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Vlado Juodeikos knyga apie Karoli Marksą ir marksizmą

Tautos rūpestis — 
gyvybė ir kūryba

Istorija žino atsitikimų, kai 
anksčiau kuo nors pasižymėję vy
rai kritišku valstybei momentu 
būdavo pašaukdami prie valsty
bės vairo. Istorijoje yra taip pat 
ne kartą atsitikę, kad ramiai sau 
ūkininkaujantis generolas savo 
kraštui pavojaus valandą vėl pa
šaukiamas vadovauti karo jė
goms. Taip pat, ir galbūt daž
niausiai, atsitinka, kad pašauda
mi ne atskiri asmenys, o visa tau
ta. Taip buvo prieš 60 metų, ka
da mūsų krašto vyrai ir moterys 
buvo pašaukti prie ginklo tauti? 
nės laisvės ir valstybinės nepri
klausomybės kovai.

Pagarbiai prisimindami vals
tybės vyrus ir vadus, tautos au
kas ir gyvąją kovojančią tautą, 
mes sustojame prie išskirtinos 
tautos dalies — menininkų, kul
tūros nešėjų, kurie — pavojus ar 
nepavojus — yra pašaukti savo 
darbais liudyti tautos laisvę. 
Kiekvienas menininkas: muzikas, 
tapytojas, rašytojas ar kitoks, pa
čia savo prigimtimi yra pašauk
tas, Dievo malone pašauk
tas kurti, civil'zuoti, vesti savo 
tautą vis i aukštesni kultūros 
laipsni. Menininkui kultūros 
prasme tauta visuomet yra pavo
juje, kiekvienas laikmetis yra kri
zė, kiekvienas amžius yra skęs
tantis ir merdintis, iki jis, meni
ninkas, savo kūrybine galia pa
daro jj išsk’rtinu, atžymėtinu ir 
atmintinu.

Bet kokią sukakti minėdamas, 
žmogus grįžta i praeiti, atgal i 
pradžią, apžvelgia kelią, kuriuo 
eita, ir kliūtis, kurios nugalėtos; 
tuo labiau, minėdamas istorines 
savo tautos dienas. Taigi ir šian
dien žvelgiame i mūsų tautos 
pradžią ir matome, kad mūsų 
tauta jau gyvena tūkstantį me
tų! Gal daug'au. Jos tradicijos 
taip pat siekia tūkstanč'us metų. 
Nustembame, kartais nebetikim 

tuo. Kartais švenčių progomis 
mes džiaugiamės šimtmečių tra
dicijomis, kas visai natūralu, o 
kartais liūdime. Kad dabartis turi 
ryšį su praeitimi, fakto ne
paneigs nė mūsų priešai. Tačiau 
mums patiems daugiau negu aiš
ku, kad tasai ilgas ryšys yra dau
giau fizinis, kraujo ryšys, krašto 
istorija. Džiaugiamės, nes esame 
stipri, karų ir vargo užgrūdinta 
tauta, amžių išbandyta, pašauk
ta gyventi. O liūdime, kad būda
ma tūkstančio ar daugiau metų 
senumo tauta, toli gražu nevaidi
na pasaulyje tokio vaidmens, ko
kio reikalautų jos ’lgas amžius, 
skaudi patirtis ar istorinė garbė. 
Priešingai, mūsų tautos reikšmė 
tarptautinėje plotmėje maža, di
desnei pasaulio daliai net Lietu
vos vardas nebuvo plačiau žino
mas. O ta: atsitiko todėl, kad mū
sų tauta egzistavo ir laikėsi, kas 
yra nepaprastai svarbu, bet ne
kūrė, nekaupė meninių vertybių, 
neįvertino kūrybinio tautos geni- 
n i jaus, nestatė kultūrinio vaid
mens bent lygiomis su politin'u, 
nesudarė tinkamų sąlygų tautos 
menui tarpti. Tauta save įpras
mina ne vien fizine egzistencija, 
bet lygiai ir dvasine, kultūrine. 
Tautos reikšmė yra ties'ogiai pro- 
procinga kultūrinei pažangai. Ji 
apreiškia save kūrybos vaisiais, 
tai yra meninėmis vertybėmis. 
Tik menas daro laukini ar primi
tyvų žmogų c:vilizuotu, kultū
ringu, vertu žmonijos nariu. Var
gu ar primityvųjį gyvenimą ga
lima būtų laikyti gyvenimu 
mums suprantama prasme, grei
čiau tik egzistavimu. Todėl kūry
binės vertės mastu mūsų tautos 
kelias nėra labai ilgas ar labai 
vertas nepagrįsto pas'didžiavimo. 
Priešingai, mūsų praeitis kelia 
mums daug rūpesčių, uždeda mū
sų tautai ypatingų įsipareigojimų, 
žadina ir verčia dabartines kar
tas atsakingai kurti.

Nesmerkiame 'storijos, nei mū
sų tautos vadų. Kalbėti iš tolimos 
perspektyvos visada lengviau, 
nes, kaip sakoma "Po laiko kiek
vienas išmintingas”, tačiau ne
būtų gudru iš praeities nepasi
mokyti arba sąmoninga' nutylė
ti jos klaidas. Kada mes kritikuo
jame praeitį, prieš mus gyvenu
sias kartas, mes kritikuojame po
zityviai, broliškai, dažniausiai su 
atgaila, o tok'a kritika tikrai rei
kalinga ir naudinga. Kritikuoja
me, imame pavyzdžius, idant pa-
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Kiekvienoje pasaulėžiūroje randa
me svajonių, bet K. Markso pra
našystės beveik utopija (gr. u-ne ir 
topos-vieta), taigi mintys, neran
dančios tikrovės pritapti. Praėjusio 
amžiaus pirmoje pusėje pramonės 
kilimas, smulkaus žemės ūkio suny
kimas ir dramatiškas skurduomenės 
atsiradimas skatino K. Marksą ne
gerovių jieškoti ir būdų joms pa
šalinti. Jis kaltino vidurinį sluoks
nį — buržuaziją, nors jos tiksliai 
neaptaręs ir su kapitalistais sutapa
tinęs, dėl visų negerovių ir prole
tariato — skurduomenės atsiradi
mo. Tuo metu buvo daugelis vi
suomeninių sluoksnių, bet jis te
matė tik du, tarpusavyje kovojan

čius.
Jis nesitenkino tik ūkinių sąlygų 

aptarimu, paremtu nepagrįstais tei
giniais, bet stvėrėsi sukurti naują 
tikėjimą, savišką filosofiją ir ūkinę 
santvarką skurduomenei privilioti 
ir skatinti ją kovoti prieš išnaudo
tojus, valdančius gamybos priemo
nes. Jam terūpėjo įžiebti revoliuci
jas, kurios užsipliekstų visame pa
saulyje. XIX a. šios viltys nepasi

teisino. Tame amžiuje buvo daug 
neramumų, bet nė vienas nepatar- 
navo markiszmui įsigalėti. Tik XX 
a. dygo marksizmo daigai Rusijoje 
ir Kinijoje. Komunistų partijos ėmė 
ugdyti socializmą, atšlijusį nuo ko
munizmo, kuriam jau nebūtina stip
ri valstybė ir jos priespauda. Ko
munistams būtina stipri valstybė ne 
tik kraštuose tvarkai palaikyti, prie
spaudai įgyvendinti, bet svetur da

ryti išorinį ir vidinį nuolatinį 
spaudimą, besiekiant pasaulinės re
voliucijos.

Tiesa, komunistai ir socialistai 
yra suskilę, bet kova tebevyksta su 
jų priešais. Ši kova iš esmės ski

riasi nuo buvusių tarp Persijos ir 
Asirijos, Romos ir Kartagenos, Habs-

tys nepadarytume tokių ar pana
šių klaidų. Kalbėdami apie mūsų 
karalių ar kunigaikščių gadynę, 
neretai mes juokiamės iš jų, kad 
jie tik kariavo, grobė žemes, skal
dėsi, silpnino vieni kitus, kaip ir 
dabar, nesirūpino švietimu ir 
kultūra, neįvedė bendros kalbos, 
nebuvo tautiškai sus'pratę, ne
statė miestų, nesteigė mokyklų ar 
universitetų, kvietė iš kitų kraštų 
pirklius, amatininkus, žydus ir 
totorius, bet nekvietė mokslo ir 
meno atstovų, ir taip be galo. 
Žodžiu — buvo galingi, o gyve
no kaip laukiniai, be jokios tau
tinės ambicijos ateitin — pajėgė 
užkariauti, bet nepajėgė išlaikyti, 
apšviesti, sulietuvinti. Trumpai 
— neturėjo ateities perspektyvos. 
O neturėjo ambicijos todėl, kad 
neturėjo mokslo, buvo beraščiai, 
nepaž no istorijos. Ar tokia kriti-

(Nukelta į 2 psl.).

Povilas Puzinas (1907-1967) Laivai (aliejus)

Čia matomo paveikslo originalas dabar yra National Coi- 
lection of Fine Arts, Smithsonian Institution, Washing- 
ton, D. C., nuosavybė. Lietuvio dailininko paveikslas 
Amerikos valstybinėje dailės kolekcijoje yra džiugi nau
jiena mums visiems. Kad dailininkui Povilui Puzlnul mi
rus, puiki jo tapyba nebuvo primiršta, o kaip tik iškel
ta, didžiausių nuopelnų čia turi dailininko našlė Austrą 
Puzinienė. Ji savo kaštu ir savo rūpesčiu, pasiekdama 
net Japoniją, išleido visais atžvilgiais reprezentacinę sa
vo vyro ir jo dailės darbų monografiją. Parodytas minė
tų institucijų vadovams Washingtone, toks leidinys at
kreipė jų dėmesj i pomirtinį Povilo Puztno tapybos pali

kimą. Monografijos dėka buvo parinktas paveikslas “Lai
vai”. Sis faktas rodo, kiek lietuvių meno pasauliniam 
garsui gali turėti reikšmės profesionaliai paruošta, aukšto 
kultūrinio lygio monografija. Kai metų metais mūsų pi
nigingosios institucijos vis pritrūksta pinigo jau paruoš
tos M. K. Čiurlionio monografijos anglų kalba išleidi
mo parėmimui, tai našlės skatikas Povilo Puzino atveju 
padarė daugiau, negu bendruomeninių mecenatų posė
džiai M. K. Čiurlionio atveju. Šiuo pomirtiniu dailininko 
Povilo Puzino laimėjimu džiaugiamės ir dėkojame už 
visus rūpesčius Austrai Puzinienei.

burgu ir Burbonų, III Reicho ir 
Vakariečių, kai buvo siekiama pa
saulio dalinio užvaldymo. Komunis
tai siekia visame pasaulyje viešpa
tauti. Kiekvienas esame kovos lau
ke. Tam kovos laukui .pažinti ypač 
patarnauja Vlado Juodeikos veika

las “Didžioji iliuzija”.

Veikalo apimtis

Keistu sutapimu Vilniuje 1976 
m. išleista B. Kuzmicko “Šiuolaiki
nė katalikiškoji filosofija”, kritinė 
apybraiža, kai Portlando universite
to profesorius dr. V. Juodeika pa
sirūpino išleisti marksizmo kritikos 
veikalą “Didžioji iliuzija”. Harvard 

University Press 1976 m. išleido 

panašaus pavadinimo Adam B. 
Ulam knygą “Ideologies and Illu- 
sions”, liečiančią marksizmą, bet vi
sai skirtingoje plotmėje.

Ką gi reiškia žodis “iliuzija” (lot. 
illusio, pranc. illusion)?. Jis turi dvi 
reikšmes: a. jutimų apgaulė, kurią 
sukelia iškreiptas tikrovės suvoki
mas ir b. nepagrįsta viltis, neįvyk
doma svajonė. To žodžio antroji 
reikšmė visai atitinka utopijos pras
mę. Žodžio reikšmės yra skirtingos. 
Sunku pasakyti, kurią reikšmę pa
sirinktų veikalų autoriai.

Portlando universitete, Oregone, 
autorius dėstė marksizmo teoriją, 
Sovietų ūkio teoriją ir praktiką. Tų 
dalykų ilgametės studijos pateikia
mos lietuviams skaitytojams. Pir
mąjį klausimą gvildena “Didžiojo
je iliuzijoje”, kurios antroje antraš

tėje pažymėta “Marksizmas teorijo
je ir tikrovėje”. Knygos turinyje ap

tariama tik “Marksizmo teorija”, 
bet daroma ir jos kritika. Kitoje 
knygoje bus aptariama “Sovietų 
ūkio teorija ir praktika”. Šių kny

gų visai yra skirtinga apimtis, nors 
jas sieja Sovietuose jau gerokai ap
karpyta marksizmo teorija.

Autorius pratartyje teigia: 
“Marksistinis mūsų tautos nužmo

ginimas yra pasiekęs pašėlimo vir
šūnę. Trečdaliui pasaulio marksiz

mas yra tapęs privaloma religija... 
Nesidomėti marksizmu ir nekovoti 
ideologinėje plotmėje šiais mūsų 
tautai lemtingais laikais būtų ne
pateisinamas apsileidimas” (8 p.).

Autorius tariasi siekiąs kuklaus 
tikslo “pateikti kiek galima daugiai 
informacijos šiuo aktualiu klausi
amų” (8 p.). Šis tikslas tesėtas, nes 
sklaidyta milžiniška literatūra, lie
čianti K. Marksą ir jo teorijas. Tai 
pirmas tos srities ir tokios apimties 
darbas lietuvių kalba. Kai kurie jo 
skyriai reikalauja tinkamo ūkio 

mokslų teorinio ir filosofinio pasi
ruošimo suprasti marksizmo teori

nes painiavas.

Daugiau trečdalis knygos skirtas 

K. Markso gyvenimui, pasaulėžiū
rai ir- veiklai nušviesti. Kitoje kny
gos dalyje ryškinamas dialektinis 
materializmas, ekonomikos, politi
kos, religijos, vertybių sąrangos ir 
socializmo problematikos klausimai.

Knygos įvade nurodoma, kad K. 
Markso veikalai, “parašyti nesklan

džia kalba, nepasižymintys intelek
tualiniu patrauklumu” (23 p.), su

laukė skaitytotojų dėmesio. Kodėl? 

Autorius ten pat atsako, kad visa 
lėmė “ekonominės aplinkybės, kai 

darbininkų sąjūdžio dalis buvo pri
ėmusi Markso teorijas” (23 p.). 

Ekonomines sąlygas užsiminė, bet 
jų nepakedeno ir K. Marksą palei
do tuštumoje. O Marksas ypač ste
bėjo Anglijos XIX a. pirmosios pu
sės ūkinę raidą ir darė apibendri
nančias išvadas. Todėl jis tematė 
besikuriančios pramonės sukurtą 
proletariatą, jam skyrė revoliucinį 

vaidmenį, nes nematė ir nenorėjo 
matyti kaimo varguomenės.

Veikale pasigendama ir ano me
to pasaulėžiūrinės raidos apta

rimo, nes autorius tenkinosi tik įvai
rių socialistinių ir visuomeninių 
krypsnių aptarimu, net juos suta

patino.
Veikale pasigendama ir nuosek

lesnio K. Markso raštijos aptarimo, 
nes eiliniam skaitytojui, nesusipa- 
žinus'iam su Markso veikalais, sun
ku susigaudyti, kas ir kiek lėmė.

Markso būdas

Skirsnyje “Jvado vietoje” (15-23 
p.), kuris galėjo būti praleistas, nes 
pasižymi pasikartojimu ir priešin
gybėmis, keliose vietose kartojama, 
kad jis buvęs prastas kalbėtojas: 
“Marksas nebuvo populiarus kal
bėtojas” (15 p.). Sakinį praleidus 

teigiama: “Marksas nebuvo ugnin
gas kalbėtojas”.- Panašių pasikar
tojimų užtinkame, kalbant apie 

Markso žydišką kilmę ar aptariant 
jo įvairių sričių samprotavimus. r

Bet yra ir blogesnių autoriaus 
prieštaravimų. Štai keli pavyzdžiai. 

Tvirtinama: “Marksas neturėjo va
do savybių” (15 p.), bet kitame 
puslapyje randame jau priešingą 
teiginį: “Jis tampa dabar vyriausiu 
vadu, kuris veda proletariatą i ne
išvengiamą, pačios istorijos lemtą 
pergalę” (16 p.).

Arba vėl: "Atmesdamas visus 
aukštuosius idealus, jis betgi pali

ko vieną: tai teisingumą” (16 p.), 
tačiau tame pat puslapyje randame: 
“Marksas nesvarsto nei moralinių, 
nei teisingumo principų”. Tęski
me kalbą apie moralę. Ten pat tvir

tinama: “Jis skelbia naują morali
nio gyvenimo formą”. Kitame pus
lapyje sakoma: “Jis pats nekalba 
apie moralinį kilnumą”. Toliau tei
giama: “Marksą erzino bet koks ne
moralumas ir jam nepatiko Engel
so palaidas gyvenimas su meiluže” 
(69 p.). Du lapus pravertus, ran
dame dar griežtesni tvirtinimą: 
“Marksas laikėsi buržuazinių mo
ralės normų ir niekad nepritarė sa
vo draugo laisvai meilei su Mary 
Bums” (73 p.). O vėliau vėl viskas 
suniekinama: "Jokie moralės prin
cipai jam neegzistavo... Marksas bu
vo piktas, impulsyvus, nevaldąs sa
vo aistrų ir nepripažįstąs dorovės 
principų” (130 p.).

Autorius nepagailėjo teiginių pa
vaizduoti Markso prieštaringą ir 
nepatrauklų būdą. Bent trumpai 
paklaidžiokime po prieštarybių lau
ką: “Kaip tėvas ir vyras, Marksas, 

nežiūrint saiVo audringo ir nesuval
domo būdo, yra maloniausias ir 
švelniausias žmogus (38 p.), “Svar
biausias jo būdo bruožas yra neri
botas garbės troškimas ir aistrin
gas noras valdyti” (39 p.), “Mark
sas buvo gudrus ir suktas politinis 
strategas (...). Jis buvo šiurkštus, 
užgaulus, netolerantiškas” (40 p.).

Pats autorius dafr prideda: "Niek
šybė kažkaip buvo suaugusi su 
Markso asmeniu, niekšybė buvo ne
atskiriama jo asmenybės dalis” (47 
p.) ir "Markso asmenybė buvo dve
jopa: jis galėjo būti švelnus kaip 
angelas ir piktas kaip velnias, ci
niškas priešams ir malonus savie
siems, ramus ir susivaldąs ar aud
ringas ir karštagalvis. Jis galėjo 
plūsti, keiktis ir šaukti, bet jis tuoj 
nutildavo, kai Elenutė (tarnaitė, G. 
G.) įeidavo į kambarį” (51 p.). Ir 
vėl: “Marksas turėjo du veidus...” 

(53 p.), “Marksas tikras genijus, 
bet kaip ir genijų dauguma jis buvo 
neurastenikas, o temperamentas pa
ranoiko” (54 p.). Galimas dalykas 
jo nervai buvo pakrikę dėl darbo 

įtampos, bet reikia įrodyti buvus 
paranoiku (gr. paranoja — bepro
tybė, lėta psichinė liga).

Tarkime K. Marksą nebuvus kil

naus būdo. Bet tai teturi mažą ry
šį su jo visa veikla.

Negaliu pritarti autoriaus teigi
mui: "Marksas turėjo silpną valią. 
Per visą gyvenimą Marksas dažnai 

parodyavo užsispyrimą, kas pa
prastai yra vaikiškumo pažymys, 
bet jis niekad nepasižymėjo valios 
stiprumu, ištverme ir charakterio 
kilnumu bei brandumu” (236 p.). 

K. Marksas buvo didelis skurdžius, 
ilgai Londone gyvenęs su penkių 
asmenų šeima dviejuose apleistuo-

(Nukelta į 2 psl.).
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se kambarėliuose, įvairių negandų 
ir ligų persekiojamas ištvermingai 
tęsė užsimotą darbą. Ar tas jo dar
bas mums patinka, tai jau kitas rei
kalas. Jei autorius būtų žvelgęs j 
valios ir užsispyrimo aptartis, ne
būtų padaręs tokios išvados.

'Autorius pateikia K. Markso 
1867 m. rašyto laiško, skirto bičiu
liui S. Meyer, ištrauką: "... savo 
darbui užbaigti aš paaukojau svei
katą, laimę ir šeimą... Aš juokiuo
si iš vadinamų “praktiškų” žmo
nių ir jų išminties. Jei kas nori 
būti jaučiu, jis gali atsukti nuga
rą visoms žmonių kančioms ir rū
pintis tik savo kailiu” (55 p.).

Nejieškokime jo veiklos skatina
mųjų priežasčių ir pagrindų, ne
aptarkime jo vienu ar kitu vardu, 
bet pripažinkime jj turėjus valios 
tęsėti iki išsisėmimo.

Biografijos bruožai

V. Juodeika pasižymi dideliu 
kruopštumu rinkti medžiagą apie 
K. Markso gyvenimo raidą, bet pa
sigendama tvarkos jai surikiuoti. Jei 
autorius būtų laikęsis tvarkos K. 
Markso gyvenimo raidai aptarti, bū
tų išvengęs pasikartoj imu apie jo 
pasaulėžiūros susiklostymą ir išei
vijos meto veiklą.

Štai biografinėje apybraižoje (I 
skyrius, 2 poskyris) kalbama apie 
K. Marksą — jaunąjį hegelininką, 
o II skyrius pašvenčiamas pasaulė
žiūros klausimams aptarti ir Hėge
lio filosofijai gvildenti. Ten paten
ka ir skirtingų pažiūrų hegelinin- 
kai: Hessas, Feurbachas, Straussas, 
Baueris, Ruge ir net Stimeris, bet 
nė vieno veikėjo nepažymėtas gy
venimo metas.

Tą patį galima pasakyti ir apie 
anarchistus, aptartus I sk. 4 posk. 
ir II sk. 4 posk.

Jei jau užsiminė utopinį socialis
tą R. Oweną, tekstilės įmonės New 
Lanarke, o ne Nevv Lunark, kaip 
veikale nurodyta, savininką, turėjo 
prisiminti ir jo nepavykusius socia
listinius bandymus, ypač New 
Harmony naujokyną JAV, Indianos 
valstijoje. Juk tai buvo nepaprastai 
įdomus ūkinis bandymas sukurti 
savotišką ūkinę bendruomenę.

Veikale neapvaldyta medžiaga ir 
K. Markso gyvenimui nušviesti. 
Biografinėje apybraižoje po studen
tavimo K. Marksas tuojau patenka 
į Londoną, nors iš tikro kurį metą 
jis buvo iš vieno krašto j kitą tre
miamas Europos žemyne. Tiesa, 
sunkūs K. Markso bandymo metai 
minimi III poskyryje, kuriame su
telkta daug įvairios medžiagos, susi
jusios su jo veikla. Ten randame 
jo literatūrinę veiklą, ginčus, nesu
tarimus, tremtinio nedalią, juokin
gą dvikovą, K. Markso bendradar
biavimą amerikietiškoje spaudoje ir 
net Komunistų manifestą. Tokia 
mišrainė gali tikti bet kurios kitos 
srities knygai, bet ne moksliniam 
veikalui, turinčiam paklusti nuosek
liam ir darniam minčių dėstymui.

Autorius prikaišioja, kad K. 
Marksas buvo didelis skurdžius, ir 
gyvenęs iš svetimųjų paramos. Jis 
nenorėjęs susirasti darbo pragyve
nimui, "... nes tikėjo dirbąs daug 
svarbesnį darbą ir turįs atlikti aukš
tą, jam likimo skirtą misiją. Dėl 
to skurdas ir vargas niekad neap- 
leisdavo Markso namų” (53 p.).

Galima tikėti teigimu: “Nei 
Marksas nei Jenny (jo žmona, G. 
G.) nebuvo taupūs ir neturėjo ma
žiausio pinigų vertės supratimo. 
Tai buvo didelė jų šeimos trage
dija, kuri lydėjo visą jų gyvenimą 
(29 p.). Autorius vėl, pakartotinai 
priminęs K. Markso šeimos skurdą, 
teigia: “Elenutė pasidarė faktiška 
šeimininkė. Savo tvarkingumu ji

Lietuvos diplomatai nepriklausomo gyvenimo pradžioje. Sėdi iš kairės į dešinę: Br. Balutis, D. Zaunius, T. Naru
ševičius, E. Galvanauskas, J.Baltrušaitis, P. Klimas, O. V. Milašius. Stovi Iš kairės į dešinę: V. Cemeckis, K. 
Bizauskas, J. Aukštuolis, J. Vailokaitis, M. Avietėnaitė, V. Sidzikauskas, prof. Ig. Jonynas, R. Karuža, Ignas Šei
nius. (Nuotr. iš Broniaus Kviklio archyvo)

patiko bohemiškam Marksui ir jo 
aristokratiškai žmonai. Ne motina, 
o ji valdė neklaužadas vaikus” 
(61 p.).

Apie “tvarkingumą” K. Markso 
bute bylojarfia, pasirėmus Prūsijos 
seklio rašytu pranešimu: “Viskas 
sulaužyta, skarmaliuota ir sudras
kyta, viskas padengta centimetro 
storumo dulkių sluoksniu, ir di
džiausia netvarka viešpatauja vi
sur” (38 p.).

Ir kitiems K. Markso bruožams 
ir jo gyvenimo būdui aptarti ne
trūksta prieštaravimų. Anglų so
cialistų sąjūdžio steigėjas H. M. 
Hyndmanas teigia: “Jis (Marksas) 
parodė ne tik karštą temperamen
tą, bet ir puikų anglų kalbos mo
kėjimą” (90 p.). V. Juodeika iš
našoje pažymi: “Tai neužtarnautas 
komplimentas. Arčiau Marksą pa
žinojusieji sako, kad jo anglų kal
ba buvo silpnoka ir joje atsispin
dėjo vokiškas stilius” (90 p.). Kas 
tie, geriau K. Marksą pažinę, auto
rius nenurodo.

K. Markso asmeniui pažinti skir
ta net 252 psl., taigi daugiau treč
dalis knygos, nors autorius užsibrė
žė aptarti marksizmą teorijoje. Pa
skendimas mažmožiuose, gausi ša
lutinė medžiaga, prieštaravimai pa
liko dėmes.

Markso neapykanta žydams

Autorius dažnokai (24-26, 40, 50, 
67, 242-251, 491 psl.) mini K. Mark
so žydišką kilmę ir aptaria jo ne
apykantą žydams. Daugelis Vokie
tijos komunistų ir socialistų bu
vo žydiškos kilmės, bet tik K. Mark
sas stojo atviron kovon prieš žydų 
tautą. Ar tik todėl, kad jis buvo

Žiema pamiškėje

tikrovės. Juk ne visi žydai, nors ir 
gainiojami siekimo praturtėti, buvo 
turtuoliai.

Šiuo atveju, man atrodo, K. 
Markso neapykantos žydams nerei
kia jieškoti antgamtinėje žydų tau
tos paskirtyje, jos netesėjime, bet 
siekime panaikinti socialinę san
tvarką, besiremiančią savinauda pa
keisti žmogaus prigimtį. Deja, ko- 
munįptai, sukūrę savo santvarką, 
pasiekę išsivysčiusio socializmo pa
kopą, nepakeitė žmogaus prigimties, 
nepanaikino savinaudos, bet sukūrė 
kitas visuomenines negeroves. K. 
Marksas, lyg vaikas, tikėjo, kad, 
pakeitus visuomeninę santvarką, 
pakitęs ir žmogaus prigimtis. Čia ir 
glūdi pati didžiausia K. Markso te
orijų klaida.

Ūkio veiksnys

K. Marksas ir F. Engelsas, pasi
rėmę ūkiniu Veiksniu, sukūrė pa
saulėžiūrą, siekiančią visuotinio per
versmo. V. Juodeika, išsamiai stu
dijavęs marksizmo pagrindus, nu
rodęs minėtų autorių pasaulėžiūri
nius pirmtakus (18 p.), nepanūdo 
pajieškoti ankstesniųjų ištakų.

Ūkiniu veiksniu domėjosi kinų 
išminčiai Konfucijus (VI ir V a. pr. 
Kr.) ir jo vaikaitis Mencijus (IVa. 
pr. Kr.). Jie nurodė, kad skurdas 
yra neramumų ir visuomeni
nės santvarkos pakrikimo priežastis. 
Jų nuomone, nuo ūkinės būklės pri
klauso politinė tvarka ir net religi
nis nusiteikimas. Konfucijus “Trijų 
laipsnių įstatyme” nurodė, kad ūkio 
sąlygos apsprendžia politinį ir doro
vinį susiklostymą.

Indas Buda “Indijos šventojoje 
knygoje“ plačiai aptarė ūkio tvar
kymą, nes “badas ir meilė yra pa
saulio istorijos ašis”.

Graikas Tukididas “Peloponeso 
karo istorijoje” nurodė gamybos, 
prekybos, turto susitelkimo įtaką į 
miestų augimą, politinę ir visuome
ninę raidą.

Vėlyvame Romos imperijos tarps
nyje Cicero, Salustas, Titas Livijus, 
Seneca, Ammianus Marcelinus, Var- 
ro, Lucrecijus, Cato, Tacitas, Pli- 
nijus ir kiti plačiai aptarė ūkio įta
ką visuomeninei ir istorinei raidai. 
Juk Plinijus pranašavo ir Romos 
imperijos sunykimą: “Latifundia 
perdire Italiam, jam vero et pro- 
vincias” —didieji ūkiai pražudys 
Italiją ir jos provincijas.

Viduramžiais ir Naujaisiais lai
kais retas autorius nejieškojo ūkio 
ir politinės raidos sąsajos. Daugelis 
XVIII a. rašytojų jau darė tiesio
ginę įtaką į K. Markso veikalus, ku
riuose šis bandė ryškinti visišką 
žmogaus priklausomybę nuo gamy
bos priemonių. Taip atsirado ma
terialistinė pasaulėžiūra, besire
mianti ne sąlygine, o viską lemian
čia ūkine įtaka.

Ir materialistinės pasaulėžiū
ros kūrėjas buvo ne Holbachas,* bet 
Marsilijus Paduvietis (XIII-XIV a.), 
buvęs Paryžiaus universiteto rekto
rius, veikale “Defensor Paeis” gy
nęs imperatorių Liudviką Bavarie- 
tį ir grindęs tikėjimo materialistinę 
sampratą. Tuo pat keliu ėjo N. 
Machiavelli ir P. Bayle veikale Pen- 
sees divers, Paris, 1704, 266, 272 p.

krikštytas protestantas, žydu pra
vardžiuotas ir norėjęs tapti vokie
čiu? Daugelis šviesuolių žydų ne
apkentė savo tautos, bet tik K. 
Marksas niekino savo kraujo pirm
takus.

Autorius pateikia sulesiotą iš
trauką iš K. Markso raštų (247 p.), 
nenurodydamas šaltinio, žydams 
suniekinti, lyg A. de Gobineau, H. 
S. Chamberlaino ar nacių 'raštuo
se. K. Marksas suniekinęs pinigus 
—vienintelį Izraelio dievą, nepri

pažįstantį kitų dievų, meta šešė
lį ir krikščionybei: “Žydai išsilais
vino žydišku būdu. Jie ne tik pa
naudojo pinigų įtaką, bet per pi
nigus jie tapo pasaulio galybe, nes 
žydiškoji dvasia tapo tikroviškąja 
krikščioniškųjų tautų dvasia. Žy
dai išsilaisvino iki tam tikro laips
nio, kai krikščionys tapo žydais” 
(Zur Judenfrage angliškame verti
me “A world vvithout Jews”, N.Y., 
1959, 38 p.).

Visa tai nė atsitiktina. Viduram
žių pabaigoje,kai Bažnyčios kano
nų žinovai tvarkė ūkinius santy
kius, remdamiesi doroviniais pra
dais, nustatė prekių vertę, teisingą 
kainą ir draudė palūkanas, žydai 
stovėjo už šio draudimo sienos ir 
buvo to meto kapitalistinės dvasios 
nešėjais. Protestantizmas minėtą 
sieną sugriovė ir savinaudai pravė
rė duris. Auksinį Veršį vis labiau 
ir visi krikščionys ėmė garbinti. Ir 
tuo metu pasaulyje išsisklaidę žydai 
buvo sumanesni įvairiomis progo
mis pasinaudoti ir praturtėti.

Žydų tautos sutapatinimas su 
krikščionimis, kai jų veikla rėmėsi 
savinauda, paskatinusia laisvas var
žybas, vertė K. Marksą atšlyti nuo

Nuotrauka Algirdo Grigaičio (Nukelta j 4 psl.)

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 puslapio)

ka teisinga? Vargu. Svarbiausias 
žmogaus, kaip ir tautos, rūpestis 
yra gyvybė. Ir tik antroji svarbu
mu pareiga yra kūryba, menas. 
Kada nėra pavojaus gyvybei, 
žmogus atsideda kūrybai. Taip 
buvo ir mūsų senovėje: pirma rei
kėjo išsaugoti gyvybę, išnešti 
ją, kaip ugnį, iš audros, iš užge
simo pavojaus, o tasai rūpestis 
ano meto sąlygomis truko šimt
mečius; tautai ir tautos vadams 
grobuoniškame ir žvėriškame 
periode nebuvo laiko, o gal ir 
prasmės, užsiimti kūryba.

Gerai pažindami civilizacijos ir 
kultūros istoriją, teigiamai įver
tindami mūsų protėvių išsilaiky
mo pastangas, mes norom neno
rom atsirandame panašioje pa
dėtyje kaip mūsų protėviai. 
Nepamanykime, kad tai labai 
jau keista. Ir nemanykime, kad 
dvidešimtasis amžius išlikimo 
prasme labai jau skiriasi nuo, 
pavyzdžiui, tryliktojo šimtmečio. 
Štai mūsų pačių dabarties vaiz
das: 1938 m. lenkų ultimatumas,
1939 m. Klaipėdos praradimas,
1940 m. rusai užima Lietuvą,
1941 m. vokiečiai ateina, 1944 
vėl rusai okupuoja, tada partiza
niniai karai, vergija... Pirmojo 
karo laiku vėl mūsų tauta eina i* 
rankų į rankas, kol viskas vaini
kuojama laisvės ir nepriklauso
mybės kovomis. Palyginkim šį 
laikotarpį su laikotarpiu prieš 
700 metų ir pamatysime, kad 
skirtumas nėra didelis. Prof. Z. 
Ivinskis suskaičiavo, kad tuo lai
ku Lietuvą užpuldavo nuo 50 iki 
70 kartų per metus tai kryžiuo
čiai, tai kalavijuočiai, tai lenkai, 
gudai, tai mozūrai, tai papras
čiausios ginkluotos gaujos, atsi
radusios nežinia iš kur. Kaip 
žmogus — vadas ar eilinis — ga
lėjo kurti, kada jis dierias ir nak
tis turėjo stovėti su kuoka ar kar
du prie savo namų slenksčio, sau
godamas žmoną, vaikus ir turtą?

Nei tautai, nei jos kartoms nė
ra užbaigto darbo, nėra atliktų 
pareigų, nėra nieko nereikalau
jančio laikotarpio. Kiekviena e- 
pOcha stato reikalavimus nė kiek 
ne lengvesnius už praėjusius. Ką 
menininkas kuria šiandien, žiū
rint tryliktojo šimtmečio akimis, 
gal būtų ir daug, tačiau, matuo
jant mūsų amžiaus skale, nedaug. 
Kai praeis šimtas, penki ar sep
tyni šimtai metų, o jie garantuo
tai praeis, kaip tada lietuviai gal
vos apie mūsų erą? Daug ar ma
žai padarėme? Ar visiškai nieko? 
Ar jie lygiai taip kritikuos mus, 
kaip mes dabar kritikuojame 
Mindaugą, Gediminą ar Vy
tautą? Ar mūsų menas ir apla
mai kultūra jau yra pasiekusi to
kį laipsnį ar tokius laimėjimus, 
kad ateities kartos didžiuosis, 
mus girs ir dės vainikus ant mū
sų laikmečio? Būtų lengvabūdiš
ka taip galvoti. Ateitis ras šim
tus klaidų ir priekaištų: ką turė
jome padaryti, bet nepadarėme. 
Ką galėjome, bet nepadarė
me. Aš kartais pagalvoju, kad 
ateitis gali mus kaltinti net tuo, 
kuo mes negyvename, apie ką 
mes net nepagalvojame, ko vi
sai nesirengiame daryti, nes to 
mūsų sąmonėje nėra. O kad atei
tis kaltins dabartį, netenka abe
joti. Daug ką istorija žino, bet to
kio atsitikimo, kad vaikai nekri
tikuotų savo tėvų, tikriausiai ne
žino.

Iš pasakytų minčių aiškėja, 
kad tauta ir jos epocha visuomet 
yra krizėje, visuomet gyvena sun
kų pereinamąjį laikotarpį, reika
laujantį nepaprasto kūrybinių 
pajėgų sutelkimo ir savęs atsiža
dėjimo. Kas drįstų pasakyti, kad 
šiandieną nėra tokios tautinės ar 
kultūrinės krizės? Nesvarbu kur: 
tautoje ten, ar išeivijoje čia. Kas 
išdrįs pasakyti, kad šiandien ge
riau, negu buvo vakar? Niekas 
taip pasakyti nedrįstų. Dabar su
stokime ir pagalvokime sekundę, 
kada nebuvo pavojaus, krizės ar 

kritiško mūsų tautai momento? 
Kada mes galėjome ramiai gy
venti, svajoti ir kurti? Kada? Aš 
nežinau. Jei kas primintų nepri
klausomybės laikotarpį, aš atsa
kyčiau: gražus buvo laikas, bet 
tautos mastu per trumpas, kad 
užtikrintų ateitį. Tai buvo pir
mas bičių pavasaris tuščiame 
kultūros avily — nešėm medų, 
bet nepasinaudojom.

Kūrybinė dovana iš Dievo 
malonės yra menininko pašauki
mas visam gyvenimui — neat
šaukiamas. Garbingas ir sunkus, 
pasiaukojantis, dažnai asmeniš
kai tragiškas, tačiau visuomet kil
nus. Vieną kartą pašauktas, me
nininkas tapyba, muzika, daina
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ar žodžiu veda tautą iš nepaži
nimo į pažinimą, iš beprasmiš
kos padėties į kūrybinę prasmę. 
Niekada neišsižada ir neatsisako, 
nes tokio pašaukimo atsisakymas 
būtų jau savęs kaip menininko 
paneigimas. Tiesa, reikia kritiš
kai vertinti praeitį, bet daug ver
čiau yra kritiškai žvelgti į dabar
tį, ją suprasti, rasti savo vietą jo
je, nuolatos tobulėti, naujais kū
riniais praturtinti savo laikmetį, 
o svarbiausia — savo tautos idea
lą kelti aukščiau savo asmens. Ir 
bus visai ateičiai nauda ir garbė. 
Tad dirbkime daugiaul Ir dirb
kime geriau!

Anatolijus Kairys

(Žodis, tartas 1978. II. 10 d., 
atidarant M.K. Čiurlionio galeri
jos kolekcijos rinktinę parodą 
Jaunimo centre, Chicagoje, Vasa
rio 16-sios proga).
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Vai. antr. 1-4 popiet ir ketv. 5-7 vak. 
Ofiso tel. 776-2880, rezid. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS

Adresas 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR 6-6617
Ofiso vai.: pirm, ir ketv. 1:00 ligi 3:00 v. p.p.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir moterų ligos 

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: pirm., antr., treč. ir penkt. nuo2- 
4 vai. ir 6-8 v. vak. šešt. 2-4 p. p. ir kitu laiku 
susitarus

Ofiso tei. HE 4-2123, namų GI 8-6195

DR. V. TUMAS0NIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. ir penktad. 2-5 ir 
6-7 — iš anksto susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446
DR. F. C. VVINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 71st Street

Vai.: 1-6 vai. popiet. Treč. ir šešt. pagal 
susitarimą

Ofiso tel. 586-3166; namų 636-4850
DR. PETRAS ŽLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6234 So. Narragansett Avenue

Vai.: pirm., antr.,ketv. ir penkt.: 2-7, šešt. 
pagal susitarimą.

UGDYK TAUTINĘ KULTŪRĄ,

REMDAMAS LIETUVIŠKĄ KNYGĄ!
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Eilėraščiai apie dCietuuą

JONAS AISTIS

Pokalbis su istoriku dr. Juozu Jakštu
Tikiuosi, jog mane suprasite, ko

dėl pasirinkau vietoj polemikos ar 
diskusijų pokalbio formą. Tuo 
norėjau jums pareikšti savo 
ypatingą pagarbą ir padėką už 
jūsų rašinį: “Didelio politiko 
biografija filosofiniame trakta
te”, aptarusį Br. Bušackio.-veika- 
lą “Radvila Juodasis” ir atspaus
dintą “Draugo” kultūrin’ame 
priede 1977 m. gruodžio 31 d.

Mane itin sužavėjo Jūsų galu
tiniame žodyje Br. Bušackio įver
tinimas, kur rašėte: “Bušackio 
monografija yra labai savaimin
gas biografinis kūrinys. Jame ne 
t ek dėstomas asmens gyvenimas 
ir jo veikla, kaip biografijose įp
rasta, kiek jis svarstomas. Ir 
svarstomas plačiai ir giliai... Jis 
buvo daugiau Fjlosofas Laip isto
rikas ir jam labau rūpėjo įvykių 
prasmę aiškinti, negu juos dėsty
ti. Tad jis ir parašė neįprastą 
biografinį veikalą — originalų 
įnašą į mūsų istoriografiją”.’

Prisipažins u, man toks Jūsų 
Bušackio apibūdinimas buvo dvi
guba staigmena.

Viena, išėjus knygai ir tylint 
kritikams bei recenzentams, ne
iškentęs paskambinau K. Bradū- 
nui, paklausdamas — ka’p aiš
kinti susidariusiaą tylą? Atsakė, 
jog dėjęs nemaža pastangų suras
ti knygai recenzentą, bet be sėk
mės. Jam istorikai ir šiaip recen
zentai atsakę, kad veikalas yra 
menkavertis, mėgėjiškai parašy
tas, pilnas kla:dų ir nesąmonių, 
išvados neparemtos istoriniais 
duomenimis ir t. t.

Man tai buvo skaudi naujiena, 
nes buvau įsipareigojęs sunkiai 
sergančiam autoriui paremti jo 
vekaloMeldimą ir iškelti jo 
mintis į lietuvišką viešumą. įsi
pareigojau ne vardan bičiulystės, 
nes nebuvome artimi draugai, bet 
supratęs šio veikalo didelę reikš
mę Lietuvos istorijos supratimu1.

Po šio smūgio rankų nenu- 
leidau. Fįebūdamas nei istoriku,

V. KAROSAS

nei tituluotu akademiku, nesu 
žinomas platesnei "lietuvių visuo
mene!, bet, pasiremdamas sava- 
lanlriško pomėgio studijomis, pa
rašiau 40 psl. komentarus, at
spaustus “Naujienų” atkarpose. 
*Taip pradėjęs darbą nuo savęs, 
išdrįsau kreiptis į žinomus, bet 
man asmeniškai nepažįstamus is
torikus. Iš susirašinėjimų ir as
meninių pokalbių patyriau ne
jaukią nuota’ką. Vieni atsisakinė
jo, kad laiko neturį, bet kiti nesi
varžydami pareikšdavo, kad hu
manistiniais sumetimais savo aš
tria kritika nenori pribaigti š'o 
menkaverčio veikalo.

Tiesą pasakius, Bušackio ve’
kalui daug ką galima prikišti. 
Jūs teisingai nurodėte, kad veika
las perkrautas smulkmenomis, 
rašytas sunkiu, akademiniu sti
liumi, be to, apsunkintas mažai 
žinoma terminologija ir sunkiai 
suprantamais teologinia's apibū
dinimais. Rašant šį veikalą, 30

metų laikotarpyje keitėsi auto- istoriją? Ar su II Pasauliniu ka
riaus, idėjinės pažiūros Radvilos ru užsibaigė viena epocha ir pra- 
Juodojo atžvilgiujdcas sutrukdė (sidėjo kita, ar tėra sus'daręs toje 
temos vientisumą ir švadų aiš- pačioje epochoje, karų ir revoliu- 
kumą.

Prie šių visų nesklandumų 
ir netobulumų pačios knygos iš
leidimas irgi nepavydėtinas — 
pilnas korektūros klaidų, stoka 
vardyno. paaiškinimų nesu
prantamų skaitytojui terminų 
ir ypač teologinių sampratų. 
Vienu žodžiu, mūsų recenzen
tams būtų tikra šienapjūtė, trau
kiant kritikos dalgę per knygos 
puslapius.

Savo komentaruose pažymėjau 
Jūsų ir kitų pastebėtas klaidas 
ir netobulumus, bet įžangoje ra
šiau: “Sis didelės vertės istorinis 
veikalas, taip reikalingas mūsų 
dienų lietuvių tautos vedamoms 
kovoms suprasti, tapo išgelbėtas 
nuo pražūties Devenių Kultūri- 
nio Fondo, išleidus jį pirmuoju 
lediniu”.

Bet ką reikštų veikalo išleidi
mas ir nežinomo asmens komen
tarai lietuvių visuomenės dėme
siui atkreipti? Reikėjo autorite
tingo jodžio. ir j s atėjo iš po Jū- 
sij plunksnos, kuri pakartotinai 
išgelbėjo iš užuomaršos tikrai 
vertingą Bušackio veikalą. Ži
nant autoriaus patirtas nuoskau? 
das, jam jięškant leidėjo ir klau
sant “žinovų” pan'ekos žodžių, 
dabar, įjjam~~gulini 
karste^]savo tartu žodžiu jo atmin
čiai pagerbti uždėjote gražiausią 
vainiką-ant jo kapo.

Tai viena maloni staigmena. 
O antra — pažinojau Jus iš raš
tų, kaip viduramžių 'storijos ži
novą ir kaip tvirtą katalikiškos 
pasaulėžiūros gynėja, tad savai
me priskyriau Jus prie konserva
tyvių intelektualų srovės ir lau
kiau, geriausiu atveju, tik man
dagaus žodž'o Bušackio adresu, 
c blogiausiu — kietos ir negailes
tingos kritikos.

Laukiau, bet nesulaukiau tei
giamų atsiliepimų iš jaunesnio- 
s'os kartos istorikų gretų, nes, 
baigę mokslus Amerikoje, jie tu
rėtų greičiau perprasti naujųjų 
amžių dvasia ir idėjas. Išėję ant
raip. Jūs, profesoriau^ tarp jaęle- 
nų pamatėte auksą, o jie terųatė 
Bušackio ve i kajetlk pelenus.

Dovanokite, kad savo įpročiu 
tvirtin'mus mėginu paremti fak
tais ir logika. Jums priklausąs pa
dėkos ir pagarbos žodis, kaip ma
tote, nėra įprastinė frazeologija, 
bet gyvenimiškoji realybė.

Grįžtant prie Bušackio veikalo 
reikšmės aptarimo, turėsiu Jums 
priminti mūsų pokalbį, vykusį 
prof. Pr. Čepėno “Naujųjų lai
kų Lietuvos istorijos” pristatymo 
proga. Iškilo klausimas, kaip su
prasti mūsų gyvenamo amžiaus

jau 12 metų
>džiu jo atmin-

istoriko J. Jasnowskio, tik Radvi
los atkaklios gynybos dėka ap
karpyta DLK išlaikė bent dalinį 
savo savarankiškumą.

Kita DLK sunaikinimo grėsmė 
buvc Maskva, Jonas Žiaurusis ka
ru ir diplomatinėmis priemonė
mis siekė užvaldyti v są didžiąja 
kunigaikštiją. Šiame kritiškame 
momente Radvila Juodasis vėl su
vaidino lemiamą rolę. Sužinojęs 
iš pravažiuojančių pro Vilnių 
Šv. Romos imperijos atstovų, kad 
vyksta į Maskvą deryboms dėl 
caro vainikavimo ir katalikybės 
priėmimo už pripažinimą jam tei
sių į visas rusškas žemes, kuo 
greičiausiai nuskubėjo pas Žygi
mantą Augustą. Būdamas pir
muoju senatorium abiejose vals
tybėse ir artimu karaliaus patarė
ju, parengė ir įvykdė planą, ku
riuo niekais pavertė Jono Žiau
riojo, imperatoriaus ir popiežiaus 
suokalbi, paaukojant Lietuvos ir 
Lenkijos valstybes, užtikrinti des
potizmo viešpatavimą visoje Eu
ropoje.

Šiame kritiškame momente 
Radvila Juodasis įsitikino, kad iš- 
s gelbėjimo reikia jieškoti kylan
čioje reformacijoje, kurios plati
nimui Lietuvoje ir Lenkijoje pa
šventė didelę dalį savo milžiniš
kos energijos ir turtų. Bušackis 
bene pirmas lietuvių istoriogra
fijoje atidengė Radvilos Juodojo 
genijų, kuris matė reformacijo
je ateinančią naujųjų amžių 
epochą, į kurią sąmoningai vai
ravo lietuvių tautos ateitį. Jo nu- 
ve’kti darbai buvo milžiniški, bet 
ankstyva mirtis, jam vos sulau- 
kus 50 metu ’ amžiaus ir nepa
likus tinkamo įpėdinio, užants
paudavo jo planų nesėkmę ir 
drauge DLK žlugimą.

Šioje savo išvadoje Bušackis 
neties’ogiai patvirtina A. Toyn- 
bee 'storinį dėsningumą, kad

ei jų sukeltas, suiručių laikotar
pis, ®po kurio gyvenimas turėtų 
sugrįžti į seną vagą.

Tai fundamentalus klausimas, 
nuo kurio mokslinio išaišk'nimo 
priklauso visas mūsų politinės ir 
kūrybinės veiklos prasmingumas. 
Iš savo istorijos žinome, kad, žlu
gus Rzeczpospolita’, Lietuvos ba
jorija mėgino sukilimais, įvairio
pa rezistencija, diplomatiniais 
bandymais ir plačiai pasireišku- 
s'a kultūrine veikla atstatyti jų 
prarastą valstybingumą, bet vi
sos pastangos nuėjo niekais.

Laikantis pasaulinio masto is
toriko Arnoldo J. Toynbee atras
to istorinio dėsningumo, kad 
k’ekviena tauta ar net ištisa civi- 
l'zacija savo istoriniame kelyje 
prieina savotišką epochinį slenks
tis kurį neįstengus peržengti, turi 
žlugti, tektų šitai pritaikinti ir 
Lietuvos istorijai.

Išeivijoje, ypač:ai naujųjų 
ateivių tarpe, tebeviešipatauja 
pirminis įsitikinimas, kad Lietu
vos nepriklausomybė tapo sužlug- 
dyta įvykusio Stalino — Hitlerio 
suokalbio ir Vakarų demokrat’- 
jų Teherano, Yaltos ir Potsdamo 
konferencijų laikysenoj. Nema
tydama epochinio lūžio, mūsų 
išeivija yra įsitikinusi, kad jų pa
stangų dėka galima atstatyti 
Lietuvos nepriklausomybę, ir visos 
jų sukurtos kultūrinės vertybės 
sugrįš į laisvos tėvynės lobyną.

Tuo tarpu iš atvykstančių di
sidentų ir inetelektualų iš ana
pus bei dalinai iš pogrindžio 
-spaudos ima ryškėti, kitas samp- 
rot's. Lietuvių tautai yra nepa- 
kgnčiama esama padėtis, nes ne- DLK neįstengusi dėl vidujinių
ša jai genocidinj sunaikinimą, 
bet tolygiai negalima sugrįžti į 
praeitį. Iš čia kilo lietuvių tau
toje nelauktieji prieštaravimai 
ir pasimetimai, nes nesuranda
mas mūsų epochos istorinis kryp
tingumas, kurio laikantis, tega
lima sąmoningai ir planingai ves
ti lietuvių tautos laisvės kovą.

Tai yra mūsų laikų d'džioji 
problema, kurią pirmon eilėn tu
rėtų spręsti istorikai, filosofai, 
prie kurių teisingai priskyrėte ir 
Brunoną Bušackį.

Ką bendro turi Bušack o “Rad
vila Juodasis” su mūsų keliamo 
klausimo sprendimu? Radvila 
Juodasis gyveno ir veikė visai pa
našioje istorinėje situacijoje. Iš- 
mirštant Jogailos d nastijai, Len
kijos ponija nusprendė DLK ga
lutinai įjungti į savo valstybę, 
pavadinant ją Naująja Lenkija. 
Prieš šį užmojį Radvila Juodasis 
kovojo kaip liūtas ir vien dėl to 
užsitarnavo nemaraus Lietuvos 
patrioto vardą. .Pasak lenkų

it išorinių kovų peržengti savo 
epochos slenksčio, turėjo prarasti 
savo valstybingumą ir laisvę. 
Šioje išvadoje slypi raktas ir mū
sų laikų L’etuvos istorijai su
prasti.

Kaip XVI amž. Radvila Juoda
sis jieškojo Lietuvos išsigelbėjimo 
reformacijoje, taip mūsų amžiuje 
lietuvių tauta visas savo viltis yra 
sudėjusi i demokratijos pergalę 
prieš komunizmą. Bušackis šį is
torinį lygiagretumą pakartotinai 
yra pabrėžęs savo veikale, bet sa
vo baigiamajame žodyje, matyt, 
gyvenimiško pesimizmo pakirstas, 
tematė pasikartojančią lietuvių 
tragediją. Su tokia išvada negali
me sutikti.

Šioje vietoje turiu, profesoriau, 
pastebėti, kad Bušackio sampro
tavimus ir jo padarytas išvadas 
apibūdinote taip: “Veikalas para
šytas protestanto autoriaus ir pro
testantizmo požiūriu”. Tikiu, kad 
esate susipažinę su anglų istori
ko James Bryce veikalu “The

Holy Roman Empire”, kuriame 
jau pačioje pradžioje pabrėžia
ma, kad negalima vadovautis 
vien to laikotarpio įvykių ir fak
tų žinojimu, nepagavus nagri- 
nėjamos^epochos dvasios. O epo
chos dvasią, kaip toliau nusako 
Bryce,. sudaro pirmiausia religija 
ir greta pasireiškę kiti idėjiniai 
sąjūdžia’TTokio metodo prisilai
kė, jūsų teigimu, prof. L. Karsa
vinas ir veik visi anglosaksų isto
rikai.

Istorikai į religiją žvelgia ne te
ologo akimis, kuriems rūpi pir
miausia paruošti žmogų pomirti
niam gyvenimui. Istorikams rūpi, 
kaip ji formuoja 'žmogų šiame 
gyvenime. Nuo to priklauso, ko
kia yra kur amą kultūra ir civi
lizacija, kuri savo keliu lemia tau
tos sočiai — ekonominę sąrangą, 
jos politiką ir istoriją. Be dvasi
nių pradų pažinimo, kurie ap
sprendžia to ar kito istorinio lai
kotarpio istorinę eigą, neįma
noma suprasti išsamiai įvykių ir 
faktų. Tą tiesą taikliai nusakė 
prez. Woodrow Wilson “The 
World is run by its ideals, only 
e fool th’nks othenvise” (Idėjos 
apsprendžia pasaulio istoriją, tik 
kvailiai galvoja kitaip).

Apgailėtina, kad lietuvių isto
rikai, dažnai būdami gilūs kata
likai, neįstengia pagauti ir su- 
prąsti net savos religijos poveikio 
j ^istorijos procesą, jau nekalbant 
apie jų visišką nes’orientavimą 
kitose religijose, kas ir nulemia 
jų studijų lėkštumą.

Mes dabar gerai suprantame, 
kokią milžinišką rolę mūsų epo
choje vaidina marksizmo, komu
nizmo, nacional'zmo, fašizmo, li
beralizmo ar demokratijos ideolo
gijos, be kurių supratimo būtų 
nepagaunami mūsų laikų vyks
tantieji politiniai ir istorin’ai 
procesai. Tolygiai Lietuvos isto
rijos išsamiam supratimui rei
kalinga be visų veikusių joje re
ligijų poveikio dar nuosekliai pa
žinti renesanso, humanizmo, ap- 
šyjetos amž'aus idėjų įtaką, jau 
Tekalbant apie mūsų amž'aus 
ideologinius susiklostymus.

Bušackis, gerai pažinęs refor
macijos idėjinius pradus, tegalė
jo įs’gilinti į Radvilos Juodojo 
veiklą ir atidengti jo genijų, ko 
neįstengė žymiausi mūsų tautos 
istorikai. Be to, įstatęs Radvilos 
Juodojo veiklą į to laikotarpio vi
sos Europos istorinius rėmus, su
teikė savo ve’kalui, nežiūrint vi
sų netobulumų, įžvalgos gelmę 
ir plotį, kurią taip puikiai nusa
kėte savo žodyje.

Kitas dalykas, kad tos pačios 
religijos ir pasaulėžiūros autorius, 
rašydamas apie jam artimą idė
jiniai asmenybę ar sąjūdį, gali 
pasiduoti emocijai ir kiek perdė
tai ‘nušviesti istorinę padėtį, bet 
tai neišvengiama žmogaus silp
nybė, kurią privalo koreguot’ są
žiningi kritikai.

Išvadoje, Daktare, man itin 
malonu pabrėžti, kad mano ko- ra nei duoneliautojai._______
mentarų įžangoje nusakytas Br. grantai, nei Lietuvos kolonija, 
Bušackio “Radvilus Juuuuju’7 
įvertinimas, kurių dar nebuvote

AMŽIŲ GIESMĖ

Pamindamas akimirksnį ir nūdienos 
Vargus ir rūpesčius, kur užmaršty paskęsta, 
Žvelgiu į tolius amžinybės balzganos, 
Kur praeitis ir ateitis apraibę gęsta.

Ir aš matau, kaip tautos gimsta ir kaip jos, 
Tarsi naujagimiai, išvydę šviesą, miršta; 
Matau, kuri jų džiaugsis ir kuri dejuos, 
Smarkaudama užmiršusi likimo pirštą.

Ir aš tave matau, o Lietuva brangi, 
Numintą kojų svetimų, ir tavo kančią — 
Matau, kaip tu ateinančiais laikais žengi 
Laisva, didinga, be sielvarto, be pančių...

ir amžiams bėgant akyse, vis pamąstau: 
Nelemtą nulėmė Praamžius tau likimą: 
O kas nuims vergijos pančius tauf kas tau 
Nuims žiaurių laikų uždėtą prakeikimą!..

O amžiai bėga, ir bėga kruvini, 
Draskydami senas žaizdas, naujas tau veria — 
Tu ateities svajų troškimais gyveni,
Nors amžiai spaudžia ašaras ir kraują geri.a...

O Lietuva, tu šiandien pažeista labai 
Giliai tau įsmeigto į širdį kalavijo, 
Bet aš matau, kaip dūžta nūdienos stabai 
Ir kaip į dulkes byra pikto viešpatijos...

Nematė amžiai dar tavęs taip užmirštos, 
Nelaimių prislėgtos, paniekintos, beteisėę, 
Bet atėjai iš amžių ūkanos tirštos 
Ir į rytojaus šviesų rūką eisi...

VORKSLA

Vai daug vandens tavimi, Nemune, tekėjo, 
Vai daug dar ašarų karčių tekės — 
Tavimi, Lietuva, vis niekas netikėjo, 
Tavimi niekas netikės...

Atanešė teutonas tau kadaise kryžių 
Ir Dievo žodžiu pridengtas klastas.
Tu vis buvai ant vieškelio, ant kelio didžio, 
Tuvis — nenuoramų tauta.

Ir ėjo priešai, tavo kūną mindė — 
Tekėjo kraujas upėm, ne lašais, 
Bet tujen savo veidą sopulingą 
Arkštai iškėlusi nešei.

Tu šiandien vėlei priešų apsupta, varguole, 
Kantri širdie po pilka rudine!
Tai tu Europą nuo mongolų 
Apgynei nuoga krūtine!

TUVIS

Tu vis save sutramdyti mokėjai, 
Nelaimėse vis išdidi buvai
Ir vilties kupina šventai tikėjai — 
Nesužavėjo svetimi dievai...

Dėl to, lyg Nemunas prieš varant ledą, 
Ramiai tikėdama sukaupk jėgas — 
Ateis diena, ir tu atgausi žadą, 
Ir tavo galios priešas nusigąs...

Ateis diena — patvinsi, neši, griausi 
Ir visą dumblą šluosi j krantus, 
Tau atsivers, kaip krikštolas tyriausias, 
Gyvenimo akiratis platus!

skaitę, sutapo su Jūsų pradžioje dino ir tebevaidina tokią didelę 
cituotu apibūdinimu. Komenta
rus pradėjau pačia pirmąja eilu
te: “Tokiu pavadinimu išvydo 
lietuvišką pasaulį Brunono Bu
šackio istorinis veikalas, kuris sa
vo originalumu ir dvasia iškyla 
1 pirmąsias pozicijas visame poka
rio laikotarpyje” (Njn.9.8.1977).

Turiu nutraukti malonų po
kalbį su Jumis, nes artėja 7 pus
lapių riba, nustatyta K. Bradūno 
šiam rašiniu’. Pabaigai- noriu 
Jums priminti, kad su nekantru
mu laukiu pasirodymo Jūsų mo
nografijos apie dr. Joną Šliūpą.

Jau anksčiau esu iškėlęs mintį, 
kad Amerikos lietuvių išeivija nė- 

i, nei emi-

rolę Lietuvos istorijoje.
Paremti šiai tezei neradau 

daug medžiagos įvairiose Ameri
kos liętuvių išeivijos istorijose, 
nes jose surašyti bešakniai faktai 
ir bedvasisi įvykiai, bet nepagau
namas Amerikos lietuvio idėjinis 
susiformavimas.

Tikiuosi atsakymą rasti Jūsų 
veikale, nes dr. Šliūpas suvaidino 
didžiulę rolę Amerikos lietu
vių išeivijos suformavime. Suradęs 
atsakymą, pašvęstu plačius ko
mentarus, nes tai būtina Ameri
kos lietuvių išeivijos politiniam 
ir kultūriniam savo paskirties nu
statymui.

Tais žodžiais leiskite užbaigti 
______  ______ _ _____ ,' pokalbį ir pal’nkėti Jums sėkmės 

Radvilos Juodojo” bet susidaręs lietuvių tautos de- ir ištvermės, jięškant tiesos mū-
1.1

<mokratijos avangardas, dėl tavai- sų tautos istorijoje.

/
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Apie Karoli Marksą ir marksizmą
(Atkelta iš 3 pusi.)

K. Marksas pasižymėjo ne nau
jomis mintimis, o kitų autorių 
minčių dogmatiniais apibendrini
mais, nieko naujo neatnešusiais, bet 
skatinusiais palaidoti esančią poli
tinę santvarką.

Tie apibendrinimai, žymiai per
dėti, patarnavo darbininkų padė
čiai pagerinti, bet ne moksliškai 
ūkio klausimams nušviesti. Todėl ir 
daugelis autorių, kurie stvėrėsi K. 
Markso, F. Engelso raštus lyg Ko
raną ar Talmudą aiškinti, taip pat 
mažai patarnavo mokslui. Gausy
bė studijų tejrodė, kad ūkinių ir 
neūkinių veiksnių ryšiai yra žy
miai sudėtingesni, kaip K. Marksas 
manė. Antroji išvada — tarp kai 
kurių ūkinių ir neūkinių veiksnių 
yra glaudus ryšys, o tarp kitų ne
sama jokio. Pagaliau, ne tik ūkis 
turi įtaką j kitus veiksnius, bet ir 
daugelis veiksni^ sąlygoja ūkinę 
raidą.

Štai dėl ko atsirado ryškus mark- 
sinio komunizmo skilimas, iškilo 
daugelis marksinio socializmo link
mių, srovių, nesutarimų, kurie 
ryškūs ir šio meto visuomeninėje ir 
politinėje raidoje. Gaila, šio svar
baus teorinio klausimo autorius ne
gvildeno.

Marksizmo teoriniai pagrindai

V. Juodeika atsidėjo rimtoms stu
dijoms aptarti dialektinį materializ
mą, K. Markso ūkio, valstybės ir 
dorovės sampratą. Šie stambios ap
imties klausimai, išskyrus atgyve
nusias ūkines teorijas, yra komunis
tų partijų santvarkų pamatas. 
Norint suprasti minėtas santvarkas, 
kurios vadinamos socialistinėmis, 
būtina žinoti K. Markso teiginius.

Jau kitas reikalas, kuriuo būdu 
perteikti aptariamą medžiagą ir jos 
kritiką. Autorius būtų sutau
pęs daug laiko sau ir skaitytojams, 
perteikdamas pagrindinius K. 
Markso teiginius ir darydamas kri
tiką, kuo mažiausiai tesinaudoda
mas kitų autorių ištraukomis ir 
visai nesigilindamas į požiūrius, 
priešingus marksizmui.

Bent galutinėse išvadose auto
rius turėjo glaustai perteikti mark
sizmo klaidatikybes. Pirmoji K. 
Markso klaida — gamybos būdui 
teikimas apsprendžiančios reikšmės 
ir pirminės priežasties, kuri Vidur
amžiais buvo vadinama causa effi- 
ciens. ši pirminė priežastis veda į 
determinizmą (lot. determinare-api- 
brėįti), visuomenės reiškinių sąly
gotumą, kai visuomeniniame gyve
nime randame įvairių priežasčių 
sąveiksmį.

K. Marksas kalba apie ūkinį 
veiksnį, ūkinį pagrindą, gamybos 
būdą, bet nepateikia šių sąvokų 
aptarties. Jei techniką jis laiko isto
rijos judintoja, patenka j logišką 
prieštaravimą, nes žmogaus išras
toji technika tesudaro tik dalį jo 
veiklos ir remiasi mokslu, kuris nu
tylimas. Tuo būdu dalis ap
sprendžia visumą. Ir jo istorinis de
terminizmas lydimas prieštaravimo, 
kai jis sutapatinamas su fatalizmu 
(lot. fatalis — lemtingas, pražū
tingas), neišvengiamu likimu, ku
rio raidos K. Marksas nepajėgia nu
matyti.

Klaidingas ir klasių kovos apta
rimas, nes klasės ne tik kovoja, bet 
ir bendrauja. O klasės yra ne tik 
ūkinės, bet rasinės, tautinės, religi
nės ir kitos, dar stipriau kovojan
čios už pirmąją — ūkinę.

Visi minėti K. Markso teiginiai 
nieko bendro neturi su logika ir 
mokslu, bet komunistai, lyg pašai
pai, juos vadina moksliškais. Tiek 
dėl K. Markso teiginių.,

Esminės pastabos

V. Juodeikos dideliame, kruopš- 
čiame darbe, pasitaikė nelemtų ne
sklandumų. Čia paminėsiu tik pa
čius svarbiausius.

Autorius teigia: "Jei, pavyzdžiui, 
pavyktų nustatyti, kad materialinei 
tikrovei pažinti protas turįs būti ne
materialus, tuomet visa marksistinė 
pažinimo teorija sugriūtų kaip kor
tų namelis” (374 p.). Ir ten pat 
rašo: “Protas esmiškai ir neišven

giamai turi būti nematerialinės pri
gimties”.

Vargu ar tikslus ir šis teigimas: 
“Darbininkų dauguma neturi jo
kios klasinės sąmonės” (386 p.). O 
ką sako darbininkų partijos' sąjun

gos ir streikai, kurie nuverčia vy
riausybes?

Negalima pritarti ir karų prie
žasties aiškinimui: “Iš tikro karų 
priežasčių reikia jieškoti politiniuo
se konfliktuose, dinastinėse ambici
jose, religiniame fanatizme, vadų 
garbės siekime, tuštybėje, kvailys
tėje ir klaidose. Retai kada karas 
kilo dėl ekonominių priežasčių. 
Pirmasis pasaulinis karas kilo dėl 
vokiečių pretenzijų į aukštesnę vo
kiečių kultūrą, antrasis — dėl vo
kiečių “aukštesnės” rasės ir Hitle
rio politinės ambicijos sukurti Gross 
Deutschlandą” (453 p.).

šioje ištraukoje randame bent ke
lis netikslumus: nemokslišką karų 

priežasčių aptarimą, paneigimą 
ūkinio veiksnio karams įžiebti ir ne
atsakingą pasaulinių karų kilmės 
aiškinimą.

Karus sukeliančios ūkinės prie
žastys nutylimos įvairiais sumeti
mais, kurių čia neaptarsiu. Gaila, 
l.ad į šj klystkelį pateko ir V. Juo
deika, įvairiomis skraistėmis dangs
tydamas ūkines priežastis ir dary
damas priešingą klaidą, K. Markso 
darytą: tik ūkiniai veiksniai sukelia 
karus.

Ūkiniais sumetimais romėnai ver
žėsi į etruskų žemę, graikai sprau
dėsi į derlingesnes sritis. Persija įsi
vyravo Mezopotamijoje ir supo 
Egiptą. Viduramžiais įvyko dauge
lis karų dėl grobio, turto ir žemių. 
Pirmąjį pasaulinį karą sukėlė poli
tiniai tikslai, bet daug lėmė ir ūki
niai siekimai — kova dėl ūkinių 
sričių, rinkų, kolonijų, o ne “vo
kiečių pretenzijos į aukštesnę kul
tūrą“. Tiesa, vokiečiai siekė verž
tis j rytus, kolonizuoti Lietuvą, val
dyti visą Pabaltijį, bet ne rūpintis 
pabaltiečių kultūra.

Antrąjį pasaulinį karą pradėjo 
pasiskelbusi Volk ohne Raum — 
tauta be erdvės ir siekusi Lebens- 
raumo, gyvenamosios erdvės išplė
timo vokiečiams.

Dėl sindikatų (trestų) autorius 
sau prieštarauja. Jis teigia: “Jų už
davinys sumažinti įmones griaunan
čias varžybas, racionalizuoti gamy
bą bei paskirstyti specializacijos sri
tis tarp įmonių... Tokie sindikatai 
ne tik nėra kenksmingi, bet ir la
bai naudingi” (452 p.). Sindikatai 
(JAV trestai) tiek gamybos varžy
mu, tiek prekių paskirstymu siekia 
monopolinės padėties kainoms pa
kelti ir joms tam tikram lygyje iš
laikyti kuo didžiausiam pelnui gau
ti. Vėliau autorius jau perša prie
šingą mintį: “Gamybos suvaržymas 
dėl monopolinės padėties neteisė

tam pelnui išplėšti arba sąmonin
gas gamybos bei investavimų var
žymas taip pat nesiderina su socia
liniu teisingumu. Teisinga prekių 
kaina ir teisingi nuošimčiai yra so
cialinio teisingumo reikalavimai” 

(686 p.).

O kas gi yra teisinga prekių kai
na?. Žinoma, šį reikalą autorius nu

tylėjo.

V, Juodeika yra šalininkas priva
čios nuosavybės, besiremiančios so
cialiniu teisingumu, išplaukiančiu 
iš prigimtinės teisės. Jis taria: “Iš 
privatinės nuosavybės taip pat iš
plaukia individualinė ir socialinė 
meilės ir labdarybės pareiga” (686 
p.). Bet tame pat puslapyje jau 
ryškiai abejoja privačios labdaros 
pareigos atlikimu: “Turtuoliai pa
prastai turi kietas širdis ir sociali
nių teisingumo bei labdarybės dar
bų iš jų laukti negalima. Juos ap
ima pinigų krovimo aistra, ir jie 

užmiršta savo pareigas arti
mui. Šiandien socialinių klausimų 
sprendimai nebegali būti patikėti sa
vanoriškai privatinei labdarybei, 
nes ji bejėgė juos išspręsti” (687 p.).

Autorius būtų žymiai lengviau 
išvengęs laisvų varžybų (kapitalis
tinės) santvarkos prieštarybių, jei 
būtų žvelgęs į šios santvarkos rai
dą: ankstyvąją, prekybinę, pramo-

šlemet sueina 20 metų nuo mirtie* vysk. Kazimiero Pal
taroko, .vieno IS Šviesiausių Lietuvos hlerarchų, pasižy
mėjusio drąsia socialine mintimi, brandžiais rastais, pla
čiais administraciniais sugebėjimais, uoliu organizacijų, 
ypač veiklaus jaunimo ugdymu. Nuotraukoje — {žymes
nieji svečiai vysk. K. Paltaroko ingreso iškilmėse 1926 
m. gegužės 30 d. Panevėžy. Vidury — vysk K. Paltaro 
kas, antras nuo jo gimnazijos direktorius K. Šakenis ir

daug kitų žymių žmonių, jų tarpe klierikas Llpnidnas, 
kan. V. Butvilą, prof. kun. J. Meškauskas ir kt. Prieša
ky sėdi seminaristės, kurios patarnavo prie stalo vaisių 
metu. Jų tarpe ir Ona Galvydaitė-Bačkienė, kuri išsau
gojo Šią nuotrauką. Šiuo metu yra spausdinama mono
grafija apie vysk. K. Paltaroką, paruosta kun. J. Gašlūno, 
ilgamečio vyskupo sekretoriaus.

įžvalgus įvykių bei rezultatų ko
mentavimas ir iš visp to išvadų 
darymas. 1977 metų pasaulinės 
politikos apžvalga parašyta Vy
tauto Vaitiekūno. Tai politiko ir 
akylaus komentatoriaus žvilgs
nis. Trečiasis mokslo ir kūrybos 
simpoziumas nuosekliai, plačiai 
ir vertinančiai aprašytas Leonar
do Andriekaus.

Be šių rimtai paruoštų ap
žvalginių straipsnių duodama 
dar du puslapiai naujos Vlado 
Šlaito poezijos, papuoštos Vytau
to Igno vinjetėmis. Ypač didelio 
dėmesio vertas Viktorijos Skrups- 
kelytės straipsnis, vertinantis ir 
analizuojantis naujausią Alfonso 
Nykos - Niliūno poezijos knyga 
“Vyno stebuklas”. Nėra abejo
nės, kad Viktorija Skrupskelytė 
su tiksliai akademiška savo raš
tų įžvalga šiandien yra mūsų li
teratūros akademinės kritikos pir
mose gretose. Kun. Pr. Gaida 
rašo apie kun. Stasį Ylą jo 70 me
tų sukakties proga. Saulė Jauto

kaitė stabtelėja prie lietuvių dai
lininkių parodos Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo centre, Chicago- 
;K

Numeris iliustruotas pabaltie
čių dailininkų parodos New 
Yorke darbų nuotraukomis, Ži- 
bunto Mikšio ekslibrisu, Mokslo 
ir kūrybos simpoziumo nuotrau
komis, įkun. St. Ylos, Alf. Nykos 
- Niliūno ar Ichoko Mero portre
tais.

• LITUANUS, Volume 24, 
Number 1, Spring 1978. Lithua
nian Quarterly Journal of Arts 
and Sciences. Numeris redaguo
tas dr. Kęstučio Girniaus. Žurna
lą administruoja Jonas Kučėnas. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Lituanus, 6621 S. Troy, 
Chicago, III. 60629. Per me- 
tus žurnalo išleidžiami keturi nu
meriai. Metinė prenumerata — 
10.00. Žurnalas spausdinamas M.

(Nukelta į 5 pusi.)

ninę, finansinę ir visuomeninę, vy
raujančią šiuo metu.

K. Marksas stebėjo tik pramoni
nio kapitalizmo užuomazgos metą 
ir darė išvadas, kurios jau nebe
atitiko pakitusioms sąlygoms. Jo 
dialektinis materializmas ir materia
listinė istorijos samprata nepatar
navo numatyti istorijos raidai.

Autorius, begindamas kapitalisti
nę santvarką, pripažįsta jos nege
roves: “Nėra mažiausių abejonių, 
kad egzistencijos pradžioje kapita
lizmas papildė nedovanotinų nusi
kaltimų... darbininkų masių skur
das lygiagrečiai augo, ... vaikams 
nebuvo leidžiama iš įmonės grįžti 
j namus, tarsi būtų vergai... Vyrai 
neretai turėjo biauriausiose sąlygo
se dirbti po šešiolika valandų per 
dieną” (431 p.).

Su širdgėla autorius pripažįsta: 
“Negalima paneigti fakto, kad tur
tų paskirstymas daugelyje pasau
lio kraštų buvo ir tebėra didelių 
neteisybių ir socialinio kivirčo prie
žastis” (496 p.).

Ir vėl kartoja: “Nėra jokių abe
jonių, kad laisvas ūkis ir kapita
lizmas papildė daug nedovanotinų 
išnaudojimo nusikaltimų” (529 p.).

Su šiomis negerovėmis kovoti au
torius randa vaistus: valstybės vyk
domą socialinį teisingumą ir progre
syvius mokesčius. Bet jam netruk
do šie teiginiai kritikuoti Švedijos 
visuomeninę santvarką, socialinę 
apsaugą ir progresyvią mokesčių 
tvarką. Neaiškus, prieštaringas ir 
krašto aptarimas: “Švedija yra vadi
nama socialistine utopija ir demok
ratinio socializmo rojumi. Socialinės 

apsaugos ir patarnavimo sistema 
yra plačiausia visame pasaulyje... 
Bet tikrojo socializmo Švedijoje la
bai maža: 90 proc. pramonės tebė
ra privačiose rankose ir socialistinė 
valdžia visais būdais skatina priva
tų investavimą” (708 p.).

Negerai, kai autorius sau priešta
rauja, o Švediją vadina utopija, tai
gi, nesančia šalimi.

VIII skyrius, Socializmo proble
matika, pats nesėkmingiausias tiek 
dėl skirtingos medžiagos jglaudini- 
mo, tiek dėl socializmo krypčių es
mės neaptarimo ir svarbiausių so
cializmo raidos klausimų nušvieti

mo.

Knygos paruošimas

Didelio veikalo paruošimas spau
dai prašosi redaktoriaus ir techni
nių bendradarbių talkos autoriui. 
Dėl ypatingų sąlygų lietuviai au
toriai dažniausiai ja nesinaudoja. 
Todėl knygos paruošimas spaudai 
užgula autoriaus pečius. Tokiomis 
sąlygomis išleistų knygų nesklan
dumai prašosi atlaidumo, bet nega
lima nutylėti ryškių netikslumų:

1. Knygos turinio antraštės vie
nokios, o veikale jau kitokios. Sky
riuje Dialektinis materializmas, 6 
poskyris turinyje pavadintas “Socia
listinė dialektika”, o veikalo 378 p. 
randame “Socialinė dialektika”. 
VIII skyriaus Socializmo problema
tika, 4 poskyris turinyje pavadin
tas “Socializmo kritika”, o veikale 
661 p. “Kritiškos pastabos”.

2. Dažnokai autorius darė K. 
Markso ištraukas ne iš jo paties,

Nauji leidiniai
• AIDAI, 1978 m. sausio 

mėn., Nr. I. Mėnesinis kultū
ros žurnalas. Redaguoja dr. Juo
zas Girnius, 27 Juliette St, Bos
ton, Mass. 02122. Literatūros ap
žvalgų ir techninis redaktorius 
— dr. Leonardas Andriekus, 
O. F. M., Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, Maine, 04046. 
Žurnalą leidžia lietuviai pranciš
konai. Administruoja Benventu- 
tas Ramanausko--, O. F. M., 361 
Highland Bivd., Brooklyn, N.

Y. 11207. Žurnalo metinė prenu
merata 15 dol.

Šio numerio didieji akcentai 
yra puikūs trys apžvalginiai 
straipsniai. Nepasirašytas, tai 
reikėtų suprasti, jog paties redak
toriaus dr. J. Girniaus, yra 
straipsnis, detaliai susumuojantis 
visą mūsų išeiviškąją veiklą 
1977 metais. Tai labai atidus ir 
neįsivaizduojamai sunkus visų 
faktų sutraukimas vienoje vieto
je. Bet ne tik dokumentacija, o ir
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AUTOMOBILIU TAISYMAS
Padangos. Priekinių ratų reguliavimas 
ir balansavimas. Stabdžiai Duslintu
vai. Išmetamieji vamzdžiai ir kiti pa- 
taisymai FTRESTONE TLRES. Wheel 
alignment and balancing. Brakes. 
Shock abeorbers. Mufflera and papeš. 
Tune-Ups. Lubrication. Change of oil 
and Kilters.

bet kitų veikalų.
3. Išnašose dažnokai minima 

MEGA, be laidos metų, dažnam 
skaitytojui nežinomas šaltinis. 
MEGA yra santrumpa “Marx-En- 
gels Gesamtausgabe” — Markso - 
Engelso rinktiniai raštai.

4. Veikale pasigendama pavar
džių ir dalykinės rodyklės. Daly
kinė rodyklė galėjo ne tik skaityto
jui patarnauti, bet ir veikalo auto
rių apsaugoti nuo nereikalingo pa
sikartojimo. Be dalykinės rodyklės 
galima išsiversti, nes ji lietuviško
se knygose dar neįsipilietinusi, o 
pavardžių rodyklė yra būtina. Ne
galima pasiteisinti, kad bus išleis
tas kitas autoriaus veikalas ir ten 
bus įdėta abiejų knygų pavardžių 
rodyklė. Jei ir būtų taip daroma, 
mažai tepadėtų skaitytojui susigau
dyti, nes veikalų apimtis visai skir
tinga. Kita vertus, skaitytojas ne
gali laukti, iki kita knyga bus išleis
ta ir joje jieškoti pirmojoje pami

nėtų pavardžių.

5. Didelį rūpestį kelia veikalo 
kalba. Negalima pagirti, kad au
torius bent žodyno nepavartė, bet 
reikia papeikti net tris autoriaus 
nurodytus kalbininkus, kuriems 
reiškiama padėka už kalbos “patai
symą”. Daug kalbos klaidų visa
me veikale, bet ypač akį rėžia jo

(319 p.) — Croce ar Vyčeslavcev 
(614 p.) —Vyšeslavcev.

7. Vargu galima vadinti spaudos 
klaidomis sakinį pradėti mažosio
mis raidėmis. Jau pradžios mokyk
loje mums įkalė taisyklę: “Didžiąja 
raide pradedamas kiekvienas saki
nys tiek teksto pradžioje, tiek to
liau po taško, šauktuko, klaustuko 
ir daugtaškio, kuriais baigiasi saki
niai” (Lietuvių kalbos rašyba ir 
skyryba, Vilnius, 1976, 102 p.).

Autorius, gal išdykaudamas ar 
neapsižiūrėjęs, po antraščių saki
nius mažosiomis raidėmis 176 p. ir 
180 p. pradėjo ir sakinį siejo su 

antrašte.

Išvada aiški. Kas ir kaip bebū
tų, kiekvienas, norintis marksizmą, 
komunizmo teorinius pagrindus pa
žinti, turi “Didžiąją iliuziją” ati
džiai skaityti, ne lapus sklaidyti, o 
iš gausaus aruodo žinias semti. V. 
Juodeikos Žinija turtinga ne tik ūkio 
mokslų teorijoje, bet ir filosofijoje. 
Jis akylas ir marksizmo aptarime, 
negailintis rūsčiajam, nors klys
tančiam pranašui šių žodžių: 
“Marksas mirė tik fiziškai. Dvasiš
kai jis gyvas milijonams žmonių, 
kurie priėmė jį kaip naują Mozę, 
kuris turi vesti žmoniją į pažadė

tąją žemę” (94 p.).

COUNTRY AUTO AND TIRE SERVICE
2423 West 59th Street — Tel. GR 6-7711
Veikia nuo 7:00 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro. 

Šeštadieniais nuo 7:00 vai. ryto Iki 4 vai. popiet. 
Šventadieniais uždaryta. — Sav. MIKAS ČESAS
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AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU

įsteigta 1950 m.

9727 So. Western Avė., Chicago, Illinois 60643 
Tel. — (312) 238-9787

6 VIENOS SAVAITES KELIONES:
# 1 — gegužės mėn. 1 d.; # 2 — gegužės mėn. 8 d.;
# 3 — gegužės mėn 14 d.; # 15 — rugsėjo mėn. 25 d.;
# 16 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 16 d.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES:
# 4 — birželio mėn. 12 d. (Vokietija);
# 5 — birželio mėn. 18 d. (Roma);
# 6 — birželio mėn. 26 d. (Leningradas);
# 7 — liepos mėn. 2 d. (Roma);
# 8 — liepos mėn. 10 d. (Šveicarija);
# 9 — liepos mėn. 17 d. (Paryžius);
# 10 — liepos mėn. 24 (Ryga-Leningradas);
# 11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas);
# 12 — rugpiūčio mėn. 7 d. (Šveicarija);
# 13 — rugpiūčio mėn. 14 d. (Paryžius).
# 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas);
# 18 — gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė)

Dėl kainų ir platesnių informacijų kreipkitės į American Travel 
Service Bureau!

Visos ekskursijos aplankys Kauną ir Trakus. Visos skrenda su 
palydovu.

Taipgi parduodame papigintus skridimus (čarterius) į Londoną, 
Frankfurtą, Zurichą, Varšuvą, Havajus, Las Vegas ir kitur.

pradžioje.

Veikalas skęsta svetimžodžiuose, 
kurių daugumą kalbininkai galėjo 
pakeisti lietuviškais žodžiais ir pato
bulinti veikalą. Deja, ir ši pareiga 

kalbininkų netesėta.
Kalbos reikalų išsamiau nelie- 

čiu, nes reiktų bent padvigubinti 
šį aptarimą. Tai padaręs, išvesčiau 
kiekvieną redaktorių iš kantrybės. 
Pagaliau šis reikalas priklauso mū
sų kalbininkams.

6. Veikale netrūksta ir spaudos 
klaidų. Bendrinių žodž^j prasmę 
galima įspėti, nors jie keistai skam
ba, pvz. susvetinėjimas (107 p.) — 

susvetimėjimas, mietas (209 p.) — 
miestas, ankštas (182 p.) — aukš
tas, neiaimi (310 p.) — nelaimi, 
gymyba (343 p.) — gamyba, pa- 
kinktyos (431 p.) — pakinkytos ir 

t.t.
Žymiai blogiau nutinka su tikri

nių pavadinimų klaidomis, nes ne 
visi skaitytojai galės susigaudyti, 
kad Stineris (119 p.) yra Stirneris, 
Ževeva (176 p.) — Ženeva, Crose
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Morkūno spaustuvėje, 3001 W. 
59th Street, Chicago, III. 60629. ’ 

Numeris pradedamas Alfredo 
Ericho Senno straipsniu “Swiss 

, Recognition of Lithuania, Au
gust 1921”. Redaktorius dr. Kęs
tutis Girnius svarsto gana šian
dieninę temą “Morai Philosophy 
in Contemporary Lithuania”. 
žvilgsnis į Lietuvą taipgi nu
kreiptas ir dr. Mirgos Girniuvie- 
nės, jos 'raštas pavadintas “Some 
Problems in Contemporary Lit
huanian Epistemology”. Nuo 
filosofijos neatitrūksta ir Algis 
Mickūnas: “Two Philosophers of 
Lithuanian Origins: Emanuel 
Levinas and Alphonso Lingis”. 
Literatūros puslapiuose randame 
Antano Škėmos apybraižą “Steps 
and Stairs”. Vertimas paimtas iš 
Lithuanian Library Press leidžia
mos antologijos “The Lithuanian 
Writers in the United Statės”. 
Dokumentų skyriuje “Samizdat 
Document on Suslov’s Role in 
Lithuania”.

Šiuo metu, kai, Lituanus ad
ministracija vykdo žurnalo pre
numeratos vajų, mūsų lietuviš
koji visuomenė, o ypač jaunoji 
intelektualų karta turėtų daug 
plačiau susidomėti Lituanus atei
timi. Žurnalo tiražo padidinimas 
yra būtinas. Todėl naujų metų 
pradžioje reikia ne tik prenu
meratas atnaujinti ir sąžiningai 
jas užsimokėti, bet ir rasti naujų 
prenumeratorių, žurnalą užsa
kant saviems ir kitataučiams kaip 
dovaną ir pan. Leidėjai ir re
daktoriai puikiai savo uždavinį 
atlieka. Ar atliks jį ir visuome
nė? Tuo tarpu redaktorių kolek
tyvas ne tik nesilpnėja, bet pasi
pildo naujomis, jaunomis jėgo
mis. Štai ir čia minimas numeris 
suredaguotas jau dr. Kęstučio Gir
niaus. Numeris tikrai stiprus vb 
sa savo medžiaga ir lietuviškų 
reikalų intelektualiniu svoriu.

Genovaite Dumčlūtė-Breichmanlenė, Hamiltono “Gyvataro” vadove. 

Nuotr. Fichtner Studio

Kai publika atsigauna ir pailsi
į

Genovaite Breichmaniene apie tautinius 
šokius ir “Gyvataru”

• ŠALTINIS, 1977 m., Nr. 5. 
Tikybinės ir tautinės minties žur
nalas. Išeina kas antras mėnuo. 
Leidžia marijonai ir Šv. Kazimie- 

. ro sąjunga. Redaguoja kun. dr. S. 
Matulis, MIC. Administruoja J. 
Dubickas. Prenumerata metams 
— 4 dol., Anglijoj — 2 sv. Redak" 
cijos ir administracijos adresas: 16 
Hound Rd., 
Nottingham 
land.

Duodamas 
dentų , Tomo Venclovos ir dr. 
A. Štromo, įdomaus pokalbio. 
Spausdinama Vlado Šlaito, M.M. 
Mykolaitytės - Slavėnienės ir 
Česlovo V. Obcarskio poezija. 
Pluoštą atsiminimų apie V. My
kolaitį - Putiną vertina A. Ty
ruolis. Plati lietuviškosios veik
los kronika

West Bridgford,
NG2 6AH Eng-

tęsinys dviejų disi-

Kultūrinė kronika
Premijuota leidykla
Dažnas premijų mecenatas 

kun. dr. Juozas Prunskis, bran
gindamas lietuvišką knygą, žino
damas jos reikšmę mūsų tautos 
gyvenime ir nujausdamas sunku
mus knygoms leisti, atkreipė dė
mesį į mūsų leidyklų darbą ir iš 
savo fondo lėšų paskyrė vieno 
tūkstančio dolerių premiją tai 
lietuviškai leidyklai, kuri savo 
krikščioniškoj dvasioj Jeidžiamo- 
mis knygomis įspūdingai pasitar
nauja Lietuvos ir lietuvių tautos 
reikalams.

Premijai paskirti buvo sudary
ta jury komisija tokios sudėties: 
Vladas Būtėnas, Povilas Kaupas, 
Bronius Kviklys, dr. Juozas Meš
kauskas ir Stasė Semėnienė.

Komisija, susirinkusi posėdžiui, 
vasario 8 d. šią premiją nutarė 
paskirti Amerikos lietuvių bib
liotekos leidyklai (Lithuanian 
Library Press, Ine.) už didelius 
darbus, atliktus lietuviškai etniš
kos knygos leidimo baruose.

Premija bus įteikta kovo 17 d. 
vakare, Jaunimo centro kavinė
je. vakaronės metu

Kitą šeštadienį (vasario 25 d.) 
Chicagoje šoka Hamiltono “Gy
vataras”. Tai viena iš labiausiai 
pajėgių mūsų tautinių šokių 
grupių išeivijoje. Išvykos Chica
gon proga užkalbiname kūlybin- 
gąją “Gyvataro” vadovę Geno
vaitę Breichmanienę.

— Ką atvešite Chicagon pa
rodyti: ar tai bus tik paskiri mū
sų liaudies šokiai, ar jie bus ap
jungti kuria nors struktūrine ar 
fabulos forma į tam tikrą spek
taklio vienumą?

— Chicagoje atliksime paski
rus tautinius šokius, pristatytus 
koncertine forma. Mūsų progra
ma bus labai panaši į tą, kurią 
atlikome Lietuvių Dienų metu 
Australijoje 1976 — 77 m. Mel- 
bourne, o vėliau Canberroje, 
Adelaidėje ir Sydnėjuje.

— Kaip Jūs žiūrite į mūsų šian
dieninę liaudies šokių situaciją: 
ar svarbiausia būtų juos vis mik
liau ir mikliau šokti, ar jieškoti 
tam tikrų formos ir turinio nau
jumų? Pastaruoju atveju: kas tie 
naujumai būtų? Bet ar tada juos 
vis tiek galima būtų vadinti mū
sų liaudies šokiais?

— Lietuvių liaudies šokiai yra 
gimę kaime ir pradėti šokti ant 
klojimo grindinio, pluktoje aslo
je ar gegužinėse ant pievelės. 
Tad jų judesiai paprasti, pritai
kyti žmonių būdui, nuotaikai ir 
sąlygoms. Vėliau jie buvo pra
plėsti, išgražinti ir perkelti į sceną. 
Jeigu pradėtume šokti vis mik
liau, prarastume lietuvišką tauti
nio šokio charakterį ir priartėtu
me prie slavų šokių. Tai dabar 
ir bandoma padaryti okupuotoje 
Lietuvoje.

Nors lietuvių tautinių šokių 
judesiai ir paprasti, bet jie sudė
tingi figūromis ir pačia šokio 
choreografija. Tai, mano nuomo
ne, nereikėtų jieškoti naujumų, 
bet stengtis juos išlaikyti tokius, 
kokie jie yra, jieškant tobulumo 
jų pristatyme ir atlikime. Pvz., 
visi šokėjai turėtų kartu ištiesti 
viens kitam ranką, kartu pasisuk
ti, šokį išgyventi, įdėti jausmo ir 
tuo užmegzti kontaktą su publi
ka, kad ji pajustų norą būti" spek
taklio daFmi. Tai pasiekti mėgė
jų grupėms nėra lengva, nes rei
kia daug nuolatinio darbo, laiko, 
kantrybės ir svarbiausia — pasto
vaus šokėjų sąstato ilgesnį laiką.

Lietuvių liaudies šokiai labai 
įvairūs: pramoginiai, apeiginiai, 
darbo, komiški ir t. t. Kiekvienas 
turi savo charakterį ir jam pritai
kintą nuotaiką bei tempą. Ir jei-

gu pradėtume pataikauti publi
kai ir juos vis mikliau šokti, jau 
nebegalėtume vadinti lietuvių 
tautiniais šokiais.

Labai įdomu, kad svetimtau
čiai, kurįe stebi mūsų tautinius 
šokius, nepagaili komplimentų 
jų originalumui pabrėžti. Tarp
tautinių festivalių metu dažnai 
sako, kad per lietuvių pasirody
mą publika pailsi ir atsigauna po 
slavų sukelto triukšme) ir tranku
mo. Jau 1936 m. Londone Ang
lijoje mūsų paprastoji kukli Blez
dingėlė nuskynė laurus. Ir dabai 
ji viena iš charakteringiausių 
ir gražiausių šokių.

— Lietuvoje šiuo tarpu stili
zuojami ne vien patys šokiai, bet 
ir šokėjų rūbai, dažnai net labai 
toli nueinant nuo liaudinio jų su
kirpimo. Ir atrodo, kad ten lie
tuvaitės šokėjos scenoje gana 
mažai skiriasi jau nuo gruzinių ir 
kitų. Kaip Jūs į visa tai žiūrite? Ar 
čia vis dėlto reikalingos tam tikr- 
ros ribos?

— Šis klausimas labai platus ir 
aktualus, bet kažkodėl “dėl šven
tos ramybės” vis vengiama atvi
rai pasisakyti. Palaikau ryšius su 
Lietuvoje gyvenančiais žmonė
mis, kuriems rūpi lietuvių liau
dies meno ateitis. Jie mato rusų 
peršamą įtaką ir dažnai spaudo
je kelia tą patį klausimą — kur 
yra riba? —• tiek šokių, tiek tau
tinių rūbų srityje. Reprezenta
cinių ansamblių šokėjai turi 
būti lankę įbaleto mokyklą. Šo
kių tempas yra toks greitas, kad 
jau nebeįstengiamas atlikti pil
nais žingsniais, bet tik smulkiai 
trypiama ir sukamasi vietoje, kaip 
ukrainiečių ar rusų šokiuose. O 
nuotraukos, kurios pasiekia mus 
po įvairių ten ruošiamų koncer
tu ar švenčių, neabejotinai liu
dija, kad lietuvaitės panašios į 
ukrainietes ar gruzines.

Nežiūrint žmonių nuotaiku 
ir pasisakymų, okupuotoje Lietu
voje ypač tautiniai rūbai jau ge
rokai skirtingi nuo mūsų dėvi
mų. Dažnai žmonės, kurie atva
žiuoja ir čia pas gimines pavie
šėti iš Lietuvos ir pamato mūsų 
rengiamas tautinių šokių šven
tes ar koncertus, pasigėri ir apgai
lestauja, kad tokių puošnių rū
bų Lietuvoje jąu nebeturi.

Labai stiprų pasisakymą tau
tinių rūbų klausimu “Mūsų Pa
stogėje” 1977 m. Nr. 48, išeinan
čioje Sydnėjuje, Australijoje, iš
spausdino Genovaitė Kazokienė, 
kuri neseniai praleido daug lai
ko Lietuvoje, studijuodama Ciur-

lionio muziką ir tapybą. Straips
nis “Autentiškumas ir tautišku
mas” paįvairintas ir nuotrauko
mis, kuriose dabartinių Lietu
vos ansamblių šokėjos, jos ma
nymu, primena kaukazietes. Ji 
labai daug nuopelnų priskiria 
dail. A. A. Tamošaičiams, pagal 
kurių atkurtus tautinio drabu- 
šio nuostatus, jų surinktus raš
tus, išjieškotą stilių mūsų mer
ginos ir vyrai dabar puošiasi, su
silaukdami daug dėmesio ir pa
gyrimų lietuviško liaudies meno 
turtingumui, įvairumui ir puoš
numui.

1968 m. Gyvatarui dalyvau
jant tarptautiniame festivalyje 
Prancūzijoje, mūsų mergaičių 
nuotraukos buvo reklamų vitri
nose bei spaudoje, pabrėžiant, kad 
tai geltonkasės lietuviškos prin
cesės savo ilguose, puošniuose rū
buose.

Tvirtai tikiu, kad čia laisvame 
pasaulyje gyvenančių lietuvių 
tarpe mūsų tautiniai rūbai ir šo
kiai išliks ilgiau tikri ir nesužalo
ti svetimybių. Sveikintinas ir dail. 
A. Tamošaitienės pasiryžimas 
ruošti audimo kursus naujoms 
audėjoms paruošti.

— Kiek šiuo metu šokėjų turite 
savo “Gyvatare”? Ka!p dažnai 
tenka rodytis scenoje? Ar repre
zentuojate lietuvius ir už savo 
bendruomenės ribų?

— Šiuo metu Gyvataras turi 
115 šokėjų trijose grupėse: vai
kų, jaunių ir suaugusiųjų. Šiuo 
principu Gyvataras dirba jau iper 
20 metų, kad galėtų priauginti 
prieauglio vyresniųjų grupei. Da
bar jau daugelis grupių Kanadoje 
ir kai kur Amerikoje tuo ke- 

: liu eina.
Pasirodymų dažnumas priklau

so nuo išvykų gausumo ir tarp- 
tarptautinių pasirodymų. Svar
biausiuose pasirodymuose daly
vauja suaugusiųjų grupė, ne taip 
svarbiuose vaikai ir jauniai, o 
metinių koncertų metu — visas 
“Gyvataras”.

Kanadoje stipriai veikia Ca
nadian Folk Art Council su savo 
skyriais įvairiuose miestuose. Jis 
apjungia visas etnines grupe?, or
ganizuoja keletą kartų metuose 
tarptautinius festivalius: pvz. — 
Tulpių festivalis Ottavvoje, Kar
navalas — Toronte, Mugė — 
Hamiltone ir kita. Kanados val
džia remia daugiakultūrinę poli
tiką, ragindama kiekvienai tau
tybei išlikti savitai ir tuo pačiu 
praturtinti Kanados kultūrinį gy
venimą. Dar tik prasidėjus šiam 
sąjūdžiui. Gyvataras jau buvo ži
nomas Ottawoje ir 1968 m. buvo 
pakviestas atstovauti Kanadai 
Prancūzijoje įvykusiame tarptau
tiniame šokių festivalyje. Po’to 
sekė dar daug įvairių išvykų į 
Kanados vakarus, EXPO 67, Pie
tų Ameriką-Kolumbiją ir 1976 m. 
gale Gyvatarui pavyko nugalėti 
Pacifiko tolį ir pasiekti Australi
ją. Visos Gyvataro išvykos buvo 
finansiniai paremtos Kanados 
valdžios, o taip pat ir šokėju tė
vų bei lietuviškų organizacijų ir 
visuomenės. Taip Gyvatarui la
bai dažnai teko atstovauti lietu
viams už Hamiltono bendruome
nės ribų.

— Kokią misiją skiriate apla
mai mūsų tautiniams šokiams 
išeivijoje ir kokią jų čia ateiti 
pramatote?

— Tautiniai šokiai yra labai 
išsiplėtę išeivijoje. Tai rodo ir 
tautinių šokių šventės, kurių da
lyvių skaičius dar vis nemažėja. 
Iš stipresniųjų grupių ir Tauti
nių šokių instituto ruošiamų kur
sų išauga nauju mokytojų kad
ras. Tad tikiu, kad, kol bus šo- 
cančio jaunimo, mūsų tautiniai 
šokiai gyvuos.

Nors kai kas to ir nenori pri
pažinti, bet tautiniai šokiai yra 
puiki reprezentacinė priemonė, 
galinti lengvai sudominti ir pa
traukti savo pusėn ir aukštų vals
tybės pareigūnų galvas. Tai pa
tyriau ne vieną kartą išvykose su 
Gyvataru, ypač pernai Australi- 
oje, kur valstybės premjeras glo- 
>ojo ir vaišino mus savo namuo

se, o vėliau dažnai prisiminė gy- 
vatariečius savo kalbose, statyda- 1

Darius Lapinskas 
diriguos simfoniniam 
orkestrui Kolumbijoj
Lietuvos nepriklausomybės at

kūrimo 60 metų sukakties pro
ga Medellino miesto simfoninis 
orkestras -Kolumbijoje kovo 3 
dienos koncertą dedikuoja Lie
tuvai. Visa tai atsitiko kun. 
Mykolo Tamošiūno rūpesčio dė
ka. Paruošoje dar jam talkino 
Jonas Kaseliūnas, profesoriau
jąs vietos konservatorijoje. Sim
foniniam sukaktuviniam koncer
tui pakviestas diriguoti Da
rius Lapinskas. Koncerte bus 
atlikta Ludwig van Beethoveno 
Coriolano uvertiūra; arijos iš 
Glucko “Orfėjo ir Euridikės”, 
iš Mozarto “Figaro vestuvių” ir 
iš Saint - Saens “Samsono ir 
Dalilos”, kurias dainuos Laima 
Rastenytė; bus grojamas ir pa
ties Lapinsko veikalas “Baly- 
vera”, kuriame solo partiją at
liks taipgi Laima Rastenytė, o

mas pavyzdžiu Australijos jauni
mui.

Tautiniai šokiai taip pat pade
da lietuviškam jaunimui bend
rauti, keliauti, susitikti kitų mies
tų lietuvišką jaunimą, užmegzti 
ryšius, jau nekalbant apie tai, 
kad du kartus savaitėje jie susi
tinka savo būryje, girdi lietuvių 
kalbą, supažindinami su lietuvių 
liaudie*, menu — šokiais, rūbais, 
dainomis.

Mūsų lietuviškos institucijos 
bei organizacijos turėtų daugiau 
dėmesio atkreipti į tautinių šo
kių grupes ir joms padėti egzis
tuoti. Tai labai svarbu dabar, 
kai į mokytojų eiles jungiasi jau 
čia gimęs jaunimas. Jiems reika
linga pagalba, mokomoji medžia
ga, šokių vadovėliai, muzika. 
Daugumas niekada net ir nepa
galvoja apie bet kokį atlyginimą 
vadovui. Tačiau nors darbo sąly
gos bei reikiamos priemonės tu
rėtų būti parūpintos, nes jaunes
nieji vadovai greitai nusivilia, .ir 
grupės tada nustoja veikusios. 
Taip pat labai svarbu turėti tiks
lą prieš akis ir kam nors ruoš
tis, ne vien tik savo kolonijos 
pasirodymams. Tai kelia dau
giau entuziasmo grupei dirbti ir 
pakelti jos lygį, o taip ir norą 
egzistuoti. Visados jaučiame 
daug didesnį sujudimą, net nau
jų grupių atsiradimą prieš tauti
nių šokių šventes. Tad ir šven
tės turėtų būti ruošiamos net ir 
kas ketveri metai, kad ne vien 
tik pademonstuotų sau ir kitiems 
mūsų liaudies meną, bet ir išlai
kytų jaunimo dėmesį bei entu- 
ziasmą. O kol šitaip bus, kol 
bus pasišventusių vadovų, lietu
viški tautiniai šokiai ir toli už 
tėvynės ribų egzistuos, žavėdami 
mus pačius ir kartu skelbdami 
svetimiesiems apie tolimą kraštą 
prie Baltijos jūros.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

koncerto pabaigai —' Haydno 
Simfonija, Nr. 101.

Jonas Jurašas stato 
lietuvišką dramą 

New Yorko teatre
Režisieriaus Jono Jurašo meni

nei veiklai remti komitetas savo 
posėdyje, įvykusiame 1978 metais 
sausio 6 dieną, balsų dauguma 
nutarė paskirti 3,000.00 dol. pa
ramą režisieriaus Jono Jurašo nu
matomam pastatymui Nevv Yor
ko teatre.

Režisierius Jonas Jurašas, te
atro paprašytas, pateikė direkci
jai keturias dramas, jų tarpe ir 
amerikiečių, iš kurių teatras sa-

vo pastatymui pasirinko Lietuvos 
pogrindžio anoniminio autoriaus 
pjesę “Pasivaikščiojimas mėne
sienoj”, kurią anglų kalbon iš
vertė rašytojas Algirdas Lands
bergis. Spektaklio programoje 
bus parašyta, jog pjesės autorius 
yra Lietuvoje gyvenantis litera
tūrinio pogrindžio rašytojas.

Režisierius Jonas Jurašas po 
šio pirmo lietuviško anglų kal
ba pastatymo New Yorke taip 
pat planuoja ateityje pastatyti 
lietuvišką dramą su lietuviais 
aktoriais JAV lietuviams.

Šiuos pastatymus remia specia
lus Režisieriaus Jono Jurašo me
ninei veiklai remti komitetas, ku
rio pirmininkas yra dr. Jonas Va
laitis.

LADIES AND GENTLEMEN!
Halr formula JIB la Patented-Guaranteed ln 8wltzerland and i* 
Reglstered ln USA, Canada, Europa. It cures Dandruff, Falllng 
Halr, Itchlng acalp. Splltlng ends, stengthening HAIR, Root 
growth, and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB 
you will never ba BALO or GREY. 100% Guaranteed. Llsted 
ln Drugglst, Red-Blue Book. Drug'a-Chemlat Order 8TRAIGHT 
JIB LAB.: J & J, 2557 VV. flOth St., 1640 W. 47111 St., So. 50tb 
Avė. & 14Ui St., Cicero, BĮ., 1147 S. Ashland Are., 2834 No. 
Milwaukee Avė., Chicago, II. JIB Medicine Lląuld 8 oi. 
week supply — 16.00. Money Order postpald Send Today

JIB LABOKA TOBY, 1437 So. 49th Avė., CICERO, IM* 60650
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A. TVERAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2648 W. 69th Street — TeL RE 7-1941 | 
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Nuo 
1914 Metų 
Midland Savings 

nauja taupymo ir 
paskolų reikalais 
mūsų apylinkes.

Dėkojame Jums už mu- 
parodytą pasitikė- 
Mes norėtume būti 
naudingi ir ateity-

aptar- 
namų 
visas

mis 
jimą. 
Jums 
je.

Sąskaitos apdraustos 
iki $40,000.00

FRANK ZOGAS, 
President

2057 W. 69th Street 
Chicago, Iii. 60629 

Phone 925-7400

5*% 
paid ųuarterly 
4 Year Savings 
Certificates 

Minimum $5,000

*

MIDLAND 
SAVINGS

& LOAN ASSOCIATION 
4040 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632 
Phone: 254-4470

8929 S. Hariem Avenue 
Bridgeview, III. 60455 

Tel. 598-9400

Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Pirmoji grupė šiais metais išvyksta

KOVO 28 D.
iš Bostono ir New Yorko kaina tik $741.00 

įskaitant pirmos klasės viešbučius, maistą, ekskursijas 
į Kauną ir Trakus.

SEKANČIOS VEENSAVAITINĖS — Maskva, Vilnius, Leningradas 
balandžio 25 gegužės 9 (užpildyta)
balandžio 29 rugsėjo 17
gegužės 4 rugsėjo 22

DVSAVAITINES — Maskva, Vilnius, Leningradas, Briuselis 
gegužės 28 liepos 16
birželio 11 rugpiūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22
Visos grupės skris su nuolatiniais lėktuvų skridimais — NE CHARTERS, 
aplankys Kauną ir Trakus, bus lydimos vadovų.
Prie grupių galima jungtis 13 VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu mo
kesčiu.
PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku, bus pa
skelbtos vėliau.
Dėl smulkesnių žinių ir registracijos kreipkitės į: 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Ma. 02127, Tel. (617) 268-8764 
įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė 

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Govemment approval.

BKIKMENYS FOTOGRAFĖMS
IR MĖGĖJAMS

sutaupysite, pirkdami CtaDaug
tų reikmenis. Pasinaudokite pa 
tingiu planu atidedant pasirink 
rus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street 
TeL — PRospect 6-8998

Išleidžiama monografija apie

GEN. P. PLECHAVIČIŲ 
los išleidimui yra renkamos aukos. 

Aukotojai bus įrašyti į knygą.
Aukas siųsti:
KARYS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207
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MIELI SKAITYTOJAI
Vasario 16-tos šventės proga muose, suvažiavimuose, komite- 

leiskite man su jumis pasidalinti (tuose ir valdybose. Tad mūsų tau- 
keliomis mintimis. Studentiškas tos šventės proga kviečiu visus, 
gyvenimas nėra lengvas. Moks- j visus studentus, naujus ir amži- 
las, darbas, lietuviškos organiza- nūs, jungtis į lietuvišką veiklą, 
cijos ir draugai traukia į visas J Nemėginkite pataikauti visiem, 
puses. Kartais mėginam laiką tarp bet pasirinkite porą ar nors vieną, 
visų padalinti. Tad iš pamokų bė- Rasite politinių, kultūrinių, spor- 
gam į darbą, iš darbo į susirin- tintų, ideologinių ir visokių kitų 
kimus bei repeticijas. Bet kartais organizacijų beveik kiekviename 
taip įsigilinam į vieną gyvenimo mieste. Galiu prižadėti, kad jos 
sritį, kad užmirštam kitas. Iš sa-'visos jus pasitiks plačiai atvirom 
vo patyrimo žinau, kad daugiau-, durim.
šia nukenčia lietuviška veikla. | Lietuva laukia mūsų visų dar- 
Gal todėl vis ir vis matom tik tų . by!
pačių studentų ve: lūs susirinki- Ofelij'a

NORTHWESTERN UNIVERSITETO 
LIETUVIŲ KLUBO VEIKLA

Northvvestem universitetas, 
/ienas iš garsiausių privačių 
mokyklų visoje Amerikoje, kas
met pritraukia daug lietuvių stu
dentų, ypač iš Chicagos apylin 
kių. Prieš trejus metus č:a ne
buvo jokios organizacijos, kuri 
galėtų sujungti universiteto’ lie
tuvius ir iškelti I; ‘uvos vardą 
universitete. Vadovaujant stud. 
Petrui Kisieliui, Lietuvių studen
tų klubas (angliškai Lithuanian 
Student Union) buvo lietuvių 
studentų įkurtas ir jau antrus 
metus oficialiai veikia, gauda
mas nemažą piniginę paramą iš 
universiteto studentų seimo. Pra
eitais mokslo metais klubo val
dybą sudarė Edis Razma, pirmi
ninkas; Sandy Bakšys, vicepirmi
ninkė; Aloyzas Pakalniškis, vice
pirmininkas; Mindaugas Siliū- 
nas, iždininkas.

Klubo yra trys pagrindiniai 
tikslai :pirmas — palaikyti ryšius 
tarp aktyvių lietuvių studentų; 
antras — užmegzti ryšius su ne
aktyviais lietuviais ir besidomin
čiais Lietuva kitataučiais; trečias 
— panaudoti visas universiteto 
priemones, išgarsinant Lietuvos 
vardą tarp studentų ir profeso
rių. Turbūt svarbiausias iš šių 
tikslų yra paskutinis, tad ir klu
bo veikla daugiausia apie jį su
kasi. 1976 — 1977 mokslo metų 
pradžioje buvo suruošta lietuviš
kas pobūvis pas pirmininką, kur 
nariai ir jų draugai vaišinosi

Premijuoti studentai spaudos baliuje ((iš kairės): Petras Kisielius, Jr., Saulius Kuprys, Asta Motušytė, Kristina Ve- 
selkaitė, Vida Kuprytė, Ofelija Barškėtytė, Kazė Brazdžionytė, Rima Januievičiūtė, Eugenijus Būtėnas.

motinų gardžiai paruoštu mais
tu ir pamatė Lietuvos vaizdų 
skaidres. Vasario 16-tos progai 
klubas papuošė bibliotekos prie
menę lietuvių liaudies meno dir
biniais. Tai buvo įdubo didžiau
siais projektas, kuris laimingiau- 
s’ai pasisekė. Meno darbai buvo 
narių sunešti ir paskolinti iš po- 
nų Vaznelių Gifts Internatio- 
nal krautuvės ir Balzeko muzie
jaus. Paroda buvo suskirstyta į 
šešias dalis: medžio drožiniai, 
medž o skulptūra, kryžiai-koply- 
tėlės, margučiai, audiniai ir gin
taras. Kiekviena meno forma bu
vo gausiai reprezentuota ir gra
žiai apibūdinta savo istorija ?r 
charakteringais bruožais. Ši paro

Kelias j lietuvių studentų slidinėjimo stovyklų prie Montrealio.
Nuotrauka Vitos Musonytės

Aloyzas Pakalniškis, Northvvestem 
un-to lietuvių klubo valdybos narys, 
džiaugiasi geru slidinėjimu lietuvių 
studentų slidinėjimo stovykloje prie 

Montrealio. Nuotr. Vitos Musonytės

da nustebino visą universitetą sa
vo grožiu, ir bibliotekos parodų 
direktorius pastebėjo, kad lietu
vių menas pritraukė daugiau žiū
rovų negu bet kokia kita paro
da. Sėkmingai uždarę parodą, na
riai suruošė Vasario 16-tos vai
šes, kuriose studentai vakarienia
vo pas Ireną Katelę ir viduryje 
nakfes nudažė universiteto ak
menį geltonai, žaliai ir raudonai.

Klubas per 1976 —1977 moks
lo metus suruošė du simpoziu
mus su universiteto profesoriais. 
Rudenį prof. Kichard Givens, 
Rusijos istorikas, pakalbėjo apie 
Lietuvos — Lęnk jos konfedera-

TRUMPOS 
BANGOS

Sveikinam Viktorą Naką 
Washingtone, laimėjusį a.a. Eu
genijaus Kriaučeliūno jaunimo 
premiją.
' — Hamiltono tautinių šokių 

■grupė "Gyvataras” koncertuos 
Chicagoje vasario 25 d.

— Balandžio 8 d.. Clevelando 
Grandinėlei 25 metai. Linkime ir 
dar tiek!

— Sveikiname naują “Tėviš
kės žiburių’’ jaunimo puslapio 
redaktorę Rasą Lukoševičiūtę, 
479 Bourbonnais St., La Šalie, 
Quebec H8R 2Z2 Canada. Kvie
čiame visus jai patalkinti raštais.

ciją. Prof. Givens pastebėjo, kad 
ši konfederacija buvo nuostabiai 
pažangi ir demokratiška valdy- 
mosi forma, pirmoji tokia respub
lika Europoje. Bet geroms idė
joms ne visada pasiseka. Konfe
deracija buvo per radikaliai de
mokratiška politinė sistema tais 
laikais; monarchinės valstybės 
efektingiau tvarkė savo proble
mas ir pasidarė stipriausios Euro
poje. Todėl Lietuvos — Lenkijos 
respublika susilpnėjo ir pagaliau 
buvo kitų tautų išdraskyta.

Antras simpoziumas įvyko pa
vasarį, ir klubo svečias buvo po
litinių mokslų prof. R. Barry 
Farrell. Jis yra buvęs departa
mento vadovas, daug kartų bu
vęs Rytų Europoje ir Rusijoje, 
ir yra vienas iš žymiausių “krem- 
Vnologų” visoje Amerikoje. Susi
rinko 40 studentų išgirsti jo nuo
monę apie prez. Carter žmonių 
teisių gyniiiią. Prof. Farrell api
būdino Nixon-Ford diplomatiją 
su Rusija ii' darė palyginimus su 
Carterro diplomatine linija. Jam 
atrodė, kad žmonių teisių iškė
limas labai efektingai spaudžia 
Maskvą pagerinti sąlygas Sovie
tų Sąjungoje. Tačiau prof. Far- 
įell pastebėjo, kad rusai gali at
virkščiai reaguoti į šią kritiką ir 
dar labiau prispausti Sovietų 
Są’ungos gyventojus. Tad dar 
negalima spręsti, kaip žmonių 
teisių politika pakeis Sovietų Są
jungą ir jos ryš'us su Amerika.

Klubo paskutinis didelis paren
gimas buvo išvyka į Marąuette 
Parką. Dalyvavo keliolika studen
tų, kurių daugelis nebuvo matę 
Amerikos didžiausios lietuvių ko
lonijos. Sustojome užvalgyti lie
tuviškos vakarienės Rūtos val
gykloje ir apvažinėjom visą apy

VYR. SKAUČIŲ PASTOVYKLE 
VI-JE TAUTINĖJE STOVYKLOJE, 

AUSTRALIJOJ
sausio 2 d. globėjai - šeimi

ninkai suvežė visus užjūrio sve
čius į Gilwell Park stovyklavietę 
tolimoje Australijoje. Nors oras 
buvo truputį lietingas, vis tiek 
visi buvo linksmi ir pilni entu
ziazmo, kad galėjo dalyvauti Vi
ję Tautinėje stovykloje, Austra
lijoje. Išsiritę iš mašinų su sun
kiais lagaminais, radom savo pa- 
stovyklėje jau gražiai pastatytus 
karštus dušus — geriau negalėjo 
nė .būti.

Čia susitikom skautes iš viso 
pasaulio — Anglijos, Brazilijos, 
Kanados, Melbourno, Sydnėjaus, 
Adelaidės, Canberros, Geelongo 
ir šiaurės Amerikos. Nuo pat 
pirmo susitikimo visos taip gra
žiai susidraugavome ir gražiai su
gyvenome, kad tos dvi savaitės 
prabėgo kaip viena miela diena.

Buvo labai įdomu bendradar
biauti su Australijos jaunimu ir 
stebėti tuos, kurie kaip iš kito 
kontinento, truputį kitaip tvar
kosi —jie stovyklose gana lais-

Saulius Kuprys dėkoja Liet žurnalistų sąjungai studentų vardu spaudos baliu
je, Chicagoje. Nuotrauka Jono Kuprio

JAV LJS Centro valdyba (iš k.): Ramunė Bernotaitė, sekr. Sigita Bamevičiū- 
tė, narė, Liucija Zdanytė, narė, Paulius Bernotas, narys, Birutė Zdany
tė, pirm., Linas Kojelis, politinių reikalų koord. Trūksta Virginijos Valanėie- 
nės ir Danutės Šliogerytės.

JAV-LJS politinės veiklos koordinatorius Linas Kojelis aiškina savo planus 
pirmininkei Birutei Zdanytei. Dešinėje — valdybos narys Paulius Bernotas
tvarko bendraraštį.

linkę. Šalia šių sėkmingų paren
gimų buvo ir tokių, kurių klu
bas neįgyvendino. Buvo numa
tyta rodyti filmą “One Day in 
the Life of Ivan Denisovich” 
(Solženicino sovietų koncentra
cijos stovyklos dienknygė) ir su
ruošti etninę šokių šventę. Per 
mažai uolių darbininkų ir ma
žokai intereso neleido šiem pro- 

vai laiką leido, o mūsų stovyklose 
mes paprastai esame užsiėmę vi
sokiais darbais. Taip pat jie stebė
josi, kaip mes susitvarkėme bei 
papuošėme aplinką. Mums bu
vo nepaprastai stiprūs visokie 
visko kvapai, kurių mūsų konti
nente nėra. Taip pat anksti rytą 
kukaburai prižadindavo mus. 
Aplamai, visa gamta labai nepa
prasta ir graži.

ši Tautinė stovykla buvo labai 
reikšminga lietuviškam jauni
mui bei jo veiklai. Mes nevažia
vome tūkstančius mylių i Tauti
nę stovyklą vien dėl to, kad iš
moktume rišti visokius mazgus 
ar panašiai. Mūsų tikslas buvo 
gerai susipažinti su kitų konti
nentų lietuviais skautais ir bend
rai dirbti, kad ir vėl sekančiose 
stovyklose galėtume vienas kitą 
suprasti ir visados likti artimais 
lietuviais, nors didžiausi vande
nynai skirtų mus. Anksčiau at
rodė, kad Australija yra labai to
lima ir nežinoma. Dabar pama- 

jektam įsikūnyti. Kad ateityje 
klubas galėtų daug suplanuoti 
ir viską įgyvendinti, praeitų me
tų valdyba pageidauja, kad val
dybos ate’tyje tikrai pašvęstų 
daug laiko klubui, pritraukdamos 
visus universiteto lietuvius būti 
aktyviais klubo nariais.

Edis Razma

tėme, kad ten lietuviai laikosi la
bai gerai, jie nuoširdūs ir gyvena 
tom pačiom svajonėm ir rūpes
čiais kaip ir mes čia. Lietuvis, kur 
jis bebūtų, nepasikeis. Nors ir 
daug iškentės, liks tikru lietu
viu. Tik yra labai būtina, kad 
mūsų ryšiai būtų glaudūs. Taip 
ši Vl-ji Tautinė stovykla mus su
artino su plačiam pasaulyje gy
venančiais lietuviais. Ši stovykla 
man davė progą palaikyti dar 
stipresnius ryšius su tolimo kraš
to lietuviais. Aš niekados nepa
miršiu šios ypatingos stovyklos.

Ramutė Paliulytė
Waterbury, Connecticut

Vyresnių skaučių rytmetinė mankšta Vl-je tautinėje stovykloje, Australijoje.

Padėkos žodis 
žurnalistams ir 

Daužvardžio fonduiV ■ '
Visų premijuotų kolegų vardu 

nuoširdžiai dėkoju Lietuvių žur
nalistų sąjungai ir dr. Petro Dauž” 
vardžio fondui už mums šį vaka
rą paskirtas premijas.

Kai kas gali klausti — kodėl 
jaunimas ryžtasi jungtis lietuviš- 
kon veiklon ir dalyvauti joje sa
vo rašytu žodžiu? Galime tvirtai 
teigti, kad jaunimas rašo todėl, 
kadangi jis buvo paskatintas ne 
tik tėvų, bet dažnai savo draugtj, 
o ypač lietuviškos spaudos redak
torių ir rašytojų. Jų pastangos su
silaukia atgarsio, ir tikimės, kad 
jų viltys bent dalinai pasiteisino.

Anaiptol mums lietuviškas 
rašytas žodis nėra tik susižinoji
mo priemonė; jis yra mūsų tau
tos svarbiausias ginklas. Ar ne 
vysk. Valančiaus rašytas ir 
spausdintas žodis vedė į Lietuvos 
prisikėlimą? Toks spaudos dar
bas sėkmingai tęsiamas čia Ame
rikoje ir pogrindyje Lietuvoje. 
Kažin ar kaip reik įvertinam Lie
tuvos Katalikų Bžnyčios Kronikos 
svarbą tautos dabarčiai ir a- 
teičiai. Anot Bradūno, “Barbarai 
bijo raidės”. Tad atsakymas yra 
aiškus, jaunimą traukia pasiau
kojimas, idealizmas ir tikėjimas i 
šviesesnį rytojų, tai tikėjimas į 
mūsų tautinį ir dvasinį prisikėli
mą. O tai vertybės, kurios kaip 
tik ir atsispindi tuose redakto
riuose, kurie labiausiai trau
kia jaunimą į spaudos darbą. 
Drįsčiau paminėti: kun. Garšvą, 
poetą Bradūną, kun. Trimaką, 
kun. Vaišnį, dr. Girnių, kun. 
Gaidą ir radijo redaktorių Petrutį. 
Esame dėkingi jiems ir visiems 
kitiems spaudos darbuotojams, 
kurie kvieste kviečia jaunimą į 
žurnalistinį darbą.

Saulius Kuprys

Baltiškųjų studijų 
dienos 

Toronto universitete
Bendru lietuvių, latvių ir es

tų rūpesčiu įkurtos Baltiškųjų 
studijų puoselėjimo draugijos 
(Association for the Advance- 
ment of Baltic Studies —AABS) 
šeštoji konferencija įvyks š. m. 
gegužės 11 — 14 d. Toronto 
universitete, Kanadoje. Draugi
ja mokslą pasaulyje jau yra įsigi
jusi gerą vardą, todėl jos rengia
mos konferencijos prelegentų ir 
publikos prasme sutraukia ne vien 
tik baltiečius, bet ir pasaulinių 
platumų kitatučius baltistus. Šių 
metų konferencijoje bus šios sek
cijos: Archeologijos ir senųjų 
amžių istorijos, Bibliografijos ir 
psichologijos, Folkloro ir mitolo
gijos, Lingvistikos, Literatūros, 
Viduramžių istorijos, Naujųjų 
laikų istorijos ir Socialinių moks
lų. Tenka pažymėti, kad Litera
tūros sekcijai vadovaus prof. 
Rimvyd. Šilbajoris. Specialiai sek
cijai apie Baltijos kraštų žydus 
vadovaus dr. Romualdas Misiū
nas. Prof. dr. Marija Gimbutienė 
kalbės šeštadienio (gegužės 13 d.) 
pietų metu. Penktadieni (ge
gužės 12 d.) bus lietuvių, latvių 
ir estų poezijos vakaras verti
muose. Hart House galerijoje pla
nuojama baltų dailės paroda. 
Daugiau informacijų galima gau
ti rašant: AABS 6th Conference, 
172 Church Avė., Willowdale, 
Ont M2N 4G5 Canada.


	1978-02-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000031
	1978-02-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000032
	1978-02-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000033
	1978-02-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000034
	1978-02-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000035
	1978-02-18-PRIEDAS-DRAUGAS 00000036

