokslininkai neatsi
tiktinai skiria tiek dėmesio 
šios srities palikimui, nes joks 
praeities aprašymas neatstos 
vaizdo įtaigos. Fotografijos 
įamžino daugybę istorijos įvy
kių nuo tada, kai šis išra
dimas pradžiugino pasaulį. O 
įvyko tai daugiau kaip prieš 
150 metų — 1839 m. sausio 7 
d. Paryžiuje buvo paskelbta, 
kad Louis Dagerre išrado foto
grafavimą. Lietuvoje šį išra
dimą tuoj pat išbandė jau 
minėtas Verkių dvaro fotogra
fas Johanas Hiksa, kurio dar
bais, matyt, netruko susi
domėti kitų kraštų istorikai ir 
fotografijos raidos tyrinėtojai. 

Jadvyga Godunavičienė 
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Nuo Cukraus kalno iki 
Marąuette Parko 

Pirmoji scena iš pirmojo operos 
1975 m. 

.Meilės eliksyras" veiksmo. Opera statyta Maria gimnazijos salėje 
Aleksandro Plėnio nuotrauka. 

Kviečia paragauti „Meilės eliksyro 99 

Šiais metais Lietuvių opera 
mini 45 metų muzikines veik
los š iame krašte sukaktį, ku
riai pažymėti buvo pasir inkta 
l inksma ir nuotaikinga kom
pozitoriaus Geatano Donizetti 
opera ..Meilės eliksyras". Ne 
vienas šią operą matys ir j a 
gėrėsis jau trečią kartą. 

„Meiles eliksyro" opera buvo 
pas ta ty ta pirmą kartą 1975 
metais Maria aukštesniosios 
mokyklos salėje. J rampos švie
są ją išvedė ir dirigavo iš 
Hartfordo, Conn.. atvykęs mu
zikos profesorius Vytautas 
Manjošius, o jo asistentu buvo 
dabar t in is Lietuvių operos 
meno vadovas ir dirigentas 
muz. Alvydas Vasaitis. 

Šiandieną daugelio tų, kur ie 
operos pastatymu rūpinosi, 
j au nebėra mūsų tarpe. Be 
paties maestro V. Marijošiaus, 
mums prisimena tokie vardai 
kaip chormeisterė Alice Ste-
phens , chormeisteris Alfonsas 
Gečas, scenos vadovas Kazys 
Oželis, visa eilė choro vete
ranų, o jų tarpe ir vienintelis 
nuo pirmos operos pastatymo, 
1956 metais, choristų eilėse be 
per t raukos iki šių metų daina
vęs, n e p a k e l i a m a s tenoras, 
Pet ras Čelkis. 

„Meilės eliksyro" premjeroje 
tada gėrėjomės solistėmis Gi
na Capkauskienė, Margar i ta 
Momkienė. o iš vyrų nepa
mirš tama įspūdį paliko Algir
das Brazis, Arnoldas Voketai-
tis ir ilgametis Lietuvių ope
ros talkininkas Stefan VVicik. 

Kai antrą kartą „Meilės elik
syrą" s ta tė Lietuvai tik atga
vus nepriklausomybę, 1990 
metų pavasarį. Opera sulaukė 
svečių solistu ir iš Lietuvos. 
Antrą kartą atvažiavo solistas 
Virgilijų- Noreika, o su juo at
vyko dar ir baritonas Arvydas 
Markauskas . Iš pirmojo pasta
tymo sugrįžo solistai A. Voke-
tait is ir M. Momkienė, o nau
jai įsijungė, puikiai Adinos 
rolę atlikusi solistė Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė. Šio 
pas ta tymo meno vadovas buvo 
muzikas A. Vasaitis, o spek
taklį režisavo iš Lietuvos atvy
kęs Eligijus Domarkas. 

Šiemetiniam spektaklio pa
s ta tymui vėl vadovaus meno 
vadovas A. Vasaitis, o jo talki
ninkai — chorvedžiai Mani-
girdas Motekaitis ir Gitana 
Snapkauskai te . Operą reži
suos Eligijus Domarkas. So
listų sudėtį šį kartą sudarys 
jauni , bet spėję pasireikšti ne 
vien Lietuvoje, bet ir užsie
nyje, talentingi dainininkai. 
Kiekvieną jų čia t rumpai ir 
paminėsime. 

Reikia pastebėti, kad viena 
iš solisčių — Nida Grigala
vičiūte mums jau pasirodys 
jau antrą kartą. Jos dainavi
mu ir vaidyba mes grožėjomės 
prieš porą metų operoje „Car
men". kurioje ji pasigėrėtinai 

atliko Michaelos vaidmenį. 
Nida Grigalavičiūtė gimė 

Klaipėdoje. 1990 metais Klai
pėdos muzikos konservatori
joje ji baigė balso studijas ir 
pradėjo dirbti Klaipėdos muzi
kos teatre, kur atliko pagrin
dines soprano partijas: Vaien-
sianą -*• F. Leharo „Linksmoji 
našlė", Rosiną — G. Rossini 
„Sevilijos kirpėjas". Michaelę 
— G. Bizet „Carmen" ir kitas. 
1997 metais N. Grigalavičiūte 
gavo Kristoforo apdovanojimą 
už Rosinos rolę operoje „Se
vilijos kirpėjas". J i dainavo su 
Klaipėdos vokaliniu ansam
bliu „Vent Maris", taip pat su 
Klaipėdos ir Karaliaučiaus 
kameriniais orkestrais. 

Šių metų „Meilės eliksyro" 
operoje N. Grigalavičiūtė at
liks pagrindinę soprano par
tiją — turtingos ūkininkaitės 
Adinos rolę. 

Adinos draugės Giannett ro
lę atliks solistė Lijana Kopūs-
taitė Pauletti. Prieš keletą 
metų L. Kopūstaitė. atvykusi 
dainuoti į Čikagą, apsigyveno 
Amerikoje. 

Lietuvių visuomenė jau ne 
kartą gėrėjosi jos švelniu, ge
rai išlavintu balsu koncer
tuose bei giedant solo ar su 
choru bažnyčiose. Solo parti
jas Lijana yra atlikusi kanta
tose G. Rossini „Stabat Ma-
ter", diriguojant Ričardui Šo
kui, ir John Ritter „Reųuiem", 
diriguojant Dariui Polikaičiui. 

Su Čikagos simfoniniu or
kestru Lijana atliko solo par
tiją K. Penderecki kantatoje 
„Septyni Jeruzalės vartai" ir 
Brahms „Reąueim", diriguo
jant Daniel Barenboim. Šį pa
vasarį L. Kopūstaitė — Pau
letti taip pat at l iks soprano 
partiją Verdi „Reąuiem" su 
Čikagos simfoniniu orkestru, 
diriguojant D. Barenboim. 

Gyvendama Lietuvoje, solo 
partijas Lijana atliko Vilniaus 
operos ir baleto t ea t re operose 
— G. Verdi „Rigoletto". G Do
nizetti „Liucija di Lammer-
moor", G. Bizet „Carmen" ir 
kitose. Atėnuose L. Kopūstaitė 
laimėjo Maria Calas. o Či
kagoje — Alice Stephens kon
kursus. Balsą ji da r lavino pas 
Renatą Scotto. Anglijoje ir 
Bruno Bartoletti, Čikagoje. 

Pagrindinę tenoro rolę „Mei
les eliksyre" atliks solistas Ed
garas Prudkauskas. E. Prud
kauskas gimė 1975 m. jis bai
gė I Kauno vaikų muzikos mo
kyklą, o toliau studijas tęsė J 
Gruodžio konservatorijoje Kau
ne, dainavimo klasėje. 1955 
m. jis įstojo į Lietuvos muzi
kos akademiją, k u r šiuo metu 
yra magistrantas prof V. No
reikos klasėje. 

1998 metu vasarą Edgaras 
lankė tarptautinį dainavimo 
seminarą Beeskovv, Vokieti
joje, o vasarą — l'Academie 
Villecroze, Prancūzijoje. 1999 

metais jis taip pat mokėsi gar
siojoje the Juillard muzikos 
mokykloje New Yorke. 

Lietuvoje ir užsienyje E. 
Prudkauskas yra dainavęs 
daugelyje koncertų bei muzi
kinių festivalių, kuriuose lai
mėjo aukščiausius apdovanoji
mus. 2000-siais m. jis laimėjo 
LR Kultūros ministerijos jau
nojo menininko .stipendiją. 
Pažymėtina, kad E. Prudkaus
kas keturiskart buvo Stasio ir 
Elenos Barų įsteigto jaunojo 
tenoro konkurso nugalėtojas. 

Lietuvos nacionalinėje ope
roje E. Prudkauskas debiuta
vo Artūro vaidmenyje G. Doni
zetti operoje „Liucija di Lam-
mermoor"; G. Verdi operoje 
„La Traviata" atliko Alfredo 
vaidmenį. Latvijos naciona
linėje operoje Edgaras Prud
kauskas debiutavo Lenskio 
vaidmenyje P. Čaikovskio 
operoje „Eugenijus Onegi
nas". 

Daktaro Dulkamaros rolėje 
šį kartą matysime irgi jauną, 
bet jau nemažai sceninės pa
tirties turintį solistą Sigitą 
Dirsę. S. Dirsė gimė 1951 m. 
Klaipėdoje. Jis mokėsi M. K. 
("iurlionio meno mokykloje, 
fortepijono klasėje, o Lietuvos 
muzikos atedemijoje jis baigė 
dainavimo klasę. S. Dirsė taip 
pat stažavosi P. Čaikovskio 
konservatorijoje Maskvoje. 

S. Dirsė yra koncertavęs 
Lenkijoje. Vokietijoje, Kana
doje ir Amerikoje. Nuo 1979 
m. iki 1991 m. dirbo Lietuvos 
nacionaliniame operos ir bale
to teatre. Nuo 1991 m. iki 
1999 m. dainavo įvairiuose 
Vokietijos operos teatruose. 
Šiuo metu Sigitas yra laisvai 
samdomas operos daininin
kas. Paminėtini jo sukurti 
vaidmenys: Olandas — R. 
Wagner „Skrajojantis olan
das"., Wolframas — R. Wagner 
„Tanhauseris", Amonasaro — 
G. Verdi „Aida". Skarpija — 
G. Puccini „Tosca". Germonas 
— G. Verdi „Traviata". Eska-
millo G. Bizet „Carmen", 
Margiris — V. Klovos 
..Pilėnai". Nabuko — G. Verdi 
„Nabuko", Pizaro — L. Bee-
thoven „Fidelio'" ir daugelis 
kitų. 

Jaunas baritonas Laimonas 
Pautienius „Meilės eliksyre" 
debiutuos seržanto Belcore 
vaidmenyje. L. Pautienius gi
mė 1973 m. Varėnas rajone. 
Merkines miestelyje. 1980 m. 
jis įstojo ir 1987 m. baigė 
va>kų muzikos mokyklą, for
tepijono klasę. 

Baigęs vidurinę mokyklą. 
1991 m. Laimonas įstojo į Lie
tuvos muzikos akademiją, dai
navimo klasę pas prof. V. No
reiką, įsigijęs bakalauro laips
nį, 1997-1999 m. pas prof. V. 
Noreiką, jis tęsė magistro stu
dijas. 

1997 metais L. Pautienius 

Ne Lietuvoje, bet Amerikoje 
gimusi ir užaugusi, beveik 20 
metų Laisvosios Europos radi
juje Miunchene išdirbusi trijų 
poezijos knygų autorė Egle 
Juodvalke naujoje prozos kny
goje Cukraus kalnas save api
būdina taip: ,,esu lietuvė, gi
musi ir augusi Amerikoje, ra
šanti poeziją, serganti diabe
tu". Naujoji poetes knyga, o 
taip pat ir ankstesnieji eilė
raščiai parašyti gražia, skam
bia ir tur t inga lietuvių kalba. 
o pagrindiniai knygų įvykiai 
sukasi apie nelaisvą arba jau 
išsilaisvinusią Lietuvą. Kas 
buvo svarbu, kam turime būti 
dėkingi, kad užsienyje gyve
nanti lietuvaitė ; skaitytojus 
ir radijo klausytojus prabilda
vo ne angliškai, bet lietuviš
kai, kad jos sumanymai išsi
liejo gražiais lietuviškais žo
džiais? 

Egle sakosi, jog ji ir jos 
draugai užaugo, gyvendami 
Lietuva, mylėdami ją. supras
dami, kad Lietuva nelaisva. 
kad reikia visiems burtis kar
tu ir laikvtis kartu, mokvtis ir 

daryti viską, kas galima, kad 
Lietuva kada nors vel galėtų 
prisikelti. Egle nenorėjo nieko 
kito negu būti lietuve. „Jei tė
vai lietuviai, tai ir aš lietuvė, o 
kur gimiau, yra tik atsitikti
numas". - aiškino ji. Eglė vi
sada mėgdavo save lyginti su 
viščiuku, kuris, išperėtas 
kiaulių tvarte, nėra paršiu
kas, tai kodėl ji turėtų būti 
kas nors kita. jei ne lietuvė? 
Be to. busimoji poetė tėvų 
buvo išauklėta taip, kad labai 
daug skaitė, anksti pradėjo 
rašyti (už tai iš tėčio gaudama 
..smulkių" paskatinimų, kurie 
buvo visai naudingi). patys lie
tuviai ją labai ragindavo kur
ti, džiaugdavosi kiekvienu 
žingsneliu. Taigi universitete 
mąstydama, kuria kalba rašy
ti. Egle nusprendė nors maža 
dalimi prisidėti prie lietuvių 
literatūros, o ne prie tos pla
čiosios amerikiečių ar anglų 
rašomos kūrybos. Labai spau
džiama Lietuvos l i teratūra 
vystėsi tik tam tikromis kryp
timis ir Eglė. kurią veikė visai 
kitos li teratūrines tradicijos, 
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Laima Rastenytė Lapinskienė. 

Laima Rastenyte Lapins
kienė — solistė-aktorė ir Da
rius Lapinskas — kompozito
rius, dirigentas, režisierius, 
daugiau kaip per dvidešimt 
metų paliko neišdildomus 
pėdsakus Amerikos lietuvių 
kultūriniame gyvenime, ypač 
muzikoj ir dramoj. Dariaus 
Lapinsko pastatymai: operos, 
poezijos spektaklis, dramos, 
kantatos niekad nestigo ori
ginalumo, naujų išraiškos for
mų. Jie todėl ir užangažuo-
davo žiūrovą, nenutekėdavo 
lyg vanduo nuo žąsies plunks
nų, bet taip „užkabindavo", 
kad po jo spektaklių kildavo 
pokalbiai, diskusijos, kontra-

debiutavo nacionaliniame 
operos ir baleto teat re Soletos 
vaidmenyje G. Puccini operoje 
„Tosca". 

Kauno muzikiniame teatre 
1999 metais debiutavo Niko 
rolėje J. Kundera veikale 
„Zobra". Ten ta ip pat atliko 
vaidmenis Belcore „Meilės 
eliksyre", barono — G. Verdi 
„La Traviata", Roucher ir Gus
tavo — F. Lehar „Šypsenų 
šalyje". 

L. Pautienius koncertavo su 
Nacionalinio operos ir baleto 
teatro simfoniniu orkestru, 
diriguojant V. Viržoniui, ir su 
Nacionalinės filharmonijos 
simfoniniu orkestru, kuriam 
dirigavo J . Domarkas. Jis yra 
koncertavęs Vokietijoje, Pran
cūzijoje ir Estijoje. 

„Meilės eliksyro" paruo
šiamieji darbai šiuo metu eina 
visu tempu. Netrukus po Ve
lykų švenčių atvyks meninin
kai ir iš Lietuvos. 

J u o z a s Končius 

veršiniai pasisakymai. Ne visi 
jų menui buvo palankūs, bet, 
su amerikiečių šiuolaikiniais 
dramos ir operos pastatymais 
susipažinę, klausytojai jais 
visuomet domėjosi, gėrėjosi ir 
teigiamai vertino. Rašau 
Jais", nes Darius diriguodavo, 
režisuodavo, o Laima dainuo
davo, vaidindavo. Visuomet 
kartu. 

Nuo 1990 m. Lapinskai lyg 
ir „dingo" iš jų kūryba besido
minčio žiūrovo horizonto, 
todėl džiugu, kad po dešimt
mečio tylos juos išgirsime Put-
name, M. N. Pr. Seserų vie
nuolijos auditorijoje. Seselių 
rėmėjų valdybos pakviesti, jie 
sutiko paruošti religinės muzi
kos ir poezijos spektaklį. Šia 
muzikine švente balandžio 8 
d., sekmadienį, 2 v.p.p., bus 
iškilmingai baigiamas lėšų tel
kimo vajus jaunimo stovyklai 
„Neringa" paremti. 

Darius Lapinskas. 

Menininkus paklausėme, 
kas vyko jų kūrybiniame pa
saulyje „tylos" dešimtmečio 
metu? Laima Rastenytė-La-
pinskienė rašo: (laisvai cituo
ju) „...meninę karjerą pradė
jau New York amerikiečių teat
ruose ir filmuose po vaidybos 
studijų pas garsųjį Actors' 
Studio vadovą Lee Strasberg 
ir dainavimo pas Suzanne 
France, Metropolitan operos 
solisto Robert Merrill moky
toją. Atvykusi Čikagon įsi
jungiau amerikiečių ir lietu
vių teatrinėn ir muzikinėn 
veiklon. Buvau nominuota 
prestižinei Čikagos miesto 
teatrinei premijai už Jenny 
vaidmenį Kurt Weill operoje 

Nukelta į 3 psl 

Eglė Juodvalke Poezijos pavasaryje Vilniuje 2000 metais. 
Vytauto Suslavičiaus nuotr. 

manė, kad jos pastangos gal
būt kažkiek pra tur t ins lietu
vių bandymus. Ir dar - jeigu 
bent vienas žmogus, perskai
tęs kokį jos eilėraštį, būtų jo 
paveiktas ar kas iš to žmo
gaus išeitų - ko daugiau be
norėti? 

Kai taip ilgai laukta Lietu
vos nepriklausomybė pagaliau 
atėjo ir pagrindinis lietuvių 
siekis buvo įgyvendintas. Eglė 
suprato, kad laikas palikti 
Laisvosios Europos radiją, ku
riame ji išdirbo beveik 20 
metų, s tengdamasi informuoti 
Lietuvos žmones laisvojo pa
saulio žiniomis. Daugiau nebe
buvo galima pateisinti savo 
buvimo ten, neblogo atlygini
mo. Užduotis j au buvo įvykdy
ta. Reikėjo rasti pateisinimą 
savo pačios darbui ir gyveni
mui. Kai Eglė pradėjo apie tai 
galvoti, Valdas Adamkus buvo 
inauguruotas prezidentu. J i s 
pakvietė visus lietuvius - ir 
tėvynėje, ir užsienyje dirbti 
kar tu bei padėti Lietuvai at
sistoti ant kojų. ..Kaip dabar 
galėčiau prisidėti prie Lietu
vos atgimimo? J u k viską, ką 
galėjau atidaviau radijui", -
galvojo Eglė. Dvejus metus 
mąsčius gimė sumanymas , 
kurį įgyvendinti ypač ragino 
ir Eglės vyras, rašytojas, po
litinis pabėgėlis iš Lenkijos 
Henryk Skvvarczynski (jis. be
je , jau pramoko lietuviškai). 
Reikia parašyti knygą apie 
diabetu sergančius žmones. 

Dažnai Lietuvą aplankant i 
Eglė pasakoja, kad Lietuvoje 
diabetu sergantys ligoniai la
bai sunkiai tvarkosi, jų padė
tis varginga ne tik todėl, kad 
jie neturi reikalingiausių me
dicinos reikmenų, paties insu
lino, bet kad ir nepažįsta savo 
padėties, nežino apie savo ligą 
to, ką turėtų žinoti, jei norėtų 
j a sirgdami padoriai gyventi. 
Eglė, turinti persodintą inkstą 
ir kasą. galėjo pasidalinti ir 
šia informacija, nes Lietuvoje 
sunkiai vyksta organų perso
dinimai. Pasakotoja stengėsi 
ne paprasčiausiai surašyti 
tekstą ar pamokymus sergan
tiems, bet atskleisti , kaip gali
ma šia liga sirgti ir tuo pačiu 
gyventi, kokia turi būti žmo
gaus galvosena, kaip nekreipti 
dėmesio į blogiausia ir iš ligos 
išgauti kažką gero. Eglė norė
jo perduoti mintį, kad ne gy
dytojas, o kiekvienas ligonis 
yra atsakingas už save ir savo 
ligą. Be to, Eglės teigimu, ligo
nis turi savo ligą taip gerai 
pažinti, kad galėtų judėti, la
viruoti, net klaidų pridaryti , 
bet po to mokėti atsitiesti , at
sigauti. Juk , anot amerikietiš
ko posakio, - „Dievas padeda 
tiems, kas sau padeda". 

Iš tiesų, nors Lietuvoje iš
leistos Egles Juodvalkes kny

gos Cukraus kalnas istorija 
, , sunerta" iš nelemtos ligos -
diabeto detalių, tačiau po jų 
šydu gyvybingai pulsuoja ne
lengvas, bet įdomus, kupinas 
žavesio, nuotykių, egzotiškų 
kelionių, humoro, saviironijos, 
taiklių pastebėjimų smalsaus , 
v iskam atviro žmogaus gyve
nimas, {domu skaityti apie 
tai , kuo ir kaip Amerikoje gy
veno Eglės karta 70-aisiais ir 
80-aisiais (ypač tiems, kurie 
čia negyveno), kaip veikė lais
vės žinias skleidžiantis Lais
vosios Europos radijas Miun
chene, kaip Eglė žvelgė į Lie
tuvą, girdėtą tik iš tėvų lūpų. 
Per 20 darbo metų radijuje ji 
labai gerai pažino tą Lietuvą, 
kuri tuo metu egzistavo, ir tą 
Tarybų Sąjungą, kuri savo le
tena buvo sunkiai prispaudusi 
Lietuvą. Diabetu sergantys 
žmonės šioje įdomybių kelio
nėje gali pasisemti to, kaip 
„reikia kabintis į gyvenimą vi
som keturiom, kristi ir keltis, 
t ikėti geresne ateitimi ir jos 
siekti , ne t ir beviltiškiausio
mis akimirkomis". 

Išleidusi Cukraus kalną lie
tuviškai , Eglė savo knygą yra 
a t idavusi ir vienai Vokietijos 
leidyklai, taip pat yra pa
rašy tas angliškas jos varian
tas (jis, beje. sukur tas pirma
sis), kur is galbūt ateityje bus 
išleistas Amerikoje. 

Eglės galvoje dabar kirbžda 
nauja mintis - ji žada rašyti 
knygą apie Marąuette Parką. 
Tą Marąuet te Parką, kurį ji 
..išgyveno", kuriame praleido 
savo j aunys t ę ir kurio j au ne
bėra. J a i atrodo, kad labai 
svarbu užfiksuoti tą laikotar
pį, kai sut ikus bet kurį vyres
nį žmogų galėjai jį pasveikinti 
l ietuviškai ir sulaukti lietuviš
ko a tsakymo. Per kokius 12 
knygos skyrių Eglė bandys už
fiksuoti svarbiausius su Mar
ąuet te Parku susijusius įvy
kius, paminėti Gage Parką, 
J a u n i m o centrą. Lietuvių ope
rą ir visas tas vietoves bei da
lykus, kurie veikė ir turtino 
lietuvių gyvenimą. 

Naujaisiais sumanymais , o 
ta ip pat ir prisiminimais Či
kagos priemiestyje, Burbanke, 
gyvenanti poetė žada pasida
linti savo kūrybos vakare, ku
ris ruoš iamas kitą šeštadienį, 
kovo 31 d , 4 vai.p.p. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Bus galima įsigyti naująjį 
Cukraus kalną, sulaukti auto
grafo. Regina Oraitė ves dis
kusijas, kuriose dalyvaus Auš
ra Veličkaitė. Eglė kartu su 
aktore Audre Budryte skaitys 
eilėraščius ir knygos iš trau
kas , bus galima užduoti klau
simų. Vakarą rengia Lietuvių 
rašytojų draugija. 

Emilija Andruly tė 
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Australija... dar kartą 

Sakoma, jei nori sugrįžt į 
Havajus, įmesk t au dovanotą 
„lei" (gėlių vainiką) į bangas, o 
jei į Romą — mesk pinigėlį 
per kairį petį į Trevis fontaną. 
Kokiu prietaru reikia tikėt, 
norint grįžt į Australiją, ne
žinau, bet tikiu, grįšiu ten vėl. 
nes Sydney miesto oro uoste 
pamečiau savo žieminę rau
doną kepurę. Argi tai ne ženk
las, kad manęs vėl laukia 
karš ta vasara? 

Bet, kol sugrįšiu, noriu pa
sidalinti mintimis ir įspū
džiais. Gink Die, ne apie visą 
Australiją! Ji gi — žemynas, 
kuris yra sala, kuri yra viena 
valstybe, vis dar negalinti nu
t raukt i ryšių su tolima Angli
ja. Čia gyvena tik 19 mln. 
žmonių (kai tuo ta rpu Kinijoje 
gimsta daugiau kasmet). Bet 
užta t čia klesti ir gyvuoja 
100,000 rūšių vabzdžių, 10 rū
šių mirtinai nuodingų gyvačių 
bei vorų, žuvų ir žmogieną 
mėgstančių ryklių bei kroko
dilų. Gal tie Dievo sutvėrimė
liai ir apsaugo šį keistą kraštą 
nuo žmonių pertekliaus? 

Taigi, ne apie Australiją 
kalbėsiu, bet tik apie JOS sosti
nę. O sostinės istorija ir ji pati 
taip pat keista, kaip ir visa, 
kas šiame žemyne (saloje) yra. 

Turbūt nedaug kas žino, ku
ris miestas yra Australijos 
sostinė. Spėliojant daugiausia 
balsų gautų Sydney, o gal 
Melbourne. I galvą retai atei
na Canberra. Taigi — Canber
ra. Sostine — kūdikis pasaulio 
sostinių šeimoje, nes jai tik 50 
metų! Tai nereiškia, kad prieš 
50 metų toje vietoje buvo duo
bė. Ten nuo milijonų metų sty
rojo Tindbinbilla kalvos, vė
liau šuoliavo kengūros, o dar 
vėliau ganėsi ūkininkų kar
vės. Naujieji kolonistai tą vie
tą vadino Canberry. 

Nijolė Jankutė 
Vasaros čia buvo plikinan

čiai karštos, žiemos — gerokai 
šaltos. Kadangi Sydney ir 
Melbourne jau buvo lygiai 
garsūs miestai, reikėjo sukurt 
trečią, kuris sumažintų anų 
garsą, t apdamas sostine. Bet 
tai dar ne viskas. 

Pirmučiausia reikėjo vardo. 
Taigi to meto gubernatorius. 
jo žmona, didesni ir mažesni 
valdininkai susirinko siūlyti 
vardus. Pasiūlymai buvo tie
siog komiški, kaip Bill Bryson 
savo kelionių knygoje Down 
Under rašo: Myola, VVheat-
vvool, Emu. Kockaburra, Opos-
sum ir, neįtikėtino kvailumo, 
Sydmeladperbrisho! Spėkit, iš 
ko sulipdytas šis fantastiškas 
žodis. Tebūna jis šio rašinio 
galvosūkiu... Bet pagaliau, po 
ilgo erzeliavimo, sostinė buvo 
pavadinta Canberra vardu. 
Kirtis an t pirmojo skiemens, 
ne ant antrojo, kaip ponia gu-
bernatorienė ištarė, padaryda
ma besitęsiančią klaidą. 

Iš Sydney Canberra pasie
kiama per 4 vai. patogiu, šva
riu, pustuščiu traukiniu (kaip 
malonu keliauti nesusigrū-
dus!). Trijų vagonų traukinys 
slyste slysta bėgiais į vakarus, 
tolyn nuo vandenyno, nuo ža
lių parkų, nuo žiedų kaska
dom griūvančių Sydney mies
to aikščių ir darželių. Tolyn, 
per nurudusių laukų platybes, 
per vaiduokliškai baltuojančių 
„ghost gum" eukaliptų miš
kus. Tų nurudusių laukų erd
vėj vis iškyla apvalios, taip 
pat rusvos kalvos. Jei jos būtų 
žalios, manyčiau, kad matau 
Kernavės piliakalnius, tokios 
jos apvalios, dailios, lyg žmo
gaus r ankų supiltos. Deja, ža
lia ne šių plotų spalva. 

Traukinys neskuba. Slysta, 
lyg pataukuotais bėgiais, nuo 
vienos mažos stotelės, nuo vie

no kelių namų miestelio, iki 
kito. Erdvė, erdvė! Rusva kaip 
smėlis erdvė, o virš jos — aki
nanti mėlynė, net karšta žiū
rint. Bet vagone vėsu, iš bufe
to sklinda kavos ir bandelių 
kvapai: tik atsilošk, užkąsk ir 
stebėk už lango prabėgančią 
Australiją. 

Kai išlipom (mano vilnietė 
pusseserė ir aš; sostinės sto
tyje, galvojom, kad ne ten pa
taikėm: ne stotis, tik stotelė, 
vienas peronas ir žmonių ap
link — gal 50. 

— Ir man taip atrodė, tik 
stotelė buvo dar mažesnė ir 
žmonių dar mažiau, — pasa
koja mus pasitikusi mano kla
sės draugė Lilė, — kai išlipau 
čia prieš 50 metų pradėt naują 
gyvenimą keistame krašte. 

Iki Lilės namų Nicholls prie
miestyje — gal 15 mylių, bet 
pirma pervažiuojam per mies
to centrą. Medžiai, parkai, 
alėjos, aikštės marguoja gėlė
mis. Pastatai šviesūs, nauji. 

— Nauji ir yra, — aiškina 
Lilė, — štai to namo nebuvo, 
kai atvykau, o ta parduotuvė 
irgi nauja. 

Nauja, dailu, švaru, išpla
nuota. Miestas — kūdikis, 
nespėjęs apsinešt amžių dul
kėm, nespėjęs persipildyti 
žmonija. Iš tikrųjų tai milži
niškas parkas, kuriame pa-

. slėptas miestas. 
Nicholls — ištisas naujų vie

naaukščių „condo" miestelis 
gelsvų laukų platybėje, kur 
vėl, t a r tum piliakalniai, kup
ras išrietusios kyšo kalvos. Ir 
čia viskas nauja. 

Draugės „condo" vienas iš 
grupės, pavadintos „Banksia" 
vardu. Man patinka tas žodis, 
nes patinka tuo vardu pava
dintas medis. Tai irgi viena 
Australijos keistenybių, nes 
banksia šakose tupi „ežiai": 

vieni šviesiai žalsvi, kiti rudi, 
visi spygliais pasišiaušę. Tai 
to medžio žiedai. Žalsvi — dar 
žydi, rudi — peržydėję. Prino
kę „ežiai" nukrinta, šonuose 
atverdami plyšius sėkloms iš
berti. Iš tų „ežių" daromi suve
nyrai: vazeles, dėžutes, žvaki
dės. Bet man jie įdomiausi, 
kai „tupi" ant šakų. 

* * * 

Kitą rytą iškeliavom sostinę 
apžiūrėti. Pradėjom nuo Par
lamento rūmų. Tai naujutėlis 
(1988 m. atidarytas) baltas 
pastatas, suplanuotas archi
tekto Romualdo Giurgola. Sta
tybai naudota tik australiškos 
medžiagos. Rūmai sudaro 
lengvą, atvirą, erd\ų vaizdą. 
bet 80 m plieninis vėliavos 
stiebas ant stogo atrodo lyg 
vėjo išverstas skėtis. Tas 
„skėtis" ir išblaško rūmų rim
tumą. Draugė pasakojo, kad 
visi sostinės piliečiai tuo stie
bu labai nepatenkinti. 

Parlamento rūmu aplinka, 
kaip ir viskas šiame mieste, 
išglostyta, išplanuota, išly
giuota. Viskas susišaukia su 
pastato architektūra. Yra čia 
ir „Formai Gardens", kur 
žaliuoja, žydi angliškojo-pran-
cūziškojo stiliaus darželiai. 
Priešakinį rūmų kiemą dengia 
milžiniška mozaika iš 90,000 
ranka šlifuotų granito gaba
liukų. Mozaika aborigeno me
nininko Tjakamarra kūrinys, 
vaizduojąs oposumo ir kengū
ros sapną — Dreaming. „Drea-
ming" ir „Dreamtime" — abo
rigenų tikėjimas, kad jų kraštą 
prieš neatmenamus laikus bu
vo apgyvenę milžinai, kurie 
viską sutvėrė, kas tik yra ap
link: medžius, žvėris, ugnį, 
vandenį. Milžinai pranyko, 
bet viską palikę aborigenams 
naudoti. 

Įžengus vidun — žalsvo 
marmuro kolonų miškas ir 
milžiniškos inkrustacijos, 
vaizduojančios Australijos au
galus, ypač tuos, kuriuos ap
rašė Sir Joseph Banks, atplau
kęs į šį žemyną su kpt. Cook 
1770 m. 

Didžiojoje salėje akis ir vaiz

duotę pribloškia 20 m x 9 m 
gobelenas, vienas didžiausių 
pasaulyje. Jį audė 13 audėjų 
2Vį metų pagal dail. Ar thur 
Boyd paveikslą. Gobelenas 
vaizduoja eukaliptų mišką. 
Aukšti, liauni medžiai augte 
auga iš uolų: rusvos, rausvos 
karšto smėlio spalvos salės 
grindyse ir lubose sukur ia 
erdves ir tolumų vaizdą. 

Apžiūrėjom Atstovų ir Sena
to patalpas — švarutėles , iš
gražintas, tuščias (vasaros 
atostogų metas), minis t rų pir
mininkų portretus, įvairių 
Australijos menininkų darbus . 
{domiausia tačiau buvo Aust
ralijos istoriniai dokumenta i , 
patalpinti specialiose stiklo 
nišose. Tai: „Instructions to 
Gov. Phillip. 25 Apr 1787"; 
preface to A. L. Gordon's „Sea 
Spray and Draft Smoke" by 
Marcus Clarke, Melbourne, 
1876; „The Case for t he New 
Constitution for NSW", W. 
C.Wenthworth, Legislative 
Council of New South Wales, 
Dec. 6, 1853; ir „From the 
Journals of Cpt. J a m e s Cook, 
Voyage of the 'Endeavor' , 
1768-1771". 

„Instrukcijose" gubernato
riui Phillips Anglijos kara l ius 
praneša savo „favours": „... 
Gero elgesio darbš t iems kali
niams išdalinsi po 30 akrų že
mės... be jokių mokesčių..." 

O kpt. Cook rašo: „...čiabu
viai gyvena ramiai , visai ne
pažindami ir net rokšdami Eu
ropos patogumų. J i e m s ne
reikia namų, daiktų ir drabu
žių. Ką jiems davėme, jie iš
mėtė paplūdimiuose ir miš
kuose. Man rodos, j ie galvoja, 
turį viską, kas reikalingiausia 
gyventi. Iš tikrųjų j ie laimin
gesni, negu mes, europiečiai". 

Bet labiausiai, a trodo, Aust
ralija buvo sužavėtas M. Clar
ke. Jo įžanginis žodis Gordon 
knygai — tai poetiška odė 
šiam visų žemynų keisčiau
siam. Ištrauka: 

„...ne visi mato grožį gėlių be 
kvapo, ar medžių, kur ie ne
duoda pavėsio, a r paukščių, 
kurie neskraido, ir žvėrelių, 
kurie dar neišmoko vaikščiot 

Canberra. ACT Australija. Parlamento rūmai. 
Didgeridoo -•• :ibori$jenu dnd'is Australijos valstybinėje galerijoje. 

keturiom. ... Tik čia galime 
pamatyt i groteskiškas keiste
nybes, t a r t u m rašyt besimo
kančios gamtos keverzojimus. 
...Šio laukinių sapnų krašto 
fantast ika vadinasi 'Bush' 
Kad pami l tum dykumos smė
lio paveldą... reikia išmokt 
skai tyt atš iaurių eukaliptų 
hieroglifus..." 

Tiesiai prieš Parlamentą, 
geros mylios a ts tume, stovi 
masyvus War Memorial — pa
minklas Australijos kariams. 
Jo sunkios linijos, bizantiška 
bonia — priešingybė lengvam, 

grakščiam Par lamentui . Abu 
pastatus jungia plati prome
nada. 

Vidujiniame šio pastato kie
me telkšo tvenkinys, kuriame, 
lengvai pasisupdama, dega 
amžinoji ugnis. Ugnis ir van
duo, vanduo ir ugnis — pa
grindiniai šio žemyno gyvybės 
elementai, ypač visur pabrė
žiami. Rūmų salėje dešimt vit
ražų, vaizduojančių įvairių 
karo tarnybų karius; taip pat 
po vitražais išvardinti idea
laus kario charakterio bruo-
ž a i : Nukel ta į 4 psl. 

,,Kookaburra". Australijos aborigenų menas. 

99Neringai 99 
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Paminklas kariams Australijon sostinėje. 
I* Australijos valstybinėje galerijoje 
..Islands in the Sun" (Salos saulėje i. 

eksponuojamu darbu 

„The Rise and Fall of Maha-
gonny", vėliau už Susan vaid
menį David Rabe dramoje 
„The Boom Boom Room". Šalia 
vaidybos, dainavau pagrindi
nius vaidmenis New Opera 
Company of Chicago statytose 
moderniose operose. Labai pa
lankiai mane įvertino žymus 
Chicago SunTimes muzikos 
kr i t ikas Robert Marsh už Har-
mony vaidmenį įves of Danbu-
ry operoje. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, dainavau 
Vilniuje Dariaus Lapinsko 
„Dux Magnus" operoje ir bu
vau labai šiltai sut ikta publi
kos bei muzikos kritikų". 

Laima, kaip solistė ir ak
torė, pasirodė įvairiuose pa
s ta tymuose ne tik Čikagoje, 
bet ir Cleveland, Boston, New 
York, Los Angeles, Philadel-
phia. Toronto, Canada. Ne vie
nas lietuvių telkinys prisimins 
jos įkurtą lėlių teatrą, o vai
kai, gal labiau jų tėvai, lietu
vių pasakų plokštelę „Sek pa
saką" su Stut tgar t simfoniniu 
orkestru, diriguojant Dariui 
Lapinskui . Garso kasetėje 
„Vasaros naktys" rasime jos 
įdainuotas klasikines ir šiuo
laikinių lietuvių kompozitorių 
dainas . 

Be gastrolių Vilniuje su 
„Dux Magnus", 1994 m. Laima 
pasta tė St. Xavier universitete 
Čikagoje savo parašytą viena
veiksmį vaidinimą „A Too Ro-
mantic Past", pristatė savo 
anglų literatūros darbus uni
versitetų auditorijose; paskai
tą „Hypochondria ir J a n e Aus-
ten's Emma" skaitė „Jane 
Austen Society of North Ame
rica" suvažiavime 2000 m. 
Colorado Springs. Rašo poe
zija. Gavo įvairių premijų, bet 
ypač pažymėtina, kad jos poe
zija yra išspausdinta poezijos 
rinkinyje A Wnman Rcading. 
Penkerius metus deste anglų 
l i teratūrą Saint Xavier uni
versitete. Dabar dėsto dramą 
Levvis universitete Romeovil-
le. IL, ir anglų kalbą Čikagos 
miesto kolegijoje. 

Nenuostabu, kad būdama 
tokia talentinga asmenybė, ji 
susižavėjo benediktinių vie
nuolyno vyresniosios Hilde-
gard von Bingen kūryba: mu
zika, poezija, tapyba, teologija, 
mokslinėm įžvalgom ir pasi
rinko jos kūryba pasidalinti 
„Neringai" ruošiamo religinio 
koncerto metu, kar tu su savo 
vyru Darium. 

Dariaus Lapinsko pasta 

tymų dėka, Čikagos lietuvių 
muzikinis gyvenimas nušvito 
daug sodresnėmis spalvomis. 
Niekas negali pamiršti „II Vigi-
lante del Mare", pastatyto 
Maria gimnazijos auditorijos 
scenoje 1971 m. ir dedikuoto 
Simui Kudirkai; nei jo operos 
„Dux Magnus" Toronte, Kana
doje. 1984 m. ir Chicago Lyric 
operos mažojoje salėje, jam 
pačiam diriguojant. O kur A. 
Landsbergio „Auksinis nar
vas", ateitininkų Kongreso 
metu poetinis spektaklis Či
kagoje 1981 m., 1982 — A. 
Gustaičio „Mėnulis" jo pasta
tyti ir režisuoti? Čia suminėta 
tik dalelė to. ką čikagiečiai ir 
kanadiečiai lietuviai matė, 
girdėjo. 

Neskaičiuosiu jo parašytų 
koncertų, kanta tų , fortepijono 
kurinių, styginių kvartetu. 
trio, dainų solo ir duefų bal
sams su fortepijonu: tik pa
minėsiu, kur ir ką jis per pas
kutinį dešimtmetį nuveikė, 
pasinaudodamas Laimos Ras
tenytės Lapinskienės suteikta 
informacija. 

Per paskutinį dešimtmetį 
kompozitorius Danus Lapins
kas su savo operos „Dux Mag
nus" pastatymu gastroliavo 
Vilniaus operos rūmuose. 
1994-1996 m. kaip ..Interna
tional Fulbright scholar" pro
fesoriavo Lietuvoje, Lietuvos 
Muzikos akademijoje Vilniuje 
ir Kaune, skai tydamas paskai
tas apie šiuolaikinę muzika ir 
operą. Šalia akademinio dar
bo pastatė ir dirigavo Bern-
stein operą ,.West Side Story" 
Kauno Muzikiniame teatre, 
Menotti operą „Telephone". 
savo operas „įves of Danbury", 
_La Vida", smuiko koncertą 
Vilniuje. Kaune, Klaipėdoje ir 
Jurbarke . Ypač įspūdinga 
buvo jo operos „Karalius Min
daugas" premjera 1994 m. vi
durvasarį Ju rbarke ant Bispi-
lio piliakalnio. Šiuo laiko
tarpiu jis sukure simfoninę 
poemą „Emmanuelle". smuiko 
koncertą, kamerinį kūrinį _Se-
renata Abbandonata" ir 
pluoštą dainų. Neseniai už
baigė rašyti stambų simfoninį 
kūrinį „Balyvera". skirta savo 
tėvų Balio ir Veros garbei 

Rengėjai tikisi, kad New 
England lietuviai balandžio S 
d., sekmadienį, 2 v.p.p. atvyks 
pasiklausyti šių talentingu 
menininkų koncerto ir tuo 
pačiu parems „Neringos" sto
vyklą. 

A l d o n a P r a p u o l e n y t ė 

» » 
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Australija... dar kartą 
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draugystė, patriotišku
mas, ištikimybė, ištvermė, 
drąsa. 

Palikę kitam kar tui dar 
didelę sostinės dalį (kas gali 
apžiūrėt 10,000 akrų per die
ną?), pailsėję, pasivaišinę pas 
draugę ir jos seserį, išėjom va
kare pavaikščiot Nicholls 
miestelio gatvėmis. 

Buvo ramus, skaistus ir net 
vėsus vakaras. Apvali Ainslee 
kalva atrodė čia pat. Ten ir 
pasukom. Sustabdė mus at
šiauri Australijos pieva — ne-
pieva, iš tikrųjų į tolius toliau
sius nusidriekusių, iki baltu
mo perdžiūvusių, sulaukėju
sių avižų laukai. Vakaro vėje
lyje šnarėjo šiaudai, seniai 
grūdą pametę. O gal tai nebu
vo avižos, o tik į j a s panašios 
smilgos? Čia ne viskas yra tai , 
ką akis mato... Tolyn brist ne
drįsom. Negali rizikuot už-
mint gyvatę arba vorą, išpam
pusį nuo mirtinų nuodų! 

Grįžom pro naujai statomų 
„condo" rajoną. Aplink tylu ir 
tuščia. Staiga ties gatvės 
sankryža prazvimbė iš kažkur 
atsiradęs automobilis, prisi
grūdęs šviesiaplaukių ber
niokų. 

— Ladies, movė, movė! — 
šaukia jie. Vos spėjom užšokt 
a tgal an t šaligatvio, kai po ko
jom, taikliai numestas , terkš
telėjo butelis. Į jaukią, švarią, 
tolimą Canberra štai j a u ir at
vyko... chuliganizmas! 

* * # 
Kitą dieną lankom Teismo 

rūmus , Valstybinę Australijos 
galeriją ir Valstybinę Australi
jos biblioteką bei Aspen salą, 
kurioje kas dieną skamba var
pų koncertai. 

Iš tų rūmų man labiausiai 
patiko Australijos galerija — 
t ikra meno šventovė. Tik įžen
gus, lankytoją pasi t inka abo
rigenų „didgeridoo" miškas. 
Tos apeiginės dūdos sustaty
tos kaip margi medžiai — 
trumpos, ilgos, storos, plonos. 
Rodosi, tik pa t rauks karš tas 
vėjas, ir visos ims dudenti , 
gargaliuoti, dejuoti. 

Nestebėtina, kad „didgeri
doo" tur i tokį laukiniškai liūd
ną pražuvimo, praradimo gar
są. Galbūt tautiniai instru
menta i perima tos tau tos dva
sios virpesius. O Australijos 
čiabuviams nuo pat kp. Cook 
laivo „Endeavor" pasirodymo 
iki XX a. vidurio gyvenimas iš 
„dreamtime" pavirto į „night-
mare-time". 

Sprendžiama, kad kpt. Cook 
laikais Australijoje gyvenę 
apie 1 mln. vietinių, bet jau 
XIX gale tas skaičius kritęs 
iki 50,000. Juos šienaute 
nušienavo europiečių atvežti 
raupai , vėjaraupiai, plaučių 
uždegimai, sifilis ir alkoholis. . 

Aborigenai gyveno savo mil

žiniškoj saloj keisti, nesupran
tami, neatras t i , kaip ir jų keis
ta gamta. Gyveno slaptame 
pasaulyje, turėdami viską, ko 
j iems buvo gana; gyveno, nai
viai sapnuodami, ir sapnavo 
gyvendami. Lengva buvo juos 
išmarinti , tokius negražius, 
juodus, nuogus, nevalyvos, 
kaip ir jų kengūros bei an-
čiasnapiai... 

Britai, kaip ir visų laikų 
okupantai , čiabuvius naikino 
ramia sąžine, nes j i e nebuvę 
panašūs į žmones..." Wm. J. 
Lines knygoje Taming the 
Great South Land rašo, kad 
europiečiai naujakuriai kar
tais aborigenus šaudę šunų 
maistui; kad j ie , kalti ar ne, 
būdavę baudžiami be teismo, 
nes j ų protas nepriaugęs prie 
teismo procedūros": kartais 
aborigenus nuodydavę, apiber
dami maistą strichninu! Ir 
šitoks genocidas vykęs dar 
XIX a. vidury. Net iki 1967 m. 
federalinė Australijos valdžia 
neįtraukdavo aborigenų į gy
ventojų sąrašus. Jie nebuvo 
skaičiuojami kaip žmonės! Iki 
1960 m. Queensland (šiaurine 
Australijos valstija) naudojo 
mokyklose vadovėlius, kuriuo
se aborigenai buvo vadinami 
„džiunglių gyvūnais". Ar visa 
tai neprimena artimos praei
ties įvykių Sibiro gulaguose ir 
nacių kacetuose? 

Taigi... Liūdnas „didgeridoo" 
dudenimas dabar jau darosi 
vis grėsmingesnis. Žmogus, 
per ilgai laikytas nežmogum, 
gali t ap t nežmoniškas: mažų 
mažiausiai , besaikiai reiklus 
privilegijų be atsakomybės. 
Šitokius bruožus pradeda įgyti 
ir šių dienų juodieji Australi
jos čiabuviai. Valdžia dalina 
lengvatas, žemes, teises — 
bando ats ipirkt už senas 
skr iaudas. Čia, kaip ir JAV-
ėse, pradeda aiškėti sena tie
sa: už tėvų kal tes bausmė per 
devynias kartas. . . O tie tėvai 
čia buvo sunkiai nusikaltę, 
ypač aborigenų vaikų atėmi
mu. Juos, a tskyrę nuo tėvų ir 
įprastos aplinkos, augindavo 

prieglaudose, būk tai pratin
dami prie baltųjų pasaulio. Iš 
prieglaudų išleisti, 18 m. jau
nuoliai, aišku, niekur nepri
tapdavę, pavirsdavę miesto 
gatvių aukomis. Šitas grau
džias istorijas skaitant, keis
čiausia, jog tokios žiaurios 
programos būdavę praveda
mos su naiviu įsitikinimu, kad 
tai geranoriškos pastangos su
kultūrinti vargšus čiabuvius... 

Vaikščiojant toliau po Vals
tybinės galerijos sales, stebino 
ne tik turtingi meno rinkiniai 
(ypač gausus aborigenų sky
rius), bet ir pats didžiulis, erd
vus, puikiai sutvarkytas pa
statas . Labai įdomus ir gražus 
jo kiemas — skulptūrų parkas 
nuo (garsiojo prancūzo Au
guste Rodin iki ultramoder-
naus austro Bert Flugelman 
darbų). 

Parkas atsiremia į dirbtinį 
miesto ežerą, vardu Burley 
Griffin. Ežeras vandeniu pri
pildytas tik 1964 m. Koks pa
radoksas: seniausio žemyno 
sostinė — naujagimis sostinių 
tarpe, net ir jos ežeras naujas! 
Architekto Griffin istorija taip 
pat įdomi. 

Būtent, B. Griffin, kilimo iš 
Oak Park, IL, buvęs gabus ar
chitektas, garsiojo Lloyd 
\Vright mokinys. Kai 1911 m. 
Australija nutarė čia, visų pa
mirštoj, neįdomioj vietoj, {kurt 
sostinę, buvo paskelbtas kon
kursas miesto planui. Kon
kursą laimėjo B. Griffin. Jo 
planas buvęs ištisa nuostabių 
panoramų serija. Nors nei 
Griffin, nei jo žmona Marion, 
taip pat didelio talento archi
tektė, nebuvo Australijos ma
tę (Canberra planavę iš topo
grafinių žemėlapių), bet jų 
planuose miestas kilęs ta r tum 
iš paties kraštovaizdžio — nie
kuo neapsunkintas grožis! 

Bet štai — likimo ironija. 
Burley ir Marion atvyko į 
Australiją, bet, neturėdami 
nei patirties, nei sugebėjimo 
vadovauti šiam dideliam pro
jektui, pasitraukė. Griffin gy
veno Australijoje dar 15 metų 

Burley (iriffin ežeras — Aspen sala ir tolumoje matomas „varpų 
bokštas". Canberra, ACT Australia. 

Australijos aborigenų mena*. 

ir tapo šio kraš to garsiausiu 
architektu. O kaip su Canber
ra? Miestas ta ip ir paliko ilgą 
laiką nepas ta ty ta s . Tik, pagal 
Griffin p lanus , buvo išvestos 
gatvės, a ikš tės , promenados 
ir... pažymėta vieta ežerui. 
Arch. Griffin mirus , miesto 
statybą perėmė kiti . Tik dirb
tinis ežeras gavo jo vardą... 

Kad ir nemačius arch. Grif
fin sukur tų panoramų, sos
tinės pas ta ta i m a n atrodė vis 
tiek labai gražūs . Ir ežeras, 
nors ir „netikras". J a m e kyšo 
didelė sala , vardu Aspen, o sa
loje — a u k š t a s bokštas Caril-
lon. Bokšte kasdien skamba 
53-jų va rpų koncertas , „rain 
or shine", kaip lanks t inukas 
rašo, „relax and enjoy". Taip 
mes, t rys keliautojos, ir pa
darėm. 

Iš tikrųjų, čia ilsėtis buvo 
puiku! Susėdom ežero pa
krantėj po nusvirusio žilvičio-
nežilvičio (?) šakomis ir klau
sėmės varpų giesmės. Aidas 
kilo ir kr i to ežeran, sudužda
mas į raibuliuojančias bange
les. Aplink — nei žmogaus, tik 
mes ir juodos gulbės plau-
kinėja pakraš ty , t ik karšt is , 
srūvantis pro lapus, ir trilie-
menis „carillon" bokštas . Jis 
blizgėjo t a r y t u m suly tas — tai 
opalo ir kvarco duženos , den
giančios jo 50 m aukščio šo
nus, blizgėjo. Tas bokštas, 
kaip ir viskas čia, naujas, 
įrengtas miesto 50-mečiui pa
minėti. Tuo t a rpu , Lietuva 
mini 100 m. nuo Viktoro Kup
revičiaus, lietuviškojo „caril
lon" steigėjo ir varpininko Ka
ro muziejaus sodely, Kaune. 

Skamba, skamba varpai , ir 
abu bokštai, šis i r anas iš vai
kystės a tmin imų susilieja į 
vieną gaudimą. 

* * * 
Vakare svečiuojamės pas 

vaišingus sost inės lietuvius, 
Tadą ir Laimą, pr is imindami 
vaikystes Lietuvoje, anksty
vas j aunys tes išvietintųjų sto
vyklose, emigraciją tolyn nuo 
Europos į ne regė tus kraštus . . . 
Tik Judi ta i , vilnietei, šie mū
sų pasakojimai nauji: jos pri
siminimai pras ideda ten, kur 
mūsiškiai n u t r ū k s t a , pokario 
tėvynėj. Keistas gyvenimas: 
netikėti sus i t ik imai neįsivaiz
duojamose tolybėse. Gal todėl 
jie taip malonūs ir įsimintini. 

* * * 
Kitą rytą j a u pal iekam Can

berra. Vėl pus tuš t i s , išvėsin-
tas t raukinys . Vėl pro langus 
slenka beribės rudos, kalvom 
banguotos to lumos i r eukalip
tai — vaiduokliai lyg ar tr i to 
išsukiotom Sakom. Ir žinai, 
kad nesapnuoji , bet lankais i ' 
šio perpildyto pasaulio tuš-
čiausiame k r a š t e (pvz., Vaka-. 
rų Australijos pakraštyje , per;-
8,000 mylių, egzistuoja gal 30 
miestelių); k r a š t e keisteny
bėm tur t ingiaus iam, j a u ne
kalbant apie s terbl inius žvėre
lius ir kvatojančius paukščius. 
Štai, tik vienoje vietoje, ar t i 
Perth miesto, auga kar r i s — 
medžiai, milžinai 250 pėdų 
aukščio ir 50 pėdų storio! O 
šiaurės vakaruose , Shark Bay 
įlankos vandenyse gyvuoja 
stromatolitų kolonija. Tai mik
roorganizmai, pirmieji žemę 
apgyvenę prieš 3.5 milijardus 
metų. J ie , s au lės veikiami, ga
mina deguonį. Per tuos, protu 
neaprėpiamus, amžius milijar
dai mikroskopinių stromatoli
tų pūtė atmosferon po mikros
kopinį deguonio burbuliuką, 
padarydami plante tą t inkamą 
gyventi sudėt ingiems organiz
mams — m u m s . Dabar toje 
įlankoje matomi neišvaizdūs, 
į koralų rifus panašūs luitai, 
kuriuose d a r tebegyvuoja 
maža stromatoli tų bendruo
menė, drausmingai pūsdama 
deguonio burbul iukus . Kaip 
gaila, kad mūsų t raukinys 
taip toli nuvažiavo. Būčiau no-

Olita Kalifornijoje 

Olita Dautartai tė . 

Ragauskų šeimos globoja
ma , Kalifornijoj vieši kūry
binga menininkė iš Lietuvos, 
iš Šiaulių. Tai Oli ta Dautar
ta i te , j au an t r a s mėnuo losan-
geliečių ma toma ir girdima 
kiekviename renginyje. J i čia 
a tvykusi Los Angeles Dramos 
sambūrio (pirmininkė Ema 
Dovydaitienė) pakvies ta , svar
biausiam šio sezono įvykiui 
kul tūr inėj srity: balandžio mė
nesį Mikalojaus K. Čiurlionio 
didžios sukakt ies paminėji
mui . Režisuojamą spektaklį 
būs imam paminėjimui pavadi
no: „Raudokit svajonių debe
sys". 

Olita Dautartaite yra ir ak
tore, ir skaitovė. Kovo 10 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
įvyko l i teratūros popietė, kur 
skaitytos gyvų ir jau mirusių 
Kalifornijos lietuvių rašytojų 
kūrybos ištraukos. 

Poezija nuskambėjo ryškiau, 
ypač Prano Lemberto, Danu
tės Mitkienės, Bernardo Braz
džionio, Prano Visvydo. Publi
ka sunkiau suvokė Karolio 
Milkovaičio, Alfonso Griciaus, 
Elenos Tumienės eilėraščius. 

Prozą visada sunkiau nuo 
scenos perduoti, ypač be gar
siakalbio, bet aktorės išradin
gumu (muzikos pagalba, prie
dainiu ir judesiais) pavyko ge
rai perduoti Juozo Tininio — 
iš knygos Laiškai Androma-
chaiy Alės Rūtos vaizdelį apie 
poeto Bern. Brazdžionio krikš
tynas iš knygos Margu rašto 
keliu. Kiek blankiau perskai
tytos Petronėlės Orintaitės-
Janut ienės , Norimo (Andriaus 
Mirono) novelės. Tačiau prog
ramos visuma buvo gerai pub
likos priimta; aktore da r pa
deklamavo („bisui") Bern. 
Brazdžionio eilėraštį. 

Popietės programoj — įvar
dijimas poetės D. Mitkienės 
žodžiais: „Kas tave pakeist 
mum gali, tėviškėle Lietuva". 

Pradžioj aktorę įvedė keliais 
žodžiais Amandas Ragauskas, 
o programą užbaigė ir įteikė 
Olitai gėlių Dramos sambūrio 
pirmininkė Ema Dovydai
tienė. 

Gerai, kad prisiminti jau 
mirę autoriai: P. Lembertas, 
P. Orintaitė, J. Tininis, E. Tu-
mienė. Bet pasigedome irgi 
buvusių kūrybingų kalifor-
niečių — Jurgio Gliaudos, 
Juozo Švaisto. Galima buvo 
bent trumpai prisiminti ir 
neseniai prie Kauno palaidotą 
Rūtą Klevą Vidžiūnienę, taip 
pat — vos prieš mėnesį Flori
doj mirusią Dalilą Majauskai-
tę-Mackialienę, buvusią čia il
gametę režisierę, literatę, pa
rašiusią dramą Nepripažin
tas tėvas ir romaną Beržas už 
lango. Žinoma, aktorė apie 
juos nežinojo. 

Šią įdomią popietę iš tikro 
ne vien rašytojai prisiminti ar 
paryškinti, o daugiau skai
tovės talentai parodyti. Ir tai 
— gerai. Ji ir buvo šio įvykio 
„žvaigždė". Olita Dautartaitė 
gerai pasirodė skaitovės išra
dingumu. 

Dramos sambūrio valdyba 
gni****i papuošė sceną, po 
programos visus pavaišino, o 
kalif'orniečiams buvo malonu 
pabendrauti su viešnia — ak
tore iš Šiaulių Dramos teatro. 

A, R. 

M. K. ČIURLIONIS 
PAGERBIAMAS 
GRENOBLYJE 

Valstybinis Vilniaus kvarte
t a s , koncer tuodamas Greno
blyje, ne t ik p r i s t a t ė Mikalo
j a u s Konstant ino Čiurlionio 
kūr in ius , bet ir dalyvavo pran
cūzų labdaros akcijoje. 

Grenoblio modernaus meno 
muziejuje, k u r veikia iš Pa
ryžiaus perkel ta M. K. Čiur
lionio dailės darbų paroda, 
Valstybinis Vilniaus kvar te tas 
koncertą surengė ka r tu su 
Lione gyvenančia pianis te Vio
leta Tamašauska i te-Coutez. 
Skambėjo M. K. Čiulionio sty
ginių kvar te tas C-moll, taip 
p a t Čiurlionio gimimo 125-
osioms met inėms skir to kon
kurso nugalėtojų — lietuvių 
kompozitorių kūr inia i : Remi
gijaus Merkelio fortepijoninis 
kv in te tas „MiKonst" ir Min
daugo Urbaičio „Ramybė". V. 
Tamašauskai tė -Coutez taip 
pa t paskambino M. K. Čiur
lionio kūrinių solo. 

B ū n a n t Grenoblyje, Valsty
binis Vilniaus kva r t e t a s gavo 
pasiūlymą dalyvaut i ir labda
ros akcijoje, sakė El ta i kvarte
to violončelininkas, profeso
r ius August inas Vasi l iauskas. 
Grenoblio koplyčioje Vilniaus 
kva r t e t a s grojo Beethoven ir 
B r a h m s kūr in ius . Už bilie
t u s sur inktos lėšos paskirtos 
sunk iau besiverčiančių Lietu
vos šeimų vaikams, kur ie mo
kosi prancūzų kalbos. 

Grenoblio modernaus meno 
muziejuje ta ip pa t buvo su
rengta Čiurlionio jubiliejui 
sk i r t a konferencija. Paskaitą 

rėjusi pamatyt i senolius-dar-
b in inkus , t.y. vos įžiūrimą, 
aukš tyn vandeniu kylantį jų 
da rbo vaisių — deguonį. 

„Laukinių sapnų kraštas", 
ka ip rašė M. Clark. Dar ir da
ba r neišskaityti visi jo gamtos 
hieroglifai... Keistų čiabuvių, 
keistų vietovardžių kraštas . 
Kur gi k i tur galėtų būt i tokie 
vietovardžiai, kaip Wooloo-
mooloo, Tittybong, Mullum-
bimby, VVolongong? Bet tu, 
Canber ra , parkais suvystytas, 
fontanais p raus iamas naujagi
mis , pasaulio sostinių pa
grandėl is . „Dreamtime" Žemy
nu i tu kaip kompiuter is , pa
dovanotas š imtamete i prose
nelei. 

apie M. K. Čiurlionio simbo
lizmą skai tė muziejaus direk
torius Serge Fauchereau. 

Kovo 24 dieną Grenoblio 
muziejuje rengiamas M. K. 
Čiurlionio fortepijoninių kūri
nių koncertas, kurio programą 
atliks profesorius Vytautas 
Landsbergis. 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 

M. K. Čiurlionio gimimo 
125-osioms metinėms skirti 
renginiai Prancūzijoje pra
sidėjo praėjusių metų rudenį, 
a t ida ran t mūsų tautos geni
j aus dailės darbų parodą Pa
ryžiuje, viename garsiausių 
pasaulyje Musee d'Orsay. 

Paroda Grenoblyje veiks iki 
balandžio mėnesio. (Eka) 

KULTŪROS VAKARAI — 
MINDAUGO KRIKŠTUI 

Lietuvos dailės muziejus 
pradeda kultūros vakarų pro
gramą, skirtą Lietuvos valdo
vo Mindaugo krikšto 750 metų 
jubiliejui. Vakarai vyks paro
doje „Krikščionybė Lietuvos 
mene", kuri veikia Vilniuje, 
Senajame arsenale — Taiko
mosios dailės muziejuje. 

Kovo 8 dieną vyko pokalbis 
apie Lietuvos krikščionėjimo 
etapus ir profesoriaus Mečis
lovo Jučo studijos „Krikščiony
bės kelias į Lietuvą" pristaty
mas. 

Gegužės 11 dieną numaty
t a s susitikimas su aukštu 
svečiu iš Vatikano — Šv. Sos
to popiežiškosios bažnytinio 
kultūros paveldo komisijos 
pirmininku arkivyskupu Fran-
cesco Marchisano, gegužės 29 
dieną — su Šv. Romos Baž
nyčios kurijos archyvaru, Va
tikano bibliotekos vadovu kar
dinolu Jorgu Maria Mejia. 

Rugsėjo pabaigoje Vilniuje 
vyks tarptautine konferencija 
„Lietuvos krikščionėjimas Vi
durio Europos kontekste", ku
rioje dalyvaus mokslininkai iš 
Vokietijos, Švedijos, Lenkijos, 
Lietuvos. 

Spalio mėnesį planuojama 
aptart i Mindaugo krikšto jubi
liejų minėjimo Lietuvoje ir 
išeivijoje tradiciją. (ELTA) 

Š.m. vasario 4 d. Lietuvos Vyčių Čikagoje ruoštame tradiciniame 
„Lietuvos atminimų" pokylyje pasižymėjusios lietuvės veikėjos ir 
v isuomenininke* „Metų moters" žymeniu buvo apdovanota 
Rašytojų draugijos pirmininkė, Pedagoginio lituanistikos institu
to Čikagoje direktorė, rašytoja Stasė Vanagaitė-Petersonienė. .Ja 
prie garbės stalo palydėjo muz. Faustas Strolia, ilgametis Lie-
vo* Vyčių organizacijos narys. 
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