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Utopinės galvo 
K Ę S T U T I S S K R U P S K E L I S 

T o m o More'o Utopija (1516 I bandysiu parodyti, kad utopi
ni.) t a i veikalas, savo vardą h kūrėjai samprotauja pana-
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Kenfa w& 
Lietuvos kankinių 
šventė 

Mūsų tautai, sustojusiai di
džiųjų galybių kryžkelėje, kan
kinių niekada netrūko, bet jie 
ypatinga gausa pabiro po 1940 
metų. Nebe po vieną kitą, ne
be dešimtims, bet šimtais ir 
tūkstančiais Daug jų žinome, 
bet ciar daunau nuėjo, nuken
tėjo amžinybėn, lyg niekada 
nebuvę. Tasybė, juos kar ta is 
prisimenane. Prisimename. 
kai ^ kam ateina gera mą 
mintis, kaip kaaa k m ini
ciatyvos rniogus suranda ryž
to imtis carbo. Kai kada stab-
t e l ė j a r s e t i e s j a i s 
prisimindami juodąsias ketu
riasdešimt pirmųjų metų bir
želio dimas. J a s dažniau pri
simenane tik todėl, kad tų 
dienų daubas vyko mūsų pa
čių ak/se, ir jų prisiminimas 
dar te vienam tebesukelia 
šiurpdį, bet ten pasilikusieji 
yra pjrgyvenę daug šiurpulin-
gesnti dienų, tik mums jos ne
be tiip iškalbingos, kai kam 
net ir visiškai nebylios, nes 
pačų nepergyventos, todėl to
lime, nebegyvos, lengvai ne-
besivokiamos. O tokių dienų, 
samičių ir mėnesių t ikrai bu
vo Buvo visam kraštui, buvo 
atvirom vietovėm, buvo šei-
m)m ir atskiriem asmenim. 

Nors teroro siaubas sukre
čia didelį žmonių skaičių ar 
ret ir visą tautą, bet pa ts ken-
tjjimas visada telkiasi tik vie-
jame asmeny. Kai tuo pačiu 
netu kankinami tūkstančiai, 
dekvienas iŠ jų savo kančią 
kenčia tik vienas pats, lygiai 
taip pat , kaip tada, kai yra 
paimamas vienas ir kankina
mas vienas. Šiuo atveju kan
kinamam kančias pakeiti gal 
net lengviau, nes jis jaučia, 
kad liko žmonės, liko draugai, 
liko artimieji, kurie žino, kad 
jis paimtas, kad kankinamas, 
žino, kad daugelis nori jam 
padėti, nori ištraukti iš bude
lio nasrų. Nors ir kenčia, bet 
fino. kad nėra visiškai vie
nas. Tuo tarpu kai griebiami 
tūkstančiai, atskiras žmogus 
jų tarpe turi pasijusti nuosta
biai vienišas, visų užmirštas. 
Taip juk ir yra. Kai ima po vie
ną, net mus pasiekia jų var

dai , jų parašyt i laiškai , jų pa
sakytos mintys , bet ką žinome 
apie tuos, kurie buvo imami 
tūkstančiais? Ką žinome apie 
t a s šeimas, kurios ligi pasku
t inio nario mirė kankinių mir
timi? Nieko arba beveik nie
ko. Net pačioje Lietuvoje apie 
j a s nieko nebežino, nes nebeli
ko nė vieno gyvo, kuris galėtų 
apsakyti savo artimųjų liki-
ną. 

Menkai tepažįstu Katalikų 
Bažnyčios tvarkymosi plony
bes, bet galvon lenda mint i s . 
k a d reikėtų gauti vieną sek
madienį lietuvių kankinių 
šventei. J i turėtų būt i švenčia
m a tą pačią dieną visose lietu
vių bažnyčiose. Mišių m a l d a s 
ir kitus ska i tymus reikėtų pri
taikyti t a i dienai. Net naujų 
kurti beveik nereikėtų, nes 
daugumą galima būtų surink
ti tiesiai iš pačių kankinių 
laiškų ir pasisakymų. Juose 
juk yra tikrų aukos ir tikėjimo 
perlų. Prieš Vat ikano II susi
rinkimą apie tokias Mišias ir 
apie lietuvių kankinių šventę 
gal nebūtų buvę gal ima n e t ir 
pagalvoti , bet dabar , rodos, 
gal būtų galima ne t ir padary
ti, tik to darbo turėtų imtis k a s 
nors, tur įs didesnio svorio to
se Katalikų Bažnyčios sfero
se, kurių kompetencijoje y ra 
tokią šventę leisti. Cia g a l la
bai daug sverti galėtų Kunigų 
vienybė ar vyskupas Deks-
nys, bet patį judėjimą tvir
čiausiai galėtų pradėti Ateiti
ninkų federacija per e s a m a s 
lietuvių parapi jas . Nemanau , 
kad atsirastų ku r nors tokia 
parapija, kuri t a m reikalui ne
pritartų, nes tokia šventė stip
rintų m u s pačius, būtų didelė 
moralinė p a r a m a kenčiančiai 
ir kovojančiai Bažnyčiai Lie
tuvoje. Be to iš tos šventės ga
lėtų kilti ne tik dvasinė, bet ir 
reali pa rama nukankintųjų bei 
dabar kankinamųjų šeimoms 
net ir šiuo metu įkalintiems, 
nes tą dieną visose lietuvių 
bažnyčiose ga l ima būtų rinkti 
aukas tik tam vienam reika
lui. 
Pamąstykime ir spręskime. 

J u r g i s J a n k u s 

davęs iš t isam literatūros žan
rui. Utopinėje apysakoje apra
šoma įsivaizduota, nesant i vi
suomenė, tokia, kokios iš tikro 
net i r būti negali. J i aprašo
ma, daugiau ar mažiau palie
č iant visas žmogaus visuo
m e n i n i o g y v e n i m o p u s e s : 
istoriją, ekonomiką, švietimą, 
kultūrą, politiką, gyventojų 
mora l inę būklę. Ir trečia, uto
pinė visuomenė pris tatoma, 
ka ip tobuliausia žmogui pa
s i e k i a m a s a n t v a r k a . Kri
t i k a m s ji gal i atrodyti skurdi, 
p i lna visokių negerovių, ta
čiau paties utopijos kūrėjo aki
mis žiūrint, tai būtų geriau
sia, ką žmogiškose ribose 
g a l i m a pasiekti. Bibliografų 
apskaičiavimu, vien anglų 
k a l b a yra paskelbta maždaug 
du tūks tančia i veikalų, ku
riuos duotas apibūdinimas ap
t a r i a . Ypač yra tu r t ingas 
devyniolikto šimtmečio galas , 
k a d a metinis vidurkis galėjo 
s i e k t i d v i d e š i m t p e n k i a s 
k n y g a s . 

Utopinė galvosena neįsiten-
ka l i teratūros ribose. J i ran
d a m a ir politinėje filosofijoje, 
p radedan t pačiu Platonu ir 
ba ig ian t mūsų laikų marksiz
mu. Tačiau politinėje filosofi
joje utopinė galvosena dažnai 
y r a slepiama, kar ta is net pik
ta i įtikinėjant, kad jos nėra. 
Todėl yra sunkiau utopines 
tendencijas susekti filosofi
joje, ir tokiam reikalui nebeuž
t e n k a vien tiktai paties žodžio 
aptar imo. Tai ir būtų pagrin
din is šio rašinio uždavinys: iš
ryškin t i t a s žymes, kurios 
ženklina pačią utopinę galvo
seną, nekreipiant dėmesio j 
formą, kuria ši galvosena api
pav ida l inama. Mėginsiu pana
gr inėt i kelis utopinius vei
ka lus , deja tik kelis, ir 
išryškint i jų bendras žymes: 
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šiai, nors jų sukurtos santvar
kos ir būtų viena su kita 
nesuderinamos. 

Pradžioje ir norėčiau pa
brėžti, kad utopijų esama la
bai įvairių, viena kitai prieš
taraujančių. Ir tai neturėtų 
mūsų stebinti, nes kiekvieną 
veikalą riboja autoriaus as
meniški pomėgiai ir jo gy
venamuoju laikotarpiu nu
m a t o m o s g a l i m y b ė s . 
Campanella, pavyzdžiui, ne
mėgo kosmetikos, ir už tai jo 
Saulės mieste besidažančioms 
moterims nukertamos galvos. 
James Fenimore Cooper labai 
neapkentė laikraščių: jo idi
liją sugriauna ugniakalnis, 
prasiveržęs spaudai atsira
dus. Prieš šimtą metų žmonės 
negalėjo įsivaizduoti visų tech
nikos galimybių, ir todėl tuo 
metu sukurtose utopijose vaiz
duojamos primityvios visuo
menės. Nors kiekvienas mėgi
n a vaizduoti geriausią, tačiau 
tas gerumas labai įvairuoja, 
nes vieno žmogaus rojus ki
tam yra pragaras. N e t ir pa
ties More'o atveju, dažnai ne
pastebime, kad, mūsų akimis 
žiūrint, jo idealizuojamas gy
venimas būtų skurdus, nuobo
dus, prievartos persunktas. 

More'o Utopija gimė, kada 
buvo iš pagrindų pertvarkyta 
krašto ekonominė sistema, ka
da Utopijos salos gyventojai 
atsisakė privačios nuosavy
bės ir pradėjo visomis gėrybė
mis naudotis bendrai. Būtų ge
ra čia trumpai pris immti . Kad 
veikalas užsimezga, kada vie
nas anglų teisininkas skun
džiasi, kad Anglijoje vis lieka 
tiek daug vagių, nors kiekvie
ną dieną pakariami jų ištisi 
pulkai. Keliautojas Rafaelis 
jam atsako, kad vagių bus. kol 
vyraus privati nuosavybė. 
Dvarų savininkai, pramonei 
gamindami vilną, plečia avių 
ūkį ir be darbo paleidžia bu
vusius nuomininkus ūkinin
kus. Prie jų jungiasi karo 
invalidai, nuskurdę dvariš
kiai. Ir ką tokia minia veiks, 
kaip ginsis nuo bado? Cia ir 
atsiranda pasakojimas apie 
nuostabią Utopijos salą. kur 
visi tiek pat dirba ir visomis 
gėrybėmis dalinasi. Kiekvie
nas savo gaminius nuneša į 
bendrus sandėlius ir iš ten 
parsineša, kas reikalinga. To
kiu būdu nė vienas neper
sidirba, ir nieko niekam ne
trūksta. Laisvą laiką jie skiria 
muzikai, literatūrai, savęs 
lavinimui, o auksą ir kitas 
brangenybes atiduoda vai
kams pažaisti. 

Visai kitaip prie utopijos 
klausimo prieina vienuolis 
Campanella savo veikale Sau
lės miestas (1623 m.). Tiesa, 
kad ir jis atsisako privačios 
nuosavybės, tačiau jo pagrin
dinis dėmesys krypsta į švieti
mą. Utopinė forma čia dengia 
kažką panašaus į pedagogi
kos vadovėlį, kuriame ypač ke
liama vaizdinių priemonių 
reikšmė: Saulės miesto sienos 
išmargintos geometrinėm fi
gūrom bei žvaigždynų pi a 
nais. Campanellai svarbu, kad 
žmogus įžvelgtų tikrąją visa
tos esmę ir pagal tai tvarkytų 
savo visuomeninius santy
kius. J o miesto valdovas pa-

Loic Dubigeo 

vadintas metafizika ir valdo, 
nes yra pats doriausias ir iš
mintingiausias. 

Dar kita linkme pasuko 
Francis Bacon Naujoje Atlan-
Odėje (1627). bis mokslo ir tech
nikos apašta las tvirtino, kad 
svarbiausia yra mokslo žinias 
pritaikyti ir technikos pagal
ba šalinti įvairias negeroves. 
Jo sukurtą utopiją valdo 
mokslų akademija, ir jų visas 
gyvenimas palenktas žinių 
rinkimui bei pritaikymui. Gal 
pats kraštutiniausias techni
kos sudievintojas būtų anglas 
biologas, komunistas J.D. Ber
nai veikale Pasaulis, duona ir 
velnias. BernaFis randa, kad 
pats žmogaus k ū n a s yra labai 
prastas ir nepatikimas įran
kis. Iš vienos pusės, kūnui rei
kia daug priežiūros. Jį reikia 
maitinti, nuprausti , aprengti, 
taisyti tiek dažnai, kad beveik 
visas žmogaus gyvenimo lai
kas turi būti eikvojamas kūno 
tarnybai. Iš kitos, viską, ką 
žmogaus kūnas sugeba, daug 
geriau atlikti gali įvairūs apa
ratai. Žmogaus juslės niekad 
neprilygs radijui ar telefonui; 
jo raumenys negalės varžytis 
su bet kokia mašina. Su laiku, 
žmogus nusipjaus visą savo 
kūną ir pasiliks vien tik sme-

Naujoji Acianiidė. 

genys, prijungti prie visokių 
aparatų. Įdomu, kad stalinis-
tmėje Sovietų Sąjungoje jis ra
do tokio išsivystymo užuo
mazgą, nes tenai mokslas 
t ikrai yra vertinamas. Sovieti-
joje gimsta proto aristokratija. 
kuri sugebės atmesti morali
n ius prietarus ir žmogaus toli
mesnę evoliuciją racionaliai 
vaidyti. 

Šios trys ir būtų pagrin
dinės utopinio galvojimo kryp
tys: ar ekonominės reformos, 
ar filosofinė išmintis, a r tech
nika, ir kartais , žinoma, visos 
t rys iš karto. Spėčiau, kad 
marksistinėse utopijose pina
si visi trys motyvai: ir visuo
menės pagrindinis pertvarky-
m a s , i r p a s i t i k ė j i m a s 
technika, ir filosofinis Įžval
gumas. Visus tris, pavyzdžiui, 
r andame Markso 1844 metų 
rankraščiuose, nors technikos 
motyvą būtų šiek tiek sunkiau 
išskaityti. 

Ligi šiol minėjau utopijos 
kūrimo priemones. Dabar lai-

F. THOMAZ CAMPANELLA 
Appendu Poliiica 
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Tommaso Campanelloa „Saulės 
miesto" titulini* puslapis Tobias 
Adami Realis Philosophiae epilo-
Įjisticae partes IV rinkinyje 
: Frankfurtas, 1823). 

kas pažvelgti į patį utopinį gy
venimą. Savaime aišku, kad 
dingtų visos žmogų persekio
jančios negerovės: baimė, li
gos, skurdas. Dingtų didžio
s ios n e t e i s y b ė s , į va i rū s 
išnaudojimai, nes žmonės liau
tųs viens kitą skriaudę. Dirbti 
kiekvienam reikėtų, tačiau nie
k a s nepersidirbtų, ir kiek
vienam liktų laiko džiaugtis 
mokslais bei menais, a rba pa
čiam juos kurti . Žmogus būtų 
laimingas, savo gyvenimu pa
tenkintas; dingtų savanaudiš
kumas, erzlumas, karingu
mas . Žemėje klestėtų taika ir 
kultūra. 

Tačiau atidžiau pasižiūrė
jus į utopini gyvenimą, pasi
daro aišku, kad turi pasikeisti 
pats žmogus. Nei vienas iš 
mūsų utopijoje negalėtumėme 
gyventi, nes mes per pilni 
senojo Adomo. Cia laiko tėra 
pažvelgti tik į vieną atvejį. 
More'o utopijoje visos gėrybės 
sukrautos į sandėlius, iš kurių 
kiekvienas pasiima, kas jam 
reikalinga. Įsteikime tokį san
dėlį ar Varšuvoje ar Chicago
je ir pasižiūrėkime, kas atsi
tiktų? Tiesa, vienas kitas, 
nedrąsesnis, pasielgtų kuk
liau, tačiau ir jis, pamatęs kaip 
kiti griebia, pradėtų baimin
tis, kad jam nieko neliks. Nė
ra sunku pasakyti, pasiimk 
kiek reikia ir nedaugiau; daug 
sunkiau yra nubrėžti to "rei-
kėjimo" ribą. Prieš kelis šim
tus metų žmonės buvo barami 
už prabangą (tokį pamokslą 
pats esu skaitęs), nes jie ne-
bepasitenkindavo iš tėvų pa
veldėta kelnių pora. Žmonės 
tiek ištvirko, tvirtino pamo
kslininkas, kad nori turėti po
rą žiemai, ir kitą porą vasa
rai, vieną darbui, kitą išeigai. 
Ir iš tikro, kodėl mum "reikia" 
daugiau, kodėl kelios kartos 
negalėtų pasitenkinti viena, 
gerai pasiūta pora? Taip gy
veno senojo testamento žydai, 
ir jiems daugiau nieko "nerei
kėjo." 

Utopijoje tegali gyventi nau
jas, transformuotas žmogus. 
Manyčiau, kad čia iškyla es
minė utopinio galvojimo žy
mė. Tradicinė socialinė mintis 
priima žmogų, daugiau ar ma
žiau tokį. koks jis yra, su vi
som žmogaus ydom, su visom 
silpnybėm. Cia tikima, kad 
žmogaus pagrindinai pakeisti 
negalima: jis visą laiką bus 
maždaug toks. koks jis dabar 
yra. Kuriamos santvarkos su 
šiuo faktu turi skaitytis. Jos 
turi būti derinamos prie silp
no, ydingo žmogaus, jo gy
venimą gerinti, švelninti jo 
nevykusios prigimties pasek- ' 
mes . Tur iu čia omenyje 
Hobbes'ą. kaip bent šiuo at
žvilgiu labai blaivų protą. 
Žmogus žmogui visada pasi
liks vilku, tačiau teisingai su
tvarkytos valstybės rėmuose, 
net ir vilku būdamas, jis gali 
palyginant padoriai gyventi. 
Visai priešingai pasisako uto
pinė tradicija, visas savo vil
tis sukaupus prie naujojo žmo
gaus lopšio. Nėra svarbu, kad 
valstybė, ekonominė sistema, 
švietimas, tarnautų dabarties 
žmogui; svarbu, kad visos šios 
įstaigos artintų naujojo žmo
gaus gimimo dieną. 

Manau, kad šis naujojo žmo
gaus lūkestis marksizmą lei
džia jungti prie utopinės kryp
ties, nors dažnai marksistai to 
vardo ir gintųsi. Vėl nėra lai
ko leistis į detales. Užteks tik 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Utopinės galvosenos 
bruožai 
(Atkelta iš 1 psl.) 
prisiminti, kaip dažnai Stali
no nusikaltimai buvo teisina
mi naujojo žmogaus atsi
radimo būtinumu. 

Utopiškai galvoti — tai ma
nyti , kad žmogų galima per
dirbti pagal nustatytas mo
ralines normas, galvoti, kad 
žmogus yra grynai dvasinė 
būtybė, visu savo buvimu 
i d e a l a m s p a l e n k i a m a . 
Gyvuliškos žmogaus prigim
ties atmetimas yra būtina uto
pijos statymo sąlyga. Šia pras
me minėtasis Bernal'is buvo 
įžvalgesnis, nes jis aiškiau 
matė už kitus savo bendra
minčius, kad gyvuliška būty
bė su utopija nėra suderina
ma . Kiti autoriai būtų linkę 
šios tiesos nepastebėti, nors ir 
jiems jinai galioja. 

Gal pačius nuosekliausius 
bandymus žmogų performuoti 
pagal užsibrėžtus idealus ran
dame vienuolynų istorijoje. Ir 
visos vienuolijos išgyvena 
sunykimo ir atsinaujinimo cik
lą, nes vienos kartos laimėtas 
šventumo gabaliukas negali 
bū t i k i t a i k a r t a i perduo
tas . Naujoji karta šventumo 
turės siekti iš naujo ir pradėti 
iš pat pradžios. Iš tikrųjų, net 
ir pats idealas retai pereina 
nesuteptas iš kartos į kartą. 
Visos šios pastangos susidūrė 
su gyvuliška prigimtimi ir su
dužo. Iš šimtų galimų at
kreipkime dėmesį tik į dvi mū
s ų s a v y b e s . G a m t o j e 
subrendęs gyvulys beveik vi
są savo laiką praleidžia mie
godamas. Dažniausiai jį išju
dina arba alkis, arba išgąstis. 
Žmogus elgiasi labai pana
šiai. Tiesa, mes esame žymiai 
komplikuotesni ir mūsuose ry
šys tarp postūmio ir veiksmo 
nėra toks aiškus. Tačiau ir 
mus kažkas turi išjudinti, ir 
ta i padaro ar alkis, ar baimė, 
ar koks kitas akstinas, su jais 
artimai susijęs. Antroji savy
bė gyvulių tarpe gal rečiau už
tinkama, tačiau ji. atrodo, pri
k l a u s o mūsų b i o l o g i n e i 
prigimčiai. Net ir pats geriau
sias daiktas, per dažnai karto
jamas, mum pradeda atsibos
ti. Kiekvienas mokytojas šį 
faktą gerai žino. Penktą, šeš
tą kartą kartojamas kursas ir 
patį mokytoją užmigdo. Geres
nis mokytojas visada stengsis 
kai ką pakeisti, įvesti naujos 
medžiagos. įvairinti dėstymo 
būdą. Su šiom savybėm gali
ma kovoti, jų negalima visai 
išrauti. Kaip visa tai liečia 
utopijų kūrimą, pamatysime 
-eirukrie 

Kuo turėtų pasižymėti tas 
naujasis žmogus, kuo jis skir

tųsi nuo mūsų pačių? Utopinę 
literatūrą peržvelgus, išryškė
ja bent šios savybės. 

Utopinis žmogus pasitenki
na būtinybėm ir nesiveržia į 
prabangą. Visai aišku, kad ki
taip ir būti negali, nes pra
bangos vaikymasis perkrau
na žmones darbu ir sukelia 
vaidus. Pasidavęs prabangai , 
asmuo nebeturi laiko kultūrai 
ir yra priverstas visą laiką su 
kaimynais varžytis. Todėl uto
pijos gyventojų poreikiai tu
ri būti riboti ir nesikeičiantys. 
Utopijoje negali būti, kad 
vieno poreikio patenkinimas 
skatintų naujus, kaip tai yra 
mūsų tarpe. Todėl pirmieji uto
pijų kūrėjai skyrė natūra l ius 
poreikius nuo dirbtinių ir tei
gė, kad dirbtiniai poreikiai y ra 
blogi, supuvusios visuomenės 
supuvę vaisiai. Dirbtinius, t a m 
tikros santvarkos išaugintus 
poreikius, jie laikė prabanga. 

I r kiekvienas iš mūsų ski
riame prabangą nuo būtiny
bės. Tačiau mum tai yra visą 
laiką besikeičianti riba, kuri 
įvairuoja pagal asmenišką 
skonį, įpročius, besikeičiantį 
ekonominį pajėgumą. Dažnai 
ji keičiasi paprasčių papras
čiausiai todėl, kad vienas ar 
kitas daiktas atsibodo, įgriso. 
O utopijoje esama visai prie
šingai, ir ta riba yra pastovi, 
nesikeičianti. J i negali svy
ruoti, nes išreiškia tam tikrą 
pastovų moralinį vertinimą. 
Utopijos salos gyventojams 
negali atsibosti visur tas pats 
drabužis, bendrame katile vir
tas maistas, vienuoliškai rim
tos pramogos. Niekad jiems 
nekyla velniška pagunda nuo 
kaimynų paslėpti geresnio vy
no bačką ar pasivažinėti oda 
muštu Mercedes. Kada prisi-
skaitome marksistinių polemi
kų prieš supuvusį kapitaliz
mą, ten randame labai daug 
kaltinimų, kad kapitalizmas 
žmogų naikina, jame ugdyda
mas prabangius poreikius. 

Antra savybė. Utopinis žmo-

Lietuviais norime ir būt 

•m. 
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dirba visų pirma iš pamėgi
mo. Kam tai per mažas aksti
nas, visada lieka patriotizmas 
ir jaučiama pareiga visuome
nei. Ir Bellamy labai aiškiai 
pasako, kad teisingai sutvar
kytoje visuomenėje niekas n e 
dirbtų, baimės ar bado verčia
m a s . Cia u ž t e n k a t ik 
prisiminti, kiek dažnai mark
sistai panašiai kalba. (Ir čia 
geriausius norus sugriauna 
senasis Adomas: Lietuvoje vie
tiniai garbės lentų nemato ir 
vertina tik prie jų jungiamus 
rublius) 

Trečia savybe. Utopijas val
do aristokratijos ir visi tam 
pritaria. Aristokratijos mintis 
yra labai patraukli: ar valsty
bei nebūtų geriau, jeigu ją val
dytų žmonės, kurie iš prigim
ties tam tinka, kurie nuo pat 
jaunų dienų tam yra ruošia
mi? Šis argumentas įtikino 
Platoną; jis vilioja ir daugelį 
utopijų kūrėjų. Sakyčiau ligi 
absurdo šią mintį vysto Ja
mes Fenimore Cooper'is 'Kra

teris). Jo idilija klesti, kol visi 
pripažįsta salos valdovo natū
ralų pranašumą. Deja, įsistei
gia laikraščiai, iškyla demo
kratiniai šūkiai, ir dingsta 
žmonių pasitikėjimas savo 
valdovu. Tokia neteisybė pik
tina pačią gamtą: prasiveržia 
ugniakalnis, kyla audros, ban
gos ir visą nedėkingųjų ko
loniją sunaikina. Aristokra
tijos mintis taip pat slepiasi 
Lenino sukurtoje komunistų 
partijos sąvokoje. Komunis
tams yra lemta valdyti, nes jie 
vieninteliai supranta tikruo
sius žmonijos troškimus ir vi
są istorijos eigą. Visos aris
tokratijos panašiais žodžiais 
save teisino. 

Tai tik kelios pastebėtos sa
vybės. Tikriausiai jų y ra žy
miai daugiau. Jos yra bend
ros beveik visoms utopijoms, ir 
jų dėka, manyčiau, būtų gali
ma nustatyti marksizmo ir 
utopinės galvosenos tapatu
mą. Trumpos paskaitos rė
muose tegalima pristatyti tik 
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pačius griaučius temos, kurios 
visas įdomumas ir reikšmė 
slėptųsi detalėse. Iš tiesų, rei
kėtų daug citatų, pavyzdžių, 
sugretinimų. Bet visa ta i tu
rės pa laukt i kitos progos. 

gus dirba ne todėl, kad jam 
reikia gintis nuo bado, bet to
dėl, kad jis supranta moralinę 
darbo vertę ir jį mėgsta. Tai 
pabrėžia Campanella. norėda
mas, kad kiekvienas dirbtų 
ČIK. \Q G3XDc|, KUT3.£uii IS ^ i i ' 
gimties yra linkęs. Ta patį mo
mentą iškelia Edvvard Bel
lamy veikale Žiūrint atgal 
(1888 m.). Čia kiekvieną kūdi
kį atidžiai seka jo tėvai, mo
kytojai, kaimynai, kad suži
notų, kur glūdi jo Įgimti 
gabumai. Tik tas, kuris dirba 
darbą, kuriam iš prigimties 
yra pašauktas, savo darbu ga
li pasitenkinti. Jo gyventojai 

NAUJI LEIDINIAI 
• -Jean-Pierre Menthanon, 

LA LITHUANIE, PATS ENT-
RE DEUX M O N D E S . In
formacinio pobūdžio prancūzų 
kalba 27 psl. leidinys, išleistas 
Paryžiuje 1982 metais. Kaina 
nepažymėta. Išleido Communautė 
Lithuanienne en France, Associa-
tion Lithuanienne de Bienfaisance 
en France. Adresas: T. Rue des 
Lions-Saint-Paui, 75004 Paris, 
France. Leidinys skirtas skaityto
ją supažindinti su Lietuvos okupa
cijos neteisėtumu ir dabartine poli-
t i ne p a d ė t i m . G l a u s t a i 
nušviečiama Lietuvos geografija, 
lietuvių kalba — jos kilmė ir raida. 
Lietuvos istorija, religinio fakto-

Laidojimo apeigų rūmai Vilniuje (archit . C. Mazūra*). 

riaus vaidmuo lietuvių tautos liki
me ir dabartinės sovietinės 
priespaudos pobūdis. Užbaigoje 
rašoma: „Keturiasdešimt okupaci
jos metų neįstengė pralaužti lietu
vių tautos patriotizmo ir tikėjimo. 
Kaip ir lenkai, kurių likimu jie ilgai 
dalinosi, lietuviai į savo ateitį žvel
gia su pasitikėjimu. Istorija neužsi
baigė 1940 metų rugpjūtį". Prime
nama, kad nei Prancūzija, nei jokia 
kita Vakarų valstybė nėra pripa
žinusi sovietinės Pabaltijo valsty
bių aneksijos. 

/ laisvę nr. 86 (1982 gruodis). 
Politikos žurnalas, leidžiamas 
Lietuvių Fronto Bičiulių triskart 
per metus. Redaktorius — Vacys 
Rociūnas, 7328 Midland Rd., In-
dependence, OH. 44131. Adminis
tratorius — Jonas Prakapas, 14 
Thelma Drive. Bakersfield, CA. 
93305. Metinė prenumerata Aus
tralijoje, JAV ir Kanadoje — 7 
dol.. kitur — 5 dol. 

Turinyje: A. P. Bagdonas, "Lie
tuvių Fondas": Vytautas Vaitie
kūnas, "Lietuvos vadavimo orga
nizacija praeity"; Vytautas 
Volertas, "Vienišas būriuose — 
Stasio Barzduko mirties meti
nėms"; Juozas Kojelis. "Metinis 
Vliko seimas"; V. Rociūnas, "Di
dysis rūpestis — lietuviškoji pa
rapija". Lietuvių Fronto Bičiulių 
26-to8io8 stovyklos aprašas. Pla
tus skaitytojų laiškų skyrius bei 
naujų leidinių apžvalga. Veda
majame akcentuojama rūpestis 
lietuviškąja 3pauda. 

Karys nr. 1 (1983 sausis) ir nr. 2 
(1983 vasaris). Leidžiamas kartą į 
mėnesį Karių veteranų sąjungos 
"Ramovės" New Yorko skyriaus. 
Redaktorius — Zigmas Raulinai-
tis. Administratorius — Alfonsas 
Samusis Adresas: Karys, 341 
Highland Blvd . Brooklyn. NY 
11207. Metinė prenumerata JAV 
ir užsienyje — 17 dol., pusei metų 
— 9 dol.. atskiras numens — 2 
dol. 

Moteris nr. 1 (1983 sausis — va
saris), lietuvių moterų žurnalas 
leidžiamas Kanados Lietuvių ka
talikų moterų draugijos. Redakto
rė — Nora Kulpavičienė, admi
nistratorė — B. Pabedinskienė. 

VACYS KAVALIŪNAS 

Adresas: 1011 College St., Toron
to, Ont. M6H 1A8. Canada. Pre
numerata metams 10 dol., vieno 
numerio kaina — 1.75 dol. 

Laiškai lietuviams nr. 2 (1983 
vasaris) ir nr. 3 (1983 kovas). Tė
vų Jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žur
nalas. Redaktorius — Juozas 
Vaišnys, SJ. Administratorė — 
Aleksandra Likanderienė. Adre
sas: 2345 W. 56tb St., Chicago, IL. 
60636. Telef. 737 — 8400. Metinė 
prenumerata — 8 dol., atskiras 
numeris — 80 centų. 

Skautų aidas nr. 1 (1983 sausis) 
ir nr. 2 (1983 vasaris). Leidžia Lie
tuvių skautų sąjunga kartą j mė
nesį. Redaktorius — Antanas Sau-
laitis, SJ, 2345 W. 56th St., 
Chicago IL 60636. Administrato
rė — Malvina Jonikienė, 6346 S. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629. Prenumerata metams — 5 
dol., pusei metų — 3 dol., atskiro 
numerio kaina — 50 centų. 

Marija Danguolė Tamulionyte, Lie-
tuviaisnorimeirbūt.'V adovihs lietuviš
kai nemokantiems. Iliustruotas Nijolės 
Palubioskienės. 394 psl. Chicaga: JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švietimo tary
ba, 1982. Kaina 20 dol. Vadovėliui pri-
taikytiLietuviųkalbospratimūi.236p8\. 
Kaina3dol. Užsakyti pas švietimo tary
bos knygyno vedėją A. Kareivą, 6559S. 
Richraond Ave., Chicago, IL 60629. Tel. 
312-7374246. 

Geras mokyklinis vadovėlis — 
šviesus intelektualinis džiaugs
mas ir mokytojui, ir mokiniui. 
Džiaugsmas, nes eini vis platėjan
čiu ir j viršų kylančiu keliu, pa
grįstu subtiliai pajusta mokinio 
psichologija ir vis susitinkant su 
pažįstamu ir artimu jam pasauliu, 
vedančiu į vadovėlio turinį ir iš jo 
kylančios ir visą jį apimančios 
minties plotus. 

Tokios mintys ir tokia nuotaika 
kyla susitikus su Danguolės Ta-
mulionytes vadovėliu Lietuviais 
norime ir būt.Ir ko toliau eini jo 
nusagstytomis gairėmis, tuo vis 
labiau ir labiau džiaugiesi. O tų 
gairių — autorė jas nurodo įvadi
niame savo žodyje mokytojui — 
yra dvi. Tai pakeitimas ir įtrauki
mas. 

Pakeitimo principo esmė — vaiz
džiai ir mokiniui suprantamu bū
du parodyti, kaip kinta lietuvių 
kalbos žodžio — daiktavardžio, 
veiksmažodžio, būdvardžio — ga
lūnės. Tai kelias į lietuvių kalbos 
linksniavimą ir asmenavimą, ku
rio anglų kalbos morfologija be
veik nepažįsta. 

Įtraukimo principo pagrindas — 
integrali ir nedaloma psichofizinė 
žmogaus struktūra. Yra įgimta, 
susiduriant su išoriniu pasauliu — 
jo daiktais, spalvomis, garsais ir 
kitais fizinio pobūdžio aspektais, 
tą pasaulį pažinti. Tad ir Lietu
viais norime ir būt kelias — įtrauk
ti į dėstomąjį dalyką visus moki
nio pojūčius: regėjimo, girdėjimo, 
paragavimo. O tai svarbu. Svarbu 
ir psichologiniu, ir ypač fenome
nologiniu atžvilgiu: ko daugiau iš
orinio pasaulio reiškinių paliečia 
vidinius mokinio plotus, tuo giles
nes žymes juose palieka. O tai, be 
jokios abejonės, padeda moki
niui ir geriau atsiminti ir aplamai 
susidaryti viso einamo kurso ryš
kesni ir gyvesnį vaizdą. 

Vadovėlio kelias, paženklintas 
šiomis dviem pagrindinėmis me
todinėmis gairėmis, laipsniškai 
veda į jo turinio plotus, kuris ap
ima trisdešimt pamokų — tiek, kiek 
vidutiniškai yra šeštadienių li
tuanistinėje mokykloje. O pamo
ką sudaro keturios dalys. Štai pvz. 
pačios pirmosios vadovėlio pamo
kos turinys: abėcėlė, veiksmažo
dis „būti", „Lietuva", „Pelytė, kuri 
mokėjo svetimą kalbą". 

Lietuvių kalbos gramatika, ypač 
tiem, kurie nuo mažens tėra kalbė
ję tik angliškai, nėra lengva. Ji ne 
tiktai gerokai skiriasi nuo anglų 
kalbos gramatinės sistemos, bet 
turi gana daug, ypač morfologi
nių momentų, kurie yra visiškai 
svetimi ir nepažįstami angliškajai. 
Bene svetimiausias angliškai kal
bančiam mokiniui mūsų kalbos 
bruožas — daiktavardžių ir būd
vardžių linksniai, jų galūnių, o 
drauge ir jų prasmės keitimasis, 
kurio nėra anglų kalboje. Tačiau 
Lietuviais norime ir būt ir šiuo 
sunkiu keliu eina suprantamai, 
grakščiai ir taip, kad ir tas kelias 

nuo abėcėlės per vingiuotus links
nių ir veiksmažodžių laikų plotus 
ligi' ' būdvardžių giminių gale 
darosi toks, kad mokinys be dide
lio vargo ir be kančios gali suvok
ti gramatinę lietuvių kalbos struk
tūrą ir aplamai jos dvasią. 

Tai pasiekti daug padeda ne tik
tai glaustas mūsų kalbos, o ypač 
Unksnių galūnių keitimosi, paaiš
kinimas, bet ir gausios, o kai kur ir 
dinamiškos iliustracijos. Pavyz
džiui, parodant žodžio "š-o-k-t-i" 
asmenų galūnes, kurios visur pa
rašytos ryškesniais rašmenimis, 
pavieniai ir grupėmis šoka vaikai— 
jie čia parodyti sustojusiame šokio 
judesy. 

Vadovėlio turinio esmę sudaro 
— o tai jau nurodyta pirmosios pa
mokos plane — Lietuva. Čia mūsų 
tautos istorijos ir jos kultūros ke
lio momentai eina nuo priešistori
nių laikų tolumų ligi šių dienų. Pa
čioje pradžioje — geografinė mūsų 
krašto padėtis, duodant ir Lietu
vos žemėlapį, toliau — Lietuvos 
valstybės suvienytojas karalius 
Mindaugas, didieji kunigaikščiai 
ir patys svarbieji — šviesieji ir 
tamsieji — mūsų tautos istorinio 
gyvenimo kelio žingsniai. Cia ir 
patys ryškieji lietuvių tautos kul
tūrinio gyvenimo bruožai: religi
ja, šventės, pomirtinis gyveni
mas, ginklai, pilys ir pagaliau 
kasdieninio gyvenimo momentai. 
O galų gale ir tai, kas ir šiandien 
aktualu: sovietinė okupacija, kraš
to rusinimas, tikėjimo persekioji
mas, lietuvių kova dėl religijos 
laisvės, organizacinis lietuvių 
gyvenimas svetur, spauda. Istori
nė vadovėlio dalis gausiai iliust
ruota kultūrinį mūsų gyveni
mą atskleidžiančiomis nuotrau
komis. O tai, kaip ir visa kita, yra 
ir labai ryškus tautinio auklėjimo 
bruožas: pamatyti, pažinti, su
prasti ir pamilti. 

Pati paskutinioji kiekvienos va
dovėlio pamokos dalis — literatū
rinė. Ją sudaro grožinio pobūdžio 
skaitinėliai: pasakėlės, žaidimai, 
dialogai, trumpi ir vaikui lengvai 
suprantami eilėraščiai. Aplamai 
tai, kas ne tiktai turtina mokinio 
kalbą, bet ir tai, kas savaime do
mina ir patraukia vaizduojamo 
pasaulio momentais — mintimi, o 
taip pat ir grožiu. 

Kai kurie šių skaitinėlių mo
mentai sukelia giedrą pedagoginį 
ir estetini pasigėrėjimą ir džiaugs
mą. Toki kūrinėlį randame pačio-
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je pirmojoje pamokoje. įai Ine 
Mouse That Knew a Foreign Lan-
guage". Tai iš tikrųjų labai grakš
ti pasakėlė, kurios abu personažai 
— ir katė. ir pelė — gerai pažįsta
mi net ir didmiesčio gyventojui. O 
jo turinys ir mintis kur kas geriau 
negu ilgi patriotiniai pamokslai 
bus suprantami vaikui ir artimi jo 
pasauliui. Juoba, kad ši pasakėlė, 
kaip ir visi kiti skaitiniai, eilėraš
čiai, o taip pat ir su vadovėliu or
ganiškai susijusi Pratimų knyga, 
iliustruoti dailininkės Nijolės Pa-
lubinskienės piešiniais: Katė, pa
lydima pelytės au, au, au, dumia 
kiek tik kojos neša. Pelytė maža, o 
katė didelė ir riebi. Ir spalvota. 

O spalva, kaip ir garsas, nėra be 
reikšmės. Ji ne tiktai suteikia žo
diniam turiniui regimą formą ir ne 
tiktai tą formą puošia, bet daug gi
liau įeina į vidinio žmogaus pa
saulio plotus, juos iliuminuoja ir 
žmogų dažnu atveju šviesiau nu
teikia. Juoba, kad spalva yra gi
mininga šviesai, kuri savo pri
gimtimi veda į dvasines 
aukštumas. O ji čia intymiai susi
jusi su vadovėlio turiniu. Spalvos 
— ir jų tonų intensyvumas — čia 
labai įvairūs: mėlynos, žalios, ru
dos, geltonos, raudonos... Kartais 
net ir moteriškosios ir vyriškosios 
giminės daiktai čia skirtingos 
spalvos fone. Be jokios abejonės ir 
tai prisideda prie vadovėlio kelio, 
kuriuo eis mokinys, grožio ir 
grakštumo. Ir tas kelias tuo būdu 
bus jam ir suprantamesnis, ir 
lengvesnis. 

Aplamai, Lietuviais norime ir 
būt bus šviesus džiaugsmas tiem, 
kurie su juo susitiks ir jo keliu eis į 
lietuvių tautos, jos istorijos, jos 
kalbos, jos kultūros plotus. Ir gal
būt ne vienas, šio vadovėlio keliu 
eidamas, pajus: lietuviu noriu būt. 
Besigėrint ir besidžiaugiant šia 
gražiai išleista knyga, kyla nuo
širdus padėkos jausmas ir jos au
torei Danguolei Tamulionytei, ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės Švie
timo Tarybai, ją išleidusiai. O taip 
pat ir jos leidimą parėmusiem: Lie
tuvių Fondui, Petrui Tamulioniui 
ir pačiai knygos autorei. 
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Juo arčiau Golgotos, juo arčiau prisikėlimo šviesos 
Kun. Stasio Ylos pamokslas per sv. 
Misiąs už žuvusius nacių ir komunistų 
kalėjimuose buvusių kalinių suvažia
vime 1983 m. kovo mėn. 12 d. Chica-
goje. 

Vienas jaunas žmogus kartą 
klausė: 

— K a s m a n o ger iaus i 
draugai? 

—Tie, su kuriais kartu kentė
jau, — atsakiau. 

Kitą sykį paklausiau buvusį 
koncentracijos lagerio kalinį: 

— K a s t avo ge r i aus ia 
mokykla? 

— Dachau, — atsakė. 
— O tavo? — klausė manęs. 
— Stutthofas! 
Yra daug ryšių — giminys

tė, darbas, kūryba. Bet niekas 
nesuriša taip stipriai, kaip 
bendra kančia. Jokia mokykla 
neišmoko žmogaus žiūrėti į 
gyvenimą prasmingiau ir 
vertingiau, kaip buvojimas 
ilgiau ar trumpiau mirties aki-
vaizdoje . A t k r i n t a t a d a 
daugelis menkavertybių bei 
tuštybių, kurių ieškom norma
liam gyvenime. 

Mieli kančios draugai, patys 
brangiausi, ar nekyla jums 
klausimas, kodėl ir kaip mes 
išlikom gyvi ir dar gyvenam po 
tokio fizinio sunaikinimo? 
Kodėl, kai tiek daug kitų žuvo? 
Atsakymo nėra, bent aš neran
du pakankamai žmogiško 
atsakymo. Tai rišu su Dievo 
apvaizda, kurios planuose dar 
turėjom atlikti t a m tikrą 
vaidmenį. Kokį vaidmenį? Ar 
liudyti nežmonišką tikrovę, 
kokią susikuria t am tikros 
politinės sistemos? Ar patvir
tinti kančios prasmę ir vertę 
žmogui bei tautai? 

Daugelis vyresniųjų prisime
nam Kauno karo muziejaus 
sodelyje, prie nežinomo kario 
paminklo, toki įrašą: Mes 
žuvom, kad jūs gyventumėte. 
Ar gyventų tauta be aukų ir 
kančios, ar ji būtų tvirta ir 
a t s p a r i v isokia i grėsmei? 
Kentėjo, kovojo ir žuvo prūsai. 
Panašia i žuvo jotvingiai. 
Užtai mes, lietuviai, pasida
rėm nepalaužiami ilgose kovo
se. 

Mes prisikeliam ketvirtą 
sykį vis stipresni po baisių 
smūgių. Pirmasis didžiausias 
— 17 a. pusėje, kada 12 metų 
Maskva ir švedai sunaikino 
apie 40 % mūsų tautos. Atrodė 
mirsim, kaip tauta, o prisikė
lėm. Antrasis smūgis po 30 
metų karo ir didžiojo maro vėl 
pareikalavo 35% mūsų tautos 
aukų. Tauta vos vegetavo ir po 
50 metų prarado savo nepri
klausomybę. Dar bandė trim 
sukilimais nusikratyti vergi
jos ir atėjo trečias muravjo-
vinis smūgis, kada viskas 
buvo u ž g n i a u ž t a ir pa t s 
Lietuvos vardas visai ištrin
tas iš istorijos. Ir patekėjo 
Aušra, ir budo naujos šviesos 
viltis, kol atvedė į nepriklauso
mybės atgavimą. Kaip staiga 
išaugo tautos jėgos — per 
trumpą palyginti laiką, kol 
pastarasis karas ir okupacijos 
išrovė ketvirtadalį tautos 
sunaikinimui. Atrodė mirsim, 
o žiūrėk, per trumpą laiką išau
go naujos jėgos — atsparios, 
herojiškos. 

Kankinių kraujas visada 
buvo naujos gyvybės sėkla. 
Tai patvirtina ilgametė mūsų 
tautos patirtis. Viltis nemirš
ta, nors žmonės mirtų. Beviltiš
kiausi du metai Stutthofe 
niekad neįveikė mūsų vilties — 
vilties perkopti sunaikinimą. 
Persekioj imų, g rė smės ir 
kančios spaudimas pakelia 
natūralų potencialą, pakelia 
moralines jėgas. O jei dar kelia 
tikėjimas, kad kryžius gyvatą 
žadėjo, kaip rašė Maironis, kas 
galėtų tokią tautą palaužti? 

— Mes n e s a m herojai , 
nelaikykit mūsų tokiais, — 
kalbėjo prieš penketą mėnesių 
nuvykusiam iš čia tautiečiui 
griže iš ilgametės tremties Sibi
re. — Mes tik atidavėm savo 
dalį bendroj tautos kovoj. Mes 
nesam išimtis, kada visa tauta 

Kun. Stasys Yla (1908.1.5 - 1983.111-24) Nuotrauka Vytauto Maželio 

kenčia ir kovoja. Kančia mus 
išmokė ištverti... 

Išmoko mūsų tauta ne tik 
ištverti, bet atleisti ir užjausti 
kitus kenčiančius. Tai jau 
giliažmogiškas ir krikščioniš
kas bruožas. Žiaurumas ir 
kerštas yra kažkas gyvuliška. 
Mūsų tauta iškyla aukščiau. 
Jos kova šiandien telkiasi ne į 
kerštą, o į teisę ir teisingumą, 
teisę tikėti, jaustis žmogum, 
lygiu su visais. 

Man vis kliūva, kad šią kovą 
vadiname politine ar tautine. 
Man regis, tai pirmoje eilėje 
yra žmogiška ir krikščioniška 

kova. Dėl to kliūva ir politinių 
kal inių va rdas . Ar jie nėra 
pirmoj eilėj sąžinės kal iniai — 
budrios gilios žmogiškos sąži
nės.. Kliūva ir tokios frazės, 
kaip ..tautos pasipr ieš inimas" 
a rba rezistencija. Pr ieš ką gi 
mes rezistuojam — ar tik prieš 
pavergimą, ar fizinį tautos 
genocidą? J u k visu frontu 
stojam prieš melą, klastą, 
žmogaus ir tautos sutrypimą, 
žudymus, istorijos klastoji
mus , sąžinės pr ievartavimus. 

T a u t a y ra visuma, kaip ir 
žmogus. Tą visumą mes norim 
išlaikyti , ugdyti, pratur t int i . 

išskleisti. Kai mes kalbam 
vienos kategorijos žodžiais — 
po l i t i n i a i s a r t a u t i n i a i s , 
susiauriname mūsų kovos ir 
kančios visumą bei prasmę. 
Susiaurinam ir kitų akyse 
bendražmogiškos kovos reika
lą ir duodam ginklą priešams, 
kad mes gi tik politiniai ar 
nacionalist iniai išsišokėliai, 
a r b a s v e t i m o s s i s t e m o s 
„šmeižikai", už ta i baustini ir 
persekiotini. 

Nežinau kokiu vardu — 
tikslesniu ir taiklesniu tektų 
pavadint i dabart inę mūsų 
tautos kovą, kovą už visumos 
vertybes, kurios jau yra nebe 
vien mūsų tautos reikalas — 
kovą už tikėjimą, moralę, teisė
tumą ir garbingumą, kultūrinį 
ir tautinį savitumą, už savos 
kalbos ir savo charakterio 
išlaikymą. 

Rašytojas Jurgis Jankus 
siūlo švęsti tautos kankinių 
dieną. Turime Toronte „Tautos 
kankinių" titulo parapiją. 
Kalbam ir rašom apie tautos 
martirologiją. 

Gal tokios naujo — gilesnio 
titulo dienos proga kitaip 
prabil tume savo jaunesniajai 
k a r t a i , k i tok ių at l iepimų 
susilauktume ir iš pašaliečių, o 
s v a r b i a u s i a pa ty3 l a b i a u 
įsismelktume į mūsų tautos 
likimo gelmę ir t a s sąlygas, ku
rios prašosi ne ašarų ir dejo
nių, o prasmingai ištverti ir 
save paruošti tvaresnei ir 
našesnei ateičiai. 

„ M e s žuvom, kad J ū s 
gyventumėt". Man vis kyla ir 
kyla klausimas, ar mes — toji 
įkaitų grupė Stutthofe — būtu
me išlikę, jei pirmieji vienuo
lika nebūtų atidavę savo gyvy
bės. Jų staigi mirtis privertė 
vokiečius kelti mus kitus, jau 
palaužtus fiziškai, iš darbų 
laukuose į biurus, o vėliau 
padaryt i garbės kaliniais. Nei 
vienas nebūtume išlikę be šios 
brangios aukos. Prisiminkim 
žuvusius šiose Mišiose. Visus 
visuose kovos frontuose žuvu
sius. J ie yra mūsų tautos gyvy
bės ir atsparos laidas. 

K o d ė l , s a k y s i t , š i a m e 
pamoksle nė žodžio apie 
Dievą? O kieno rankose mūsų 
ir tautos gyvybė ir būtis? Ir toji 
kova, kuri vyskta dabar Lietu
voj, ar nėra kova Dievo vardu 
ir už Dievo tvarką, atremtą į 
tiesą, gėrį ir meilę? Ar tai nėra 
kova prieš perversiją — morali

nę perversiją, kuri dengiama 
valstybiniu ateizmu? Visa U ji 
tautos atspara savo šaknis turi 
tikėjime. Lygiai kaip kova 
prieš mūsų tautą yra a t remta į 
bedievybę. Šito nereikia saky
ti, užtenka jausti ir matyt i . 

Prieš 10 dienų ant ras is TV 
kanalas pateikė pasikalbė
jimą su Wiesenthaliu, kuris 
tebeieško visame pasaulyje 
nacinių nusikaltėlių prieš žydų 
tautą. Jis labai drąsiai ir 
tiesiai pareiškė, kad žydai ir 
krikščionys čia skiriasi. Krikš
čionys, girdi, lengva ranka 
taria: Ego te absolvo — Aš tave 
išrišu. O mes, ne. Atseit, 
vykdome Senojo Testamento 
principą: dantis už dantį, akis 
už akį. 

Kas tai yra, a r ne žmogaus 
įstatymas be Dievo? Paties 
žmogaus teismas savo nuožiū
ra, savo asmeninio, tautinio ar 
grupinio keršto vardu. Taip 
elgėsi naciai rasės pretekstu. 
Taip ir komunistai — partijos 
titulu. Kristus atmetė aną žydų 
principą, kuris yra tapęs ir 
nacine, ir komunistine, ir visų 
gengsterių praktika. Dėl to šis 
suvažiavimas pasisako prieš 
Amerikos sukurtą OSI štabą, 
inspiruotą žydų keršto mora
lės, ramstomą sovietų ir dirbti
na i a takuojant į v i s ą eilę 
nekaltų žmonių iš mūsų ir kitų 
tautų. 

Cia ne vien politinis, bet 
pirmon eilėn moralinis reika
las. J is neskaidrina moralinės 
atmosferos, tik ją daugiau 
nuodija. Šitie metodai dvelkia 
ne giliažmogiška ir ne krikš
čioniška dvasia, ne teisinga ir 
garbinga kova prieš tikrąjį blo
gį, kurio šaknys apglobusios 
pusę pasaulio. 

Mes esam paskutinė buvu
sių kalinių generacija. Ar 
bekalbės kas po mūsų iš gyvo 
patyrimo Čionai, laisvajame 
pasaulyje? Tegu mūsų žodis 
nebus šauksmas tyruose. 

D a u g e l i s m ū s ų g r e i t 
pasitrauksim iš šios arenos. 
Ki to tok io s u v a ž i a v i m o 
nebesulauksim. Ta i mūsų 
žodis — spėju, paskutinis, kaip 
Vinco Krėvės žodis: laikykitės 
tikėjimo! Laikykis tauta ir 
nedejuok, ir nesiskųsk, o tvir
tink savo dvasines jėgas. Tavo 
prisikėlimas artėja. Juo arčiau 
Golgotos, juo arčiau prisikė
limo šviesos. 

G> atiduotas Dievui, J iety vai , jaunimui 
JUOZAS PR1 

Tamsioje tautos kančių naktyje 
Apvaizda atsiunčia asmenybes, 
kurios kaip švyturiai rodo kelią, 
kuriuo prislėgtieji turi eiti, ir kaip 
stulpai palaiko, kad nepalūžtume. 
Tokia asmenybe buvo a. a. kun. 
Stasys Yla, miręs š. m. kovo 24 d. 
Chicagoje, turėdamas 75 m. am
žiaus. Tai nepalaužiamas idealis
tas, kaip kitados yra buvęs Ado
mas Jakštas, tai didelio uolumo 

kunigas, artėjęs prie Jurgio Matu
laičio pavyzdžio, tai lakus poetas 
ir vaizdžių atsiminimų kūrėjas, 
kaip Mykolas Vaitkus, tai gilaus 
pasišventimo visuomenininkas, 
kaip buvo Pranas Dovydaitis, tai 
kruopštus istorikas, panašiai kaip 
Antanas Alekna ar Zenonas Ivins
kis, tai talentingas laikraštinin
kas, savo stiliumi artėjęs prie Juo
zo Ereto, tai gyvosios dvasios 
mintytojas, sekęs Stasio Šalkaus
kio pėdomis. Jo dailiosios kūrybos 
žėruojantieji posmai yra virtę gies-

mėmis ir dainomis. Tai mūsų jau
nimo ideologas, gerai pažinęs nau
jųjų kartų psichologiją, tai suma
nus organizatorius ir drauge toks 
mielas žmogus, kuris neturėjo as
meniškų priešų ir galėjo džiaugtis 
tūkstančiais draugų. 

Kauno kunigų 
seminarijoj 

Pažinau jį prieš 56 metus, kai 
dvejus metus atpylęs mokytojo 
tarnyboje 1927 m. įstojau į Kauno 
kunigų seminariją. Buvau su juo 

Nuotrauka Algimanto Kezio 

Plunksnos bičiuliui I 
Atsisveikinimo žodis, pasakytas prie 
kun. Stasio Ylos karsto 
š.m. kovo mėn. 25 d. Chicagoje. 

Kunige, plunksnos bičiuli, 
Ką sakai taip tyliai? 
Negirdžiu — 
Gal širdy žodžiai guli, 
Kaip akmenys, nebyliai. 

Gal auką kėlusios rankos 
Pailso nuo žemės naštos 
Ir dabar žvaigždynus renka 
Kaip akmenėlius brastos, 

Kuria perbridai į kitą krantą... 
Ką pasiėmei, ką nešei? 
Šiandien mums iš rankų krenta 
Visa, ką parašei: 

„Laisvės problema", „Matulaitis" 
„Šiluva", „Vardai ir veidai", 
Giesmės, idėjos, žmonės, 
kaip apledėję žiedai, 

Kūrybos kvapu atpūsti, 
Jau žydi amžinai. 
Ir jiems nei vėlu, nei anksti 
Ir Čia ir tenai... 

Kumge, plunksnos broli, 
Ką sakei, jau girdžiu... 
Lenkiam galvas prieš tavo guolį, 
Paklotą raštu ir žodžiu. 

„Čiurlionis' 

Kazys Bradūnat I 

Kun. Stasio Ylos laidotuvių 
Marijos Gimimo parapijos baži 

i . m . k • -- — . • - 26 d. prie Mergelės 
Nuotrauka P. Malėtos 

tame pačiame kurse, sėdėjau tame 
pat suole. 

Stasys buvo toks švelnus, mie
las, draugiškas, paslaugus, nuo
širdus. Veiklus visuomenininkų ir 
abstinentų draugijose, o ir į laik
raščius iš seminarijos pradėjo ra
šinėti. Apie dvylika mūsų buvome 
susimetę Sv. Tomo draugijėlėm su
sirūpinę vienas kitam padėti ugdy
ti charakterį, nešti daugiau vidi
nės ugnies Į mūsų uždaros įstaigos 
gyvenimą. Cia buvo a. a. A. Lip-
niūnas, dabartinis vysk. A. Deks-
nys, prei. V. Balčiūnas ir kiti. Kai 
kurie iš mūsiškių buvo bibliotekos 
"tarnautojai", tai galėdavome 
lengvai susimesti j tas uždaras pa
talpas. Tokiu bibliotekininku bu
vo ir Stasys. Šiek tiek užsidirbda
vo už mokslą susimokėti. 

Jam, kaip gabiam, bet ne iš tur
tingųjų, seminarija vėliau parūpi
no ir kitas tarnybėles: negociato-
riaus (talkino užsakyti perkamas 
knygas ir kitus reikmenis), o vė
liau jis tapo ceremoniariumi — se
minarijos pamaldų, apeigų tvarky
toju, sk i r i anč iu kl ierikus 
bažnytiniam uždaviniui. Tie pa
šaliniai darbai jam nesutrukdė ne 
tik laikytis su kitais moksle, bet 
dar ir imti specialų teologijos kur
są, kurį jis vėliau apvainikavo li
cenciatu, parašęs studiją apie lie
tuvių apologetinę literatūrą. 
Paskiau dar turėjo progos studi
jas pagilinti pedagogikos ir psi
chologijos kursais Filosofijos fa
kultete. 

Profesorius 

Kai mus 1932 m. arkiv. J. Skvi
reckas įšventino kunigais, kun. St. 
Yla, kaip žmogus naujos dvasios. 

buvo pakviestas kapelionauti pa
žangioje Marijos Pečkauskaitės 
gimnazijoje, o netrukus — profe
soriauti toje pačioje seminarijoje, 
kurią buvo baigęs: dėstyti sielova
dos kursą. Tačiau jaunam, pil
nam energijos ir sugebėjimų kun. 
Stasiui to buvo per mažai. Jis dar 
tapo plačiai skaitomo "Mūsų laik
raščio" religinio-ideologinio sky
riaus redaktoriumi, dirbdamas su 
pagarsėjusiu rašytoju, dramatur
gu J. Grušu. Kun. Stasys ėmė pla
čiai reikštis savo studijiniais 
straipsniais žurnaluose, o ir atski
rais leidiniais: Pasiryžėliai 
ir l a i m ė t o j a i , P r i e š m o 
kyklinis auklėjimas. Mergaičių pa
saulis, l^aisvamanybė Lietuvoje, 
Laisvės problema. Krikščionybės 
Įvedimas Lietuvoje, Komunizmas 
Lietuvoje, Kaimas ir miestas Šių 
dienų pastoracijoje, Siauroji ir pil
noji katalikybė, Dvasinė kaimo 
krizė. Dabarties žmogus. Nerami 
dabartis ir ateities perspektyvos 
(bolševikų konfiskuota.). Ateina 
naujas kunigas, Meilė. Lietuva 
brangi. Kelionės po vakarų Euro
pą jam vis davė naujų įkvėpimų. 
Jis buvo išvykęs ir į Grenoblį pa
sitobulinti prancūzų kalboje. 

"XX Amžiaus" gimimas 

Gyvendamas Kaune, dėstyda
mas seminarijoje, kuri buvo Teo
logijos fakulteto padalinys, jis su
artėjo su jaunais mūsų laikinosios 
sostinės intelektualais, naujos 
dvasios profesūros nariais, kurie 
buvo studijavę vakarų Europos 
mokyklose, grįžo su nauju patyri
mu ir naujais užmojais. Jie pažino 
naujus Vokietijos, Prancūzijos, 
Italijos katalikų polėkius, jų lite
ratūrą ir periodiką ir norėjo kaip 
galima daugiau šios dvasios įneš
ti ir į Lietuvos gyvenimą. Tam da
vė progos plačių užmojų Juozo Ke-
liuočio suorganizuotas naujas 

žurnalas: „Naujoji Romuva". Bet 
mūsų jaunieji entuziastai ilgėjosi 
kažko daugiau. Svajojo apie nau
ją laikraštį. 

Kaip tik pasitaikė proga. Kata
likų dienraščio "Ryto" redakto
rius prof. L. Bistras tautininkų vy
riausybės buvo suspenduotas nuo 
tų pareigų. Patyręs apie jaunųjų 
mūsų intelekcualų svajones, jis ir 
pasiūlė perimti dienraštį. Berods, 
kun. Stasys pasiūlė ir naują dien
raščio vardą: XX Amžius", pagal 
Belgijoj ėjusį panašų leidinį. Sio 
dienraščio priešakin atsistojo ko
lektyvas: prof. J. Brazaitis, dr. J. 
Grinius, dr. Pr. Dielininkaitis. 
prof. Ant. Maceina, dr. Z. Ivins
kis, kun. St. Yla. Visi didelių ga
bumų, mikliai plunksną valdą 
žmonės, bet visi užimti savo tie
sioginėm pareigom. Tada, kun. 
Stasio pasiūlymu, buvau aš 
įtrauktas į jų tarpą, kaip pastovus 
nuolatinis redaktorius, o jie kiek
vienas ateidavo po savaitę ar po 
antrą, neimdami atlyginimo, iš ei
lės talkinti, patarti, vadovauti. 

Ateidami su naujomis idėjomis, 
įtraukdami savo pažįstamų ratelį į 
bendradarbius, labai prisidėjo, 
kad katalikų dienraštis, anksčiau 
savo tiražu buvęs paskutinėje vie
toje, dabar iškilo j pirmą, gauda
mas telefoninius pranešimus iš 
Romos, Berlyno, Stokholmo, P,r-
gos, Varšuvos ir kitų vietų pagfc. 
laiko aktualijas. Buvau liudinin
kas viso to kolektyvo nuostabaus 
pasišventimo, ryžto, naujų idėjų ir 
užmojų ieškojimo, ištikimumo prin
cipams ir ryžtingumo Lietuvos pa-
žangėjime. 

Kun. Stasys Yla, plačiai supras
tos pilnutinės katalikybės skelbė
jas, ne visada buvo prie širdies 
konservatyviam arkiv. J. Skvirec
kui. Užtat kun. Stasys hierarchi
joje karjeros nepadarė, nors. jei 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Gyvenimas atiduotas Dievui 
(Atkelta iš 3 psl.) 
būtų reikėję balsuoti naujiesiems 
kunigams ir pasauliečiams inte
lektualams, jis būtų buvęs išrink
tas vyskupu. 

Bolševikų okupac i jo j e 
Tokių šviesių vilčių rodantis Lie

tuvos dvasinio gyvenimo vysty
masis susilaukė sunkaus smūgio: 
bolševikų okupacijos. Prasidėjo 
areštai. Iš mūsų tarpo pagrobė dr. 
J. Leimoną, dr. J . Pankauską, dr. 
I. Skrupskelį. Vysk. V. Brizgys, su
sikvietęs mūsų būrelį, pabrėžė rei
kalą išsaugoti nors kiek intelek
tualų ir paskatino mus nerti į 
vakarus. Vėliau kun. Stasys, dr. J. 
Grinius, Z. Ivinskis, J. Brazaitis 
susimetę į, berods, Kulautuvos va
sarvietę, nusprendė, kad būtinai 
reikia gelbėti pirmoj eilėj tuos, ku
riems gresia pavojus ir kurių dar
bas Lietuvai bus svarbus užsieny
je. Į tą grupę buvau į t rauktas ir aš. 
Jų (turbūt, pirmiausia kun. Sta
sio) pasiųsta moteris vidurnaktį 
atvyko 130 km į provinciją, į ma
no tėviškę, a tveždama potvarkį: 
paskutinis momentas, bėk. 

Su mirtinais pavojais prasiver
žęs per sieną, Gleisgarbeno lage
ry, Rytprūsiuose, jau a t radau kun. 
Stasį, dr. Maceiną, J. Butėną ir 
daug kitų artimųjų. Išsiveržę iš la
gerio, pasiekėme Berlyną. Cia bu
vome trys lietuviai kunigai: kun. 
Stasys, a. a. kun. K. Barauskas ir 
aš. Buvo aišku, kad bent dviems 
reikia judėti toliau, o bent vienas 
turi liktis lietuvių pabėgėlių sielo
vadai. Kadangi kun. Stasys buvo 
sielovados dėstytojas, jam pasiū
lėme pasilikti, su kuo jis noriai su
tiko. 

S tu t tho fo l a g e r y 

kas. Anot jo: — Kas bendrauja su 
visais, nebijo realaus darbo, tas 
savaime išlaiko dvasios pusiaus
vyrą. Tam sunku iš akių pamesti 
visumą. 

Besisielodamas mūsų tautos 
ateitimi, jis ypač nukreipė dėmesį į 
jaunimą, susidomėdamas skau
tais ir ateitininkais. Viename laiš
ke jis m a n rašė: — Neužmiršk 
ypač ateitininkų, jų reikalų ir jų 
misijos. Čia mūsų visų skola tam 
sąjūdžiui, kuris mus ugdė, įkvėpė. 

Ir j is planavo kursų, stovyklų 
programas, gausiai skaitė paskai
tas . Nebūdamas taip labai pririš
tas prie tiesioginių pareigų, iš
t rūkdavo į Dainavą ir ki tas 
stovyklas, gausiau dalyvaudavo 
suvažiavimuose. Jį pamilo ir jau
nimas, ir jų tėvai. Jo žodis buvo 
brandus tiesos mintimis, ideologi
niu karščiu, poetiniu vaizdingu
mu. J i s švelnaus būdo, gana ele
gantiškų manierų. Jo kūrybiniai 
polėkiai buvo apvainikuoti prof. 
Šalkauskio premija, kurią jis, va
dovaudamasis idealistine jauni
mo meile bei pasiaukojimo dvasia 
savajai tautai , atidavė krikščio
niškos kultūros ugdymo reikalui. 

I n i c i a t y v o s ž id inys 
Nepamiršt inas jo ir organizato

riaus talentas. Švenčiant kara
liaus Mindaugo sukaktį, jis sura
do mecenatų, sujudino dailininkus 
ir ta ip atsirado dail. A. Varno 
"Mindaugo vainikavimas", daii. 
A. Valeškos ir kitų kūriniai. Tas 
polinkis į meną gal jį paskatino ir 
ruošti leidinį apie Čiurlionį, kurio 
paskutinę redakciją užbaigiant jį 
ir užklupo mirtis. Daugelis jo idė
jų tapo įkūnytos iietuvių koplyčio
se Vat ikane ir Washmgtone, o ir 

Už tat jam teko laimė anksčiau ruošiantis šv. Kazimiero jubilie-
sugrįžti į Lietuvą. Bet ir vokiečių 
okupacijoje jis pasiliko toks pat 
aktyvus. Naciai jį su apie 50 kitų 
išvežė į Stutthofo stovyklą (1943 
m. kovo mėn.). Nepaprastai sun
kūs dveji to lagerio metai yra ve
lionio aprašyti knygoje "Žmonės 
ir žvėrys dievų miške", kuri išversta 
ir į anglų kalbą. Apiekacetinius sun
kumus kun. Yla prabilo ir eilėraščių 
rinkiniu „Sutryptame kely" (pa
sirašydamas Yluvio slapyvardžiu). 

Antrojo bolševikų antplūdžio vėl 
išblokštas iš tėvynės, kun. Stasys, 
ka ip autoritetingas sielovados spe
cialistas, buvo pakviestas į tauti
nės delegatūros, vadovaujamos a. 
a. kan. F. Kapočiaus, įstaigą, kur 
tapo sielovados patarėjas ir spau
dos skyriaus vedėjas. Jaus
damas reikalą išblaškytus lietu
vius kunigus ir kitus jungti 
periodiniu leidiniu, ėmėsi "Lux 
Christi" žurnalo redaktoriaus pa
reigų. Pradėjo ruošti modernių 
maldaknygių leidinius, liturgi
nius tekstus. įvesdamas kitose tau
tybėse pastebėtus religinius lai
mėjimus, k u r d a m a s rel iginę 
terminiją, tuo reikalu palaikyda
mas ryšį su kalbininkais ir net iš
leisdamas specialų leidinį. 

K ū r y b o s po lėk ia i 
Kai dauguma tremtinių patrau

kė į Ameriką, delegatūros žmonės 
taipgi turėjo emigruoti. Kun. Sta
sys, atvykęs 1950 m., buvo pa
kviestas kapelionu į Putnamą. Ne
kaito Prasidėjime seselės — giliai 
lietuviškos dvasios. J a m susidarė 
šilta atmosfera. Vienuolijos nuo
šalume atsirado palankios kūry
bai sąlygos. Cia pat įkurtas Alkos 
muziejus su periodikoj rinkiniais 
bei knygomis sudarė neblogą šai-
tinį. Cia ir atsirado velionio kūri
n i a i : A t e i t i n i n k ų v a d o v a s . 
Moderni mergaitė, Dievas sute
mose (religijos psichologijos kny
ga, atremta į lietuvių išgyvenimo 
pavyzdžius), Tikiu Dievą, Šiluvos 
istorija. Vardai ir veidai. Vardan 
Dievo, Jurgis Matulaitis, o jo lie
tuviškųjų tradicijų pomėgis išsi
lieja albuminiame leidiny: Lietu
vių šeimos tradicijos. Dažni buvo 
ir jo straipsniai žurnaluose ir laik
raščiuose. 

Įsisiūbavęs jis dirbo kietai. Tarp 
pundelio jo laiškų, pasiekusių ma
ne, yra rašytų pirmą valandą nak
ties. Kitu kartu straipsnio papra
šytas, jis priminė, kaip perkrautas 
darbu, ir rašė: "atleisk man šį kar 
tą, pasigailėk". 

Net gydytojai jį ragino imtis ko
kios atvangos, ir ta ip jis ėmė ritin
ti akmenis, sumūrydamas "Min
daugo pilį", į traukdamas į jos 
papuošimą ir kai kuriuos meni
ninkus. 

Veidu į j a u n i m ą 
Ilgas valandas pašvęsdamas kū

rybai, jis nepasiliko tik kabinėti-

Šilbajoris ir Kavolis Chicagoje 
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jui, jo įtaigojimai rado vietos. 
P a v o j i n g i s i gna l a i 

Ir vis dėlto amžiaus našta , dar
bų gausa ėmė daryti savo. Kaceto 
į tampa jam įpiršo rūkymą, kurį jis 
ėmė stipriai mažinti, bet dar nebu
vo spėjęs visai nutraukti. Krauja
gyslėse ėmė rastis užsikimšimo 
žymių. Kojose jau buvo įdėtos 
dirbtinės stambiosios kraujagys
lės, kurias organizmas tarpino. 
Kai jį aplankiau šiemet vasario 14 
d., jis dar buvo labai guvus, pilnas 
naujų darbo planų, tačiau sumi
nėjo, kad kraujagyslių užsikimši
mai sunkina vaikščiojimą. Gydy
tojas sakęs, dar nebus daroma 
operacija, kol galės ne per sun
kiai nueiti bent du blokus... 

Atvykęs į politinių kalinių su
važiavimą Chicagoje, dar buvo ak
tyvus. Aukojo šv. Mišias, pasakė 
pamokslą, bet vakarais jau pakil
davo temperatūra, imdavo drebu
lys, o jis dar vis dirbo prie rank
raščio. Pagaliau teko gultis į 
Loretto ligoninę, kur pratrūko 
dirbtinė gysla, kraujas užliejo or
ganizmą, kad nė rūpestinga dr. P. 
Kisieliaus globa nebegalėjo išgel
bėti. 

Mirdamas jis paliko plačius kū
rybos lobius, šviesaus idealizmo 
pavyzdį, šventą atminimą. Ir taip 
labai buvo praretintas būrelis to 
įtakingojo "XX Amžiaus" kolek-
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Prieš keletą mėnesių Akademi
nės skautijos leidykla atliko gerą 
darbą — išleido prof. dr. Rimvydo 
Šilbajorio knygą Žodžiai ir pras
mė. Ta i po įvairią mūsų periodiką 
išmėtytų l i teratūros kritikos 
s traipsnių r inkinys . Šiame rinki
nyje sudėti okupuotosios Lietuvos 
rašytojų kūrybą gvildenantys 
s t ra ipsniai . Dr . Šilbajorio recenzi
jų ir etiudų, skirtų išeivijos auto
rių d a r b a m s , užtektų, be abejo, 
a n t r a m panaš io s apimties leidi
niui. Šilbajoris — ir produkty
viausias , ir ka r tu vienas rimčiau
sių mūsų l i teratūros mokslinių 
nagrinėtojų išeivijoje. 

Kovo 26 d. J a u n i m o centro kavi
nėj akademika i skautai surengė 
pakilų šios knygos sutikimą. 
Vakarą a t i da rė rengėjų vadovas 
R iman ta s Dirvonis, pakviesda
mas p rog rama i toliau vadovauti 
Liūtą Mockūną (rinkinio redakto
rių ir įvado autorių). Supažindini
mas su naująja knyga buvo trijų 
dalių. P i rmiaus ia — Violetos 
Kelertienės (gyv. Madison, Wisc.) 
atsi l iepimas apie knygos turinį, 
s traipsnių išdėstymą ir paties au
toriaus k a i p literatūros moks
lininko pažiūrų vystymąsi, jo pa
s tangų kryptį , pobūdį, stipriąsias 
ir s i lpnąs ias jo darbo puses. Prele
gentė kalbėjo kritiškai, dalykiš
kai, su plonyčiu humoru ir apta
r i a m o j o ob jek to per d a u g 
ne l i aups indama (kaip kar ta is 
panaš iomis progomis mėgs tama 
daryti). 

Antroje p rogramos dalyje kny
gą i š r ad inga i pagerbė "Antro kai
mo" t rupės na r i a i A.T. Antana i 
tis (prievaizda), Jū ra t ė Jakš ty tė , 
Eugenijus Būtėnas ir Juozas 
Kapač inskas . J ie padeklamavo 

Bernardas Brazdžionis Nuotrauka Vytauto Maželio 

Lietuvių Rašytojų draugijos Maironio vardo premija, minint jo 50 metų 
mirties sukaktį, teikiama Nelės Mazalaitės-Gabienės, šių metų kovo 
mėn. 11d. buvo paskirta mūsų žymiajam poetui Bernardui Brazdžio
niui už jo eilėraščių rinkinį rankraštyje „Vaidila Valiūnas". „Vaidilos 
Valiūno" ciklą poetas kuria jau daug metų. Spaudoje iki šiol teko 
skaityti tik retas jo ištraukas arba girdėti poetą deklamuojant iš šio 
rinkinio literatūros vakaruose. Tikimasi ir labai laukiama, kad Šis 
premijuotasis poeto veikalas netrukus bus išleistas atskira knyga. 

tyvo žmonių. Dr. Pr. Dielininkai-
tis mirė 1942 m. balandžio mėn. 6 
d. Lietuvoje, persišaldęs, dr. I. 
Skrupskelis žuvo 1942 m. gruo
džio mėn. Vorkutoje, dr. Z. Ivins
kis mirė vėžiu 1971 m. gruodžio 24 
d. Vokietijoje, prof. J. Brazaitis mi
rė širdimi 1974 m. lapkričio 28 d. 
Bostone, dr. J. Grinius užmerkė 
akis i980 m. lapkričio 10 d. Vokie
tijoje širdžiai sušlubavus, kun. 
Stasys Yla užmigo amžinu miegu 
1983 m. kovo 24 d. Chicagoje. Iš 
ano kolektyvo belikome tik du: 
prof. A. Maceina, 75 m., ir kun. J . 
Prunskis, 75 m. Ir mes pasirengę, 
artėjant laikui, išvykti ten, kur 
mūsų laukia kun. Stasys ir kiti 
mūsų bendrų užmojų broliai. 

Elena Bradūnaitė ap 
nis žmogus, užgulęs studijų stalą n i a n Easter Kg** .Jaunimo centro 
Jis yra drauge ir visuomeninin 

ramoaaieio naujausią knygą Lithua-
kavinėje s.m. kovo mėn. 18 d. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

Vaka ra s su dail . 
A. Tamošaičiu 

Šių metų kovo 18 d. penktadie
nio vakare Jaunimo centro 
kavinėje Tautodailės institutas 
suruošė pobūvi, kuriame buvo 
supažindinta su svečio iš Kanados. 
dail. A. Tamošaičio vėliausia kny
ga Lithuanian Easter Eggs —lietu
viški margučiai. 

T a u t o t y r i n i n k ė E l e n a 
B r a d ū n a i t ė , a t v y k u s i i š 
Washingtono. kalbėjo apie Vely
kų kiaušinius, kaip jie yra 
marginami visuose pasaulio kraš
tuose. Tų visų pasaulio kampų 
gyventojams kiaušinis turi tą 
pačią reikšmę — jis y r a gyvybės 
paslapties simbolis. Net 10, 11 ir 
12 amžiaus kapuose buvo ras ta 
dažytų kiaušinių lukštų Dažyti 
kiaušiniai visiems reiškia savo
tišką, simpatišką magiką. Tam. 
kuriam margutis yra dovanoja
mas, jis tampa savotišku talis
manu, nešantis gėri. laimę, 
vaisingumą. 

Elena Bradūnaitė trumpai 
apžvelgė dail. Tamošaičio margu
čių knygą, iškeldama jos svarbes
nius bruožus. Užbaigdama ji 
pasakė, kad. jeigu vienas dovano
tas margutis turėjo nešti laimę, 
tai dail. Tamošaičiui reikia 
padėkoti šimteriopai, nes jis 
mums padovanojo ne vieną, bet 
tūkstantį margučių. 

V a k a r o n ė s s v e č i a s d a i l . 
Tamošaitis kalbėjo apie lietuvių 
liaudies meną, kuris yra vienas iš 
seniausiu. Kitos tautos daug 
anksčiau sumodernėjo ir savo 
tautinį rankų meną, kaip audimą 
ir siuvinėjimą, pakeitė į mašinos 
atliekamą audimą. Liaudies meno 
pagrindinė priemonė yra jo raš
tai. 

Iš kur kilo mintis, kad kiauši
nius reikia marginti? Stebint 
gamtą, matome, kad paukščių 
kiaušiniai yra margi , šlakuoti, 
puikiai prisitaikantys prie gam
tos. Kiaušinių marginimas tapo 
būdinga dailės šaka viso pašau 
lio gyventojams. J u o s net darc iš 
porceliano, marmuro, medžio. 
Caro laikais buvo populiaru 

keletą knygoje aptartų eilėraščių, 
prievaizdui tuo pačiu perteikiant 
ir Šilbajorio komentarus apie 
kiekvieną tų eilėraščių. Be to, iš 
magnetofono aparato buvo pa
leisti ir savo kūrybą skaitantieji 
J . Degutytės, E. Mieželaičio ir J . 
Grušo balsai. Montažas užsibaigė 
auditoriją ypač sužavėjusiu daly
ku — Juozo Marcinkevičiaus (Jus
tino brolio) epilogu "Čičinskas". 
Tai puiki alegorinė humoreska, 
kurią antrakaimiečiai perteikė su 
jiems būdingu teatriniu aplombu. 

Po pertraukos sekė trečioji da
lis — L. Mockūno pokalbis su pa
čiu R. Šilbajoriu. Jame svečias nu
piešė gyvą savo kaip kritiko 
autoportretą. Iš to išryškėjo, kad 
Šilbajoris į rašytojo darbą žiūri ne 
kaip į realybės vaizdavimą, o kaip 
į naujos, specifiškai literatūrinės 
tikrovės sukūrimą. Dėl to ne vie
toje esąs klausimas, kiek tam tik
ras kūrinys "atitinka tikrovę". 
Tendencija ne esamąją tikrovę 
vaizduoti, o kurti visiškai naują, 
ligšiol neegzistavusį pasaulį glū
di pačioje literatūrinės kalbos pri
gimtyje — ir čia kritikas pacitavo 
pavyzdžių iš Donelaičio ir net 
Maironio (tikrai ne "hermetiško" 
poeto!). Tuo pačiu Šilbajoris pasi
sakė, jog j am atrodo neįmanoma 
(o geriaussiu atveju neįdomu) lite
ratūros kūrinį kiekybiškai "ver
tinti" — ar vertės atžvilgiu lygin
ti ištisas literatūras, pvz., išeivijos 
su okupuotos Lietuvos ar lietuvių 
su "pasaul ine". 

Vakarą prieš ta i toje pačioje 
Jaunimo centro kavinėje vyko 
santariečių-šviesiečių surengta dr. 
Vytauto Kavolio paskaita "Lie

tuvių moralinės vaizduotės evo
liucija". Ir čia buvo tam tikra 
prasme kalbama apie "meninius 
pasaulius", tik ne estetiniu, o 
"ideologiniu" jų atžvilgiu. Tiks
liau kalbant, prelegentas ryškino, 
ką naujo ir būdingo į mūsų 
sąmoningumą įnešt V. Kudirkos, 
Čiurlionio (kaip "tradicijos" kont-

j ras tu šiedviem buvo trumpai už
s iminta Šatrijos Ragana), Puti
no, Nykos Niliūno ir T. Venclovos 
moralinės vizijos. 

Provokatyvi ir turininga pa
skaita iššaukė klausytojų reakci
ją. Taikliai dr. Kavolis atsakė į dr. 
Remeikio pastabą dėl J . - J . 
Rousseau "generalines valios" 
doktrinos sąryšio su M. K. Čiur
lionio pasaulėjauta. I kitus pa
klausimus dėl jo išdėstytoje pano-
r a m o j e p a s t e b ė t ų s p r a g ų 
prelegentas atsakė, kad jis parin
kęs tik charakteringiausius ir 
originaliausius pavyzdžius, kad 
vienoj paskaitoj j is negalėjęs i 
įglaust visko ir kad kai kas pasiges
to buvę už temos ribų. Vis dėlto 
pasiliko tam tikra prasme neaiš
ku, kokiu pagrindu rėmėsi pateik
tųjų moralinės vaizduotės šuolių 
a t ranka, kai greta grynai meni
nių išsisakymų (pvz., Putino ar 
Nykos) buvo rikiuojami vien tik 
publicistiniai (ne poetiniai!) T. 
Venclovos (ar net ir V. Kudirkos) 
pasisakymai, tuo tarpu nekrei
p iant dėmesio į ga l nemažiau 
reikšmingus to paties pobūdžio 
proveržius pirmajame Lietuvos 
nepriklausomybės periodo de
šimtmetyje (kuris primygtinu, bet 
neteisingu paskaitininko pareiš
kimu moralinės vaizduotės pro
veržiais nepasižymėjęs). 

M. 
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padovanot i porcelianinį margutį . 
Toliau dai l . Tamošait is kalbėjo, 

kad kiekviena t au ta skiriasi nuo 
kitų sav i t a kultūra, savitu menu 
ir sav i ta i s tautiniais raš ta is . 
Margučio meną jis palygino su 
kalbos r a š tu . Kalbos r a š t a s susi
deda iš raidės, žodžio ir sakinio, 
kuriuo išreiškiame savo mintis 
kūrinyje. Panaš ia i yra ir su 
margučių meno grožiu. Ornamen
to raš tų dalelytė atstoja raidę, 
žodis — ornamentą, sak inys — 
ornamentų grupę, o kūrinys — 
spalvotą ornamentų pynę, kuria 
i š lavinta margintojo r anka gali 
daug ką parodyti , išreikšti. 

Kaip dai l . Tamošait is aiškin 
kiekvienas liaudies menas turi 
savo srities raš tus . Tautinė juos
ta turi savo raš tus , drožinėtas me
dis — savo, dažytas kiaušinis 
savo. Šie raš ta i nemaišomi, t iktai 
tų pačių sričių raštų daroma 
variacija. 

Dail. Tamošai t i s tęsė, kad jis 
margučių knygą pradėjo rašyti 
todėl, kad iki šiol tokios knygos 
dar nė ra mūsuose išleista nei 
Lietuvoje, nei išeivijoje, kai tuo 
tarpu jau kelios knygos y ra išleis
tos ukrainiečių. Dail. Tamošaičio 
knyga j au paplito po įvairias 
vals tybes, bibliotekas, universi
t e t u s , k i t a s i n s t i t u c i j a s ir 
privačius knygų mylėtojus, 
knyga y r a didelis įnašas į mūsų 
k u l t ū r i n į gyven imą , pa t i e s 
autor iaus žodžiais t a r i an t ,,apie 
mūsų mažiausią tautodailės meno 
kūrinėlį". 

Sau lę Jf lBtokaitČ 

kavinėje, Chicagoje. uštuto vaki alyvių ft.m. kov< 
Nuotrauka Jono Tamulaičio 


