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BABILONIŠKOJI IŠGANYMO SISTEMA 
Teologinė dabartinės politinės situacijos analizė 

• 

AW ont 
Viena nuomonė apie 
moralę mene 

VYT. BAGDANAVICIUS 

Ajatola Khameini politika 

Amerikos diplomatu areštavi
mas Irane pradžioje atrodė kaip 
paprastas politinis negrabumas ir 
daugiau nieko. Tačiau iraniečiu 
studentu ir valdžios užsikirtimas 
kai kam pradėjo kelti klausima, 
ar čia nėra ko nors gilesnio. Kiek
vienu atveju čia vyksta kažkas 
nelaukto, nusuprantamo ir neap
tariamo įprastiniais mūsų galvo
jimo būdais. Jau ir šio įvykio 
'pradžioje kai kurie ryty eksper
tai kreipė dėmesį į tai, kad čia 
turime reikalo ne su pokštu, o 
su tam tikros kultūros ireiškiniu. 
Su panašiu įtarimu tenka žiūrė
ti ir į palestiniečiu reiškimosi bū
dus, kai jie grobia kai kuriuos 
žmones, juos žudo ir tai laiko tei
sėtu šios organizacijos pasireiš
kimu. 

" " • ' " — " * • " • . 

Mūsuose, galima sakyti, šiuo 
laiku nelabai jau taip karštai do
mimasi menais ir su jais susiju
siom problemom, bet vis dėlto 
pasirodo vienas kitas straipsnis, 
vertas dėmesio, verčias ne tik žiū
rovą— skaitytoją, bet ir kurian
čius asmenis susimastyti. Turime 
omeny prof. A Maceinos straips
nį 'Tėv. Žiburiuose" 1979. III. 1 
ir A. Kairio atsiliepimą ten pat 
V. 17 apie meno ir moralės su-
aktualėjimą šiais laikais, apie 
meno ir moralės problemą kūry
boj. Pasirodo, problema nėra jau 

Ypač, kai skverbiamasi žmogaus 
pasąmonėn. Negalima puošti 

Skaitymas prof. M. Birbeno 
mane užvedė ant minties, kad 
čia esama giliai religijų istorijo
je įsišaknijusio savito išganymo 
istorijos supratimo. Prof. Bube-
ris, buvęs Izraelio universiteto 

pasąmonės, nutylėt kai ką, kai ką į rektoriuSj y r a m i r ę s pneš kokia 
nugnybti. Cia jau pasidaro ; d e š i m t „ ^ j i s savQ stu< i ij0je 
žmogaus iškreipimas, žalojimas: «Between man and man", ana-
charakteno, nežiūrint, kad JisĮ Į j o d a m a s įvairias kultūrasjš-'torius. Šioje sąrangoj 
būtų nemoralus. Nemoralus cha 

Skulptūros ir architektūros be pavadinimų ir be autorių. 

tamsos ir jos nugalėjimas. 2ydiš- žmogų. Net ir kovos santykiuose 
kame išganymo supratime kova af ]os įkarštyje pasineKa vertm-
nėra pagrindinis išganymo fak-igas žmogus. Kitaip išsireiškiant, 

išganymas; senojo Testamento sąrangoje 
kelia skirtumą, kuris yra tarp žy-1 ateina žmogui, jam santykiau- į tarp gėrio ir blogio nėra tokio 

rakteris turi būti_ ir pavaizduotas laiškai krikščioniško išganymo j jam su Dievu. Kova, žinoma, yra | skirtumo, kaip.tarp ,#lus" ir 
kaip nemoralus. Moralus — kaip 
moralus. Ir kaip čia turi elgtis 
moralus rašytojas, kad jis pats 
neatrodytų nemoralus? Aišku, 
galima pasiūlyti, kad jis cenzū
ruotų savo raštą, vartotų daug
taškius, nužnybtų, sutrumpintų 

supratimo ir babiloniško. Babi
loniško 
grindė 

išganymo supratimo pa
yra kova tarp šviesos ii 

neišvengiama ir šioje sistemoje, 
bet ii čia yra sušvelninta. Ją su-
šr-'e:*::na voač aukšta oažiūra i 

me atskiras sio tipo išganymo 
sistemas. Bet prieš pereidami į 
jas, stabtelkime prie Sen. Testa
mento išganymo sistemos, kaip 
priešingybės babiloniškajai. 

Senojo Testamento sistema 
Gretinant su babiloniškąja 

j sistema, galima pastebėti, kad 
Senojo Testamento sistemai yra 

I būdinga labai aukštas žmogaus 
i supratimas, tiek jam santykiau-
I fant su Dievu, tiek su kitu žmo
gumi. Šiai sistemai yra būdinga, 

j ne vienašališkas pasidavimas Die
vui, bet abipusis santykiavimas 
su juo. Žmogaus balsas čia yra 
aiškiau girdimas negu bet kurio
se kitose išganymo sistemose. Ko
va su blogiu šioje sistemoje ne-

} vaidina vadovaujančio vaidmens, 
j Blogis čia yra nugalimas greičiau 
Dievo pagalba, negu tiesioginiu 

j susikirtimu su blogiu 
Sie bruožai Senojo Testamento 

visumoje yra gerai paliudyti. 
Jei paimsime, pvz. psadmes, tai 
matysime, kad daugumas jų yra, 
ne kas kita, o kallbėjimas Dievui, 
ar ko nors jo prašant, ar jam 

. skundžiantis savo bėdomis, ar 
j jam dėkojant, ar jį garbinant. 
! Dėl to, neturint gyvo tikėjimo į 

nes šio išganymo supratimo siste- j asmeninį santykio su Dievu rea-
mas. Jų pradžia, kiek galima at-jlumą, psalmės pasidaro nuobo-
sekt!, yra Šumeru religijoje. Jos'džios- Jose beveik nėra jokios te-

Nuotr. S. Žilevičiaus 

taip paprasta, nemoralus me- Į kai ką. Tokiu pokštų yra daug, jie 
nas ar raštas šiandien yra labai Į vartojami, ir skaitytojas dažnai 

žmonija šiandien ma- turi pats atspėti, kad štai atsiti-išplitęs, 
žiau morali; hinduizmas, Vakarai 
ir krikščioniškas pasaulis tą mo
ralę kiekvienas kitaip supranta. 
Bet kaip moralę turėtų suprasti 
kūrėjas, tapydamas ar aprašyda
mas savo veikėjų moralius ir ne
moralius pasielgimus, kaip jis tu
rėtų elgtis, kokiu būdu kelti mo
ralius ir kaip parodyti, kad kiti 
yra nemoralūs ir kad jis piktinasi 
jais? Čia yra nemaža praktiška 
problema rimtam kūrėjui. Jis ga
li pats būti mažiau ar daugiau 
moralus, bet jis turi vaizduoti į-
vairius žmones, nesisiaurinti 
vien moraliais, kartais pats turi
nys to reikalauja, ir kaip jis tuo
met turi elgtis? Ar taip, kaip el
giamasi ir šnekama gyvenime? 
Standartinėm frazėm geroj kom
panijoj sakoma viena, bet galvo
jama kas kita. Gyvenime, ypač 
kasdieniniame, daug kas slepia
ma. Yra daug žmonių, kurių pa
klausus, susidaro nuomonė, jog 
jie geriausiai sugyvena su vyru 
ar žmona, jų mašina niekad ne
genda, jų apylinkė, kur jie gyve
na, labai gera, jie patenkinti, jų 
darbas yra geras, viršininkas pui
kus ir taip toliau. Net geriau
siems draugams ne viskas pasa
koma, kai kas papuošiama, kai 
kas pritylima, kai kas nugnyba
ma. 

Bet literatūroj, 
roj, atrodo, taip 

geroj literatu -
neturėtų būti. 

ko kažkas nemoralaus. Ne visi; 
vartoja tuos triukus ir ne visi 
vienodai mato juose vertę Kas se
ka mokslo ir meno kelią nuo 
1900 m., matys, kad mokslas. 
psichologija, medicina ir kartu li
teratūra keliavo ilgą kelią ir toli 
juo nuėjo. Meilė, smurtas, bai-
bė ir mirtis daug studijuo
tos ir vis į jas dar bus gilinamasi, 
analizuojama viskas, kas dar ne
paliesta, ir gal dėl to tiek anali
zės ir natūralizmo atsirado me
nuose ir literatūroj. Dingo 19 
šm. atokesnis, bendras, panora
minis, jei galima taip sakyti, 
žvilgsnis į žmogų, dingo ir ro
mantizmas. Atrodo, nieko neno
rima slėpti, tarsi kūrėjas, kuris 
aprašyme ką nors slepia ir nutyli, 
būtų neatviras, kažko vengiantis, 
žmogaus prigimtį apeinantis. Ir 
jei taip elgiamasi su nemoraliais 
veiksmais ir žmonėm, ar galima 
juo pasitikėti? Ar jis nenuslepia 
ko nors ir tame, ką išsamiai ap
rašo. 

Taipgi galvojama, kad žmo
gus iš esmės nėra jau taip blo
gas ir jieškoma atsako j klausimą, j 
kodėl jis kartais parklumpa? Ir 
čia reikia nepaprasto objektyvu- j 
mo ir gero bagažo analitinių ir 
smulkių duomenų, nebijant leis- Į 
tis ir į nekonvencionalius. Žino-
me, kiek mūsų literatūra yra iš-
analizavusi ir giliai prasiskverbu- \ 

(Nukelta į 2 psl.) 

„minus"- Kovos tarp gėrio ir blo
gio centre stovi žmogus, kurio 
nėra babiloniškoje sistemoje. Jo
je imagus yra tik sistemos atsto
vas. Griaus skaitymosi su žmogu
mi savo kovoje neturi nei Kho-
meini nei PLO. 

Babiloniškos išganymo 
sąrangos 

Babiloniškas išganymo supra
timas turi labai gilią ir plačią is
toriją. Nėra taip seni laikai, ka
da jis liovėsi daręs tiesioginės įta
kos krikščionybei. Babiloniškas 
išganymo supratimas nustojo vei
kęs Vakaru krikščionyje tSc vi
duramžio viduryje. Tačiau pa
skutiniais politiniais įvykiais, 
kaip kokia požeminė jėga, jis vėl 
veržiasi iš po žemės. 

Šios sistemos pagrinde yra du
alistinė filosofija. Si filosofija yra 
būdinga tuo, kad gėrio ir blogio 
principus laiko lygiaverčiais pa
saulio kūrėjais. Žydų teologija, 
priešingai, į gėrį ir blogį žiūri 
ne kaip į savaimingus būties 
verksnius Blogis čia yra supran
tamas, kaip pasigadinęs gėris, ku
ris reiškiasi savo trūkumais, iš 

Į ko kyla blogybės. 
Gėris ir blogis babiloniškose 

išganymo sąrangose yra nuola
tiniame kovos sąlytyje vienas su 
kitu. Doro žmogaus uždavinys, 
einant šia galvosena, yra būti 
karo stovyje su sutinkamu blo
giu ir jį sunaikinti. Turint prieš 
akis šį blogio ir gėrio kovos są-

Arkivysktipas Jurgis Matulaitis HS71—1927), nuo kurto r ^n i e s rytoj, sau
sio 27 d., sukanka SS metai. Tą dieną lietuviai Marijonai Chicagoje savo 
vienuolijos atgaivintoją prisimins iSskirtlniau ryšium dr. *ntano Kučo ne
seniai išleistuoju veikalu * Arkivyskupas Jurgis Matulaiti";-Matulevičius — 
tj\-.osios krikščionybės apaštalą*." Knvgos sutiktuviHc vienuoiyne prie "Drau
go" dalyvaus pats veikalo autorius dr. Antanas Kučas, iš Romos specialiai !>ti. darosi a i ž e s n i s i r an i eč iu n e 
atvykęs Arkivyskupo beatifikacPjos bylos vedė;*; kun. dr Juozas Vaišnora, ' i m a s r ,"Žudyti Šachą, ka ip b l o -
MIC, ir kiti svečiai. Knygą pHstaty<; ir aptars rašytojas < " lovas Ormcevi- r \-cįk<mį. Kol Šachas gyvas , i r a -
Čius. Vykstant Arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos b; 
suomenes dėmesiui, jau apsčiai įvairių raitu bei knygų 
Arkivyskupą yra parašyta ir išleista. Tačiau pačių lietu-. 
čhi parašytas dr. Antano Kučo veikalas savo aptm 
nuojaatifc. kurio sutiktuvės yra tikrai dfcmg: Šventė-

lai ir didėjant vi-
apie Dievo Tarną 

iii marijonų rūpes-
impo-iim yra I S M M K M 

nietis nėra dvasiškai ramus. Tai 
yra jo išganymo mokslo reikala
vimas. 

Peržvelkime trumpai pagrindi-

pradžia yra laikoma apie 2000 
metu prieš Kristų. Jos pagrindi
nė išraiška yra dviejų dievu ko
va. Dievas Ninurta sunaikina die
vą Kur. Tik po to atsiranda že
mėje vandens, sodai ir daržai, ir 
iš krašto yra pašalinamas vargas. 
Vėlesnėje babiloniškoje kultūro
je šiai dievy kovai atstovauja 
Mairdukas, nugalėdamas Thia-

matą. 
Graikiškoje galvosenoje šiai 

filosofijai iš dalies atstovauja 
Platono dualizmas, o krikščioni
joje, jaunas būdamas, ja buvo 
persiėmęs šv. Augustinas. Krikš
čioniškais .'laikais Viduržemio erd
vėje jai energingai atstovavo ma-
nicheizmas, prie kurio pradžio
je 'buvo prisidėjęs ir šv. Augusti
nas. PMeškrikščioniškais laikais 
išganymo 'galvosenai atstovavo 
Zaratustra, kuriuo, praėjusio 
šimtmečio pabaigoje, buvo susi
domėjęs Nietzsche. Iki mūsų lai
kų išlikęs šios religinės galvose
nos atstovas yra islamas. 

Kad būty lengviau susigaudyti 
tamt labai plačiame ir labai su
dėtingame išganymo sistemų lau
ke, pradžiai paimkime Šitokią ver
tybių schemą, kaip būdingą ba
biloniškai išganymo sąrangai. 
Šiai sąrangai, atrodo, yra būdin
gi šie trys principai: 

1. Kova, kaip pagrindinė išga
nymo priemonė, vietoj kaltės at
leidimo, 

2. Nebuvimas savaimingai aip-
sisprendžiančio žmogiško verks
nio gėrio ir blogio jėgų susikir
time. Žmogus čia yra tik arba 
vienos arba kitos sistemos atsto
vas. 

3. Babiloniškoms sistemoms 
yra būdingas principinis ir teori
nis išganymo pobūdis-

. 

• 

Šiuos bruožus mes galėsime su
tikti ir patyrinėti, kai apžvelgsi-

orijos. Vadinamos Išminties kny
gos S. Testamente stovi kažkaip 
atskirai nuo betarpiško žmogaus 
santykio su Dievu. 

Tiesą sakant, reiktų prisipažin
ti, kad mes dar nemokame psal
mių skaityti abipusio pripažini
mo dvasioje: aš pripažįstu Dievą, 
Dievas pripažįsta mane. Reiktų 
tuos dialogus skaityti ne kaip 
vergiškumo išpažinimą, bet kaip 
išpažinimą savo teisės turėti dia
logą su Dievu, įimant į jį visas 
savo problemas, nuodėmių neiš-
skiriant. 

Sen. Testamentas yra Dievo 
dialogas ne tik su atskiru asme
niu, bet ir su tauta. Tai , tarp 
kitko, išryškino naujos Dešimt 
Dievo įsakymų formos studijos, 
pasirodė, kad jie savo forma yra 
panašūs į Hitktų imperatorių su
tartis su savo vasalais. Dešimt 
Dievo įsakymų, taigi, savo forma 
yra abišalis kontraktas vienos vi
suomenės su Dievu. Tai nėra vi
suomenės savęs išsižadėjimas, o 
o tik pripažinimas Dievo prigim
ties. Dievas, iš savo pusės, už tai 
žada tai visuomenei savo pripa
žinimą ir globą. 

Senojo įstatymo sąrangoje kiek
vieno asmens balsas gali būti gir
dimas ne tik Dievui, bet ir ki
tiems žmonėms. Visuomenė šioje 
sąrangoje yra savaimingų asme
nybių sambūris. Naujos pranašo 
Izaijo studijos išryškino, kad, 
vsrd. pirmasis Izaijas (3ki 33 per
skyrimo) yra būdingas miesto 
kultūros atstovas, kuriame žmo
nės savo skirtingumais vieni ki
tus papildo. Buvo žinomas Lietu
voje posakis apie žmones, kurie 
labai gyvai kallbasi, sakąs, kad 
jų „triukšmas, kaip žydų sinago
goje". Tas pasakymas charakteri
zuoja žydų visuomenės tarpusa
vio pokalbio gyvumą, kuris pasi-

(Nukelta į 2 psl.) 

. 
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Babiloniškoji išganymo sistema 
Zaratustros (Zoroastros) religija 

Dar viena babiloniškos kryp
ties religine samprata Vakaru 
krikščionis sudomino Nietzsche, 
išleisdamas knygą „Taip kalbėjo 
Zaratustra". Tai yra šešto šimt
mečio prieš Kr. Persu religinis 
sąjūdis, turėjęs plačios reikšmės 
anais laikais- Nietzschės knyga, 
žinoma, yra originalus paties 
Nietzschės kūrinys, nedaug bend
ro turįs su Zaratustros religija. 
Mūsų laikais šios religijos studi 
joms buvo atsidėjęs Vienos kardi
nolas Franz Koenig. 

Zaratustra yra laikomas kara
liaus Kyro amžininku, to paties 
Kyro, kuris leido žydams grįžti 
tėvynėn ir kuris yra palankiai mi

nimas Sen. Testamente. Šios religi
jos dievas yra vadinamas Armuz-
du. Tiksliau tai „Ahura mazda", 
kas reiškia šviesusis ponas. Šis 
Dievas buvo ir Dariaus Dievas, 
nes yra užrašytas jo antkapyje. 

„Ahura mazda" yra dvilypis 
dievas. Kartais jis yra suvokia
mas, kaip gėrio dievas, o kantais 

kad jie turėjo daug labiau išrys- Į jis yra abiejų principu: gėrio ir 
kine asmeninės laisvės sąmonę, j blogio atstovas. 
negu (babiloniečiai. Blogis ir gėris šioje religijoje 

Susipažinę bendrais bruožais I kovoja tarp savęs kaip du maž-
su problema, kuri yra tarp Sen. j daug lygios prasmės veiksniai. 
Testamento ir Babilonijos išga- Tai yra būdinga dualistinė religi-
nymo sampratos, dabar pa- ja, iš kurios savo išmintį sėmė ir 
žvelkime iš arčiau į būdingas ba- i manicheizmas. Blogis ir gėris čia 
biloniškos galvosenos religines vaizduojami kaip dvynukai. Iš 
sistemas. 

(Atkelta iš 1 psl.) 
daro kartais labai karštas ir ne
labai draugiškas, bet jis liudija 
išvidinę šios visuomenės žmo

gaus laisvę. Pranašas Izaijas į mies
tišką Jeruzalės visuomenę žiūri 
kaip į taikią aukštumą, į kurią 
kada nors gravituos visos pasau
lio tautos (2 persk.). 

Dabartinį Sen. Testamento 
skaitytoją kartais piktina ištisa 
daugybė blogu žmoniy, kurie ten 
sutinkami. Bet jie kaip tik yra 
liudijimas, kiek daug dėmesio 
šioje sistemoje yra pripažįstama 
konkrečiam žmogui. Kai kas Baž
nyčios istorijos pradžioje buvo 
pasinešęs apvalyti Šv. Raštą nuo 
visų bilagybiy, kad jis būty la
biau pedagogiškas, bet tai da
rant būtu buvęs pažeistas pats 
būdingasis jo bruožas. 

Tuos dalykus pastebėjus, gali 
pasidaryti labiau aišku, kodėl S. 
Testamento istorinėse knygose Ba
belis yra gretinamas su vergija. 
Tai buvo ne tik dėl to, kad žydai 
ten buvo ištremti, bet ir dėl to, 

Nauji eidiniai 
Costume of Zanavykija, The 
Men's Folk Costume of Zanavy-

TIONAL COSTUME. Published j kija, The Folk Costume of Ma-

• Antanas ir Anastasia Ta
mošaitis, LITHUANIAN NA-

čia yra kilę įvairios legendos apie 
dieviškus dvynius. Šios religijos 
pagrindinė dorybė yra klusnu
mas, žmogaus pareiga yra kovoti 
už Dievą. Šiuo pagrindu, atrodo, 
pavyko Persijos valdovams suor
ganizuoti didžiules kariuomenes, 
kuriomis jie darė žygius į tolimus 
kraštus. Darius, kaip žinoma, bu
vo atvykęs net į pietinę Rusiją. 
Apskritai reikia atkreipti dėmesį, 

Manicheizmas — babiloniškoji 
krikščionybė 

Daugiausia įtakos Europai yra 
turėjusi manicheizmo religija. 
Manicheizmas yra savitas būdas 
pristatyti Kristaus išganymui. 
Kai kuriais pirmųjų krikščioni
jos amžių šimtmečiais manicheiz
mas buvo pats pavojingasis var
žovas krikščionybei- Jis turėjo di-1 jog tai, ką mes šiandien vadi-
desnio pasisekimo visuomenėse, | name karine mobilizacija, yra pa
segu krikščionybė. Savo blogio 
suplakimu su medžiagiškumu 
daug kam jis atrodė supranta
mesnė filosofija negu krikščiony
bė. Krikščioniškas pasitikėjimas 
žmogumi, atlaidumas jam ir ap
skritai žmogiškas optimizmas ne 
kartą įgaudavo silpnybės išvaiz-

lyginti vėlybas reiškinys kultū
ros istorijoje. Ir jo kilmės beieš
kant, žvilgsnis krypsta į babilo
niškas religijas, kurios išryškino 
kovą kaip religinę vertybę ir per
davė ją į dorinę sritį, ugdydamos 
klusnumo dorybę faktiškam val-

Pranas Gailius 

rangos kovos dvasią ir pažiūrą į 
žmogų, kuris yra laikomas tik 
klusnus dievų kovos kovotojas, o 
ne savaimingas veiksnys. Nega
lima taip pat paleisti iš akrų per 
didelio reikšmės pripažinimo blo
giui, nes blogis čia yra pakeltas į 
dievišką rangą. 

Islamas 
Islamo religiją šiais laikais iš

pažįsta 800 milijonu žmoniy. 
Tai reiškia, kad ši religija for
muoja ir kontroliuoja ekonominį, 
kultūrinį ir politinį gyvenimą 
20 proc. viso pasaulio žmonių. 

Islamas yra absoliutaus pasi
davimo Dievui religija. Pats var
das "islam" reiškia pasidavimą. 
Islamas turi teisingą vieno Dievo 
sampratą. Dieviško dualizmo, 
kuris buvo būdingas maniche-
jams ir Zoroastros religijai, čia 
nėra. Šiai religijai pradžią davė 
Mahometas, gimęs 595 metus po 
Kr. Būdingiausias babiloniškas 
palikimas šioje religijoje yra be
sąlygiškas pasidavimas Dievui ir 
kovojimas už jį. Cia nėra sando
ros su Dievu, bet tik pasidavimas 
jam. Kovos idėją islame išreiškia 
žodis "jihad". Jis reiškia ne tik 
kovą su priešais, bet ir kovą su sa
vimi, kovą už teisingumą. Žmo
gus šioje religijoje yra greičiau 
Dievo įrankis, negu jo bendra-

MSynas noras (tapyba, 32"x35) 

kultūros reikalu. Pridėjus prie to 
islamo ugdomą teisingumo są
monę, bus lengviau suprasti, ko
dėl islamas yra plačiai pasklidęs. 
Islamas turi išugdęs labai gyvą 
aukojimo sąmonę. Net <iabar is
lamo valstybės neturtingoms is
lamo valstybėms aukoja žymiai 
daugiau, negu Vakarų kultūros 
valstybės. 

Kame glūdi praktiškas skirtu
mas tarp islamo ir krikščionybės? 
Jis glūdi tame, kad islamo žmo
gus neturi problemos, kaip perei
ti iš teorijos į praktiką. Islamo 
žmogui tai pasidaro automatiškai. 
Tuo tarpu krikščionijoje, dėl čia 
esamos pagarbos individualiam 
žmogui, ši problema yra. Čia 
daug kas priklauso nuo veikian
čio asmens apsisprendimo. 

Nebuvimas tautinių problemų 
islame nereiškia dėmesio tautiš
kumui. Greičiau priešingai. Pa 
našiai, kaip čia nėra savaimingo 
individo, taip nėra ir savaimin
gos tautos. Žmogiškumas čia yra 
pasidavęs dieviškumui. Prisimin
kime tik mahometonų minias, 
sukniubusias ant žemės Mekos 
kryptimi, kaip vienas žmogus. 
Tai yra greičiau religinė mobili
zacija. Islamas yra automatiškas. 

Hėgelis ir marksizmas 

dovui. Net pomirtiniame gyveni-
dą, kaFtuo tarpu "manicheizmas į me, vietoj paskutinio teismo, pa- I darbis. Islame nėra tokio dalyko 
reiškėsi kaip kovinga tvirtybė. sak šios religijos, bus paskutinė | kaip ne visai apsisprendęs tikinty-

Manicheizmo pradininkas yra 
Mani, gimęs Babilonijoje 216 m. 
po Kristaus ir nukankintas 277 ! 5 * 5 * Į , G f s I r blogis šioje re-
metais. Manichejai Romos impe- ligoje niekada nesusiplaKa ! vie-

nybę. i ik kartais jie yra pasyvaus 
sąlyčio būklėje. 

Zoroastros religija turėjo pla
čią teologinę literatūrą, kurioje 
buvo paruošti atsakymai į visus 
žmogaus gyvenimo klausimus. 
Kai kurie šios religijos įvaizdžiai 
yra plačiai pasklidę tautose. Tar
pe jų galima paminėti: dieviš
kuosius dvynius, tiltą kaip mir
ties simbolį, kopimą į kalną, 
kaip žmogaus išganymo pastan
gą, ir ugnies kultą Kai kurių šios 
simbolikos pėdsakų galima sutik
ti ir lietuviškoje tradicijoje. 

Šios apžvalgos tikslas yra at
kreipti dėmesį į šios religinės są-

kova. Mirtis šioje religijoje nesu-' sis. Arba jis toks yra, arba jo vi-
daro problemos. Ji yra tik tiltas į I siškai nėra. Islamiškoje kultūroje 

rijoje buvo .persekiojami pana
šiai, kaip ir krikščionys. Mani yra 
daug rašęs. Tarp kitu jo raštų 
yra žinoma jo „Gyvoji evangeli
ja". Jo žmogaus samprata yra to
kia, kad žmogus yra gėrio ir blo
gio arba tamsos ir švksos miši
nys. Medžiaga yra visokio blogio 
priežastis. Žmogus yra išgelbi-
mas šaukimusi į šviesos Dvasią-
Kūnas yra žmogaus dvasios kalė
jimas. Kenčiantis Kristus yra gy
vosios sielos simbolis. 

Paskutinieji manicheizmo at
stovai Europoje, albigiečiai, pri
pažino net Kristaus dievystę. Ta
čiau nepripažino jo žmogystės. 
Kristų laikyti žmogumi, pasak jų, 
būtų piktžodžiavimas Dievui. Dėl 
to jie nepripažino nei Kristaus 
gimimo iš moters, nei jo mirties. 
Iš viso i moterį albigiečiai žiūrė
jo kaip į blogybės įsikūnijimą. 
Gailbūt dėl to didysis 13 šimt
mečio kovotojas su albigiečiais, 
šv. Bernardas, labai išryškino 
Marijos vaidmenį išganyme. 

Būdinga, kad manichejai savo 
gausiuose poleminiuose raštuo
se ypač puola Sen. Testamentą. 
Reikia pasakyti, kad manicheiz
mas buvo šviesių, filosofuojan
čiu žmonių religija. Ji šalia Kris
taus laikėsi ir Budos ir Zaratust
ros dėsniu. Nuostabus yra mani-
cheju išplitimas pirmajame tūks
tantmety po Kristaus. Jie pasiekė 
daug Azijos šalių ir Kiniją. De
šimtame šimtmetyje Pekine mani
cheizmas buvo daugumos religi
ja. Ten yra išsaugota nemažai 
jų raštu. Kitų Azijos tautų ma
ni chejršk v raštų esama Petrapi
lio archyvuose. 

nėra vietos liberalizmui. Dėl to 
praktiškai nėra galimybės pasi
traukti iš islamo. Pasitraukimas 
iŠ islamo reiškia visišką iškriti-

Mąstant apie babilonišką iš
ganymo sąrangą, negalima pra
leisti būdingiausio mūsų laikų 
reiškinio — marksizmo. Šis sąjū
dis yra mūsų laikų vakarietiškos 
visuomenės atkritimo reiškinys, 
einąs babiloniškos išganymo sis
temos kryptimi. Nors marksizmas 
neturi jokio antgamtinio bruožo, 

by Lithuanian Folk Art Institute, 
Toronto, Canada, 1979- Veika
las didelio, liuksusinio formato, 
258 psl., gausiai iliustruotas nuo
traukomis, istoriniais ir šiaip pie
šiniais, gera dalis iliustracinės 
medžiagos spalvota. Veikalas ga
lėjo būti parašytas ir išleistasvi-
są darbą remiant 'Kanados vy
riausybei, vadinamai „Multicul-
turai Program, Government of 
Canada" ir Kanados Lietuvių 
fondui. 

Norint parodyti pasauliui bū
dinguosius lietuviškosios kultū
ros bruožus, toks anglų kalba iš
leistas veikalas apie mūsų tautiš-
įkuosius kostiumus ir visą jų is
torinę raidą reikalui labai ir 'la
bai pasitarnaus. Knyga nėra vien 
tik akiai iliustracinis gražumas ar 
paviršutinė informacija, bet taipgi 
rimta mokslinė studija. Tai abie
jų autorių kruopštaus darbo re
zultatas, visą gyvenimą šioje sri
tyje kaupiant ir mokslinį interesą 
ir tiesioginę, praktiškąją patirtį. 

Atskirai aprašomi didžiųjų Lie
tuvos regionų tautiniai rūbai, sky
riuose bei poskyriuose dėmesį 
kreipiant į būdingąsias detales. 
Knygos ryškiosios padalos yra 
šios: Intooduction, Prehistoric Li
thuanian Dress, History of the 
Lithuanian Costume, CJassifica-
tion of the Lithuanian Costume, 
Weaving the Lithuanian National 
Costume, The Women's Natio
nal Costume, The Men's Natio
nal Costume, The National Cos
tume of Variuos Provinces, The 
Folk Costume of Aukštaitija, 
The Women's Folk Costume of 
Aukštaitija, The Men's Folk Cos
tume of Aukštaitija, The Folk 
Costume of Vilnius Region, The 
Mens's Costume of Vilniui Re
gion, The Women's Costume of 
Vilnius Region, The Folk Cos
tume of Dzūkija, The VVomen's 
Folk Costume of Dzūkija, The 
Men's Falk Costume of Dzūkija, 
The Folk Costume of Kapsai, The 
Women's Folk Costume of Kap
sai, The Men's Fotlk Costume of 
Kapsai, The Folk Costume of 
Zanavykija, The Women's Foik 

mą iš bendruomenės, kartais net I tačiau būdas, kuriuo jis siūlo žmo-
mirti-

Islamas labai rimtai žiūri į 
pasninko reikalą. Tam tikslui yra 
skirtas vienas mėnuo, kuris vadi
nasi "Ramadan". (Prisiminkime 
modernių motelių grandinę, ap
juosusią JAV, kurie vadinasi "Ra-
mada in"). Tai yra šventas mė
nuo, skirtas religiniam mąsty
mui. 

Islamas turi stiprų tarptauti
nės sąmonės jausmą. Jis save lai
ko visuotine prasme pasaulio rei
kalu, o ne kurios tautos, rasės, ar 

Fortam, rverUmoa »r-h»:» 'tupyh*. J7"i^V-! 

nijai išsigelbėjimą iš jos negalių, 
turi būdingus babiloniškos kul
tūros bruožus: kovą, kaip išsigel
bėjimo priemonę, ir mažą dėmesį 
individualiam žmogui, ir pagarbą 
mokslui. 

Marksą babiloniška kryptimi 
pakreipė Hėgelio filosofija. Hėge
lis šiuo atžvilgiu yra labai ryš
kus. Labai daug sako šis jo saki
nys: "Objektyvinei etikai nesvar
bu atskiras asmuo". Leninas iš 
to padarė praktišką pamokymą. 
Jis sakė, jog individualus žmo
gus turi būti ištraukiamas iš ma
sės, kad atliktų vieną ar kitą jam 
pavestą uždavinį, paskui vėl bū
tų panertas masėje. Tiek Hėge
lio filosofijoje, tiek marksizme yra 
labai ryškus atsisakymas dėme
sio individualiam žmogui. Vie
toj to čia žmogus yra mobilizuo
jamas kla.ių kovai, "i ai visiškai 
babiloniška schema. Klasių ko
va marks'zme yra pagrindinė, 
norint visuomenei gelbėtis iš vi
sų negerovių. Gėrio ir blogio 

I sustatymas betarpiškame kovos 
I sąlytyje primena būdingą babi

lonišką dualizmą. 

Taigi Marksas, nors būdamas 
žydas, bet savo sukurtoje sistemo
je yra visiškai išėjęs anapus žy-

j diškos galvosenos ribų ir, nors to 
nejausdamas, yra pasukęs tradici
nio žydiškumo priešo, būtent ba
biloniško galvojimo kryptimi. 

Krikščioniškos sistemos vertė 
Kokia vertė yra šios gana pla

čios apžvalgos? Jos vertė visų pir
ma yra panaši į rėmų vertę pa-
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žoji Lietuva, The Women's Folk 
Costume of Mažoji Lietuva, The 
Men's Folk Costume of Mažoji 
Lietuva, The Folk Costume of 
Žemaitija, The Women's Folk 
Costume of Žemaitija, The Men's 
Folk Costume of Žemaitija, 
Children's Hcdiday Dress, Lithua
nian DoU Oothing, The Mo-
dem Version of the Lithuanian 
Costume, Monochrome Hlustra-
tions, CcflouT Pdaites, Glossary, 
Bibiiography, Index. 

Suprantama, tokios apimties 
knygoje viską tobulai atlikti be
veik neįmanoma. Yra ir jos pus
lapiuose jei ne klaidų, tai tam 
tikrų neapsižiūrėjimų. Sakysim, 
pradžioje parodytas vytautinės 
Lietuvos žemėlapis yra taip ne
ryškus ir supintas, kad svetim
taučiui Lietuvos kontūrai jame 
bus beveik neatrandami. Kodėl 
negalimą buvo tokiai liuksusi
nei knygai specialiai padaryti ir 
Vytauto laikų žemėlapį, o ne 
panaudoti 1964 metais išleistos 
J.B. Končiaus knygos nevykėlį? 
Dar pikčiau, kad žemėlapyje Lie
tuvos didieji miestai užrašyti Vil
na ir Kovno, kai tuo tarpu šian
dien visoj angliškojoj kartogra
fijoj net svetimieji gražiai įrašo 
Vilnius ir Kaunas. Paklaida turbūt 
yra rodyti ir nupieštą Mažosios 
Lietuvos ūkiriinka, apsirengusi 
žieminiais rūbais, o šalia jo ro-
gėsna įkinkytą arklį, pakinktus 
vaizduojant su Rytų Aukštai-
čiaims ir Vidurio Lietuviai bū
dingu lanku. Suvalkija ir 
Mažoji Lietuva tokio medinio 
lanko pakinktuose visai nežino. 

• LITHUANIAN HERTTAGE. 
Products and Services. Baltia 
Associates, LTD, P. 6 . Box 8248, 
Boston, Mass. 02114. Edrted by 
Mykolas Drunga and Gintaras 
•Karosas. Photography and Lay-
out by Rymas Manomaitis. 

Tai Baltic Associates, LTD pre
kybos namų Bostone, su Lietuva, 
lietuviais ir įvairiausia lituanisti
ka surištų ir bent kiek į tą pusę 
besišliejančių prekių katalogas. 
Ir katalogas toks, koks išeivijoje 
vargu ar kada nors buvo. Daugiau 
kaip 60 gražaus, didėlio formato 
puslapių, juos užpildant spalvo
tomis parduodamų objektų nuo
traukomis, jų aprašymais, kai
nomis ir kita informacija. Tokio 
pobūdžio ir tokios apimties kata
logus, atrodė, šiame krašte gali 
išleisti tik didžiųjų krautuvių 
bendrovės, o, štai, dabar ir lietu
viai įstengė tai padaryti. • 

•Kataloge pilna visko. Ir papuo
šalai, ir knygos, ir plokštelės, sag
tys, diržai ir tautiniai rūbai bei 
lėlės, ir audiniai, stiklai, vėliavos, 
ir tautodailė, margučiai, kerami-
lės, atvirutės, grafika, paveikslai, 
lės, atvirutės, grafika, paveikslai, 

Kertine parašte 
(Atkelta iš 1 psl.) 

si į gamtos, buities, žemės ir tė
vynės meilės gilumas, ko mums 
kiti galėtų pavydėti, bet gal 
mums trūksta analizės kitose 
srityse, kad galėtume eiti į prie
kį. Nenorėdami leistis į blogio 
analizę, stabdome save, nes pats 
blogis mus baido, blogis lengvai 
nesiduoda meniškai pavaizduo
jamas. Aišku, kad tai yra sunku. 
Bet jau turime gana neblogų, pa
vyzdžių, kur buvo išdrįsta visoj 
platumoj pavaizduoti ir šiokią ir 
kitokią meilę, ir žmogžudystę, ir 
kitas sunkesnes temas, net nenor
malumus, bet jau išėjusius į vi
suotinę literatūrą. Net, pavyz
džiui tokie autoriai, kaip Dosto
jevskis, D.H. Lawrence, Tolsto
jus ir kiti nestabdė savęs ir per 
daug savęs necenzūravo, aprašy
dami nekontroliuojamas žmo
gaus aistras, gilindamiesi į -tai, 
kaip jos atsiranda ir kaip pasi
reiškia mumyse. "Kreuzerio so
nata" ir D.H. Lawrence raštai 
nėra pronografija, o "Nusikalti
mas ir bausmė" nėra detektyvi
nis ar smurto romanas. Tokie pa
vyzdžiai gausėja, artėjant į rriūsų 
laiką. Taigi, atrodo, reikia liek 
tiek daugiau atvirumo, subreridi-
mo, juk nerašoma vien vaikams, 
bet suaugusiems. Nėra ko rausti 
ir baisėtis, kaip nesubrendėliams, 
kai rimti mūsų autoriai, vaizduo
dami žmogų ir blogį, lipdami į 
viršų, kartais mėgina užmintf ir 
liaunesnes meno šakas. 

P. Melmkas 

įvairūs lipinukai, sporto unifor
mos, sūriai, duona ir begauės 'įso 
kito, ko čia net neįmanoma sumi
nėti —reikia pačiame kataloge 
pamatyti. 

Toks katalogas bus daug kam 
labai parankus. Žmonėms visokiu 
jame minimų bei randamų da
lykų reikia. Chicagos lietu
vių krautuvėse dar galima, rei
kalui esant, jų pasijieškoti. Ma
žesnėse kolonijose ar pavieniai 
gyvenant, jau sunkiau arba ir vi
sai neįmanoma. O katalogą tu
rint, lengva bus išsirinkti, ko rei
kia ir ,parašius laišką bendrovei 
į Bostoną, viską gauti paštu. Pa
ties katalogo kaina —2dol. ~ 

veikslui. Be rėmu paveikslas nu
stoja didelės dalies savo grožio. Ši 
apžvalga parodo, kokiame sąlyty
je šiandien pasaulyje stovi krikš
čionybė. Salia to, ši apžvalga, nors 
nepilna ir scheminė, padeda krikš
čionims atkreipti dėmesį į tai, kas 
šiais laikais yra pats vertingasis 
jos pažadas žmonijai. Neturint 
pasaulinio situacijos vaizdo, gali 
atsitikti, kad krikščioniška vi
suomene labiau ryškins tuos bruo
žus, kurie yra šiais laikais ma
žiau reikalingi ar kurie ir be jos 
yra pakankamai, o kartais net per 
daug, išryškinti. Tokiu būdu ga
li atsitikti, kad kai kuri krikščio
nių veikla bus net pylimas van
dens ant priešo malūno, o ne sa
vęs tikslus reprezentavimas. 

Babiloniškos išganymo sąran
gos kontrasto keliu parodo, kad 
pats skirtingasis krikščionybės 
bruožas yra jos dėmesys konkre
čiam žmogui. Salia to, krikščiony
bė nepripažįsta blogiui tiek daug 
reikšmės, kaip dualistinės filoso

fijos. Blogio nugalėjimas krikščio
nijoje yra vykdomas ne tiek kova, 
kiek gėrio taisymu, jo sutvirtini
mu. Dievo įsikūnijimas žmogui 
žmogaus vertę iškėlė anapus žy
diškai religijai lengvai supranta
mos ribos. Žmogus čia turi ga
lios bendradarbiauti su Dievu ir, 
jo padedamas, ugdyti gėrį net la
biausiai blogio pažeistose aplin
kybėse. Iš to seka išvada, kad 
žmogaus asmuo krikščionijoje 
yra toks didelis, kad jis gali ben
dradarbiauti su Dievu. Krikščio
nio prašymas, siunčiamas Die
vui, arba malda, yra Dievo pri-
sišaukimas savo tikslams ir užda
viniams. 

Gazolino pinigai, susitelkę Is
lamo tautose, jas padaro labiau 
pajėgias reikštis ne tik politiškai, 
bet ir kultūriškai. Dėl to yra labai 
aktualu studijuoti jų dvasią, kad 
geriau pažintume ne tik jas, bet 
ir save. Į tą kultūrą šiais laikais 
negalima žiūrėti kaip į nereikš
mingą pakraščio reiškinį žmoni

joje. Mahometonų šiandien pa
saulyje yra maždaug tiek pat, Įdek 
katalikų. 

Suimant viską į vieną vaizdą, 
galima sakyti, kad krikščioniško
ji sistema yra vertinga tuo, kuo 
ji yra silpnesnė, palyginus su ba
biloniškąja. Tą silpnumą sudaro 
žmogaus reikšmė ir jo vaidmuo. 
Žmogus šioje sistemoje reiškiasi 
savo apsisprendimu: savo veiki
mu ar neveikimu. Tokiu būdu jis 
šią sistemą silpnina. Tačiau kar
tu jis ją padaro labiau žmogiška. 
Krikščioniška sistema saugoja 
žmogų, kad jo kas nors Dievo 
vardu ar kurio principo vardu ne
pavergtų. Sistema ar ideologija 
čia yra priklausoma nuo žmogaus 
apsisprendimo. 

Turint tai prieš akis, aiškėja 
paradoksiški apaštalo Povilo sa
kiniai apie silpnybės reikšmę krik
ščionijoje, parašyti jo laiškuose 
korintiečiams. Ryškiausias iš jų 
yra šis: "Galybė geriausiai pasi
reiškia silpnume" (2kor. 12,9). 
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Antanas Rubšys. RAKTAS I NAU
JĄJĮ TESTAMENTĄ. Antroji dalis. Į 
Bendrija: organizacija. Išleido "Krikš-
Honis gyvenime". Kalbą tikrino Pet
ras Balčiūnas. Žemėlapius paruošė 
Juozas Andrius. Meniškai apipavida
lino ses. O. Mikailaitė. Nuotraukos 

-Antano Rubšk). Spausdino N. Pr. 
Marijos Seserys. LCC, Putnam, CT 

a 85260, 1979 m., 424 psl., kaina 9 doL, 
gaunama ir "Drauge". 

'tOt 
_įy Kruopštasis mūsų teologas 

kun. Antanas Rubšys savo keliu 
., dešimtmečių mokslinį darbą, su

kauptą dėstant 5v. Raštą San 
Diego kunigu seminarijoje ir 
Manhatano kolegijoje New Yor-
ke, sutelkė į šį veikalą. Su šiuo 
antruoju tomu apimamas nagri
nėjimas visu Evangelijų, Apaš
talų laišky ir Apaštalų darbu. 
Autorius pasirinko kelią ne pagal 

- Naujpjo Testamento knygų eilę. 
bet daugiau pagal besivystančios 
Bažnyčios (kurią jis vadina Ben
drija) chronologinę eilę, duoda
mas skyrius: Bendrija išeina į pa-

_:*saulį, Organizuojasi, Bendrijos 
^.jįįierarchinė santvarka, Bendrija 

kovos lauke, Malda ir dora, Tik-
j^rasis Dievo garbinimas, Tikroji 
lc.,Dievo tauta — Evangelija pagal 
i .Matą, Naujasis gyvenimas — 

Evangelija pagal Joną, Bendrija 
pasaulinėje istorijoje: Luko raš-
:lai —Evangelija ir Apaštalų dar-

_jhai- Užbaigai —Bendrija ir am-
nasis gyvenimas. 
Jei pirmoji dalis buvo itin sva-

^įį. savo plačiu įvadu ir Morkaus 
evangelijos nagrinėjimu, tai ši 
antroji dalis yra brandus įvadas į 
kitas tris (Mato, Jono, Luko) 
Evangelijas, Apaštalų laiškus ir 
darbus ir jų nagrinėjimas. 

-Autoriaus visa studijinė rašy
mo slinktis pasižymi logiškumu, 
suglaustumu. Vengiama pasikar
tojimų ir tuščiažodžiavimų, pa
rodomas gilus skriptūrinis išsila
vinimas, ano laiko istorijas žino
jimas, katalikų, protestantų ir 

tikybų egzegetų studijų 

Rouault (prancūzas, 

pažinimas ir taiklus palyginimas. 
Autorius rūpestingai seka naują
ją literatūrą ir panaudoja nau
jai rastus duomenis. Knygoje ga
lima aptikti ir protestantų teolo
go Rudolfo Bultmano aiškini
mus, ir Negyvosios jūros pakran
tėse atrastus senųjų raštų duo
menis, ir archeologinių tyrinėji
mų atrastus naujuosius faktus, ir 
senovės istorikų, pvz. Sventoni-
jaus, raštų liudijimus. .Tad vei
kalo studijinė pusė apima pasku
tinius šios srities mokslo žodžius 
iki pat mūsų dienų. 

Gerbdamas tradiciją, autorius 
nesibaido naujovių, persijoda
mas jas per mokslinį tyrinėjimų 
kastuvą. Autoriui daug padeda 

platus kalbu žinojimas, gausus! 
Naujame Testamente aprašo
mu vietŲ lankymas, archeologi
nių iškasenų stebėjimas, kruopš
tus žvalgymasis po šios srities 
bibliotekas. Pr.of. Rubšys, sutelk
damas tai, ką buvo susekę anks
tyvesnieji Šv. Rašto mūsų tyrinė
tojai, kaip arkiv. J. Skvireckas, 
nevengia įvesti reikiamų naujų 
tyrimų padarytų korektūrų ir 
skelbti reikiamas naujas išvadas. 

Malonu, kad autorius šalia 
teologinio, egzegetinio pažangu
mo, parodo ir kalbinį interesą. Į 
šią savo studiją jis įveda apsčiai 
taiklių naujų žodžių ir terminų. 
Šios knygos puslapiuose aptinka
me tokiu kalbos naujovių, kaip 

pramanas (132 p., vietoj — fikci
ja), raizgynas (235), įtakų sam
pyna (305), sankirtis tarp blogų 
jėgų ir Dievo (367), apaštalo sa
vimonė (368), chronologinė se
ka (377), Kristaus saviaukla 
(1169) ir daug kitų, kurie sklan
džiai praturtina skaitytojo žody
ną. Tiesa, dėl "Bažnyčios" pakei
timo į "Bendriją" prof. A Macei
na davė autoriui pylos ("Drau
gas", 1979 m. spalio 13 d.), bet 
tai veikalo reikšmės ir vertės ne
atima. Krinta į akis autoriaus 
platus susipažinimas su naujes-
niąja šios srities literatūra, ku
rios sąrašas čia užima aštuonis 
puslapius anglų, prancūzu, vo
kiečių kalbomis. Ryškus ir au
toriaus ypatingas darbštumas lei
dinį paruošiant: sudaryti net 3 
psl. santrumpų, duodamas kiek
vienos nagrinėjamos N. Testa
mento knygos planas, įdėti 7 že
mėlapiai, įvesti 9 braižiniai, su
dėta daug nuotraukų, patei
kiamas naudotų šventraščio ci
tatų sąrašas, nurodant ir knygos 
puslapius, kur jie randami, duo
damas vardynas, turinys, daugiau 
nebėra ko nė pageidauti. 

Reikia pažymėti, dar vieną au
toriaus talentą — jieškant studi
jinės gelmės, stengtis dėstymą 
perteikti kuo platesnėms masėms 
prieinamu stiliumi. Pagaliau pa
žymėtinas ir autoriaus sugebėji
mas įtraukti naudingus talkinin
kus, apie ką pats prof. Rubšys 
įžangoje taikliai pasakoja: "Ses. 
Onutė Mikailaitė davė visą me
niška apipavidalinimą. Be to, jos 
įžvalgi mintis duoda knygos iš
raiškai žaismo ,o skyrių pavadi
nimų vinjetės braižinių ir ilius
tracijų sugrupavimas padaro kny
gą itin patrauklią. Lituanistas 
Petras Balčiūnas ir šią Rakto da
lį, tikrindamas kalbą, patikslino 
ir pagražino. Kartografas Juozas 
Andrius gi ją praturtino savo 
kruopščiai paruoštais žemėlapiais. 
Itin naudingas yra lankstomas, 
trijų spalvų, Palestinos žemėla
pis, kuris atspindi Naujojo Testa
mento laikų Palestinos politinę 
geografiją. Prel. Vytautas Bal
čiūnas, "Krikščionis gyvenime" 
knygų serijos redaktorius, savo 
nuoširdžia atida ir entuziazmu 
padėjo veikalą užbaigti- Nekal-

(Nukelta į 4 pusi.) 

Per svetimą pasaulį 
Iš Aleksandro von Bernus poezijos 

NESURANDAMAJAI 

Kalba visi 
apie ją 
kaip mirusią. 
Bet aš, 
aš žinau tai geriau. 

nes pasakė man balsas: 
Išėjus ji eina kitur 
gyvųjų keliais. 

Pakilsiu aš, kol 
dar lapai nekrinta, 
ir eisiu jieškoti. 

Surasiu aš ją. 
Nesurandamą, 
kartą, 
nors metų metai praeis. 

Metai tai dulkės ant peties jieškančiam, 
ir Mylimoji nupūs 
jas atdūsiu vienu 
toli į žydrynę. 

Amžinas žygis žydrynėn, 
pas ją. pas j ieškomą! 
Kartais jaučiu 
kone fiziškai: 
Ligi jos gal nė mylios nebėr. 
Tik galop dar 
jūros smiltys užpusto jos pėdsakus. 
Savo kely 
prasiyriau aš 
pro narus. 
Jie šaukė: 
Mes jieškom Vinetos, mirusios, 
šiam jūros dugne* 

Ką nors surasti, 
atsiliepiau jiems, 
turim kiekvienas. 
Aš gi jieškau 
Nesurandamosios. 

Ilgai dar netilo 
jų juokas 
mano valties take. 

* Vineta — pagal legendą, Baltijos jūroj 
nuskendęs miestas. Vert. 

KELIONĖ PER PASĄ ULĮ 

Kur yra toji žemė feakų, 
legendų sala amžinoji? 

Ar užmigusį neš ir mane, 
kaip kadai Odisėją, 

Į krantus paslaptingus 
laivo burė naktinė? 

Ar skirta bus man kaip ir jam 
laimingai tėvynėn sugrįžti? 

Kurgi dingo, o Nauzikaja, 
tavo nueitos pėdos? 

Kurgi nupustė jas 
jūros smėlyje vėjas? 

Kokie apžavai pasigrobė 
tave, o brangioji? 

Kokiu keltu nueisiu tavin, 
o, sapnų tolimoji? 

Žeme feakų, nutolus, 
jieškoma, paslaptinga, 

Ar mūsų žygis tavin 
dievų dovana kiekvienam? 

Ar skirtas bus jis ir man? 
Dreba mano širdis, vieniša. 

Kai aš mąstau apie visa, kas buvo, 
apie visa, kas bus. 

Bet kas žemę feakų bus radęs, 
tas ras ir Itakę. 

Penelope, tu audi 
per dieną drabužį 

Ir nakčia jį suardai. 
Jaunikiai dar šiandien aklieji. 

Tu man jį sugrąžink, 
kai klaidžioti baigsiu! 

SVETIMAS PASAULIS 

Žvaigždės barsto dulkes ant mūs namų. 
Daug mes svajojom žydriuoju metu. 
Mes kelio draugai, bet niekas nežino, 
kodėl mums taip viskas patinka, 
kas kartą buvo... Kaip visa išsibaigė? 
O, tas užsisklendimas 
žvilgsniui to, kas vos dingo, bėgiai užsnigę! 
Prieš mūsų akis tik nušvitus 
svetimą glūdi žemė atogrąžoj. 

Vertė A. TYRUOLfS 
Alexandcr von Bernus, lyrikas ir dramaturgas, gi

mė 1880 m. vasario 6 d. (taigi lygiai prieš 100 metų) ne
toli Lindeno, prie Boden ežero. Vaikystę praleido Ang
lijoj. Studijavo filosofiją, literatūros istoriją, mediciną. 
Jo kūrybai būdingas romantinis bei simbolinis nusi
teikimas, filosofinė mintis, klasiška forma, kalbos at-
baigtumas. Artimas Stefano Georgės rateliui, krikš
čioniškosios literatūros krypčiai. Mirė 1%.") m. 

Gestapo naguose 
Ištrauka iš premijuoto romano 
-

Juozas Kralikauskas 
Gegužės 24 dieną Lilija Morkūnienė gavo 

. jsakymą atvykti j Gestapo, 
,_,„ Juodai apsirengusi užėjo dar j Prisikėlimo 

bažnyčią. Drebėjo širdis: kodėl jai įsakyta, dėl ko 
privalo eiti j baisųjį Gestapo?... 

Pamži kleteno žvakių liepsnelės kaip ir per 
jungtuves su jjulium. šioje Prisikėlimo bažny

čioje, prieš šitą patį altorių, kuriame angelas labai 
panašus į Traidenėlį... 

Laiptais į Gestapo lipo įtempta, buvo svaigu ir 
silpna... 

"^ Nujautė — dėl Juliaus. Tik kodėl? Klausinės, 
.tardys? Ale ką nors gal ir sužinos apie jį... 

— Heil Hitleri 
— Laba diena. 

-
— Ką? — ją nužvelgia atidžiai, lyg kokią pasi

klydusią. 
— Guten Tag. 
— Ja, įa, kokiu reikalu? 

"' Jai parodė, kur eiti. 
~" Nuo sienos piktai žiūrėjo Hitleris. Visur šis 

Tcraupus viengungis. Bene jis žino, kas yra vaikai, 
žmona, tėvas. Dabar Genė, jeigu čia šalia būtų, 
murmėdama sufleruotų: „Hol ihn der Teufel! 
Hol ihn der Teufel!..." 

- Ėjo ilgu koridorių. 
Kaleno rašomosios mašinėlės. 
Girdėjos telefonų skambėjimai. 
Už posūkio kitas budėtojas parodė Lilijai 

duris. Kas už jų belauktų, reikia įeiti... 
O ir išvydo už stalo tą patį SS untersturm-

fiurerį Richard Schvveizer — raudonskruostį 
rudį, diržu susiveržusį!... 

Vos susilaikė neapsigręžus išeiti: su šiuo gi 
anąkart kalbėjo, veltui maldavo. Ničnieko gero iš 

jo nesitikėk. Tai kas kad moka gerai lietuviškai, 
kad gimęs ir augęs Kybartuose... 

— HeilHitler! — krankteli persisotinęs gesta
pininkas. 

— Labadien. 
— Esat ponia Lilija Morkūnienė? — žiūri 

hitlerininkas; jo skys be blakstienų, o vokai ir 
antakiai labai sunkūs. 

„... ponia..." keistai nuskambėjo Lilijos 
ausyse: 

— Taip. 
— Prašau sėsti. 
Ji atsisėdo į žaliu aksomu apmuštą krėslą. 
Nusipenėjęs Richard Schvveizer pakėlė tele

fono ragelį: 
— Heil Hitler! Prašau Gėltkę. 
Lilijai persmelkė širdį... 
Sunki pauza. Nuo sienos ir čia seka piktas 

Hitler. — Alio, Geltke? Schvveizer. Pas mane 
ponią Morkūnienė. Atnešk, žinai... 

Turbūt laišką man atneš — jai šmėkštelėjo 
mintyse... 

Spurdėjo širdis. Laukė sustingus, susikau
pus. Betgi kad jeigu laiškas, kodėl ne per paštą?... 

Ir įėjo su ūsiukais Geltkė — uniformuotas, 
svastika viršum alkūnės, blizga aulai, {ėjo išdi
džiai kaip svarbi ir reikšminga asmenybė, žvilg
terėjo šaltai ir nė žodžio. Pamanyk, jis manęs 
nepažįsta!... 

O ir padėjo Geltkė ant stiklu dengto stalo — 
ŽIEDĄ! Gi jungtuvių žiedą!... Liliją nudiegė... 
tarsi sukaustė... ir kvapą užgniaužė... 

Ir padėjo parketį — gi JULIAUS PARKERIS!... 
Jai ėmė raibuliuoti akyse... 

Ir dar padėjo... PINIGINE! Gi Julius ją 

„Marginiuose" pirko!... Lilija išgąstyje duso ir 
svaigo... visa apmirė... 

—Miręs. Pasiimkite. 
... užgirdo ir atpažino... Richard Schvveizer 

balsas... tik kadgi iš taip toli... iš Kybartų net... ar 
nuo pat krematoriumo? 

Lilija sviro linko prie stalo... tiesė virpančias 
rankas... graibė ant stiklo... dėjo į rankinuką... 
Ak, net ne Kauno kapinėse?... 

— Ar galiu... atsiimti?.. — springdama aša
rom, paklausė dvi dėmes dulsvam rūke. 

— Ką tokį? — atklausė viena dėmė kybar-
tiečių tarme. 

— La-vo-ną! — surinka trūkdama kvapo. 
— Jokiu būdu ne, - dėmėje išryškėja riebus 

veidas su akimis be blakstienų, ir aptukę vokai po 
sunkiais antakiais... 

— Ausgeschlossen! — antroje dėmėje Gel-
takio ūsiukai... 

..Bent aplankyti jo kapą... Gal jie užkasė jį kaip 
katę ar šunį... Betgi jai, Traideniui ir Raselei!.. 

— O aplankyti kapą?... — skęsdama nevil
tyje, dar griebėsi šiaudo. 

— Ne, ne! — hitlerininkas Schvveizer pasi
žiūrėjo į laikrodėli ant savo riešo, parodydamas 
nekantrumą lyg pasakydamas: mes neturime 
laiko, labai užimti... 

... Negalima aplankyti dabar, tai tuo po karo... 
Turės gi kada pasibaigti... 

— Bent duokit jo... kapo adresą... 
— Pasibaigė paskutinė mūsų minutė! — 

griežtai ištarė gestapininkas. — Es tut mir leid! 
Lilija Morkūnienė susverdėjo, lyg trenkta į 

galvą... Išslinko pro duris nei gyva, nei mirusi... 
Koridorius dabar toks ilgas iki... posūkio, o už 
kampo gal jau be pabaigos... 

Ogi tik vos prieš... tris mėnesius Julius ir 
Traidenis kambary žaidė... sudedamu ir išar
domu namuku... statė kaip mūsų gyvenimą... 
buvom dar vos tepradėję kaip Traidenis savo na
melį... 

Betgi?!... 
... laiškelį būtų... toks gi jo būdas... sirgdamas 

vis tiek parašytų... nors kelis žodelius... mirė ne 
savo mirtimi?... Atsisveikintų mane ir Traidenį 
su Rasele... ir seserėlę Moniką... Laiškelį... tegu 
nors lapelį... būtų gi drauge perdavę šiedu... 

Mirtis užklupo staiga?!... 
Julių nudėjo?... 
Užmušė?... 
Nušovė?... 
Krematoriuman įmetė pursgyvį?... 

Rašytojas J u o z u K r t l l k a B t k i i — 
go" 29-tojo romam konkurso laimėtojas. Laurai te
ko ui romaną "Po u l t i m a t u m o * " Romanas jau 
renkamas "Draugo" spaustuvėje. Pastaraisiais me
tais visiems literatūros MtiuUams Juozo KraUkausko 
plunksna Įsiminė kaip Istorinių romam] kfirSja. 'Tit
nago ugnis*', "Mindaugo nužudymas", "Vaišvilkas", 
Tautvilas", "Martynas Mažvydas VUmuJe" Ir "įkai
tę Vilniaus akmenys", tai vis buvo romanai, liečian
tys tolimą valstybinę ir kultūrinę lietuvių tautos pra
eit}. Šiemetinis romanas "Po ultimatumo" yra jau 
savotiška staigmena ir naujiena — Juozas Kralikaus
kas jame grįžta, galima sakyti, J dabartį, į daugelio 
pergyventas ir atsimenamas dienas. Premijuotame 
romane vaizduojama jaunų žmonių kuriamo gyveni
mo viltys ir jų maitojimas XX amžiaus diktatūrų ir 
nkvipafijų replfsc. Pirmam susipažinimui su romanu 
spausdinami" ttM trumputę jo ištrauką. 

Sustojo Lilija Morkūnienė, abiem rankom 
nusitvėrė už turėklų... Vėl ėmė suktis galva ir 
mirgėti akyse... Miręs.. Pasiimkite... Ausge
schlossen!... Ne, ne... Pasibaigė paskutinė mūsų 
minutė... Es tut mir leid... 

Bent jeigu Kauno kapinėse ar prie Nevėžio... 
Su Traideniu ir Rasele lankytų... Neužmiršuolių 
pasodintų... Dabargi net nei kapo, nei nakties 
žiogelių už tvorelės... 

Pargrįžo pati nežinodama kaip. 
Kiemelyje prišoko mamytę pabučiuoti Trai

denis. 
Gia pat vežimėlyje nepilnų metų Raselė, 

palikta Monikai Dainienei prižiūrėti... 
Lūpomis prisilietus sūnaus veidelį, našlė 

staiga atsilošė?... 
Monika persigando: Lilijos veidas pilkutėlis 

lyg pelenais apibertas... Ogi akys!... 
Lilija paėmė Traidenį už rankelės ir šnirpš

čiodama lipo laiptais — į butą antrajame aukš
te... 

Monika — išėmusi Raselę iš vežimėlio — su 
Laimute sekė paskui Morkūnienę... 

Kambaryje — tas pats dėliojamas namelis, 
kurį tądien... 

— Nebeturim tėčiuko!... Jau nebeturim!... 
— Kas, Lili, kas gi? 
— Jau nebėr tavo brolelio!... Nebeturi jau Ju-

liuko!... 
Lilija drebančia ranka sugraibė rankinuke Ju

liaus parkerį ir padėjo ant stalo... 
— Tai?... — Monika išbalusi. 
Lilija išėmė Juliaus odinę piniginę ir dėjo ant 

stalo... 
— O, Dieve! — pasibaisėjo Monika ir ėmė 

kūkčioti. 
Lilija išėmė žiedą... Ir suklykė užkaukė — 

gaudydama orą susverdėjo... 
Ir buvo siaubingas vakaras, o naktis, atrodė, 

neturės pabaigos... 
Tik jau švintant užsnūdo Lilija Morkūnie

nė... Ir išvydo pamatė savo Žaliakalny po pava
sario dangum: 

gi Julius parjojo obuolmušiu žirgu, kurio kak
toje balta baltutė žvaigždė!... Julius toks gi links
mas, laimingas, ak. Dieve, koks gi gražus!... O ir 
pasakė: 

— Kai numirsiu, Allachas paklaus mano žir
gelį, ar buvau jam geras... 



Nr. 22 (4) — psl. 4 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 26 d. 

Stiprusis linksmumo veiksnys 
įspūdžiai iš Antro Kaimo premjeros 

Kažkas kažkur, linksmai kal
bėdamas, rašė, jog tautų kultū
ringumo laipsnį rodo ne vien tik 
sunaudojamo muilo kiekis, bet ir 
humoro pamėgimas, neišsiverti-
mas be šypsenos, net ir pasijuo
kimo iš savęs. O kaip su juoku 
lietuvių tautoje? Suprantama, 
maži juokai okupacijoje, kai oku
pantas jau daugiau pusšimtis me
tų dresiruoja savo piliečius ir pa
vergtuosius vaikščioti rimtais, ak
meniniais veidais, be šypsenos lū
pose, be šelmiško, išdaigaus žyb
telėjimo akyse. Pagaliau ten viso 
gyvenimo kontekstas ir nuolati
nis rūpestis buitiniais nepritek
liais teisiog nepalieka nei noro, 
nei laiko natūraliam linksmu
mui. 

Išeivijoje tačiau gyvename 
kraštuos (ypač Amerikoj), kur 
žmonių veiduose šypsenas tie
siog trykšte trykšta. Deja, ta pa
laiminga liga mes dar lig šiol 
neužsikrėtėme. Atrodo, jog nieko 
netrūksta, visko turime, laisvės 
ir duonos per akis, o šypsotis ne
mokame ir tiek. Vienas pro kitą 
vaikščiojame rimtais didžiūnu 
veidais, ir, neduok Dieve, tą ar 
aną nepagirti, o tik nusišypsoti 
— neužmirš iki grabo lentos. 
Amerikiečiai čia moka išradin
gai, tiesiog genialiai nerūstauda
mi šypsotis net iš savo preziden
to. Pasižiūrėkime tik į laikraš
čiuose piešiamas karikatūras. 

ge" panašiai nupieštume mūsų 
veiksnių kurio nors vadovo por
tretą. Ir jeigu iš tikrųjų mokėji
mas juoktis ir to juoko pakanta 
liudija tautos ar bendruomenės 
kultūrinį lygį, tai mums čia rei
kėtų labai susirūpinti. 

Gerai bent, kad oficialiam rim
tumui kas mėnesį "Draugo" 
puslapiuose kūrybingai spyriuoja-
si "Spygliai ir dygliai", o Mar-
ąuette Parko Play House kasmet 
žiūrime vis naujos Antro Kai
mo programos. Ir kai praėjusiais 
metais tos premjeros nesulaukė
me, atrodė, kad jau į rimtumo 
duobę įkritome neišlipamai. O 
šiemet, va, vėl Antras Kaimas 
gyvas, po metų pertraukos net 
dar gyvesnis, šlifuotesnis, išra
dingesnis, lengvai, grakščiai plau
kiantis ir lietuviško linksmumo 
nemunais. 

Tai tikrai pagarbos pro juoką 
verti žmonės, kurie visą tą links
mumo naštą (o ji nėra lengva) 
neša. Štai aktoriai: Jūratė Jakšty-
tė, Dana Nolte — Mikužienė, 
Juozas Aleksiūnas, Eugenijus Bū
tėnas, Juozas Kapačinskas, Jurgis 
Riškus, Romas Stakauskas. Anot 
spausdintos spektaklio programos, 
scenoje nepasirodo (arba beveik 
.. .): Algirdas Titus Antanaitis — 
prievaizda, Vincas Lukas — da
ro plakatus, Jonas Kaunas — dar
buojas šviesos bei garso efektų 
kontrolėje. Tekstų (tiktai kai ku-

Kažin kas atsitiktų, jeigu "Drau-'rių) autoriai: Algirdas T. Anta

naitis, Kazimieras Barėnas, Juo
zas Bulota, Aleksas Dubulskis, 
Antanas Giedrius, Jūratė Jakšty-
tė, Rimantas Kasparas, Dana Mi
kužienė, Janusas Osenka, Aloy
zas Tendzegolskis, Amas Varnas 
ir daugybė kitokio talento... Tai
gi linksmumo medaus buvo rink-
tasi iš įvairiausių žodžio žiedų: 
iš savų rašytojų, iš pačių kolek
tyvo narių kūrybos, skolintasi iš 
pašalės. Todėl programa įvairi, 
ritmingai banguojanti ilgesnių 
ir trumpesnių gabalų slinktyje, 
perpinta taiklios muzikos siūbte
lėjimais, tiksliais šviesų šūviais, 
akį glostant skoningomis dekora
cijos spalvomis. Viso kolektyvo 
vaidyba šiemet ypač yra išlygin
ta, žodžio "padavimas" aiškesnis, 
judesių grakštumas apgalvotai 
balansuotas. Tekstai išmokti ko
ne pavyzdingai, beveik nejaučia
ma bereikalingos improvizacijos, 
nej ieškoma efektų žalioje ir ma
žiau aptašytoje bravūroje. Teks
tai, žinoma, daugiausia liečia čio-
nykščias ir savas aktualijas. Tik 
viskas pateikiama gero skonio ir 
šiam žanrui būtino lengvo grakš
tumo įkūnijime. Spektaklio me
tu, atrodo, tikrai galėtų prasi
šiepti pats rūsčiausias veidas ir 
suminkštėti granito kietumo šir
dis. 

Antro Kaimo spektakliai Chi-
cagoje dar bus: sausio 26 — 27 d. 
ir vasario 2 — 3 d. 

k. brd. 

Kristijonas Donelaitis (1714—1780) Metinys E. Varno 

Nerūpestingumas ar nesusipratimas? 
Nežinau, kokio susidomėjimo 

daugiatautinėje Chicagoje susi
laukė Lithuanian Library Press ir 
Loyola University Press 1977 m. 
išleistas veikalas Lithuanians in 
multi-ethnic ChicaįO, k uno au
torius yra žinomas istorikas Do
vydas Fainhauzas. Būtų įdomu, 
kad leidėjai leistų sužinoti, ar 
Chicagos ir ne tik Chicagos len
kuose, slovakuose, žyduose ir ki
tuose amerikiečiuose tas leidinys 
minimas ir kaip. Esu gana pa
lankiai atsiliepęs apie šį leidinį 
„Akiračiuose" (1978 m. Nr. 4), 
nes man atrodė, kad autorius ir 
leidėjai pasirinko teisingą kelią, 
siekdami supažindinti su lietuviš
ku indėliu į daugiatautinę Chi-
cagą. Jie neperkrovė leidinio is
torinėmis smulkmenomis, o davė 
daug ir dažnai labai įdomios 
iliustratyvinės medžiagos. Leidė
jai ir aptaria šį leidinį kaip vaiz
dinę enciklopediją (pictorial en-
cyclopedia). Man atrodė, kad 
kaip tik toks leidinys gali būti 
įdomus pavartyti ir net .paskai
tyti (jeigu dar kas iš viso skai
to) ne tik mums patiems. Man 
ypač patiko, kad leidinyje iš
vengta, nors ir ne visiškai, pro
pagandinio momento. 
Paskutiniame 1979 metų „Drau

go" kultūriniame priede (1979. 
12.29) Pranas Čepėnas labai pla
čiai pasisako dėl šio leidinio, sa
vo straipsnį pavadindamas „Kai 
puošnumui trūksta rūpestingu
mo". Jau iš paties pavadinimo 
reikėtų laukti, kad to straipsnio 
autorius nurodys apsčiai klaidų, 
kurias bus padaręs dr. D. Fain
hauzas. Ką kita nerūpestingu
mas turėtų reikšti? Iš tikrųjų Če
pėnas neiškc-lia beveik nė vienos 
klaidelės, nes spaudos lotyniškai 
lenkišku raidynu uždraudimas 
Lietuvoje formaliai vidaus reika
lu ministerio Valujevo aplinkraš
čiu buvo padarytas 1865, o ne 
1864 metais. O ar A Margeris 
buvo paprastas emigrantas, ar po
litinis pabėgėlis, galima ginčytis. 
Juk ir toj pačioj Lietuvių enciklo
pedijoje (J. Puzino redaguotame 
XVII tome) rašoma, kad Marge
ris ,.rusų valdžios persekiojamas, 
1907 m. išvyko į JAV. O vie
tovardžio „Vištytis' 

VINCAS TRUMPA 

„Vystyčiai" reikia laikyti papras
ta korektūros klaida. 

Dariaus Lapinsko 
„Tolminkiemio 

kantata" 
Minint 200 metų nuo didžio

jo mūsų literatūros klasiko Kris
tijono Donelaičio mirties, kom
pozitorius D. Lapinskas sukūrė 
"Tolminkiemio kantatą". Kūri
nys parašytas smuikui, mezzo 
sopranui ir fortepijonui, naudo
jant poeto hegzametru parašy
tosios poemos "Metų" gražiąsias 
ištraukas. Muzika liaudiškai ar
chaiška, persunkta to laikotarpio 
žmonių džiaugsmų ir rūpesčių. 
Poeto eilių hegzametras, perleis
tas per mūsų sutartinių bei ra
liavimų ritminę bei melodinę 
•prizmę, įgauna naują, savitą cha
rakterį ir nukelia mus j tuos lai
kus, kada Lietuva buvo gyva ir 
ten, kur šiandien rusiškieji kolo
nizatoriai net Tolminkiemio var
dą yra trirate Ištrynę. 

Sis naujas D. Lapinsko kūrinys 
bus atliktas pirmą kartą Hot 
Springs, Ark ALTos ruošiamame 
Nepriklausomybės šventės minė 
jime. 

dinusi D. Fainhauzo? 
Tačiau P. Čepėnui šiame leidi

nyje labiausiai nepatinka tai, 
kad jame nepakankamai išaukš
tintas lietuvių įnašas į Chicagos 
gyvenimą. Jis rašo: „Perskaičius 
D. Fainhauzo monografiją apie 2inoma, P. Čepėnui valia gal

voti, kad "kruopščiai ir objekty-" Chicagos lietuvius, pirmas įspū 
viai parengtas" leidinio turinys j dis susidaro gana liūdnokas, nes 
svarbiau negu jo puošnumas. At- monografijos autorius pavaizda 
rodo, šios monografijos leidėjų, 
redaktorių ir autoriaus buvo sie
kiama ir objektyvumo, ir puoš
numo. Užtat joje tiek daug auten
tiškos dokumentacijos ir paly
ginti nedaug interpretacijos ir 
svarstymų. Tokiu atveju vargu 
galima kelti objektyvumo ar ne
objektyvumo klausimą. Doku
mentas visados objektyvus. Ga
lima tik svarstyti, ar gerai pa
daryta atranka, ar vieną nuo
trauką negalėjo pakeisti kita, ar 
viena iškarpa nebūtų geresnė už 
kitą. Aišku, kad visą Chicagos 
lietuvių dokumentaciją į tokios 
apimties veikalą nebuvo įmano
ma sudėti, o, svarbiausia, nebu
vo ir jokio reikalo. Gal daugiau 
pagrindo turėtų priekaištas, kad 
šiame leidinyje per daug prikimš
ta medžiagos, negu kad per ma
žai. 

P. Čepėnas pyktelėjo, kodėl D. 
Fainhauzas nepasinaudojo Lietu 

vo išeivius, kaip tamsią, mažai 
raštingą ir nekultūringą etninę 
grupę". Gaila, jis nepaaiškina, 
kodėl jam toks įspūdis susidarė. 
Aš, pavyzdžiui, visiškai tokio 
įspūdžio nesusidariau. Greičiau 
nuostabu, kad tie daugiausia ne
raštingi ar mažai raštingi žmo
nės, nemokėdami anglų kalbos, 
anomis labai sunkiomis Ameri
kos darbininkų sąlygomis suge
bėjo išvystyti tokią didelę veiklą. 
Vargu kuri kita etninė grupė taip 
gerai mokėjo išlaikyti savo tauti
nį charakterį- Cia tas neraštingu
mas turbūt kaip tik buvo teigia
mas faktorius. Paskutinioji mūsų 
išeivija Ctautos elitas") tuo at
žvilgiu jiems nė iš tolo negali 
prilygti. 

Tik iš dalies pritardamas Fain-
hauzui, kad emigraciją daugiau
sia paskatino sunkios ekonomi
nės sąlygos ano meto Lietuvoje, 
Čepėnas norėtų, kad Fainhau-

viu enciklopedijos 36 tomais ir,zas dėl to būtų apkaltinęs rusų 
valdžią, kuri „rusinimo tikslu 
dirbtinai sudarinėjo tokias eko
nomines sąlygas". Bet ar tokie ir 
panašūs nieku nepagrįsti tvirti
nimai nenuvestų viso leidinio pi
gios propagandos keliu. Juk Lie
tuvoje baudžiavos panaikinimas 
kaip tik buvo pravestas palan
kesnėmis valstiečiams sąlygomis, 
kaip Latvijoje ir Estijoje ir kaip 
visoje Rusijoje. 

Čepėnas norėtų, kad D. Fain
hauzas būtų iškėlęs ir visas ki
tas emigracijos iš Lietuvos prie
žastis, religines, politines, net 
„laivokarčių agentų" propagan
dą. Bet ar tai reikalinga tokios 
rūšies leidinyje? Kodėl tada pra
leisti visokius vagiČius ir prasi
kaltėlius? Žinia, kad ir vienas 
Rooseveltų pirmtakas XVI a. bė
go iš Olandijos dėl arklio pavo
gimo. O kiek tokių buvo iš Lie
tuvos! Kas čia blogo? 

Encyclopedia Lituanica 5 to
mais (6-tasis tomas išėjo vėliau). 
Nežinau, ar tomis enciklopedi
jomis D. Fainhauzas pasinaudo
jo ar ne. Dažniausiai žmonės en
ciklopedijomis naudojasi, nenu-
rodydami tai išnašose. To ir ne
būtina. Tiesa, ir mūsiškė encik
lopedija (ypač lietuviškoji) tar
pais yra autentiškas šaltinis. Ir 
rimtame mokslo veikale galima 
drąsiai cituoti kai kuriuos Salio, 
Ivinskio, Krasausko ir kt straips
nius. Tačiau kas liečia tų encik
lopedijų išeivišką medžiagą, jos 
autentiškumas dažnai abejotinas. 
Štai Čepėnas berods teisingai pa
stebi, kad Kudirkos raštai Ame
rikoje buvo išleisti ne 1910, bet 
1909 metais. O mūsų bostoniškė-
je enciklopedijoje straipsnyje apie 
Balutį pasakyta, kad tie raštai 
išleisti 1910 metais. Kuo tikėti? 

parašymą į Ar tik čia LE ir nebus suklai-

kultūriniam priede š. m. sausio 
5 d. laidoje įdėta dr. J. Prunskio 
knygelės "Lithuania's Jews and 
the Holocaust" recenzija, para
šyta V. Sruogienės. Recenzente 
mini keletą žydus gelbėjusių lie
tuvių pavardžiŲ, kurių anoje 
knygelėje nėra. 

Pasinaudodamas Lenkijos žy
do Philip Friedmano 1957 m. 
New Yorke išleista knyga, pava
dinta "Their Brother's Keepers", 
noriu dr. V. Sruogienės ir dr. 
Prunskio pateiktus gelbėtojų są
rašus papildyti. Nors jie abu mini 
Friedmano knygą, tačiau iš jos 
paimta tik vienos, visame pasau
lyje pagarsėjusios gelbėtojos Onos 
Šimaitės pavardė, kurią žydai va
dina "Mūsų motina". O toje 
knygoje yra minima ir daugiau 
lietuvių, žydus gelbėjusių. Jos 
138 — 140 psl. apie žydų gelbė
tojus pradedama taip: "Grupė 
lietuvių, tarp jų Žemės ūkio mi-
nisteris Audėnas, ginekologas pro
fesorius, buvusioji "Lietuvos Ži
nių" redaktorė ir du mokytojai 
gelbėjo ir slėpė žydus, ypač žydų 
vaikus". 

Čia tenka kai kas paaiškinti. 
Tiesiogiai gelbėjo ne Audėnas, 
bet mano žmona Olga Audėnie-
nė, man pritarus, Stasė Geniu-
šienė, pedagogo Juozo Geniušo 
žmona ir operos dirigento Rimo 
Genušo motina, Felicija Bortke-
vičienė, prof. Pranas Mažylis ir 
mokytoja Petronėlė Lastienė — 
Sirutytė buvo tie tiesioginiai gel
bėtojai. O. Audėnienės pažįsta
ma ir Marijampolės gimnazijos 
draugė Beršteinaitė-Nemenči-
kienė ( jos vyras byvo išvežtas į 
Vokietiją) šaltą žiemos dieną, iš-

laiškai, nuomonės, pastabos 
Žydų gelbėtojų sąrašus papildant 

Jūsų redaguojamo dienraščio j trūkusi iš Viliampolės žydų geto, 
atskubėjo į mūsų namus ir pra
šė padėti išgelbėti jos du vaikus 
— dukrelę ir sūnelį ir jos sesers 
dukrelę. Išgelbėti pasisekė. O Au-
dėnienė, paėmusi dvi mergytes, 
vieną jų perdavė S. Geniušienei 
ir po vieną mergytę, kaip iš 
anksto susitarta, nugabeno F. 
Bortkevičienei. O sūnelį pati Ne-
menčikienė nugabeno P. Las-
tienei. Paaiškėjus, kad mergaites 
reikia nuvežti prie Kazlų Rū
dos gyvenančiam ūkininkui La
pinskui, aš dirbdamas Lietūky, 
suorganizavau automobilį, kuriuo 
Cesnavičius mergaites nuvežė 
Lapinskui. 

Karui pasibaigus, Nemenči-
kas iš Vokietijos grįžo Lietuvon, 
susirado žmoną ir visus vaikus ir 
po kurio meto jie visi atvyko į Vo
kietiją ir gyveno žydų stovyklo
je netoli Muencheno. Bene 1947 
m. jie atvyko į Ameriką ir tebe
gyvena Waterbury, Conn. Nau
jųjų Metų progomis pasisveiki
name kortelėmis. 

Friedmano knygoje rašoma, 
kad Vilniaus universiteto botani
kos profesorius Movshovitch ra
do pas stalių vietą vienai žydų 
šeimai paslėpti jo namuose, vė
liau ta šeima buvusi perimta 
geograf. profesoriaus Bieliuko. Ne
aukštas Darbo įstaigos tarnauto
jas Rutkauskas Vilniuje sudarė 
arijų dokumentus 150 žydų ir 
juos išsiuntė darbams į Vokieti
ją. Žydas Zelig Kalmanovitsh sa
kęs, kad Gentilės labai daug žy
dams padėję, supirkdami maistą 
ir slaptai pardavinėdami žydams. 
Iš vienos mergaitės laiško esą 
matoma, kad šimtai Lietuvos ūki
ninkų drauge su kunigais slėpė 

žmones. Minimas smulkus prie 
miško gyvenęs ūkininkas Tadau-
šas ir jo žmona Barbora savo na
muose priiminėję daug svečių. 
Lietuviai kunigai turėjo drąsos 
smerkti komunistus, bet nie
kuomet nelietę žydų. O vysk M. 
Reinys drąsiai raginęs savo pa-
rapiečhis gelbėti žydus. Kun. A. 
Lipniūnas viešai smerkė žydų 
naikintojus. Viduklės klebonas Jo
nas savo bažnyčioje paslėpė 30 
žydų vaikų, kai jų apie 200, su
gabentų į sinagogą, buvo nacių 
žudomi. Kažkas apskundęs kun. 
Joną. Atėjus prie uždarytos baž
nyčios vokiečiams, kun. Jonas jų 
neįleido žudynėms ir pasakė: "Jei
gu jūs žudysite šiuos vaikus, jūs 
pirma nužudykite mane!" Vo
kiečiai taip ir padarė — nužudė 
un. Joną ir visus bažnyčioje rastus 

vaikus. Rašytojas kun. M. Vait
kus Kaune krikštijo žydaites ir tuo 

Reprezentacine 
dailės paroda 

Chicagoje jau įprasta Vasario 
16-tosios proga M. K Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, turė
ti kokia nors prasme išskirtines-
nę dailės parodą. Buvo jų gana^J į 
įvairių: bendrinių, individualių, 
vien tik čikagiečių ir su svečiais 
iš toliau, buvo premijomis apdor j 
vanojamų ar kaip nors kitaip 
pabrėžiamų. Vienos jų buvo ge-> 
resnės, kūrybingesnės, kitos tik 
šiaip sau. Tačiau nebuvo sustin
gstama kokiame nors trafarete, 
vis buvo ir yra j ieškoma kiekvie
nais metais ko nors naujo. m ęį 

Šiemetinis užmojis yra itin in
triguojantis ir traukiantis dėme
sį. Parodą rengia daug mūsų iš
eivijos menui nusipelnęs Lietu
vių dailės institutas, kuriam šiuo 
metu pirmininkauja dail. Adol
fas Valeška. Parodoj savo darbus 
išstatys nemažas būrys Dailės in
stituto narių, o taipgi ir kviesti
nių dailininkų. Matysime daugiau -
dvidešimties mūsų rinktinių kū
rėjų darbus. Jokių premijų nie
kam nebus skiriama, kad vien tik 
pati eksponatų vertė betarpiai 
trauktų savęspi žiūrovo dėmesį. 

i 

tikėjosi jas išgelbėti. Alsėdžių 
kun. Dambrauskas gelbėjo žydus 
iki karo pabaigos. 

Knygoje minimi ir du kiti buvę 
Žemės ūkio ministeriai — Krupa- 9 

vičius ir Aleksa, pasirašęs protes
to memorandumą dėl žydų žu
dymo. Tik čia nepaminėtas dr. 
K Grinius, buvęs respublikos pre- • 
zidentas, tą pat dokumentą su 
anais dviem pasirašęs. 

Nors knygoje ir nėra, bet gerai 
žinau, kad stambus Suvalkijos0 

ūkininkas Steponavičius su savo 
žmona, mano kaimynai, gyv. 
Brooklyne, išgelbėjo dvi žydaites, 
kurios dabar gyvena Lietuvoje. 

Aukščiau minėtą Friedmano 
knygą, išleistą 1957 m. New"Y6r-'" 
ke, recenzavau 1958 m. "Varpo" 
žurnalo Nr. 3 — 4. Šiaip neteko 
užtikti jos minėjimų mūsų spau
doje. 

Juozas Audėnas 

• aslrs 

• 

IP-> 

mi&i MŪSŲ KALBA 
Sangrąžinių daiktavardžių linksniavimas 

Vienas skaitytojas, radęs ma- Į mui, pasitarimą, pasitarimu, pa-. -
no straipsnyje parašytą Idšimusilsitarime, pasitarimai, pasitarimų, 

Panašiai reikėtų pasakyti ir 
ir dėl P. Čepėno priekaišto, ko
dėl D. Fainhauzas taip daug da
lykų praleidęs, kodėl jis nepami
nėjęs nei Zarasiškių klubo, nei 
DLK Algirdo gvardijos, nei rai
telių divizijų, nei visų bankų ir 
bankelių, nei visų veikėjų, nei 
laisvamanių draugijos, Tautinių 
kapinių... Šioje vietoje P. Čepėnas 
daro keistą pastabą. Jis rašo: „Au
torius (D. Fainhauzas) turėjo ži
noti, kad Amerikoje, rašant \si-
kalą, nėra privalu kai ką nuty
lėti". Gal ir ne privalu, bet la
bai dažnai nutylima, o tarpais 
tiesiog ir neįmanoma viskas pa
sakyti. Juk šis leidinys nėra Chi
cagos lietuvių žinynas. 

Atrankos reikalas visados yra 

nelengvas dalykas. Neabejoju, 
kad dėl to gerokai galvą suko ir 
D. Fainhauzas, ir šio leidinio 
redaktoriai. Ir ne viskas jiems pa
vyko. Kai kur ir Čepėnas teisus, 
siūlydamas vietoj vienų nuotrau
kų kitas, arba įdėti vieną kitą 
praleistą dalyką. Man atrodo, pa
vyzdžiui, be reikalo visiškai igno
ruota kraštutinės kairės Chicagos 
lietuvių veikla. Tačiau kažin ar 
dėl to galima juos kaltinti rū
pestingumo, kruopštumo ir ob
jektyvumo stoka. Didžiausias šio 
leidinio aktyvas, kad jame buvo 
vengiama ir beveik išvengta pi
gios propagandos. Norėtųsi lin
kėti, kad Amerikos Lietuvių Bib
liotekos leidykla ir toliau šiuo ke
liu eitų. 

(įnag. link), abejoja, ar gerai 
parašyta, ir prašo pasisakyti dėl 
sangrąžinių daiktavardžių sudary
mo ir linksniavimo. 

Šie daiktavardžiai paprastai yra 
sudaromi iš veiksmažodinių daik
tavardžių su dalelyte si, kuri gali 
būti tarp priešdėlio ir šaknies ar
ba galūnėje, pvz.: pasitarimas 
"posėdis ar susirinkimas kam 
nors apsvarstyti" ir tarimasis — 
"svarstymas". 

Pirmieji sangrąžiniai daikta
vardžiai linksniuojami kaip pa
prasti daiktavardžiai, pvz.: pa
sitarimas, pasitarimo, pasitari-

ATSnjSTA PAMINĖTI 
• ŠVIETIMO GAIRES, 1979 m. 
apkričio mėn., Nr. 3 (22). Lietu-
iškojo ugdymo leidinys. Leidžia J 
YV Lietuvių Bendruomenės švieti
mo taryba. Redaguoja Jonas Jasaitis, 
7220 S. Troy Ave., Chicago, IL 606 
29. Metinė prenumerata — 3 dol. 
Prenumeratos reikalu rašyti Švieti
mo tarybos adresu: Jonas Kavaliū
nas, P.O. Box 438, Beverly Shores, 
Ind., 46301. 

šio numerio bendradarbiai ir jų 
temos: J. Gaidelis "Muzika ir jau
nystė", B. Aidas "Dienos XIII mo
kytojų studijų savaitėje'*, Irena 
Bukaveckienė "Naujųjų priemo
nių jieškojimas lituanistiniam švie
timui" Ona Mikulskienė "Rusai 
naikina mūsų tautinį meną", Vla
das Pažiūra "Mokytojų prieauglio 
paruošimas lituanistinei mokyklai", 
Mirga Gimiuvienė "Naudojamų 
skaitinių tinkamumas dabarties li
tuanistinei mokyklai", Kazys Mile-

• 

pasitarimams, pasitarimus, pasi
tarimais, pasitarimuose. 

Kitų (nepriešdėlinių) sangrą-^'1-* 
žinių daiktavardžių linksniavimas 
taip pat niekuo nesiskiria nuo 
paprastų daiktavardžių linksnia
vimo, pvz.: tarimasis, tarimosi, 
tarimuisi, tarimosi, tarimusi (ne: 
tarimuosf), tarimesi. Tačiau jų 
paprastai vartojama tik vienaskai
ta. Daugiskaitą turi tik du 
linksniai — vardininkas ir kil
mininkas, pvz.: tarimaisi, tarimu
si. Tarmėse pasitaiko kai kurių 
skirtybių, bet į jas čia nesigilina
me. (Danius) Stasys Barzdukas 

Raktas į Naująjį 
Testamentą 

(Atkelta iš 3 pal.) 

>• 
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JJJSHf 
to Prasidėjimo Marijos Seserų^—-
Putname spaustuvės personalias 
meistriškai knygą paruošė". 

Gražu, kad autorius, pats turė
damas didžiuosius nuopelnus, ne- . 
pamiršo pagerbti ir kitų talkos." 
Tikrai, visų bendras darbas pa
darė veikalą moksliškai vertin- S • 
gą, savo sutvarkymu praktišką,/ 
savo išvaizda patrauklų. 

.—^^—_^___ > 

ris "Naujų priemonių jieškoji
mas lituanistiniam švietimui", Al
gimantas Gureckas "Rekomendacija 
mokytojams", Danutė Augienė 
"Mokyklos ir 'Eglutė'", Antanai 
Gustaitis "Tamsios mintys apie 
šviesą" irkt 
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