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Kultūrinė ir ūkinė vergija Lietuvoje
Okupantų priespaudos replės ir rezistencinė dvasia

Tuo metu*) kai mes su pagar
ba prisimename visus mūsų tau
tos sūnus, kurie 50 metų laiko
tarpyje dirbo, kovojo ir krito už 
savo krašto laisvę bei nepriklau
somybę, sovietų imperija mini 
spalio revoliucijos, Markso “Kapi 
talo’ išleidimo ir Lenino gimi
mo sukaktis, tai yra tuos kerti
nius akmenis, ant kurių stovi, 
istorijoje sau lygių neturįs, ver
gijos pastatas. Raudonųjų vėlia
vų plazdėjimas, tačiau, negali 
nuslėpti fakto, kad smurtu su
kurtoji sistema, šiandien yra 
kaip tas išdžiūvęs medis, kurį 
laisvės vėjai jau seniai būtų su 
šaknimis išvertę, jei jis nebūtų 
nuolat remiamas brutalios jėgos. 
Tur būt ir Marksas nustebtų, pa 
matęs kaip Kremliaus vadai, ne 
kartą sufalsifikavę jo idėjas ir 
pareikalavę iš žmonijos negirdė 
tų aukų, įkūrė valstybę, kurioje 
yra slopinamas laisvas žmogaus 
dvasinio gyvenimo pasireiški
mas, kurioje neklusnūs intelek
tualai yra laikomi darbo stovyk
lose arba bepročių namuose, ku-! 
rioje darbo klasė yra beteisė, ku--? 
rioje tikėjimo išpažinimas yra 
varžomas. Žodžiu įkūrė valstybę, 
kuri nėra gyvas visuomeninis au 
galas, o saujelės žmonių valdo
mas didžiulis jėgos ir išnaudoji
mo aparatas.

Cekoslovakų intelektualai taip 
vadinamame dviejų tūkstančių 
žodžių manifeste pareiškė: di
džiausią atsakomybę neša tie, ku 
rie prisidėjo prie nesuvaldomos 
jėgos įvedimo. Toji jėga priklau
sė mažai grupei, kuri ją naudo
jo per partijos aparatą, pasiekda
ma net ir mažiausią krašto mies 
telį. Tasai aparatas nustatydavo 
ką kiekvienas galėjo ar negalėjo 
daryti, nutardavo už kooperaty
vų narius, už darbininkus fabri
kuose, už piliečius miestų tarybo 
se. Jokia organizacija nebepri
klausė savo nariams, net ir pati 
komunistų partija nepriklausė ko 
munistams.

Koks liūdnas atestatas, išduo
tas sistemai, kuri žmonijos švie
sesnio rytojaus vardan engė, trė
mė, žudė. Sistemai, kuri pasiro
dė bejėgė tvarkyti net ir tokios 
turtingos ir pramoninės šalies 
reikalus kaip Čekoslovakija, nie
kad neturėjusiai sunkių sociali
nių problemų ir persunktai tik
ros demokratinės dvasios. Sovie
tinės linijos komunistų valdoma, 
Čekoslovakija paskutiniųjų 20 m. 
laikotarpyje nuslydo į vargą. 
1968 metais jos ekonominis ly
gis nesiekė jos 1939 metais turėto 
lygio. Prieš karą išvežusi di
džiausią dalį savo aukštos koky-
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bės prekių į vakarus, ji paskuti
niu laiku buvo priversta ekspor
tuoti 70 nuošimčių gamybos į 
Sovietų Sąjungą. Jos pramonė y- 
ra pasenusi ir atsilikusi, jos dar
bininkai, kurių vardu ji buvo 
valdoma, yra šiandien sunkesnė 
je padėtyje negu prieš trisdešim
tį metų.

Ar nuostabu, tad, kad vis di
desnis tautų skaičius bando nu
sikratyti Maskvos globa, jos pri
metamomis marksizmo leniniz
mo schemomis ir eiti savo keliu? 
Ar nuostabu, kad net ir patys 
pažangesni komunistai susimąs
to ir ieško naujų išeičių? Ar ga
li būt, pagaliau, nuostabu, kad 
komunistinis blokas yra susiskal
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Tykiai plaukia melodijos. Dagys
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KONKURSAI
Įmai negali joje turėti tos įtakos, 
! kuri būtų mūsų kraštui reikalin
ga bei naudinga. Kadangi kiek
vienas liberalizacijos procesas ry 
tų Europoje yra Maskvos sutinka 
mas su baime, Lietuvoje jis kar
tais iššaukia net naujus, kar
tais mažesnius kartais didesnius, 
suvaržymus. Kremlius jokiu bū- 

I du negali leisti, kad ir pačioje 
Sovietų Sąjungoje, taip vadina
mose sovietinėse respublikose, 
reikštųsi panašūs procesai, į ku
riuos yra žiūrima kaip į labai 
užkrečiamą ir todėl pavojingą 
ligą. Aišku, tai nereiškia, kad 
nauji vėjai nepasiekia Lietuvos 
ir galvojančiųjų tarpe nepalieka 
naudingo aido, kuris jiems pade
da dar ryžtingiau priešintis sve
timųjų viešpatavimui. Taip 
nes Maskva, švęsdama spalio re
voliucijos penkiasdešimtąją suka, 
ktį, į savo nepasisekimų knygą 
turi taip pat įrašyti Lietuvą. Pati 
galingiausia ir didžiausia rytų 
Europos valstybė, dvidešimties 
penkių metų laikotarpyje nepa
jėgė nuveikti ir suvirškinti lietu
vių tautos. Nežiūrint didžiausio 
spaudimo, praktiškai izoliuoti ir 
be išorinės paramos, dėka savo 
nuostabaus tautinio sąmoningu
mo bei subrendimo, lietuviai 
krašte priešinasi ir stato savo a- 
teitį, kuri tikrai nebus amžinai 
surišta su engėjo ateitimi. Vidu
jinės emigracijos laikai, kada iš- 

. tisą eilė patriotų buvo pasitraukę 
' iš viešojo gyvenimo, pasibaigė. 
Šiandien visa tauta, kiekvienas 

i lietuvis savo srityje, didesnių ar 
mažesnių galimybių ribose, sten 
giasi prisidėti prie Lietuvos tvir
tinimo. Nes dabartinėje padėty
je, kiekvienam yra aišku, kad 
kuo tvirtesnė, kuo pažangesnė, 
kuo turtingesnė, kuo gyvesnė bus 
Lietuva, tuo labiau bus užtikrin 

. ta jos ateitis. Ir mes, kurie gyve- 
(name užsienyje, tačiau palieka
me integrale tautos dalimi, tega
lime tuo džiaugtis. Mes negali-^-sovietų nustatyti. Vienas sovieti- 
me norėti, kad Lietuva būtų su-’nių ekonominių principų sako, 
vargusi ir atsilikusi nuo kitų ša
lių. Mes atmetame principą “kuo 
blogiau — tuo geriau”. Mes te
galime apgailestauti, kad okupa
cinės sąlygos, neleidžia lietuvių 
tautos kūrybinėms jėgoms lais
vai išsivystyti ir daug sparčiau 
žengti tąją linkme, kuri jai bū
tų pati naudingiausia.

Lietuvos padėtis, lyginant ją 
su kitais, taip vadinamais, sateli
tiniais kraštais, yra visais atžvil
giais pati sunkiausia. Mūsų kraš-

Seniau skųsdavomės, kad mū 
sų rašytojai yra priversti už
darbiauti fabrikuose. Dabar 
juose jų beveik nebėra. Vieni 
jų išėjo į pensiją, kiti gavo 
darbo universitetuose, bibliote
kose, redakcijose ar šiaip raš
tinėse. Tačiau ar nuo to kas 
pagerėjo? Atrodo, kad ne, nes 
daugeliui kaip trūko, taip ir 
trūksta vieno iš pagrindinių 
dalykų — laiko. Iš kitos pusės, 
kaip neseniai savo pasikalbėji
me išsireiškė Jurgis Jankus, 
yra sunku besurasti leidėją, 
nes mirštant mūsų vyresniajai 
kartai, skaitytojų skaičius ma
žės ir mažės. Todėl šiais laikais 
skelbiami literatūros konkur
sai jau turi ir kitą prasmę, nes 
laimėjus konkursą, išsispren
džia ir leidėjo klausimas.

*
Daugelis rašytojų yra iš vi

so principiškai prieš konkur
sus nusistatę. Vieni nemano, 
kad sudarytosios jury vertini
mo komisijos yra visada pa
kankamai kompetentinkos; ki
ti mano, kad konkursai nėra 
slapti, ar kad premijas tėra 
tik honoraras, kuris ir šiaip 
priklauso autoriui; treti ma
no, kad pats dalyvavimas kon
kursuose jau žemina rašytoją, 
kaip įsijungimas į kokias lenk
tynes, gi tokie konkursai tetin
ka tik pradedantiems rašyti. 
Be abejo, ne visos jury komi
sijos ir yra pajėgios objekty
viai įvertinti tą ir kitą kūrinį. 
Visko pasitaiko. Tokių skun
dų teko matyti ir pas ameri
kiečius. Tačiau negalima teig
ti, kad jau taip visų komisijos 
narių literatūrinis supratimas 
nepakankamas. Galima abejo
ti, ar konkursai slapti. Bet jie 
slapti. Be abejo, komisijos na
riai autorius spėja, tačiau daž
nai ir neatspėja, o antra, kas 
beprisimena tuos konkursuose 
pralaimėjusius, kad jau dauge
lis nebeprisimena ir laimėjusių, 
kurių per porą dešimtmečių 
buvo nemaža. Gal tam tikrais 
atvejais galima manyti, kad 
premijos yra nedidelės, tačiau 
gyvenant išeivijoje, kada ne 
vienam autoriui jau reikia ras
ti leidėjus, kurie sutiktų pri
dėti iš savo kišenės, tos pre
mijos pasidaro nebe tokios 
mažos. Be abejo, beveik visada 
premijuotos knygos gerai par
duodamos. Taip susidaro ir ho
noraras. Tačiau be konkurso 
nebūtų ir tų premijų ir nebūtų 
sukeltas tas susidomėjimas, 
pakeliąs knygos išpardavimą. 
Dėl tos pačios priežasties tei
gimas, kad tai jaunesniųjų 
darbas, taip pat neišlaiko kri
tikos, bent šioje šalyje, kur nė
ra rašytojam šiltadaržių, kaip 
Sovietų Rusijoje, kur tokiam 
šiltadaržyje gyvendamas rašy
tojas yra aprūpintas daug kuo, 
išskyrus laisvę rašyti, ką no
ri. Amerikoje net ir didieji ra
šytojai nevengia konkursų ir 
premijų, nes tai visa atneša 
pinigą, kuris yra būtinas, kad 
galėtum gyventi ir kurti, ką 
pats nori. Žodžiu, priekaištai 
konkusų rengėjams nėra taip 
jau neatremiami. Žinoma, kas 
nori — dalyvauja, kas nori —

ne, tai nėra dorybė' nei mirti
nas nusikaltimas; tačiau vie
nas dalykas rašytojams daly
vauti konkurse yra paskati
nantis, tai, kaip minėjome, lei
dėjų sumažėjimas.

*
Nereikia norėti, kad visi pre

mijuotieji kūriniai jau būtų 
tikrai didelio tobulumo. Pasi
taiko ir geram autoriui blo
giau parašyti ir vidutiniam 
autoriui kartais pavyksta pa
rašyti daug geriau, negu įpras
ta. Tenka priminti, kad ir 
“Draugo” konkurse laimėjusių 
tarpe yra tokie kūriniai, kaip 
Landsbergio “Kelionė”, Pūke- 
levičiūtės “Aštuoni lapai”, 
Gliaudos “Namai ant smėlio” 
ar “šikšnosparnių sostas”, 
kurie labai gerai visų įvertin
ti. Pora tokių, tegu kai kas ir 
sako su panieka konkursinių 
romanų, išversti į anglų kal
bą toli gražu nebuvo ten ne
įvertinti, o priešingai milžiniš
koje knygų rinkoje išlaikė la
bai tinkamą konkurenciją, at
nešdami visai mūsų raštijai ge
ro. Tačiau, kaip minėjome, 
šiandien rašytojui daugiau, 
kaip niekada, belieka vienas 
knygos išleidimo kelias, tai 
konkursas. Jeigu nelaimėjai, 
tai nelaimėjai, nes juk tai jau 
panašu į amerikiečių leidyklas, 
kurios skelbia beieškančios au
torių. Prisiunčia šimtus knygų 
o tačiau parenka tik keletą ir 
parinktiesiems nusišypso lai
mė: išleidžiamos knygos ir ga
rantuojamas koks nors dides
nis ar mažesnis honoraras ir 
garsas.

Žodžiu, šiandien konkursai 
tampa panašūs į amerikiečių 
leidyklas, kuriose irgi leidėjai 
atrenka rankraščius ir išlei
džia. Šiandien laimėjus kon
kursą, lietuviui autoriui iš kar
to atpuola rūpestis leidėju ir 
iš karto tenka honoraras, todėl 
konkursų gausybė nėra joks 
nusikaltimas ir rašytojui nė
ra joks pažeminantis dalykas 
jame dalyvauti, kaip nėra pa
žeminantis dalykas kitų tautų, 
o ir mūsų pačių, rašytojams 
ieškoti leidėjo ir kartais dar 
blogesnėm sąlygom, negu kon
kurse atiduoti savo rankraš
čius.

Be “Draugo” dar yra pa
skelbta keletas konkursų ir te
gu tuo rašytojai pasinaudoja. 
Tegu nenorėdami ir jokio lau
reato, dažnai juokingai, o ne 
iškilmingai skambančio vardo, 
tačiau gali laimėti leidėją, o 
leidėjo laimėjimas ir yra visų 
laisvojo pasaulio rašytojų, da
lyvaujančių ar nedalyvaujan
čių konkurse, vienas iš pagrin
dinių dalykų, šalia pačio rašy
mo. L. Augštys

specializavimo ūkio vystymo su- 
; pratimas reiškia, kad, spren- 
> džiant gamybinių jėgų vystymo 
: bei išdėstymo klausimus, pirme- 
. nybė 
: niams 
..ryšiai 

pagal 
gos liaudies ūkio vystymo planą, 
kuris jungia visų respublikų ū- 
kius į bendrą ekonomiką.”

Aš manau, kad Lietuvos ū- 
kio pajungimas ir jo išnaudoji
mas negalėjo būt aiškiau 
tas. Mes juk žinome, kad 
voje yra trys ekonomijos 
būtent: 1. visasąjunginės 
mės šakos, 2. jas aptarnaujan
čios šakos ir 3. šakos, ’gaminan- 
čios produkciją vietiniam varto
jimui. Ką sako Maskvos direkty
vos šių šakų atžvilgiu? “Apie spe
cializuotas visasąjunginės reikš
mės šakas formuojasi visas eko
nominis rajono ar respublikos 
liaudies ūkio kompleksas”. Ką 
tas reiškia? Reiškia, kad tos eko
nominės šakos, kurios tiesiogi
niai priklauso Maskvai, yra kraš 
to ekonominio gyvenimo centras 
ir joms yra teikiama visiška pir-

(Nukelta j 2 psl.)

tas yra ne tiktai formaliai įjung
tas į Sovietų Sąjungą, bet ir prak 

I tikoje jo ūkis ir visas gyvenimas 
yra tvarkomas Maskvos, išeinant 
iš bendrojo Sovietų Sąjungos in 
teresų taško. Interesų, kurie ne 
tiktai nesutampa, bet dažniau-, 
šiai yra visiškai priešingi Lietu
vos interesams. Lietuvių tauta 
tokiu būdu yra priversta labai di 
dėlę dalį savo energijų bei dar
bo aukoti Sovietų Sąjungos rei
kalams, kurie savo ruožtu tar
nauja, visas respublikas domi
nuojančiai, rusų tautai, o ne mū
sų krašto gerovei. Teoretiniai, 
šitos eksploatacinės politikos pa
grindai yra labai aiškiai pačių

teikiama bendravalstybi- 
interesams. Ekonominiai 

tarp respublikų plečiami 
vieningą Sovietų Sąjun-

dęs ir nenori pripažinti Maskvos 
primato? Sovietų Sąjungos gink
lų galybė, jos agresyvumas ir net 
kai kurie pasisekimai tarptautinė 
je plotmėje, tegul mūsų neklai
dina. Maskva yra tikrumoje la
biau vieniša ir izoliuota negu at
rodo. Taip kaip ji paskutiniųjų 
penkiasdešimties metų laikotar
pyje neįnešė jokio svarbaus in
dėlio į pasaulio kultūrinį lobį, 
taip ji nepajėgė išspręsti nei vie
nos politinės ar socialinės žmo
nijos problemos. Net ir tie, ku
rie yra gimę sovietinėje sistemo
je, yra jos auklėti ir todėl turėtų 
atstovauti naująjį sovietinį žmo
gų, vis dažniau, paliesti skau- 

ldžių abejonių, svarsto kaip sude
rinti žmogaus laisvės bei tauti- 

' nės nepriklausomybės elementus 
su socialinio teisingumo įgyven
dinimu. Net ir šiai naujai gene
racijai darosi aišku, jog Maskva 

i yra šių laikų reakcijos simbolis, 
kuriam nebebus vietos žmonijos 
ateityje.

Jėga paremtas sovietinis pasta 
tas gali dar ilgai stovėti, tačiau 
marksizmo leninizmo vidiniai 
prieštaravimai nebeleis! sutvirtin 
ti šio pastato ideologinių pama-' 
tų ir pati gyvenimo bei istorijos 
logika įrodys, jog žmogaus, vi
suomenės bei tautų pavergimas 
negali būti kelias į šviesesnę at
eitį. Mes dar matome raudono
sios žvaigždės šviesą, tačiau tik
rumoje ji jau užgesęs kūnas.

Pasaulinėje panoramoje, ku
rioje dalykai keičiasi labai greit, 
kurioje tautos, visuomeninės gru 
pės, jaunuomenė veržte veržiasi 
pirmyn, kovoja už savo teises ir 
bando išrišti naujas, modemio-! 
jo gyvenimo problemas, Lietu
vos padėtis, deja, palieka, labai 
sunki ir palyginti sustingusi. Va 
karų bei rytų ideologiniai judėjų

I

*) Pranešimas, skaitytas PLB 
seime, New Yorke, š. m. rugp'ūčio 
30 d.
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išreikš 
Lietu- 
šakos, 
reikš-

jog “ekonominio tarp respubli
kų bendradarbiavimo pagrindas 
yra, taip vadinamas, socialistinio 
darbo pasidalinimas, kitaip sa
kant, kiekviena respublika spe
cializuojasi savo šakoj, pagal tu
rimas žaliavas ir darbo jėgą.” 
Šitas principas yra dalinai teisin 
gas, nes juk kiekviena pasaulio 
valstybė vysto savo pramonę ir 
visą ūkį pagal turimas žaliavas 
bei darbo jėgą. Tačiau žiūrėki
me toliau. “Teisingas respublikos

Kalniškiu piliakalniu
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menybė. Mano pacituoti princi
pai yra teorija. O kaip dalykai 
stovi praktikoje? Štai, pagal pa
čių sovietų šaltinius, Lietuvos 
eksporto ir importo 94 nuošim
čiai yra vykdomi su Sovietų Są
jungą, didžiausia dalimi su Rusi
jos Federaliųe Respublika, ir tik
tai 6 nuošimčiai eina į užsienį, 
įskaitant sątelįtįnes valstybes ry-

dirba reikiamo gyvepjmo mini
mumo. Pridėkime prie šio skai
čiaus pusę milijono žmonių, gau 
pančius pensijas, moksleivius bei 
moteris, prižiūrinčias namų ūkį, 
ir gausime tikrąjį Lietuvos gyven 
tojų ekonominio -lygio vaizdą. Jo 
kia demokratinė šalis neišnaudo 
ja žmonių tąip, kaip Sovietų Są
jungą.

Masjęvoję tąčjąų yra sprend?ia- 
tų Europoje. Tam tikra preky- mos ne tiktai Lietuvos ekonomi-j 
bos dalis yra vykdoma su sriti- nės problemos. Kremlius tvarko 
mis, kurios yra nutolusios nuo visus įvairių mūsų krašto gyveni 
Lietuvos net 8000 kilometrų. Dėl 
susidarančių aukštų pervežimo 
išlaidų, nekalbant jau apie žalia
vų bei produktų dirbtines ir ne
palankias kainas, ši prekyba kaip 
ir visas Lietuvos eksportas bei 
importas, yra nepelningi ir reiš
kia dideli nuostolį visai lietuvių 
tautai, kuri reikiamas prekes bei ir kuriuos mokslus galės eiti, pla 
žaliavas galėtų rasti nepalygina- nuoja mūsų miestų bei kaimų a- 
mai arčiau ir daug palankesnė- teiti iki mažiausių smulkmenų, 
mis, pasaulinės rinkos kainomis, smaigsto kultūrinio gyvenimo.

Svarbioje energetikos srityje gaires, tvarko ir seka Bažnyčios 
mes matome panąšų Lietuvos ū- bei dvasiškių reikalus, na ir, aiš
kio pajungimą bendram sovieti- ku, per savo saugumo organus 
niam ūkiui, įtraukiant jį į šiau- stropiai prižiūri gyventojus, 
rėš vakarų energetinę sistemą, 
kuri jungia pietų Kareliją, Le
ningradą, Estiją, Latviją, Gudi
ją ir Kaliningradą. Tai reiškia, 
kąd Lietuvos energetinė sistema 
yra vystoma ne pagal jos pačios 
poreikius, o pagal bendrą pla
ną, pritaikytą minėtai didelei sri
čiai.

Iš Dąšavos atkeliavusios gam 
tinės dujos yra šiandien naudo
jamos Vilniaus, Kauho ir kitų 
miestų įmonėse bei gyventojų 
butuose. Jų tiekimą yra numato
ma ateityje plėsti ir kaime. To
kiu būdu, už kelių metų, gamti
nės dujos Lietuvos kuro balanse 
sudarys per 53 nuošimčius. Ša
lia jų norima tiesti naftotiekius, 
kurįe aptarnautų Lietuvos pra
monę.

Jąų šiandien Lietuva net 90 
nuošimčių reikalingos- energijos 
gauna iš sovietinių šaltinių. Tai 
reįskia, kad Maskvai nutarus su 
maginti ar, sakykim, visai sustab 
dyti energijos tiekimą, didžiulė 
Lietuvos pramonės dalis ir net 
paskiri gyventojai vienu ypu lik 
tų be jiems gyvybiniai reikalingų 
sulčių. Geresnį kolonialinio tipo 
eksploatacijos pavyzdį būtų sun
ku rasti. Toks bendradarbiavi
mas su užsienio kraštais energe
tikos srįtyję, būtų leistinas tarp 
lygiateisių laisvų tautų, laisvoje 
ekonomijoje. Tačiau net ir laisva 
jarpe pasaulyje nėra valstybės, 
kuri savo noru sutiktų energeti
kos srityje šitaip priklausyti nuo 
užsienio, nes ir didžiausia pramo 
nė be savos energijos stovi ant la 
bai silpnų pamatų.

Npnuostabu, kąd šios eksplo- 
atąęįnės sovietų politikos rezulta 
te kiekvienas Lietuvos gyvento
jas beveik du trečdalius uždirbto 
rublio turi atiduoti Maskvai, to
kių būdu finansuodamas ne tik
tai Sovietų Sąjungos ūkį, bet tąip 
pat ir jos apsiginklavimą ir tarp 
tautinę taiką ardančią užsienio 
politika. Lietuvis yra šiandien 
priverstas paremti Kubos ūkį, Š. 
Vietnamo agresiją ir Čekoslova
kijos okupaciją. Mes džiaugiamės 
Lietuvos pramonės augimu, ta
čiau turime iškelti faktą, kad jis 
toli gražu neatsveria sunkios, so
vietų kolonialinės eksploatacijos. 
O jo paties vidutinis mėnesinis 
uždarbis siekia 89 rublius. Ar šito 
ji suma yra didelė ar ne, aš ne
siimu spręsti. Tai mums paaiški
na TIESA, kuri liepos mėnesį 
skundžiasi, kad sunku surasti fi
zinio auklėjimo mokytojų, nes 
jiems siūloma 80 rublių alga su
daro vos pragyvenimo minimu
mą. Tame pačiame TIESOS nu
mery vyriausybė rekomenduoja 
turtingiems kolchozams, ten kur 
tai įmanoma, mokėti žemės ūkio 
darbininkams .60 rublių. Kadan
gi jų kategorija dar šiandien su
daro per 40 nuošimčių visų dir
bančiųjų, tai reiškia, kad šitoks 
nuošimtis šiandien net neužsi-

mo sričių reikalus. Jis vadovau
ja komunistų partijos veikimui 
(neužmirškime, kad Lietuvos ko 
munistai net neturi savo sava
rankiškos partijos), nustato visų 
įstaigų etatus, taigi dirbančiųjų 
skaičių, ir studentinio jaunimo 
kontingentus t. y. kiek studentų

Naujas kapas V. Gruzdys

Galop, siekdami apsaugoti 
kraštą nuo laisvės herezijų, sovie 
tai jį izoliuoja ne tiktai nuo Va
karų, bet net ir nuo kitų sateliti
nių šalių. Salią Albanijos, Lietu 
va Jięka daugiausiai izoliuotas R. 
Europos kraštas. Kokia yrą ši i- 
zolįacija, mums gali labai vaiz
džiai pailiustruoti šios sovietinės 
statistikos: 1966 metąis beveik 
9000 lietuvių mokslininkų bei 
studentų dalyvavo įvairiose kon
ferencijose Sovietų Sąjungoje. 
137 — dalyvavo panašiose kon
ferencijose užsienyje, įskaitant sa 
telitines valstybes. Tais pačiais 
metais 11,000 mokslininkų daly
vavo įvairiuose suvažiavimuose 
Lietuvoj. Iš jų, 4000 buvo atvy
kę iš Sovietų Sąjungos, 13 — iš 
užsienio. Šie skaičiai, geriau už 
bet kuriuos aiškinimus, .įrodo, 
jog Lietuva, kurią nuo Paryžiaus 
ir Londono skiria dvi valandos 
skridimo, tikrumoje yra dar taip 
toli nuo Vakarų Europos kaip 
Mongolija. Reikėtų dar pridurti, 
kad beveik visi Lietuvos miestai 
ir kaimai atvykstantiems iš už
sienio yra uždrausti. O juk gyve
name ne viduramžiais, o 20 am-'duoti, nes juk tauta susideda iš

partijoje, pramonėje, net kolcho 
zų administracijose yra nemažas. 
Prisiminkime Lietuvoje esančius 
sovietinius dalinius, tada pasida
rys aišku, kodėl Vilniuje dau
giau nei pusė mokyklų yra ru
siškos ir kodėl mūsų sostinės gat 
vėse yra nelengva rasti lietuviš
kai kalbantį. O juk Kaliningradą 
sovietai labai gerai mokėjo ap
valyti nuo vokiečių, nepritaiky
dami jiems tų liberalių, kaip jie 
vadina, nacionalinių santykių so 
cializmo sąlygomis principų, ku 
riuos jie pritaiko Vilniaus gyven
tojams. Jeigu padėtis nėra dar 
blogesnė, tai tik dėka krašto ty
laus, bet užsispyrusio pasiprieši
nimo svetimiesiems. Mums yra 
net sunku įsivaizduoti, kiek pa
stangų, tvirtos valios ir nepap- 
rąsto sumanumo reikalauja ko
va prieš svetimųjų antplūdį. Jau 
vien dėl to mes turime didelę 
moralinę pareigą čia — laisvėje 
išlaikyti savo lietuvybę.

Kokios yra, šioje sunkioje pa
dėtyje, Lietuvos gyventojų nuo
taikos? Nėra lengva jas pavaiz-

žiaus antroje pusėje, kada pasau
lyje vyksta milijoninis žmonių ju 
dėjimas.

Idėjos keičia pasaulį. Nuo jų 
tad, nuo visa to, kas yra priešin
ga ar tiktai skirtinga marksiz
mui - leninizmui, reikia lietuvių 
tautą apsaugoti. Štai kodėl didės 
nė dalis užsienyje išleistų knygų 
ir periodinės spaudos nepasiekia

nės reiškiasi daugiausia tuose 
sluoksniuose, kurie yra mažiau
siai informuoti apie pasaulinius 
įvykius, apie įvairiose srityse daro 
mą pažangą, žodžiu, kurie nėra 
tinkamai intelektualiai pasiruo
šę atremti diegiamą ideologiją iš
varomą propagandą. Daug daž
niau kai kuriuos lietuvius pri
bloškia nematymas artimoje atei 
tyje naujų galimybių, kurios leis 
tų padėčiai pasikeisti. Kitus sle
gia ir neigiamai veikia nuolatinė 
kontrolė, pamokymai, negalėji
mas išreikšti savo tikros nuomo 

i nės, laisvos iniciatyvos užsmau- 
gimas ir melas. Visi šie faktai 
kartais veda į pesimizmą, indi
ferentiškumą aplinkai ir galop 

(Nukelta j 8 psl.)

interesams. Nėra šviesesnio, kil-1 pagrįstas susiklausymu ir giliai į- 
nesnio pašaukimo kūrėjui, kaip1 sišaknijusiais tautiniais idealais, 
tarnauti didžiųjų komunizmo i-' be organizacinių rėmų, yra šiuo 
dealų vardan darbininkų kla-' 
sei”. Šios direktyvos mums nepa
prastai aiškiai parodo, kad parti 
ja eina ne tiktai prieš jaunuosius 
Lietuvos rašytojus, kuriems ji no' 
ti apkarpyti sparnus, bet prješ 
laisvą kūrybą, taigi prieš gyveni 

' mą. Šis visiškas atitrūkimas nuo 
realybės, žmogaus nepažinimas 
ir jaunųjų nesupratimas mums 
išaįškiną sųviątų bejėgiškumą i- 
dėjinėje plotmėje, tai yra ten, 
kur joks ginklas nebegelbsti.

Atidžiam stebėtojui, sekan
čiam kraštp gyvenimo eigą, jo 
spaudą ir literatūrą, nėra sunku 
pamatyti tas dideles pastangas, 
kurios yra daromos palaikyti tau 
tinei dvasiai visuomenėje ir ypa
tingu būdu jaunųjų tarpe. Nebū
tų naudinga iškelti atskirus fak 
tųs. Tačiau galima ir reikia pa
brėžti, kad taip kaip anais lai
kais mūsų knygnešiai, taip šian
dien dešimtys tūkstančių, įvai
rių sluoksnių ir amžiaus lietuvių 
tyliai ir kantriai dirba mūsų 
krašto labui. Visi gerai supranta 
esamą padėtį ir jos uždėtas ribas. 
Visi gerai žino, jog neišvengia
mai reikia atiduoti tam tikrą 
duoklę kompartijai, atlikti oficia 
liąją dalį. Tačiau ir šios privers
tinos prievolės yra dažnai išnau 
dojamos savo tikslams. Neretai, 
sakykim, yra skleidžiamos įdo
mesnės informacijos apie užsie
nio lietuvius, smarkiai kriktikuo 
jant jų buržuazinį nacionalizmą, 
arba viešai išreiškiamos nuomo
nės, kurios yra nepaprastai, iš
studijuotai dviprasmiškos. Žo
džiu, visos priemonės yra geros i 
rezistencinė dvasia gali pasireikš 

„ti teatro scenoje taip, kaip ji ga- 
1 Ii būt dešifruota kurio nors laik 

raščio straipsnyje. Žmonės, sun
kių sąlygų ir įvairių pavojų pa
mokyti, subrendo ir pasidarė at
sargūs bei išradingi.

Šalia įgudimo gyventi ir veik
ti sovietų nustatytuose, varžan
čiuose rėmuose, krašte yra taip 
pat pastebimas lyg ir paslaptin
gas visuomenės susiklausymas, 
kurio dėka pasipriešinime gali
ma pajusti tam tikrą liniją bei 
kryptį. Dabartinėje mūsų tauti
nės kovos stadijoje, tačiau, for
maliai organizuota rezistencija 
nebūtų naudinga. Sąmoningas, 
krašto aktyviosios dalies darbas,

I

be organizacinių rėmų, yra šiuo 
tarpu pati efektingiausią priemo 

j nė, nes praktiškai neapčiuopia
ma, todėl ir mažiau pavojinga.

Aišku, būtų nerealu galvoti, 
kad krašte ilga okupacija nėra 
palikusi jokių pėdsakų ir nėra pa 
lietusi jaunimo, bent tam tikros 
dalies, galvosenos bei įsitikini- j 
mų. Kai kada yra pastebimas į- ’ 
sitikinimas, kad sovietinis reži
mas yra ątlikęs pozityvų darbą 
švietimo, sveikatos arba pramo
nės srityje. Yra ir galvojančių, 
jog šiais laikais Lietuva negalė
tų egzistuoti kaip savarankiškas 
kraštas, kad jis yra reikalingas j 
didesnio užnugario. Šios nuomo-'
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8 v. r. iki 9 v. v. Treč 1.
krašto pozicijas ir išgelbsti jo 
savitumą. Štai kodėl, nepaisyda
mi labai komplikuoto administ
racinio aparato ir priešingų so
vietinių direktyvų, jie deda pa
stangas racionalizuoti, sumoder
ninti, atnaujinti įvairių sričių 
darbą. Ypatingas dėmesys yra' 
kreipiamas liaudies menui, pra
eities paminklams, miestų senų
jų kvartalų išsaugojimui, savitos 
architektūros kūrimui ir visam 
lietuviškos kultūros gyvenimui. 
Dėka šių pastangų, kurios turi 
nugalėti įvairiausias, dažnai la
bai sunkias kliūtis, kultūrinis gy 
venimas, ypatingai didesniuose 
centruose, yra gyvas.

Paskutiniųjų metų laikotarpy 
je pastebimi pasikeitimai lietuvių 
literatūroje, kuriai, kaip sako pa- 

I tys Lietuvos rašytojai, buvo tie- 
siakaktiškai taikomos dialektinio 

j materializmo tezės. Yra labai įdo
mu iškelti šiuos pasikeitimus, ku 
rie atsispindi jaunųjų rašytojų 
veikaluose. Klausimai ten šian
dien sprendžiami per žmogišku
mo prizmę, ir meninės analizės I

įvairių sluoksnių, įvairaus am
žiaus, įvairaus išsilavinimo žmo
nių. Beveik pusė gyventojų jau 
susidaro iš jaunesnių kartų, ku
rios Nepriklausomybės laikų nė
ra mačiusios ir nebegalėjo gauti 
grynai lietuviško auklėjimo. Jos 
taip pat nėra pergyvenusios žiau 
riaušių stalininio laikotarpio per 
sekiojimų, kurie vyresniųjų at-

Lietuvos arba, geriausiu atveju,; mintyje yra palikę neišdildomus 
patenka į speefondus, kuriais Į pėdsakus. Vis daugiau Lietuvos

■ reikalų našta gula ant jaunesnių 
pečių, vis platesnis darosi jų vei
kimo laukas ir vis gilesnė tampa

j jų įtaka. Nuo jų didele dalimi 
I priklausys mūsų tautos ateitis
■ bei likimas, jie sudarys mūsų 
krašto būdingus bruožus. Jų svari 
bą krašto gyvenime galima leng 
vai atspėti, prisiminus, kad apie 
140,000 vidurinės ir jaunesnios 
kartos technikų yra įsijungę į 
darbą ir, kad apie 30,000 jauni
mo studijuoja universitetuose bei 
technikumuose.

Pirmiausia, reikia ypatingu bū 
du pabrėžti, kad, nežiūrint sve
timųjų viešpatavimo, nuolatinės 
propagandos ir įvairiausių suvar
žymų, jaunosios lietuvių kartos 
paliko grynai, giliai, karštai lie
tuviškos. Sąmoninga meilė sava- 
jajn kraštui jungia visus jaunuo
sius ir labai dažnai paliečia ir pa 
tį kompartijos elitą. Prisiriši- 
šimas prie savo tėvynės, naujom 
kartom nėra kažkokia miglota ro 
mantika, o labai konkretus jaus 

imas, kuris jungiasi su pasiryži
mu ginti savo krašto reikalus ir 
stiprinti visa tai, kas yra jam 
naudinga. Štai kodėl jaunieji no
ri mokytis, dirbti, statyti, gerin
ti, kurti ir pralenkti kitas sovieti 
nes respublikas. Jie gerai supran 
ta, kad šitokiu būdu jie stiprinai

naudojasi tiktai atrinkti asme
nys. Atgarsiai apie naujas meno 
srpves, socialinių ar politinių 
mokslų pažangą, apie lietuvių iš 
eivijos gyvenimą, sunkiai tepra- 
siskverbia į Baltijos kraštus. Ką 
šitoks suvaržymas reiškia krąš- 
to kultūrai, visuomenės informa
cijai bei orientacijai, paskiro žmo 
gaus dvasinio gyvenimo ir kūry
bingumo pilnam išsįvystįmui, y- 
ra aiškų. Tokiu būdu yra ban
doma sukurti naująjį sovietišką 
žmpgų, stovintį veidu į Maskvą.

Kokios pastangos yra daromos 
galimai greičiau suvirškinti lie
tuvį ir jį ištirpdyti rusiškoje jū
roje, rodo šie skaičiai. Nuo 19- 
40 metų iki 1965 metų okupuoto 
je Lietuvoje buvo išleista 32,000 
knygų. Iš jų 25,000 lietuvių kal
ba, 7000 beveik ištisai rusų kal
ba. Daugiau kaip trečdalį lietu
vių kalba išleistų knygų sudarė 
vertimai iš rusų kalbos. Taigi, 
beveik pusė per 20 metų Lietuvo
je išleistų knygų sudarė knygos 
išleistos rusų kalba arba verstos | 
iš rusų kalbos. Durys į Vakarus 
palieka tvirtai užsklęstos, gi į Ry 
tus jos yra plačiai atvertos ne 
tik ideologinei, bet ir grynai ru
siškos kultūros įtakai.

Prisiminkime dar, kad rusų 
skaičius valstybinėse įs^aįgpse,

Bezid. Te). 330-4688
DR. K. G. BALUKAS 
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ę centre stovi ne apnuogintos po- 6449 S. Pulaski Road (Crawford 
litinės ir socialinės problemos, o 
daugiau moralinės situacijos, 

( dvasinė žmogaus vertė, kuri tam 
pa svarbiausiu jo vertinimo kri
terijumi. Skaitytoją norima auk-

■ lėti ne tiesioginiais pamokymais 
ar teigiamais pavyzdžiais, o este- 

’ tiniu pergyvenimu, kuriame glū 
. di žmogų tobulinanti jėga. Lite- 

ratūra vis labiau nori remtis ob- dienĮ 
jektyviu tikrovės pažinimu, fik
suojančiu ne tik teigiamas, bet 
ir neigiamas gyvenimo puses, nes 
tik visapusiškas gyvenimo pa
vaizdavimas sudaro meninę tie
są. Galop, kaip pažymi kritikai, 
vyksta intensyvi visų literatūros 
rūšių ir formų modernizacija, ku 

irią diktuoja tiek vidinė pačios 
literatūros augimo būtinybė, tiek 

| visa šiuolaikinio meno atmosfe
ra. Nes kai literatūra ima svars
tyti amžinuosius žmogiškos egzis 
tencijos klausimus, jau neįmano 
ma įvertinti jos vien politinio ak
tualumo aspektais. Kai ji pasine
ria į painiausius žmogaus psichi
kos klodus, jau nebegalima išma 
tuoti jos vien sociologinėmis 
formulėmis. Šitokiu keliu jaunie
ji bando eiti, tačiau tai nereiš
kia, kad jų kelias lengvas. Dar 
labai neseniai jie patys siūlė iš
gyvendinti iš spaudos neapibrėž 
tas tam tikras formules, kurio
mis kažkam lyg grasinama, kaž
kas lyg smerkiamas, bet kas, ne
žinia. Kam čia grasinama ir kas 
čia smerkiamas, pasidaro aišku, 
pasiskaičius kompartijos direkty
vas: “Partija visad rems tikrąjį 
novatoriškumą, teisingą žodį, 
naujus ieškojimus mene, litera
tūroje ir moksle. Tačiau ji smer
kė ir visada pasmerks tokius vei
kalus, kurie iškraipo gyvenimo 

; esmę, kurie tariamu objektyvu- 
Įmu tarnaują priešingos klasės
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antr., iH-nkt/ul l—5 treč Ir 8ečt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

nials 2-8 v., šeštedienlals 10-1 p. p 
iilgonlai prlLmaml pagal susitarimą.

Vai., 
pfenktad. 8 v. r. _ ..
Šeštad- 8 v. r. lkl 3 v. popiet

Ofteo HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpedalyM akušerija ir motery llgoz 

2454 West 71st Street 
(71-o* Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—-8 ir 6—8 vai. vak 
šeštad. 12—8 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namo — rez. PRospect 8-0081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63r<l Street 

Plrmad.., antrad. ketvlrt ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. tr nuo 5 ik! 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 Iki 13 va!,: arba susi- 
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
tkl 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso ir huG, rel. OLympic 0-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad 
tr fieštad tik susitarus.

Tel. — REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietnvls gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 13-4 vai. p. p., 8-8 
vai vak. šeštad 12-3 vai p.p., trečlad. 
uždaryta.

rel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadioniata 12 lkl 4 popiet.

Pirmad.. antrad., ketv 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. 
6 — 8 vai. vakare.
11 vai. ryto iki 1 vai. 
11 vaL ryto lkl 1 vai.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

<Ofteo ir rezidencijos) 
Valandos pairai zuzltarlma

Ofiso tel PB 8-7773; Rez. PR 8-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 5—8 

antrad. ir penkt 1—4 vai.
Prllmlnčja tik susitarus

vaj.,

Oflso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligoa 

2454 Wwt 71 irt Street 
(Tl-oz ir CampbeU Avė. kampas) 

tfcnrs ri it ’■ ’■

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West B9th Street
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirm, nuo B iki 8 v. p. p.; ant 
rad. ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto ir 
nuo 6-8 v. v ; penkt nuo 9 iki 11 v. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 
______ Telef. REpublIc 7-2200

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLESIR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Streei 
Vai. antrad. nuo 2—5 popic 

ketvirtad. nuo 6—S vak 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forect, OI 

Kabineto tel. 887 2020
Namu tel. 830-1071

Vizitai pagal sualtarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4410
Rez. GRoveliiU 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
liti 2 .vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak,; 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p, 
ir vakarais pagal zusltarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—1J 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryte 

Rezid. tel. WA 5-8000

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
IiIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th 
Tel. PRospect 8-1208

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 
penkt. nuo 2 tkl 4 vai. ir nuo 6 lkl t 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tol. HE 4-2123, Namu GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 7Ist Street
Priiminėja ligoniu* tik suaitanu 
VaL: 2—4 p. p. ir 8—8 v. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryte

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVeet 69th Street 

Valandos: 1 Ik! 4 ir 6 lkl 8 v. vak 
šeštadieniai* 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAfiKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Ava.
Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

3107 VVeet 7 tat Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 ik) 8 v. v

Treč. tr šeštad. pagal susitarimą
Ofiso tel. 767-2141. Namo 636-485U

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai. plrmad., antrad., penktad. 1—4
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MŪSŲ KULTŪROS IR
RŪPESČIAI

ŠVIETIMO

I. LIETIVIŠKOJI KULTŪRA, 
KCREAS IR VISUOMENE

“Kultūrą kuria asmenybės,* 
kurios savo prigimtimi pa
šauktos kūrybai, bet kūrėjų 
kūriniai nėra tik kūrėjų 
džiaugsmo objektas — jie yra 
visuomenės, tautos ir žmoni
jos turtas. „ Kūrėjai kuria ir 
savo tautai, kad ji, bent są
lygoms leidžiant, galėtų jų kū
riniais pasinaudoti, jais savo 
dvasią praturtinti... Kiek to 
tikslo pasiekia priklauso nuo 
abiejų sudedamųjų dalių: nuo 
kūrėjų noro reikštis savo vi
suomenėje ir nuo visuomenės 
dėmesio savo kūrėjams”. (Pr. 

Gr. “Susimąstymas Kultūros 
Kongrese”, "Draugas”, 1967 m. 
lapkričio 25 d.).

šiomis gilaus įžvalgumo min
timis noriu ir aš pradėti savąjį 
susimąstymą mūsų kultūros ir 
švietimo rūpesčiais, pačioj pra
džioj konstatuojant, kad šalia 
kūrėjų sudedamuoju kūrybos e- 
lementu yra ir visuomenė. Kū
rėjai turi savų tikslų. Gal tai 
yra tik asmeniniai pasitenkini
mai kūrybos procesu bei kūri
niu. Gal tai yra idealų sritis — 
tautinių, religinių, humanisti
nių, estetinių ir kitokių. Kūrė
jai savų tikslų sąmoningai ar 
nesąmoningai siekia, jiems tar
nauja. Bet savų tikslų turi ir 
visuomenė. Kartais tai būna tik 
egoistinis noras pasigėrėti kūri
nių perteikiamu grožiu, bet nere 
tai iš visuomenės sąmoningai ar 
ne išplaukia ir konkretesnių už
davinių saviesiems kūrėjams. 
Nevisad kūrėjų ir visuomenės 
tikslai sutampa. Teigiamu atve
ju kūrėjai pasidaro didžiaisiais 
visuomenės vadais — autorite
tais, pranašais, mesijais, kokiu 
buvo Marionis tautinio atgimi
mo aušroje. Neigiamu atveju 
tarp kūrėjo ir visuomenės atsi
randa vis didėjantis plyšys, kol 
pagaliau kūrėjas nueina sau, 
kaltindamas, kad visuomenė jo 
nesuprato, o visuomenė atsisu
ka nuo kūrėjo, pasiteisindama, 
kad kūrėjas pats iš jos pasitrau 
kė. Jei tokio santykių surizgimo 
pasitaiko kiekvienoje visuome
nėje, tai tas dar daugiau galii 
atsitikti mums, gyvenantiems 
dviejų tautų ir dviejų ar dau
giau kultūrų sankryžoje.

Po šių minčių artėjame į du 
svarbius, gretimus klausimus: 
koks šiuo metu yra ar galėtų 
būti lietuviškosios kūrybos tiks-

ANTANAS RINKŪNAS
ii-mauo* Lietuvių 

henJruomenės pirmininkas

* ) Paskaita PLB seime, New 
Yorke

Antanas Rinkūnas 

las ir kokius kūrinius mes iš tik
rųjų laikome lietuviškais kūri
niais? Aiškesnis atsakymas į 
tuodu klausimus duotų gaires 
mūsų vadinamai kultūrinio gy
venimo politikai, kurios ieškojo
me ir neradome per tris kultū
ros kongresus, kurios nenusakė 
eilę metų veikianti PLB Kultū
ros taryba.

Dr. J. Girnius, savo trečiojo 
kul. Kongreso atidaromoje pas
kaitoje, minėdamas mūsų kultū
rinio gyvenimo sėkmes, sakė: 
"Pagrindinė sėkmė yra savo tau 
tinės gyvybės kūrybinis reiški
mas ir tuo pačiu mūsų iš tėvy
nės pasitraukimo įprasmini
mas”. (“Atviromis akimis”, iš 
“Draugo” literatūros priedo, 
1967 m. gruodžio 2 d.). Gaila, 
kad po šios paskaitos K. kongre 
se nebuvo diskusijų, tad nebu
vo progos paprašyti prelegentą 
paaiškinti, ką jis laikė “tautinės 
gyvybės kūrybiniu reiškimusi”? 
Ar, pavyzdžiui, lietuvio kūrinys 
grynai amerikietiška tema yra 
mūsų tautinės gyvybės pasireiš 
kimas? Atrodo, kad, pagal dr. 
J. Girnių, būtų taip, nes jis to
liau sakė: “Daugiau kūrybinės 
minties, bet nebūtinai lituanisti
nių, veikalų” (“Draugas”, 1967 
m. gruodžio 27 d.). Ta nuomo
nė savotiškai atsispindi ir K. 
kongreso prezidiumo paskelbto
se išvadinėse mintyse, kur sa
koma: “Visos mūsų pastangos 
ateityje atpalaiduotinos nuo ide 
ologinių, politinių, asmeninių 
aistrų, nuotaikų ir sprendimų, 
pripažįstant kūrybinę laisvę ir 
teisę jai išsakyti”. Taigi, išei
nama į labai plačius laukus. Vi
si pritariame atsisakymui nuo 
aistrų, bet nuo kokių ideologi-

. nių bei politinių nuotaikų čia siū 
loma atsisakyti ? Ir kas norima 
toje vietoje pas.atyti? Ar nebus 
čia tik a įdaromos durys į bei- 
deologinį tarptautinį liberaliz
mą, juo pakeičiant lietuvių tau
tos išlikimo idealą ir nepriklau
somos Lietuvos atstatymo poli
tiką? Gal taip, gal ne? Kiekvie
nu atveju šios išvadinės mintys, 
kongrese ne tik nebalsuotos bet 
ir nediskutuotos, palieka daug 
neaiškumų.

Bet yra ir kita medalio pusė. 
Štai turiu po ranka Anat. Kai
rio, literato, dramaturgo, JAV 
Liet, bendruom. Kultūros fondo 
pirmininko, dar nespausdintą 
paskaitą, skaitytą šių metų bir
želio mėn. įvykusiame varpinin
kų suvažiavime Pottawatamie 
vietovėje, Michigano valst., JA 
V. Paskaitos tema: “Kas daro 
kūrybą lietuvišką?” Cituoju ke
lias ištraukas:

"Iki Gražinos pastatymo, 
mūsų opera nebuvo lietuviš
ka, nors lietuviškai dainavo... 
Pagrindinis lietuviškos ope
ros uždavinys ir būtų sudary
mas sąlygų mūsų kompozito
riams rašyti lietuviškas ope
ras, kurti lietuviškos temati
kos muzikinius veikalus...

Daugumas mūsų dailininkų 
net nesistengia būti lietuviš
ki. Jie nesistengia kuo nors 
pabrėžti savo išskirtinę vie
tą išeivijos mene. Priešingai, 
stebint jų kūrybą atrodo, kad 
jie ginasi lietuvybės, sąmonin 
gai iškelia kosmopolitizmą, 
lyg nelietuviai būtų...

Mūsų poezija išvirsta į be- 
idėjinę klajoklių poeziją, pa
mėgdžiojimo, išblėsimo klai
kų veidrodį. Ji veržiasi į ab- 
straktizmą, i lietuvio sielai 
svetimą simboliką, be aiškaus

Dr. Juozas Girnius L.F. bičiulių 
vasaros stovykloje studijų savai
tėje Dainavoje šią vasarą.

Nuotr. G. Kijausko. S.J.

objekto, be aiškaus turinio... 
Laikas išgriaužė iš jos prisi- 
=i rišimą prie tėvynės, o be jos 
sunku išjausti ir pavergtųjų 
ilgėsi bei kančias... Tai kos
mopolitizmas arba šoninės du 
rys, pro kurias skverbiasi vi 
dun tarptautinis komuniz
mas...

Nelietuviško turinio kūri
niai neturėtų būti premijuo
jami, nežiūrint, kad gerai pa
rašyti. Tai nėra lietuviška kū
ryba, nors rašyta lietuvių kai 
ba. Tokios kūrybos nederėtų 
vertinti lietuvybės palaikymo 
mastu...”

Taigi, turime dvi medalio pu
ses. Vienoje pusėje yra ideologi
nė ar beideologinė kūrėjo lais
vė, kitoje pusėje—kūrėjo tarna- Į 
vimas savajai tautai. Vienybės 
vardan, gal reiktų bandyti abi 
nuomones suderinti, jas modifi
kuojant. Atsižvelgiant į išimti- 

1 nę ir tragišką būklę, kurioje mū 
sų tauta šiuo metu yra atsidū
rusi, kompromiso baze vis dėlto 
norėčiau laikyti Anat. Kairio 
lietuviškosios kūrybos sampra
tą. Gal būt savuose vertinimuo-
se galėtume priimti kad ir šito
kias pirmumo kategorijas: pir
moje eilėje lietuvių kūriniai lie
tuviškomis temomis, toliau eitų 
lietuvių kūriniai bet kuriomis te 
momis ir pagaliau nelietuvių kū
riniai lietuviškomis temomis.

Šitaip galvojant, gali kilti 
klausimas: o kur gi yra lietu
viškojo turinio kriterijus, pagal 
kurias kategorijas nustatinėsi- 
me lietuvio sukurto kūrinio lie
tuviškumą? šiuo atveju reiktų 
kalbėti atskirai apie kiekvieną 
kūrybos sektorių. Literatūroje 
turinio lietuviškumas yra aki
vaizdus. Muzikoje lietuviškojo 
turinio šaltiniu yra pakankamai. 
gausiai užrašyta mūsų liaudies 
kūryba. Turime gausius ir ge
rus mūsų vyresniųjų kompozi
torių kūrinius, sukurtus liau
dies motyvais.

Turime jaun. kartos komp, D. 
Lapinsko pastangas giliau įžvel 
gti į liaudies muzikos harmo
niją, turime muz. A. Mikulskio 
nuolatines pastangas gaivinti 
mūsų liaudies ne tik vokalinę, 
bet ir instrumentalinę muziką. 
Žodžiu, turime daug aiškumo, 
kas šioje srityje galimu vadinti 
lietuviška kūryba.

Menas savo prigimtimi yra 
daugiau tarptautinis, tačiau tu
rime pakankamai gausius ir lie
tuviškojo meno šaltinius. Tai vi 
sokeriopas mūsų liaudies me
nas. Ko trūkstame tai moksli
nių mūsų liaudies meno studijų, 
trūkstame paskelbtų mūsų me
no autoritetų nuomonių, kas šių 
dienų lietuviškame mene yra tik 
rai lietuviško, o kas jau skolin
to. Kaip tokio neaiškumo pavyz
dį galime suminėti prasidėjusį 
neaiškumą dėl stilizuotų tauti
nių kostiumų. Daugelio nuomo-

EZRA POUND
štJKJO FIGURA

(Galilėjos Kanos vestuvėms)

O Tamsiaake, 
mano sapnų moterie, 
dramH'akanl o sandalam, 
tarp šokėjų nėra k to* tėu lygios, 
nė vienos tokios greitakojės.

Aš neradau tavęs palapinėse, 
beviltiškoje tamsoje.
Aš nr radau tavęs prie šulinio, 
tarp moterų su ąsočiais.

Tavo rankos kaip liaunas medelis po žieve; 
tavo veidas kaip šviesos skrodžiama upė.

Tavo pečiai balti kaip migdolai; 
kaip jauni migdolai, nuvalyti nuo žievės. 
Jiems tave saugant, noreikia eunuchų, 
nė vario skląsčių.

Paauksuota biriuza ir sidabras puošia 
tavo poilsio vietą.

Ruda tunika, su aukso gijų raštais, 
tu esi apsisupusi, 

o Nathat - Ikanaja, “Medi prie upės”!

Kaip srovelė tarp viksvų, tavo rankos mane 
juosia. 

Tavo pirštai kaip užšalusi srovė.

Tavo mergaitės baltos kaip krištolai: 
jų muzika skamba aplink tave!

Nėra tau panašios šokėjų tarpe; 
nė vienos tokios greitakojės.

MEDITACIJA

Kai aš rūpestingai galvoju apie keistus šunų 
įpročius, 

aš esu verčiamas padaryti išvadą, 
kad žmogus yra pranašesnis padaras.
Kai aš mąstau apie keistus žmogaus papročius, 
mano bičiuli, aš prisipažįstu atsidūręs painiavoje.

SVEIKINIMAS

O generacija pagrindinai savimi patenkintųjų 
ir pagrindinai purkštaujančiųjų, 

aš esu matęs žvejus, saulėje piknikaujančius, 
aš esu matęs juos su nerūpestingom šeimom, 
aš esu matęs pilna burna besijuokiančius 

ir girdėjęs nerangų juoką.
kr aš esu laimingesnis už tave, 
o jie laimingesni už mane. 
Tuo gi tarpu žuvys plaukioja ežere 

ir netgi neturi nuosavo apdaro.

• • •
“Ėlanduld, tenulla, vagula”.

O manoji siela, ko tu skubi į rojų?
Ar mum nebūtų geriau, kai laimėsime laisvę. 
Vykti į kokią skaidrią vietą, kur saulė 
pro alyvmedžių lapus lietų ant mūsų 
savo skystą auksą? Jeigu prie Simio, 
mano|i siela, aš sutiksiu tave, kai šis gyvenimas 

pasibaigt), 
ar mes nerastume kokio žemės iškyšulio, pašvęsto 
žemiškų malonumų orinių apaštalų, 
kur mūsų kukąs galėtų būti įsteigtas ant vilnių, 
tyro safyro, kobalto, cianino,

ne, dabartinėje Lietuvoje stili
zuoti tautiniai kostiumai, panai

.Ezra Pound Romoje 1961 tn.

ant trivienio žydrio, neapčiuopiamų 
veidrodžių, užuot ant amžino kitėjimo?
Siela, jeigu Ji ten mus sutiktų, ar galėtų koks 

gandas 
dar aukštesnio dangaus ir trokštamesnės 

buveinės 
suvilioti mus anapus Rivos debesuotos viršūnės?

Vertė P. G a u č y s

Ezra Pound, amerikiečių poetas, kritikas, ir 
vertėjas, vadinamas moderniosios anglų poezijos 
išradėju. Besistengdamas aprėpti visą žiniją ir iš 
to padaryti naują sintezę, jis aistringai studijavo 
romėnų ir Rytų kultūras. Tai jį paskatino versti 
trubadūrų poetus ir kitų poeziją, o aplamai — 
semtis iš visų aruodų ir stengtis atgaivinti žmo
nijos kultūrinį palikimą. Jo svarbiausias veikalas, 
nuo 1919 m. ligi šių dienų teberašomas, CAN- 
TOS, yra milžiniška epinė poema, pilna visų lai
kų reminiscencijų ir savotiška autobiografija, ku
rioje dabartis minta praeitim. Kartu su tuo E. 
Pound rašė studijas apie kalbą ir poetinę išraiš
ką, paskelbdamas visą eilę knygų, kurios turėjo 
labai didelės Įtakos anglosaksų literatūroms. Nuo 
1924 ligi 1945 m. gyveno Italijoje, o karo metu 
vedė radijo propagandą prieš JAV. Karui pasi
baigus. 1948 m. buvo suimtas ir laikomas sto
vykloje. o kad nereikėtų jo nuteisti, buvo patal
pintas protinių ligonių klinikoje Washingtone. 
Jis tebuvo išleistas tik 1958 m. ir tuoj grjžo į 
Italiją. Pound priešamerikietinė laikysena paaiš
kinama jo "vertelgiškos” civilizacijos neapykan
ta. Netekimas laisvės nepaveikė jo kūrybingumo, 
nes stovykloje jis parašė “Pisans Cantos”, už 
kurias gavo Billingeno poezijos premiją, o būda
mas ligoninėje tęsė "Giesmių” rašymą ir vertė 
graikų ir kinų klasikus.

E. Pound poezija ir kritika didele dalimi nu
lėmė anglosaksų poezijos kryptis. Iš esmės, kiek
vienas anglų ir amerikiečių poetas buvo patyręs 
jo Įtaką. P. G.

II. MCSŲ KULTŪRINIO 
PENKMEČIO PLANAS

kinę senovinį kontrastinį margu Bent kiek peržvelgę mūsų lie- 
mą ir įvedę vieno tono domina-tuVttko8’os kūrybos principus, 
vintą, nebėra grynai lietuviškii^Kme pereiti prie konkretesnės 

dalies, pne apmąstymo palno se 
tačiau mūsų meno aūtoritetų pa kančiam kuitūriniam penkme- 
sisakymo tuo reikalu vis neturi- čiuį. Vadinu tai tik apmąstymu,
me. nes, savosios valstybės neturint,

įstatymu tvarkomosios galios 
niekas neturi, nebent reikalas 
liestų tik pačią bendruomenes 
organizaciją. Laimingu atveju, 
paskutinysis Kultūros kongre
sas įvyko tais pačiais ( nors ir 
nekalendorine prasme) metais,

(Nukelta j 4 psl.)

NUODĖMĖ
J. SAVASIS

Tur būt, būsiu gimęs po bloga žvaigžde. 
Kiek tik atsimenu, mane tėvai visados vadi
no blogu vaiku. Būdavo ateis kaimynės pas 
motiną pasiplepėti ir, pamačiusios mane, tuoj 
ima girti: “Koks gražus berniukas —akys mė
lynos, plaukučiai šviesūs, garbiniuoti...” Bet 
motina tuoj nukirsdavo: “Gražus tai gražus. 
Bet kad jūs žinotumėte, koks jis blogas...”

Taigi buvau blogas ir tiek. Betgi nežinojau 
kodėl. Kartais ilgai galvodavau, kaip turi atro 
dyti geri vaikai, bet nieko nesugalvodavau. 
Matyt, toks jau buvo mano likimas: būti blo
gu-

Nepasakyčiau, kad nesu padaręs tėvams 
nemalonumų. Mėgau kartais patąsyti katiną 
už uodegos. Tiesą sakant, aš tik laikydavau 
uodegą, o jis pats traukdavo ir kniaukdavo. 
Už tai gaudavau nuo motinos į kuprą. Kartą, 
nešdamas kėdę, jos koja užgavau poliruotos 
spintos duris, ir ženklas liko amžiams — įro
dymas, kad nemoku net kėdės perkelti į kitą 
vietą, nepadaręs žalos. “Kada gi tu išmoksi 
būti apdairesnis”, nuolat girdėjau man prie
kaištaujant. Bet ar aš kaltas, jei kambarys bu
vo tamsus ir jame vietos tiek mažai, kad ne
galima laisvai apsisukti su kėde. Blogo vaiko 
įrodymai buvo mano mokyklos knygos, są- 
siuviniai, suteptų suplėšyti, pripeckioti asilo 

galvų ir ausų. Ir tai vis dėl to, kad buvau ne
apdairus, neatsargus. Geri vaikai, tur būt, bu
vo apdairesni, atsargesni.

O paskui tų degintų durų atvejis. Čia li
ko neišdildomas mano blogumo liudininkas. 
Bet prisiekiu, kad tai padariau ne iš blogu
mo, ne iš neapdairumo, o tik iš gilaus įsiti
kinimo, kad tai labai gražu. O buvo taip.

Kartą, tėvams nesant namieje, uždegtą 
žvakę netyčia prikišau prie baltai dažytos 
spintos durų. Kur žvakės liepsna siekė baltus 
aliejinius dažus, ten dažai virto rudos spalvos 
pūslelėmis, kurios atrodė lyg graži eglutė. Pa
stebėjęs tą nuostabų reiškinį, ėmiau kaišioti 
degančią žvakę prie spintos durų, ir po kiek
vieno prikišimo augo nauja graži eglutė. Jei 
ilgiau žvakę palaikydavau, eglutė išeidavo 
dar rudesnė ir didesnė. įsismaginęs išplėšiau 
eglutes ir ant visų kitų kambario durų, kurios 
tik buvo baltai dažytos. Baigęs darbą, gėrėjau
si eglučių alėjomis, kurios, simetriškai išri
kiuotos, viena už kitą buvo gražesnės.

Tačiau mano meno meilės tėvai nesupra
to, neįvertino ir mano menas buvo įskaity
tas mano blogumo sąskaiton. Bandžiau dar 
aiškintis: “Eglutės...” — “Aš tau parodysiu 
eglutes”, — šaukė tėvas ir nusijuosė diržą. O 
toliau jau patys galite įsivaizduoti kas buvo.

Už mūsų gyvenamo namo buvo sodelis, o 
jo kampe suolelis virš kurio kabojo senos kai
mynės, panašios į raganą, darželyje pasodin
to alyvų krūmo šakos. Būdavo malonu pasė
dėt su knyga ant to suolelio, kai alyvos žy
di, p žiedų kvapas tiesiog svaigina. Bet toji 
ragana negalėjo pakęsti, kad aŠ sėdžiu jos a- 
iyvų šakų paunksmėje. Pamačiusi mane ant 

suolelio, imdavo rėkti šaukti ir aš turėdavau 
eiti šalin. Manyje tada kilo keršto mintis — 
atsilyginti tai senei pavyduolei už neteisingą 
manęs persekiojimą. Juk toms alyvoms nieko 
nekenkia, jei po jų Šakomis aš pasėdžiu.

Senės kaimynės darželyje už tvoros buvo 
daug gėlių. Gražiausios buvo pasodintos kaip 
tik mūsų patvoryje anapus vielinės tvoros. 
Mano kerštas buvo — palaistyti tas gėlės. Ir 
ėmiau, senei nebematant, jas laistyti, žino
ma... ne vandeniu. Po kelių dienų gėlės nu
vyto ir nudžiūvo. Senė net botaniką parsikvie
tė, bet jis gėlių neatgaivino, o tik paaiškino, 
kad čia esanti kažkokia paslaptinga gėlių liga. 
Kad ir sveikosios neužsikrėstų, būtinai visas 
gėles išrauti ir sudeginti, sunaikinant ligą ir 
jos gemalus. Ir iš gražaus gėlių darželio ne
trukus liko tik dykuma. Mano kerštas liko į- 
vykdytas. Ir jis buvo saldus.

Artėjo mano pirmosios komunijos laikas. 
Komunija, kaip komunija, nesudarė man rū
pesčio. bet toji pirmoji išpažintis... Juk buvau 
blogas vaikas, tiek nusikaltimų, nuodėmių pri 
daręs. Laimei, pasitaikė labai malonus jau
nas kunigas, kuris mus mokė ir ruošė tai di
džiajai ir baisiajai valandai. Jis mums kalbė
jo apie nuostabią išpažinties malonę, apie vi
sų nuodėmių atleidimą. Visa tai mane tie
siog žavėjo, nes supratau, kad vėl būsiu ne
kaltas, baltas, kaip sniegas, o gal ir tos išde
gintos durys pabals. Kunigas kalbėjo į sielos 
gelmes, jaunas širids ir pasakojo tai, ko aš 
labiausiai norėjau: kad ir blogiems vaikams 
Dievas atleidžia net ir dideles nuodėmes. O 
tačiau...

Kunigas ėmė aiškinti ne taip jau malo
nius dalykus: esą yra sunkių nuodėmių, ku
rias reikia skirti nuo lengvų. “Nėra reikalo, 
— kalbėjo jis, — išpažinti, kad iškabinote 
mamos uogienę, o paskui mamai pamelavote, 
išsigynėte. Mama gerai žinojo, kas ją iškabi
no ir užsukusi ausį paskui juokėsi iš jūsų 
bandymo teisintis. Čia jokia nuodėmė — visi 
vaikai mėgsta uogienę. Arba, kad patempėte 
katiną už uodegos. Juk visi vaikai mėgsta žais
ti su katėmis. Bet yra kitų sunkių nuodėmių, 
kurias reikia būtinai išpažinti. Tai tokios nuo
dėmės, kada, darydami kitiems bloga, džiaugė 
tės, jautėte malonumo. Tai jau keršto, panie
kos, neapykantos jausmas. Esate dar maži, 
didelio medžiaginio blogio padaryti daT neį
stengiate, bet širdyje ugdomas keršto jausmas 
yra didelis daiktas. Tasai Vidaus nusiteikmas 
yra sunki nuodėmė, nes tai prieš artimo mei
lę. O Artimą, net it blogą, reikia mylėti. To
dėl tokias nuodėmes reikia išpažinti, gailėtis 
taip pasielgus ir ryžtis jų nekartotF’. kai kuni
gas taip kalbėjo, tuoj prisiminiau kaimynės 
gėles.

Artėjo lemiamas momentas ir reikėjo pa
daryti rimtą sąžinės sąskaitą. Pergalvojau vis
ką. Tos apdegintos durys — ftfk tai buvo 
padaryta be keršto minties, dargi su gera min 
timi: išpiešti gražias eglutes. Panašiai ir su 
kitais, katd it blogo vaiko, pokštais. Tada vi
sas dėmesys susikaupė ties mario darbu, nai
kinant kaimynės darželio gėles. Čia Jau nėra 
dau jokio pasiteisinimo. Kitam padarytas blo
gas sū keršto mintimi, dargi tuo elgesiu pa

sigėrėjimas, pasidžiaugimas. Tai tikrai didelė 
nuodėmė, kaip aiškino kunigas, katekizmo 
mokytojas.

Pagaliau atėjo išpažinties diena. Artėjau 
prie klausyklos, kurioje sėdėjo mano teisėjas 
— senas klebonas. Prieš tai ištisą savaitę ka
mavausi, kaip pasakysiu savo nuodėmes. Bet 
katekizmo mokytojas aiškino, kad reikia saky
ti visai paprastai, taip kaip buvę, kaip man 
atrodo. Nusistačiau pradėti nuo pačios sun
kiausios ir pradėjau: “Apšl... kaimynės darže
lio gėles...” Kai tik tai ištariau — kaip šoks 
klebonas, net klausykla subraškėjo: “Kas tave 
pamokė pajuokti išpažintį ir patį kunigą? 
Eik šalin, kol neišmoksi, kaip reikia pagar
biai atlikti išpažinties”.

Ir taip net tada, kai su giliu tikėjimu ir 
geriausia intencija norėjau prisiartinti prie 
malonės šaltinio, likimas ir čia pakišo koją. 
Likau blogas vaikas net ir tada, kai norė
jau būti geras, ir tai šį kartą su Bažnyčios 
autoriteto aprobata.

Bažnyčios kamputyje susigūžusį, bever
kiantį, visokos vilties netekusį užtiko jaunasis 
kunigas. Jam išliejau -visą savo sielvartą ir 
atvirai papasakojau savo nelaimę. Jis nusivedė 
mahe prie saVo klausyklos, paguodė, pamo
tė kaip aš turėjau formuluoti savo nuodėmę 
ir davė išrišimą. Nudžiugau, kad ir blogiems 
vaikams yra kamputis dangaus karalystėje.

Po to įvykio savo sodelyje perkėliau suo
lelį kuo toliau nuo senės darželio, o į jos gė
les net nepa'sižiūrėdavau. Per daug jos man 
kainavo.



KULTŪROS IR ŠVIETIMO RŪPESČIAI
(Atkelta iš 3 pusi.) 

kaip ir PLB seimas. To dėliai 
šioje vietoje tenka tik pasižiū
rėti j svarbesniuosius K. kon
greso nutarimus, liečiančius vi 
so pasaulio lietuvių interesus.

PLB Kultūros taryba

Pats PLB Kult, tarybos pir
mininkas dr. J. Puzinas, savo 
pranešime treč. Kultūros kon
grese, nebebuvo patenkintas ta 
rybos struktūra ir siūlė ateity
je Kult, tarybą sudaryti iš ats
kirų kultūrinio gyvenimo sek
torių atstovų. Tai yra realus pa
siūlymas ir jį reiktų priimti, pri
dėjus porą pastabų. Pirmiausia 
— kultūrinių sektorių atstovai 
turėtų būti oficialūs delegatai, 
pvz. rašytojus turėtų atstovau
ti oficialus rašytojų draugijos 
atstovas. Antra — turėtų būti 
atstovaujami visi kultūriniai 
sektoriai. Tarp kitų, vietos čia tu 
rėtų turėti ir sportininkai, ir 
tautinių šokių šokėjai, ir Litua
nistikos institutas, ir Liet, pro
fesorių draugija.

Kita svarbi ir priimtina min
tis, K. kongrese kelta dr. J. Pu- 
zino ir paremta dr. J. Girniaus, 
liečia būsimų kult, darbų plana
vimą. Jie siūlė pradžioje ne te
orinius planus kurti, bet gali
mus kūrėjus peržvelgti. Į kultū
rinį planą siūlė įtraukti tik tuos 
projektus, kuriems atlikti turi
me atitinkamus kūrėjus. Tuo bū
du išvengtumėme gražių, bet ne 
realių planų, kurie negali būti į- 
gyvendinami, nes nėra kam i 
juos atlikti.

Literatūros srityje

Priėmus aukščiau minėtąją te 
zę, kad reikia pradėti ne nuo 
plano, bet nuo kūrėjo, paremti- 
na K. k-so rezoliucija, reikalau
janti kreipti daugiau dėmesio į 
rašytojus: duodant kasmet
bent vienam rašytojui apmoka 
mas kūrybines atostogas; užfik 
suojant geresnius kūrinius ne 
tik knygoje, bet ir garsiniame 
filme, literatūrinėje plokštelėje 
ar magnetofono juostoje; išlei
džiant literatūrines studijas. La 
bai svarbi K. k-so rezoliucija y- 
ra reikalaujanti turėti organą, 
kuris planuotų knygų leidimą ir, 
nuo savęs pridedu, premijų 
skirstymą. Tas darbas priklausy 
tų PLB Kultūros tarybai. Labai 
svarbi mūsų kultūrinio gyveni
mo sritis yra vaikų ir jaunimo 
lietuviškoji skaityba. Deja, šioji 
sritis yra tiek apgailėtinoje būk 
Įėję, kad praktiškai liet, knygos 
šio amžiaus tautiečių beveik ne- 
beskaitomos, nors yra ir išim-į 
čių. To pasekmės — savaime 
aiškios. Kult, k-so tautinio auk
lėjimo sekcija pasiūlė keletą re
ceptų: skirti specialias premijas 
vaikų ir jaunimo literatūriniam 
kūriniams, atitinkantiems šių 
dienų vaiko interesams ir gal
vojimo būdui, sukurti; skelbti 
vaikų ir jaunimo liet, knygos 
skaitymo konkursus (panašus 
konkursas buvo šiemet įvykdy
tas Kanadoje, atsirado vaikų, 
perskaičiusių daugiau kaip šim 
tą liet, knygų ir sugebančių at
pasakoti jų turinį žodžiu ar raš
tu, tačiau konkurse dalyvavo 
palyginti nedidelis liet, vaikų 
procentas).

Muzikoje

Ateinančiame penkmetyje dau 
giausia dėmesio skirti į tautinės 
vokalinės ir instrumentalinės 
muzikos kūrimą ir puoselėjimą. 
Išvesti į viešumą daugiau mūsų 
senųjų liaudies muzikos instru
mentų. Koncertinė muzika turė
tų daugiau suskambėti mūsų 
liaudies muzikos harmonija. Įsi
dėmėtini prof. V. Jakubėno pa
siūlymai Kult, k-so muzikos sek
cijoje: stiprinti mūsų chorus, 
planingai ruošiant chorvedžius; 
įkurti vieną stipresnę lietuviškų 
gaidų leidyklą; remti liet, mu
zikinius talentus moraliai ir ma
terialiai; ruošti dainų šventes 
taip, kad jų ryšys su chorais 
nenutrūktų, būtų nuolatinis, 
skatinantis į tolimesnį darbą ir 
aprūpinantis medžiaga.

Mene

Paruošti ir išleisti daugiau tau 
tinio meno studijų, ypatingai su 
pažindinant jaunuosius meninin 
kus su mūsų tautinio meno ele
mentais visose šakose. Plėsti 
Chicagoje atkurtą Čiurlionio 
meno galeriją. Dėmesio ir prita
rimo verti dail. R. Viesulo pasiū 
lymai Kul. k-so dailės sekcijo
je: išleisti visą eilę brangiau 
kaštuojančių leidinių apie mūsų 
meną, būtent — Čiurlionio mo
nografiją, išeivių meno istoriją, 
leidinį apie taikomąją liet, dailę, 
naują “Liaudies meno” laidą. 
(Nuo savęs pridėčiau—dail. Ta
mošaičio “Sodžiaus meno” nau
ją laidą). Bent dalis šių leidinių 
turėtų būti dviem kalbom, kad 
galėtumėm patenkinti gana gau
sius tokių leidinių pareikalavi
mus, ateinančius iš angliškųjų 
įstaigų, (šiuo metu Kanados 
Centrinis federalinis muziejus, 
įruošiąs mūsų liaudies meno sky 
rių, ieško ir neranda atitinka
mos mūsų meno literatūros, 
kuri būtų platinama ne tik ta
me, bet ir kituose šio krašto mu
ziejuose. Taip pat ieško ir neran
da lietuviškojo smūtkelio bent 
vieno originalo).

m. LIETUVIŠKOJO 
ŠVIETIMO BARUOSE

Mūsų švietimo išeivijoje tikslai
Nežiūrint daugelio pastangų, 

konferencijų ir institucijų, liet, 
švietimo išeivijoje tikslai tebėra 
aiškiau nesuformuoti. Kai ku
riuose kraštuose veikią bend
ruomenių švietimo tarybos ar 
komisijos turi susidariusios sa 
vas programas ir išleidusios va
dovėlių. Kituose kraštuose liet, 
švietimas su bendruomenės ju
dėjimu mažai tesusietas ir vyk
domas parapijų ar atskirų or
ganizacijų. Yra daug priežasčių, 
šią būklę sudariusių. Nemanau 
jų čia nagrinėti ir pasitenkin
siu sustodamas tik ties princi
piniais klausimais.

Lietuviškasis švietimas išeivi 
joje yra jau kone šimtmečio se
numo. Praeityje esame turėję re 
guliarių parapinių mokyklų, ku 
riose daugelis dalykų buvo dės
toma lietuviškai. Turėjome to
kio pobūdžio ir viešųjų mokyk
lų (pvz. Kanadoje, Montrealy- 
je, nuo 1916 metų veikė miesto 
viešoji mokykla, kurioje daugu
mas dalykų buvo dėstoma lietu
viškai) .

Šios senosios mokyklos nebu
vo centralizuotos, kas liečia li
tuanistiką. Jos neturėjo bend
ros lituanistinių dalykų prog
ramos, kiekviena mokykla mo
kė lietuviškai taip, kaip moky
tojams atrodė geriau.

Centralizuotas lit. švietimas 
išeivijoje pradėtas nuo 1945 me
tų, kai naujieji išeiviai pradėjo 
kurti lit. mokyklas Vokietijoje 
ir kai susiorganizavo bendruo
menės švietimo valdyba. Šio lai
kotarpio mokyklos buvo nepr. 
Lietuvos mokyklų kopija. Jos 
naudojosi npr. Lietuvos mo
kyklų programomis ir turėjo iš 
Lietuvos atsivežtus bei Vokieti
joje perspausdintus vadovėlius. 
Tiesioginis šių mokyklų tikslas, 
buvo lituanistinių žinių perteiki] 
mas. Bet dar svarbesnis, nors 
oficialiai ir nedeklaruotas, tiks
las buvo išlaikyti apie mokyk
las suburtą mūsų jaunimą, kad 
jis nepaklystų svetimame kraš
te, neužsikrėstų mūsų tautai 
priešingomis idėjomis ir nežūtų. 
Dabar, jau istorijos perspektyvo 
je, turime konstatuoti, kad abu 
šiuos uždavinius Vokietijos išei
vių mokykla gerai atliko. Į už
jūrio kraštus mūsų jaunimas iš
emigravo daugumoje baigęs gim 
naziją, dvasiniai stiprus, nau
jiems pavojams pasiruošęs.

Nuo maždaug 1950 metų pra 
dėjome naują mūsų išeivijos mo 
kyklų laikotarpį, labai skirtin
gomis sąlygomis kiekviename 
krašte. Gaila, kad ir Vokietijos 
Liet, bendruomenės švietimo 
valdyba ir VLIK-o lietuvybės iš 
laikymo skyrius nebeteko savo 
tęstinumo. To išvadoje per gerą 
dešimtmetį neturėjome centrali
zuotos švietimo vadovybės, ku

ri, be kitko, būtų nustačiusi liet, 
švietimo politiką visame laisva
me pasaulyje. Tokios politikos 
neturime iki šiol. Rezultate — 
šiandien lit. mokykla vieniems 
yra kone gryno mokymo įstai
ga, kai kitiems ji išvirto į sa
votišką vaikų lituanistinį klubą. 
Bet tai dar nėra didžioji prob
lema. šiaip ar taip visos mokyk
los patobulina mokinių lietuviš
ką kalbėjimą, išmoko liet, skai
tyti ir rašyti, duoda žinių iš 
Lietuvos istorijos ir geografijos. 
Didžioji problema yra auklėja
moji mokyklų pusė. Pasitenki
name tik konstatavimu, kad ša
lia šeimos mokykla yra lietuvy
bės išlaikymo pagrindinis rams
tis. Bet lietuvybės išlaikymas y- 
ra tik bendrojo ugdymo proce
so dalis. Visam ugdymo proce
sui nuėjus lietuvių tautos dva
siai priešinga kryptimi, netenka 
prasmės ir pats lietuviškasis mo 
kymas.

O pavojus mūsų jaunimui nu
eiti lietuvių tautos aspiracijoms 
priešinga kryptimi yra labai di
delis. Su tuo pavojumi susidu
ria mūsų moksleiviai jau vieti
nėse gimnazijose, bet ypatingai 
didelė tų pavojų įtaka yra uni
versitetuose. Pasižiūrėkime tik į 
universitetų produktą — visa
me pasaulyje maištaujančius 
studentus. Šį pavasarį Britų te
levizijoje pasirodė dvylika stu
dentų — maištaujančios studen 
tijos vadų iš Europos, Ameri
kos ir Azijos. Jie buvo papra
šyti paaiškint savo tikslus. “The 
London Observer” komentato
rius Ph. Toynbee šitaip aprašo 
jų pasirodymą:.

“Ir pasirodė jie su niekuo 
daugiau, kaip tik su noru ne
pripažinti autoriteto, neturėji 
mu nieko konstruktyvaus... 
Jų žodžiai skambėjo labai pa
našiai į šio šimtmečio pra
džios nihilistų ir anarchistų 
žodžius... Pasirodė jie kaip at
stovai nauj. liberalinės kai
rės, kuriai nėr skirtumo tarp 
Kristaus ir Mao, tarp kapita
lizmo ir komunizmo, kuri i- 
masi veiksmo tik dėl paties 
veiksmo, kuri tikisi, kad tik 
viską griaunanti anarchija at 
neš kažką geresnio, ko jie pa
tys negalėjo apibūdinti”.
Tokiuose tai universitetuose 

auga ir akademiškai bręsta mū
sų jaunimas. Ir kas iš to, kad 
tokiomis bacilomis užsikrėtęs 
jaunuolis, tėvų pasigailėdamas, 
ateis į lituanistinę mokyklą, kur 
išmoks lietuviškai skaityti? Jo 
lietuvybės pagrindai pakirsti, 
nes atmetus tikėjimą į tautą ir 
jos amžiną išlikimą, tikėjimą į 
tautos praeitį kaip į dabarties 
aspiracijų šaltinį, išmoktoji lie
tuvybė bus tik kaip griūvančio 
namo naujai nudažytas stogas.

Humanistiniai — idealistiniai 
lietuvybės išlaikymo pagrindai 
buvo savaime stiprūs Vokietijos 
mokyklose, ir jais nereikėjo rū
pintis. Dabartiniame pasaulyje 
tie pagrindai yra labai susvyra-

PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išmoketinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO 
6200 S. Western, Tel. GR 6-4421

STATOME NAUJUS NAMUS 
Ir

Atliekame |vairius pataiiymus 

Petrauskas Builders, Ine. 
Tel. 585-5235

garbage drums
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 a„d 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine. 434-1113

M O V I N G

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje.
Babrauskas1, poetė Gr. Tulauskaitė Babrauskienė,

Iš kairės: St. Balzekas, B. 
K. Baltrams itis 

Nuotrauka J. Kasakaičio

vę, tad jų išlaikymas yra vienas moksleivijos lituanistinio pajė- 
iš pagrindinių mūsų mokyklų gurno nustatymas ir nuolatinis 
tikslų. Tai yra didžioji mūsų da-1 sekimas, panaudojant mokslinį 
bartinio lit. mokymo problema.

LITUANISTINIO ŠVIETIMO
PENKMEČIO PLANAS

Centriniai organai

Kaip minėjau, po Vokietijos 
_ laikų centrinių lit. švietimo or
ganų gana ilgai neturėjome. Pir 
moji PLB valdyba, savo kaden
cijos antroje pusėje, sudarė PL 
B Kultūros tarybą, kurios vie
nas skyrius turėjo rūpintis ir 
švietimo reikalais. Šalia to, da
bartinė PLB valdyba savo sąs
tate turėjo vieną vicepirminin
ką švietimo reikalams, kuris vė
liau suorganizavo savo pirmi
ninkaujamą PLB švietimo va
dybą. Ateičiai toks dualizmas ne 
reikalingas. Siūlau švietimo rei
kalus visai išimti iš PLB Kultū
ros tarybos interesų srities.

Statutiniai gerai sudaryta PL 
B Švietimo vadyba dėl daugelio 
priežasčių savo veiklai nespėjo 
pakilti nuo žemės. Pirmasis žing 
snis šia kryptimi būtų galutinai 
susitarti, ką veikia PLB Šviet. 
vadyba ir kas lieka atlikti ats
kirų kraštų švietimo organams. 
Siūlyčiau palikti PLB Šviet. va
dybą kaip planavimo, akademi
nių studijų ir koordinavimo įs
taigą, kitus reikalus paliekant 
kraštų valdyboms. Tuo būdu į 
PLB šviet. v-bos kompetenciją 
įeitų: bendrosios švietimo ir auk 
Įėjimo politikoj nustatymas,

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių, atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

priimtinos formulės, pagal ku
rią pinigų surinkimas ir skirs
tymas būtų daugiau centralizuo 
tas ir iš anksto planuotas, tol 
vis jausime stabdį kultūrinia
me vežime.

Negalime sakyti, kad bandy
mų mūsų finansus centralizuo
ti nebūtų buvę. Buvo, deja, ne
sėkmingų, kaip mažai sėkimin- 
gas liko ir paskutinysis bandy
mas įkuriant Jungtinį finansų 
komitetą. Bet tas nereiškia, kad 
nebereikia toliau bandyti. Gal 
reiktų dar kartą toliau bandy
ti pagyvinti tą patį Jungtinį fi
nansų komitetą, kiek perorgani 
zuotą? O gal dar geriau būtų 
įsteigti prie PLB valdybos jung 
tinį finansų centrą, sudarytą iš 
esamų finansus organizuojan
čių institucijų atstovų bei paski 
rų mecenatų?

niai nepriklauso mūsų temai, ta 
čiau minime jį dėl to, kad kul
tūrinis ir švietimo gyvenimas 
jau ir dabar pareikalauja daug 
lėšų, o ateityje jų reiks dar dau
giau. Iki šiol minėjome, kad vis 
neturime mūsų nei kultūrinio gy 
venimo, nei švietimo politikos. 
Tą patį galime pasakyti ir apie 
finansus. Šiuo metu pinigus kul 
tūriniams reikalams organizuo
ja visa eilė institucijų: Lietuvių 
fondas, Kultūros fondas, Nepri
klausomybės fondas, Bendruo- 

j menė, įvairūs kiti fondai, mece- 
j natai, didesnių parengimų komi 
tetai ir t.t. Panaši partizaniška 

Į veikla yra ir su skirstymu, ko 
rezultate vieni mūsų kultūrinio 
gyvenimo sektoriai gauna ne
proporcingai daugiau už kitus. 
Kol neturėsime bendros finansų 
politikos, kol nesurasime visiem

tyrimų būdą, principinės (nede
talizuotos) programos viso lais
vojo pasaulio liet, mokykloms 
nustatymas, įskaitant švietimo 
ir auklėjimo reikalus, ryšio su 
atskirų kraštų šveitimo vadovy
bėmis palaikymas, mažiau pasi
turinčių kraštų šelpimo vadovė
liais ir kitomis mokslo priemo
nėmis organizavimas, įvairių me 
todologinių leidinių (įskaitant 
mokytojų vadovą) leidimas, ki
ti bendrieji reikalai, atskirų 
kraštų vadovybių pasiūlyti. Vi
sa kita liktų atskirų kraštų švie 
timo vadovybėms.
Metodologinis persitvarkymas

Metodologiniu atžvilgiu PLB 
Švietimo vadybai kartu su atski 
rų kraštų šviet. vadovybėmis ne 
išvengiamai teks išspręsti mūsų 
mokyklų perėjimą iš senovinių 
skyrių į modernią beskyrinę 
(degraded) sistemą. Tai bus vie 
nas iš sunkiųjų bet neišvengia
mų uždavinių, nes viešosioms 
krašto mokykloms vis didesniu 
tempu į naująją sistemą perei
nant, mūsų mokyklų senovinė 
sistema pasidarys atsilikusi ir 
tuo dar mažiau vaikus patrau
kianti, o dideliu patrauklumu 
mūsų mokykla jau ir dabar ne
pasižymi.

IV. FINANSAI
Finansų klausimas tiesiogi-

M" 11 ■'lis — — ....................
FOTOGRAFAS
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PORTRAITS • 
3213 S. Morgan St.
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CANDIDS
YArds 7-5858

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

OF YOUR 
INVESTMCNT

Ant visų knygelių 
sąskaitų

service charge to members 
Sėli & redeem U.S. Bonds 
Two large free park’g lots 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks
Safe Deposit Boxes

R S : 
Ketvirtad. 
Penktad. . 
šeštad. ..

9:00 A.M.-8:00 P.M. 
. 9:00 A.M.-8:00 P.M. 
9:00 A.M.-12:30 P.M

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings 
llome Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club
Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ

H O
. 12:00 P.M.-8:00 P.M.

9:00 A.M. -4:00 P.M.
........ Uždaryta visa d.

PILNAS PATARNAVIMAS:
Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with our spec’l 
money order checks. No

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planų iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar, taupymo knygelėse mokamus 4J^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MĖNESINĖ TAUPYMO LENTELE:K.

Certifikatų sąskaitos

A Certifikatai
“ tantinėmis.

būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

MĖNESINĖS 
SANTAUPOS10% — 20% — 30% pildau mokėsit 

už apdraudę nuo usnies ir automo
bilio pas

FR ANK ZAPOLIS
3208 S West 95th Street 

Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdraudę.
2047 W. 67th Place. WA 5-8063

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President
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Mažiausiai turi

Pirmad. 
Antrad. 
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Geriausia dovana 
siusti į 

LIETUVĄ 
Vertingiausia dovana 

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI

PILNAI GARANTUOTA 
GREITAS PRISTATYMAS 
Tik dovanų pažymėjimai 

yra vertingiausia dovana ir 
daug geriau negu siuntiniai. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
Tad. kai kitų kartę planuo
site siųsti siuntini, jo vieto
je siųskite DOVANŲ PAŽY
MĖJIMĄ, pamatysite kaip 
laimingi ir patenkinti bus 
jūsų giminės
TIK DOVANŲ PAŽYMfiJI- 
MA1 duoda galimybę Jusi; 
giminėms pirkti Vneshpo- 
syltorg s|>ecialiose dolerių 
krautuvėse geriausios koky
bės amerikoniškų, vakarų 
europiettški; ir vietinių pre
kių. Jūsų giminės tai patvir
tins.
TIK DOVANU PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę jūsų 
giminėms pirkti IABAI 
SPECIALIAI NUMAŽINTO. 
MIS KAINOMIS. Jūsų gi
minės ta* patvirtins.

JOKIO PAPILDOMO MOKES
ČIO nei siuntėjui nei gavėjui. 
Užsisakykit dabar. Užsisa

kykite per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
PraSyklte neapmokamo 

katalogo, 
įgalioti Podarogifts, Ine. 

atstovai.
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KRISTAUS ĮSIKŪNIJIMAS 
KULTŪROJE

20 vadovaujančių katalikų minty tojų apie gilesnę 
gyvenimo prasmę

JUOZAS PRUNSKIS

mai artimame ryšyje su Kristu
mi, kad Jį galėtų kas rytą pa
kviesti ant savo altoriaus?..
Naujų reformų ir naujų posūkių

Dabartiniai faktai nerodo, kad

Didžiosios spaudos lentynose no atstovai galėtų lengvai tikė- 
viena po kitos pasirodo įvairios ti, jog toks asmuo yra pakanka- 
antologijos spirginančiais mo
dernaus gyvenimo klausimais. 
Naujausiųjų tarpe yra ir kolekty
vus veikalas “Contemporary Spi 
rituality”, suredaguotas jėzuito 
Robert W. Gleason (išleido The
Macmillan Co ,.New York, 1968 krikščionybė jau apima ir pavel- 
345 psl., $6.95). Rašo čia rink- di visą pasaulį. Ir tai ženklas, 
tiniai dabarties Prancūzijos, Vo- kad krikščionims reikia naujų re 
kietijos, Anglijos ir Amerikos 
autoriai, daugiausia jėzuitai. Per 
teikia jie tradicinius dvasinio gy
venimo principus, bet giliai at
sižvelgdami į modęrniojo gyveni 
mo reikalavimus ir, vietomis, ro
dydami didelį drąsumą keliamo
se idėjose.

Dezertyravimas nuo pagrindinės
misijos

Kari Truhler, S.J. ypač susi
rūpinęs pastangomis, kad “Kris
tus įsikūnytų kiekvienoje civili
zacijoje ir kultūroje”. Kad Baž-

formų ir naujų posūkių. Moder
nus žmogus yra daugiau linkęs 
savo dvasinės energijos ir vidi
nio maisto dairytis moksle ir me
ne, ir todėl mes turime ieškoti 
naujų veikimo būdų, kad sudo
mintume dabarties žmogų, ieš
koti, nors tai galėtų neraminti 
kai kuriuos bažnytinius biurok
ratus.

Iškėlęs šiuos rūpesčius, Tho
mas F. O Dea iš kitos pusės 
pasidžiaugia, kad moderni žmo
nija nėra visai atkritusi nuo ant
gamtinių dalykų. Net ir tarp se-

Br. Murinas Judesys

ba. pramogos, automobiliai, dra
bužiai. Mirti jam reiškia atsiskir
ti nuo tų daiktų. Argi ne nuos
tabu, kad dabar, kai dėl vadina
mo sprogstančiai padidėjusio 
žmonių priaugimo pasauly žmo 
nių priaugo net trys bilijonai, di
džiausias girdimas nusiskundi
mas yra slegianti vienatvė, izo
liacija, neįmanomumas bendrau 

I ti.

Skadrios meilės pagrindai

Čia tinka šv. Augustino pers
pėjimas: mes dairomės Dievo 
danguje, o ne artimame žmogu
je. Jeigu Dievas būtų tik aukštu
mose, paukščiai būtų arčiau Jo. 
Būdami su kitais žmonėmis, mes 

' esame prie paties Dievo pirštų, 
j Žmogus yra kažkas, kam yra pa
slaptingosios Apvaizdos skirtas 
specialus planas, žinomas tik 
Dievui. Jis neatėjo į pasaulį tik 
pripuolamai. Atmesti ir ignoruo-. 
ti tą žmogų, tai atmesti tą, apie 
kurį Dievas mąsto ir kurį myli; 
tai būtų noras atmesti progą ar
čiau pažinti Dievo meilę ir min
tis, specialiai mums apreikštas
tvėrimo veiksmu. Štai kokie stip
rūs yra religiniai pagrindai my
lėti žmogų.

Dialogas su Dievu

mes ugdome dinamiškas dorybes 
ir išvystome savo dvasinę mus
kulatūrą. Ir šis kelias mus tie
siau veda į civilizacijos sukrikš- 
čioninimą ir į Kristaus įsikūniji
mą kultūroje.

Niagaros pusiasaly, Kanadoje, 
gyvenantis pasiturintis našlys, 54 j 
m. amž., turintis pastovų darbą, j ‘ 
vedybų tikslu nori susirašinėti su . 
našle apie 50 rn. amžiaus. Rašykit 
adr.: I
Draugas, Adv. 3347, 4545 IVest
63rd St, Chicago, III, 60629

i SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPRESS

I MARQl!ETTE GIFT PARCEL SERV. 
, 2008 09th St. Tel. WA 5-2787
I 2501 OOtli St. Tel. WA 5-27.37
i 3333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
į Lietuvių bendrovė turinti teiBęĮ siuntinius siųsti savo vardu iš Chlj eagos tiesiai j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me
| džlagų, ital. lietpalčių ir kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų už

E. ir V. Žukauskai

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro veslnuiva-i.
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke

2346 W. 691h St. 776 1486
Nainy tel. — I’R 6 - 1963

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS

Stabdi ai, Sankabos. Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Cnlefoiuų. PRospect 8-9533

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitu, kraštus

r

Dr. Aldona Labokienė. Dvasinė pusiausvyra Nuotr. V. Noreikos

giau kaip vien seksualinė būty
bė... Kas nepadalintai atsiveria 
Kristaus meilei, būtinai pasiekia 
to, kad jo širdis darosi atviresnė 
ir kitų atžvilgiu”.

Taurioji meilė
Mintytojas J. McKenzie, S.J. 

ypač išryškina taurios meilės rei 
kalą visiems: “Meilė tai dalykas, 
kuriuo išbandomas tikrasis krikš
čionis ir pagal kurį įvertinamas, 
ir jokia kita savybė — nebūna 
skaidri, jeigu ji neišplaukia iš 
meilės... Autoriteto pagrindas 
Naujajame Testamente yra mei
lė, o ne galia įsakyti ar privers
ti... Meilės svoris yra daug dides
nis kaip autoriteto...”

Teologas J. Navone, S.J. pabrė 
žia, kaip labai patį žmogų myli 
Dievas: “Dievas myli visus tva
rinius. Jis neturi neapykantos nei 
vienam, Ties be Jcr meilės net ir 
blogieji negalėtų egzistuoti... Tik
roji nuodėmės ir pasmerkimo tra 
gėdija yra tame, kad Dievas my
li žmogų, kuris nuo Jo nusisu
ka, kuris žino, kad Dievas jį my
li, o nebesugeba meile į tą mei-' 
lę atsiliepti”.
Moderniojo žmogaus klystkeliai

Šitaip nuo Kūrėjo nutolusiam 
žmogui ekonomika darosi gyve
nimo filosofija, statistika su
daro jam etikos pagrindus, o Ži
nija — galią. Šitoks žmogus gali 
nukrypti į kraštutinumą, kai jis

ima stabmeldiškai adoruoti tik 
menų ir mokslą, kai valstybė jam 
darosi apgaulė, kai religija tik 
privatus pomėgis (hobby). Toks 
modernus žmogus jau nebeįsten
gia išgirsti Dievo, nes jo aplin
koj per daug triukšmo. Jis nega
li Dievo matyti, nes jo akyse jau 
per daug “šviesos”. Tokio žmo
gaus realybę sudaro pirmoje vie-1

APDRAUDŲ

A. ABALL ROOFING C0
Įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome įpūrą “tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas

XEI>ZINSK t-., Ir hn A»
< bw»K<>. III. 66632 Tol YA 7 598(1

toje tik daiktai: pinigai, tamy- kia domininkonas Albert Ple,

VACYS
CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

Tas pats jėzuitas J. Navonne 
mus skatina daugiau maldoje su
sitelkti, atveriant mūsų mintis ir 
širdis dialogui su Dievu, kurį 
mes galime atpažinti miliarduo- 
se tvarinijos paveikslų. Iš čia ir 
žmogaus dvejopas reiškimasis : 
1) kontempliacija — gilinimas 
ryšio su Dievybe ir 2) akcija — • 
darbuotė su žmonėmis. Šitokiu | darbas "garantuotas" 
aktyvumu, kaip vaizdžiai išsiverš, Lfl !_6047 arba PO 2-8778 
L-n rlnminin Alriort Mln

M O V I N G
I NAUJOKAITIS

\p<lraustan perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

(VA 5-9209 Chicago, Illinois

AGENTŪRA
Namų, gyvybe* 

automobilių, 
sveikatos, bu 
nto
Patogios Išsi
mokė] Into si,ly 
gos

BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233 ,

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Condlfioners 

Pardavimas ir taisymas
2619 VV. 63c u St., Tel. — 434-0421 

P. Rudinas K. Šimulis

nyčia galėtų paveikti kultūrą, ji 
turi įeiti į ją ir tapti pati jos 
dalimi... Laikytis nuošaliai nuo 
dabarties žmonijos ir dabarties 
kultūros Bažnyčiai būtų dezerty
ravimas nuo savo pagrindinės 
misijos, skelbia Thomas F.O'Dea.

Kristaus įsikūnijimas kultūroje 
įvyksta per kultūriniame gyveni
me uoliai dalyvaujančius krikš
čionis. Jau Tertulijonas rašė: 
“Kas siela yra kūnui, tas krikš
čionys yra pasauliui”. Deja, ne 
visada krikščionys, net ir patys 
dvasininkai, yra pribrendę šiam 
gyvybiniam uždaviniui. Kaip tas 
pats autorius tvirtina: “Aš įsiti
kinau, kad katalikų kunigai šia
me krašte, palyginus su kitais 
panašaus išsilavinimo asmeni
mis (turint mintyje jų išsimoks
linimui skirtus metus ir lėšas) 
turi patį vargingiausią estetinį 
skonį...”

kuliarizacijos viesulų pagautų 
žmonių jaučiamas naujas susido
mėjimas religija. Žmonės ima 
ieškoti dvasinių gelmių. Pasau
lietiškos vertybės jau nebepaten- 
kina daugelio. Tik deja, dažnai 
toks Dievo ieškantis žmogus ne- i 
randa Jo tarp tų, kurie sakosi, 
kad Jis su jais yra.

Gilesnė neturto prasmė ir 
socialinė gerovė

Mums reikia naujų impulsų 
dvasinės pažangos kelyje. Svarsty 
damas gaires, vedančias į tobu
lesnį gyvenimą, garsusis teolo
gas Kari Rahner, S.J. duoda ypa
tingu naujumu pasižymintį strai 
psnį apie neturtą. Jis pabrėžia, 
kad katalikybė visiškai nėra pa
siryžusi numušti gyvenimo stan
darto. Priešingai, ji yra už vi
sų ekonominę pažangą ir gero
vę. Neturtas tai nėra tik grynas

| nuosavybės neturėjimas, o ja ne- 
susipančiojimas ir atvirumas Die 
vo karalystei. Neturto skelbimas 

Vienas didžiausių priešų Kris- tai nėra Kristaus socialinė pro
taus įsikūnijimo kultūroje yra' grama, o tik pabrėžimas sielos 
krikščioniškojo gyvenimo išseki-1 laisvumo ir imlumo dvasiniams 

lobiams. Ir vienuoliškasis netur
tas yra tik didesnis asketizmo už- 
akcentavimas, tačiau, anot Rah- 
nerio, tikrai turtingas vienuoly
nas negali turėti savo narių ne
turtėlių...

Celibatas
.Šiame veikale rašytojas B. Ha- 

ring paliečia ir celibato klausi
mą, išryškindamas, kad ir tai tu
ri savo vertę: “Džiaugsmingas dėl 
dangaus karalystės gyvenimas 
skaistybėje yra galingas iš Dievo 
išplaukiąs liudijimas, kad žmo
gus savo esme yra kai kas dau-

Formalumas, rutina, institucinė 
stabmeldybė

mas, pavirtimas formalumu ir 
rutina. Vieton įsijautimo į Kris
taus tiesas ir persiėmimo jo įkvėp 
ta meile, kartais gali būti tik šal
tas ištikimumas organizuotai 
bažnytinei bendruomenei, kas 
pagaliau gali virsti net tam tik
ros rūšies institucine stabmeldy- 
be...

Neleistina lengva ranka at
mesti ilgų metų pastangomis pa
siektus mokslo, meno laimėjimus, 
kurie pirmu žvelgimu atrodytų 
lyg priešingi mūsų nuomonei. 
Jeigu toks atvejis įvyktų, iš dva
sininko pusės, argi mokslo ar me

I

I
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Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

per annum 
on resular snvmes

T
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IIEI.. . -. PREKYBOS NAMAI
R RN1TURE CENTER, INC.

SKIP'S Self ServiceVISKASNAMŲ
PAGERINIMUI LIOUOR STORE

KALĖDINĖS DOVANOS
Fifth $5.49

Fifth $3.98

Fifth $4_,98

Fifth $4.,98GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.

Fifth $5.29

SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA

KOSTAS BUTKUS

Telef. PR 8-2781
j

DUJARDIN V.S.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY 84 proof

CUSENIER THREE STAR
I.MPORTEI) OOGNAC

Per mus galite užsakyti visus 
anksčiau skelbtus sovietų mais
to produktus bei pramonės ga
minius, išskyrus automobilius ir 
šaldytuvus.

SEMPE — 10 Year Old Imported 
ARMAGNAC

Mes mielai priimame ir 
išsiunčiame siuntinius, 
sudarytus iš siuntėjų nuosavų 
daiktų bei maisto produktų.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų 
skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., — 
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. 
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 21 metus.

FRONT VVHEEL AIJGNMENT — VVHEEL BALANCING 
BODY AND FENDEB VVORK 

PAINT1NG, MECHANICAL REPAIR
2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629

Savininkas — MIKAS CESAS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

STOCK IMPORTED
Dry or Sweet VERMOUTH 80 Oz. Bottle $"|.69

JACQUIN’S FORBIDDEN FRUIT 
LIQUEUR

Fifth $2,98

GLEN - MAVIS Imported Blended Scotch
WHISKY Fifth $2.98

ASSORTED 1966 and 1967 Imported
GERMAN VVINES Fifth $-| .09

per annum 
on mvestment bonus

Savmgs Insured to $15,000.00

BRiGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Kas tik turi gėrę skonį, 

viską

Automobilio nelaimės atveju skamb hkhc
(ln case ot accident, calt)

COUNTRY AUTO REBU1LDERS 
GR 6 - 7777 24 hour tovving servict

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smalkūs pataisymai

*3 • -
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MARŲUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

LANGAI 
DURYS 
STOGELIAI
TVOROS —
ĮVAIRIŲ METALŲ RŪŠIŲ 

IR KAINŲ

5515 S. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
SEPTEMBER - RUGSĖJO 19, 20 ir 21 D. D.

pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE, 
jei siųsite jas per 

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine
220 South Stale St., Tel. WA 2-9354

arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą

TTJBORG IMPORTED DENMARK BEER
Case of 24—12 oz. T. A. Bottles Case $6-49



• Literatūros vakaru, kurį :r jos spausdinamų darbų redak- 
rengia JAV lietuvių bendruome-! torius. Lietuvos Laisvės komiteto 
nės Chicagos apygardos valdy- i ndrys, Vliko narys, daugelio žur- 
ba, yra gražus susidomėjimas, nalų ir laikraščių bendradarbis, 
Laukiama keturių didžių mūsų, Eltos redaktorius.
literatūros kūrėjų: Pulgio Andriu 
šio, Bernardo Brazdžionio, Anta- ’ ?9 d. sulauk: 70 m. amžiaus. In- 
no Gustaičio ir Stasio Santvara., 
Dar pirmą kartą šis mūsų po
naujančių rašytojų sąstatas pa
sirodys Chicagoje. Visiškai nau
jas veidas Chicagos scenoje bus 
iš Australijos atvykęs humoristas, 
rašytojas Pulgis Andriušis. Lite
ratūros vakaras įvyks rūgs. 29 d. 
3 v.p.p. Marijos Aukšt. mokyk
los auditorijoje. Programą pra
ves aktorė Eglė Vilutienė.

• Dailininkų Jokūbo Dagio, 
Juozo Pautieniaus ir Stasės Sma- 
linskienės kūrinių paroda šian
dien, rugsėjo 21 d., 4 vai. atida-* 
romą Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Skulptorius, tapytojas 
ir meno mokytojas Jokūbas Da
gys yra baigęs Kauno Meno mo
kyklą. Jo kūriniai buvo išstatyti 
parodose: Vokietijoje, Anglijoje, 
JAV-se, Kanadoje. Pernai Kana
doje buvo išleistas jo kūrybos al
bumas. Kai kurios jo religinės 
skulptūros puošia bažnyčias. Ei
lė meno muziejų taip pat yra į— 
sigiję jo darbus.

Juozas Pautienius, baigęs Kau 
no Meno mokyklą, per eilę me
tų daugiau reiškėsi kaip spau
dos bendradarbis, bet išeivijoje 
uoliai atsidėjo meno kūrybai, 
pradžioje daugiau garsėdamas sa 
vo gramduko technika, vėliau 
pereidamas į platesnius užmojus. 
Dalyvavo daugelyje parodų, lai
mėdamas eilę premijų.

Stasė Vaitiekaitytė Smalinskie- 
nė, detroitietė, meną yra studi
javusi Detroite ir pas J. Pautie
nių. Dalyvavusi įvairiose parodo 
se JAV-se ir Kanadoje. Detroito 
Meno draugijos narė.

• Apie skirtingų kultūros pa
minklų apsaugos įstatymo taiky
mą Maskvos cerkvėm ir Vilniaus 
bažnyčioms Eltos — Pressedienst 
straipsnį Vokietijoje persispausdi 
no “Freie-Presse Korrespondenz”. 
Straipsnis paremtas “Aiduose” 
paskelbtais duomenimis.

• Lituanistinės mokyklos an
tram skyriui vadovėlis “Rūtelė”, 
paruoštas G.Cesienės, baigiamas 
spausdinti Morkūno spaustuvėje, 
Chicagoje. Beveik kiekviename 
puslapyje iliustracija, sukurta dl. 
Z. Sodeikienės.

• A. a. dr. K. Draugelio mo
nografija spausdinama Morkūno 
spaustuvėje. Chicagoje.

• “Lituanus” naujas numeris 
jau rišykloje. Paskutiniu laikotar 
piu perorganizuota šio žurnalo 
redakcija. Stengiamasi išleisti už 
silikusius numerius ir jau net du 
sekantieji numeriai atiduoti į 
spaudą.

• Jau spausdinama nauji nu
meriai “Technikos Žodžio”, 
“Mūsų Vyčio”, “Akiračių” Nr.

• Arch. Stasys Rudokas rūgs, i■ i i, •— r\ v • t
* | 

žinerijos stud'jas ėjo Petrapily
je. Kaip partizanas dalyvavo ne-| 
priklausomybės kovose. Baigęs 
Meno mokyklą Kaune, architek
tūros studijas išėjo Romos Kara
liškoje aukšt. arch. mokykloje, 
1930 m. gaudamas daktaro laips 
nį. Tais pat metais Milane išlai
kė tarptautinius valstybinius ar
chitektūros egzaminus. Buvo 
Kauno savivaldybės architektas. 
1938-1944 m. dėstė Vytauto Di
džiojo universitete, buvo archi
tektūros katedros vedėjas. Jo pro
jektais Lietuvoje pastatyta apie 
140 pastatų, jų tarpe Karininkų 
Ramovė, Paežerių ir Pilviškių 
bažnyčios. Išeivijoje dėstė archi
tektūrą Kirchheim — Teck tech
nikos mokykloje. Pastatė Nepa
liaujamos Pagalbos D. Motinos 
bažnyčią Clevelande, sukūrė pla 
nūs tėvų marijonų vedamos pa
rapijos Toronte bažnyčiai, salei, 
Vienuolfykui. Paruošė projektą 
Visų Šventų par. bažnyčiai Ci- 
cagoje.

• Buv. Tiškevičių dvaro rū
muose Palangoje, iškrausčius iš 
jų dailininkus, įkurdintas liau
dies meno muziejus. Eksponatai 
išdėstyti II aukšto salėse. Pirma
jame aukšte jau iš seniau veikia 
vienintelis Lietuvoje ir visoje So
vietų Sąjungoje gintaro muziejus, 
kurio eksponatų pagrindas yra 
Tiškevičių gintaro kolekcija. Esą 
numatoma gintaro muziejų iš
plėsti.

• Petras Balčius, dailininkas 
— metalistas, garsėja okupuoto
je Lietuvoje. Spauda pažymi, kad 
dail. Balčius sumaniai ieškąs me
talo ir gintaro meninio santy
kio; ypač tai esą jaučiama jo 
gamintuose papuošaluose. Nau-

I
»

Sesuo M. Jurgita (Marytė Saulaitytė). naujos eilėraščių knygos 
“Kai mes nutylame“ autorė, darbavosi šią vasarą Dainavoje.

Nuotrauka G. Kijausko. S.J.

dodamas gintarą, papuošalus ku 
riąs pilname jų grožyje. Meta
las esąs tik pagalbininkas, gin
taro grožio paryškintojas. Minimi 
ir jo geresni darbai: Žvaigždutė, 
Šuo, Puntukas, Žemaitija, Mer
gaitė su gintaru ir kt. Dailinin
kas vaisingai dirbąs ir metalo 
plastikos darbe.

• Studijų apie lietuvių vitra
žus paruošė S. Budrys. 48 psl. 
teksto su iliustracijomis. Knyga 
išleista ok. Lietuvoje.

• Vytautas Sirijos Gira para
šė naują romaną “Voratinkliai i 
draikės be vėjo”. Išleistas ok. Lie! 
tuvoje, 306 psl.

• Lietuvių kalbos istorinė gra 
matika, paruošta lituanisto A. 
Kazlausko, išleista Vilniuje. Api
ma kirčiavimą, daiktavardžius ir 
veiksmažodžius. Tai stambokas 
414 psl. veikalas.

• Iliustruota Lietuvos Istori
ja. Baigiama rinkti ir klasifikuo
ti medžiaga Lietuvos istorijos 
knygai, kurią sudarys vien tik i-

liustraeijos su mažais paaiškini
mų tekstais. Iliustracijos surink
tos iš senų šaltinių, taip pat pa
naudojama naujoji medžiaga, pa 
vyzd, istorinėmis temomis paveik 
šiai, sukurti nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Šalia Lietuvos isto
riją liečiančių paveikslų bus taip 
pat ir pasaulinės istorijos paveiks 
lai, kad galima būtų palyginti 
kas tuo metu vyko Lietuvoje ir 
kituose kraštuose. Knyga pirmo
je eilėje skiriama jaunimui kaip 
pagalbinė mokslo priemonė ge
resniam Lietuvos istorijos pažini
mui. Knygą ruošia ir leidžia Vla
das Vijeikis.

• Dr. Aleksandras Berkis, dės 
tąs istoriją Longwood kolegijoje 
Farmville, Va., išspausdino laiš
ką žurnale “The Defender”, rug
sėjo mėn. numery. Laiške pri
mena, kad dabar, kai buvusios 
kolonijos Azijoje ir Afrikoje susi
laukė nepriklausomybės, Europa 
tapo didžiausiu kolonialiniu kon
tinentu, kur viešpatauja Sovietų

Ii

W A G N E R & SONS 
Typewrltera — Addlng Machlnes — 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111
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SIUVIMO Mašinos
*
♦
*
♦
*
*

L

ELNA 
BERNINA 
NECCHI 
VIRINO 
PFAFF 
SINOER

vokiškos, Itališkos,šveicariškos,
japoniškos ir kitų firmų.

¥
3, o Metmenų Nr. 16 jau ats-| TajSotnei parduodame ir nuomoja-
pausdintas ir atiduotas į rišyklą. 
Spaudos darbą atlieka Morkūno 
spaust uvė.

• Vytautas Bičiūnas, talentin
gas dailininkas, rašytojas, teatra 
las, pedagogas, šį rudenį būtų 
sulaukęs 75 m. amžiaus, jeigu ne 
būtų buvęs okupantų bolševikų 
išvežtas į Rusijos gilumą, kur 
mirė 1945 m. lapkr. 18 d.

• Dešimt metų nuo Antani
nos Gustartytės Šalčiuvienės mir 
ties sueina rūgs. 23 d. Velionė 
buvo rašytoja, pedagogė, visuo
menininke. Atstovavo lietuvėms 
inteiektualėms tarptautiniuose 
kongresuose. Parašė romanus : 
Laiko laiptais, Vingiai, Juozu
kas, Voras.

• Juozas Audėnas rūgs. 25 d. 
sulauks 70 metų amžiaus. Kaip 
partizanas yra dalyvavęs Lietu
vos nepriklausomybės kovose. 
Baigęs mokytojų seminariją, Kau 
no universitete išėjo ekonomikos 
studijas. 1939-1940 m. buvo že
mės ūkio ministeris, 1942-1944 
m. buvo Lietūkio adm. skyr. vir
šininkas. Tuo pat laikotarpiu 
Profesinių sąjungų institute bu
vo prekybos ir kooperacijos sky
riaus vedėjas ir ekonomikos dės
tytojus. Nuo 1950 m. Lietuvos' 
ūkio atstatymo komisijos pirm.1

me priienamotnis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, IU. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis
IIHIIIIHHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIinilimilHIIIIIII

| priespauda. Primena kongrese pri-, 
imtas rezoliucijas Lietuvos, Lat
vijos, Estijos laisvės klausimu ir 
stebisi, kad Amerika nepanaudo
ja progų tarptautiniame forume 
kelti šių kraštų laisvės reikalą, 
vis dar neišleidžia Baltijos kraš
tų nepriklausomybės atkūrimo 
50 m. sukakčiai paminėti pašto 
ženklo, nors tam palankus kong
resas ir JAV gyventojai.

• Antanas Saulaitis, S.J., pa
rengė, o Lietuvos skautų brolija 
šleido knygą “Stovyklų vaka- 

; rai”. Tai gana stambokas įvairių 
' stovyklinių pramogų rinkinys. 
Jaunimo vadovai, ne tik skautai, 

. galės čia sau rasti medžiagos, 
kaip paįvairinti stovyklų vakarus. „ __
Apstu nurodymų, kaip rengti ir Electrolux. Ilnover, Eureka. Kirhj 
pravesti laužus. Knyga iliustruo
ta paaiškinamais piešiniais. Kai 
na $2.00.

TV REPAIRS
Many times we can tell what’s wrong 
with a TV by the symptoms. Call us 
giving type of sėt and age and we 
will give you an idea of what’s wrong 
ind an approx. price. Guaranteed.

ARJAY ELECTRONICS
TEL. — 588-0011 (18 years exper.)

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

i

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago

Tel. VIrginiai 7 - 7258 59

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubų patarnavimą, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty s Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blok '• | rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATUS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

ttdara kasdien nuo 8 30 vai. ryto Sekmad. ir šventad nuo 1:00 va) popiet

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus 

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas 

ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

daryti rpgsėjo mėnesyje.

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

MUTUAL Federal SAVINGS

Parduodame ir taisome visų gam> 
bų dulkių siurblius ir tur me dalis 
maišelius ir visus prijungimus (da 
lis) visų gamybų siurbliams -

MOVI
perkrausto baidui- iš arti ir toli

A. BENIULIS
i hicago. 111. 6(1629. Tel. RE 7-7083

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.
Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pake č ame
(hoses)
amas.

ir Royal bei kitų.
B. & B. DISTRIBUTING CO. 

4081 So. Archer Avenue 
(Archer ir California!

Chicago. III 60632, Tel. 927 4702 
Ved. Arvydas M. Dikinis

Platinkite “Draugę”.

fe

rt PHOTU 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. į 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

ROOSEVELT
LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel, SEeley 3-4711 j
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. . 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

I

VALANDOS:

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas.

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... 9 v. r. iki 9 v. v.
ANTRAD. ir PENKTAD.............. 9 v. r. Iki 6 v. v.

ŠESTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta
-J—............

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus:)
• portretu ra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7- 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

.'iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.

PLANINGAS TAUPYMAS

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos 

(*10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
*1,000.00)

Mes mokame

5 Įdedant po

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS

Presldėilt

2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Mcnday, Tuesday. Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

(*5,000.00 ar daugiau,

minimum SUMA $5,000.00

per annum

* ant visų taupymo 

certifikatų

MIDLAND 
SAVINGS
MlPLANDSAvihiftę



NAIKINAMI VILNIAUS POŽEMIAI
Gera Vilniaus senamiesčio da

lis yra požemiai. Vienaaukščiai 
ara dviaukščiai, su įvairiomis an
gomis bei išraitymais ar be jų. 
Visos miesto pilys, sargybiniai į- 
rengimai, bažnyčios, didesnieji 
rūmai ir kiti pastatai turi savo po
žemius. Iš jų visų ypač pažymė
tini Bokšto kalno, Vilniaus kate
dros, Domininkonų bažnyčios 
ir kt. požemiai. Galima sakyti, 
kad gera senojo Vilniaus dalis 
yra po žeme. Čia tebėra užkon
servuota ir slepiama daugybė 
mi«stų istorijos bruožų. Jeigu po- 
žę^ipis Vilnius būtų moksliškai 
ištirtas, nemaža istorinių faktų 
gautų naują interpretaciją.

Iki II pasaulinio karo požemių 
tyrinėjimo srityje beveik nieko 
nepadaryta. Ir pokario metais ne
daug kas padaryta, tačiau daug 
kas atverta ir ... sugadinta ar 
bandoma gadinti. Kai kurie po
žeminiai senovės paminklai taip 
žalojami, ka dnet pati sovietinė 
spMida (KJT 1968.IX.4) šaukia
si pagalbos.

Vilniečių dėmesio centre buvo 
ir yra Bokšto gatvės bei kalno po
žemiuose esąs barbakanas. Tai 
seųpsios Vilniaus tvirtovės lieka
na: apvalus bokštas su šaudymo 
angomis, įruoštas miesto apsau
gą!. Jis pažymėtas XVII a. vidu
rio Vilniaus miesto plane. Žinia, 
kąd jo amžius žymiai senesnis. 
Sovietinės okupacijos metais pra
dėtas šįo bokšto tyrinėjimas, at
likti kai kurie apvalymo darbai, 
atkasti įrengimai. Ir ... apsispręs
ta šj istorinį paminklą paversti ne 
muziejumi, bet firmine “Tauro” 
alaus bravoro aline. Tačiau ir a- 
linė nebuvo įruošta: šaudymo 
angos paliktos atviros, įėjimai 
laisvi visiems. Būriai paauglių ir 
vąįkų rausiasi barbakane ir jo 
aplinkoje, nišose, šaudymo an
gose. Jie ieško -“pinigų”. Mat 
prieš kurį laiką buvo spaudoje 
paskelbta žinia, kad barbakano 
aplinkumoje rasta auksinių mo
netų. Po žiemos šalčių ir pavasa

rių polaidžio ėmė trūkinėti bar- 
bakąno skliautai, nišos. Kai ku
rie statybos akmenys ir plytos 
vos kabo ir bet kuriuo metu gali 
ant žiūrovo galvos nukristi. Anks 
čiaų čia buvo daržovių sandėlis, 
kurį prižiūrėdavo sargas, dabar 
nabesą nei sandėlio, nei sargo. | 

Dar blogiau su Domininkonų 
bažnyčios požemiais. Kaip žinia, 
š. bažnyčia toje vietoje yra penk-, 
toji iš eilės, bet požemiai išliko; 
Ue palys. Pirmoji bažnyčia čia 
atsirado jau XIV amžiuje paskų- 
tinjs (barokinis) pastatas iš XV 
III amžiaus. Amžių būvyje baž-j 
nyeios rūsiuose (manoma, kad 
jie yra dviaukščiai), buvo laido-Į 
jatpi vienuoliai, turtingesnieji' 
miestelėnai ir šiaip jau mirusie
ji. įūra duomenų, kad 1655 m. in 
vazijos metu rusai nukankino ir 
š uo.e rūsiuose gyvus ar negyvus 
palaidojo daugybę vilniečių. Ir 
vėliau čia buvo laidojamos karo, 
maro ir kitų epideminių ligų au
kos. Didžiuliai labirintai slepia 
savyje labai daug tvarkingų ir 
netvarkingų laidojimų. Pokario 
metais Domininkonų bažnyčios 
požemiai buvo bandomi tvarky
ti. Juos ėmė tyrinėti istorikai, 
archeologai, kraštotyrininkai, me 
dikai. Dirbo eilė profesorių su 
studentais. Darbai tęsėsi visus 
metus. Po to darbai buvo paskelb 
ti vilniečiams, pranešant mok
slinių tyrimų rezultatus. Pažadė
ta paruošti ir išleisti plačią pože
mių monografiją. Rekėjo pože
mius paruošti lankytojams. Ta
čiau to, per bolševikams įgimtą 
netvarką, nebuvo padaryta. Po
žemiai pavesti turizmo įstaigai, 
kuri čia beatodairiškai ėmė leisti 
gausius lankytojus.

Pažymėtina, kad sausas ir pas
tovus požemių oras daugybę la
vonų buvo užkonservavęs ir pa
vertęs mumijomis. Dabar, atida
rius langus, angas, tūkstančiams 
žmonių lankantis, tokios mumi
jos pradėjo byrėti ir irti. Praktiš
kai tūkstančiai eksponatų buvo

šv. Kazimiero koplyčia Vilniuje

damiesi valdžios suteikta kuklia ' 
“savikritikos” teise, kritikuoja j 
alinės barbakane įrengimo pro
jektą ir nurodo, kad tai būtų 
istorinio paminklo žalojimas bei 
“nedovanotina klaida”.

b. k.

DIREKTYVOS FILMŲ 
REIKALU

Itąlijos vyskupai specialiu raš
tu atkreipė visųonrnės dėmesį į 
moralinius pavojus, kuriuos sųda 
ro filmai, vaizduojantieji prjevar 
tos veiksmus bei atstovaujantieji 
materialistines ir hedonistines pa 
žiūras į meilę ir moterystę.

SUDEGĖ 500 SKELETU

Gaisras Cąsertos mieste, Itali
joje, sunaikino apie 500 skeletų,

VA LOM E ’
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

DEKORAVIMAS
16 VIDAUS IR IŠ LAUKO

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 21 d. 7

kurie buvo išlikę iš aštuoniolik
tame šimtmetyje bažnyčios rūsy
je palaidotų žmonių. Ugniagesiai 
su gaisru kovojo 2 vai., kol ugnį 
sukontroliavo.
MARIHUANA VEDA I KITUS 

NARKOTIKUS
New Yorko mieste pravestos 

tudijos parodė, kad apie 40 pro
centų tų jaunuolių, kurie naudo 
ja marihuaną, vėliau pereina

prie dar pavojingesnių narkotikų 
— heroino.

BRANGSTA SPAUDOS 
POPIERIUS

Intemational Paper bendrovė 
savo klientams pranešė, kad nuo 
Nauju Metų popieriaus kaina 
bus pakelta $5.00 už toną.

Ir kitos b-vės ruošiasi popie
riaus kainą kelti.

sunaikinta. Tiesa, ekskursantų 
banga buvo nutraukta, bet su 
naikinti paminkliniai laidojimai 
nebebus įmanoma atstatyti. Nie
ko negirdėti ir apie planuotą po
žemių monografiją (neišpirktų 
vekselių yra ne tik pas mus, bet 
ir pačioje "planavimo tėvynėje’^)

Ir kiti Vilniaus miesto požemi
niai paminklai negeriau tvarko
mi. Bet ką apie tai daug kalbėti, 
jei ant miesto paviršiaus stovin
tieji. paminklai - didžiausios 
architektūrinės vertės turinčios 
bažnyčios - paliktos likimo, lie-; 
taus, sniego ir neramių bei nekul- j 
turingų vaikėzų valiai. Tiesa, po 
žemių amžius ilgas - keli šimtai 
metų. Ligi šiol laikas neįstengė 
jų sugriauti. Bet ar dabar nesu
naikins jų okupantas?

kus, K. šešelgis ir A. Tautavi
čius. Šie mokslininkai, naudo-

\Sinclairl
RICBMOHO&ŽJ SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vietinių automobilių 
Taisymas Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimes atveju skambinkite

GR 0-3134 arba GR 3-3353 
Sav. — Juozas (JoeJ Juraitis

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000

PLYMOUTH * VAUANT

Kilimai ir apmušti baldai valomi

I. RUDIS - Tel. CLiffsIde 4-1050 PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS 

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

KOPLYČIOS
Tel. GR 6*2345*6
Tel. TO 3-2108-09

STATYTI

£

DĖMESIO!
DOVANŲ SIUNTĖJAMS Į LIETUVĄ 

ir kitas U.S.S.R. dalis
Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad sparčiai padidėjus 

klientų skaičiui ir veiklai mums pasisekė pasiekti tokių pageri
nimų:

1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
2. Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro

cedūros.
3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skaičių 

visoje U.S.S.R.
4. Padidinti vjsoktų prekių pasirinkimą — drabužių, me

džiagų, avalynės ir t.t.
5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 

įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, ku
rie patyrė, kad dovana per

PODAROGIFTS, INC.
yra geriau negu:
' A. Siuntinio siuntimas iš čia

(jokio muito užsakymams per Podarogifts);
R. Money order arba banko perlaida

(negalioja Specialiose Vnešposyltorg’o krautuvėse);
C. Jokių kitų primokėjimų 

(VnešposylOorg’ moka mums komisą). 

Aplankykite mūšy Parodinę Salę
Ne w Yorke.

Siųskite savo užsakymus ar klausymus į

PODAROGIFTS, Ine.
i (Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (comer 18th Street) 
New York, N- Y. 10003

Tel. 212 -228-9547
arba j prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 1003(5

Tel.: 212 CI 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS 8C TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019 
Tel.: 212 581-6590: 212 581-7729

arba i bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 WA 5 - 3455
arba į bet kurį jų skyrių \

O kad kultūros paminklams 
gresia rimtas pavojus,- matyti iš 
rugsėjo 8 d. “Tiesoje” paskelb
to atsišaukimo antrašte “Pa
galba ar skriauda”, kurį pasira
šė trylika okupuotos Lietuvos 
architektų, istorikų, meno is
torikų ir archeologų: St, Abra- 
mauskas, J. Baršauskas, R. Ba
tūra, VI. Drėma, Br. Krūminis, 
J. Maceika, Alg. Mačiulis, V. 
Merkys, J. Minkevičius, St. Pin-

Heating Contractor 
įrengiu naujus ir perstatau se
nus visu rūšių namo apšildymo 
pečius ir air conditioning J 
naujus ir senus namus Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose 
DarbaB atliekamas greitai ir są
žiningai Apskaičiavimai nemo 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEKIt METAI, 
1411 S. IVestern, Chicago #, UI. 

Telefonai VI 7-3447.

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC. 

4030 Archer. VIM515 
"U WILL LIKĘ US’’

i
i

CHRYSLER * IMPERIAL

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicago, III.
Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

FOUNDED

NOW... OUARTERLY DIVIDENDS 
from the people who„care 
about your savings vvelfare

PASSBOOK ACCOUNTS 
add or withdraw any amount any time; 
variety of savings plans

SIX MONTH CERTIFICATE ACCOUNTS
in amounts of $10,000 dr larger
in multiples of $1,000

CURRENT RATES—PAYABLE AND COMPOUNDED OUARTERLY. If dividendą aro compounded 
for one year, effeciiverates araon Certificate Accounts and 4.83% on Passbook Accounts.
INSURED SAFETY TO *15.000 BY FEDERAL SAVINGS AND LOAN INSURANCE CORPORATION

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

Archer at Sacramento • Chicago 60632 • VI 7-1140
HOURS: ASSETS OVER «130,000,000.00
Mon., ThurB. 9 a.m.-8 p.m. . Tuea., Fri. 9 ajn.-4 pan. RESERVES OVER *11.000,000.00
Sat, 9 a.m.-12 noon • Wed.—no business transacted (mora than twlca legal reųuiremanta)

Ona of Chicagoland'a largest savings and home flnanclng inatitutlons

PJRKITfe DABAR TIESIOG *U0 
M R. N E L S 0 N

SAVININKO
SAINT CASIMIR

MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams .-fanų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3 ■ 6335 
Vienas blokas nno kapiniu

N KflPTEiniS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOHŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

AHTAHAS M. PHILL1PS
3307 S. UTUANICA AVĖ._________________Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ, Tel. COimmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIH
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

LAWH FUHERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWN, ILL. Tel. 636-2320



Leidžia Siaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga
Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
“Akademinės Prošvaistės“, 4545 W. 63rd St., Chicago, III 60629 
“Akademinės Prošvaistes” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį

Ideologinės organizacijos 
vaidmuo dabarties pasaulyje

AUGUSTINAS IDZEIJS

B DRAUGAS, Šeštadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 21 d.

Praėjusios vasaros studentiškasis simpoziumas ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje. Iš kairės1: 
simpoziumo moderatorius dr. J G'rnius ir studentai — Jurgis Bradūnas. Maryte Smilgaitė. Ratnikas. 
Vaidevutis Valaitis. Remigijus Bičiūnas ir Patrimpas Prapuolenis. Nuotr. K. A.

Kultūrinė vergija Lietuvoje

Nors šio straipsnio rankraš
tis paruoštas žymiai anksčiau, 
jis nėra praradęs įdomumo. Ja
me keliami klausimai tebėra ak
tualūs. Straipsnį talpiname dėl 
jo įdėjinio gyvumo ir provokaty 
vumo.

Akad. Prošv. redakcija

Žiūrint į lietuvių akademinių 
organizacijų veiklą, gali susida
ryti įspūdis, kad skirtumai tarp 
jų pamažu nyksta. Galima at
kreipti dėmesį į faktą, kad stu
dentai, atstovaudami visas aka
demines organizacijas, dirba kar 
tu, dažnai palikę nuošalyje sa
vąsias organizacijas. Studentus 
jungia bendras noras išlikti ir 
tęs.i lie.uviškos kultūros gyvy
bę išeivijoje. Tačiau klausimas 
vis tiek kyla, ar skirtumai tarp 
akademinių organizacijų prany
ko. Aš manau, kad atsakymas 
yra: ne. Pagrindinį skirtumą 
sudaro faktas, kad tik viena a- 
kademinė organizacija, būtent 
Studentų Ateitininkų Sąjunga, 
yra ideologinė organizacija. A- 
teitininkų ideologija susidaro iš 
dviejų būdingų elementų: idėji
nės sistemos, kuri jungia asme
nis su panašiomis pasaulėžiūro- 
mis, ir organizacinės struktūros 
bei metodikos, kurių dėka idėjos 
yra pritaikomos ir įgyvendina
mos konkrečiose gyvenimo ap
linkybėse.

Paskutiniu laiku eilė sociolo
gų, fultūros filosofų ir politikos 
mokslų atstovų aiškina, kad da 
baltiniame komplikuotame in
dustriniame gyvenime, ideologi
jos darosi anachronizmai. Lietu
vių tarpe šita pažiūra yra atsto 
vaujama Vytauto Kavolio.*) Ka
volio iškeltos mintys liečia atei
tininkų organizacijos teorinius 
pamatus. Manau, kad reikia vi
sų pirma pažiūrėti į Kavolio pa
grindines mintis ir pasvarstyti 
kaip jos liečia ateitininkus.

Pirmame straipsny, Kavolis 
pristato savo tezės prielaidą — 
mes dabar gyvename ideologijų 
išsekimo amžiuje:

"Sociologai jau antras dešimt 
mėtis kalba, Daniel Bell žodžiu, 
apie “ideologijų galą” Vakarų 
pasaulyje ir, paskutiniuoju me
tu, net Sovietijoje. Ideologijos 
nebejaudina. Iš jų nebelaukia
ma pagalbos žmogui, bet jo iš
naudojimo."

Dėl ko ideologija prarado sa
vo reikšmę? "Tur būt”, Kavolis 
atsako, “ir mūsų tarpe ideologi
jų išsekimo priežastys yra pa
našios, kaip ir visame Vakarų 
pasaulyje: ekoniminė gerovė ir 
idėjinio galvojimo negyvumas”. 
Šitokioje padėty, Kavolio pagrin 
dinis rūpestis pasidaro “kas lie
ka galvojančius žmones jungian 
čio giliau, nei bendras jų intere
sų savanaudiškumas”. Kavolio 
atsakymas yra moralinio jautru 
mo impulsas. Kavolis suvokia 
moralinį impulsą kaip “sponta
niškai kylantį pasipriešinimą 
prieš kitam žmogui daromą 
skriaudą”, kuris ne tik protes-

*) Vytautas Kavblis, “Ideologi
jų išsekimo amžiuje’’, pp. 90-100; 
ir “Susitikimai su nepažįstamais 
draugais”, pp. 179-191, Metme
nys Nr. 10, 1965. 

tuoja prieš visas skriaudas, bet 
taip pac ir jungia visus žmones, 
kurie tą pasipriešinimą savyje 
pajunta, nepaisant jų savumo 
ar svetimumo. Kavolis nėra tik
ras kaip moralinis impulsas gali 
jungti visus žmones. “Ar gali iš 
vidaus kalbąs moralinis jautru
mas”, Kavolis klausia, “tapti 
bent tiek visuotinis, kiek paklus 
numas kolektyvo pripažintai 
doktrinai ?”, Kavolis atsakymo 
neduoda. Jis tik pripažįsta, kad 
“moralinį jautrumą išugdyti y- 
ra, be abejo sunkiau, negu pa
klusnumas doktrinai”. Tačiau 
moralinis jautrumas stovi virš 
ideologinio sąmoningumo — 
žingsnis į moralinį jautrumą y- 
ra evoliucija aukštesnin žmogiš 
kūmo laipsnin.

Kavolis toliau tęsia savo 
straipsnį analizuodamas morali

I

Moksleivė ateitininkė vasaros sto
vykloje Kennebunkporte, Me., dar
belių pratybose “augina”’ gėlės.

Nuotr. G. Kijausko, S J.

nio impulso šaltinius ir būdus 
kaip jį pabudinti tokiu mastu, 
kad jis ateityje galėtų pakeisti 
kolektyvines ideologijas. Kavo
lio nuomone, “moralinį jautru
mą skatina tokie veiksniai kaip 
žmogiškosios egzistencijos ne- 
harmoningumo pajutimas, libe
ralinė religinė tradicija ir gal 
būt, gyvenimo būdas, kuriame 
jungiasi medžiaginė gerovė su 
aukštesniu išsimokslinimu. Kal
bant apie būdus moralinį jautru 
mą pabudint, Kavolis atkreipia 
dėmesį kad “pastaruoje metu,... 
pasirodė moralinio jautrumo žy 
mių jaunesniuose ateitininkuos- 
se.”

Neginčiju jo autentiškumo. 
Bet šis impulsas atrodo kilęs tik 
rui ne iš lietuviškos, bet iš ame
rikietiškos aplinkos, šitą mintį 
Kavolis vėliau plačiau išnarginė 
jo savo straipsny “Susitikimai 
su nepažįstamais draugais.”

Kavouo išvada yra, kad vie
nintelis dalykas kas lieka asme
niui dabartiniame ideologijų iš
sisėmimo amžiuje, yra “liudyti 
moralinį impulsą savyje ir pro
vokuoti jį visuose”. Tik žmonės, 
kurie sugeba šitą daryti, Kavo
lis aiškina, “dalyvauja šiandien 
vykstančiame moralinės evoliuci 
jos vyksme, palikę medžiuose 
gracingai besikarstančias bež
džiones (ir Clevelando idealis
tus bei Dievo sutemose Stasį Y- 
lą)”. Užbaigęs savo straipsnį ši 
tais, karčiais ir aštriais žodžiais, 
Kavolis ironiškai pradeda savo

antrą straipsnį “Susitikimai su organizacija geriausiai sugeba 
nepažįstamais draugais” citata išugdyti kolektyvinį moralinį im 
“aš tik neseniai sužinojau, kad pulsą. Kad moralinis impulsas 
yra lietuvių nefanatikų”.

Pažvelkim giliau į Kavolio da- 
leidimus. Kavolis, kaip ir visa 
eilė dabartinių sociologų ir kul
tūros filosofų, aiškina, kad mū
sų amžius yra ideologijos išsisė
mimo amžius. Pastaba yra dali
nai teisinga ta prasme, kad visa 
eilė ideologijų, kurios dominavo 
20 amžiaus istoriją, yra palaido 
tos ar miršta. Tačiau prieš da
rant bet kokias išvadas apie i- 
deologijas bendrai, reikia pašiū
rė i į ų ideologijų pagrindinius 
bruožus. Jei mes paimsim rusiš
ką komunizmą, vokišką naciz
mą, itališką fašizmą ir kitas ma 
žesnes ideologines organizaci
jas, kaip anglišką Union of Fa-j 
eis.s, Action Francaise ir net 
John Birch Society, mes pama
tysim, kad jos buvo totalitari- j 
nio pobūdžio, pagrįstos materia
listine ar rasistine pasaulėžiūra. 
Žiūrint iš dabarties prespekty- j 
vos, mes galim didžiuotis faktu, 
kad ateitininkų sąjūdžio svar
biausia istorinė reikšmė intelek- 
ualiniame gyvenime yra tame, 

kad ji buvo pirma ideologinė or
ganizacija, kurios pagrindas bu 
vo katalikiška humanistinė pa
saulėžiūra.
Kavolis bando įrodyti, kad yra 

kaž koks prieštarvimas tarp 
moralinio impulso ir deologi- 
nio sąmoningumo. Manau, kad; 
jokio prieštaravimo nėra. Meo-,'lig 
ogi ją reikia suprasti ne kaip ko-, giol yra aukoję šie asmenys; dr.

nebūtų iškreiptas, jis turi būti 
pagrįstas ideologija, kurios prin 
cipai yra krikščioniški.

Dvidešimtas amžius yra di
džiausios pažangos amžius. Va
karų pasaulyje žmonių medžią-: 
ginis lygis yra aukštesnis kaip 
bet kada istorijoje. Visame pa
saulyje vyksta ekonominė pa
žanga. Tačiau, dvidešimtas am
žius taip pat yra amžius pašau-1 je padėty, ideologijos reikšmė 
linių karų, koncentracijos stovy kyla.

Gabija Jouzapavičiūtė, “Ateities” žurnalo redakc jos narė, praveda 
pa nekesj moksleivių ateitininkų stovykloje Kennebunkport, Me.

Nuotrauka G,. Kijausko, S.J.

STUDENTŲ METRAŠTIS
Š.A.L.S.S. 1967 m. Metraščio nė New Havene. Jos rūpesčiu 

praktiškai visi galimi Metraščio 
pirkėjai toje kolonijoje tokiais 
ir patapo. New Ha venas yra vie 
nintelė lietuvių bendruomenė, 
kurioje visi susipratusieji, tiek 
senosios, tiek ir naujosios ateivi 
jos žmonės, Metraštį yra įsigi
ję ir tuo būdu parėmę studen
tų veikimą. Šitokia beveik neti
kėta reakcija Studentų sąjunga 
negali nesidžiaugti ir tuo pačiu 
negali nustoti tikėjimo, kad ir ki 
tos, gausingesnės lietuvių kolo 
nijos paseks newhaveniškių pa
vyzdžiu.

kią fasadinę doktriną ar kokią 
priblokšiančią dogmą, bet kaip i 
dėjinį įrankį, kuris jungia asme 

Į pis ^ų panašiomis pasaulėžiūro- 
' mis ir kuris padaro moralinius 
impulsus ir pergyvenimus reikš
mingesnius visuomeninėje plot
mėje. Kreipti visą dėmesį tiktai 
į moralinį impulsą ir manyti, 
kad jis kaip nors sujungs asme
nis, yra romatiška ir utopinė 
svajonė. Atskiras moralinis im
pulsas, kaip istorija rodo, nors 
ir autentiškas, gali būti neefek
tyvus.

Jei mes pažvelgsim į 19-to am 
žiaus Rusijos istoriją, mes ma
tysim aiškų pavyzdį pavienio 
moralinio impulso nepasiseki
mo. 19-to amžiaus antroje pusė
je Rusijoje buvo vadinamas “į 
liaudį” judėjimas, šimtai jaunų 
rusų studentų, pajutę tų laikų 
socialinę nelygybę ir valstiečių 

' skriaudas, ėjo į kaimus bandy
dami Rusijos valstiečius apšvies 
ti ir išjudinti juos iš apatijos. 
Tas studentų judėjimas turi dau 
panašumo į dabartinių amerikie 
Čių studentų žygius į Alabamą 

' ir Mississippi. 't ačiau rusų liau
dininkų moralinis jautrumas ir 
idealizmas neatnešė laukiamų 
vaisių: jis buvo spontaniškas ir 
neturėjo jokio organizacinio pa
grindo.

Vien tik moralinio impulso ne 
užtenka. Atskirų asmenų mora
liniai impulsai ne tik neturi pla
tesnės į akos į gyvenimą, bet 
taip pat gali bū .i klaidingi ir iš
kreipti. Kad moralinis impulsas 
turėtų į. akos gyvenime, jis tu-į 

iri būti kolektyvinis. Ideologinė | Jaunimo motorkados New Yorke baigmė — tautiniai šokiai.

Juozas Kazickas (New York) — 
100 dol., inž. Jz. Rasys (Bos
ton) ir Toronto Prisikėlimo pa
rapijos moterų draugija — po 
25 dol., dr. Grinienė ir p. Ku
činskas (Detroit) — po 10 dol., 
kun. Goras (New Haven) ir I. 
Sienkevičiūtė (Chicago) — po 3 
dol. Visiems ligšioliniems ir bū 
simiems Metraščio rėmėjams 
Studentų sąjunga nuoširdžiai dė 
koja; jų susipratimo demonstra 
vimą dosnumu smarkiai užgiria 
ir sau pačiai statosi pavyzdžiu. 

Metraštį beplatinant ypatin- Artesian Avė. Chicago, III. 606- ganas, liesdamas lietuvių
gai pasidarbavo Elona Vaišnie- 29 Jo kaina _ 2 dol

Nuotr. R. Kisieliaus

.1

f klų ir masinių žudynių. Žmoni 
, jos istorija nėra mačiusi tokio 
j masto žiaurumų ir gyvulišku- 
| mo kaip per paskutinius penkias 
dešimt metų. Žmonija negalės iš 
spręsti savo problemų, pasitikė 
dama tik mokslu ir savo jėgo
mis. Bet kokio atsakymo pagrin 
de turi būti krikščioniškumas. 
Dabartiniame sekulariniame ir 

| nužmogintame amžiuje uždavi
nys yra sunkus, gal ir izoliuo- 

! tam žmogui per sunkus. Šitokio-

Metraštį galima įsigyti šiuo nų °Mektu.
adresu: Algis Augaitis, 7343 S. 

je negali būti jokių nuolaidų, jo
kio pasitraukimo prieš svetimą i- 
deologiją, nes ten kur traukiama 
si, vietą užima priešinga ideolo
gija. Ši kova pasireiškia įvairiose 
srityse, bet stipriausiai —įvei
kiant praeities atgyvenas, tamsu 
buržuazinės ideologijos palikimą. 
Tai privačiasavininkiškos nuotai 
kos, veidmainiavimas savo sąži
nei, kolektyvui ir buržuazinis na 
cionalizmas. Šios atgyvenos pa
čios nenyksta. Prieš jas reikia ko
voti nuolatai.”

Štai okupuota, tačiau dar 
dirbanti ir kovojanti Lietuva. Jai 
mes turime padėti, su ja tad, mųj 
turime palaikyti ryšius. Nes be 
jų mes ne tiktai neatliksime sa
vo istorinės misijos, bet pakarsi
me savo egzistencijos šaknis. Ry
šiais su tauta mes duodame ir 
gauname gyvybines sultis.

Jų reikalingumu, tur būt, nie
kas neabejoja, tačiau jų pobūdis 
yra mūsų visuomenėje vis dar 
diskutuojamas. Tai yra geras 
ženklas. Tai yra gyvybės ženk
las. Būtų liūdna, jei šiuo klau
simu nebūtų nuomonių pasikei
timo, nes tai reikštų, kad susido
mėjimas gęstą, kad krašto reika 
lai mūsų visuomenei darosi toli
mi ir nebeįdomūs.

Tačiau mes turime taip pat 
aiškiai, nedviprasmiškai, bekom 
promisiniai laikytis tam tikrų 
principų, nes to reikalauja lietu
vių tautos nekintami, istoriniai 
interesai, ir būtent — lietuvių 
tauta turi teisę būt šeimininke 
savoje .žemėje ir be svetimųjų glo 
bos tvarkyti savo reikalus. Lais
vas lietuvis nepriklausomoje Lie 
tuvoje, štai mūsų didysis tikslas. 
Mes neturime jokios moralinės 
teisės nuo šio tikslo atsisakyti. 
Bet kurie kompromisai šiuo klau 
simu tėra politinė akrobatika, ku 
ri nesiderina su tautiniu orumu 
ir nei vienu coliu nepriartina mū 
sų prie Lietuvos. Kompromisai 
nėra reali politika, o yra reali i-’ 
liuzija. Šituo keliu eidami, mes 
patenkam pavojun pasidaryti vi
suomene su daugeliu idėjų, bet 

(Atkelta iš' 2 psl.)
atstumia nuo pozityvaus darbo. 
Neretai šitokios nuotaikos vyrau 
ja aukštų kompartijos pareigū
nų šeimose, kuriose, gal būt, ge
riau ir aiškiau, negu kur kitur, 
matyti skirtumas tarp gražių žo
džių ir realybės.

‘‘Mes nekenčiame skambių fra 
zių, mes norime patys gyventi, 
patys galvoti, patys atsakyti už 
savo poelgius”, štai, trumpai iš
reikšta, jaunųjų filosofija.

Mano paminėtas pesimizmas 
kartais pasuka žmogų ne į abejin 
gumą, o priešingai verčia jį su
simąstyti ir ieškoti gyvenime kaž 
ko gražesnio ir šviesesnio, tai y- 
ra tų elementų, kurių šiuolaiki
nis gyvenimas sunkiai tegali duo 

į ti. Kyla diskusijos apie žmogaus 
egzistenciją, jos prasmę, apie am 
žinąs vertybes. Neretai šis ke
lias veda į Bažnyčią, kurioje ieš
kantiems atsiveria, naujas, iki 
šiol nematytas pasaulis. Neuž
mirškime, kad tiktai maža jau
nimo dalelytė turi galimybę jau 
iš vaikystės dienų gauti religinį 
auklėjimą. Bažnyčiai yra atimta 
viena jos pagrindinių teisių t. y. 
mokymas, todėl šitas uždavinys 

į tenka šeimai. Religinės formaci- 
i jos stoka jaunųjų tarpe sudaro 
Bažnyčiai didelį rūpestį. Jos dar
bas, be atitinkamų teisių, su vis 
mažėjančiu dvasiškių skaičiumi, 
kuris tegali būti sunkiai ir tik da
linai papildomas, yra nepapras
tai sunkus. Bažnyčios šiandieni
niai rūpesčiai nėra materialinio 
pobūdžio, o liečia pačią klausi
mo esmę. Jai yra palikta forma, 
tačiau yra daroma viskas, kad 
toji forma liktų be turinio, kad 
Bažnyčia pasidarytų lyg tuščias 
kevalas ir ta, savo grynai išori
ne egzistencija, liudytų pasau
liui, jog sovietinė konstitucija ga 
rantuoja religinę laisvę, tačiau 
patys tikintieji, pasiekę aukštes
nį sąmoningumo laipsnį, yra jos 
atsisakę. Tuo labiau mus jaudi
na palyginti didelis tikinčiųjų 
skaičius, dvasiškių viešas ir ne
viešas pastoracinis darbas ir Baž 
nyčios tvirta laikysena, kuri iki i 
šiol nėra davusi nei vieno atskalą IDĖJOS, visuomene sifdau- 
lūno. Gal ir todėl ji yra rakštist geĮiu tiksių> fcet TIKSLO, 
sovietų akyse. Gal todėl, pasku-1
tiniu metu, sovietai deda pastan Ypatingai dabar, kada šių die
gas net ir Romoje suardyti baž- J14 įvykiai vis aiškiau rodo, jog 
nytinės organizacijos susiklausy- ^tautinės , nepriklausomybės, ir 
mą ir pakirsti jos moralinę jėgą. 
Būdingi yra tuo atžvilgiu Lietu
vos sovieto užsienio komisijos pir 
mininko Niunkos siūlymai page
rinti Lietuvos Bažnyčios padėtį 
ir santykius su Šventuoju Sostu, 
jei šis paskirtų savo atstovą Mas 
kvoje, suvaržytų Vatikano radi
jo veikimą ir sulikviduotų Pa
siuntinybę prieš Šv. Sosto ir Šv. 
Kazimiero kolegiją. Niunkos ėji
mas grubus, nes kiekvienam yra 
aišku, kad Romos atstovas Mask 
voje labai susilpnintų Lietuvos 
vyskupų padėtį ir neišvengiamai 
turėtų politinės reikšmės okupa
cijos pripažinimo klausime. Šito
kiu būdu yra bandoma pavergtos 
tautos suvaržytąją Bažnyčią pa
versti tarptautinės politikos mai.

Tuo pat metu kompartijos or- 
1 nuo

taikas, rašo: “Ideologinėje kovo-

k tautines nepfliklauĮsomybes ir 
Į žmogaus laisvės idėjos, dėl kurių 
mes taip ilgai kovojam, vis gi
liau skverbiasi į viso pasaulio 
žmonių sąmonę ir iššaukia so
vietinės imperijos konvulsijas. 
Štai kodėl yra svarbu, kad mes, 
palaikydami ryšius su kraštu, bū 
tume idėjiniai sąmoningi ir stip
rūs. Mes kovojame už savo kraš
to laisvę ne tiktai kaip lietuviai, 
bet taip pat kaip pasaulio pilie
čiai, kurie tiki, kad, tiktai atsta
čius žmogaus bei tautų teises, ga 
Įima bus sukurti teisingesnę ir 
geresnę ateitį. Iš šio idėjinio pa
stato negalime išimti nei vienos 
plytos, nes ji tada nustotų savo 
logikos ir tokiu būdu savo įtiki-1 
nančios jėgos.

i Tokioje dvasioje mes tegalime 
I palaikyti su kovojančia tauta re
zistencinius ryšius, kurie visur ir 
visuomet stiprintų jos pasiprieši
nimą, tvirtintų jos sąmoningu
mą ir remtų jos darbą. Ryšių 
dvasia turi būti nekintama, ta
čiau jų forma turi būti pritaikin
ta gyvenamam istoriniam mo
mentui. z

Šių metų reikšmė yra mums vi 
siems gerai suprantama. Tautos 
gyvenime, savos, garbingos ir se 
nos valstybės atstatymas yra pati 
gražiausia ir šviesiausia diena. 
Nepriklausomybės aktas yra ne
atšaukiamas žingsnis, ir todėl su 
daro mūsų istorijos kertinį akme 

i nį, ant kurio visos ateinančios 
|kartos turės toliau statyti mūsų 
krašto šviesesnę ateitį. Penkias
dešimt metų praėjo nuo tos die
nos, tačiau nėra kartos, kuri ne
būtų jutusi nepriklausomybės ak 
to įpareigojimo ir nebūtų, reika 
lui atėjus, sudėjusi labai didelių 
ir skaudžių aukų savo valstybės 
nepriklausomybei ginti ir jos idė 
jai tęsti. Dabar yra atėjusi mū
sų eilė. Vienintelis dalykas, ku
rio mes turime bijoti, yrą apvil
ti kovojančią lietuvių tautą.


	1968-09-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	1968-09-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	1968-09-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	1968-09-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004
	1968-09-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000005
	1968-09-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000006
	1968-09-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000007
	1968-09-21-PRIEDAS-DRAUGAS 00000008

