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Tarpkonfesinės Švento Rašto laidos apžvalga 
JONAS GYLYS (JOHN GILLIES) 

Sekminės — Dievo ir 
žmogaus sąveikos šventė 

Šio pranešimo uždavinys y ra 
supažindint i su l auk iama lietu
vių ka lba Švento Rašto laida, 
ku r i vadintųsi tarpkonfesine ar
b a ekumenine Švento Rašto ver
sija. Džiaugiuosi, kad Šeštasis 
mokslo ir kūrybos simpoziumas 
į t raukė ir Švento Rašto temas į gra ikų kalbos vertime, žydų ne 
savo programą. Iš tikrųjų, Šven- pripažįstamos ir evangelikų lai 

Galbūt būtų naudinga aptar t i 
t e rminą Šventasis Raštas. Šven
tąjį Raštą su Senuoju ir Naujuo
ju Testamentu sudaro 66 knygos. 
Kata l ikų Švento Rašto variantas 
turi da r trylika knygų, kurios yra 
Septuaginto Senojo Testamento 

Sekminės — Šventosios Dvasios 
atsiuntimo Naujajame Testamen
te įvykis yra tiek sklidinas pras
mių, jog turbūt nenuostabu, kad 
šią išganymo istorijos paslaptį ir 
patiems krikščionims nėra leng
va iš karto suvokti, tuo labiau vi
sas jos galimas implikacijas įžiū
rėti ne tik tikinčiojo, bet ir apla
mai žmogaus gyvenimui savo pa
ties laike, savo paties pasaulyje. 
Kalėdų — Viešpaties Jėzaus gimi
mo ir Velykų — Prisikėlimo įvy
kių reikšmės greičiau ir net tie
siogiai mus prakalbina — Dievas 
tampa žmogum ir gyvena ta rp 
mūsų, Dievo galia sutr iuškina 
paskutinį mūsų priešą — mirtį. 
Tuo tarpu Šventosios Dvasios atė
jimas į žeme ir jos veikla mūsų 
tarpe, atrodo, nemažiau sudėtin
ga ir plati, kaip sudėtinga yra 
žmogiška širdis ir platus visas in
dividualaus žmogaus gyvenimo 
bei žmonijos istorijos spektras. 

Todėl neatsitiktinai, kadangi 
Sekminių paslaptis taip sunkiai 
leidžiasi į sąvokas įglaudžiama, 
per visą Bažnyčios istoriją jos at
siskleidimui pirmiausia ta rnavo 
poetiniai įvaizdžiai. Religinis me
nas Šventajai Dvasiai suteikė 
balto balandžio formą, tuo pa
brėždamas ne t ik jos esmines sa
vybes — taiką ir meilę, bet ir jos 
aktyvią veiklą —ji „nusileidžia" 
virš apaštalų, susibūrusiu kar tu 
melstis. Tačiau ir kitų įvaizdžių 
Šventosios Dvasios veikimui bū
ta ir tebėra gausu, ypač tokių ku 
rie pasitelkia gaivias gamtos jė
gas. Ir Naujajame Testamente, ir 
Bažnyčios liturgijoje sut inkame: 
vėją. ugnį. šviesą, rasą, kvėpimą, 
dvelkimą, ūžimą, pripildymą. Tai 
vis yra gaivinančios ir kuriančios 
arba kūrybine energiją simboli
zuojančios jėgos. Ir vienas iš 
Šventosios Dvasios vardų yra 
Gaivintoja. Bet ir tai jos atėjimo 
į žmonių tarpą reikšmės dar ne
išsemia. 

Paradoksas atrodo, kad ugnim . 
ateinanti Dvasia vis tiek lieka 
meilės ir ramybės dvasia — kitas 
jos vardas Evangelijose yra Ra 
mintoja — visas žmogiško gyveni
mo kliūtis, siekiant vykdyti Die
vo darbą žemėje. įgalinanti mus 
nugalėti, guodžianti ir laiminam 
ti. Labai gražiai šios dvi kryptys 
yra išreikštos viename mūsų tau
tos Sekminių paprotyje. Kaip ir 
kitos mūsų krikščioniškos šven 
tės sudaro junginį ta rp senovės 
pagonių tikėjimo ir naujesnės 
krikščionybės motyvų, taip ir 
daugelis Sekminių papročių yra 
kilę iš tuo laiku švenčiamos pa
vasario ir gamtos sužaliavimo 
šventės. Su Sekminėmis susijęs 
berželis kaip tik reprezentuoja 
gamtos jauną, žalią, kvepiantį at
gimimą. Bet. kaip rašo Danute 
Bindokienė savo knygoje Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje: 
„Žmonės stengdavosi namų pa 
stoge ar bent kambarių palubes 
apkaišyti beržo šakomis, kad 

Šventoji Dvas ia (kurią l iaudis 
įsivaizdavo b a l t u balandėl iu) , at
skridusi į tuos n a m u s , t u r ė tų kur 
nutūpt i ; r pa i l sė t i . T a d a visi na 
mų gyventojai gyvens taikoje, 
bus l inksmi ir l a iming i . " 

T r e č i a s e s m i n i s Š v e n t o s i o s 
Dvasios atėjimo aspek tas yra įga
l inimas išs iskleis t i žmogiškoms 
galioms — ką i š re i šk ia ir ..įkvė
p imo" sąvoka. Ir čia išryškėja 
Šventoji D v a s i a k a i p Dievo, 
arba galut ines t ikrovės, begalinio 
dosnumo žmogiška jam gyveni
mui ženkla i . Naujasis Testamen
tas pasakoja, k a d apaš ta l a i išėjo 
skelbti Dievo da rbus , ka lbėdami 
įvai r iausiomis kalbomis . Ka lba 
yra žmogiškojo gyvenimo esminė 
lytis ir k u l t ū r o s pagr indas . Q šar 
visos septynios Šventosios Dva 
šios dovanos, kur ios savo ruožtu 
vėl k i ld ina dvyl ika vais ių (šių 
skaičių p a r i n k i m a s y r a reikšmin
gas — jie neriboja, be t t ik pabrė
žia gausą), y r a tos žmogiškos 
galios, k u r i o m i s pas i re išk ia mū
sų protas , m ū s ų val ia , išgrynina
mi ir s u t a u r i n a m i m ū s ų j ausma i 
— k ū r y b i n g a m ir p r a s m i n g a m 
gyvenimui . 

Je igu S e k m i n i ų pas lap t i s t u r i 
t iek daug r e i k š m ė s k iekvieno 
iš mūsų gyven imui , tai dar dau
giau k u l t ū r o s — žmogiškos kūry
bos sr i t ies — kon teks te Per 50 
metų rel iginio m a t m e n s iš l ietu 
vių ku l tū ros i š jungimas — k iek 
yra ją n u s k r i a u d ę s daugelyje jos 
sričių? Ir ką mes g a l ė t u m ė m iš 
to pas imokyt i? Ko nebega l ime , 
bet ką da r ga lbū t ga l ime išgelbė
ti? Bet apie t a i k i tą kar tą . 

a U. 

t a s Raštas — krikščionių tikėjimo 
pagr indas — ne t ik ugdo žmogų. 
bet formuoja ir pasaulio t au tų 
kul tūrą. 

Pa ts esu nei teologas, nei kal
b in inkas . Esu pasaul ie t is krikš-
čionis, mano profesija — rašytojo. 
Todėl galbūt ger iau sakyti, kad 
esu stebėtojas, tač iau ne visuomet 
objektyvus ir nešališkas. Gimiau 
Jungt inėse Amerikos Valstybėse, 
šiuo m e t u gyvenu Texas Ne
priklausomoje Lietuvoje gyvenau 
trejus metus , sovietu okupuotoje 
Lietuvoje esu lankęs is t r is kar
tus. E s u krikščionis — evan
gelikas. Mano tėvas užaugo kata
likiškoje šeimoje, bet vėliau tapo 
baptis tu ir i lgainiui — baptistų 

komos nekanoninėmis. Šitos try
lika knygų vadina M apokrifinėm 
ir dažniausiai yra spausdinamos 
a tski ra i tarpkonfesinėse Švento 
Rašto laidose 

Švento Rašto knygos yra rašy
tos hebrajų, aramajų ir graikų 
kalbomis. Rankraščių origina-
lų-autografų neturime. Turime 
tik kopijas, bet tarp jų yra labai 
senų. iš antrojo šimtmečio pra-
džios. Mokslininkai, kurie moka 
tas senąsias kalbas, rūpestingai 
lygina naujai surastus rankraš
čius, kad vertimai būtų tobulesni 
ir t iks lūs . 

Nauji Švento Rašto ver t imai 
yra reikalingi dėl tikslumo ir aiš
kumo. Kodėl aiškumo? Kalbos vi-

p a m o k s l i n i n k u Mano pa t i e s suomet keičiasi. Negaliu suprasti 
t ikėjimas taip p a t vystėsi per 
kelis gyvenimo e tapus . Iš baptis
tų konfesijos perėjau i presbiterio
nų (evangelikų reformatų). Kaip 
krikščionis evangel ikas, jaučiu, 
kad Š v e n t a s R a š t a s v i s iems 
krikščionims y r a labai svarbus. 

Naujajame Tes tamente . Apaš
talu darbų knygoje, skaitome 
apie Pilypą, vieną iš Kr i s taus se
kėjų. Pilypui b u v o nurodyta su
rasti Etiopijos iždininką, skai
čiusį Senojo t es tamento pranašą 
Izaiją. ..Ar suprant i , ką skaitąs?", 
užklausė Pilypas. „Kaip galiu su
pras t i , jei man niekas nepaaiški
na?!", atsi l iepė afrikietis. Su 
p r a n t u to afrikiečio dilemą. Čia 
matyt i ir mano šališkumas. Šven
tas is Raš tas t u r i būti prieinamas 
visiems ir a i škus visiems - inte 
lek tua l in iams didžiūnams ir pa
pras t i ems žmonėms. 

* Paskaita, skaityta Šeštojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo profrramoje. teologi
jos sekcijoje. 1989 m. lapkričio men 25 d. 
Lietuviu centre. I^emont. Illinois 

Mažvydo ar Daukanto raštų be 
pas tabų - paaiškinimų. Taip. 
ka ip ir (haucerio Canterbury 
Talės vidurine anglu kalba. Pri
s iminkime tą etiopą, kuris nesu 
pra to Izaijo pranašysčių be paaiš
kinimu Kalbos yra gyvo-:: jos au
ga, kfičiasi. jos nestovi vietoje. 

Vertimai 

Geriau yra versti iš seniausių 
rankraščių, bei žinoma, ne visi 
vertėiai gal; prie jų prieiti. Taigi . 
verčiant Sen . į Testamentą, dau
gelis vartoja Masoreto hebrajų 
tekstą. O N jąjį Testamentų iš 
graik i k ii. išleido United Bi-
ble Societies fei vertėjai nemoka 
t ų s e n u b i b ių kalbu, tai verčia 
iš vėliausiu r tiksliausių verti
mų, ir jų v a nemažai anglų, 
prancūzu i okiečių kalbomis. 

Yra ei u, L- trys metodai versti 
Šventa . R J Pirmasis — pažo
dinis. Rei-- a, kad kiekvienas 
žodis yra s\ aus teksto ir grama-

Jonas Gylys (John Gilliosi 

tikos tikslumo atžvilgiu. Dauge 
lis krikščionių yra įsitikinę, kad 
šis metodas yra vienintelis, nag
rinėjant ir verčiant Švento Rašto 
tekstą. Dr. Algirdo Jurėno darbas 
šitoje srityje vaizduoja šį metodą; 
jis mums nurodė vertimo sunku 
mus ir problemas. 

Antrasis metodas, anglų kalba 
vadinamas „dynamic equivalen-
cy", lietuviškai būtų lygiavertis 
kūmas Ieškoma minčių tikslumo 
— ne žodžiu prasmes Pripažįsta
me, kad Šventas Raštas buvo ra
šytas, kai gyvenimas ir pasaulis 
buvo labai skirtingi nuo šių 
dienų. Tai žemdirbystes epocha ir 
jos tarmes bei papročius reikia 
išversti dabartinei kartai. Štai 

• 

I* Rom« .Žydėjimas" 

vienas pavyzdys: Šventame Rašte 
sakoma, kad Jėzus sėdi Dievo 
dešinėje. Tai re iškia — garbes 
vietoje. Bet y ra tautų, kurios 
garbes vietą laiko kara l iaus arba 
valdovo kairėje. Matome, kad 
tikslus žodis gali duoti netikslią 
reikšmę. Man atrodo, kad kunigo 
Česlovo Kaval iausko Naujojo 
Testamento ver t imas j lietuvių 
kalbą dažnai paremtas šiuo lygia
vertiškumo metodu. 

Trečiasis metodas yra parafra
ze. Tiksliai kalbant , tai ne ver
timas, bet atpasakojimas kitais 
žodžiais — laisvas, asmeniškas 
variantas arba adaptacija. The 
Luinu Bihle anglu kalba yra pa 
rafraze. Lietuvių kalba kol kas 
neturime parafrazės tipo vertimo. 

Pagaliau pažiūrėkime i tarp-
konfesinius arba ekumeninius 
vertimus. Tai yra Švento Rašto 
vertimai, bendrai patvir t int i ir 
jvairių krikščionių bažnyčių pa 
stangomis išleisti. Geras pavyz 
dys yra italų kalba Šventas Raš
tas, išleistas bendradarbiaujant 
Romos katal iku ir evangeliku 
bažnyčioms Italijoje. Kada pir 
mojo milijono kopija buvo (teikta 
popiežiui Jonui Pauliui II 1980 
metais, jis pareiškė: ..Viešpaties 
Žodis yra vienas visoms hažny 
čioms, ir jos gali artėti tik tuo 
būdu, kad jos bendrai girdi ir ger 
bia t;j Žodį". Tokia tarpkonfesine 
Švento Rašto laida lietuvių kalba 
numatoma tik ateity Vis vien 
matyti ekumeninis bendradar 
biavimas tarp lietuviu tikinčiųjų 

Savo pratarmėje lietuviškajai 
Naujojo Testamento antrajai lai 
dai (Lietuvos vvskupų konferen 
cijos leidinys i 1988 metais jos 
redaktorius kun Vaclovas Aliu 
lis rašo „Rengėjai taip pat deko 
ja už broliška bendradarbiavimą 
lietuvių evangeliku atstovams: 
evangeliku liuteronų vyskupui 
Jonui Kalvanui, metodistų kuni
gui Kostui Burbuliui ir baptistų 
vyresnio presbiterio padėjėjui Al 
bert ui Latužiui už dalykines pa 

stabas. " Kitur kunigas Aliulis 
mini kitus šalt inius, tarp jų dr. 
Algirdo Jurėno Naujojo Testamen 
to vertimą, išleistą Britų ir L'žsie 
nio Biblijos draugijos 

Dabar pažiūrėkime, kas yra 
Biblijos draugija. Pirmoji buvo 
Britų ir Užsienio Biblijos draugi 
ja. įsteigta 1804 metais Ameri
kos Biblijos draugija įsisteigė 
1816 metais Kiek vėliau Biblijos 
draugijos buvo įkurtos Prancūzi
joje, Olandijoje ir Vokietijoje. Jų 
tikslas buvo išleisti ir išdalinu 
Šventojo Rašto ir jo daliu kopijas. 
Parduodavo Šventą Raštą ięk 
galima pigiau. Biblijos draut, -
buvo evangelikų įkurtos orgai 
zacijos. ir popiežius Pijus IX prieš 
130 metų jas pasmerkė ir vadino 
grėsme Bažnyčiai Toks požiūris 
seniai pasikeitė. 

Lietuva neturėjo tautini s Btb 
lijos draugijos, nors Britu ir Už
sienio Biblijos draugija ten turėjo 
savo atstovus, jų tarpe buvo bap 
tistų kunigai: Teodoras Gėrikas 
ir Jonas Inkėnas. Iš savo jaunys
tės Lietuvoje gerai prisimenu 
vieną seną žmogų vardu Kutra, 
kuris dviračiu keliavo per kie 
mus, pardavinėdamas Šventojo 
Rašto ir Evangelijų tekstus. Jis 
buvo knygnešys, sekdamas Lietu
vos knygnešiu tradiciją, kuri caro 
laikais aprūpino žmones lietuvių 
spauda 

Jungt ines Biblijos draugij 
(United Bible Societies) įsikūrė 
1946 metais. Pastebėkime, kad 
jos oficialiai vadinosi „draugijos" 
(daugiskaitai. Tai yra tarptautinė 
organizacija, kurią sudaro dau 
giau kaip 50 taut inių Biblijos 
draugijų. Šioji ta rp taut ine drau 
gija techniškai padeda, kur ga
lima. Švento Rašto vertimų dar 
bui. spaudai ir platinimui 

Dvidešimt metu vėliau. 1966 
metais, popiežius Paulius VI per 
Va t ikano Sekre tor ia tą kriKs 
čion.ų vienybei ugdyti ragino 
įvairių šalių vyskupu konferenci
jas tyr inėt i galimybes versti 
Šventąjį Rasta bendrai su kitais 
krikščionimis Prasidėjo pokal
biai su Jungt inių Biblijos draugi 
jų atstovais; bendradarbiavimo 
pagrindai buvo diskutuojami ir 
priimti 1968 metais. Kitais me
tais buvo įsteigta visai nauja ka 
tal-.ku organizacija Stut tgar t o 
mieste. Vokietijoje. Tai Pasaulio 
katal iku federacija Švento Rašto 
apaštalavimui Jungtinių Biblijos 
draugijų centras taip pat yru 
Stut tgar t 'e , ir tos dvi organizaci
jos dažnai tarpusavy konsultuoja 
Taip prasidėjo tarpkonfesinio 
Švento Rašto vertimo bendradar 
biavimas 

Trumpai pažiūrėkime į tos 
veiklos pagrindus, su ta r tus Sek 
miniu metu 1968 metais 'Kas 
norėtu plačiau apie tai pasiskai 
tyti. pagrindus ras knygoje Domit 
the Truth \n Chanty, redaguoto 
je kunigu Thomas F Stranskv ir 
John B. Sheerm. Paulis! Press. 
1982 > 

Buvo su tar ta del originalių 
b ib l ines ka lbos t e k s t ų , del 
kanono, del jvadu ir kitų aiškini 
mų. del organizacijos ir kalbos, 
stiliaus Del stiliaus buvo nutar
ta, kad vert imas turi būti pras
mingas ir sklandus, ypač kada 
viešai skaitomas. Psalmėse sti 
Ims vra ypač svarbus katalikams. 
nes psalmes yra giedamos, ne 
skaitomo-

» • 
Buvo sutarta taip pat ir del ver

timo darbo proceso. Teoretiškai. 
Nukelta j 3 psl I 
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Monografija apie profesorių Joną Šimoliūną 
ALGIMANTAS M I Š K I N I S 

Jurgis Gimbutas Jonas Šimoliū
nas, inžinierius - valstybininkas -
profesorius. Chicaga. Lietuvos sau
lių sąjunga tremtyje. 1988. Spausdi
no Mykolo Morkūno spaustuve, Chi-
cago, Illmois. 230 puslapių. Kaina — 
12 dolerių. Gaunama „Drauge". 

1988 metais išleistame Tarybų 
Lietuvos enciklopedijos ketvirta
jame tome yra straipsnis apie sta
tybos inžinierių profesorių Joną 
Šimoliūną, kuris kar tu su kitais 
žymiais Lietuvos žmonėmis sto
vėjo prie Kauno universiteto iš
takų ir iki 1944 metų jame dėstė, 
gana ilgą laiką kartu dirbo Klai
pėdos uosto plėtimo ir šventosios 
uosto statybos vadovu, parašė še
šias knygas. Tačiau tame enciklo
pedijos straipsnyje tik... 16 eilu
čių. Tuo tarpu tais pačiais — 1988 
— metais Chicayoje išleista Bos
tone gyvena: inž. dr. Jurgio 
Gimbuto monografija apie Joną 
Šimoliūną, kurioje — 230 pusla 
pių teksto su iliustracijomis ir do
ku meniais. 

Tai antroji Jurgio Gimbuto pa-
: ašyta monografija. Pirmąją (kar
tu su J. V. Daniu, kurio dalis su
daro apie 15%) itin produktyvus 
mūsų tautietis (Jurgio Gimbuto 
rašinių bibliografijos sąrašas 
viršija 1,000 pozicijų) parašė apie 
pasaulinio garso lietuvių hidrolo
gą profesorių Steponą Kolupailą. 
Abi knygos labai reikalingos. 
Tiek pirmosios knygos Jurgio 
Gimbuto dalis, tiek antroji kny
ga, parengtos su autoriui būdin
gu kruopštumu, išsamiai apibūdi
nant abiejų profesorių mokslinę, 
praktinę, pedagoginę ir kitokią 
veiklą, jų žmogiškąsias savybes. 

Tokį čia aptariamos monografi
jos apie Joną Šimoliūną medžia
gos diapazoną ir pobūdį iš dalies 
nusako ir knygos paantraštė: in
žinierius — valstybininkas — pro
fesorius. Be to, įvairiašakė Jono 
Šimoliūno veikla pateikta gana 
plačiame skirtingo laikotarpio 
lietuvių gyvenimo kontekste, iš 
pradžių Rusijos imperijoje, po to 
Nepriklausomoje Lietuvoje, pabė
gėlių stovykloje Vokietijoje ir 
pagaliau - ilgalaikėje priversti
nėje išeivijoje JAV. Kadangi 
Jurgis Gimbutas pats buvo dau
gelio įvykių, su kuriais įvairiu 
laiku siejosi Jono Šimoliūno gy-

Uetuvos valstybės ministrai 1918.12.26 - 19193.13: (is kairės) Jonas Šimoliūnas 
— susisiekimo. Jonas Vileišis - vidaus reikalų. Jonas Yčas — švietimo, Mykolas 
Velvkis — krašto apsaugos, Jonas Šimkus — prekybos ir pramonės, Mykolas 
Sleževičius, ministras pirmininkas, Juozas Tūbelis — žemės ūkio ir valstybės 
turtų, Petras Leonas — teisingumo, Kostas Daugirdas — valstybės kontrolierius. 
Nuotraukoje nėra ministro Mykolo Biržiškos, maitinimo ir viešųjų darbu 
ministerijos valdytojo Juozo Paknio, finansų — Valdemaro Čarneckio ir užsienio 
reikalų ministro Augustino Voldemaro. 

PLIAS centro valdyba 1954 metais — iš kairės) Stasys Dirmantas. Jonas 
Jurkūnas, Algirdas Didžiulis, Steponas Kolupaila, Jonas Šimoliūnas (pir
mininkas), buvusios valdybos nariai Karolis Bertulis ir Grožvydas Lazauskas. 

venimas bei veikla, tiesioginis da 
lyvis bei liudininkas, tai netenka 
abejoti dėstomos medžiagos au
tentiškumu, jos interpretacijos 
tikslumu. Iš monografijos susi
daro gana aiškus Jono Šimoliūno 
gyvenimo ir veiklos vaizdas. Ir 
vis dėlto pats autorius kuklus. 
Apie tai galima spręsti iš knygos 
įžangos, kurioje Jurgis Gimbutas 
rašo: 

...„Geriau kvalifikuotiems au
toriams išmirus ar nebegalint to 
darbo (t.y knygos apie Joną Ši

moliūną. -A.M.) imtis, man vie
nam teko profesoriaus sukauptus 
raštus išnagrinėti, papildyti, pa 
tikslinti žinias iš kitų šaltinių, 
surinkti ir sudėti knygon, kaip 
medžiagą biografijai. Yra likę per 
daug spragų, kad šį darbą būtų 
galima vadinti biografija"... 

Nors monografijos apie Joną Ši 
moliūną medžiaga pateikiama 
chronologiškai, tačiau ji grupuo 
jama dalykiniu principu: pagal 
gamybinę ir visuomeninę veiklą, 
dėstymą universitete. Gimbuto 

gana koncentruotą tekstą labai 
vykusiai papildo ir beletristiški 
paties Jono Šimo!:ano, jo brolėno 
Vlado Šimoliūno. kitų asmenų at
siminimų fragmentai, kuriuos ci
tuojant, tekstu: suteikiama iš
raiškos gyvumo ir pasakojimo tie-
siogiškumo. 

Trumpai apibūamęs Jono Šimo
liūno vaikystę r mokslo metus, 
autorius pereir.a prie jo darbo 
Suomijoje, kanu pateikdamas ir 
svarbios visuomeninės to meto 
veiklos apžvalgi ypač tos veik
los, kurios didž:;: dalis buvo skir
ta lietuvių tautu> žadinimui. Grį
žęs į Lietuvą, Jonas Šimoliūnas 
daug energijo? sunaudojo vos 
gimusios nepriklausomos valsty
bės ūkio struktūros organizavi
mui. Toji knygus dalis labai pa
mokanti, su ja vertėtų susipažin
ti Lietuvos politikams bei visuo
menininkams, nes tuometinio gy
venimo pagrir.c:niai bruožai dar 
gali pasikartot; 

Specialistam? pravartu žinoti, 
kad Jonas Šim< :ūnas buvo gelž
betonio panaudojimo Lietuvoje 
iniciatorius. Jam pasiūl ius , 
1920-1924 metais pastatyti pir
mieji gelžbetoniniai tiltai per 
Šventąją prie Radiškių už Uk
mergės, per Verknę kelyje iš 
Kauno į Alyu. per Šešupę ties 
Liudvinavu ir per Miniją ties 
Gargždais. Tai DUVO padaryta tuo 
metu. kai gelžoetonis buvo dar 
brangus, o ne-eniai susikūrusi 
Lietuvos valstybė neturėjo nei 
pinigų, nei sau cemento ir me
talo. 

Jono ŠimoLūno gyvenimo ir 
veiklos Neprik ausomoje Lietuvo
je aptarimas -ukoncentruotas į 
du pagrindir -s jo profesinių 
darbų barus: • idovavimą pajūrio 
statyboms ir t arkymui bei dėsty
mą universitete. 

Atgavus K aipėdos kraštą 1923 
metais, Šimoliūnas buvo paskir
tas Klaipėdos uosto darbų valdy
bos direktoriumi. Čia jis organi
zavo Naujojo baseino gelžbetoni
nę statyba. Juodkrantės ir Nidos 
uostų įrengimą, užsiėmė Kuršių 
Nerijos kopų ur pakrančių tvarky
mu. O nuo 1925 metų, kai 1921 
metais nustačius naują Latvi
jos-Lietuvos sieną, dalis pajūrio 
atiteko Lietuvai, pagal tarptauti
nio konkurso rezultatus buvo pa
rengtas šventosios uosto pro
jektas. Jonas Šimoliūnas tapo dar 

Dr. Jurgis Gimbutas, monografijos apie Joną Šimoliūną autorius. 
Loring Studios nuotrauka 

ir šio uosto statybos vadovu. Šį 
darbą jis darė iki 1930 metų, tuo 
tarpu Klaipėdos uosto darbų di
rektoriumi buvo iki 1933 metų. 
Šventosios ir Klaipėdos uostų sta
tybos bei priežiūros praktinį dar
bą Jonas Šimoliūnas apvainikavo 
jau bibliografine retenybe Lietu
voje tapusiomis knygomis, skirto
mis kiekvienam uostui atskirai. 

Nors ir dirbdamas Lietuvos pa
jūryje, Jonas Šimoliūnas, anks
čiau nemažai prisidėjęs prie Lie
tuvos Aukštųjų kursų 1920 me
tais ir universiteto 1922 metais 
organizavimo, o kartu su Kaziu 
Vasiliausku ir Jonu Mašiotu su
formavęs Technikos skyrių ir 
tapęs jo vadovu, visą laiką nenu
traukė pedagoginio darbo. Tačiau 
jam visiškai atsidėjo tik po 1933 
metų. Nuo to laiko savo dėstomo 
statybos kurso pagrindu jis pa
rengė ir išleido keturių tomų vei
kalą Statyba (I tomas išėjo 1937. 
o IV tomas — 1943 metais; iš viso 
susidarė 1,432 puslapių su 3,992 

iliustracijomis). Iš šių knygų 
mokėsi ne viena pokario metų 
Lietuvos studentų laida, knygas 
praktiniame darbe plačiai naudo
jo ir statybos inžinieriai. Ypač 
išsamiai aprašydamas Šimoliūno 
darbą universiteto kūrime ir 
Technikos fakultete iki 1944 me
tų, monografijos autorius Jurgis 
Gimbutas drauge pateikė vertin
gų duomenų Vytauto Didžiojo 
universiteto Kaune istorijai. 

1944 metais išvykęs iš Lietu
vos, Jonas Šimoliūnas gyveno lie
tuvių pabėgėlių stovykloje Vokie
tijoje. Nuo 1946 metų jis dėstė Pa
baltijo universitete Hamburge. 
UNRRA universitete Muenchene 
ir Lietuvių aukštuosiuose techni
kos kursuose Kemptene. 1946 
metais Šimoliūnas išleido savo 
paskaitų komplektą rotoprintu. 
UNRRA universitetas 1947 me
tais suteikė profesoriui inžineri
jos daktaro mokslinį laipsnį. 

Išvykęs gyventi į JAV, Jonas 
Šimoliūnas tiesioginio profesinio 

darbo jau beveik nedirbo, užtai 
daug laiko skyrė visuomeninei 
veiklai ALIAS (Amerikos lietu
vių inžinierių ir architektų sąjun
goje;', PLL\S (Pasaulio lietuvių 
inžinierių ir architektų sąjungo
je, kurios ilgamečiu pirmininku 
buvo nuo 1949 metų), ALT (Ame
rikos lietuvių taryboje), LPDA 
(Lietuvos profesorių draugijoje 
Amerikoje), TMD (Tėvynės mylė
tojų draugijoje), LŠST (Lietuvos 
šaulių sąjungoje tremtyje ir ki
tur. Monografijos autorius Jurgis 
Gimbutas ir šiam Jono šimoliū
no gyvenimo bei veiklos etapui 
aptarti skyrė nemažai vietos, o 
drauge itin vykusiai atskleidė 
lietuvių intelektualiosios išeivijos 
gyvenimą JAV, pateikė daug ver
tingos medžiagos apie inžinierių 
ir architektų sąjungų veiklos po
būdį bei rezultatus, įvedė į kny
gą nemaža žymių lietuvių išeivi
jos veikėjų. Tiesa, siekdamas ati
tinkamu nuoseklumu aptarti ir 
Jono Šimoliūno asmeninį gyveni
mą, autorius kai kur gal pernelyg 
jį detalizavo, į tekstą įjungė 
nemaža kasdieninio gyvenimo 
smulkmenų, be kurių monogra
fija nebūtų nukentėjusi. Kita ver
tus, tai parodo Jono Šimoliūno 
asmenį įvairiose sudėtingo, o Lie
tuvoje gyvenantiems tautiečiams 
gal kiek ir neįprasto, išeivijos 
gyvenimo situacijose. 

Jurgio Gimbuto monografiją 
apie profesorių Joną Šimoliūną 
galima perskaityti „vienu ypu". 
Tai labai gražiai, gera lietuvių 
kalba, savitu stiliumi (kurio iš
eivijoje nėra įprasta keisti pa
gal savo manierą įvairiems 
redaktoriams) parašyta knyga. 
Už ją autoriui didelis ačiū. 

Džiaugiantis aptariama ir gau
siai iliustruota monografija, ku
ri dar ir labai gražiai išleista, kar
tu tenka geranoriškai pavydėti, 
kad lietuvių tautos dalis, beveik 
prieš penkiasdešimt metų pri
verstinai ir vos ne ..kaip stovi" 
palikusi tėvynę, sugeba išleisti 
knygas tokiu lygiu, apie kokį mes 
vietoje, ilgai „statę pažangiausią 
pasaulyje socialistinę santvar
ką", galime tik svajoti. 

Šis monografijos apie Joną 
Šimoliūną trumpas aptarimas 
sutampa su jos autoriaus inž. dr. 
Jurgio Gimbuto, vienintelio mū
sų išeivijos tarpe taip produkty
viai tyrinėjančio lietuvių liaudies 
architektūrą ir rašančio daugeliu 

(Nukelta į 4 psl.) 

Lionė Ramonienė 

Sekmadienis orchidėjų Sikkim'e 
Iš kelionės po Indiją ir Sikkim'ą 

Budistų ilgų triūbų duslus garsas, varpų 
tyras skambesys, nesuskaičiuojamų paukštelių 
įvairiausiais balsais čiulbėjimas - kokia graži 
simfonija! šį rytą Kančenjunga taip pat šven 
tiškai nusiteikus. Ne sekmadieniui rūkai, de 
besys, lietūs ar vėjai- Graži, balta kaip nuo 
taką, iškilmingai galvą iškėlus, tyli ir didinga, 
stovi sargyboje majestotiškoje Himalajų kalnų 
grandinėje. Tikrai nėra jspūdingesnio vaizdo. 
kaip ledynais ir sniegu apklotos aukštųjų Hi 
malajų viršūnes. Kiek žemiau — eilės kitų 
grandinių, dar vis be augmenijos, o dar žemiau 
— jau apaugę kalnai ir kalneliai, pasipuošę lyg 
baltais kaspinais keliais ir takeliais. Netoli akį 
patraukia žydinčios pievos. Kiek užmatai — 
geltona, o kitoje pusėje — mėlyna kaip rugia
gėlės. Biteles dūzgia, o gausios spalvingos plas 
takės nedaug skiriasi nuo pievų gelių. Pašonė 
je visai dailus laukinių gelių darželis, susiradęs 
sau vietą ant trobelę dengiančio šiaudinio 
stogo. Ir vel ilgas varpų skambėjimas, tikin 
čiuosius kviečiantis maldai, ir dar ilgesnis, 
nesibaigiantis rytinis paukštelių pasišneku 
čiavimas 

Sunku jtiketi, kad tarp visokiausių mums 
pažįstamų, o taipgi ir nežinomų gelių Sikkim'e 
būtų ir daugiau kaip penki šimtai skirtingų 
rūšių orchidėjų Šiandien kaip tik paskutinio 
ji orchidėjų festivalio diena. Orchidėjos - j a u 
pats žodis poetiškas Kokios įvairios jų formos' 
O spalvingumas! Tai vaivorykštė, su visomis 
galimomis kombinacijomis. Prašė ką nors įra 
syti i ju svečių knygą Teko palikti ten tik gra
žiausius žodžius. 

Artėjant į Gangtok'ą (Sikkim o sostinę), 
pasisukus kalnų keleliu, pasirodė baltos 
Himalajų viršūnės.,.Už tų kalnų Tibetas, Kini
ja", sako šoferis. „Mačiau aš Kini-'"; „Kinai 
negeri, jie mūsų Sikkim'o norėjo", pertraukia 
mane. Pagalvoju, ne tik kinai jūsų Sikkim'o 
norėjo. 

Labai reta diena, kad neskaityčiau ką nors 
apie Lietuvą įvairiausiuose laikraščiuose, 
žurnaluose, visuose Indijos kampuose ir 
kampeliuose. (Bali. Javoj, Malajuose ir kitur 
taip pat nemažai rašė.) 

Skaitau apie Lietuvą pačiame pietiniame 
Indijos subkontinento iškyšulyje. Kanya 
Kumari, kur susitinka treji vandenys. Iš rytų 
- Bengalijos įlanka, iš vakarų - Arabijos jūra. 
o pietuose jas pasitinka Indijos okeanas. Cia 
galima stebėti nuostabius saulėtekius ir saulė
leidžius, stovint toje pačioje vietoje. 

Skaitau vakaruose, dykumų apsuptame 
spalvingame Jaisalmer'e, su aukštai ant kalno 
įspūdinga tvirtove, tiesiog miestu Kadaise tai 
buvo turtingas miestas, nes per čia ėjo 
vadinamas „šilko kelias", kuriuo ir Marco Polo 
į Kiniją keliavo. 

Skaitau apie Lietuvą rytuose, mąstytojo Ra 
bindranath Tagore pamiltoje Bengalijoje, ir dar 
vis vargingoje Motinos Teresės Kalkutoje 
Skaitau gretimoje Orisoje ir dar vis piligrimais 
perpildytame baltajame Pun. 

Skaitau apie Lietuvą šiaurėje. Dharamsalo-
je. besigėrėdama Himalajais viename šone. o 
kitame, kiek užmatai, gražiausiu slėniu su 
tolumoje vingiuojančiomis sidabrinėmis juos 

tomis — upėmis, upeliais. Šitame gražiame 
kampelyje aps:t">'-emo Dalai Lama su daugybe 
sekėjų, priverstas apleisti savo kraštą — 
Tibetą. 

Kiek toliau pakeliavus Kangra slėniu, 
pasipuošusiu kvepiančiomis, gėlėtomis pievo
mis, plaštakėmis daugiau kaip 2,000 rūšių! I 
ir visokiausia kita žydinčia augmenija, esu su
pažindinama su ten įsikūrusia menininkų gru
pele. (Nesunku suprasti, dėl ko jie čia ap
sigyveno. Slėnis turbūt gražiausias, kokį esu 
mačiusi; vienoje pusėje — baltieji Himalajai, 
kitoje — Himalajų paskutinioji Šivalik'o 
grandinė.) Pokalbis įdomus. įvairus, bet. 
vienam pradėjus kalbą apie Rytų politiką, ir 
vel girdžiu jau daug kartų girdėtus žodžius iš 
ne vieno apsišv ietuaio indo:„Ar jūs galit tikėti. 

kad tas mažytis („tiny") kraštas, Lietuva..." 
Tada aš turiu garbę jiems pasakyti, kad jų 
viešnia kaip tik ir yra iš to „mažyčio krašto". 
kad tai mano gimtinė! Jaučiu iš jų Lietuvai ir 
dabartiniams vadovams didelę pagarbą. Mini 
jie profesorių Vytautą Landsbergį, Sąjūdį, 
galvoja, kad jie protingai ir apgalvotai daro 
savo sprendimus. Mano, kad truks laiko, bet 
kelio atgal nebėra. Kinijos Tiananmen aikštės 
tragedija Lietuvoje nepasikartos. Kitas įterpia, 
kad jis tikras, jog ilgainiui Lietuva įsijungs į 
Europos bendrąją rinką. Po tokių pokalbių ma 
no tylus džiaugsmas yra begalinis, nors pasta
ruoju laiku žinios iš Lietuvos nėra per daug 
džiuginančios. 

Sikkim'as — „Naujas namas". Senais 
laikais vienas valdovas dabartinėje Sikkim'o 

Jakan prie fintą Kbsng** (Tista up-rs i*taku). 

apylinkėje pastatė savo naujai žmonai naują 
namą. Ji jį ir pavadino „Nauju namu", o vėliau 
tas vardas atiteko visam kraštui. 

Tai kalnų karalija, apdovanota ypatingu 
gamtos grožiu, susikūrusi tiesiog ant 
Kančenjungos. net vakarų Bengaliją siekian
čio šlaito. Tie šlaitai dar pasidaliję į begalybę 
kitų grandinių, einančių įvairiausiomis kryp
timis, išvagoti besiraitančiomis, srauniomis 
upėmis, upeliais oei prarajomis. Gausu slėnių, 
miškų. Bali primenančių terasų, pievų. Ir 
begalybė iš aukštumų krintančių krioklių. 
Kadangi čia yra net trys klimato zonos, nuo 
pusiau tropikinės iki Arktikos šalčių, tad yra 
įvairiausios augmenijos, o taip pat ir gyvūnų, 
nuo tūkstančių rūšių paukščių ir plaštakių iki 
aukštai kalnų miškuose gyvenančių juodųjų 
lokių. Tad nenuostabu, kad šis ilgą laiką gero
kai izoliuotas kraštas buvo laikomas žemiš
kuoju rojumi. 

Himalajų kalnai yra kaip tik aukščiausi 
savo rytinėje dalyje — tai Sikkim'as su savo 
Kančenjunga — trečiu aukščiausiuoju kalnu 
pasaulyje (28.146 pėdos1 turi kuo pasididžiuoti. 
Iš Sikkim'o daugelio vietų matyti gretimoje 
Nepalio krašto rytinėje dalyje esantis Everes
tas. Sunkiai aprašomas gamtos grožis, dar 
paįvairintas ilgomis, siauromis, maldomis 
išrašytomis vėliavomis, pritvirtintomis ant 
aukštų bambuko lazdų ar medelių. 

Budistai tiki, kad aukštai iškeltos vėliavos, 
plevėsuodamos, siunčia tas maldas tiesiai į 
dangų. Bevažinėjant po Sikkim'ą. kai iš tolo 
pastebi daugybę, kartais net daugiau negu 
porą šimtų plevėsuojančių vėliavų, tai jau 
žinai, kad privažiuoji didingą panoramą. 
Kadangi gražių vaizdų yra begalė — taip pat 
ir vėliavų. Gamtoje dažniausiai matyti tiktai 
baltos vėliavos, miestuose — įvairių spalvų, 
dažnai sudarančiu net mūsų trispalvę. 

Čiagimiai gyventojai yra „lepčos". garbi 
nanty? visokiausias gamtines apraiškas. 
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Pasaulio liuteronų federacijos egzekutyvinio komiteto narys vyskupas Jonas Kalvanas is Tauragės sako pamokslą 
Tėviškės bažnyčioje, Chicagoje. Martyno Nagio nuotrauka 

Tarpkonfesinės Švento Rašto laidos apžvalga 
(Atkelta iš 1 psl.» 
buvo manyta pradėti su aktyvia 
vertimo komisija, po kurios eitų 
teksto peržiūrėjimo 'arba revizi
jos) komisija ir pagaliau konsul
tantų komisija. Vertimo komisi
ja būtu sudaryta iš įvairių koope
ruojančių Bažnyčių atstovų, tu
rinčių patyrimo teologijoje ir 
Švento Rašto kalbose, ir kiekvie
nas vertimo komisijos narys tu
rėtų būti vertėju, verčiantis at
skiras knygas arba jų dalis. Turė
tų būti kreipiamas dėmesys į kitų 
narių pastabas. Peržiūrėjimo 
komisija jau neverstų, bet rūpes
tingai skaitytų visą tekstą ir pa
teiktų savo pastabas ir patari
mus. Konsultantų grupė būtų 
sudaryta iš bažnytinių vadovų, 
kurie turi patvirtinti vertimą 
prieš jo spausdinimą; čia būtų 
vyskupai ir superintendentai. 
Kai tekstas bus priimtas, jis bus 
atiduotas kalbininkui peržiūrėti 
stilių. Turbūt nenuostabu, kad 
toks procesas, toks idealas, numa
tant tiek žmonių ir tiek komisi
jų, būtų sunkiai įvykdomas Lie
tuvoje. 

Bet kalbėkim smulkiau apie 
lietuvių kalba Šventą Raštą. Čia 
nėra reikalo kartoti jo istoriją. 
Gera bibliografija randama kata
likų Naujajame Testamente, iš
leistame 1988 metais. Sąrašas pa
sišventusių vertėjų yra gana il
gas, žmonių, kurie mylėjo ne 

tiktai Šventą Raštą, bet ir lietu
vių kalbą. 

Viskas prasidėjo su evangeliku 
Jonu Bretkūnu, kuris mums davė 
pirmąjį lietuviškąjį vertimą 1591 
metais — beveik prieš 400 metų. 
Paskui buvo Jonas Jokūbas 
Kvantas, taip pat evangelikas, 
kuris mirė 1772 metais, bet ku 
rio vertimas turėjo dešimt leidi
mų (vėliausias, dešimtasis, 1947 
metais, po karo. buvo išspausdin 
tas mano tėvo pastangomis). Pri
siminkime taip pat vyskupą 
Juozapą Arnulfą Giedraitį 
(1754-1838)... ir pagaliau šiuos 
vertėjus: arkivyskupą Juozapą 
Skvirecką, Algirdą Jurėną, Čes
lovą Kavaliauską, Lesį, Ladą Tu-
labą, Kostą Burbulį ir Alfredą 
Vėlių. 

Arkivyskupo Juozapo Skvirec
ko vertimas, spausdintas Nepri
klausomos Lietuvos laikais, ilgą 
laiką buvo vienintelis šių dienų 
Švento Rašto vertimas. Verstas 
buvo iš lotynų kalbos. Vulgatos 
varianto. Skvirecko Senojo Testa
mento vertimas buvo dviejų to
mų. Kur Vulgatos tekstas neati
tiko hebraiškąjį tekstą, vertėjas 
plačiau aiškino lietuviškai. Jo 
Naujojo Testamento vertimas tu
ri trumpus paaiškinimus pusla
pių apačioje. Nepriklausomybės 
laikais profesorius Povilas Jaku-
bėnas išvertė Evangelijas, o ku
nigas Jonas Inkėnas Apaštalo 

Petro laiškus. Šitie vertimai buvo 
išspausdinti Lietuvoje Britų ir 
Užsienio Biblijos draugijų lė
šomis. 

Po Antrojo pasaulinio karo lie
tuviai evangelikai išeivijoje pla
navo naują Švento Rašto vertimą. 
Teologui Algirdui Jurėnui, at
vykusiam į Jungtines Amerikos 
Valstybes, buvo pavesta pradėti 
tą vertimo darbą. Šiam tikslui 
siekti Chicagoje 1950 metais įsi
kūrė Lietuvių kalbos Biblijos ver
timo komitetas. I jį įsijungė Kos
tas Burbulys, Povilas Dilys, Jo
nas Pauperas, Ansas Trakis ir 
kalbininkas profesorius Petras 
Jonikas. Vėliau prisidėjo Jonas 
Juozupaitis. Pirmasis dr. Algirdo 
Jurėno darbas buvo Naujojo Tes
tamento ir Psalmių vertimas, iš
leistas 1961 metais su Britų ir 
Užsienio Biblijos draugijos para
ma. 

Berods. 1981 metais prasidėjo 
tarpkonfesinio Švento Rašto ver
timo darbas. Pradžia buvo laiškas 
iš dr. Peacock. Jungtinių Biblijos 
draugijų atstovo Amerikoje, ku
nigui Arnold Jurgins, katalikų 
Švento Rašto apaštalavimo fede
racijos vedėjui. Dr. Peacock rašė, 
kad Chicagos komitetas pradėjo 
peržiūrėti du Senojo Testamento 
atskirus vertimus; buvo didelis 
troškimas išleisti visą Šventą 

(Nukelta į 4 psl.) 

Juzė Vaišvilaitė 

APAŠTALŲ SEKMINĖS 

Susėdom ant kalvutes 
pasimelsti, 
ir prašėm Viešpati, 
kad mums veikiai atsiųstų 
Gaivintoją... kad būtų 
gailestingas. 

Sužiro baltas trikampis 
danguj. 
Iš jo balti žaibai* 
lyg upės, liejosi 
traškėdamos ir ošdamos 
jėga. 

Aptvino mus 
tos Dievo Dvasios upės: 
visiems nušvito gaivos 
ir krūtinės, 
visi naujom kalbom 
staiga prabilom, 
viens kitą sveikinom 

iš didžio džiaugsmo. 
Išėjome papasakot 
Naujieną 
nuo vieno iki kito 
žemės krašto. 

Jonas Stašaitis 

SEKMINIŲ DOVANOS 

Ateik. Šventoji Dva.ua, Viešpatie — 
Aruodai mūsų svirno ištuštėjo. 
Žiūrėki: kiek kely paliegusių. 
Kiek elgetų ant vieškelių dulkėtų 

Jie nuoskaudą per žemę nešasi — 
Ir nuskriausti, ir patys nusiskriaudę. 
Nualiną save, nualinę. 
Po kojom tvirto pagrindo nejaučia. 

Melu tiesa ir džiaugsmas perpinti. 
O laimė — sūria ašara dažyta. 
Išgelbėk, Viešpatie, išgelbėki! 
Nejaugi Ši dienatbe ryto... 

Ateik, Šventoji Dvasia, meldžiame, 
Į žemę iš dangaus ateiki. 
Išgelbėk mus - pasauu<> elgetas. 
Nuolat su laime apsilenkiančius. 

Danutė Žilaitytė 
ATEIS SEKMADIENIS 
Ateis sekmadienis, 
šventas, šviesus. 
Paukščiai skrajos aukštai. 
Vėjeliai pūs, 

Nežinomas lietuvių liaudies tapytojas. Šventosios Dvasios atsiuntimas. Tapyba 
drobėje, 77 x 64 cm. Paveikslo apačioje 1769 data. Geidžiai, Ukrinų apylinkė. 
Mažeikių rajonas. 

sodai linguos. 
Kvepės knygom ir duona. 
Motule žiūrės linksmai. 

POKALBIS 

— Kieno tas paveikslas? 
— Tavo senelio. 
— O kur senelis? 
— Kapely. 
— 0 kur kapelis? 
— Vorkutoj. 
— 0 kur Vorkuta? 
— Pasaulio gale. 

ŽIŪRI SIMUTIS Į PIENE 

Žiūri Simutis 
į pienę, 
kaipji pūkelius barsto. 
Lekia pūkeliai. 
Vieni — į Veliuoną, 
Kiti — į Raudonę. 
O kiti — dar toliau. 
Žiūri Simutis 
Į Dievo stebuklą. 

KAPINĖS ŠIAURĖJ 

Tenai nėra kryžių. 
Tenai žvaigždės 
kaip kryžiai. 
Dieve, ir Tu arki... 

Visada stoviu 
prieš Tavo veidą. 
Tu laimini 
mano dienas, 
pilnas garsų ir tylos. 
Tavo džiaugsmo 
banga 
mane užlieja, 
švelniai sužeisdama. 

Tavo švelniose rankose 
mano rytas ir vakarą*. 
Tau verkdama dėkoju, 
kad visada būsiu. 

Viršum bažnyčios 
balti paukščiai 
ir spinduliai 
Mano širdis 
niekad nepavargs 
mylėti. 
Ir čia, ir ten. 

Viešpatie, 
laikyk mus. 
Mes neturim šaknų. 
Jos pražuvo 
Šiaurėj. 
Viešpatie, 
vesk mus 
į Tavo meilę. 

Pagarbinkim 
Prisikėlimą. 

Pagarbinkim 
jausmų potvyni. 
Bėkim 
nuo žiauraus vėjo. 
Bėkim 
nuo triukšmo 
i kvepiančią (ylų. 
Į maldos spindesį. 

Palaimink. V;e<patie. 
mūsų girias, 
upes ir pasėlius. 
Palaimink. Viešpatie, 
mūsų tikėjimą. 

Vasara Ramybė. 
Didžiuliai kviečiai. 
Tėvyne, tu pilna 
Šventos Dvasios. 
Tik būk! 
Tokia panaši 
l Dievą. 

Šiaurės upes 
pilnos tremtinių 
ašarų. 
Šiaurės žemė 
labai sunki. 
Brolių kapai 
tokie menki. 
Viešpatie, ką galvoji, 
žiūrėdamas į Šiaurę? 

Tas duonos 
ir vyno 
stebuklas. 
ta meilės banga. 
užliejanti 
mūsų širdis 
per Šventas Mišias 
mažoj miestelio 
bažnyčioj'.. 

Teka upeliai 
i upę. 
Upės — ijūrą. 
Teka mūsų 
gyvenimas 
l Amžiną Meilę. 

Kryžiau, tu esi 
iš Žodžio. 
Šviesk kaip saulė 
žmogui vargdieniui 
skaisčiojoj 
aisčių žemėj. 

Tu lyg sniegas 
mano juodai 
nuodėmei. 
Tavo šventa* balsas 
skamba 
mano širdy. 
O Džiaugsmų Džiaugsme! 

dvasias, užsiimantys vadinama .juodąja ma-
gika". Jie turi ir savo burtininkus — šamanus, 
tačiau yra ramaus ir gero temperamento žmo
nės, kurie ir šiandien sudaro penktadalį Sik-
kim'o gyventojų (iš maždaug 250,000). Daug 
tibetiečių (bothias) čia atkeliavo 16-17-ame 
amžiuje dėl tada Tibete vykusių religinių ne
santaikų. Kartu jie atsinešė savo kalbą ir 
religiją — budizmą. Vėliau atkeliavo ir dau 
gybė gyventojų iš gretimo Nepalio. atsineš
dami savo kalbą ir hinduizmo religiją. Tad šiuo 
metu vyraujanti kalba yra nepališka ir religija 
— hinduizmas. (Tiek lepčos, tiek bothias di
džiuojasi savo praeitimi ir kalba savo kai 
bomis.) 

Bet, nežiūrint hinduistų skaičiaus, Sik-
kim"e dvelkia budistinė nuotaika ir dvasia. 

Gausu budistų vienuolynų, dar gausiau tam
siai raudonai ir geltonai vilkinčių vienuolių — 
lamų. dažnai vienoje rankoje laikančių rožinį, 
o kita sukančių maldų ratelį. 

Lamos čia atlieka įvairiausias funkcijas ir 
dalyvauja žmogaus gyvenime nuo jo gimimo 
iki mirties. Šeimos džiaugiasi, kad jų sūnūs 
tampa vienuoliais. Gerokas skaičius lamu taip 
pat yra astrologai. Kaip ir Indijoje, taip ir čia, 
mažai kas daroma, su jais nepasitarus. O jeigu 
astrologas dar yra ir lama. tai „orakulo" žodžio 
patartina laikytis Kadangi čia susipina kelios 
religijos, tai gausu švenčių, festivalių. įvai
riausių pasilinksminimų, nes sikkimiečiai yra 
linksmi žmonės. 

Išvažiavus iš miestelių, kalnų žmonės 
paprasti, nuoširdūs, greitai šypsosi. Visi 

sudedam rankas, kaip laidai. Patenkinti, kad 
juos fotografuoja. Šta aenkerių šešerių metu 
vaikelis išrikiuoja d.r mažesnius, jie visi iš 
tempia kaklus ir stov: 
apskriti veidukai pilu 
su karve išsibarusi. ; 
miai sudėstytą ska 
Viskas vyksta su did< 
ar barzdas net parieč: 
fotografavimo juos •' 
linksmumas. 1975 

aip žąsiukai paraduiju 
rimties. Senutė, ką tik 
sitaiso ant galvos įdo 
i, išlygina prijuoste 
i rimtumu, o vyrai ūsus 
u suglosto. Tik po nusi 
ma juokas ir bendras 
etais, susidėjus tam 

tikroms aplinkybėms, idija prijungė Sikkimą 
kaip savo 22-ą valst >: e. 

K«n. • ijun«"«- W.-«!nr-. ir*unr /<• e l g u n t nu 

Vėl ant balkone 
buvo toks saulėtas 
saulė žaidžia su deb' 
mumis. Tai parodo s ' 
sidengia šydu. Kart : 
pusių apšviesti debes> 
veiksluose vaizduoja 

Staiga aptemsta -
sas, rodos, atsimuša 
neilgam. Nors Kars < 
vėl saulėta, ir smag^ 
išsidraikiusį miest' 
šiek tiek skirtinga 
kasdieninius darbu -
eina sulinkusios n. 
visa ko prikrauta, 
nešini, per kakta ; 
didžiulė rūbų spn 
priekį — žmogelio -
tyti. (Tik lygumos* ' 
ma ant galvos, ka!: 

Apačioje balkoi. 
vėliavos kaip tik s 
vėliavų simbolika ' 
pasivaikščioti ir r; 
piuose bevažinėjant 
Prašau Sikkim"e -p 
neturi. Ateina tik > 

pasigrožėti gamta. 0 
giedras rytas! Dabar 

mis, o Kančenjunga su 
) gražų veidą, tai vel ap-
rausvai melsvi, iš visų 
primena Renesanso pa 

>ą dangų. 

dreba dangus ir tas gar 
kalnų grandines. Bet 

įjunga pasislėpusi, bet 
ebėti ant kalnų ir šlaitu 

Sekmadienio tempas 
>et daugelis tęsia savo 
aikai žaidžia. Apačioje 

Trs, o taip pat ir vyrai, 
sunkiausiais gurbais 

kabintais diržu. O ten 
pakrypusi stumiasi j 
galvos, nei kojų nema 
sunkiausia našta neša 

*e trūktų pusiausvyros > 
ukštai iškeltos maldų 
ro trispalve. Šiuo atveju 
n ypač patinka. Išeinu 

jirkti spaudos. (Užkam-
ashlgsti pasaulio žinių.) 
sdinto laikraščio. Sako. 
alkutosirišNevvLVlhi. 

Orchidejoi (Dendrobium moschatum! žiedai. 

Nusiperku tik turimą Kalkutos The Sunday 
Statesman, kovo 25 dienos Išeidama pastebiu 
virš tos pačios parduotuves reklamą: Oangtok 
Observer Grįžusi prašau to Observer Sako. 
užsidarė, nebespausdina Buvau bepradedanti 
daugiau komentuoti, bet viduryje sakinio 
susilaikau Neprotinga, pagalvoju, jau ir taip 
tik su specialiu leidimu esu čia atvykusi 

Išėjusi, atverčiu laikraštį. Pirmame pus 
lapyje, pačiame viduryje nuotrauka su parašu 
— „Rusų kareivis saugo tanką Vilniuje. Lietu 
voje" ir ilgas straipsnis apie vėliausius, gerokai 
nerimą keliančius įvykius Lietuvoje. Straips 
nis tęsiamas 5 ame puslapyje. 

Betemstant, kur ne kur kalnuose suspindi 
žiburėlis Bematant, visi šlaitai žiburiais pa 
puošti, lyg didžiule Kalėdų eglutė Kartais 

žiburėlis slenka tai \ vieną, tai \ kitą puse Be 
abejo, automobiliai vingiuoja kalnų takeliais 
Vaizdas gražus, bet nuotaika jau nebesventiš 
ka, mintys toli, toli... 

Staiga perkūnija, lietus ir vejas. Braška, 
trankosi langai ir balkono durys — atrodo, 
nuvers mano kampini kambarėli Pagalvoju 
apie kopimą i kalnus, \ Himalajus. Per ką tie 
drąsuoliai pereina, kopdami j tas aukštybes! Ir 
kiek jų nebegrįžta! O vis tiek pt?r staigias 
audras, perkūnijas, prarajas, ledų bd sniegu 
slinkti I juos kopia. - nors daug aukų pasi 
lieka. Tai gamtos, tai kalnų vilione! Tai kelio 
ne ne aplink apsaulj, bet į viršūne. \ pačią 
aukščiausią viršūne. I mūsų žemeles stogą -
l Himalajus. Pro ašaras nejučiomis balsiai 
išsprūsta: „Dieve, padek jiems..." 

. » 

http://Dva.ua
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Šešios savaitės teatro! 
Pokalbis su Jane ir Bernard Sahlins, 

Tarptautinio Chicagos teatro festivalio rengėjais 
(Tęsinys iš 

praėjusio šeštadienio) 

(Praėjusį šeštadienį pokalbį bai
gėme su Vokietijos teatro trupės 
„ Theater an der Ruhr" apibūdini
mu. Apie šio teatro dalyvavimą 
Tarptautiniame Chicagos teatro 
festivalyje Jane Sahlins dar turėjo 
kelias pastabas:) 

J a n e Sahl ins : J ie parodys sep
tynias „Operas už tris skat ikus" 
(Kurt Weill'io ir Bertolt Brecht'o 
„Threepenny Opera") ir tik vieną 
„Kroatiškąjį Faustą" („The Croa-
t ian Faust"). 

— Kodėl tik vieną „Faustą"? 
J a n e Sah l ins : Mes norėjom, 

kad jie vaidintų vieną spektaklį 
viename teatre, kitą — kitame. 
Tačiau jiems netiko vieno teatro 
scena. Pagal tvarkarašt į galėjom 
pasiūlyti tik Blackstone Theatre. 
Be to, jie suprato, kad jie galės 
„Faustą" suvaidinti tik vieną 
kartą. Tegu bent vieną — bet 
taip, kaip jie gali ir kaip jie nori. 
Šis teatras didesnis, žiūrovų čia 
tilps beveik dvigubai daugiau. 

— „Drakono trilogijos" režisie
rius Robert LePage iš Montrealio 
yra labai geras režisierius. Jis net 
lyginamas su garsiuoju Peter 
Brooks. 

Trakuose: Alley Theatre (Houston, I exas; atstovai, Jane Sahlins, Bernard Sahlins ir Lietuvos Jaunimo teatro 
režisierius Eimuntas Nekrošius. 

Stanislovo Kairio nuotrauka 

B e r n a r d Sah l ins : Iš tiesų šį 
festivalį galima būti pavadinti 
režisierių festivaliu, nes Kenneth 
Branagh iš Anglijos, Ciulli iš 
Vokietijos. Nekrošius iš Lietuvos, 
LePage iš Kanados — tai turbūt 
žymiausieji pasaulio režisieriai. 

— Klausėme, kas įdomiausia 
festivalyje, ir, atrodo, kad kiekvie
nas spektaklis savaip įdomiau

sias. Bet pašnekėkime daugiau 
apie lietuvių teatrą. 

J a n e S a h l i n s : Mes nuvykome 
j Lie tuvą '1987 metais kar tu su 
Alley Theatre (iš Houston. Texas) 
atstovais ir su jų pagalba pasi
kvietėm l ie tuvius į 1988 metų 
Chicagos festivalį. Jie čia turėjo 
nepaprastą pasisekimą. Po to mes 
t en sugrįžome 1989 metų vasarą 

ir pakvietėm juos dar kar tą . Jau
nimo teatras parodys du veika
lus. Vienas iš jų — „Kvadra tas" . 
J ie taip pat ruošėsi parodyti 
..Karalių Lyrą". Tačiau N'ekro 
sius — didelių re ikalavimų reži
sierius; jis galvoja, kad tas darbas 
dar nebaigtas. Je igu jis aip 
mano, mes nenorime jo spausti . 
Vietoj to bus a tvež tas k i t a s 

pu ikus spektakl is — „I lga k a i p 
š imtmet is d iena" . Aš mač iau jį 
t r i s k a r t u s . T a i n u o s t a b u s 
dalykas . Trijų va landų vaidi
n imas , tačiau dialogų — t i k 32 
puslapiai . 

B e r n a r d S a h l i n s : Ypač įdomu 
bus pamaty t i „Kvadra tą" , k u r i s 
y r a ne t ik nuos tabus t e a t r i n i s 
kūrinys, bet ir politine p rasme la
ba i svarbus. P i rmą k a r t ą a t v y k ę 
į Vilnių, mes pak lausėme , a r 
negalėtumėm pažiūrėt i „Kvadra
to" , ir m u m s a tsakė — ne. Vė l i au 
mes susi t ikom su Ku l tū ros mi
n is t ru ir jo pak lausėm: „Ar m e s 
ga lė tumėm p a m a t y t i .Kvadra
t ą ' ? " J i s a t sakė : „Ta ip" . K i t ą 
dieną, dvyliktą va landą vidur
dienį, ne m e s vieni žiūrėjome šį 
spektaklį — tea t r a s buvo p i lnas . 
Gandas paskl ido k a i p m a t , ir 
t ea t ras prisipildė žiūrovais. Nuo
s tabus spektakl is . Visi t u r ė t ų jį 
pamatyt i . 

J a n e S a h l i n s : S t e n g i a m ė s at
r ink t i spek tak l iu s , k u r i e ne
re ika lau ja gero k i to s k a l b o s 
mokėjimo. Bus ve r t imas , k a i p ir 
praėjusį kar tą . Dėl to s u l a u k ė m 
t ik komplimentų. Ta ip k a d ir 
vokiečiai bus verčiami, ir veng
rai , ir lietuviai. . . 

B e r n a r d S a h l i n s : „Kvadra 
t a s " nė ra tiek specifiškas, k a d 
net iktų visiems. Laisvės k lau
s imas liečia kiekvieną žmogų — 
ne vien lietuvius, bet visus, kur i e 
buvo pavojuje jos ne t ek t i a r b a 
buvo neteisėtai įka l in t i be t ku
rioje priespaudos visuomenėje. . . 

J a n e Sah l in s : Abu Nekroš iaus 
spektakliai vyks Blackstone teat
re. Tai malonus t ea t ras , k u r i s ne
seniai perėjo DePaul un ivers i te -

Scena iš Lietuvos Jaunimo teatro spektaklio „Ilga kaip šimtmetis diena". 

to žinion ir k u r i a m įrengti uni
vers i te tas išleido krūvą pinigų. 

B e r n a r d S a h l i n s : Royal 
George tea t ras buvo per mažas vi
siems, norėjusiems pamatyti lie
tuvių spektakl ius 1988 metais. 
Dauge l i s gailėjosi , nepamatę 
„Dėdės Vanios", nes šio spek
taklio reputacija vis didėjo — dar 
ilgai po jo parodymo. Jeigu ne visi 
iš norėjusių jį pamaty t i pamatė, 
akivaizdžiai t rūko erdvės. 

— Su kokiais sunkumais dar 
susiduria festivalio rengimo komi
tetas? 

J a n e S a h l i n s : Ne visiems 
spektakl iams t i n k a tos teatrų 
erdvės, kur ias mes galime pasiū
lyti , . . Š ia i s m e t a i s atvažiuos 
puiki t rupė iš Prancūzijos su 
spektakl iu „Le Cirąue Imaginai-
re" ; kurį sudarė Victoria Chaplin 
(Charlie Chapl in duktė) su savo 
vyru Jean-Bapt i s te Thierree. Iš 
daiktų scenai, ku r ių jie reikalau

ja, yra antys, t r iušiai bei tam 
tikrų spalvų ir at i t inkamų lyčių 
karveliai. Taip kad mūsų pasta
tymo dalies vedėjas laksto, ieško
damas tam tikrų spalvų ir lyčių 
karvelių, penkių baltų ančių — 
patelių, c taip pat didelio balto 
triušio... » 

— Kur turėtų kreiptis žiūrovai, 
kurie dar nėra įsigiję bilietų f fes
tivalio spektaklius? 

J a n e Sahl ins: Šiemet tur ime 
bilietų užsakymams du telefono 
n u m e r i u s : 312-644-FEST ir 
800-545-FEST. 

— Ačiū Jums, Jane ir Bernard, 
už malonų pokalbi O skaitytojai 
prisimins, jog praėjusį šeštadienį 
čia buvo įdėtos Tarptautinio Chi
cagos teatro festivalio spektaklių 
datos ir vietos. 

R a m u n ė Z d a n a v i č i ū t ė 
R a i m u n d a s M. L a p a s 

Tarpkonfesinės Švento Rašto 
laidos apžvalga 

(Atkelta iš 3 psl.) 

Raštą. Bet dr. Peacock manė, kad 
tokia iniciatyva turėtų būti išvys
tyta Europoje. 

Prieš mano kelionę į Lietuvą 
1982 metais susipažinau su šiuo 
Chicagos komitetu. Jie prašė 
sužinoti, ar Lietuvoje buvo kas 
nors daroma Švento Rašto verti
mo reikalu. Pakely sustojau Lon
done pasikalbėt i su Biblijos 
draugijų atstovais. Juos vėl ap
lankiau, grįždamas iš Lietuvos. 
Lietuvoje patyriau, kad tuo laiku 
Romos katalikai atidėjo Švento 
Rašto vertimą, nes reikėjo už
baigti didžiojo mišiolo darbą. J ie 
ragino lietuvius Vakaruose toliau 
dirbti. Arkivyskupas Povilonis 
mane supažindino su kunigu 
Vaclovu Aliuliu, ir aš vėliau 
galėjau supažindin t i kunigą 
Aliulį su baptistų presbiteriu 
Jonu I n k ė n u . Taip auga 
d raugys tė ir vienybė t a r p 
tikinčiųjų. 

Sugrįžęs į Lietuvą po trejų me 
tų, 1985 metais, radau visai 
naują situaciją. Buvo nuspręsta 
pa ta i sy t i i r nauja i i š le is t i 
Kavaliausko Naująjį Testamentą 
ir pradėti Senojo Testamento 
vertimą. Algirdo Jurėno Senojo 
Testamento vertimas tuo metu 
nebuvo užbaigtas, bet kunigas 
Kostas Burbulys, dirbdamas prie 
savo Švento Rašto komentarų, 
buvo baigęs visą Švento Rašto 
vertimą Tai buvo nauja me
džiaga iš Vakarų. Pirmoji kopija 
buvo turistės įvežta į Lietuvą 
1985 metų pavasarį. Taip pat pa
vasarį Londone įteikiau kitą ko
pija Biblijos draugijai; iš len 
Draugija savo būdais ją nusiuntė 
j Lietuvą. Vėliau, rudenį, pats ke 
liavau į Lietuvą su trečia kopija 
ir pasiūlymu iš Jungtinių Bibli
jos draugijų. Gorbačiovas ką tik 
buvo pradėjęs savo administraciją 
ir dar nebuvo kalbama apie 
„glasnost" ar „perestroiką" Vi
si buvome gana nervingi, nešio
dami sunkius ir matomus mašin
raščius. Bet, ačiū Dievui, viskas 
gerai pavyko. Taip pat Lietuvoje 
stebuklingai buvo galima pada
ryti dešimt fotokopijų; kaip žino 
ma. tuo metu kopijavimo mašinų 
vartojimas buvo registruotas ir 
ribotas. 

Atvykęs radau kunigą Aliulį, 
redaguojantį a n t r ą pa ta isy tą 
Naujojo Testamento bei Psalmių 
laidą. Turėjo Jurėno Naujojo Tes
tamento vertimą. Burbulio Šven
to Rašto vertimas buvo k i t a s šal
t inis lietuvių kalba. Arkivy sku-
pas Povilonis ir liuteronų vysku
pas Kalvanas sutiko bendrai va
dovauti vertimo komisijai, ne 
tiktai Naujajam Testamentu:, bet 
ir Senajam. Buvo išrinkti evan
gelikų atstovai. J ie sutiko priimti 
Apokrifų knygas. Biblijų draugi
jos pasiūlymas techniškai parem
ti vertimo darbą buvo priimtas. 
Taip prasidėjo šita ekumeninė 
veikla prieš ketverius metus. 

Dr. J a n de Waard, oiandas. re
formatas, ver t imu specialistas, 
sutiko dirbti su lietuvių komisi
ja. Leningrade 1987 metais įvyko 
vertimų konsultacija t a rp dr. Jan 
de Waard ir kunigo Aliulio, dis 
kutuojant t a m t ikras vietas, kur 
dažnai atsiranda k laus imų ir 
problemų, dirbant su tarpkonfe-
siniais vertimais. Dr J a n de 

W a a r 4 dabar veikia Švento Rašto 
reifc*rlliWArmėnijoj ir Gruzijoj. 
Baltijos respublikose jam atsto
vauja k i t a s olandas, dr. Ever t 
Tuyns t r a , kur i s praėjusį lapkri
čio mėnesį lankėsi Lietuvoje. 

Pagal iau kokia šiandien tarp-
koniį*sjnės šven to Rašto laidos 
padėt is Lietuvoje? 

1. Žinome visų pirma, kad pa
taisyta Naujojo Testamento laida 
išėjo 1988 metais . Kol kas jos ne
stokojama. Valdžia leido spaus
dinti 20,000 egzempliorių; visi 
buvo išparduoti per vieną mėne
sį. Naujas t i ražas , 150,000 eg
zempliorių buvo išspausdintas 
Lenkijoje, Austrijos Salzburgo 
vyskupo pastangomis. Kunigas 
Aliulis man pranešė, kad viskas 
pateko į Lietuvą. Taip pat prane
šė, kad 3.000 Naujųjų Testamen
tų buvo padovanota evangeli
kams . 

2. Ver t imo darbas prie Senojo 
Tes tamento dar nebaigtas. Yra 
keletas skaitytojų, tarr- jų evan
g e l i k a i : v y s k u p a s J o n a s 
Ka lvanas ir Albertas Latužis. 
K u n i g a s Domenic V a l e n t i s , 
i talas, kur i s yra hebrajų kalbos 
žinovas, t a ip pat talkina; labai 

įdomu, -;ad gimęs Amerikoje ir 
studijavęs Romoje, susipažino su 
lietuvis s ir gerai išmoko lietuvių 
kalbą. Tekstas dar tu rės būt i 
kalbir.;:.kų peržiūrėtas. Sakoma, 
kad truks penkeri metai , iki š i tas 
vertimas bus spausdinamas. 

3. Lietuvoje yra didelis troški
mas viso Šventojo Rašto. (Ar y r a 
panašus t roškimas ir išeivijoje?) 
Neturėdami naujojo teksto, kata
likai leis valstybinei spaustuvei 
perspausdinti arkivyskupo Skvi
recko Senojo Tes tamento verti
mą 'Nežinau, kiek jų bus išleista, 
nei kada.) Vokietijoje misijos 
įstaiga „Licht im Os ten" žada iš
leisti visą Šventą Raš tą lietuvių 
kaiba: manoma sujungti kunigo 
Burbulio Senojo Testamento va
riantą su kunigo Kaval iausko 
Naujojo Tes t amen to ver t imu 
Girdžiu, kad Lietuvos vyskupų 
konferencija neprieš taraus. Yra 
gandų, kad kit i vert imai bus 
spausdinami Švedijoje ir k i tur . 

4. Jungtinių Biblijos draugijų 
įstaiga žada ir toliau remti šitą 
projektą. Švento Rašto spausdini
mui Lietuvoje dovanos geros rū
šies popierių. Gal išspausdins 
daugiau egzempliorių Vakaruo

se. Jų vienintelė sąlyga y ra , k a d 
galutinis tekstas būtų evangel ikų 
Lietuvoje pa tv i r t in tas . 

Baigsiu su ke le tu a s m e n i š k ų 
pastabų. Pers i tvarkymui pa l ie tus 
Lietuvą, pasidarė lengviau spaus
dinti ir įvežti re l iginio t u r i n i o 
spaudą. Daug k a s s p a u s d i n a 
Šventą Raštą ir siunčia į v isas So
vietų respubl ikas . S u t i n k u su 
Biblijos draugijos a t s tovu, k u r i s 
sako, k a d šiuo m e t u žmonės rūpi
nasi labiau k iekybe , negu koky
be. Perspausdina ir su klaidomis. 
Gaila. T u r ė t u m ė m p a r i n k t i ge
r iausią ir t iks l iaus ią teks tą . 

Džiaugiuos, k a d peržiūrėj imo 
darbas vyksta Lietuvoje. Ta ip 
tur i bū t i . Lietuvių ka lba gyva ir 
keičiasi Lietuvoje, ne čia. Norė
čiau ma ty t i tokį naują Švento 
Rašto leidimą, k u r i s p a t e n k i n t ų 
žmones per a t e inanč ius penkias
dešimt metų a r i lgiau. 

Nežinau, a r t ą naują la idą fak
t iškai bus ga l ima vad in t i tarp-
konfesine. T u r i u vi l t ies , k a d t a ip 
iš t ikrųjų bus . M a n a u , k a d iš 
pradžių Šventas Raš tas b u s išleis
tas Lietuvos vyskupu konferenci
jos vardu, ir k a d evange l ikų 
bendradarbiavimas bus pripažin

sią me tų pavasari sukanka 50 me tų nuo paskutinės Nepriklau 
somoje Lietuvoje Meno mokyklą baigusiųjų jaunųjų dailininkų laidos 
Šios baigusiųjų studentų nuotraukos buvo išspausdintos Lietuvos ži 
nuysf 1940 m. birželio mėn. 8 d. (Nr. 128. psl. 7). Viršutinėje eilėje 
dš kairės): K. Dabregaite. J. Katiliūtė. P Jonaitytė (baigusios tapyba V 

G. Rutauskaitė (skulptūrą). M. J u k n a i t e 'dekoraciją). V. Pazuka i t ė 
• grafiką) Apatinėje eilėje (iš kairės): A. Tenisonienė (tapybą), Br. Uo
gintas (tapybai P Krivickas (keramiką). J. F i r inauskas (grafiką). Vla
das Vijeikis (dekoraciją) ir Alf. Motiejūnas (tapybą). 

tas, ka ip ir anksčiau. Evangelikų 
bendruomenė Lietuvoje yra maža 
ir silpna. Ar j ų būtų daugiau 
negu 35,000 žmonių? Jei taip, ta i 
t ik v ienas nuošimtis tautos. Ne
galime užmerkt i akių Lietuvos 
ku l tū ros ir istorijos preceden
t ams . Visgi l aba i norėčiau ma
tyti tą naują Švento Rašto verti
mą, bendrai išleistą Lietuvos vys
kupų konferencijos ir Jungtinių 
Biblijos draugijų vardu. Galėtų 
išeiti ir su ka ta l ikų bažnytiniu 
leidimu. Tokia tarpkonfesinė lai
da bū tų naud inga visiems. 

Visų pirma b ū t ų naudinga lie
tuvių tautai . Pirmą kartą savo is
torijoje l ietuviai turėtų rankose 
nesektantų, populiaria, sklandžia 
ka lba parašytą , visą Šventą Raš
tą. J i s būtų suprantamas visiems, 
ypač pasauliečiams. Neužmirški
me to iždininko iš Etiopijos. 

Antra , evangelikai turėtų dide
lę naudą. Pa tys jie neturi galimy
bės išleisti savo laidos. Manau, 
kad tarpkonfesinis Šventas Raš
t a s bū tų graž ia i išleistas ir 
nebrangus . Atsiminkime, kad 
evangel ikai reguliariai skaito 
Šventąjį Raštą, ypač savo namuo
se ir šeimose. Je i bus Švento Raš
to leidinių, evangelikai nupirks 
labai daug. K a s dar svarbiau, tai 
žingsnis į didesnį broliškumą. 
Evangelikai ir katalikai skaitytų 
vieną Šventą Raštą. 

Trečias dalykas: toks leidinys 
būtų naudingas ir katalikų bend
ruomenei. Būdami dauguma tau
toje, jie tur i nepaprastą progą iš
reikšt i krikščionišką vienybę pa
gal Antrojo Vatikano susirinki
mo dvasią. O ir mums čia. Vaka
ruose, tokia laida būtų naudinga 
kalbos ir tikėjimo atžvilgiu. 

Kai kas užklaus: „Ką darysi
me su k i t a i s Švento Rašto ver
t imais?" Mums, lietuviams, tai 
yra neįprasta ir nepaprasta prob
lema. Kad visos mūsų problemos 
bū tų tokios! Turėkime tiek verti
mų, kiek a t s i r a s leidėjų! Tie ver
t ima i bus naudingi rimtiems 
Švento Raš to studentams bei se
minar i s t ams . Galėsime palygin
ti įvairius vert imus pamoksluose 
ir pamokose. Bet tegul jie būna 
žinomi k a i p asmeniški veikalai. 
Nenorėčiau, kad pas mus pasiro
dytų ka ta l ikų Šventas Raštas, 
l iuteronų Šventas Raštas, sekmi 
nininkų a rba baptistų Šventieji 
Rašta i . 

Todėl aš balsuočiau už tarpkon-

Monografija apie 
Joną Simoliūną 

(Atkelta iš 2 psl.> 

kultūros klausimų, itin vaisingos 
kūrybinės veiklos 50-mečiu. Tad 
šia proga norėtųsi palinkėti mo
nografijos autoriui geriausios klo
ties darbe ir tvirtos sveikatos, o 
taip pat pareikšti pageidavimą, 
kad savo monografijos t iražo dalį 
jis sutiktų išplatinti tėvynėje, ku
rios labui, būdamas nuo jos toli, 
tiek daug padarė. 

Algimantas Miikinis. Lietuvos Staty
bom ir architektūros mokslinio tyrimo 
instituto urbanistikos sektoriaus ve
dėjas — dr. Jurgio Gimbuto monogra
fijos apie profesorių Joną Simoliūną 
šiame numeryje recenzentas 

fesinę Švento Rašto laida dabar
t ine lietuvių kalba. Kiti vertimai 
bus vertingi ir naudingi. Bet t ik 
toji tarpkonfesinė laida galės mus 
suartinti Kristaus šeimoje. Tik 
prieš keletą metų tikintieji Lietu
voje suprato bendradarbiavimo 
reikalingumą. Tas bendradar
biavimas yra esminis ir svarbus 
šiandien, tu r in t daugiau laisvės, 
taip. kaip bendradarbiavimas bu
vo svarbus anksčiau prie valsty
binio bauginimo, net persekioji
mo. Krikščionys gali nesutart i 
dėl kai kurių Šventojo Rašto aiš
kinimų, bet jei jie yra geros valios 
žmonės, jie gali stovėti bendrai 
an t vieno tikėjimo pamato — 
Šventojo Rašto. Baikime gerai 
pradėtą darbą. 

Pagaliau, vienas klausimas: ar 
nebūtų malonu minėti Jono Bret
kūno keturių šimtų metų sukak 
tuves su šita nauja tarpkonfesinė 
Biblija? 
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