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DR. JONAS BASANAVIČIUS - DIDYSIS AUŠRININKAS 
50 metu sukaktį nuo jo mirties minint 

JONAS PUZINAS 

Šįmet vasario 16 d. sukanka 50 : lankėsi Lietuvoje ir kuri laiką gyve-
metų, kai 1927 metais Vilniuje n o Ožkabaliuose. 1882 m. gruodžio 
mirė lietuvių tautos atgimimo tė- 21 d. atvažiavo j Prahą ir čia gyve-
vas, dažnai vadinamas Lietuvos pa
triarchu, dr. Jonas Basanavičius. Jo 
veikla yra tokia plačiašakė, kad vie
name straipsnyje neįmanoma bent 
kiek išsamiau nušviesti visas jo 
darbo sritis. Juk J. Basanavičius bu
vo mūsų tautinio atgimimo žadin
tojas, pirmojo tikrai lietuviškos 
dvasios laikraščio "Aušros" {kūrė
jas, kovotojas dėl Lietuvos laisvės, 
pradedant Didžiuoju Vilniaus sei
mu 1905 metais ir baigiant 1918 m. 
Vasario 16-osios aktu, atkaklus ko-

no iki 18^4 m. praci. os. Prahoje ga
lutinai ir subrend" mintis leisti 
"Aušrą". Po to persikėlė į Vieną, 
kur 1884 m. gegužėv I." d. susituokė 
su Čekijos vokiete Eleonora-Gabrie-
le Mohl (1861-1889). Po jungtuvių 
vėl grižo Bulgarij'?i. kuri laiką 
dirbo gydytojo larbą Elenoje, į 
šiaurę nuo Balkanų kalnynoį bet 
1885 m. rugsėjo 12 d. grižo į senąją 
vietą Lom Polankoje. 1887 m. rug-
piūčio 7 d. J. Basanavičius tapo po
litinio atentato auka: ji peršvė vie-

votojas dėl lietuvių kalbos teisių nas bulgaras Aleksandras Manuilo-
Rytų Lietuvoje, tautosakininkas, vas. Manoma, kad jis palaikė J. Ba-
mokslininkas, Lietuvių mokslo j sanvičių rusų politikos šalininku 
draugijos Vilniuje steigėjas ir jos Bulgarijoje. Vienoje padaryta ope-

Visuomeninis gyvenimas m ū - ] insti tucinis taip p a t jaučiamas, 
suose a t rodo p a k a n k a m a i dkta- į Kiek būta bandymų suvesti 
miškas — tuo tu rė tume džiaug- bendr iems pokalbiams, suderint i 

planus, pasiskirstyti darbais,—ne
siseka, nevyksta. Einame kas sau, 
kartojame tuos pačius da lykus , 

tis. K a d yra Genties, nesk landu
mu. — suprantama. Energijos 
per tekl ius neišvengiamai prasi
veržia zaibais-žaibeliais. 

|&e .yisi tačiau džiaugiasi. Vie
na priežastis — mūsų perfekcio-
ribaSias: nor im, kad b ū t ų geriau, 
sklandžiau, brandžiau, dėl to n e 
pa tenkin t i tuoį ką tu r ime. T a i 
nėfa blogas ženklas. Kas pasiten
kina esama padėt im, nebedaro 
pažangos. 

Dinamika* ir pažanga turėtų 
der in t i s , skatint i v iena antrą. 
Jud rumas bei verž lumas , be sie
kinio kilti-stiebtis, darosi iner
tiškas — smulkėja, skylinėja. 

Pr ie visuomeninių apraiškų 
pr iklauso m ū s ų renginiai. Jie 
gausūs ir turi slinktį pobūvių, 
pažmonio krypt im. M o k a m orga
nizuoti ir iškilesnių — bendr in ių 
įvykių. Sunkiau mūsų veiklą ko
ord inuot i , ir nežinia kodėl , ar n e -

tr inamės alkūnėmis. Dinamikos 
tikrai netrūksta, be t pažangos di 
desnės nesimato, 

pirmininkas iki pat mirties, geras 
gydytojas ir t.t. Vasario 16-osios 
proga gal geriausiai tiktų žvilgterė
ti į J. Basanavičių, kaip aušrininką. 
Prieš pradedant apie tai kalbėti, 
tenka bent trumpai apžvelgti jo gy
venimo kelią. 

Trumpi J. Basanavičiaus 
biografiniai bruožai 

racija, išimta kulka, bet kita kulka 
pasiliko ir visą gyvenimą buvo prie
žastimi jvairių ligų. 1888 m. ap
važiavo visą Bulgariją medicinos 

5W !.'..>&.; 

Jonas Šileika (1883-19S0) Dr. Jono Basanavičiaus portretas 
reikalais. 1889 m. vasario 16 (28) $; s Betuvių marijonų užsakytas ir dailininko 1924 metais nutapytas portretas 
d. Lom Polankofe mirė jo žmona. J. dabar puošta "Draugo0 redakcijos patalpas 
Basanavičius labai išgyveno jos i 
mirtį. Palaidota Lom Polankos bul- , . , n A n , I n , T -r, 

gydytoju. 1900 m. kovo 10 d. J. Ba garų kapinėse, kur J. Basanavičius 
pastatė juodo marmuro antkapį 
(1936 m. keliauninkas Antanas 
Poška terado paminklo skeveldras). 
1891 m. išspausdino didžiuli darbą 
apie Bulgarijos sanitarinę padėti. 

Jonas Basanavičius g. 1851 m. 
lapkričio 23 d. Ožkabalių k., Barti-

T u r i m e darbų bei užmojų, ne - n i n k l * v k > Vilkaviškio aps. Tėvas 
šiojančiu kolektyvinę etiketę. į * Basanavičius (1826 - 1879), ^ j ^ 
Skelbiamos sudėtinės vadovybės m o t m a M a r e Birstonaite (1826 - B a ; . . n v i č i 

arba kolektyvai, o kas praktiškai 1 890)- Br<>»s Vincas (1861 - 1910), į ^ į ^ H 

už to viso? Vienas žmogus! Sa- ūkininkas, surinkęs daug tautosakos 
ysit, neišvengiama: vienas v i s a - , s a v o broliui. Pradžioje mokėsi pas 

,-ičiui suteikta Bulgarijos 

sanavičiui buvo išsiliejęs kraujas 
smegenyse. Atsigavęs, vėl tęsė ne tik 
gydytojo, bet ir politini darbą. Pa
vyzdžiui. 1989 m. kaip demokratų 
atstovas dalyvavo Sofijos demokra
tų partijos suvažiavime, o 1905 m. 
— partijos kongrese Adrianopolyje 
ir Konstantinopolyje 

nepadarys, geriau aš vienas!" Ir 
daro, ne i klausia, nei tariasi su 
kitais, tik kartais painformuoja, 
kas padaryta a rba ką "darysi 
me"'. Paskui skundžiasi ' ' m a n 
niekas nepadeda", "kiti nenor i , 
neturi laiko''. 

Tas reiškinys, kad mūsų veik
la didele dalimi remiasi solistais, 
labiausiai nedžiuginantis. Vienas 

tu r im gabumų, ar geros mokvk- z m o S u s n e r a v isuomenines iš
los? B e koordinacijos sunku iš'ly- ^min t ies versme. Jis neišvengia

mai "persistengia ' , g indamas 
"bendrą reikalą", kuris yra tik 
jo akiračio reikalas. Daugelis tų 
žmonių telkiasi i "svarbiausią" 

ginti d inamines jėgas ir nukreip 
ti į t iksl ingesnius — platesnius 
uždavinius. Smulkiai d inamika i 
daug nereikia — tik šūktelk, tik 

pilietybė. 1892 m. rugsėjo 24 d. iš 
Lom Polankos perkeltas j Varną —! Kad ir Bulgarijoje buvo neblogai 
kurortinį Bulgarijos miestą prie įsikūręs, bet visą laiką jį kankino 

ičius tėvynės ilgesys. Nors ir Bulgarijoje 
, , - les vi- beewendamas dirbo lietuvvbei, bet 
Marijampolės gimnaznoie, k u r i ą , , .. . . 6 I ,\ ., , . . 

' R"rl . i daus ligų skyriaus vyriausiuoju gy-, trokšte troško skirti savo jėgas 
' ; dytoju. Be to. lis prisidėjo bepla- gimtajam kraštui. Ir kai 1904 m. 

da veža daugiau, kitus veda. D e - j "daraktorius", po to Lukšių pra-į . , . * _ - 4 X. 
, . . ., .v , .<T,. . . ! J S ; „ Mit - iH," , įoc/r 1 Q 7 , Juodosios uros. J. Basanavičius 

ja. kiti tik iš vardo. Kiti ta ip dz i<» mokyklo e, 1866 - 18/3 m. r. ,•' • \ ,. 
ŽJZL :„. . - i . . : _ „ , » r . M a r i i ^ n n J p , rimn^lini. W ; „ l b u v 0 P * ^ t a s miesto ligonines vi-

lietuvių 

moste lk ranka. D a u g i a u reikia j P u n k t J * ~ P m , M » n e s s u P in, !.?u 

pastangų, kai moįiesi didesniam Į t a r i a s i d a u P 3 ' J padarysią. Krtų 
reikalui : turi p ramaty t i , apska i - i ' 
čiuoti. '^etruktuoti , įbanguoti , 
į t raukt i kitus ir juos der int i . T u 
rim p a k a n k a m a i veikėjų — vi -
siokio rango visose srityse. Bet 
reikia žvalgytis koordinatorių — 
pramatanč ių toliau, gebančių su
telkti ir plačiau motis. 

Nus teb ino praėjusią vasarą 
vienas bendruomeninis vadovas. 
Senas vilkas, dirbęs daug , prisi
pažino buvęs solistas. Įvardino 
tokiais ir ki tus žinomuosius. O 
kiti — talkininkai? Techniški 
bruzdelninkai — "aparač ika i " ! 
Tos dvi sąvokos — solistai ir 
"aparač ika i " — įstrigo. Jas gro-
muliojau, stebėjau reiškinius ir 
žmones , stabtelėjau t ies nepakei
čiamaisiais ir neprisiprašomai
siais. Negi mūsų veikla tik suku
ria c h o r o ar ansambl io įspūdį? 
P^arr^e individualistų tauta, — 
tai t iesa . Individual izmas asme-

baigė sidabro medaliu, 
gimnazistu, užrašinėjo 
liaudies dainas. 1873 m. įstojo 
Maskvos universiteto Is 
logijos fakultetą, bet nuo 1874 m. ru
dens semestro, gavęs iš Varšuvos 
mokslo apygardos stipendiją, skir
ta lietuviams (kad atitrauktų juos 
nuo lenkų įtakos), perėjo į medici
nos fakultetą. Stipendija buvo ne
bloga: 300 rublių metams ir 100 
rubliu kelionpinigių. Medicinos 
gydytojo diplomą gavo 1879 m. 
birželio 19 d. Bestudijuodamas uni
versitete, palaikė ryšius su lietuviais 
studentais, ypačiai artimai drauga
vo su Vincu Pietariu, tai pačiais 
metais baigusiu medicinos fakultetą, 

vadovauti , pajėgesnių į t raukimas , į J. Basanavičius norėjo dirbti uni-

važiavo į Tilžę, liepos 31 d. slapta 
perėjo sieną ties Jurbarku ir rugpiū-
čio I d. pasiekė Vilnių, išgyvenęs 
25 metus užsienyje. 

Vilniuje ir prasidėjo didysis J. 
Basanavičiaus darbas, siekiant Lie
tuvai nepriklausomybės. 1905 m. 
gruodžio 4-5 d. J. Basam ičiaus ini
ciatyva sušauktas Vilniaus seimas, 
kuriame dalyvavo per 2000 valsčių, 
parapijų ir net atskirų kaimų 
rinktų atstovų: ūkininkų, maža
žemių ir bežemių, darbininkų, ku
nigų ir įvairių profesijų žmonių. 
Seimo prezidiumą sudarė J. Basana
vičius, kun. Pranciškus Būčvs. Stcno-

ro vadui, kur aiškiai pasisakyta 
(ė l lietuvių politinių aspiracijų — 
. (statyti demokratiniais pagrindais 
sukurtą nepriklausomą valstybę su 
sostine Vilniuje. Memorandume pa-
s .sakoma dėl Lietuvos teritorijos 
sienų, dėl Vilniaus, kaip valstybės 
sostinės, dėl visiškai nepriklausomos 
J ietuvos valstybės atstatymo. 1916 
m. birželio 27-29 d. IH-jame Pa-
\ergtųjų tautų kongrese Lozanoje 
buvo įteiktas jau iš anksto paruoš
tas ir J. Basanavičiaus bei kitų 
Vilniaus veikėjų pasirašytas vad. 
"pagalbos prašymas" JAV prezi
dentui Woodrow VVilsonui. 1917 m. 
su J. Basmvičiaus ir kitų parašais 
buvo įteikti memorandumui vokie
čiams dėl lenkų u/mačiu prijungti 
Lietuvą prie Lenkijos. 1917 m. rug
sėjo 18-22 d. Vilniaus konferencijos 
metu J. Basanavičius išrinktas gar
bės pirmininku. Toje konferencijoje 
išrinkta ir Lietuvos taryba iš 20 
asmenų. J. Basanavičius buvo vy
riausias amžiumi Tarybos narys — 
jis jau buvo bebaigiąs 66-tuosius 
metus. Ta Lietuvos taryba 1918 m. 
vasario 16 d. paskelbė nepriklauso
mos Lietuvos valstybės atstatymo 
aktą. J. Basanavičius iškilmingai 
perskaitė tą aktą ir pirmuoju jį pa
sirašė. Lietuvai atstačius nepriklau
somybę, jos sostinė Vilnius ėjo 2 
rankų į rankas. Tai jį buvo užėmę 
rusai, tai lenkai, kurie 1920 metais 
iarae įsitvirtino beveik dvidešimčiai 
metų. J. Basanvičius niekur nesi
traukė iš Vilniaus. Jo autoritetas 
buvos toks didelis, kad niekas ne
drįso jo liesti. Ir. būdamas Vilniaus 
sargyboje, 1927 metais vasario 16 
dieną, visai Lietuvai ir užsienio lie
tuviams švenčiant devintąją Lietu
vos nepriklausonaybės sukakti, 6 
vai. 50 min. vakare užgeso Lietuvos 
patriarchas. Vasario 21 d. palaido
tas Rasų kapinėse. Kukliame ant
kapyje įrašyta: A.A. DAKTARAS 
JONAS RASANVICIUS "AUŠROS" 
IKt'FKjAS. MOKS! ĮNINKĄS, 

skirtas gimna/ii<>s ir kunigaikščio m. gegužės 30 d. iš Varnos be leidi-. 
Ferdinando rūmą. Euksinograde mo išvyko Lietuvon: liepos 25 d. at-

planavimas darbų p i rmyn — 
platesniu mastu mažai terūpi. 
Solistas mato tik savo barą, tik 
savoj kadencijoj, siekia tik save 
patenkinančių laimėjimų. 

Iš to išsivaduoti, kaip rodo is
torinė patirtis, mes pajėgiame tik 
spaudžiami išorinių jėgų, prie
vartos ir grėsmės. Tada sugebam 
susiburti, susiglaudinti, koordi-
nuotis. žvelgti plačiau. Bet vos 
tik varžtai atsileidžia, vėl išky
la solistinis mūsų individualiz
mas.- Juo blogiau čia, išeivijoj, 
kur nėra jokių varžtų. 

Vienas rūpestis vis dažniau iš
kyla paviršiun: kas perims veik
los pozicijas po šios generacijos. 
Nemažesnis, manding, rūpestis 
kitas: kaip perims? Solistinis vei
kimas yra kliūtis perduoti pozi
cijas kitiems; kliūtis jau minė tu 

(Kilkit* i 2 a*.* 

. i nuoiant Varnos kurortą. Nuo 1893 balandžio 24 (gegužės 7 d.) caro 
•u. jo^jy Į į • . . . i . - t . i- •,. n a s Kairvs, Antanas Smetona, kari-1 TAT T O S \ T G \ I V I N T O I A S 1851 

t., ' m . galo iki 1894 m. balandžio men. įsakymu buvo atšauktas lietuvių į ' _ . , f l L l u > . I I ^ A I U . H I U I A J i ^ i 
toruos - tilo- , . . . . . , , . TT -, . ' J J J- T D se nmkas Juozas Stankūnas. Seime,; Y I -n . i o/r? TT 15 2emiau ma-

, 0 7 , gydėsi Vienoje. Muenchene. HeideI- spaudos draudimas, J. Basanavičius . J fc ., , • 
1 , - , „ * . , , , . . , - - • T • . T ino- kaip visiems zmoma. pareikalauta, /elnėmis raidėmis irašvta- "Kada 
berge. Grize* \ w n . dar buvo pa- erae ruoštis gnzti Lietuvon. Ir 190D ' ; | * s n e m , s ^ S B r - •"- • 

Lietuvai autonomijos. Kadangi sei-, n , ,^ p , , m dulkes pawirsim. jei He
mas Vyko revoliucinių nuotaikų I t m \ iszka kalba Dm mirta pastoįus, 
atmosferoje, prezidiumo darbas bu- j c ; ^r m u s l J ciarbus Lietmvos dwa-
vo nepaprasT,-i sunlcus. Ja Bawnavi- s e atsik'.vosr*^ t^sk:k mums ir ka-
čius, kad ir būdamas jrienas iŠ stei- puose bus fengweu smageu ilsėtis" 
gėjų TarfSfeoa demokratiškos (citata % ] Bas mavičiiius raštų 
partijos''. Sugebėjo suderinti įvairių 1882 m.l 
partijų boi krypčių nusistatymus j 
visokiais seime iškeltais IdaiB • l J- Rasanavičius. "AuSra" ir jos 

Linksmasis reporteno pieštukas: 

versitete. chirurgijos katedroje, bet 
jo prašymas nebuvo patenkintas, j 
Nenorėdamas pasilikti Rusijoje h \ 
ten verstis gydytojo praktika, per 
savo pažįstamą bulgarą gydytoja 
gavo kvietimą vykti Bulgarijon. Ir 
1880 m. vasario 7 d. atvyko i Lom 
Polanką. nedideli miestą šiaurės 
vakarinėje Bulgarijoje, kur išgyve
no devynerius metus (1880-1884 ir 
1887-1892). Cia jis buvo paskirtas 
departamento gydytoju ir ligoninės 
vedėju. Lom Polankoje įsijungė į 
.bulgarų politinį ir kultūrini gvve-
nimą. Jrengė naujai jsteigtą ligoni
nę ir parašė kelis mokslinius medi
cinos darbus. Rusų persekiojamas. 
1882 m. gegužės 19 d. išvyko iš 
Bulgarijos dviem mėnesiams svei
katos taisyti. Per Belgradą ir Zagre
bą nuvyko Vienon, kur dirbo uni -
v^-«itA*rt kiklint-Alr.-uo .'r LT;«;w.:*» i 
• U3iKHf L/l L/i tUtuVOĮC IX KiUiLKOie. I 

Svenu t a u . O Vyti* pertoks ir jų pasistatytą sieną!.. 
fhi isys V3etoTc 

1906 m. sausio s į, j BcBanaviSns 
paruošė memorialą apie reftaJinga-
mą prijungti S m a l k u gubern i 
ją prie Lietuvos. 1907 m. balandžio 
7 d. daugiausia J. BasamviSaMB rū-
pesčiu įkurta f/Vtuvių umfaiu 

[draugija, kuriai įis vadovavo iki pat 
; mirties. 1011 m. buvo vienas iš or-
;<rjanizatorhĮ ir stambių akcininkų 
I "Vilijos" bendrovės /f-m'-s ūkio ma
šinoms gaminti. !rM'> rn. Lietuvių 
ūkininkų bendrovės sta 1913 
m. draugo su Valstybes dūmos ats
tovu Martynu Yču buvo nuvy
kęs i JAV rinkti p'inigų I.icnrvių 
mokslo draugijos ir Dailės draugi
jos namams statyti. Surinkta 23.-
70936 doleriai. Vokiečių ok-
jos metu dalyvavo bendroje lietu
vių akcijoje, besirūpinant Lietuvos 
nepriklausomybės itetatynro. 1916 
m. birželio 10 d. kartu su kun. J. 
Stankevičiumi, S k iriu, \ Janu
laičiu. A. Stulginskiu, kun. dr. J. 
Bakšiu, A. Smetona. M. Biržiška, j 
P. Klimu. dr. J. Saulių, J. Vileišiu ir 
kun. P Dogeliu įteikė memorandu- į 
d u s Yvriausiaįam Rytų fronto ka- i 

programa 

Ilgofe tauu'nės samane* žadinimo 
grandinėje labai reikšmingą vieta 
•i/ima "Aušra" — pirmuonis Di-
>\?r.K : I ':•;;:•• i- skirtas laikraštis, 
dr. J. Basanavičiaus pradėtas leis
ti 1883 m. kovo mėnesi Rigainėje. 
Mintis leisti laikr?š'į galutinai su
brendo J- Basanavičiui Prahoje, kai 
iis čia apsigyveno 1882 m. gruo
džio gale. Prahoje, kaip rašo J. Ba
sanavičius savo autobiograr"ioT>. 
"neperdt įus galima būtų ašį 
stovėjo lietuvybės a'gimimo vygė, i5 
kurios nušvito "Auszra" (D-ro Jo
no Basanavičiaus . sutobiografija. 
Vilnius. 1936, p. 41). Pradžioje J. 
B įsanavičius aiškino galimybes to
kiam laikraščiu; leJsti Prahoje, bet 
iš čia laikraščiui būtų buvę gana 
sunku pasiekti Lietuvą. Todėl J. 
Basanavičius, pasitaręs su Anrium 
\ Bieliausku ir Jurgiu Mikšu, nuta
rė laikraštį leisti Ragainėje, iš kur 
jis slaptais keliais galėtų lengviau 
išplisti Lietuvoje. Laikraščio spau-

(Sukat* 1 2 S«Q tJm 
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DR. JONAS BASANAVIČIUS — 
DIDYSIS AUŠRININKAS 

šečtadienis, 1977 m. vasario mėn. 12 j l _ 
— - • ,. .,, - tmWr 

(Atkelta iš 1 psL) 2 
ūp. F.JK 

da ir ^Tatinimu suriko rūpintis J 
Mfltias. fr fau 1883 m. sausio 23 d 

MŪSŲ, tad ipatingiausias ir di-
.-::i.- raikštis bsiš duoii pažin

ti muši! broliams L5etuwoi nusida-
T _ ._ _. , » . _ , . . vvimu senoles gadinęs ir vveikalu I. Basanavičius issnmre \. Miksiu. ,-. . . . ' „ . . „ , , . , . : mušu garbingu semevviu. kuriu 

Aušros prospektą ir kelis rasinius. , , , . , ., . . v „ . nn , . . . ' , . . . . darbus ir tevviszkes meile užmiršę bausio 29 d. išsiuntė- Kafrimen ir , .. • •, . , . , , „ . ,, . . , , . . . . . nežinome mes , patįs, r-.kunu tevvu, 
Aušros prakalba. Uzbaigiamou' - ' • • •- • <••'*-* « * - , , . i' , ,, r . , , , t lesame sunūs bei nepoc/ei (anūkai. prakalbos vieta l aba sujaudino J-! .. • ., ., r . t . Z, . . . . . . ,.-. . |waiku vyiukai}.- f a jkoznas geras ir Basanavičių. Apie tai sav© autobto-' , . t ^ . J. \ i n . . , . j patosus sunūs įrat»fofa sav.o tewus grarnoie rase: Parakęs ta. skairv- f: . . • . . 

, " " . , . . , „ • ; . ' ' ir tevvu tėvus, ta; ir mes. Liettmei, 
damas žodžius "Kaip aušrai aus- j . . » » -I . f , geru sunu senovves Lieuuvos. todeiei! tam nyksta ant žemes nakties tam- . ,. . , . . , . ; , . ' , . . . . . i szios gadinęs turime sekti pavv-izdi Į 
svbe. o kad taip įau prasvism .ir Į . . . . " . .. . ' / . . .,; • •>. «;?*. . airmm pirmiausei qjxime pažinti 
Lietuvos dvasia . graudžiai apsiver- \T. - , ". ' . , , . . —, . ; taiu senovetszsa zrvemma, būda.; 
kiau... Tarvtum as tuomet p r a i a u - ' » , . ., „ . ' . , , 

, , ' . . . . . ^ . . . į daba ir nkrbe. nitu darbu* ir ročiau, kad srae is gilumos širdies; ' . . . . , . , . . . . , . . . . . . pesczms: nes iu giwenima pažine.; 
kUusieu žodžiai užgaus lautresnių .̂ . . "... . . . . . . : , . ' . pažinsime genaus juos. o iuos pa- • 
lietuvių širdis ir sukeis tuose tevy- . . . . , : .- . - , , -.» ' , ,'•. zmę ir pans pasizinsime . 
nes ir savo kalbos meile, be kurios Į . , ., . .""., . .-, , • . ."• . Ir laikytasi tos prakalboie misa- i 
nekoks tautos atsigaiveuavunas ne- į. T . . . i ,. . .•r7f . - . . . . _ , kvtos programos, Lieiuvos praeitis | 
galimas, —taip ir atsiuko . (D-ro į . ' . r V ' J~ » ; • ' • . ' . ,. ?^ _ /.. , . - p-. " kelta aukstvn, gražinta ir. galima jpno Basanavičiaus autobiograiiia. , • . , • • \ , ... _ 1 ,X _ ,_ r / , , ^.--. sak%-tu beveik garbinta. Tuo scno-
1- c , p. HJ). Ir looo m. kovo menes: . ' ^. . . , , . _• r . .• • .;-•*• ves pažinimu norera labiau suza 
Kagaineie pasirodėm 'Ąuszra. Laik-! 

rasztis. iszleidziamas per Dra, Bas-
sana\vicziu"\ Kadangi iš toli nebuvo 

ciiii.i ir sustiprinti iieu;\iu tau; 
sąmonę. Ir dr. J. Basanvičius. b 

I ''Aušroje \Ta Tašęs įvairiais ieng\a redaguou '.aikrast;. todėl i . , , . . . , 
• ». - ,. *. v"«» »• ,. j prosenoves klausimais. Bazvmi„ k«d nuo -\r. o (liepo* men.) "Aušrą . , . , , * . . .". ' . .. , • , , , . . , ant piliaKaimu survirteies 50 lietu-Dereme redaguou jonas bhupas, ku- •; .^ r ~ ' „ 

v « . . . ' v . , , , . i viskumas. Savo uga straipsn Ti& rašėsi, kaip lszdavikas (,— lei- ' 
'Apie 

Petropflės manmestas, duodas -žinę. 
kad i'Hnilis'a aukšciausis ciecorius 
Aleksandras III bus karūnavutas ge-

tžės BHSatSffįe Maksvojc (Muskavo-
je); tatai pradžiugino tasai balsas 
visus, taipogi ir Lietuviai tur viltį, 

Kertine parašte 
( A t k e l t a Lš 1 ps l . ) raiškų ir pas jaunuos ius ) . Yra 

ir kjta problema:-jsępof; -genera
cija nebuvo išradinga \ i suome-

kad šviesiausias cfeeorųts; įiėsi savo n e p a j ė g u m u Ja i in r ib veiklos pa,-
karūna\onv> sugražįs v a ^ t į , Li«- ; t i r t fmi . negebė j imu parengB 
tuviams spausdinti UetuviSfcas kny- j Žmonių i r i u o s la ipsniškai įvesti i n ine mejodika, o š iame krašte 

.:> iietu\..;kai» raš'tafe, ka>p-. bu-Jd"| f v:suomeiiin<ę p r ^ l e m a r i k ą (.rte-j jaunimas,. B»aK) nepąpsa^į1 

k a l b u apie ' fechilia). Qa l" klys- i įmantrumą-. A r jis pastebi , .agjggk 
tu , bet m a n dingojasi', kad a n a s I čia. kad tame išradirigume sty^i 

.artoĮĮtoa mažne" trejetą amžių" 
"A:&*". t&!\ Nfr; p.2f) • 

Reikia ' manvti. kad mušu š\ ie- j solistftiis ve ik imas , j ausdamas sa-
•l'O p;;ragimi, kai kurie Vilniaus.į. vo» riBoiumą.^ s-ugundė na iųa i or-» 

srities \ aisčiu ūkih'nkai Krėipėsf i ! gan izuot i faurresnes jėgas,- kai 
Rusu vyriausybę. kad leistų i j o m s , j au o r g a n i z u o t o m s , š i ame 
"spausdinti mūsų knygas ' senovis-j k raš t e bu tų už tekę tik koordi-

.. ku būdu". Dr. J. Basanavičius, pr i- Į nūot is . 
idengęs Birštono slapyvardžiu, 

"Aušroje'- (1883. Nr. 3, p. 81-82) 
ragina žmones ir toliau rašyti vai 

didelė.dalis komercieoalijrpflsįSSr 
vigyros, reklamos^ eks t rpv^ išk i ) 
'užboTifimo" ir pragmatiškoj,^f>-

skaičiavimo? Kaip to išvengji, 
būtų atskiras klausimas. Be ?gęaį 

i pa\ ryzd?ių, kurių, tikiuos-, v % d a 
buvo Europoj , mūsų j auna j ą r j ^ - . 

I neracijai nebus lengva susiras|ir 

\ r a u j a generaci ja tu rė tų b ū t i 
apda i resnė . Bet a r užteks apda i 
r u m o , kai tas p a t s kraujas ir pa - j brandesni v i suomenines 

džiai prašymus, nurodant, kad ru - j l i nk ima i? ( M a t a u solizmo a £ | l W Stasys Yla 
siškaft rašrrrenimrc spausdintų 
knygų *''nieks neperka ir neskaito'* 
ir kad "rusiškomis literomis negali-

dėj_as) ir Redakierls*'r o nuo Xr. 7 
—kaip "Rėdikas Jonas Sziiupas". 

Vėliau "Aušrą" redagavo J. Miksas 
ir Martynas Jankus. "Aušros" leidi
mą pinigu rėmė • A. Višteliauskas, 
lenkų rašytojas }. L Kraševskis, 
vienas žemaitis, pasivadinęs Laury
nu , davė nei 200G rublių. Tai buvo 
knygutės formato laikraštis, leidžia-
raas "Lietuvos mylėtojų". Pagrin
diniai "Aušros" bendradarbiai bu
vo: Juozas Anzuriaitis, Jonas Basa
navičius, kun. Aleksandras Burba. 
Mečislovas Davainis - Silvestravi
čius, kun, Silvestras Gimžauskas, 
Jonas Jablonskis. Martynas Jankus, 
Antanas Kriščiukaitis. Pranas Ma-

/ Mk 

senowes Lietuwos pilės" baigia j 
šiais būdingais žodžiais: "]ei I.ietu- i 
va iki šiai dienai dar gyva liko. j 
tuomi mes kalti esame stiprybei rnū- j 
sų garbingų prosenių bei praži- ; 
lusiems mūsų piliakalniams... Go- j 
dokime tat save piliakalnius! Atsi- j 
minkime mūsų garbingų senelių -—~~~^ 
darbus, tą visą kraują, kurs už mū- j 
sų tėviškės ir brangios kalbos lais- j 
vę pralietas tapo. rūpinkimės pra- \ -^ s e n ų j u t o r m ų p a m ė g i m a s , jos 
bočių ptavyzdžiu sekdami visuomet j kėiima.s iš paniekos, — iš viso jo 

insimyĮėjimas senove buvo mūsų 

i ma rašyti lietuviškus žodžius". T o -
\ liau tuo reikalu J. Basanavičius ra-

. . . v 

I so: ""Mes prašome ir raginame sa-
I VG brolius, — kuriump mūsų žo-
| džiai daeis —- kad -iš- kožno vals- Į 
! Čiaus būtiį siunčiamos maldos gro-
I matos p. ministeriui, apie daleidi-
| ma mums spausdinti mūsų knygas 
į pagal senovišką būdą. Jei mes vi-
• suomet esame \ierni viešpačiui 

TėL PR 8-3229 

DR. AMttA B&UUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GėRKLES LIGOS 
2858 West 63rd Street 

Valandos paga l susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 

Ginekologine Chirurgija 
6449 So. Polas ld Road <Crawford 

iė 'K~S 
•jL+slt/*"*- %*, . 

ligonius . _ a**. 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004. 

Dr. Jonas Basanavičius "Aušros" pasirodymo laikais 

būti tikrais lietuviais, mylinčiais sa
vo nuvargintą žemę, savo mylimą 
kalbą bei mūsų tautos reikalus" 
("Aušra". 1884. Nr. 1-3. p. 52) . 

Negana ro. J. Basanavičius iesko-

tauTos kėlimas iš apmlrusiųjų. Iš 
mūsų pasakų, dainų ir priežodžių, 
iš kryžių, juostu ir audimo raštų 
gausingai trykšta mūsų liaudies 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ TJFL VIDAUS LIGOS 

Martjuette Medical Center 

Vai. 

Stotas, Jurgis Miksas. Vincas Pieta-U0 **9Ė* P r o T ė v i ^ b e i i ų k u l t Ū " i t a u t i n ė d v a s i a " V i s ° -t0 V e r t U m ą l a 

riw,Stan»k)v^s;PvaiĮi. Martynas Šer-
aius , Jonas Šliūpas, Andrius Viste-j 
liausiąs įr daugelis kitų. Jau iš šio 
sarašo_ matome, kad apie "Aušrą" 
spietėsi rie lietuviai patriotai, kurie, 
palikę nuošalyje savo religinius ar 
politinius, isitikinmus, stojo i bend
rą, tautini darbą> kad atgaivintų 
apsilpusią lietuvišką 3vašią. 

Aušrininkų pregrąma iš dalies 
nusakyta dr. J. Basanvičiaus pra
kalboje ("Aušra". 1883,. Nr. L p. 
3-7). Štai kai kurie būdingesni pa
sisakymai .to meto "Aušros" kalba. 
Pirmiausia nurodomos priežastys, 
dėl ko taip nusilpo- lietuvių tauta: 
"Per ilgus tuos amžius rnusu gimi
ne taip buwo . paniekinta ir pri
spausta, jog už tiesą dywyfjs reikia. 
katf tik per wieszp35eš- malonę jiji 
Ša. szei dienai dar gywa liko! Seno 

ros šaknų. Balkanuose. Mažoįoje bai gražiai suprato ir atjautė liefu-
A7iioje. iis'ne'fik girhinia'v'o senovės viii tautos atgimimo tė\?as: iš seno-
trakus ir frigus su lietuviais, bet j vės palaikų auga nauja gaji tautos 
net juos- tapatino. J. Basanavičius f kūryba, senovės metmenis ataudžia 

[stengėsi parodyti- kiek galint gar- ; naujos dvasios kvėpimas ... Pakelti 
bingesnę Lietuvos praeių ir susieti liaudis ligi rautos laipsnio, surišus 
praeiti su dabartimi. Antanas Sme- j dabartį su praeitimi — štai jo 

jtona labai gražiai nusakė J. Basana-j darbštaus gyvenimo tikslas... (jis) 
vičiaus nuolat puoselėtos dabarties 
ir praeities veiklą savo kalboje, 
pasakytoje Karo muziejuje prie J. 
Basanvičiaus paminklo jo laidotu
vių dieną: "Jis geriausiai suprato. 
kad tauta yra ne tik dabartis, bet 
ir praeitis —senovė. Norint pažinti. 

skelbia lietuvių prosenovės garbę, 
save- ir kitus jąja gaivina" (A. Sme
tonos Pasakyta parašyta. 1927-
1934. Pažanga. 1935. p. 179). 

"Aušra" kėlė gimtosios kalbos 
reikšmę, visokeriopai aukštino Jos 
gražumą, turtingumą, senoviškumą. 

kas. yra tauta dabar, reikia pažinti j Gražiausiai atsispindi lietuvių kal~ 

Net ir rojuje ji viešpataujanti: "Tu 
danguje karaliauji, liaupsint Pra
amžių nepaMaaįi. skambėdama į 
tarp šventųjų". Ne; "Rytų žemės i 
gyventojai' tavo žodžiais kalbėdavo, i 
prieš tai, kaip čionai atkeliavo". I 
"Visad, visut tu šaunesnė ir žo
džiuose gausingesn.'•". tu "ir seniau
sia ir gražiausią, turtingiausia ir 
švelniausia". Ir t. L ir t. t. 

Šiuo savo panegirikos lietuvių 
kalbai eilėraščiu A. Višteliauskas 
norėjo padrasin:: žmones, kad ne
vengtų kalbėti ra kalba, kuria kal
bėjo mūsų garbingieji sentėviai. 

Ir kituose "Aušros" straipsniuose į 
keliamas rūpestis lietuvių 

6132 So. Kedzie Avenue 
: jrtrmad., aritrad. ir krtvtrtad. 

6 iki 7:30 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 1 iki 3 vaL 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670 

Bezid. tel WAlbrook 5-3048 

cieconui, tai regis turime teisybę; M e d i c a l B u a d i n g ) . TeL I X 5-6446 
reikalauti nuog rando (valdžios) , p ™ ^ ligonius pagal susitarimą, 
išpildymo mūsų prašymo reikaluo-1 
se dvasiško mūsų apšvietimo. Jei 
p. ministeris negalės išpildyti m ū 
sų prašymą, tai meldimo grornatos 
gali būti siunčiamos tiesiog a n t 
vardo eiecoriaus, jei tik surinkta 
bus 20 pasirašiusiųjų vardų. Mes 
ir visa Lietuva tikimės, jog aukš-
čiausis mūsų ciecorius išpildys ma-

I loningai troškavimą visos Lie
tuvos !L" 

Kad ir tokių prašymų — "mal 
dos gromatų" — buvo rašyta 

į ministrams grafams Ignatjevui ir 
Tolstojui, taip pat ir pačiam carui, 
bet nesusilaukta teigiamo atsaky-

Neatsižvelgta ir į kitus lietuvių 
prašymus, kad ir teismuose lietu
vių kalbai būtų .suteiktos lygios 
teisės. 1883 m. "Aušros" Nr. 2 ( p . 
51-52) aušrininkas Stanislovas Rai
la informuoja, kad vienas lietuvis 

TeL ofiso i r bu to : OLympk 24159 

DR. P. KISIELIUS ;; 
GYDYTOJAS m CHmURGA^ > 

1443 So* 50th Ave., C S c e r o ^ . 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadieniu* **"? '.'':'-
ŠeštadieniaJa J 2 iki 4 vai popiė*. . 

TeL RElianee 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTOK 
( l ie tuvis gydytojas) r 

39% W « t 5 9 t t Street ; 
Vai.: piirmad., antrad-, ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 va., popiet ir.^-S 
vai. vak. Treč. ir SeStad. uždaryta. 

TeL Ofiso H E 4-5849, rez . 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS I R C H m U R G A S 

2434 W e s t 71st Sfereet 
Vai.: pirm., ketv. 1 iki 6V. popiet. 

Ajrtrad., penktad. 1-5. trec. ir šeštad. 
tik susitarus. 

, P teisėjas Įteikęs Vilniaus t r ibunolo! 
. . ' i (sudebnaja palata) pirmininkui 

Pavyzdžiui, straipsnyje "Apie instei-, S t a d o ] s k i u i į^įįįjų k u r i a m e 

"nuo vardo Lietuvių, nemokančių 
maskoliškai, prašoma yra suteikti 

Vrr: Ant. Rudoko kabinetą perene 

DR. EDMUHD E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t a l s t Street 
TeL — G B 6-2400 

Vai.: pagal susitarimą: pirmad. ir 
te«tv. 1-4 ir 7-9; antrad. ir penkt 
10-4; Seštad. 10-3 vai. 

ir atjausti, kas ji pirma yra buvusį. 
Šitą minti skelbė visą savo amžių J. 
Basanavičius. Jis jieškojo lietuvių 
prosenoves Mažojoj Azijoj. Balka
nuose, kad galėtų atrasti Lietuvą 

| Neries ir Nemuno pakrantėse prie 
•ores gadvnese apgyvemjs kone dwi-i D""VX: .- * : •• ** ^ . "_L t 

* J _"fw ^^ Baitnos juru. Jo romantizmas buvo 
guba žemes plotą, ji szendie taip di-
dei vrisose szalyse_ susįmažino. jog prilygsta tiktai «zeszeliui senosios 
mušu Lietuwos!.. Szendien wisi 
mokinti -wyrai. kurie rruisu gyvveni-
mą ir jo sunkumą pažinsta. wienn 
balsu sako. jog tie mušu kaimynai, 
po kuriu vvaldzia.musti gimine yra, 
war^ ant to. idant mes ne szendien. 
tai už metu kitu. pavrirstumem ar 
in Wokieczius, ar wel' in Slovvenus 
(Lenkus ir Gudus)... Juk ir mes esa
me- tokiepat žmones* -kaip ir mušu 
kaimynai. Lr norime \visomis teisi
nėmis (— teisėmis), prigulincziomis 
vvisai žmogystei, ( — žmonijai), ly
gei su mnsu kaimynais naudoti. 
Tarp tokiu teisybių pirmutine butu 
ta, . kad Lietuwoj Lietuvei mokslą 
is apszvvietimą Hemvviszkose moks-
linyczjose gautu. Šendie mes visi į 
^ana gerai numanome, jog iszkalos 
(szuiles) su swetimomis mokslo 
kaToomis daugiausei Lietuwius pa-
werczia in swetimus ir atskiria vai
kelius nuog ju gymditojti.„ Laimin
gesnio dei Lietuwos laiko ateinant 
beiukuriaodami.- turime mes patys 
rupintisi apie sa»o dabarnykszczius 
reikalus: ką moksfinyczios nedaro, 
tai mes patys atlikti turime..." 

Ypačiai didelis rūpestis skirtas 
Liewpfi praeičiai pažinti. Ir psčiai 
crsi<4U»i dttotas motlb: "Homines 
tustoriaran ^pnari semper sunr pu-
erT* — Žmonės, nepaėstą istorijos, 
visad -it* *dfei^-*T«fern praeities 

sveikas dalykas ir savo vertės nepra
ras. Ijeruvru kalbos - gaivinimas,, 

bos liaupsinimas Andriaus Viste-, 
•innsko eilėraštyje "Lietuwiszkoji 
Kalba" ("Aušra". 1883, Nr. 1, p. 
10-13). Štai jo lietuvių kalbai duo
dami epitetai — prievardžiai: tai 
"šventa kalba prigimtoji", "už 
žemčiūgus tu brangesnė ir už viską 
meiiingesnė". "patsai Viešpats kva
pu savo yr atvėręs žodžius tavo". 

girną "Lietuviszkos mokslu bendrys
tes (draugystesi" ("Aušra". 1883, 
Nr. 4. p. 90) rašoma: "Lietuvos 
dvase per tiek szimtu metu neprie-
teliszka ranka a;es|ta -szendien didei 
sunykus! Vislab, kas buvo h'etuvisz-
ka, per ilgus nerus buvo rūpinama 
isznaikinti. isz szakniu iszrauti! Jei | 
dar nepasiseki' -nusu mylimą ir pui
kią kalbą drauge mums su liežuviu 
iszplėszti. tai pasisekė piktžolių sėk
las visuse Lietuvos kampuse iszbars-
tyti, o tos nenaudėlės, žiūrėk, kaip 
iszbujojo!.. Girdime. Žemaitijoje ir 

lietuviškai kalbai sūdyiose mūsų 
krašto tą pačią tiesą (provą), kuri 
yra duota priebaltmarirriame krašte j 
Latvių ir Ingaunių" (Estų) kalbai 
ir kad būtų nžrėdyta (pavelyta) 
perguldyn įstatymus sūdo vedinio j 

Į lietuvišką kalbą. Atsimikirn žodžius 
to. kurs žinojo, ką sakė: prašykit, o 
bus jums duota!" 

Tik trejus meras ėjosi "Auš ra" ir 
slaptais keliais pasiekusi Didžiąją 

lame kampe savo gražią ir seną 
kalbą vartoti, lamdo ir laužo savo 
liežuvį lenkis/kai ir vokiszkai pos-
mudami... Dr ;ge su sunaikinimu 
kalbos isznaik;.:!, tapo ir senovės 
Lietuvos dvasė. kalbai ir.dvasei su
nykus, nuvarg' ir visą mušu gimi
nė... Szendien yra neiszpasakytinai 
biauras, ers/ko-zeis apaugęs kelias, 
kuriumi turi eiti atsigaivinimas mu
šu giminės ir josios dvasios". 

Kituose <-. psniuose raginama 
vieningai dirbi:, stiprinti liet.ivybę 
šeimose, šviest s, kelti krašto ūkio 
lygį labiau d o m i * amatais ir kt. 
Duota nurod ,nų žmonėms ir svei
katos reikalais. 

Vienas iš c. JŽiųių "Aušros" ru-
{ pėsčių buvo. kad rusai atšauktu 
į draudimą spausdinti lietuviškas 

knygas lotyniškai rašmenimis. Ta
čiau "Aušros' iktika tiek šiuo rei
kalu, riek ir k ais politiniais klausi
mais, nebuvo kovinga: žmones rau
ginti ne kovai, ne reikalavimams, 
bet prašvn ns. J reikalą žiūrėta 
idealistiškai: '- upgi gali h u t i n e a t " 
sižvelgta i pagrindines, visiems 
įprastas, žmonių teises! Jau 1883 m. 
"Aušros** V ], ryšium su^ rusų 
caro Aleksai riro^ HJ.. karūnacija, 
refltša vilties, kdef R^uvfsms spau
da bus gražinta. TttU klausimu 

T9\t mm raotranfra: kaflMniakas J. Jablonskis ^aireieh kun. poetas M. Gus- j "Aušroje" rašoma: "Nesenei 

Prususe- prasr; žmoneiės &tofpA W* į f^mt^Jsmįk ^ ž ž i s ^ ^ l i e t u v i ų 

Ofs . teL 7 3 ^ 4 4 7 7 ; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA m CHIRURGfi 

Sspeelalybe — Xernj ir 
Bnorf ines H**oa 

GBAWPORI) MKDICAL BTJTLDESO 
U449 So. Pulaski Boad 

Valandos pagal susitarimą. 

DftrlRERA KURAS/ 
GYDYTOJA IR CHmURG© 
KCT>1KT\J m VAIKŲ KfOOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL B r i l D I N G : įl_ 

7i5fi South Western Avonite. 
Valandos: Kasdien nuo 10 va., ryto 

iki 1 vai. popiet. ,.,. 
Ofiso tel. KE 7-t l68; rezid. 2 I H M N 
Ofs. H E 4-1818; Bez. PR 64891 

DR. J. MEŠKAUSKAS , 
GYDYTOJAS m C H I R U R G i ^ 

Specialybė vidaus ligos " -" 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kantpąa) 
VaL: pirmad., autrad., ketvii***.. Jįj 
penktad. 3 iki 7 v. p. p: Tik susitąrup. 

O P T I C A L * T IT !*•»•*•"» 

7051 So. Washtenaw. Tel. 7.7J 
Pritaiomi akinlaS pagal gyS 

reiceptos. 
rKdeiia akinių rėmų paakinki; 
Vai.: pirm., antri, penkt. !§'$$ 

Ketv. 1-8 v. vak. $*&.. 10;* >«••* » 
Trečiadieniais uždaryta*.'' ... 

. •••- --••- - •Užgalį; Tele t — 282-4422 iv,*,:-

tautinio sąjūdžio liepsną ir uždegti 
lienivių širdis tėvynės meile. Tai > 
didžiulis nuopelnas,/ "Aušros5" su
manytojo ir pirrrtojo jcS" redak
toriaus dr. J. B^sanavifjraus. "Auš
ra" turėjo milžinišką reikšmę toli
mesniam sąjūdžiui. "Aušra" pati 
pirmoji, kad ir trumpam, sugebėjo 
suburti draugėn nemažą lietuvių 
šviesuomenės dafi. Tauta pamažu 
pradėjo busti Lš gilaus miego. "Auš
ra" buvo pirmas lietuvių tautinės 
minties laikraštis. Jis nebuvo poli
tinis, bet tautiškai - kultūrinis, li
beralinis ir demokratinis laikraštis. 
"Aušros" idealas — tautiškai atgi
jusi Lietuva. "Aušra" daugeliui 
mūsų inteligentų buvo padariusi 
reikšmingą Įtaką. Čia priminsiu 
Vinco Kudirkos atveit. 

Kai 1883 m. Ragainėje išėjo "Auš
ros" pirmasis numeris. V. Kudirka 
tuo metu studijavo Varšuvos Uni
versitete ir bendravo su lenkais. Po 
pusmečio "SuOTa** pateko ir j V . 
Kudirkos rankasi Tas mažas Taikraš-* 
tis jam padarė labai dideli jspūdi. 
Apie tai V. Kudirka rašė "Varpe" 
(1893. Nr. 3*. p. 34) : "Žiurau. ant 
pirmutinio puslapio stovi Basana
vičius. "Pranašas" — pamislyįau 
tada apie Basanayyčių. jau lietuviš
kai. £rnia~u skubiai vartyti Aušrą 
ir... rieprisLmeriu jau visko, Sas su 

Rezid, tel — GI 8-6873 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA I R MOTERŲ LIGOS 

GTNEKOLOGLNS CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti: Ml 2-0O01. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TeL — B E 3-5893 
Specialybė Akių ligos 

3907 W e s t 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

M . ROMAS P E T M * 
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111 x a WABASH AVE. 

4200 NO. CENTRAIi ĖC9T&. j į į 
Valandos paęal susitarimą, - * 

DR. FRAHK PLEČIAS 
(Kalba Uetuviškai) . J 

OPTOMETRISTAS - 2;* 

Ofiso teL — P R 8-2220 

DR. JANINA JAKšEVičIUS 
i O K š A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 Wes t 6Srd Street 

TMrmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt. 
nuo l t iki 2 vai. ir nuo 5 iki 8 vai. 
vak. šeštad. nuo 1 iki 4 va' 

Ofa. P O 7-6000, Rez. OA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3S44 W e s t 63rd Street 

Valandos pagal susi tarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA 
5214 No . West»rn Avenue 
1002 No, Westert» Avenue 
TeL a t sakomas 12 valandų 

489-4441 — 561-4605 

pažinimo reik>me š ^ p nusakoma; i taitis ir dr. J, Ba&aa,vįfcii,g jQąnceo&bade. 
["Aušroje" ;r.-.s,-,ma: "Nesenei pa-L 
'baigoj saus;o m.-1883 m, #įpįį_: > v - .(Nui^tt J 3 pd.^ ;. 

į t a i g o s i r bu to teL 652-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
B E N D R O J I MEDICINA 

1407 8. 48 tb Ceart, Oce ro 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

Oakyrua trec. ir Seat. 

2618 W. 71st Sfe - v T e L „ 
Tikrina akis. Pritaiko akiuim tr 

"Cootact leasea" -Jr-
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta triS. 

DR. LEONAS SErBUTtS 
INKSTŲ, VOSL&S-mri: : 

PROSTATO CHlRURG*a/W -
2656 W. 63rd Street 

VaL antrad, nuo 1-4 popiet 
i r *ketv. nūo *yT valrare . -^^ 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-5541 

DR. J. J. SIMONAITIS -
O f l i t ' l O J A S 

Adresas 4255 W. 63rd Street 
Ofiso telef. B t &-441* 

Reztdencijos telef. GB <M»SI» 
Vai.: pirmad., antrad. ketvirtad. l t 

penktad. nuo i Iki S vai. popiet 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prakt ika i r moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 W. 5Bth-S*. 

TeL FRospec* 8-1238 j % 
Ofiso vaL: pirm., antr., tre^-fe 

penkt. nuo 2-4 vai. ir 6-8 v. va*. 
Seat 2-4 p. p. ir kitu laiku sustMuroa. 

Ofl*o tel. WE 4-212S, namu 61 8-StW 

DR. V. T O M t t O m - ^ 
C H I R U R G A S 

2454 West 71 s t Street -
V«J.i ptrm., aatrad., k%t». fcf p«rftt*4-

J-5 lr 6-7 — » anksto susttarua e 

IM. ofise P R 6-6446 ^ 

DR. F. C W I N S W N | r ; 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weat 71st Street 
Valandos: 1-5 vai. popiet/--61*"1" 

Tt«e. Įr SeStad. paj?ai su^tarjBU|. 

Ofiso tel. 586-3166: namu 636*4890 

DR. PETRAS žUOtft 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6214 S. N*rr*SMS«tt A r * . 
Vti. pim^ąstr., lutoJr m&.&t 
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Etninis plokšteles Amerikoje — užmirštas paveldėjimas 
Įspūdžiai iš entnomuzikologu konferencijos Wasbmgtone 

• 
' Etninių plokšteliu tyrinėto

jai, gamintojai, atlikėjai ir rinkė
jai susirinko Washingtone, Kon
greso bibliotekoje, 1977 m. sausio 
2ft - - - 2 6 d. trijų dienų konfe
rencijai, kurios tema buvo "Etni
nes plokštelės Amerikoje". "The 
American Folklife Center" Kon
greso bibliotekoj surengė šią kon
ferenciją šūkiu — "Etninės plokš
telės, Amerikoje — užmirštas 
paveldėjimas". Buvo tai serija se
minarų ir paskaitų konferenci
jos dalyviams, o Washingtono 
miesto visuomenei buvo sureng
tas koncertas ir plokštelių paro
da. Parodoje buvo išstatyta daug 
įdomių, retų, senų plokštelių 
įatąlogai ir spausdintos afišos, 
kurios patraukė diskografų akį. 
Nors parodinių lietuviškų plokš
telių nebuvo išstatyta, tačiau 
buvo keletas plokštelių katalo
gų, kur dažnai buvo užtinkamas 
užrašas. "'Lithuan'an". Pamatęs 
Vieną stendą, skirtą ukrainiečių 
"plokštelių leidėjui Surmach'ui, 
radau jo firmos 1945 m. almana
chą. -Krito dėmesin viena maža. 
bet įdomi detalė: almanachd vir-

RAIMUNDAS LAPAS 

reneija atkreipė visuomenės dė
mėsi n e tik į pačias plokšteles, 
bet taipogi i jų rinkimą, užlai
kymą bei jų studijavimą. 

Trijų dienų konferencijoje 
buvo pristatyta eilė žinomų spe
cialistų, kurie atskirai nagrinėjo 
vieną kurį specifinį klausimą pa
rinktoje temoje: Alan Jabbour, 
The American Folklife Center 
direktorius , atidarė įžanginį kon
ferencijos posėdį; žinomas etni
nių plokštelių specialistas iš Hel
sinkio (Suomijos) Pekka Gro-
now kalbėjo apie Amerikos et
ninių plokštelių vertę; "Folk 
Music in America" redaktorius 
Richard Spottsvvood pateikė 
apybraižą apie etninių plokšte
lių gamybą; Joseph Hickerson iš 
Folkloro archyvo kalbėjo apie 
privačiai pagamintas tautosaki
nes plokšteles; o Donald Leavitt, 
Kongreso bibliotekos muzikos sky
riaus viršininkas, diskutavo plokš-

ninę liaudies muziką. Panašiai 
kalbėjo apie savo verslą ir čika-
gietis Alvin Sajewski, kuris 1897 I 
m. jo tėvo įsteigtai muzikos reik- j 
menų krautuvei tebevadovauja į 
iki šių dienų. Kaip ir Surmach, į 
Sajeuski buvo dažnai kontaktuo- j 
jamas, kad patartų plokštelių fir- > 
moms, kuriuos artistus kviesti ir į 
ką atlikti plokštelėse. T a r p šių 
dviejų prekybininkų buvo ir 
mokslininkas suomis Pekka 
Gronow, kurio diskografijos lei- J 
diniai ir mokslinės studijos pa- į 
liečia taipgi nemažai lituanisti- 1 
kos. 

tėlių apsaugą ir jų restauravi-
štelio paruošėjas buvo Michael [ mą. Konferencijos dalyviai turė-
Zaztilak. Žinodamas, kad tokią 
pavardę esu užtikęs, tyrinėdamas 
senas Vietor firmos lietuviškas 
^fckšeles, išleistas 1920 — 1926 
ift.,. nutariau sužinoti, ar čia ne 
tas pats Zazulak. Išsikalbėjęs su 
pačiu. Surmach, kuris taipgi atvy
t o | konferenciją, sužinojau, kad 
ZatJukfc buvo New Yorko Met
ropolitan operos solistas, yra 
įdainavęs plokštelių ukrainie-

?^į,viiėtuvių, lenkų bei kito-
mis- dalbomis. Tokių asmenų ra
itau konferencijos dalyvių tarpe, 
&Į .jtątpe" norvegų kilmės Walter 
pricltson, kuris yra akordeonu 
į jo j ę s įvairių tautų melodijas, 
fų tarpe ir lietuvių, naudodamas 
aėfc trylika slapyvardžių. Jeigu 
jis įgrojo itališką melodiją — jis 
&a .tapo Nordini, kitokią melo
diją —slapyvardė vėl skirtinga. 

- Konferencijos paskirtis buvo 
įioras sužadinti visuomenės dė
mesį Amerikos vietinėms muzi-

Ikinėms plokštelėms, pradedant 
hito jų pasirodymų šiame kraš
te šio šimtmečio pradžioje. Šios 
plokštelės yra uždokumentavę 
4tųg, etninio kultūrinio identite
te šiame krašte. Nors jose yra pa-
.kankamai gilaus ir plataus meni
nio lygio puoselėjimo, šios plokš
telės nėra iki šiol patraukę kul-
tųrinių įstaigų, tyrinėtojų ir vi
suomenės dėmesio. Todėl konfe-

Nenorėčiau baigti, nepasakęs 
šį tą apie pačius konferencijos ! 
dalyvius — etnikus. Stipriausiai i 
pasirodė ukrainiečiai, kurie labai j 
domėjosi ir lituanistikos klausi- j 
mais. Lietuvių skaičius irgi buvo 
procentiniai geras. Didžiausia pa- \ 
dėka priklauso Ėlenutei Bradū- į 
naitei, kuri, kaip The American į 
Folklife Center įstaigos tarnauto-
ja — specialistė etniniams reika-
lams, čia atliko visą "juodąjį I 
darbą", kad konferencijos eiga 
vyktų kuo sklandžiausiai. -Ji ir 
buvo viena iš pagrindinių šios 
konferencijos ruošėjų. Publikoje 
buvo matyti Kongreso bibliote
kos slavistikos skyriaus bibliote
kininkas ir žymus mūsų folkloris
tas dr. Jonas Balys, kuris akty
viai įsijungė su savo komentarais 
į diskusijas, ir mūsų jaunimo at
stovas Romas Sakadolskis. Kon
ferencijoje dalyvavo ir muzikas 
Vytautas Strolia, kuris kartu su 
Raimundu Lapu ruošia plates
nės apimties lietuviškosios disko-
grafijos studiją. Jiedu įsijungė 
pokalbin apie plokštelių rinkimą 
ir jų kolekcionierius. Vytautas 
Strolia, atsivežęs nemažai pavyz
džių iš New Yorko, sudomino 
jais tiek konferencijos dalyvius, 
tiek ir Washingtone aplankytus 
lietuvius. Oficialiai Chicagoje vei
kiančiam Lietuvių Muzikologijos 
archyvui atstovavo nuolatinis ar
chyvo bendradarbis Raimundas 
Lapas, kuris nuo 1970 tvarko dis-
kografijos skyrių šiame archy
ve. 

Aplamai amerikiečių dėmesys 
ir plokštelių krautuvės Į etninei muzikai ir etnikai pla-

savininku, 1925 m. SurmachoĮ Čiausia prasme yra labai pagyvė-
kraūtuvėje Okeh plokštelių fir- jęs. Tai liudija ir Ši konferencija 

jo progos plačiai išnagrinėti įvai
rius klausimus ir užmegsti naujus 
ryšius šu kitais "diskofilais", o 
pirmadieni vakare pasidžiaug
ti neeiliniu koncertu, kur progra
mą atliko žinoma dainininku iš 
Houston, Texas, Lydia Mendoza 
ir Chicagos lenkų kalniečių et
nografinis ansamblis. Mendoza, 
pagarsėjusi "la Alondra de la 
Frontera" (pasienio lakštingala), 
sužavėjo publiką savo scenine 
laikysena bei sodriu ir stipriu 
balsu, išlavintu per 40 metų 
pavyzdingiausiais elementais 
"Muzica Nor tėna" srity. 

Surmach, Sajevvski, Gronow — 
trys vyrai nebuvo nė minutei pa
leisti, buvo tiesiog užversti įvai
riais pasikalbėjimais ir klausi
mais. Myron Surmach, savo am
žiumi vyriausias dalyvis konfe
rencijoje, papasakojo labai vaiz
džiai savo odisėją iš Ukrainos į 
VVilkes - Barre, Pa. 1913 m. kur 
pradžioje dirbo angliakasiu, o 
nuo 1917 m. pasidarė New Yorke 

Jurgis Baltrušaitis 
KENČIANČIAI TĖVYNEI 

Našlaitės kelias tai dalia tavoji, 
Ugnis ir kraujas vedėsi tave... 
Tačiau, širdie suvargus, kenčiančioji, 
Tu- ženklo laukei su viltim guvia... 

Matei: kruša tau derliaus grūdą skelia, 
O skydas — ašarų ir aimanų. 
Bet Tu jautei: pakeist Tvėrėjas gali 
Tas ašaras ir duona ir vynu! 

Ir nors kely neliktų Tau, kuo guosies, 
Ir skausmą vien gyva širdis teras. 
Priimk kaip ženklus Viešpaties šventuosius 
Tu savo kojų nebylias žaizdas... 

Ir kai kančia kasdieną Tau didėjo 
Ir kelio kartis buvo skirtas Tau, 
Tu kėlei savo mintį j Tvėrėją, 
Kad Meilė nugalėtų pagaliau! 

Vertė A. TYRUOLIS 

- : . 

• 

Robertas Antinis (g. L8S* Kanklininkas su vaikaičiais (betonas, 1976) 

DR, JONAS BASANAVIČIUS -
DIDYSIS AUŠRININKAS 

knvgu 

mos atstovas susipažino su Pawlo 
Humeniuk, ir netrukus buvo pa
sirašytas kontraktas 15 metų. 
Humeniuko pasisekimas paska
tino amerikiečių plokštelių fir
mas atkreipti didesnį dėmesį į et-

Būtų labai malonu, kad ir mūsų 
jaunimas labiau susidomėtų lie
tuviškąja tautosaka bei etnogra
fija ir dar gausiau dalyvautų pa
našiose konferencijose bei suva
žiavimuose ateityje. 

(Atkel ta i š 2 ps l . ) . 

manim paskui darėsi... Tiek pame
nu, kad atsistojau, nuleidau galvą, 
nedrvsdamas pakelti akių ant sie
nų mano kambarėlio... rodos girdė
jau Lietuvos balsą, sykiu apkalti
nant}, sykiu ir atleidžianti: O tu, 
paklydėli, kur ikšiol buvai? Paskui 
pasidarė man taip graudu, kad ap
sikniaubęs ant stalo apsiverkiau. 
Gaila man buvo tų valandų, ku
rios nesugražintinai išbrauktos tapo 
iš mano gyvenimo, kaipo Lietuvio, 
ir gėda, kad taip ilgai buvau ap
gailėtinu pagedėliu... Potam pripil
dė mano krutinę rami, smagi .šilu
ma ir. rodos, naujos pajiegos pradė
jo rastis... Rodos, užaugau išsyk, ir 
ta pasaulė jau man perangšta... 
Pajutau save didžiu, galingu: pasi
jutau Lietuviu psąs... Ta valanda 
antrojo užgimimo perdaug yra svar
bi mano gyvenime, kad galėčiau ją 

! užmiršti. Negaliu taipogi užmiršti. 

kad ir nepripažinti, kad už tą va
landą esu kaltas Basanavičiui. Ne
užilgo susižiedavau su Lietuvos li
teratūra, ir iki šiai dienai savo su-
žiedotinės neapleidžiu". 

"Aušra" padarė didelį Įspūdi ir 
kitiems jos skaitytojams. Pavyzdžiui, 
tame pačiame "Varpe" (1893, Nr. 
3. p. 33) vienas to laikraščio bend
radarbis P.A., minėdamas "Aušros" 
dešimties metų sukakti, šiaip rašė: 
"Pavasari 1883 m. Prūsuose pasiro
dė pirmutinis numeris Aušros. Man 
pirmąsyk pateko jis j rankas pra
džioj vasaros. Ilgai, pamenu, var
čiau rankose šitą ploną sąsiuvėlį... 
Lietuviškas laikraštis* tokis nepap
rastas, nelauktas daiktas! Čia žmo
gus bijaisi 1 savo draugą žodj ištarti 
lietuviškai, o štai tau visas lietuviš
kas laikraštis, atvirai, stačiai kal
bantis apie mūsų reikalus! Prasi
šalinęs, pradėjau skaityti. Perskai

čiau visą nuo pradžios iki galui. 
Dyvina ypatybė spaudos žodžio! Jau 
ne vieną karštą kalbą apie "mūsų 
reikalus" buvau išklausęs nuo savo 
garbingojo mokintojo p. X., daug 
daugiau nuo jo buvau apie tai gir
dėjęs, nekaip galėjau rasų viename 
numeryje Aušros, o vienok Basana-
vyčiaus prakalba padarė ant manęs 
didelę iskvarbą... Perskaičiau sąsiu-
vą, padėjau Į šalį. paskendau min-
tise. Abejojimams, koki galėjo rastis 
iki tolei, kelias tapo užkirstas: "ne 
tiktai reikia, bet ir galima rūpintis 
ir pasitikėti sutvert lietuvišką lite
ratūrą, tą galybę, kuri subrendina 
tautiškus jausmus, duoda tautai la
vintis, nevirstam į tarnus svetimų 
idealų" —taip gali išreikšti min
tis, kuriomis užsibaigė mano prota-
vymas iš priežasties apturėjimo 
pirmutinio sąsiuvo Aušros... Garbė 
pirmutinio atviro ir tvirto žingsnio 
ant kelio tautiško atgijimo priguli 
daktarui Basanavičiui". 

Dar žvilgterėkime į kalbininko 
Jono Jablonskio atsiminimus. Jab
lonskis, kuris buvo devyneriais me
tais jaunesnis už J. Basanavičių 
"Aušrai" pasirodžius dar tebestudi-
javo Maskvos universitete klasikinę 
filologiją. Štai kokį Įspūdį jam pada
rė "Aušra": "Maskvoje po kiek lai
ko jau buvo girdėti, kad J. Basana

vičius, buvusis Maskvos studentas, 
tada Bulgarijos gydytojas, ketinąs ir 
mūsų laikraštį išleisti užsieniuose. 
Mes, maskviečiai, to laikraščio pa
sirodant laukėm. Jo pagaliau ir su
silaukėm. Basanavičiaus "Auszra",-
jos mintys, kalba ir žodžiai, - kaip 
perkūnas trenkė pasirodžiusi mūsų 
tarpe ir tuoj išblaškė visus... abejo
jimus ar svyravimus. Man toji nau
jojo mūsų gyvenimo pradžia, tai 
naujosios evangelijos žodis, mū
sų pačių raštu išreikštas, didžiau
sią padarė įspūdi ir aiškiai pastū
mėjo mane, kaip ir mano draugus, 
į naująjį darbo kelią. Jau visur, ro
dos, ypač Lietuvoj atsidūrus atosto
goms, — tarp jaunųjų vargoninin
kų, mokytoju, kunigų ir kitų to 
laiko krašto švyturėlių, —ėmėm 
visi drąsiai apie tą "Auszros" evan
geliją kalbėtis ir, jos išjudinti ir su
raginti, ką-ne-ką daryti svarstyti... 
Vėliau gyvenimo aplinkybės mane 
ir vieną kitą mano draugą vėl buvo 
kurį laiką iš vagos išvariusios, bet 
didysis J Basanavičiaus "Auszros** 
pastūmėjimas, padrąsinimas ir su-

Į raginimas buvo mums per visą mū-
1 sų amžių reikalingas, reikšmingas.. 
; Dėkui, be g Îo dėkui už tą surągi-
\ nimą Tau, pirmasis ir didysis ant

rininke! Tu esi mus išbudinęs. Jei 
nedaug ką esam padare. Tavo išbu
dinti ir sukelti iš miego, ne tu esi 
kaltas..." 

(Bus daugiau) 

s e s 
§• : ; 

Dvi rezistencinės apybraižos 
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Arkadijus Vinokur 
> t 

Laisvės alėja 
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Pašaipus žvilgsnis, perdėtas mandagu
mas ir su nesveiku pasitenkinimu ištarti 
žodžiai dar aidu atsiliepia ausyse: 

— Na ką, ir įrodžiau, kad kaltas. 
Sruoga po sruogos krinta kerpami plau

kai. Stengiasi senas tvarkos saugotojas, sa
ko —plaukai gražūs. 

Dabar j apačią, laiptais žemyn. Žemyn. 
Trinkteli skląstis už nugaros... Medinės grin
dys, bendras vientisas gultas, betoninės sie
nos, aklai užmūrytas langas su geležiniais 
virbais, akinanti lempa palubėj. Viskas savo 
vietoje, nieko naujo. Tylu. O gal įsibėgėjus 
trinktelėti galvą į sieną?... Ne, neverta .rei
kia galvot apie ką nors kitą... Įdomu, kaip 
vietiniai gyventojai a t rodon Po k^lių valan
dų atsiveria durys, ir verčiasi vidun visas 
būrys nuskusti galvų. Kurį laiką žiūrim 
viens j kitą : palikom. 

— Tai už ka* 
~ H | 2 rstonia-

— Kiek? 
— Penkiolika parų. 
Juokiasi. Visi juokiasi. Linksmi vyrai, t ik 

kiekvieno akyse laukimas: kada? O sėdėti 
ne metus, ne mėnesius, tik penkiolika parų. 
Ten. ant gultų, sėdi aukštas , dar pilnas jė
gų, pragyvenęs bent šešias dešimtis metų vy
ras . Žiūri j mane liūdnai šypsodamas ir kaž
kodėl, nepklaustas, pasakoja: 

— Aš jį kacapu išvadinau. Nesusilai
kiau... Tardytojas dar šaipėsi. J a m į ausį rei
kėjo sakyt, kad niekas negirdėtų... 

Lš kiekvieno naujoko norisi išgirsti jo bė
dą. Ir tuoj pat skubi išsakyti savo. Žodžiai 
veržias pro dantis, ne t nebandyk jų sulai
kyti —paspringsi. Kad tik klausytų, jau ne
reikia tos užuojautos. Pasilaikyk gailestį sau, 
tik nors trumpam pabūk kunigu... Išsiimi sa
vo skausmą, ištiesi a n t rankų, kad visi ma
u t ų : "Žiūrėkit, aš toks pats.. ." Mes visi to
kie patys. Na, o jei visi tokie patys, t a i i r 
atsidūsti. — pavydėt t a i nėra kam. 

Eiliniai žmonės aplink. Daugumas — dar -
fetninSsi Vienas staiga Syrflrja • 

— Aš senas komuni s t a s ! Pogrindi
ninkas* Medalius turiu... Už t r i s nelaimingas 
žvakes... Argi nubiednės t a s fabrikas.. . Tai 
kaip man iš tos pensijos gyven t? . . 

D a r vieną įveda. Verkia. Viską sudėjo į 
a ša r a s : pyktį, gėdą. kančią: 

— Už va r tų pagavo su gabalu mėsos. 
Kaip aš dabar vaikams į ak is žiūrėsiu... Pli
kai nukirpo, kaip reeidivistą. Juk ne iš žmo
gaus kišenės... Tegul uždirbti duoda... 

Starterį išmetėm per tvorą,- ėjom pa
siimti, o ten j a u laukė... 

— Žiūrėjau muštynių gatvėje . Paėmė 
mane : pats žinai — jei i lgaplaukis, tai chu
liganas... 

— Buvau girtas, s tukte lė jau arkliui 
kumščiu per galvą... 

Dienos skrieja darbe, dieną naktį spigi
nančios lempos šviesoj*-, dūmų kamuoliuose, 
laukime... 

Pagal iau! Sveikinasi, l inguodama liepo
mis, Laisvės alėja. Kiekvienas sprindis čia 
išvaikščiotas visais k ' u r i a i a metų laikais. 
Eini. džiaugiesi, sustoji kiek prie miesto 
sodo, pilno pavasari1 :.u kaštonų... Vienas iš 
tų kaštonų apdegęs... 

J i s atėjo, nešinas t r i l i t r in iu stiklainiu, 
nusišypsojo, užėjo už medžio ir... iššoko ug
niniu kamuoliu: "Užmnškit! Užmuški t ma
ne! . ." Dar tą pačią d'evą gėlės apklojo ap
degusią žemę. I r tą p? ' i ą dieną jos j a u gu
lėjo šiukšlių dėžėse... K a r š t į i švogė |*retė į 

sunkvežimį ir išvežė, kad palaidotų lyg šu
nį... 

Kitą dieną alėją užplūdo vis didėjanti, 
gaudžianti minia. Viena po kitos kilo rankos 
aukštyn, sugniaužtos į kumštį, o prieš minią 
stovėjo milicijos kursantai iš draugiškos res
publikos. "Tegyvuoja humanizmas!" - vis 
ne brolis broli... Viskas vystosi supuvusio ka
pitalizmo tvarka: lazdom, lazdom. Įbėga ke
letas žmonių j laiptinę, o iš paskos geriausi 
vaikų draugai: "Lauk, kurvos!" I r per 
sprandą, per galvą, per nugarą... Dviese vel
ka vaikiną už plaukų. Iš už kampo išbėga 
būrys vyrų, ir jau nėra šito — "kas sau" 
gelbėja. Arenoje pasirodo ilgai lauktoji ta
rybinė armija — išvaduotoja. Lekia akme
nys į karines mašinas, krinta žemėn spar
domi... 

Laikas nekreipia dėmesio, juda sau. Šian
dien Joninės, bet nedega laužai nei an t kal
nų, nei santakoje "priešgaisriniais sumeti
mais". Mickevičiaus ir Laisvės alėjos kampe 
susirinko keletas žmonių, ir lazdos tuoj pat 
pradeda savo skausmingą tokį... Pasirodo, 
čia buvo pardavinėjami valstybiniai loterijos 
bilietai... 

Štai jau ir perėjau tave. Laisvės alėja. 
Trypiu tave jau sutryptą... Tvanku, oi kaip 
tvanku! Į kelią. Reikia nusiplauti ilgesį, o 
nusiplovus, kristi į samana3... 

... kantrybės reikia mokytis iš žolės: jau 
greitai bus vėl žaluma. 

Sapnas 
mažo žmogus, ką tik gimusio 
ir susirgusio nemiga. Vakar buvo 

pirma naktis, kai jis užmigo. 

— Mačiau, t ikra i mačiau: Jie ne repe-
nemiga. Vakar buvo pirma naktis, kai jis 

užmigo. 
— Mačiau, t ikra i mačiau! Jis ne repe

tavo, jie ištvirkavo! 
Aš žiūrėjau į šią, taip įžūliai meluojančią 

moterį ir, nors labai stengiausi, negalėjau 
įžiūrėti jos akyse bent lašo gėdos. "Nee... 
tikras absurdas, taip negali ilgiau tęs t is!" 
Šaukdamas "Melas, melas" ištiesės rankas 
bėgu tiesiai į ją ir griebiu už geklės. Mane 
atplėšia ir už kojų bei rankų tempia į ma
šiną. 

Jau kelios dienos laukiu teismo. Mane ap
klausinėj/), apžiūrėjo su psichiatrų pagalba... 

Teismo salė pilna. Procesas atviras, kas 
ne dažnai atsitinka. Tokį šunsnukį kaip aš 
reikia teisti visuomenės akivaizdoje. Visi te
atrališkai rimti, rūstūs. Tikrų, neužprogra
muotų jausmų reiškėjus reikia " raut i iš mū
sų tarpo, kaip piktžolę" (gana populiarus 
šūkis). Todėl kalbėtojų krūvos, ir aš prade
du nerimauti dėl savo eilės, dėl paskutinio 
žodžio. Visi humaniški teismai leidžia ištar
ti paskutinį žodį, o šitas — humflnitki^it^liM'f 

i&ttrsiia I i itf.) 
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Rezistencines apybraižos 
(Atkelta iš į pusi.. 

Jau seniai laukiu progos išsikalbėti. Sun
ku iškentėt, jei tavyje milijonai laukiančių. 
Bet kol pats rankų nepridėsi, tai nežinia, ka
da tokia proga atsiras... Dabar jau mario 
eilė! Ne... Xa ir laukiančių... Iš tikro ne vie
nas laukiu. Suvaldau atsiradusią nevilti, ries 
jie laukė ilgiau negu aš —visus penkiasde
šimt dvejus metus jie siurbė didžiųjų vadų 
tomus, o net ir siurbėlė, atrodo, turi išei
namąją angą... 

— Kaltinamasis, a r turite ką pasakyti 
teismui ? 

Dar klausia... Žinoma! Atsistoju, apžvel
giu susirinkusias aukas (jiems aš taip pat 
auka) ir... tyliu. Sunku atsipeikėti, kai prieš 
tave išsipildęs laukimas. Pradedu bė jokios 
įžangos ar kreipimosi. Kaip kreiptis į juos? 
Tiek to : 

— Jūs svarstėte, analizavote, ieškojote 
išeities taškų mano nedovanotinam poelgiui. 
Gražu. Jūs ne dostojėvskiai, todėl per daug 
nesitikėjau. Pažiūrėkite, prašau, į nukentės 
jusią. Niekas net nepagalvojo paklausti jos, 
ar ji, apakaltindama mane, nemelavo. Ne
paklausė, nes nukentėjusi — Naujosios me
no šventovės pažangi mokytoja — aktyvis
tė. O kas aš? Man dar pienas nuo lūpų ne
nudžiūvo (taip pat paplitęs išsireiškimas), 
kad galėčiau reikšti savo mintis ir nesielgti 
taip, kaip reikalaujama. Niekaip nesusigau
dau, kokiais sumetimais reikalaujama: poli
tiniais a r bendražmogiškais. Negaliu kiek
vienam įtikti... Taigi, nukentėjusi —autori
tetas. O man nusispiaut į autoritetus, jei jie 
gyvena tik iš autoriteto. Nors spioviau prieš 
vėją, bet bandžiau... Taip! Aš smaugiau šią 
moterį ir, smaugdamas ją, aš norėjau su
naikinti... melą. (Vietoje sėdinčių salėje — 
išpūstos akys ir pražiotos burnos). J i buvo 
atpirkimo ožys už jus visus, privertusius 
dėvėti rūbais, pagamintais iš melo siūlų, rū
bais, kuriuos taip sunku nusimesti, jie tokie 
lipnus! ^Nepertraukit, jau baigiu. Aš nepyks
t a ant jūsų. Jūs savo pačių melo įrankiai, 
o įrankius, jei jie nereikalingi, išmeta arba 
laužo. Aš ir norėjau sulaužyt... Ne, nesimai-
vykit, aš ne beprotis ir nevaidinu bepročio, 
norinčio išsisukti nuo teisėto atpildo. Niekas 
niekam nedavė teisės žudyt... Ak, tai irgi me
las!.. \ 

' , . • • 

, Stot, teismas eina! Teismas nusprendė: 
Atsižvelgus į kaltinamojo psichinį stovį, lai
kyti kaltinamąjį nepakaltinamu ir išsiųsti jį 
vieneriems metams į specialią psichiatrinę 
ligoninę, kur jis bus gydomas nuo šizofre
nijos. 

: '— Na ką, veskit — kreipiuosi į šalia sto
vinčius stulpus teisingumo rūbais. Jie žiūri 
į mane pasimetę, ima už alkūnių ir veda. 

i 

— Naujas pacientas? Aha... Vardas, pa
vardė... Bandymas nužudyti... 

Aukštas, pagyvenęs daktaras žiūri į ma
ne protingomis akimis. Aš. žvelgdamas j jį, 
pajuntu nesuvaldomą norą išsipasakoti. Kaž
kodėl tikiu juo. Tokiose sąlygose, kai prade
di įtarinėti savo keturias kambario sienas, 
suriku apsaugoti pasitikėjimą žmonėmis. Bet 
jeigu prieš tave Žmogus, tai pajunti iš kar
to. Išsivysto tam tikras imunitetas... 

— Šizofrenija? Iš teismo salės? Nepir-
mas, nepirmas... 

Keista, kuo ilgiau žiūriu į jį, tuo dides
nis pasitikėjimas mane apima, kyla vis di
desnis noras išsipasakoti. Matau, kad dakta
ras, žiūrėdamas į mane, kažką įtemptai 
svarsto. Ir staiga, lyg ir klausdamas, lyg ir 
siūlydamas, sako: 
— — ' G a l eisim į kiemą pasivaikščioti- Pa
kalbėsim kiek... 

Nustebęs žiūriu į jį. Kai nori pasikalbėt 
su draugu apie ką nors svarbaus, tada išeini 
į kiemą... 

— Tai naujas gydymo būdas? — klau
siu. 

,— pagyvensim — pamatysim... 
Išėjom į kiemą, apjuostą aukšta, beto

nine siena. Keletas vargdienių slankioja pa
kampiais. Ruduo gainioja šaltą vėją, užvy
damas jį į mažiausias kiaurymes. Nejauku. 
Dar kiek paėjus, daktaras paklausia: 

— Protokole parašyta, kad bandei melą 
žudyti. Bet, ar neatrodo tau, kad ten buvo 
gmoeus? 

Nužiūrėjęs daktarą nuo galvos iki kojų 
ir dar kiek pagalvojęs, nusprendžiau išsipa
sakoti. Kas bus, tas bus! 

!— Jūs pažįstate žmones ar ne? — klau
siu. — Šitoj specialioj skylėj norf nenori pa
žinsi... Nebūčiau jos pasmaugęs. Aš ir nesi
ruošiau jos smaugti. —Daktaras sustojo ir 
susidomėjęs pažiūrėjo man į veidą, bet nie
ko nepasakė. — Aš tik rodžiau kad smau
giau. Jį ir visi aplinkui taip ir turėjo pagal
voti. 

*V- Tai spektaklis tau buvo reikalingas 
itokalbėjimui? — paklausė dakta-

Apčiuopamų vaisių pasiekda
vo cįigro vadovasJ§t. Sližys, ^au-

! tinių šokitį mokytojos J. "Matu
laitienė ir G. Gobięnė. Bet Jau
nimui reikėtų daugiau ko kito. 
Būtent daugiau ir geriau susipa

žinti su tautiniais bei visuome
niniais mūsų reikalais. Kalbos ir 

I tautinių šokių jis mokosi ir na-
j mie. Tad Dainavoj jam reikėtų 

atskleisti bendruosius mūsų rū-
i pėsčius. Tai, apie ką kalba Lietu-
| vių charta: "Savo tėvų išlaikytą 
i lietuvių tautos gyvybę lietuvis 

perduoda ateities kartoms, kad 
amžinai gyventume". Vadinas, 

I Dainavoj jaunimas turėtų siste-
• mingai eiti tautinio ugdymo ir 

Kultūrine kronike 
PROF. DR. PRANO 

SKARDŽIAUS DARBAI 
MINIMI JR LIETUVOJE 

Ryšium su prof. Prano Skar
džiaus mirtimi plačiau apie jį ra
šė ir Vilniuje leidžiami kalboty
ros mokslo žurnalai "Mūsų kal
ba" (1975 nx, Nr. 6) spausdina 
Kazimiero Gasparavieiaus 
straipsnį. Jame peržvelgiama 
prof. Pr. Skardžiaus parašytieji 
moksliniai veikalai, pabrėžiant 
"Stambiausią (768 psl.) kapita
linį darbą 'Lietuvių kalbos žo
džių daryba', svarbų ne tik lietu
vių, bet ir lyginamajai kalboty
rai ugdymosi kursą. Tokiam moks 

lui vadovauti reikėtų, rasti kom- J ti jo veikalai bei 
Dvidešimt šeštojo "Draugo" romano konkurso Įury kom siios posėdis, kuriame buvo premijuotas Kazio Almeno ro- i petentingą vyresnio amžiaus as- straipsniai 

"Sauja derliaus", truko arti dviejų valandų. Posėdis įvyko 5. m. sausio 22 d. Volertų namuose, Delran, N. J. 
<k̂ "*F: iary komisijos pinn, Vytautas Volertas, dr. Kostas Ostraus- l 

Suminimi ir išeivijoje išleis-
stambesrūeji 

manas 
Nuotraukoje — komisija darbo metu. Is kaires 
kas, komisijos sekretore Rima česoniene, Ona Balčiūnienė ir dr. Bromus Vaškelis. Nuotr. K. Cikoio 
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JAV LB Švietimo tarybos nau
jasis pirmininkas Bronius Juode
lis į darbą ateina su pozityvia i-
niciatyva. Švietimo tarybai rū
pės? planavimas (programos ir 

ojų ir jaunimo savaites programa 
Ar reikėtų pakeitimų ir kokių? 

menį, o referatėlius rašyti bei 
skaityti turėtų jau pats jaunimas. 
Pagrindiniu vadovėliu galėtų 
būti "Lietuvis savo- tautoje, vals-

Žurnale '"Baltiška" (XII - 2, 
1976 m.) apie prof. Pr. Skardžių 
rašo Z. Zinkevičius, dar plačiai! 
aptardamas visus kalbinius ve
lionio darbus, suminėdamas net 

STASYS BARZDUKAS 
ryba, tad mokytojui būtina tai 
žinoti. Ne visi patys tokios 
iniciatyvos imsis. Ir kt. 

Į Dainavą šios savaitės proga 
vis darbas: dienoj kelios paskai-

ir k t ) , mokyklų darbo-derinimas,į tos, jaunimui -ceiios pamokos, 
mokymo priemonės, lygis" (mo- j vakarais įvairus renginiai. Bet suplaukia daug jaunimo. Ligi 

šiol jis turėdavo klausytis moky
tojams skirtų paskaitų ir eiti į sa
vo lietuvių kalbos, dainavimo, 
tautinių šokių bei kitas pamokas. 

Kyklų inspektavimas), parama i niekas, fter 'vyresnieji, nei jau 
(ieškojimas lėšų švietimui); pa 
galba mokytdjlams "1fefs tėvams l.g1ra% "ne?Nįykinėri. bet dirbti". 
("Švietimo gairių" leidimas ir jų 
turinio suaktualinimas), nauju 
mokytojų paruošimas ir kt 'Jau 

dokienė "Švietimo. gairių" .reda
guoti ir kt Visa tai džiugina šir
dį tų. kuriems, Lietuvių chartos 
žodžiais, lietuviška mūsų mo
kykla turi būti tautinės dvasios 
židinys. Rugpjūčio 14-21 taip pat 
organizuojama mokytojų ir jau
nimo studijų bei poilsio savaitė 
Dainavoje. Šia proga man rūpi 
pasisakyti dėl jos darbų progra
mos. 

• -

Turėjau laimę dalyvauti jau 
keliose mokytojų ir jaunimo stu
dijų bei poilsio savaitėse. To po
ilsio turėdavome nedaug. Maž
daug tris valandas popiečio, vie
ną kitą laisvesnį vakarą. Šiaip — 

niefi;' nėšfskųsds.o: atvažiavome, 

Nėra abejonės, šis Dainavos dar
bas vaisius neša. Tačiau norėtųs, 
kad vaišiai būtu dar didesni, dar Krūvis didelis, nauda mažesnė. 

Lietuvių tai tikrai nedaug teiš-išleistas programinio pobūdžio l našesni ir kad ]3is naudotųsi ne 
aplinkraštis, pakviesta • D.' Bin- tnV atvažiavtei, bet ir visos 

tybėje, bendruomenėje". Knygą į tuos, kurie buvo atspausdinti iš
būtų galima išeiti per trejus me- Į £ J N periodinėje spaudoje — 

. . j T T Aiduos", Lituanistikos dar-
tus, kasmet po vieną dalj. Ją tu- j b u o s » į į ^ - , ~ • 
rėtų turėti kiekvienas kurso klau- į 
sytojas. Tai būtų labai konkre- Tad jau "būtų pats laikas-
tus mūsų jaunimo pastūmėjimas 
i lietuvišką mūsų gyvenimą. Kad 
toks darbas duotų ir vaisių, jau
nimas savaitės pabaigoj turėtų 
taip pat išlaikyti tam tikrus tau
tinio ugdymo bei ugdymosi 
egzaminėlius. 

— Ne. Tokius suragėjėlius žodžiais be
veik nepaveiksi. Reikalingas veiksmas... Aš 
norėjau nusižudyti... 

Žiūrim tylėdami viens į kitą. Nuvargę, 
pilki debesys, atrodo, tuoj priguls prie žemės. 

— Nusižudyti psichiatrinėje ligoninėje... 
Tu žinojai, kad čia pateksi? 

— Taip. Už tokias kalbas į kalėjimą ne-
grūda. Aš noriu, kad iš mano smegenų išim
tų atminti, dabartį ir ateitį. Noriu gyventi 
taip, kaip daugumas aplinkui — be rūpes
čių. Keli elektrošokai, kaip mano draugui, ir 
viskas... 

— Pasiduodi? 
— Nėra tokio "pasiduoti" ar "nepasi

duoti". Niekas nesikeičia. Žmonės visada 
kliudys vienas kitam. 

Daktaras paraudo ir, lyg pakvaitęs, už
vertė mane žodžių kruša: 

— Tu žinai, kad šioje ligoninėje ne be
pročiai? Kad ne visuose kalėjimuose nusi
kaltėliai? Kad milijonai žuvo ne karo me
tu? " Kiek kapų Šaukia: Gyvenkit dėl mū
sų! 

— Daktare, visa tai aš sužinosiu, kai pa
liksiu Lietuvą, ir tada bus per vėlu. Dabar 
aš nežinau šito. 2inau viena: mūsų karta 
paskendusi mele, apsikrovusi daiktais, ir mes 
kapstomės be pagalbos.! 

— Kantrybės! — sušuko daktaras. — 
Jūsų karta netari kantrybės. Tu bė*gi. o že
mė maža, ir niekur nepabėgsi. Reikia mo
kytis būti kantriam... 

— Mokytis? Iš ko? Kelius j praeitį sude
gino! 

— Ne visus. Ir tau padės.,, 
— Padės? Kas?.. 
čia sapnas nutrūko, kaip nutrūksta v> 

si sapnai. 0 gaila... 

JAV bei Kanada lietuviškos mū
sų mokyklos. 'Ši* m tikslui reikėtų 
kiek keisti savaites programą. 

Ligi šiol rūpėdavo turėti "ko 
daugiausia" paskaitų. Kiekvieną 
savaitę jų skaičius siekdavo maž
daug iki dvidešimt Kasdien po 
4-5 paskaitas. Tad, parafrazuo
jant mūsų patarlę, "paskaita pa
skaitą vydavo". Vis atsirasdavo 
paskaitininkų, kurie nesilaiky
davo nustatyto laiko, tad jo daž
nu atveju trūkdavo pokalbiams. 
Apie kokias nors visų sutartas iš
vadas taip pat nebūdavo kalbos. 
Paskutiniam paskaitininkui "dėl 
laiko stokos'" ne kartą reikėdavo 

j savo paskaitą net trumpinti. Ši
taip kelerių metų patyrimas pa
rodė, kad paskaitų "perteklius" 
(infliacija) neduoda tų vaisių, 
kokių siekiama. Paskaita be rei
kiamų diskusijų ir išvadų taip ir 
lieka be atgarsių. Taigi maža te-
reikalinga ir tenaudinga. 

Iš to, kas pasakyta, peršasi to
kia išvada: mažiau paskaitų, bet 
daugiau" laiko Jtį mintims svars
tyti ir reikalingoms išvadoms 
pasidaryti. Taigi pvz. gramatikos. 
literatūros, i«. tori jos etc. dėstymui 
reikėtų" skirtį ne kokią vieną va
landą, bet pusdienį ar ir visą di>-
ną. Tą pačią temą įvairiais at
žvilgiais galėtų nagrinėti ir keli 
paskaitininkai. Išvadų suformu
lavimu pirmiausia turėtų pasirū- j 
pinti pats paskaitininkas, jų pa-i 
fefkfrnn svarstymams - trijų as-j 
menų dienos prezidiumas. Priim- j 

tos išvados turėtu būti skelbia-
mos "Švietimo gairėse'*, kad būtų 
prieinamos visiems mokytojams, 
žinomos tėvams ir t t 

Be mokymo dalykus liečiančių 
paskaitų, taip pat studijų savai
tėj reikia kelių pranešimų bend
raisiais klausimais — lietuvių 
kalbos, istorijos, visuomenės, 
bendruomenės problemomis. 
Mokytojui būtina eiti kartu su 
gyvenimu, jį arčiau pažinti, jame 
geriau orientuotis. Juk "mo
komės ne mokyklai, bet gyveni
mui". Pvz. :>k. Lietuvoj kiek per
tvarkoma nūs į r ašyba bei sky-

â«̂ x~i ~-^s 

Štai' tos kelios mintys, kurias, 
remdamasis savo paties patyrimu, 
keliu šių metų mokytojų ir jau
nimo studijų bei poilsio savaitės 
programos planuotojams. Pra

mokdavo, nes tokiam -mokslui! sau jas laikyti diskusinėmis. 
Dainavoj nė sąlygų.nėra. ' Kviečiu atsiliepti ir kitus. 

prof/. Prano Skardžiaus kalbiniu 
palikimu rimtai susirūpinti ir iš
eivijoje. Reikia būtinai rasti dar
bininką ir lėšas, parengti ir at-
spauadintl visą prof. Pr. Skar
džiaus rankraštinį palikimą, o 
taipgi sukaupti viename leidiny
je visus periodinėje spaudoje iš
barstytus straipsnius. 

PATIKSLINIMAS 
Praėjusios savaitės "Draugo" 

kultūriniam priede regimas'ofor-
tmis dailės darbas "Marrriuro 
sapnas" yra ne Audronės Amb-
rozaifytės, bet Giedrės ŽUmbakie-
nės. JJ1 '. 
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Paroda ar tik paredėlS? 
. Kolekty\ Ine paroda M. ILČiur- rėti, kad visi eksponatai būtu še-

lionio galerijoje. Jaunimo cerit- dev*ai. Gaiima tik pageidauti, 
re, Chieagoje, Vasario 16-tos pro-j kad lokių būtų daugiau, 
ga nėra naujieną, o jau kelerių, Net į r i a b a i Siepintą žiūrovo 
metų tradicija. Buvo tų parodų! skonį ir šiemetinėje Vasario 16-
iį >t'presriių ir silpnesnių. Šias į tos parodoje gali patenkinti Vla-
parodas lankančių noras ir viltis j do Žiliaus fantastiškos makro — 
buvo ir tikriausiai yra^ kad jos į mikro pasaulio formos, klasiškam ; 
kasmet žengtų stipresniu žings- ; imp*esionkmui atstovaujančios , 
niu, kad keltų pasididžiavimą, į A. Cooperio tapybos, M. Stan-
kad būtų gaji kūrybinės jėgos de- j kūnfenės- pavasario rūko rasomis 
morotjraciįa. Ar taip iŠ tikrųjų j dvelkiantis medžio raižinys, V . ; 
yra. Vargu. Šitai ir kelia rūpestį. Švabienės buitine lyrika skam-

jeigu ambicingoje Vasario 16- bax«ys 4pa4v'o£ medžio ir lino 
tos proga parodoje mes negalime L raižiniai, A. Ambrozaitytės pasa-
dėmesio vertais darbais užpildyti 
nė trijų galerijos saliukių, o pa-
sitenkmam tik dviem, tai kur 
mūsų dailininkų produktyvurnas? 

kiškoj© pasaulio precizija — kaž
kur tarp H. Boscho ir M. ICČiur-
iionio susirašys originalus savasis 

j \ . Mozoliausko stiprios 
Sakysite: ne kiekvje vertė. Taip. Į konstrukcijos skulptūrinis paukš* 
Bet kodėl negali būti daug ir la- I č l > # " * # * ' G - Žumbakienės kla

siško tikshimo ofortai, J. Paukš
tienės grįžimas i gryną bei aš
trią spalvą ir k t 

k. brd. 

Vakaras su Vitalija Bogutaite 
Iš kelių išeivijoje brendusių • džią melodiją traliuojančią. Ne-

poečių, viena gyvena Detroito j žinau, kieno ta melodija, bet 
apylinkėj. Tai Vitalija Bogutai-lspėju, kad ne lietuvio kompozi-

bai gerų? Argi trūktų dailinin
kų? Taipgi ne. Jų* yra. Tik jų 
trūksta parodose; Ir šiemetinė pa
roda lengvai būtų užpildžiusi vi
sas tris galerijos sales, ir jos ver
tės svoris būtų visai kitoks, jeigu 
joje dalyvautų: V. Petravičius, 
K. Varnelis, A. Valeška, A. Mar* 
čiulionis, E. Marčiulionienė, P. 
Kaupas, A. Kurauskas, Vi Q. Vfrv 
kau, J. Kelečius ir dar vie
nas kitas. Jeigu galima sa
kyti, kone stipriausieji mū
sų dailininkai tokioje paro
doje nedalyvauja, tai nėra gerai. 
Priežastys? Vis tiek yra kokios 
nors dvasinės ar techniškosios* 
kliūtys, kurių mes — ar tai batų 
jdailininkai, ar parodų rengė
jai — nesugebam nugalėti. O ne
sugebėjimo rezultatas — bendras 
nuostolis. 

Pagaliau Rodei čia reikėtų ri
botis vien tik Chicagos ir apylin
kės dailininkais? SuprantaMa, 
jog iš kitų "pasviečių" atsikvies- vadinimas "jaunosios kartos 
ti nėra jau taip- lengva: reikia mėgėjus ^^^ stulbinąs —• "Po 
vesti ilgą susirašinėjimą, reikia j vasaros". Iš gegužės tiesiai į rug-

i Veliamas ir į Donelaičiu l^Iku^,' ^Įtltllttllltlllllllllltltllllltllllfllllllltlllftsfllllllfttllltllllllflltfllllftlllftlllllllltfilllllttl^ 
scenoje pasirodo pats Donelaitis. 
Rašytojas J. Bobrovskis kaip tik 

! buvo gimęs ir augęs Mažojoje į' 
I 
* BALAND2ID 3 . STB 1.00 I GEGU2£S 7 . $&29.00 
3 BALANDŽIO 27 735.0T { GBGT2£S 12 .... 829.00 
r GEGU2ES 2 _„ 829.80 . RUGSĖJO 21 815.00 

i Lietuvoje, prie Nemuno, savo 
minėtam romane ir savo poezi

joje daug meilės parodęs girn'a-
;am kraštui, seniesiems joi gyven-

| EKSKURSIJOS j L I E T U V Ą | 
savaite* iš BOSTONO. NEW YOfcKO. MO\ IREALIO 1 

-
tojams lietuviams ir būdingiems 1 I>vfeį« savaičių iŠ BOSTONO. CHKTA< OS. NEW YORKO, 

_ _ 9 ,%.*/"\lV"T,T>ir A 1 T/"X ietuvių kultūros bruožams. 

R E U G I N Ė TREČIOfO 
PASAULIO ANTOLOGIJA 

E MONTREAUO 
g GEGUŽES 18 (su Vakarų Ewt>paV|! Utf.ELJO 29, L'EP 
| GEGUŽES 25 $998.00 
1 BIR2ELIO 15 1119.00 

l 

Vera Svabieoe Lietuvos laukuose (spalvotas meano raižinys) 
B parodas M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicagoie Vasario 
19-tos proga 

Kultūrine kronika 
AKTORĖ LAIMA 

RASTENYTĖ-LAPl \ sKIENĖ 
MARIA REMAKQUE 

DRAMOJE 

Garsaus vokiečių rašytojo Ma-
rie ėmė rašyti po keturiasdešimt j žavėjusi. Sužiurome ir į kitas dvi iria Remarąue (romano "Vakarų 

te - Kebfienė. Ar susipainioję lai 
ko skaičiavime, ar patriotizmo ir 
optimizmo kurstomi, visus, ku-

toriaus. Tik spėju. O mergaitė 
tai Asta Šepetytė, ne kartą Det
roito publika fleitos stebuklais 

Gražaus gajumo rodanti Pau-
' list Press leidykla New Yorke iš-
I leido knygą "Missiom Trends No. 
3", redaguotą G. H. Anderson ir 
Th. F. Stransky, CSP (1976 m., 
254 psl.. 3.45 dol.l. Antrinė ant-

irašte '"Third World Theologies" 
atskleidžia, kad Čia lyg antologi- S 
ja Afrikos, Azijos ir Lotynų Ame- į S 
rikos teologų pasisakymų. Jie su-
rinkti ekumeniniu pagrindu: ka
talikų ir protestantų. Juose atsi
spindi vietinės kultūros bruožui, 
daug nuoširdumo. įvairumo, net 
ir radikalių minčių, ypač, kas 
liečia socialinius klausimus. 
Straipsniai trumpi, supažindina 
su daugeliu anų kraštų krikščio
niu mąstytojų ir su jų idėjomis, 
dažnai intriguojančiomis, bet vie
tomis ir per toli siekiančiomis, 
tačiau vertomis pažinti ( jp) . 

13, LIEP. 27. 
i —iš CHICAGOS $1257.00 

įS NEW YORKO 1136.00 
RUGSĖJO 7 $999.00 
GRUOD2K) 21 983.00 

Prie šią grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu 
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devintųjų Amerikoje, dažna ' va
diname jaunosios kartos kūrėjais. 
Šitaip nuolat apšaukiame ir Vi
taliją Bogutaite. O jos pirmasis 
eilėraščių rmkiriys "Veidrodis jū
ros dugne", išėjo 1960 
antrasis — "Lietus ir laikas" j 
1969-siais; ir štai, pačiame 1976-
-jų gale — trečiasis. Knygos pa-

organizuoti paveikslų transportą \ sėjU Tartum trijų karštųjų mė-
hjų grąžinimą. Todėi ir ūkiama i ne&ių nė nebūta, 
lengviausiu keliu, pasikalbinant i « T Q į y y f . pirmosios sutik-

tuvės, deja; jvyko Chieagoje, kaimynus. T a S a u nesakome, kad 
tie "užsieniečiai" Chicagos paro
doje turėtų savo skaiSami fenk-
# vietinius. Užtektų, jeigu kiek
vieną kartą parodoje būtų b e s t 
pora svečių dailininkų iš. kitur. 
CikagieKaf Ha' vferrr Mtūs esame 
apsižiūrėję tiek i? tiek. O butų 
labai malonu Vasario 16-tos- pa
rodoje pamatyti vieną kitą nau
jausią darbą pačių gerųjų ne-
čikagiečių dailininkų; V. Viz
girdos, T. Valiaus, V. Igno, Alf. 
Dargio, K. Žoromskio, J. Rimšos 
ir k t Keli svečių dailininkų dar
bai, atrodo, per daug rengėjų ne
apsunkintų. O jeigu kviečiami 
nedalyvautų, tai tada vfeu rim
tumu reikėtų pagalvoti ir apie 
tas" priežastis, kodėl jie atsisako. 

Visos šios užuominos nėra vi
suotinis Šių metų parodos nu
vertinimas. Yra joje darbų, prie" 
kurių reikia grįžti ir pakartotinai 
gėrėtis. Pagaliau negalima ir n<5-

mergaites, už Astos su kanklėmis 
ant kelių gedinčias. Aida Peter-
sonaitė ir Kristina Veselkaitė — 
dvi gabios Danutės Petronienės 
kanklių mokinės. Greitai atėjo ir 

metais; Jų eilė. Tik kanklininkės, regis, 
gaidų nenaudojo ir jos kankliavo 
lietuviškas liaudies daineles. 

Po sočios pauzos Vitalija grįžo 
į patį pirmąjį puslapi. "Nusibrė
žiau ratą kreida, / ir tai bus ma
no žemė: / neperžiangiama, / 
neišmatuojama, / nepasiekia
ma,- / Išėjau nelydima. / Su
grįžau nekviečiama. / Ne su vi-

nors derėjo -jas Detroite ruošti. 
Vis dėlto Detroito, kultūrininkai 

jneįsižeidė, nenumojo ranka, ir 
i antrųjų sutiktuvių vakaras buvo 
jsuraošias Dievo Apvaizdos para
pijos kultūros centre sausio ^ -
Oficialus rengėjas — LB Detroi
to- apylinkės tvaldyba. 

Trumpą, kelių minučių. įžan
ginį lodį tarė Algimantas Asta-
šaitis: 

Vitalija-Bogutaite pradėjo "Po 
vasaros"-2-1-ju puslapiu. Štai tos 
trys strofos: "'Laikausi tvirtai / į-
sikihus, / kad žemė / p o kojomis 
/ nesiubuotų,. / P a d a l i n t a žu
vis, / Dalinama duona. / Rytoj 
dalinsime / Žodf. / Padalinę 
išeisim. / Beisim ieškoti / veid
rodžio ir / ssft'o aktą." 

Tuomet pasigirdo fleitos gar
sai. Publika sužiuro į patalpos 
kairėje pusėje stovinčią jaunutę, 
dailią mergaitę ir 3 gaidų sal-

fronte nieko naujo" autoriaus) 
drama "Fui! Circlo" šiuo metu 
yra vaidinama Jane Addams te
atre, Chieagoje (32i2 X. Broad-
vvay). Pastatymas Buri Ferrinio. 
Veikale yra vaizduojama antro 
pasaulinio karo pabaigos drama, 
vienas pavasario vakaras po to, 
kai rusai užima Berlyną. Mums 
yra įdomu dar ir tai, kad vieną 
spektaklio pagrindinių rolių vai
dina Čikagiečiams gerai pažįsta
ma Laima Rasteny:-,-Lapinskie
nė, ne kartą matyta ir lietuviš
kuosiuos Chicagos pastatymuos, 

sam parėjau — / tik su visam /[Remarąue drama jan Addams te-
Cia skaitė viena, pur> a t r e bus vaidinama iki kovo i 
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negrjsm 
likai kvapą sulaikius klausant, 
čia kanklininkių lydima, čia 
reikšminga pauza ilsėdamasi ir 
pati kanklininkių klausydamos. 
Sekiau tekstą Tik keliose vietose 
buvo po skiemenį daugiau ar 
mažiau, o vienur porą eilučių po
etė pridėjo. Kai vėliau klausiau, 
kodėl taip, pa/odė, skaičiusi ne 
iš mūsų turimos knygos^ o iš pa
skutinės redakcijos manuskripto. 
Tai, ką buvo rašiusi septynerius 
metus, labai lė tav labai, labai 
dailiai ir įdomiai poetė perskaitė 
per trisdešimt šešias minutes. 
Taip, visą knygą. Visą "Po vasa
ros". 

Labai knietėtų šį tą apie Vi-
italrjos Bogutartės poeziją pasaky
ti. Juoba, kad ji nėra pati moder
niausia, kad jos be rimų ir savo
tiško ritmo poeziją ir mirtinga
jam galima perp~asti, ypač kur 
dvelkia tautosaka, arba "Po va
saros" ciklo, knygos pavadinimu 
parinkto^ nostalgija. Bet verčiau 
susilaikysiu, nes poerifą šiek tiek 
suprasti yra viena, o ją gaTsia< 
kritikuoti tai jau kita. 

Rengėjams, jeigu ateity tokių 
sutiktuvių būtų, patariu pakvies
ti jei ne Rimvydą Šilbajorį ar 
Vytautą Jonyną, tai Liūne Šute 

d. Spektakliai penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 

KRISTIJONAS DONELAITIS 
DREZDENO OPEROS 

SCENOJE 

Pokario meta> iškilusio ir 
anksti mimsio \ <iečių poeto ir • 
rašytojo Johanes Bobrovskio ro- i 
manas "Lietuviški fortepijonai" 
šiuo metu Rytų Vokietijoje yra 
paverstas opera. Operai libretą 
pagal romaną sukūrė rašytojas 
Gerhardas'WoIi'as. Muziką pa
rašė kompozitore.s „R.. Kund'as. 
Vietiniai kritikai >perą labai ver
tina ir laiko ją reikšmingiausiu 
šio muzikinio sezono- įvykiu. 
Operoje vaizduoįsaai Mažo
sios Lietuvos ir Klaipėdos krašto 
įvykiai apie 1936 metus, kai prieš 
vietos lietuvius ėmė siautėti na
ciai, fvykių pynėje veiksmas nu-

— Europoj telefonų 1000 gy
ventojų daugiausia t u r i Dani- j 
ja, ne t 429, po jos seka Lauk-
semburgąs ir Britanija. 

— Televizijos apara tų Euro
poj daugiausia 1600 gyventojų 
tur i Dr. Britanija., 309, toliau 
seka V. Vokietija i r Danija. 
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S WABNER and SONS Į 
= TYPEW UITERS, H 
E ADDIN'G MACHINES 1 
S AND CHECKWRITERS | 
§ Nuomoja, Parduoda, Taiso s 
= Virš 50 metų patikimas jums 3 
= patarnavimas s 
| Phone - 581-4111 f 

| MII S. Pidaskl RtL, CMcago I 
?niiHiimniininiHtttiiinfiiimiittiHiinr 

MAR0BET7E PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami Čia 
jų reikmenis- Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai ofbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 Wett 63rd Street 
CMragp, nHimis Mt29 

Tel — PRo«pect 6-8998 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

Iieenaed by VN1GS1IPOSTLTOBG 

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metu 
skubiai Ir tiksliai patarnauja 

savo skaitlingi kfijentūra, siunčiant 
DOVANAS-SIUJITIIIIUS I LIETUVĄ, LATVIJA, 

EST0NIJ4, OKRAIIIUĄ Ir 1.1. 
GAVBJAS NIEKO NEMOKA. 
TCKSTANCLA1 KLUBNTŲ PATENKINTI 
VISI SIUNTEnAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS Ht TtKSLUS PRISTATYMAS. 

Viauose mnsq. akychiene tnsito didelį kieki įvairių aukitoa 
kokybės prekią prieinamomis hmmfc 
Informacijų tf nemokamų katalogų prasykit mūsų vyriausioj* 
ištaigoje ir visuose mūsų skyriuos*. 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
C O R P . 

4 S I M I D I S O H A V E N U E 
(tars 51 k 52 gslvis) FLOOB 31si 

RCW T0HK. N. T. 10022 
Tat: (212) 758-1150 i 

S K Y R I A I : 
APPLE-VALLEY. Mbm. 58104 — 7707 147 SL 
NEW Y « « , k. Y. 10003, « Second Avenue 
NEW YORK. N. Y. W0U, 1S5 W. 14» Street 
HACKENSACK. N. X 07601, ! 12 M**n St. 
9 0 . BOSTON, Mass. 82127, 389 Afest 8roadwav 
BUFFALO, N. Y. 142««, 332 FHfcuf>rt Avenne 
CHICAGO, Oi 60822. 2222 Wiert ( skago Avenu* 
CHICAGO, ŪL *062». 2501 West <9 $L 
CLEVELANO, Ohte 44134, 5K9 Stot* Road 
PORT WAYNE, Ind. 4isOS, »99 Belnek* Rd. 
IRVINGTON, N. J. #7111,- 7 t t SpriaitfyM Avenue 
GRAND RAP1DS, Midi. 49504. 636-3g Bridže SL N W 

Te!.: 612-432-7083 
Tel.: AL 4-5456 

CH 3-258S 
Te!.: 201-342-9816 

, 268-0668 
TL 6-2674 
BR 5-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

TeL 432-5402 
ES 2-4685 
GL 8-2256 

Negalia nepasakyti kompli
mento publikai. T&riflJ galvoje 
y'birilkos aemos sfeirišką vaka-
r^ ji bavo aelauKtai gaasir nes 
per penkias dešimtis.. Ji buvo ir 

BRIDGEPORT, Coim. 66610, 1880 Seaview Ave. 
HARTFtMID, Cssli OtfOB, 518 Park St 
LAKEWOOD, N. J. #8701, 241 Pourth St. 
LOS ANGKLES, Calif. 99922, 989 S. Atlantic Brvd. 
NCW HAVEN, Conn. 06511, 1329 BOttfevard 
NEWARK. N. J. 67106, 698 Sanford Avenu* 
FASSAIC. N. J- 176 Markei Street 
PHTLAOELFH1A, Pa. 19122, 1214 N. 5tB S t 
PHILADELPHIA. Pa. 19141 — 4925 OU York Rd. 
PTrTSBURGH, Pa. 18203, 1367 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, CanT. 94115, 1829 Divfsadero S t 
WATERO.TlY, Conn. 06710 — 555 Cook St 
WOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Ave. 
WORCESTER. Mass. 01810. 144 MOlburv Street 
»VTMT.TON. N. J. 07111. 1082 Sprtngfield Avenu* 
YOUNGSTOW\\ Ohio 44503, 300 W. Federal Street 

Tel.: 203-367-2»» 
240-9473 

PO 3-8509 
AN 1-2994 
LO 2-1449 

373-8783 
GR 2-0387 

Tel. PO 3-4818 
Tel GL 5-9889 

HU 1-2750 
Fl 9-1571 

PL 6-0706 
TeL 441-4712 

SW 8-2808 
S74-S440 

RI 3-0440 

C R A N E S A V I N O S 
I N D LOAM S S S O e i k T I O N 

B. R. PllTiTJCWlCSR, PYss, 

255S We«t 47th Stroet Tel. LA 3-1083 
. PLENTY 0F FKEE PAJUOHO PLACE 

- . -
VALANDOJ: 

7 % * 

didžiai kultūringa bei šilta tiek 
m« ar Živilę Bilaišvtę. kad į po-j poetei, tiek kitie39| pre^ramos 
etės simboliškų žodžių bei frazių dalyviams. Tai teikis vilčių atei-
daržą vartelius publikai dar p l a - ties kultūrinėms ^karonėms. 
čiau pravertų. Alfonsas Nakas 

PIRMAD. ir KETVTRTAD. — • V. T. UH-- S v. f. 
VLNTftAJ) ir PEVKTAD — » •. n-to 1VI S v. v*Jt 
SEiTAD. « v r ttt U ». 4. 

Mokamas ui 8 m 
oertiflkarns. 

MlsAnsm Sl̂ NKl 

6^% 
Motousa a i l m . 

eertfflcatas. 
Mlnimsdi f 1.000 

Tre«*d. TiMiMTta 

SV4% 
mokamas oi 
tnvests\imo 
dsaknltas. 

PINIGAI JNE6TI IKI 15 D. PELNO NTOSTMCTCS NTO 
Dividsndsi ssaksml kss> t 

D 

A U T O R E P A 1 R 
Motor tune-up. motoro, stabdžių, vairo 
ii automatinių transmisijų remontas. 

Starteriams ir altenatorfams du""ian»» Uealalkefl 
farantijaa. T13L\00 s^oUnaa. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIšNYS 
5759 South We$tern Avenua — Tilef, 737-3W« 

5'/4 
PASSBOOK 

ACCOVNTS 

1 
! 
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| ^ - r w A. T V E R A S 
I ^ ^ ^ ^ PartfevfmM ir tal«*T«Bs» 
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HIGH RATES 7% 
PAID QŪARTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

UTIMS AND 10M ASSOCUT101I 

HIGHEST RESERVES 

PER ANNl/M 

certifteates 
S5000 or raor* 

4 year mta. 

4071 ABCHER AVENŪE 
CHICAGO, IUINOIS 60632 

TEL: LA 3-6248 
cwmtor CAUFOBUU svt*) 

6 /Z 
PER Asmm. 

11.000 or a m 
1 yssr sss, J 
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BEIMGrOJA ST. SEMEN 

KAI 
Ann Jillian-J 

I Chicagą, žemiau nulio 
sio šalčio sukaustytą, snieg 
pustyta., atvyko gastrolių į 
teatrą Sammy Cahn su 
'"VVords and Musics". 

Jis yra prirašęs lyrikos 
vienai populiarios pramoge 
zei. O dabar, būdamas 62 
jis įvykdė savo viso gyve 
troškimą — pasirodyti sc< 
New Yorke, Londone ir 
pritikai jį pasitiko labai p 
kiai. Gavęs ketvertą "Oskar 
Akademijos premijų ir 
"Emmy" — vienintelę TV 
miją už dainą, jis taipgi ga 
sigirti daugiau kaip trisdeš 
"Oskarų" nominacijų. C h 
meras Bilandic apdovanojo 
daliu už jo dainą "My fa 
city, Chicago is". 

Profesionalė lietuvaitė 

Chicagos kritikai, kurie 
žinomi savo dideliais reik 
mais ir visada tik santūri 
tika, nesigailėjo pagyrimi 
jam, nei jo sąstatui. 

Trejetas solistų, anot arm 
čių spaudos, visi "profesio: 

—"gerai pasiruošę ir r. 
interpretavę Sammy Cahn 
sytas dainas". 

Mūsų tautinę ambiciją 
tena pagyrimai vienai solis 
Ann Jilliann. Viena kritikė 
cago Daily News" rašė: 
Ann Jilliann dainuoja api 
rą, kurią ji iškabina dži 
visa publika kaip fakelas, 
dega ir nepaliaujamai : 
katučių (plojimo) banga". 

Kitame amerikiečių dk 
"Chicago Sun-Times" krir 
mesin trumpa žinutė, kad ' 
eitą sekmadienj Ann Jilliai 
Words and Music sp 
"stopped the show!" 

Sekančią dieną šias eilu 
šančioji džiaugiasi savo ta 
pasisekimu darbovietėje, o 
lio palikuonis prideda: 

— Ji (Ann Jilliann) ka< 
rą sustabdo spektaklį! 
sacinga! Netgi pats J 
Cahn ją pavadina "the best 

Kas toji Ann Jillianni 

Marijos ir inž. Antano 
•Lietuvių radijo forumo | 
moję vieną sekmadienį di 
dail. V. Žilius ir Ann J 
Susirinkusių svečių būry U 
graži, jauna, liekna, aukšta 
vai žalsvų akių, tamsi bl 
— tikra Jūratė, labai šil 
va, kalbanti lietuviškai, a 
pačios, "pusė — per pu 
".uoja visus patraukė sav 
širdumu ir paprastumu. 1 
jus su ja asmeniškai pasi 
ji pasiūlė atsilankyti į Ar 
dor East viešbutį, kur bi 
sistojusi, į Pump Roon 
susirenka visi žymūs žmc 
menininkai, aktoriai, n 
netgi karalienė Elzbieta 

* ^ ~ w « * - . 

M3»it, 6407 fc. TKO\ SI . CHICAGO, 

IORATE AŠARA D2I 
irates Nausėdaites gastre 

••: "^"2 :338^3H53BS5ESSB5'3H53Sį 

Jūratė Nausėdaitė 3'/2 metų amži 

Mažosios Jūratės talentai 

Prie kavos puoduko (ir to 
lemto pyrago mūsų dailioji 
nininkė nesibaido) sutartą d 
draugiškai raizgė Jūratė savo 
trumpo gyvenimo kelią. 

Gimusi Cambridge, M 
prieš 27 vasaras ( — aš 
nebijau skelbti savo metų! 

jikiai Šešerių metelių su šeima iš 
para- lė į Los Angeles, Calif. Išs 

bant, jaučiamės lyg giminės 
, ! šios tėvai buvo Hanau sto\n 

ej JL ]e ' ° 3"uk m e s vlsi (PeT 3,60( 
'Chi- ^ a g a ' v ^ ^ jautėmės lyg viens 
.<v . ma. Vyresnis brolis kalba 

? Kiai lietuviškai. 

•vinti. Į T a m e Angelų mieste 11-1 
užsi- Jūratė pradeda savo profes 
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lišką vaidybos — dainavim 
Šokimo karjerą Walt Disne-
me "Babes m Toyland". C 
trylikos metelių (Kipro vilie 
amžiaus dainoje) — amerik 
"teenager" vadinamo am; 
jai atitenka stambesnė ' 'D 
June" rolė filme Gypsy (su 
talie Wood ir Rosalind Rus 

— Russell buvo (dabar 
niai mirusi vėžiu) puiki m 
— tikra profesionalė. Ji m 
elgtis su vaikais — juos lail 
giais, niekad nepažemindan 
Tikra "lady". 

— O kaip su Natalie V 
Labai meili. Ji dovanojo 
apyrankę su "charm" — š 
su užrašu "Dainty June" 
mano vaidinamas charakter 
me) , o kitoje pusėje: "To 
Love. Natalie". 

Televizijos programose 

Tada septyniolikinės 
prasiskyrė į televiziją, bevei 
siau nuolatine HazeI progra 
ir kaip viešnia pasirodydav 
miuose T V spektakliuose, 
Bob Hope, Chrysler theatre 
Casey, Tvvilight Zone, Di 
Wonderful World of ( 
Partridge Family. Nesenia 
sirodė viename Kojak epizod 

Aktorės linkimas į sceną 
dė ją į Gypsy, Anniversary \ 
A Funny Thing Happenc 

į the W a y iu the fo rma , 

DRAUG. 

IL1~ 60629. TELEF. 925-5988 

IOVINA 
>KŲ Chicagoje proga 
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Gauna stipmdiją 

Jos 'gabumai, pastebė'i, buvo 
itžyrnėti pilna stipendija (Los1; 
Angeles Civic Light Opera) — g 
dainavimo klasėje. i 

Jūratė yra daug keliavusi: \ 
Londone, Škotijoje, Australijoje, \ 
Philippinuose, Las Vegas, Reno, i• 
Lake Tahoe, Nevada cu tokiomis 
garsenybėmis, kaip Robert Gou-
let, Carol Lawrence, Johnny Ray 
ir kitais, jų programose bei savo 

t pačios. 

Detroite po 4-tos neišeisi į gatvę 

Kaip pateko į šias gastroles? 
Telefono skambutis iš Detroi
to — kaip greitai galėtum at
skristi? Tiktai siųskit lėktuvo bi
lietą — sekančiu lėktuvu atsira
siu! Pora dienų sekė spektaklį, o 

n e_ į trečią dieną jau pati bandė rė
dai- I petuoti. 

ieną: Detroitas, kaip miestas, bau-
° a r ! g u s — po ketvirtos valandos 

žmonės bijo išeiti į gatvę. 
[ass., 
visai 

Po Detroito gastrolių į Los 
„ "\ Į Angeles 2-3 savaitėms ir tada 

sikė Chicagoje ligi vasario pradžios. 
a ' - i Numatytos gastrolės "VVashingto-

ne, D.C., Miami, San Francisce 
ir kitur. 

Jo-
Alo-
) ta-
I Š2I-
pui- Įsimylėjusi Chicagą 

— Seniai žinojau, kad Chica-
2 m. Į ga — antroji lietuvių sostinė. Pa-
:ona-j ėmusį telefono knygą — net ne-
3 ~ ! tikėjau. Visas puslapis viskas 
y hl-į 
) jau) 
jamo I 
:iečių ' 
siaus,! 

ainty 
Na-

sell). 

jumie. 

: 

v •« 

LS — MOKSLAS, MENAS, L H E R J 

l 
Los Angeles — plastikinis 
aidimo miestas", perdaug abe-
įgas, išsiplėtęs, rungiasi dėl po-
ėgių. Tačiau liūdniausia — pla-
bės simbolis! Miestą galima ar-
: mėgti, arba nemėgti. O vis-
ilto, aš mėgstu L.A., kad jis 
a pramogų centras, patinka 
as ir tos kalvos, o svarbiau-
i, jame gyvena mano šeima. 

— Mama nuolat kartoja: "Ne-
jik su nieku, būk atsargi su 
nonėmis". Tai dabar Chicago-
išeinu su policijos seržantu. Ar 

tli būti kas saugiau? 

Jūratė išsipasakojo, kaip jai 
įvo duotas scenos vardas. Už-
austa, ar sueina dažniau su Rū- Į 
i Lee, tai, esą, retkarčiais, trum- j 
im. 

Jthuanian". Pati paskambi-
iu į "Draugą", "Naujienas", 
dijo valandėles, o tada pasipy-
ir pakvietimai (į Liet. televi-

ą ir t.t.) Čia gyvena ir tėvelių 
ri draugai — ponai Rimai. 

i 
— Esu miesto mergaitė, ir man 
bai patinka Chicagą. ''I love 
licago, ji man užtvirtina ir 
tgliškai, lyg lietuviškai nebū-
IU supratusi. Chicagoje galima j 
ilsėti — miestas neturi būti; 
astingas, kaip New Yorkas. 
istarasis (N.Y.) turi pulsą, bet 
oraliai suiręs. Jis per didelis, 
d galėtum jį apvaldyti. 

"v 
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Jūratė neolituanė 

Jūratė neklausiama pasisakė 
isur pabrėžianti lietuve esanti. 
)sios brolis neolituanas ir ji pa-

neolituanė — seniorė. Artimai 
endraujanti su neolituanų val-
yba: arch. R. Muloku, Balze-
:u, A. Mažeika. Josios mama bu-
o Romuvos Vaidilutė. 

Komponuoja dainas 

Jūratė pati bando komponuoti 
lainas ir Wamer Bros. bendro
vė domisi jomis. Taigi, gal teks 
oms išvysti geresnį rytojų. 

Tačiau ir vėl mintys nuklydo 
jos pamėgtą miestą (argi re-

cordiniai šalčiai neišgąsdino?), 
i norinti čia — Chicagoje susi-
•asti darbo ir pasilikti gyventi. 
>u mielu noru sutiktų kviečia-
na parengti lietuviams dainavi-
no prograni4. 

Ponia Agota Rimienė padova
nojo jai gražų gintarinį kaklo pa
puošalą, o kun. J. Vaišnys — 
savo gaminto juodų serbentų li
kerio. Jūratė išreiškė pageidavi-
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!Žk 
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e Žumbakiene 
rodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jauni) 
J proga. 

įsigyti lie:i'v"š<u va'gių re-
4 Viyęrą 

sas pulkas mūsų (apie 
įą) po spektaklio užsuko į 
ifiajj jos autografo, praeida-
Sammy Cahn (apie pustu-

; jo tautiečių aplankė jį) 
ebo: "Ann, what is this, your 
club?' ' Vietoje gėlių įteikiau 
'Popular Lithuanian Reca-
' — Juzės Daužvardienės 
t-seller", 7-tos laidos knygą 
3 per 40,000 išplatintą). 

iratė yra nenuduotai kukli. 
rašiniui nuotraukų reikėjo 

3ti kitur, nes ji — aktorė, dai-
inkė (ir gera šokėja) neturė
davo fotografijos. O ji turi 
aprastai dėkingą ir gražią sce-
į (ir gyvenime) išvaizdą. 

St. S. 
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m., da 
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įs Daugvila 
•arodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaur 
w proga 

GILESNIS GYVENIMO 
ĮPRASMINIMAS 

ne ei 
dvasi; 
naudi 
žįsta 
sritie* 
litera 

)aug aktyvumo reiškianti 
įlist Press neseniai Nevv Yorke 
ido Morton T. Kelsey kny-
"The Other Side of Šilence" 
176 m., 314 psl., 5.95 dol.). 
ygos autorius yra episkopalų 
tsiškis, talentingas ir kruopŠ-

mokslininkas, todėl pakvies-
į katalikų. Notre Dame univer 
:to Pedagogikos departamen-| n-vs 

ruošti mokslo laipsnio sie- ' ° P m 

nčius universiteto absolven- ^ e i 

. Prof. Kelsey yra kelių vei-
ų au"orius, iš ^specializavę 
•sofijos ir psichologijos moks-

1 

Iš 
mesic 

i 

>se. olačiai atsiskaitęs, ka-
ku jo šitame veikale, 
vioje knygoje jis praktiškai 
irsto apie meditacijos svarbą 
vaisingesnį jos praktišką vyk-
mą, kad mūsų gyvenimas b7:-
giliau įprasmintas. Išryškin-

mas krikščioniškos praktikos 
todus, jis įveda ir kas gero 

įdomaus rytiečių metoduose, 

7.95 
iog:n 
dija ; 
ugdy 
tijoje 
jaus:. 
vynic 
Kny? 
versi: 
Th. 
ieško 
šios 
atrad 

n pastangose, Freudo a t r a d i - (
m o r a 

įose ir ypač Jungo praktikoje, t o s S. 
mių psichologijos dėsnius R; 
vgdamas su klasikine ir savo' r;vz. 
'ipc oarirtimi. Veikalas kaip-ju m 
•inio, taip ir formos atžvilgiu' vardi 

» 

idienis, 1977 m. vasario mi 

Kylantis vėjas (ofortas) 
tno centre, Chicagoje Vasario 

is neišklausė Svetlams 
lana Pe'ers StaU > 
ati pabėgo j /carus i 
h a r gyvenanti Kalifonrjo-
CV-ėze, siuntė telegrama 
šachui, prašydama negrą-
ovietų Rusijon lakūno, ma-
ktuvu perskridusio Irano 
sieną ir paSprašusio prie-

>s JAV-ėse. Kreipėsi į ša-
t prašymais ir Nobelio tai-
ureatas Andrei Sacharov 
tvertas kitų pačių žymiau-
vietų disidentų. Tačiau ša-
uvo nepermaldaujamas. Pa-
ino ir Sovietų Sąjungos susi-
t, Įeit. Valentin Zasimov 
oerduotas sovietams. Ir nors 
; laiko save JAV-ių drau-
čiau jis daro, kas jam yra 
ngiau, valdydamas Iraną 
ją) "geležine ranka". 

Lietuviškoji skrynia (medis) 
tūno centre, Chicagoje Vasario 

linis ir ieškantiems gilesnio 
nio gyvenimo bus tikrai 
ingas, ypač kad autorius pa-

ne tik čia nagrinėjamos 
; studijas, bet ir apskritai 
turą. J. Pr. 

IORALINIS JAUNIMO 
UGDYMAS 

spaudos išėjo didesnio dė-
> vertas kolektyvinis leidi-
"Values and Morai Deve-
ent". Išleido Paulist Press, 
Yorke, 1976 m., 234 psl., 

dol. Tai pedagoginė, psicho-
ė, moralinė ir teologinė stu-
įpie moralines vertybes ir jų 
mą moksleivijoje ir stud?n-
. Veikalas, paremtas nau-
ais tyrinėjimais, sukurtas dc-
)!ikos tų šakų spe:ialistų. 
cą redagavo Fordhamo uni-
:eto pedagogikos profesorius 
Chennessy, S. J. Knygoje 
ma būdų, kaip modernio 
psichologijos ir pedagogikos 
iimai galėtų padėti ugdyti 
lines vertybes jaunosios kar-
yvenime. 

ašo šių šakų specialistai, 
Ontario pedagoginių studi-

mkslininkas C. Beck. Har-
3 N . Sprinthali, moralinės 

Kas yra drau 
Kas yra draugas. Aš 

sakysiu. Tai yra asmu 
riuo tu drįsti būti tu 
tiesų esi. Prieš jį gali 
ti savo sielą. Atrodo, k 
^rašo tavęs nuduoti n 
*iau, tiktai būti tuo. k 
nenori tavęs nei geri 
blogesnio. Kai esi su ji 
'.yg tas kalinys, kuris I 
vo paskelbtas nekaltu, 
tereikia v r ' š ' : a : n :ekc 

Gali sakyti, ką galvo 
natūraliai, neveidmair 
išreiški save. Jis supr 
prigimtyje visus tuos 
mus ,dėl kurių kiti i 
kuoja. Su juo tu kvėpu 
Tu gali jam atidengti 
tybėles ir pliuškystes, 
neapykantą, ir piktas 
savo menkybes ir kvail; 
pažįstant visa tai, j a n 
nyksta, ištirpsta jo loj 
ištikimumo baltoje įm 
pranta. Tau nereikia 
Gali jį užgauti, aplei 
jį. toleruoti. O visų gsi 
Ii su juo tylėti. Nesu 
skirtumo. Jis tave mėj 
yra kaip ugnis, kuri < 
kaulo. Jis supranta. Jis 
Gali su juo verkti, nus 
tis kartu ir melstis ka 
.isą ą laiką — lyg | 
mac — jis tave mato 

- mrjrli tave. 

D-augąs? Kas yra 
Tfktai tas. vienas vien 
kartoju jums, su kui 
drįsti būti pats savin 
kuo tu iš tikrųjų esi. 

Valgomųjų 
evoliucij 

Valgomieji ledai p r 
po vaišės turtingiesi 
romėnų laikų ligi An 
liaus Karolio I ir ligi 
restoranų 17-ame šin 
ryžiuje valgomieji h 
turtingiems ir galing 
Rob Krebs, "America] 
view" redaktorius. 

Tiktai 1851 m. kon 
gomų ledų pramonė t 
-ėse. 

Vitamino C g 
Ar vitaminas C su 

tybinio auglio plitim 
ninkai bando tai ištirt 

Dr. Paul Chretien. 
instituto direktorius, 
vitaminas C, duoda 
kiems žmonėms, susti 
atsparumą ir tai pa] 
kia sėkmingą kovą p-i 
gas. 

Dr. Linus Paulir 
. laureatas chemijoje, 
Camero įsitikinę, kac 
mi vėžio pacientai į 
keturis kartus ilgiau 
dozės vitamino C vart 

Pauling seniai per: 
C vartoti didesne d< 
tam persišaldymui s\ 
net jo išvengti. 

— Tik vienas d a M 
negu būti viengungi 
viengungio sūnum. 

— Trimis būdais g: 
šioti savo plaukus: st 
be sklastymo arba be I 

I pedagogikos specialis: 
įvan, psichologas J. R 
ginės psichologijos 

į Kavanagh, psicholo| 
nėtojas R. Seiman, 
psichologas J. Fovvle 
kiekvieno tokio studij 

, nio duodamos atitin 
į alistų koreferentų pa 
j gi veikalas paruošta 
mokslininkų patirtin 
naujausių tyrimų di 
rint gilų susirūpini 
niu priaugančios kar 
nimu. Gali būti itir 
besidarbuojantiems 
srityje, nors jo turin 
puliarus ir iš skait 
lauia atitinkamo in 
pasiruošima 
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