


GYVOJI ATMINTIS 181 Antanas Saulaitis,

AR PAŠAUKTŲJŲ MAŽIAU AR DAUGIAU 184 Lilė Gražulienė

JURGIS MATULAITIS 188 Stasys Yla

KOVOJE UŽ KIEKVIENĄ LIETUVI 193 A. Saulaitis, S.J.

VAKARAS SU AKTORIUM JONU KELEČIUM 196 Nijolė Jankutė

MOTINOS IR TĖVO DŽIAUGSMAI, VARGAI,
RŪPESČIAI 200 Vytautas Kasnis

PLJS IR VLIKO POLITINIS SEMINARAS 202 Rasa Lukoševičiūtė

TINKAMI DRAUGAI MŪSŲ VAIKAMS 205 Danutė Bindokienė

KODĖL TAIP, O NE KITAIP 206 Danutė Bindokienė

TĖVYNĖJE 210 D. ir G. Vakariai

KALBA 213 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR 216 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas Algirdo Grigaičio nuotraukomis. Viršelio nuotr. — Eugenijaus Bū
tėno.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and 
August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th 
Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class 
postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.



RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS 
BIRŽELIS/JUNE 1977 VOLUME XXVIII NO. 6

GYVOJI ATMINTIS

ANTANAS SAULAITIS, S.J.

Ne vienas, perskaitęs Ievos Simonaitytės "Aukštujų Šimonių likimą", 
pastebėjo, kad kaip mazgas šeimos kartų gyvenimą riša senojo tėvo Mato 
Šimonio nešiojamas gyvas žvilgsnis į praeitį kaip vilties paslaptingą šaltinį. 
Sovietų cenzūruotoje laidoje neišspausdintas paskutinis knygos vaizdelis, 
kuriame silpnoji Rožytė, paskutinioji didingų Šimonių palikuonė, išsaugojo 
prosenių tikėjimą šeimos — ir Lietuvos — aušra.

Senasis Šimonis savo vaikus užvesdavo ant kalvos ir liūdesio nusvertu 
pirštu, tikrovės primerktom akim parodo: "Ten", neištardamas jokio kito žo
džio. "Ten", kur priešų iškeltos šeimos namai.

Žmonijos pergyvenimuose ne tik sauso istorinio įvykio, bet ir dabartį 
veikiančio santykio tarp asmenų gyvas prisiminimas gerai pažįstamas. Izra
elitai ligi šios dienos Velykų metu prisimena perėjimą per Raudonąją (ar 
Nendrių) jūrą ne kaip tolimą Mozės laimėjimą, bet kaip nuolatinės galybių 
Dievo globos veiksmingą simbolį, jų pasitikėjimo Viešpačiu ir tauta šaltiniu. 
Krikščionių liturgija, siūlanti iki dvylikos Šv. Rašto skaitymų Velykų išvaka
rėse, privalomai nustato ištrauką apie vandens perskėlimą ir išrinktosios 
tautos išgelbėjimą.

Nors izraelitus nuo įvykio skiria daugiau kaip 3000 metų, jie — ir kiek
vienas krikščionis — gali smulkiai atpasakoti, kaip Dievas savo žmones iš
vedė iš nelaisvės. Pasninku, ypatingomis apeigomis, dykumos valgiais — 
nerauginta duona, karčiom daržovėm — susijungę su anais laikais, iš naujo 
išgyvena ir pergyvena gyvybę teikiantį skaudžios vergijos ir šviesaus iš
laisvinimo prisiminimą.
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Krikščionių kerygmos arba "Gerosios 
naujienos" širdis, seniausioji sistemingai 
kartota Evangelijos dalis dar prieš rašytinį 
Naująjį Testamentą, yra Kristaus kančios ir 
mirties ciklas. Jame visos senoviškumo ir 
stilizuotos formos žymės. Vėliau pridėta 
Jėzaus vaikystė, jo stebuklų ir pamokymų 
atminimai. Švęsdami Kristaus atminimą, 
krikščionys tiki ir jaučia, kad tolimasis įvy
kis paslaptingu būdu atsinaujina, arba kad 
atminimo dalyviai susijungia su tikrove — 
su ypatingu santykiu tarp Dievo ir žmo
gaus, kurį veiksmingu simboliu apeigos iš
reiškia. Eucharistijos — Mišių dalyvis per
gyvena tai, ką pirmosios Viešpaties vaka
rienės ir vakarienių su prisikėlusiu Kristumi 
dalyviai išgyveno — kitaip, bet tikrai.

Žmonijos pergyvenimai brendimo ir 
bendruomenėjimo metu tampa asmens per
gyvenimų forma ir dalis. Prisiminimas yra 
kartu asmeninis, gilus, gyvas — ir būtinas. 
Būtinas iš esmės ir pabrėžtinas savo tikruo
ju turiniu — pačiu išgyvenimu, o ne paša
linėmis smulkmenomis, aplinkybėmis. Ši
monių, izraelitų, krikščionių akys krypsta į 
įvykio esmę — jo reikšmę šios dienos gy
venimo prasmei: kad iš kančios prisikelia 
naujas ir kitoks gyvenimas. Kokie buvo kil
niųjų Šimonių namai, kokio gylio ir pločio 
buvo jūra, kaip atrodė aukštutinis Jeruzalė
je kambarys — nereikšminga (nors vėliau 
įdomu). Esmė, kad "ten", "tada", "taip" 
yra su laiku nesurišti, bet istorijoje ir gyve
nime giliai įspausti pergyvenimai, kurie iš 
naujo įsisąmoninami, kurie pasikartoja tik
rovėje ir apsprendžia šeimos, tautos ir 
bendruomenės ateitį.

Geru kasdieniu pavyzdėliu gali būti sim
bolinis vėliavos uždengimas ar apsukimas 
juodu šydu ar kaspinu. Po mirusiųjų ar žu
vusiųjų pagerbimo, juodoji liūdesio dėmė 
nuimama, nes susirinkusieji ir jų tauta - 
bendruomenė nesustoja, o gyvena tolyn ir 
pirmyn, tęsdami tai, ką vėliava simboliškai 
išreiškia. Prisiminimas suspaudžia širdį, 
kuri toliau viltimi plaka.

Birželio viduryje, Tautos išsklaidymo 
dieną, lietuviai visame pasaulyje seka žmo
nijai taip įgimtas apeigas: sustoja, pažvel

gia tolyn ir savo vaikams parodo: "Ten". 
"Ten", kur tauta naikinta ir naikinama, ten 
ji bus išgelbėta ir prisikels. "Ten", kur vie
ni guldė savo gyvybes, kad kiti gyventų. 
"Ten", kur 1940 metų, ar daug senesnė, ar 
net šios dienos persekiojamųjų auka — ne 
iš šalto įstatymo paliepimo, bet iš gilaus 
išgyvenimo — įpareigoja pažiūrėti, įtikėti, 
išgyventi ir nešti savyje prisikėlimo viltį. 
"Ten", kur nuostabiai išlaikoma tautos gy
vybė neužduso ir neuždus. "Ten", kur vie
nybė ir tarpusavio meilė žadina ir traukia 
lietuvius burtis, laikytis, kurti. "Ten", kur 
didžiausia auka reiškia ne duoti, ne dirbti, 
ne veikti, o ypatingai gerbti kiekvieną lie
tuvį ir ugdyti tarpusavio ryšius. "Ten", kur 
lietuvis nepalūžta prieš priešą ir prieš vi
dinį nevilties grasinantį lūžį. "Ten", kur 
kartų kartos savyje neša paslaptingą gyvy
bę sudėtingo ir palūžusio pasaulio akivaiz
doje. "Ten", kur kaip mitologinis paukštis 
iš pelenų kils naujai gyvybei Lietuva.

Kaip Evangelijos širdis, kartojama skau
džiųjų įvykių vertinga prasmė. Skaudžiųjų 
įvykių minėjimą jungia "ten", "taip", "ta
da" dalyvius su juos atminusiais ypatingu 
veiksmingu būdu, teikiančiu vis naują gy
vybę, nustatančiu santykius tarp asmenų ir 
rodančių gaires rytojui.

Kasmet prisiminti birželio įvykius ir jais 
simbolizuojamą tautos pergyvenimą yra vi
sų pirma tikėti, kad lietuvis lieka lietuviu 
visur ir visada, kad lietuvių tauta turi teisę 
ir nori gyventi visai laisva.

Rusijoje vienas ateistas degino Šv. Raš
tą. Vienas lapas pakilęs nukrito prie jo ko
jų. Sudegusiame lape buvo išlikęs tik vie
nas sakinys: "Dangus ir žemė praeis, bet 
mano žodžiai nepraeis". Tai taip paveikė tą 
ateistą, kad jis atsivertė. Apie tai paskelbė 
naujas Sovietų Sąjungos pogrindžio žurna
las "Vestnik Istiny" (Tikrovės šauklys).

• Vienuolės Romos miesto gatvėse plati
na katalikų laikraščius, nenusileisdamos 
komunistams, kurie tokį platinimo būdą 
naudoja šventadieniais.
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AR PAŠAUKTŲJŲ MAŽIAU AR DAUGIAU
("Laiškų lietuviams" konkurse premijuotas straipsnis) 

LILĖ GRAŽULIENĖ

Dvasiniam gyvenimui Kristus šaukė ir 
tebešaukia mus visus. "Daug pašauktų, bet 
maža išrinktų" — taikytina mums visiems, 
ne tik kunigams ir vienuolėms. Dvasinis gy
venimas nėra tik kelių išrinktųjų privilegija, 
bet mūsų visų išganymo sąlyga. Šv. Pau
lius savo laiškuose apibūdina tikrąjį pašau
kimą: naujoji Dievo karta gyvena bendrą 
pašaukimą, kylantį iš jų krikšto pažadų ir 
sutvirtinimo sakramento. Tuose pačiuose 
laiškuose Paulius pabrėžia, kad Šv. Dvasia 
atskiriems individams duoda specifines do
vanas, kad, jas naudojant, visa Bažnyčia 
būtų skatinama, kad Bažnyčios pasaulinė 
misija būtų efektyviau vykdoma. Šv. Pau
lius kalba apie mokymą, pranašystę, gydy
mą ir t.t. Šios dovanos suponuoja pašauki
mą tarnauti ir pasitarnauti Bažnyčios ribo
se.

Visa tai svarstydami, turime prisiminti, 
kad tos dovanos nesiribojo dvasiškija. Jos 
buvo ir tebėra liejamos ant visų Bažnyčios 
narių. Visi buvo ir tebėra šaukiami tai Die
vo tarnybai.

Mūsų šiandieninė pašaukimų samprata 
suskirsto Bažnyčios narius į: 1. dvasiškiją 
(a. kunigus, b. vienuolius ir vienuoles). 2. 
pasauliečius (a. vedusiuosius, b. viengun
gius). Toks suskirstymas nėra teologinės 
minties pasekmė. Tai yra sociologinis reiš
kinys, kuris įsitvirtino Bažnyčios istorijos 
raidoje. Lengva suprasti, kokiu būdu tai at
sitiko — kodėl Bažnyčia rado reikalą "su
institutinti" daugelį tų Šv. Dvasios dovanų. 
Bažnyčiai plečiantis ir augant, radosi reika
las kaip nors atskirti tikruosius mokytojus, 
pamokslininkus, pranašus, stebukladarius 
nuo tų, kurie siekė suklaidinti. įšventinda
ma ir tuo duodama kunigams oficialų sta
tusą visuomenėje, Bažnyčia rado būdą iš
skirti tikruosius Šv. Dvasios nešėjus nuo 
netikrųjų.

Ilgainiui atsirado žmonių, kurie matė, 
kad jiems skirtoji dovana radosi maldos, 
atgailos ir celibato gyvenime. Čia buvo 
vienuolinio gyvenimo sampratos pradžia, ir 
paskui Bažnyčia tą gyvenimo būdą patvir
tino.

Pamažu visos Šv. Dvasios dovanos ir jų 
darbai liko sutapatinti su kunigystės arba 
vienuolinio gyvenimo pareigomis. Mokymas 
ir pamokslavimas, gydymas — dvasinis, 
psichologinis, bendruomeninis ir net fizinis 
(ligonines steigiant) — liko dvasiškijos luo
mo veiklos sritis.

Skaitydami Bažnyčios istoriją, randam, 
kad viduramžiais pasauliečio rolė tebuvo 
tik priimti dvasiškijos patarnavimus ir jai 
suteikti moralinę bei finansinę paramą. Šv. 
Pauliaus mintis, kad kiekvienas krikščionis 
turi dovanų, kurios turi būti įgyvendinamos 
visos Bažnyčios labui, liko visai pamiršta ar 
interpretuojama visai kitam kontekste. Tuo 
dvasiškija įgijo mistinę aurą, kuri ne visa
da pasitarnavo visos Bažnyčios dvasinei 
naudai.

Jeigu pirmaisiais krikščionybės šimtme
čiais į dvasiškijos gretas stojo tie, kurie ieš
kojo tinkamiausios dirvos Šv. Dvasios dova
nų įgyvendinimui, mūsų laikais yra atsira
dus nuomonė, kad įstojimas į dvasiškijos 
luomą užgarantuoja tų dovanų turėjimą. 
Pasauliečiai šimtmečiais Bažnyčioje neturė
jo reikšmingos rolės. Dėl to atsirado sekma
dieninė krikščionybė, susidedanti iš pasė
dėjimo valandą bažnyčioje, pamokslo iš
klausymo ir aukos įmetimo. Tuo tarpu ku
nigų gretose atsirado vis daugiau gerų ad
ministratorių, mokslininkų, politikų, o ne 
tiek dvasios vadų, jautrių (ne būtinai jaudi
nančių) pamokslininkų ar uždegančių mo
kytojų. O kas aukščiau iškilo hierarchijoje? 
Gerasis administratorius, sumanusis politi
kas.
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Dabar mes skundžiamės pašaukimų su
mažėjimu. Bet man kartais atrodo, ar tai 
nebus Dievo Apvaizdos kelias mus visus 
pastatyti prieš mūsų visų tikrojo pašaukimo 
klausimą? Nebegalim palikti atsakomybės 
už dvasinius dalykus tik kunigams ir vie
nuolėms. Gal mes turime grįžti prie šv. Pau
liaus minties ir klausti, kuriuo būdu mes 
įgyvendiname savo pašaukimą nešti Šv. 
Dvasios dovanas į Bažnyčios bendruome
nę? Klausimo nėra, ar mes pašaukti; klausi
mas tik — kaip pašaukti. Gal tuo būdu dva
siškija (kunigai ir vienuolijos) galės atsipa
laiduoti nuo daug administracinio balasto, 
kuris jų gyvenimą apsunkino ir komplika
vo, ir dabar galės susikoncentruoti prie sie
lovados problemų.

Aš manau, kad kiekviena parapija savo 
bendruomenėje ras tų, kurie apdovanoti 
administraciniais gabumais, kurie eina pro
fesinių patarėjų (counselors) pareigas, ku
rie dešimtmečiais mokytojauja ir t.t. Ko pa
sauliečiai negali padaryti — tai būti savo 
sielos vadais. Iš dvasiškijos dabar laukti
na didesnis gilinimasis į žmogaus dvasios 
pasaulį, į žmogaus ir Dievo santykį moder
naus gyvenimo ribose, ir į ieškojimą efekty
viausių būdų visą bendruomenę tuo dva
sios pasauliu uždegti. Jeigu dabar pasau
lietis yra dažnai abejingas, tai gal todėl, 
kad jam niekas nepajėgė ir gal net nesisten
gė to dvasios pasaulio parodyti — jis neži
no, ko jam trūksta. Pamėgti ir mylėti tai, ko 
nepažįsti, yra neįmanoma.

Praėjo laikas bijoti pasauliečių dalyva
vimo Bažnyčios reikaluose. Reikia ugdyti ir 
skatinti bei auklėti sampratą, kad aktyvus, 
pilnas dalyvavimas Bažnyčios gyvenime 
yra jų nepaneigtino pašaukimo integrali 
dalis. Dvasiškijos pašaukimas vis labiau ir 
labiau koncentruojasi į mokymo, motyvavi
mo, skatinimo ir ugdymo sritis. Techniškuo
sius uždavinius gali sėkmingai vykdyti pa
sauliečiai. Šią mano tezę šiek tiek įrodė 
skirtumas tarp dviejų pažįstamų parapijų, 
prisitaikant kai kuriuos liturginius pakeiti
mus, įvykusius per paskutinį dešimtmetį. 
Yra parapijų, kuriose pasipriešinimas tikrai 
jautėsi didelis, ir dabar išgyvenama nostal

gija "tų senų, gerųjų laikų". Kitose viskas 
ėjosi labai sklandžiai be didelių traumatiš
kų išgyvenimų. Kodėl tas skirtumas? Mano 
pažįstamos parapijos iš išorės mažai kuo 
skiriasi. Parapijų sąstatas panašus, ir gali
ma buvo tikėtis panašių problemų abiejose. 
Skirtumas yra dvasiškiuose, kurie vienoj 
parapijoj su labai dideliu ir herojišku atsi
dėjimu parapijiečius pakeitimams rengė. 
Buvo nuodugniai išanalizuota liturgijos is
torija, teologiniai pagrindai ir tradicijos, ku
riais remtasi pakeitimus darant. Keletą me
tų pamokslais ir mažose grupelėse buvo 
diskutuojama, aiškinama, raginama daly
vauti, pabandyti, susipažinti. Ir visos tos 
pedagoginės pastangos neapvylė: parapi
jiečiai nepasijuto apleisti našlaičiai, kai 
staiga viena ar kita apeiga pakeitė išviršinę 
formą. Jie buvo paruošti matyti giliau, negu 
tik formos paviršių.... ir liko džiaugsminga 
Dievo vaikų bendruomenė.

Jeigu mes visi pašaukti aktyviam dvasi
niam ir krikščioniškam bendruomeniniam 
gyvenimui, tai kaip su kunigų ir vienuolių 
trūkumu? Ar jų tiek reikia, kiek praeityje? 
Šv. Raštą skaitydami, randame, kad ir iš 
pašauktųjų tarpo buvo tie, kuriems buvo 
skirtos ypatingos misijos: Mozė, Joną, Mari
ja, Povilas, apaštalai... Jie buvo apdova
noti ypatingom dovanom įvykdyti ypatin
gas misijas. Kai praėjusiais šimtmečiais ei
linio krikščionio mokslinis pasiruošimas bu
vo minimalus, dvasiškija negalėjo ribotis 
tik žmonių paruošimu sąmoningam sakra
mentiniam gyvenimui. Jų misija reikalavo 
būti bendrais žmonių lavintojais, kultūrinin
kais, auklėtojais. Teko lavinti žmonių protą, 
kad galima būtų prieiti prie jų dvasios. Su 
šio šimtmečio komunikacijos sistemų išpli
timu šią rolę dvasiškija prarado. Dėl to ga
lim daug neliūdėti. Tačiau dvasiškija turi 
atrasti kitą misiją. Aš norėčiau teigti, kad 
šiandieninė misija daug sunkesnė, nors ir 
daug prasmingesnė. Nemokytų žmonių tar
pe veikti mokytojo rolėje buvo daug leng
viau, negu dabar, kai daugelis yra išsi
mokslinę visose srityse, išskiriant dvasinę.

Jeigu mums stinga šiam ypatingam dva
siniam pašaukimui užsiangažavusių, tai gal
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todėl, kad jaunimas nemato pavyzdžių, ku
rie tą ypatingą misiją aktyviai su entuziaz
mu įgyvendintų. Dėl pašaukimų krizės yra 
madoj kaltinti tėvus, lengvą gyvenimą, ma
terializmą. Aš daug neginsiu visų tų ele
mentų; jie visi prisideda. Tačiau aš nero
mantizuosiu praėjusių šimtmečių dvasingu
mo. Žmogus yra materialistas ir egoistas ne 
tik dvidešimtajame amžiuje, bet nuo Adomo 
ir Ievos, Kaino ir Abelio laikų. Ir kad ku
nigų bei vienuolių praeityje buvo daugiau, 
tai dar nieko nepasako apie jų kokybę... 
Juk iš kur atsirado mūsų lietuvių literatū
roje ta scena, kurioj tėvai ragina sūnų eiti 
į kunigus — bus geresnis gyvenimas, vai
keli. Tais laikais kunigai buvo išsimokslinę, 
prestižo apgaubtoje padėtyje, ir ne vienam 
kaimo jaunuoliui tai buvo vienintelis būdas 
atsikabinti nuo plūgo ir žagrės. Ir dažniau
siai tai buvo visai nesąmoninga motyvų 
dalis. Nereikia žiūrėti labai toli. Dr. Salva
tore Maddi ir kun. Luigi M. Rulla Čikagos 
universitete daryta dvylikos metų studija 
rodo, kad dabar, nors mažiau įsijungiančių 
į dvasiškių luomą, jį pasirenkantieji tai da
ro dėl tinkamesnių priežasčių. Kunigų ir 
vienuolių uždaras nuo pasaulio atribotas 
gyvenimas praeity dažnai patraukdavo 
tuos, kurie bijodavo užmegzti jausminį ryšį 
su kitais, kuriuose lytinių klausimų konflik
tai sukeldavo baimę ir kaltės jausmą, bet 
tinkamai nepajėgdavo to konflikto išspręsti. 
Su gyvenimo stiliumi, kuris reikalauja dau
giau bendravimo ir bendradarbiavimo su 
pasauliečiais ir jų problemomis, vienuoly
no ar klebonijos nebegalima naudoti pabė
gimo priemone. Reikia aiškiai pasisakyti ir 
apsispręsti už tą gyvenimą dėl pozityvesnių 
priežasčių.

Nesutinku, kad šių dienų jauni žmonės 
be idealizmo, be dvasinio polėkio, be pasi
šventimo. Kai su jais pabendrauji, pama
tai, kad jie ne mažiau kaip bet kada alks
ta atsakyti į savo pašaukimo klausimą. 
Problema yra, kad nemato savo tiesioginėj 
aplinkoj pavyzdžių, kurie pašaukimo sam
pratą sukristalizuotų Bažnyčios tarnybos 
linkme. Kai aš buvau fuksė-studentė, nebu
vo madoj savanoriškai atsilikusius vaikus

pagloboti ar pamokyti skaityti mokinius, 
kuriems mokytojai laiko pristigdavo. Nebu
vo nei Taikos Korpuso, nei Vista savanorių. 
"Krishna" ir "Moonies" tada jaunuoliui ne
buvo pavojai. Sakykim, kad tai tik mados 
reikalas, bet ta mada eina altruistine-dva
sine kryptim, tad jaunimo kaltinti negalim 
dvasingumo stoka. Aš manau, problema 
yra, kad jaunimo neįtikinam, kad dvasiški
ja turi specifinę, nepamainomą ir žmonijai 
kritišką rolę. Visi mes žinome apie sakra
mentinę kunigo rolę Bažnyčioje, bet to ne
pakanka jaunuolio užangažavimui. Ir man 
tik to iš kunigo nepakanka — jo sakramen
tinė rolė, mano manymu, yra tik absoliutus 
minimumas. Bet juk pasirenka dvasinį luo
mą sakosi duodą daugiau. Nei vaiko, nei 
jauno žmogaus neapgausi..

Man vis stovi atminty pašnekesys su 
jaunimu apie pašaukimus. Vienas mielas, 
puikus jaunuolis pasisakė, kad kunigu ne
norėtų būti. Užklausiau kodėl, "Bet, ponia, 
jų gyvenimas yra toks nuobodus", atsakė 
jis. Kokia tragedija, kad šis tikrai dvasin
gas jaunuolis per savo šešiolika metų te
matęs tik nuobodžius ir nuobodžiaujančius 
kunigus! Kaip jis gali pasirinkti kunigystę, 
jeigu jis nemato modelio, verto pasekimo? 
Niekas nesirenka gyvenimo kelio abstrak
čiai. Turi nuostabią chemijos mokytoją ir 
pradedi studijuoti chemiją. Gal ne mažesnę 
gyslelę turėjai istorijai, bet istorijos moky
tojai būdavo nepasiruošę pamokai, klasėj 
disciplinos nemokėjo palaikyti, ir jausda
vai, jog po pamokų skuba, kad nereikėtų 
bendrauti su mokiniais. Tad istorijos srities 
net nesvarstei, kai rinkaisi studijų šaką. 
Perdaug suprastinta analizė? Gal..., bet 
kiek šimtų kartų tai padėjo nulemti!

Turėčiau patikrinti statistikas, bet mano 
nujautimas sako, kad klauzūruotos vienuo
lijos pašaukimų ne ką mažiau sulaukia ne
gu praeityje. Manyčiau, kad yra taip, nes 
jų paskirtis yra labai aiški ir misija heroiš
ka. Tie, kurie jaučia trauką, aiškiai supran
ta tos misijos reikšmę. Tas pat su visais ki
tais dvasinio luomo pašaukimais. Sunku į
tikinti jaunuolį ar jaunuolę, kad suteikiama 
pagalba žmonijai, gydant ligotus, jeigu vie-



nuoliai yra tik administratoriai, kurie ser
gančių žmonių niekad nemato. Kai katalikų 
ligoninėj 4 kartus gulėjau, laukdama vaikų, 
vienuolė atėjo tik vieną kartą aplankyti. 
Pasijutau lyg viduramžiuos, kai labai drau
giškai paaiškino, kad paprastai seselės ne
skiriamos gimdančiųjų ar gimdžiusiųjų sky
riuje. Nedrįsau paklausti kodėl: vaikais gi 
neapsikrėsi, o taip bijoti bet kokios vedybi
nio gyvenimo apraiškos atrodė tiesiog pa
tologiškai nesveika. Tuo tarpu vienu atve
ju mano kambaryje buvo jaunutė netekėju
si motina, kuri per dienas ir naktis verkė, 
bandydama apsispręsti, ar atiduoti nuosta
baus grožio mergytę, nes kelias savaites 
prieš vedybas jos sužadėtinis žuvo moto
ciklo nelaimėje, ir ji liko viena... Verkda
ma drauge su ja, aš vis galvodavau, kodėl 
čia nėra nė vieno žmogaus, kuris atstovau
tų Viešpaties paguodai ir gailestingumui. .. 
Jai nereikėjo pamokslų... reikėjo Dievo 
žmogaus, kuris tai airei jaunuolei sakytų 
jau vien savo buvimu, kad mes niekad ne
sam vieni. Bet aplink mus sukosi nepaten
kintos slaugės, nes dirbo už mažesnį atly
ginimą, negu kitose ligoninėse, nes seserys 
iš jų tikėjosi pasiaukojimo... Koks keistas 
vertybių sumaišymas! Heroizmo galim 
laukti tik iš savęs — ne iš tų, kuriuos sam
dom, ypač jei prasilenkiam su socialiniu 
teisingumu.

Tuo tarpu Motinos Teresės iš Calcutta 
vienuolijoj pašaukimų skaičius auga. Jų 
darbas yra konkretus ir aiškus, užtai ape
liuoja į jaunuolio giliausius idealizmo jaus
mus. Ir visos vienuolijos, kol neatras savo 
gyvybinės paskirties, tol merdės. Kol jos ri
bosis tuo, ką pasauliečiai patys gali atlikti 
(ir kartais dar geriau), tol narių skaičius 
mažės.

Neseniai teko girdėti vieną vienuolį "re
krutuojant". Skaudu buvo klausyti. Kalbėjo, 
kiek daug ir kokių didelių pastatų vienuoli
ja turi, kiek žmonių juos aplanko ir t.t. Kūrė
si vaizdas tuščio, nuobodaus gyvenimo su 
užsiėmimu, bet, deja, be misijos. Jaunuolį - 
idealistą, kurio laukia dvasiškija, gali pa
traukti tik aiški heroiška misija. (Ir jos dirb
tiniu būdu nepagaminsime).

Misijoms sričių turime daug. Pastoraci
nė psichologija, į kurią tiek mažai dėmesio 
kreipia mūsų lietuviškoji dvasiškija; lietu
viškas kateketinis darbas, ne tik paruošiant 
medžiagą, bet ruošiant mokytojus; "gastro
liavimas" su specialiai paruoštomis reko
lekcijomis; padėjimas organizuoti charis
matikų grupes; lietuvių tarpe "marriage en
counter" sąjūdžio ugdymas; pabėgusių, ne
laimingų vaikų globa... Pagaliau apleista, 
voratinkliais apkerpėjusi sielovada: parapi
jose, organizacijose, pavieniuose santykiuo
se su pasauliečiais. Slaugymo srity kon
centravimasis į tas sritis, kurios mažiausia 
prieinamos pasauliečiams: slaugymas vė
žio ligonių "hospice" principu... Pasiūly
mas gal nepelningas, bet kokia didelė čia 
yra spraga, tarnaujant sergantiesiems!

Daugumas tų pasiūlymų reikalauja vie
nuolijų atsiplėšimo nuo vienos vietos ir iš
ėjimo į žmones. Yra beprasmis dalykas būti 
įsikūrus ten, kur nėra žmonių, kuriems pa
tarnavimas yra reikalingiausias. Vienuoli
joms reikia pradėti rizikuoti savimi. Praei
tyje pasitaikydavo, kad ne žmonių gerovė 
apspręsdavo vienuolijos kryptį, bet vienuo
lijos. Jeigu vienuolė globoja našlaičius, ne
buvo klausiama, ar ji tinkamai ugdo vaikų 
jausminį vystymąsi, bet ar ji prie jų nepri
siriša (šiuo atveju ją reikdavo iškelti). Toks 
dvasinis šykštumas pakirto kelią ne vienam 
projektui, kuris verkte verkė krikščioniško 
jautrumo ir meilės. Pirmieji krikščionys ne
buvo šalti bejausmiai žmonės. Taboro kal
ne Petras džiaugėsi, o Kristų išdavęs, verkė. 
Paulius rašė su uždegančiu entuziazmu. Tai 
įjungimas žmogiškųjų jausmų į pašaukimo 
vykdymą. Dvasiškija egzistuoja ne sau, nes 
mes nė vienas nesame atleisti nuo dvasinio 
pašaukimo. Dvasiškija egzistuoja tik patar
navimui Mistinio Kristaus Kūno ir visos 
žmonijos nariams ten, kur jie sau padėti ne
gali ir nepajėgia. Tiek, kiek ta misija yra 
vykdoma, dvasiškija yra nepamainoma ir 
būtina; kiek ji tos misijos neranda ar ne
vykdo, tiek ji Bažnyčios rolę tik išeikvoja.

Dilema yra labai įdomi. Jeigu kalba apie 
pašaukimus vienuole ar kunigu nebuvęs, 
galima apkaltinti, kad nesupranta padėties
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JURGIS MATULAITIS
(Žodis, minint arkiv. J. Matulaitį Clevelande š.m. kovo 27 d.) 

STASYS YLA

Jei ateitų šiandien jis į mūsų tarpą, pa
justume kažkokią giedrią ramybę, dvelkian
čią iš jo asmens. "Ar atsimeni jo akis, — 
klausė draugas, sutiktas Čikagoje po Matu
laičio minėjimo š.m. sausio pabaigoj. — Ar 
atsimeni, kai matėm jį prieš 52 metus Kau
ne?" Iš tikro, tos akys atrodė kažkokia gi
luma ir ramybė, žvelgianti iš po aukštos 
kaktos. Tada, kai jį matėm, buvo 54-rių 
amžiaus metų.

Eugenijus Jarra, vėliau Oxfordo univer
siteto profesorius Anglijoj, sutiko jį jaunes
nį — 35-rių metų. Iš pirmo žvilgsnio, iš pir
mų žodžių, rašo, pajutęs, kad tas žmogus 
turi savyje kažką nepaprasta.

Jo nuotraukos iš dar jaunesnio amžiaus 
rodo jį pakelta galva, tiesiu-drąsiu žvilgs
niu, rimtu veidu — tikra vado povyza, pri
menančia prel. Krupavičių ar vysk. Palta
roką. Ar jis buvo vadas? Didelio masto, bet 
skirtingas — tylus, kuklus, visiškai išjungęs 
savąjį "aš". Tą savęs išjungimą ypatingai 
pabrėžia jo kursinis draugas Varšuvoj, Pet-

ir nežino, ką kalba. O jei kalbąs dvasiškąjį 
luomą yra palikęs, tai galima prileisti, kad 
kartėlis, apsivylimas ar net paprastas pa
vydas nuspalvina jo ar jos nuomones. (Jei 
būtų dvasiniam pašaukimui tikęs, tai jame 
tebebūtų, o netikėlių nuomonės visi žinom, 
ko vertos.) Kadangi logiškos išeities iš šios 
nelogiškos situacijos nėra, aš visgi rizikuo
ju užsitarnauti bent vieną iš tų apkaltinimų. 
Dvasiškija, kuri turėtų būti mūsų kelrodis į 
amžinąjį gyvenimą, aš labai gerbiu. Ir tik 
iš labai didelio rūpesčio ir meilės drįsau 
rašyti tai, kas mano širdį taip ilgai slėgė. 
Norėčiau raginti visus gilinti savo dvasinį 
gyvenimą ir ieškoti savo vaikams pavyz
džių, kurie juos trauktų į dvasiškijos luomą 
įsijungti, o jei ne, tai bent juos pažadintų 
dvasinio gyvenimo patobulinimui.

rapily ir Friburge — vysk. Henrikas Przez- 
dzieckis (Arkiv. Jurgis Matulevičius, 1933, 
101, trmp. AJM).

Jis buvo idėjinis-dvasinis vadas, ne or
ganizacinis technikas. Veikimo būdas ne 
solistinis, o sąjūdinis, sūkurinis, įkvepiant, 
įtraukiant kitus, įbanguojant veiklos ratus. 
Tai retas vado tipas mūsų istorijoj, neskai
tant Valančiaus ir Giedraičio. Tokie vadai 
neiškyla greit paviršiun ir nepasidaro pla
čiau žinomi. Ilgą laiką Matulaitis buvo lyg 
nepastebėtas mūsų tautoj — gal ir dėl to, 
kad ilgokai išbuvo svetur. Anksčiau jį pa
žino Varšuva, Petrapilis, Friburgas, Roma, 
negu mūsų Seinai, Kaunas ir Vilnius.

ŠAKNYS SAVOJ ŽEMĖJ

Ne svetur, o savoj žemėj susikaupė stip
riausi jo pergyvenimai ir trapiausios patir
tys. Savoj šeimoj ir savam Lūginės kaime, 
kur gimė ir brendo ligi 18-kos metų. Ir Ma
rijampolės gimnazijoj, kurią su apylinkės 
ūkininkaičiais lankė penketą metų. Ir toj 
baltųjų marijonų parapijoj, kur godus jau
nuolis klausėsi gerų pamokslininkų lietu
viškojo žodžio. Tą žodį jis išlaikė gyvą visą 
gyvenimą ir vis dailino, ir nemaišė su sve
timom kalbom, kurių mokėjo bene aštuone
tą. Juo ilgiau svetur buvo, juo dažniau grįž
davo mintimis ten, "kur bėga Šešupė".

Maironis dar nebuvo parašęs šios dai
nos, kai jis, vaikas, braidė tą upę, prate
kančią pro gimtinės sodą. Šeimoj buvo pa
grandinukas, aštuntas vaikas, penktasis sū
nus, labiausiai mylimas motinos Matulytės 
ir tėvo Andriaus Matulaičių. Kai lietuviškoji 
"Aušra" pasirodė Prūsuose, jam buvo 12 
metų. Prieš tai užgeso jam dvi brangios 
saulės: tėvo, kai buvo 5 metukų, ir motinos, 
kai ėjo 10-tuosius.

Mokyklą pradėjo lankyti 9-rių metų. Ei
davo kasdien pėsčias 5 kilometrus į Mari
jampolę ir vėl grįždavo. Buvo 11-kos, kai
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įsimetė jam į koją skausmas, ir niekas ne
žinojo, kad tai kaulų džiovos pradžia. Bro
lis Andrius, Maskvos univ. studentas, par
vykęs atostogų, nustebo, kad Jurgutis, dar 
nebaigęs pr. mokyklos, taip viskuo domisi, 
ir parengė jį į I gimnazijos klasę.

Ir lankė tas klases vėl iš namų, o grįžęs 
talkindavo prie įvairių lauko darbų broliui 
Jonui, ūkio paveldėtojui. Ūkis buvo nema
žas, 32 hektarų, tad darbo nestigo, o brolis 
buvo truputį šykštus, reiklus ir neužjauslus.

Koja negerėjo — turėdavo dėl jos pra
leisti pamokas, kartais keletą dienų. Bai
giant penktą klasę, darėsi invalidas ir, kai 
ją baigė. Jonas nebeleido mokytis toliau, — 
nebūsią iš to naudos. Dvejus metus paliko 
ūkyje ir dirbo, kiek pajėgdamas. Dirbo ligi 
pasirodė Lūginėje pusbrolis Matulaitis, mo
kytojas Lenkijoj, Kelcų mieste, ir pasikalbė
jęs pasiūlė jam važiuoti pas jį. Ten parūpi
no gydytoją ir sudarė sąlygas mokytis pri
vačiai.

STUDIJOS SVETUR

Jurgis buvo jau 20 metų vyras, kai apsi
sprendė stoti į kunigų seminariją Kelcuose. 
Po dvejų metų rusai seminariją uždarė, pro
fesorius ir dalį klierikų išvežė į Rusiją ir iš
skirstė po kalėjimus. Likusieji ieškojo kitų 
seminarijų, ir Jurgis atsidūrė Varšuvoj. "Nuo 
pirmos susipažinimo valandos, — rašo kur
sinis Henrikas Przezdzieckis, — mes pasiju
tome pagauti didelės jo inteligencijos, ne
paprastų gabumų ir dvasinio kilnumo. Tuo
jau jis laimėjo mūsų tarpe pirmąją vietą. 
Tylus, nepaprastai darbštus, draugiškas, 
degąs Dievo meile, patraukė jis mūsų šir
dis. Mes žinojom, kad jis lietuvis: gerbėm 
jo jausmus, jis gerbė mūsų" (t.p.).

Iš Varšuvos buvo pasiųstas į Petrapilio 
teologinę akademiją. Čia rado lietuvių stu
dentų ir profesorių — Jaunių, Baltušį, Mai
ronį. Pradėjo rašinėti į slaptą lietuvių spau
dą. Baigė akademiją magistru, daugiau nei 
aukščiausiais laipsniais. Po metų pertrau
kos, padirbėjęs parapijoj, išvyko į Šveica
rijos Friburgą ir įsigijo doktoratą vėl aukš
čiausiu pažymiu. Grįžęs į Kelcus, profeso
riavo kunigų seminarijoj.

Jau Šveicarijoj buvo jam operuota koja 
ir ranka dėl kaulų džiovos. Gydytojas įspė
jo, kad liga gali atsinaujinti ir atsinaujino 
antraisiais profesoriavimo metais. Ieškoda
mas pagalbos, važinėjo į Varšuvą, ir vieną 
sykį grįžo apkaustytas geležimis. Kai klasėj 
vaikščiojo, geležis žvangėjo. Kai laikė mi
šias, ostiją galėjo pakelti tik viena ranka. 
Sveikatai negerėjant, išvyko ilgesniam lai
kui ir atsidūrė Varšuvoje, vargšų ligoninėje, 
nes neturėjo pinigų. Apie tai netikėtai suži
nojo slapta vienuolė grafaitė Platerytė ir, 
jį aplankiusi, atpažino kažkur matytą vei
dą. Pasirodo, jis, klierikas, lankydavo savo 
dėdę, motinos brolį kun. Feliksą Matulį, dir
busį vienoj lenkų parapijoj, kur grafaitė tu
rėjo ūkį ir išlaikė žemės ūkio mokyklą.

Platerytė paėmė jį savo globon, apgy
vendino mergaičių gimnazijoj, kurią pati 
įsteigė, pristatė gydytoją ir tol rūpinosi, kol 
jis pradėjo atsigauti. Norėdamas jai atsily
ginti, Matulaitis ėmė dėstyti religiją toje 
gimnazijoje, dviejų vyrų atvedamas į klasę. 
Dėstė taip įdomiai, kad ateidavo klausytis 
net mokytojai.

IŠKILĘS SVETUR SOCIOLOGAS

Platerytė vesdavo pas Matulaitį įtakin
gus savo pažįstamus, o šie diskutavo su juo 
naują padėtį, kuri iškilo su 1905 m. revoliu
cija. Niekas nežinojo, ką reikia daryti, o 
Matulaitis siūlė nelaukiant pradėti pozityvų 
socialinių reformų žygį. Tam reikėjo sąjū
džio, ir jis pamažu jį įbangavo, suorgani
zuodamas paskaitų ciklus ir socialinius kur
sus; telkė katalikus studentus ir darbinin
kus, pats ėmėsi redaguot darbininkams sa
vaitraštį. Dėl šios veiklos sukėlė reakciją iš 
konservatyvių katalikų. Buvo skundžiamas 
kurijai, net Romai Bažnyčios priešu, libera
lu, socialistu.

Nežiūrint skundų, Petrapilio akademija 
pakvietė jį sociologijos profesoriumi. Štai 
prof. B. Česnio, buvusio Kauno univ. pro
rektoriaus, tada Matulaičio studento, liudi
jimas: "Visus žavėjo, — rašo jis, — jo žinių 
gausumas ir dėstymo metodingumas. O la
biausiai stebino ypatingas proto aiškumas. 
Ir pirmiau, ir paskui man teko klausytis
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daug šaunių profesorių, bet tokio minties 
aiškumo, koks spindėjo prof. Matulevičiaus 
kalbose, kitur, rodos, neteko rasti" (AJM, 
108-109).

Antraisiais metais, šalia dėstymo, buvo 
pakviestas akademijos dvasios tėvu, o po 
trejų metų paskirtas akademijos vicerekto
riumi einančiu ir rektoriaus pareigas. Pasi
darė nepakeičiamas dėstytojas, auklėtojas, 
administratorius, ir buvo didelė staigmena, 
kad po ketverių metų jis atsisakė šių pa
reigų ir dingo.

MOJASI ATKURTI, KAS SUNAIKINTA

Atsidūrė Šveicarijos Friburge su mažu 
būriu jaunų vyrų — lietuvių ir lenkų. Uni
versitetas nežinojo, kokia čia grupė. Ar ne
bus kokie sektantai ar modernistai? Bet 
apie tai žinojo Roma, kad Matulaitis čia 
įkūręs naujokyną ir, saugumo dėlei, pasi
traukęs nuo rusų.

Matulaitis metėsi į naują darbo sritį, me
keno Lietuvoj neplanuotą ir nesvajotą, bū
tent: atkurti rusų naikinamas vienuolijas. 
Kodėl ir kaip jis priėjo prie tos minties, 
sunku pasakyti. Genialus žmogus ir toks 
tylus vadas, koks jis buvo, šį reikalą neabe
jotinai buvo gerai išmąstęs ir labai tvirtai, 
neperkalbamai apsisprendęs jį vykdyti.

Iš Šveicarijos buvo nuvykęs į Romą vie
nuolijos reikalais. Ten jam buvo pasiūlyta 
labai atsakinga pareiga Vatikano įstaigoje. 
Jis atsisakė siūlomos garbės (būtų tapęs vys
kupu, o vėliau gal ir kardinolu). Grįžo prie 
savo mažojo būrio ir dirbo ligi 1913 metų. 
Tada išsiruošė trumpam į Ameriką, vežda
mas su savim du paruoštus naujus vienuo
lijos lietuvius kunigus, kuriuos įkurdino Či
kagoje. Iš tų dviejų išaugo mums žinomas 
marijonų centras ir visa lietuvių marijonų 
provincija.

I Pasaulinis karas pagavo jį pakeliui iš 
Lietuvos į Friburgą ir uždarė Varšuvoje tre
jetą su puse metų. Per tą laiką atkūrė len
kus marijonus, sutvarkė jų centrą Bielia
nuose, įsteigė du našlaitynus ir Varšuvos 
lietuviams parūpino lietuvį marijoną kuni
gą.
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SOSTINĖS GANYTOJAS

Grįžo į Lietuvą dar esant vokiečių oku
pacijai — 1918 m. kovo 1 dieną. Skubėjo 
tvarkyti marijonų reikalus Marijampolėje, 
įsteigė Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų 
vienuoliją (Lietuvoje ji buvo vadinama 
"Vargdienių seserys") ir, pačiame darbo 
įsibėgėjime, užkrito jį žinia, kad esąs kan
didatas į Vilniaus vyskupus. Jis žinojo, kas 
yra Vilnius, ir kad ten, jo žodžiais, nė pats 
angelas visų nepatenkins. Gynėsi šios naš
tos. Rašė į visas puses, pats važiavo į Muen
cheną pas nuncijų Pacelli, prašė sulaikyti 
jo kandidatūrą. Ir vis dėlto neapsigynė. 
Lietuvos Tarybos atstovams, maldaujan
tiems sutikti, pasakė: "Jei Lietuvai reikia 
mano aukos, aš neatsisakau. Bet žinokite, 
kad jūs mane siunčiate į pražūtį. Pavojaus 
aš nebijau ir savo asmens nebranginu, man 
tik baugu, kad aš save paaukosiu ir nieko 
negalėsiu padaryti".

1918 m. gruodžio 8 dieną, jis jau buvo 
įvestas į Vilniaus vyskupo sostą. Vilniaus 
kapitula to nenorėjo. Dalis kunigų buvo pu
siau patenkinti, kita dalis priešinosi. Vienas 
kunigas pareiškė: "Su Matulaičiu bus 
mums sunku — per daug taktiškas. Jo ne
įvelsim į pinkles ir neišgraušim". O vis dėl
to išgraužė. Per septynerius metus jis buvo 
provokuojamas, šmeižiamas, grasinamas. 
Buvo siunčiami skundai į Romą. Kartą jis, 
nuvykęs pas popiežių atlikti įprastinio ra
porto, išgirdo iš sekretoriaus, kad tų skundų 
daug, bet jie nepagrįsti. Pijus XI jam ir pa
sakė: "Viena kaltė vis dėlto pagrįsta — esi 
lietuvis".

1925 m. Matulaitis pats atsisako Vil
niaus ganytojo pareigų, bet popiežius jį pa
skiria naujom — siunčia į Kauną steigti 
bažnytinės provincijos ir paruošti konkor
dato. Atvyksta jis tėvynėn tituliniu arkivys
kupu ir randa labai nepalankias politines 
nuotaikas Vatikanui. Kada nors bus mums 
atskleista toji medžiaga ir matysime, kiek 
nemalonumų jis turėjo, kol savo uždavinį 
atliko. Dar spėjo aplankyti Amerikoje (1926 
m.) daugelį lietuviškų kolonijų ir, grįžęs į 
Kauną, beruošdamas konkordatą su Šven



tuoju Sostu, mirė po pavėluotos apendicito 
operacijos.

ŠAKOTAS IR SUSIDERINĘS

Štai to mūsų šiandien gerbiamo žmo
gaus labai trumpas, labai schematiškas 56- 
rių pragyventų metų vaizdas. Kunigu jis 
buvo tapęs 27-rių metų, galutinai mokslus 
baigė Šveicarijoje 31-rių metų. Taigi tikram 
darbui jam buvo likę tik 25 metai. Kas ir 
kiek per tuos metus padaryta, sunku kol 
kas pasverti. Vatikane yra keliolikos stam
bių tomų medžiaga, surinkta jo beatifikaci
jos proga. Gal kada istorikai galės iš jos 
mums parengti tikrąją apyskaitą. Bet at
kreipkim dėmesį į jo veiklos sritis, į tą ne
paprastai šakotą darbų plotą ir kartu suge
bėjimą derinti.

Tik paskaičiuokim tas veiklos sritis: 1. 
socialinė ir labdarinė; 2. akademinė — pro
fesoriavo šešetą metų; 3. pedagoginė-ugdo
moji — mokyklose ir marijonų naujokyne 
apie 12 metų iš viso; 4. sielovadinė — vika
ravo Lenkijoj metus ir Šveicarijoj, šalia stu
dijų, trejus metus, ir kur tik buvo, sakė pa
mokslus ir vedė rekolekcijas; 5. organizaci
nė — kūrė darbininkų sąjūdžius Varšuvoj, 
Petrapily, Vilniuje; perorganizavo marijo
nus, įkvėpė naujus visuomeninius sąjūdžius, 
tikslino senus; 6. speciali misija — atkūrė 
vienuolijas, kitas performavo pagal naujų 
laikų reikalavimus; 7. administracinė — vi
cerektoriavo Petrapily ir tvarkė vyskupi
jos reikalus Vilniuje iš viso 8 metus; 8. dip
lomatinė — popiežiaus pasiuntinys kurti 
Lietuvoj bažnytinę provinciją ir paruošti 
konkordatą.

Sunku tas sritis išskirti. Kai kurios dau
giau prasišauna — sakysim, socialinė veik
la. Matulaitis buvo išgarsėjęs sociologas — 
ne vien tuo, kad buvo geras šios srities ži
novas, bet ypač tuo, kad buvo labai pažan
gus ir drąsus siūlomomis reformomis. O to
ji pažanga ir drąsa, pasak vysk. Būčio, kilo 
iš to, kad gerai žinojo ribas. Kaip toli kata
likų principai leidžia eiti. Tuos principus jis 
įsisavino teologijos studijose, — buvo gi 
stipriausias teologas to meto lietuvių ir len
kų tarpe. Ta reta kombinacija sociologo su

teologu padariusi jį pažangiu socialiniu re
formistu.

Kita sritis, kur jis pasirodė nepralenkia
mas, buvo dvasinio gyvenimo — asketikos 
sritis. Prel. Juozas Laukaitis, viename laiške 
vysk. Karevičiui, jį šia prasme vadina vie
ninteliu Lietuvoje. Tokiu jį laikė ir lenkai.

VIENAS IŠ PENETRISTŲ

Dar vienas šio žmogaus bruožas, kurį 
jau Friburge studijų metu pastebėjo kan. A. 
Sabaliauskas (mūsų rašytojas "Žalia Rū
ta"): "Jau tada, — rašo, — aiškėjo kun. Jur
gio dydis, lyg nujautimas to, kad tas žmo
gus netilps vienoj tautoj, vienoj valstybėj" 
(AJM, 104). Matulaičio veikla išsiskleidė ke
liuose kraštuose: per jo atkurtus marijonus 
šešiuose kraštuose, o kitokia veikla trijuose: 
Lietuvoj, Lenkijoj ir Rusijoj. Ta prasme jis 
priklausė prie lietuviškųjų proveržininkų 
(penetristų), kurie ne tik kaupė iš pasaulio 
intelektualinius bei dvasinius turtus sau ir 
savo tautai, bet išėjo dalinti tai, kas mūsų 
tautoj buvo sukaupta. Šio tipo mūsų tautie
čius, prie kurių priklauso Baltrušaitis, Vy
dūnas, Čiurlionis, mums dar sunku supras
ti. Mes daugumas tebeesame separatistai
— atsiribojėliai: bijome prarasti save, eida
mi pas svetimuosius. Jaučiamės lyg neiš
augę, kad galėtume duoti kitiems, nepra
randant kas sava. Mums tuoj iškyla klausi
mas: koks aš tada būsiu lietuvis?

Šis klausimas dažnai buvo keliamas ir 
dėl Matulaičio: kurgi jis stovi kaip lietuvis? 
"Manau, kad Lietuvos nenuskriausiu, bet 
dar jai pasitarnausiu", — rašė savo broliui 
iš Šveicarijos (1913.VI.20, Užrašai, 128) O 
kun. dr. Jonui Totoraičiui aiškina laiške dar 
plačiau: "Aš pats, žinoma, labiausiai myliu 
savo tautos žmones, lietuvius, ir visuomet 
troškau ir trokštu šiuo tuo saviesiems būti 
naudingas. Jokios ypatingos lenkų meilės 
nejaučiu: man tiek lenkas, tiek rusas, tiek 
vokietis; pasitaikius progai, visiems lygiai 
tarnauju ir prireikus taip pat meiliai kalbu 
rusiškai, vokiškai, kaip ir lenkiškai... Mano 
širdžiai visi lygūs, o artimieji tie, kuriuose 
daugiau matau Kristaus dvasios. Seniau la
bai nepakęsdavau žydų. Buvo laikas, kad
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nepakęsdvau rusų ir lenkų. Bet Dievas ap
švietė mane... Supratau, kad tai nesutinka 
su Kristaus mokslu... Nuo to laiko, dėkui 
Dievui, nusikračiau visokiais prietarais, ne
apykantomis" (Užrašai, 112).

KRISTINIS HUMANISTAS

Su dr. A. Kuču, kuris ruošia didesnę Ma
tulaičio monografiją, neseniai svarstėme, 
koks būdingiausias Matulaičio bruožas. 
Daktarui atrodė, gal socialinis. Man gi pa
tiko vieno autoriaus pastebėjimas, kad Ma
tulaitis buvęs didelis humanistas ir toleran
tas. Radom tokį suvestinį atsakymą: jis so
cialus humanistas, nuspalvintas kristinės 
žmogaus meilės. Tai patvirtina jo paties 
vienas laiškas, rašytas 1913 metais.

"Jis [Kristus] niekad nesiliovė žmonių 
mylėjęs ir jiems tarnavęs... Iš visų žmonių, 
tur būt, tik vienas Viešpats Jėzus pilnai su
vienijo žmonių pažinimą ir meilę. Jis tik vie
nas pažinojo žmones iki pačiam dugnui — 
visas jų tamsias puses.... ir niekad nesilio
vė jų mylėjęs... Mes paprastai elgiamės 
priešingai: net ir dorą žmogų pažinę ar
čiau, pamatę jo silpnas puses, pradedam 
atšalti..., o ką jau kalbėti apie tuos, kurie 
mus įžeidžia, užgauna" (Užrašai, 124). Vie
nam lenkui jis rašė: "Ne tie yra šventieji, 
kuriuos žmonės myli, bet tie, kurie patys 
myli žmones".

Šioje srityje, man rodos, jis buvo pasie
kęs aukščiausią laipsnį. Jis mokėjo mylėti 
visus ir išlaikyti ramybę net tokiais atve
jais, kai jam, sakysim, Vilniuje buvo daro
mos labai niekšingos pinklės bei klastos. 
Čia jo humanizmas jau tampa šventojo he
roizmu.

DU KLAUSIMAI

Baigiant, norėtųsi mielųjų klausytojų 
paklausti: ko gi čia iš tikrųjų susirinkome? 
Ar tik pagerbti iškilesnį tautietį? Ar gal pa
siruošti jo artėjančiam triumfui, kai jo pa
veikslus ar statulas galėsim kelti į altorių? 
Juk jo dorybių procesas jau yra baigtas. 
Sekantis žingsnis — pati beatifikacija, pa
skelbimas palaimintuoju. Po 373 metų, t.y. 
po karalaičio Kazimiero pripažinimo šven

tuoju, tai bus antras istorinis įvykis, kurio 
liudininkais turėtume būti mes patys. Ar 
tam įvykiui ruošiamės? Ar ką nors darome 
jį pagreitinti?

Yra viena formali kliūtis beatifikacijai: 
reikia bent vieno stebuklo per jo užtarimą. 
Medžiaga vienam stebuklui buvo gauta iš 
Lietuvos, bet daktarų nepatvirtinta, nes jie 
ten negali duoti parašo tokiam dalykui. Ar 
mes negalėtume išmelsti stebuklo? Rodos, 
turim tikėjimo ir nesam mažesni maldinin
kai už kitus. Jei šito negalim, tai bent pra
šykime popiežių, kad dispensuotų nuo ste
buklo ir pagreitintų mums ir mūsų kovojan
čiai tautai šį laukiamą įvykį. Bet darykim 
tai sutelktiniu būdu, įbanguokim savo lie
tuviškąją visuomenę.

Antras klausimas būtų šis: ko mes la
biau norėtume — ar kad Matulaitis grei
čiau įžengtų į altorių, ar kad būtų intensy
viau vykdoma jo misija mūsų tautoje pa
gal jo šūkį? "Mano šūkis, — rašė jis, — vi
sur įnešti Dievo dvasią. Ją gaivinti, kad ne
išsektų, neišblėstų, nesusilpnėtų... Mūsų 
uždavinys tobulintis ir tobulinti... Gyventi 
sąmoningu antprigimtiniu gyvenimu... Tu
rime eiti... kur Dievo dvasia mus veda. 
Dvasios nė pančiais niekas nesurakins, nė 
kalėjime neužkals, nė ištrėmime nesulaikys. 
Ji išsiverš iš visur, pro visus prasimuš" (Už
rašai, 9, 19, 11, 24).

Tokia dvasia dabar ryškėja Lietuvoje. 
Ryškėja neabejotinu heroizmu, kaip rodo 
Nijolės Sadūnaitės ir kitų pavyzdžiai. Kai 
skaitai Matulaičio dienoraščius ir lygini su 
Kronikos įvykiais, rodos, jauti labai artimą 
dvasinį ryšį — lyg jis ten būtų jų kovos 
įkvėpėjas ir vadas. O kaipgi čia: ar mūsų 
dvasia žėri, dega, o gal blėsta ir stingsta?

• Arti 3.009 negimusių kūdikių kasdien 
nužudoma JAV-se: daugiau negu milijoną 
per metus.

• Misijose darbuojasi 7.010 JAV kunigų, 
vienuolių ir pasauliečių katalikų; iš jų 3.001
— Lotynų Amerikoje. Kanada turi 4.000 mi
sijonierių, kurių 1.780 dirba Lotynų Ameri
koje. Misijose darbuojasi net 17.603 ispanų 
tautybės misijonieriai ir 15.700 italai.
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KOVOJE UŽ KIEKVIENĄ LIETUVI

A. SAULAITIS, S.J.

Nestebėtina, kad lietuvių imigracijos 
kraštuose nepavyksta suartėti pokariniams 
lietuviams su ankstyvesnių imigracijų lie
tuviais ir jų palikuonimis. Naujajame Testa
mente (Apaštalų darbų knygoje) atpasako
tas ginčas tarp vietinių žydų ir graikiškai 
kalbančių žydų, gyvenančių išeivijoje. Vė
lesnė imigracija linkusi save laikyti tikres
niais tautiečiais, nes jos ryšiai su kraštu 
naujesni. Tik metai sulygina imigracijų 
kartas, tad šiandien kelintos kartos lietuviai 
iš pereito šimtmečio ir atvykusiųjų prieš I- 
ąjį karą savo tarpe nebesiskiria tiek, kiek 
dar skiriasi buvę tremtiniai ir jų šeimos nuo 
šių senesniųjų JAV-se ar kitur. Gal net ne
sąmoningai vėlesnieji save laiko tautišku
mo norma, kuriai, aišku, ankstyvesniųjų 
kartų tautiečiai negali prilygti — nei kultū
riniu pažinimu, nei lietuvių kalbos vartoji
mu.

Nelabai aiškiai lietuvių kilmės asmenys 
keliami garbės vieton tada, jeigu jų pasiek
ti darbai tokie įspūdingi, kad jie nugali tą 
socialoginį bei psichologinį plyšį tarp imi
gracijos ar išeivijos kartų. Didžiuodamiesi, 
kad Kosciuška, Dostojevskis, Rachmanino
vas ir kiti yra lietuviai (ar lietuvių kilmės), 
ne taip uoliai priimame į savo tarpą šiuo
laikinius lietuvių kilmės asmenis, kurių šir
dyse savaime rusena lietuviška liepsnelė, 
nors jie ir nemokėtų lietuviškai. JAV pažįs
tamas pavyzdys būtų Lietuvių Bendruome
nė ir Lietuvos Vyčiai (iš organizuotos visuo
menės taško). Gal todėl Jaunimo kongre
suose vis daugiau diskusijų skiriama toms 
temoms, kurios peršoktų mūrus ir padidintų 
jėgas Lietuvos reikalų bylai: mišrios šei
mos, jaunos šeimos, lietuviškai nekalbantie
ji. Ką sakytų JAV Lietuvos Vyčiai, jeigu jie 
žinotų, kad trečiajame Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese buvo apie 40% trečios ir 
ketvirtos kartos jaunimo, kai JAV dalyvau
jančių tarpe tas nuošimtis buvo arba visai 
mažytis arba nulis? Arba kiek džiaugtis,

kad viename didmiestyje literatūros vakare 
dalyvavo 200 asmenų, kai to miesto apy
linkėse, spėjama, yra apie 200.000 lietuvių 
kilmės žmonių. Jeigu Rio de Janeiro mieste 
(Brazilijoje) su priemiesčiais yra 125 lietu
vių kilmės šeimos ir literatūros vakare atsi
lanko 30 asmenų, tai tuo pačiu nuošimčiu 
JAV didmiesčio renginyje turėtų būti 1000 
dalyvių.

Kad vėlesniųjų ateivių veiklesnieji galė
tų sąmoningiau į lietuviškos veiklos ratą 
įtraukti atitolusius ir senesniųjų imigracijų 
lietuvių kilmės žmones, ar nepadėtų pasek
ti japonų pavyzdžiu, kurie užsienyje gimu
sius tautiečius vadina "nissei". Tuo būdu 
nereikia šiems statyti tokių griežtų reikala
vimų, o vis dėlto jų talka ir pasiekimais ga
lima džiaugtis, ir nereikėtų šių imigrantų 
palikuonių vadinti grynai "vietiniais". Toks 
lietuviškas žodis galėtų būti "lietuvėnas", 
sudarytas panašiai kaip sūnėnas, brolėnas, 
indėnas ar net meškėnas. Tokių lietuvėnų 
vien tik JAV-bių statistika priskaito apie 
1.200 asmenų iki penktosios kartos. Antroje 
pasaulyje lietuvių kolonijoje, Brazilijoje, 
valdžia oficialiai priskaito 15.000 Lietuvoje 
gimusių asmenų, tuo tarpu su lietuvėnais 
šis skaičius siektų apie 100.000. Tie milži
niški skaičiai, aišku, parašomi ne tam, kad 
dar daugiau sumažintų balsuojančių LB 
rinkimuose ar lankančių lituanistines mo
kyklas, dalyvaujančių organizacijose ar 
stovyklose nuošimtį, bet pasiūlyti, kad čia 
yra didelė tyli jėga ir darbo laukas, kuriam 
tik reikia progos pasireikšti, ir kad veiklieji 
lietuviai netaip ramiai miegotų, suskaičia
vę, kiek dalyvauja renginiuose, arba nepa
galvotų, kad įprastinės veiklos būdą ar ap
imtį reikėtų vis dėlto keisti, nes vilkas jau 
stovi už mažėjančių "grynų lietuvių" rato 
durų. Sąmoningos veiklos gairės ir būdai 
būtų daug veiksmingesni šiandien, kai jėgų 
daugiau, negu vėliau, kai jėgos, kaip kiek
vienoje emigracijoje, sumažės, ir vėlesnio



sios išeivijos palikuonys sulygs su senųjų 
imigracijų lietuvėnais.

Tur būt, visi lietuviai pripažintų ir pasi
rašytų po Lietuvių Chartos sakiniu "Lietuvis 
lieka lietuviu visur ir visada", taikomu ne 
tik savo nusistatymui paremti, bet ir santy
kius su visais kitais lietuviais apibrėžti. Vi
suomeninės nuotaikos parodo, kad gyveni
me taip nėra, ir kad veikliausiose vietovėse 
ir veiklos centruose esame paveikti sociali
nių pažiūrų, kurios mus supa. Kasdieniu 
pavyzdžiu galėtų būti šie atvejai: išgirdę 
tolimo (nuo JAV) krašto lietuvio kalbą, iš 
karto pastebime kitos kalbos įtaką tarseno
je ar išsireiškimo muzikalume, nepastebėda
mi, kad pokarinės emigracijos išeivijoje iš
augusiųjų tarmė irgi stipriai paveikta ang
lų kalbos (JAV ir kitur), kaip ir pati sakinių 
daryba. Bet sąmoningai į save pažvelgti 
reikėtų ne vien dėl praktiškų išvadų, ku
rias tuoj būtų galima vykdyti, bet dėl pa
ties nusistatymo lietuvišku reikalu, ypač 
kad Lietuvoje subrendusių asmenų skaičius 
vis mažėja, o šie nuoširdūs ir gilūs lietuviai 
gali pakliūti į psichologines pinkles, kad 
tikras lietuviškumas (tai yra nusistatymas 
Lietuvos atžvilgiu) su jais ir dingsta. Šitoks 
pesimizmas, jaučiamas veikėjų tarpe įvai
riuose kraštuose, neigiamai veikia ir slegia 
santykius tarp įvairaus amžiaus veikėjų ir 
neatidaro durų į visas galimybes, kurias 
gausus lietuvėnų skaičius suteiktų.

Įvadu į vieną stipriausiai mūsų pažiūras 
paveikusių prielaidų galima būtų parinkti 
brazilo vyskupo žodį, tartą lietuvių parapi
joje. Žinodamas, kad visas išeivijos vargina 
skaičių klausimas, pareiškė: "Ne tiek svar
būs žmonių skaičiai, kiek santykiai tarp 
žmonių". Kuris didesnės (lietuvių skaičiumi) 
vietovės — ir bet kuriame krašte — lietuvis 
pasąmonėje nejaučia, kad vis dėlto to mies
to lietuviai geresni, nes jų yra daugiau. Šis 
jausmas, pasirodęs kasdienėje kalboje, yra 
aiški pasekmė tokios moderniškos civiliza
cijos, kuri pabrėžia skaičius, apstumą, per
teklių, angliškai vadinamą "consumer so
ciety". Kaip didelėje parduotuvėje pirkėjai 
puola prie prekių, kurių prikrauta kuo dau
giausiai, taip ir patikimesniu ir tikresniu

galime laikyti didelį asmenų skaičių, kuris 
"produkto" autentiškumą ir saugumą užtik
rintų ir svarbą nustatytų. Sėdėdami mūsų 
valdybų posėdžiuose, galime aiškiai paste
bėti, kad dažnai krašto valdyba (nesvarbu, 
kurios organizacijos) posėdžiauja, it būtų 
tik to miesto valdyba, pasaulinė valdyba 
paskęsta savojo krašto ar net savo miesto 
reikaluose, nesirūpindama kiek reikėtų vi
sais savo nariais ar skyriais, kurie, pagal 
tą pačią Chartą, "yra lygūs tos pačios tau
tos vaikai, savo tarpe broliai". Kuri pasau
line pasivadinusi lietuvių draugija turi dau
giau ir rūpinasi įtraukti daugiau narių iš 
įvairių kraštų, negu tik vieną kitą pavyzdį? 
Kuri, pavyzdžiui, profesinė lietuvių sąjunga 
rūpinasi nenurimdama įtraukti didelį nuo
šimtį tos profesijos asmenų savajame kraš
te iš įvairiausių vietovių?

Skelbimų pamažu įpirštoji nuomonė, 
kad kas gausu, tas gera, veikia mus ir šiuo 
atžvilgiu, taip pat girdimu kasdienėje kal
boje: ar apsimoka dirbti ir triūsti dėl nedi
delio skaičiaus. Jeigu, pavyzdžiui, kurioje 
nors vietovėje lietuviškas pamaldas lankė 
šimtai tautiečių, ar pamaldas reikia nu
traukti, kai jų ateina dvidešimt, ar dešimt, 
ar trys? Kiek apsimoka stengtis dėl mažo 
skaičiaus? Ar nėra geresni tie tėvai, kurie 
visą gyvenimą vargsta, augindami dvylika 
vaikų, negu tie, kurie užaugina tik du? Taip 
reikėtų atsakyti, jeigu tikime visų pirma 
skaičiais. Ar aš būsiu geresnis lietuvis ku
nigas išeivijoje, jeigu rūpinsiuos šimtu žmo
nių vienoje vietoje, vietoj po kelis kelioliko
je vietų? Kiek kilometrų apsimoka keliauti 
palaikyti (ar užmegzti) ryšius su vienu lie
tuvėnu? Kiek išlaidų gali organizacija skir
ti paštui, vokams ir popieriui, kad jos veik
la paliestų atitolusiuosius?

Kai manoma, kad tik gausios grupės yra 
geriausios, padaroma išvada, kad gausios 
grupės yra norma arba mastas kitiems ver
tinti. Kai kiti, su kuriais galėtų būti veikia
ma arba palaikomas ryšys, neprilygsta 
rinktiniams, geriausieji izoliuojasi savaime, 
nešdami savyje "tikrąjį tikėjimą". Tą paste
bime ne tik lietuvių tarpe, bet ir tautinėse 
grupėse ar visuomenės luomuose. Kaip eg-



zilėje Babilono karalijoje izraelitai pastebė
jo, kad ir kitataučiai geri žmonės, ir kaip 
Bažnyčia vis daugiau atveria savo akiratį į 
kitas religines bendruomenes, taip ir ar
čiausiai su judriąja veikla surišti gali pa
stebėti, kad vis dėlto už to (atrodančiai di
delio) rato yra daug lietuvėnų, kurie ne 
mažiau nuoširdūs ir uolūs. Niekas nesiim
tų neigti, kad ir lietuviškuose reikaluose 
reikia aukšto standarto, lygiai kaip ekume
ninės nuotaikos nereikalauja, kad visi atsi
sakytų savo gilaus tikėjimo. Tuo pačiu, pa
gaminę auksinį ir blizgantį lietuviškumo 
mastą ir padėję į lentyną, padarome jį ne
pasiekiamą tiems, kurie neturi sąlygų, prie
žasčių ar aplinkybių šiuo metu jam prilygti. 
Todėl ir argumentuojama, kad lietuviai ne
turėtų bendrauti su nemokančiais lietuviš
kai lietuvėnais, nes tai sumažintų lietuvių 
kalbos vartojimą ir panašiai, kol vieną gra
žią dieną pastebėsime, kad, kaip Brazilijoje 
yra, didesnis nuošimtis gyvena mišriose ir 
lietuviškai nebekalbančiose (ar dar nekal
bančiose) šeimose, ir, vaizdžiai pasakius, 
visas burbulas sprogs — visa lietuviškos 
akcijos bazė liks be pagrindo, jeigu jis są
moningai iš anksto nebus plečiamas išmin
tingu būdu. Gražiu pavyzdžiu čia gali būti 
"Žilvičio" sambūris Sao Paule (Brazilijoje), 
į kurį priimti vaikai iš lietuvėnų šeimų, o 
lietuviškai kalbantieji nariai dar įjungti į 
ateitininkų kuopą, kur jie šalia didžiosios 
grupės veiklos dar turi progos daugiau pa
bendrauti, ir didžiajam vienetui yra lietu
viškumo apraiškų šaltinis — moko dainuo
ti, kreipiasi lietuviškai, verčia lituanistinių 
žinių šaltinius, dalyvauja lietuviškai mo
kančių suaugusiųjų posėdžiuose ir t.t.

Neneigtinas ir sociologinis dėsnis, kad 
išeivijai (nesvarbu, kurios tautybės) mažiau 
reikalingas jos kilmės kraštas, jeigu ji emi
gracijoje sukuria savo pasaulį, atkuriantį 
to krašto aplinką. Sociologiniu žvilgsniu, be 
jokių patriotinių klausimų, tokiai grupei sa
vasis kraštas nėra tiek reikalingas, kiek 
mažai ir silpnai vietovei ar bendruomenei, 
kurios aplinka neatstoja savojo krašto. Už
tai, tur būt, neklysim sakydami (ar tai būtų 
gerai ar blogai, yra kitas klausimas), kad

mažesnių kraštų ir mažesnių vietovių lietu
viai daugiau vertina ryšius su Lietuva, su 
Lietuvos lietuviais, negu didesniosios. Toks 
krašto nereikalingumas iš tikrųjų veda į nu
tautimą — atitolimą nuo savojo krašto.

Mūsų lietuviškosios veiklos metodai, po
sėdžiavimo būdai, priemonės organizacinei 
veiklai tęsti aplamai yra gan vienodos, ne
kūrybingos, nes nėra reikalo jų keisti, kol 
išlaikomas minimalinis lietuvių skaičius. 
Laikraščio prenumeratorių ir skaitytojų 
skaičius mažėja nuo dešimčių tūkstančių 
iki poros tūkstančių, iki kelių šimtų, kol ne
pakanka nei mokesčių, nei aukų jam išlai
kyti. Ar nereikėjo ką nors anksčiau ap
spręsti ir vykdyti, kol prie lietuvių ir lietu
vėnų buvo galima geriau prieiti? Tame vie
nodume glūdi saugumo jausmas, kaip ir 
kitose gyvenimo srityse: ilgai truko pripras
ti katalikams prie liturginių reformų, nes 
besikeičiančiame ir nesaugiame pasaulyje 
tai buvo likusi vienintelė priebėga — reli
gija, saugi ir nepaliesta. Dabar, toms refor
moms arba atsinaujinimui visuomenę pa
lietus, ir mąstysenos bei pažiūrų srityje 
(kuri ir buvo matomesnių pakeitimų tikslas) 
vėl sunku priprasti ir persiimti atnaujinta 
dvasia. Lietuviškumo ir Lietuvos idealas, 
tur būt, yra toje pat psichologinėje padėty
je: arba pilna ir sveika lietuvybė, arba nie
ko — lietuvėnai iš tikrųjų neturi ko pasi
rinkti, jeigu neįstengia įkopti į stiklo kalną. 
Ar nereikėtų ir jiems palikti lietuviško py
rago gabalo, kuriuo galėtų kartu džiaugtis? 
Tam reikalinga būtų visuomeninės veiklos 
būdus atnaujinti, pritaikyti. Atsimintina ir 
tai, kad jeigu Lietuva rytoj būtų laisva, ir 
bandytume joje apsigyventi, manydami, kad 
esame tikrieji lietuviai išeivių tarpe, tikriau
siai negalėtume be didelės aukos prisitai
kyti ir gyventi Lietuvai (ne sau), nes esame 
taip labai paveikti gyvenamojo krašto ap
linkos, kad net negalime sugyventi ar su
prasti lietuvių ir lietuvėnų, gyvenančių ki
tuose kraštuose, kitose kultūrose ir kitose 
vietovėse toje pačioje išeivijoje. Perkėlę šį 
klausimą į religiškai lietuvišką sritį, ar mes 
turėsime galvas nulenkti, kai pritrūks lietu
vių dvasiškių, ir mūsų tarpe atsiras pasi-
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VAKARAS SU AKTORIUM JONU KELEČIUM

NIJOLĖ JANKUTĖ

Š.m. balandžio mėn. 29 d. buvo tradici
nė "Laiškų lietuviams" šventė, kurios metu 
paprastai įteikiamos premijos konkurso lai
mėtojams. Apie premijas ir jų laimėtojus 
jau buvo paminėta praėjusiame numeryje. 
Dabar norime skaitytojus supažindinti su 
aktorium Jonu Kelečium, kuris šioje šventė
je buvo ypatingai pagerbtas ir atliko meni
nę programą, suvaidindamas S. Becketto 
"Paskutinį Krappo įrašą" ir Pulgio Andriu
šio "Neįleido".

JONAS KELEČIUS IR JO TEATRINĖ VEIKLA

Nuo Aischilo iki Sofoklio laikų teatras 
yra magiškas žodis ir magiškas pasaulis. 
Tai, kas senovės graikų laikais vykdavo ten 
žemai amfiteatro skrituly, o dabar anapus 
rampos šviesų, žiūrovą traukė, žavėjo, ke
rėjo. Nes ten, jam nepasiekiamoje scenoje, 
žaidžia jo paties gyvenimo atspindys, ma
giškai perkeitęs ir suintensyvinęs viską, 
kas buvo įprasta ir kasdieniška. Gal todėl 
ilgus amžius drama buvo dalis religinio ri
tualo, o jos atlikėjai buvo laikomi burtinin
kais ir magais, sugebančiais prišaukti die
vybes į žmogaus gyvenimą arba žmogaus 
gyvenimą perkelti į kitą, mistišką, aukštes
nę plotmę.

Ir dabar, šiais pragmatiškais laikais, 
žmonija tebesižavi aktorium, nes jis paliko 
vienas iš nedaugelio, galįs perkeisti pilką 
kasdienybę į spalvotą pasaką arba pasi
juokti iš mūsų silpnybių, mums patiems 
nuoširdžiai pritariant tam juokui.

šventusių kitataučių misijonierių, kuriems 
rūpės Lietuvos ir lietuvių tautos reikalai 
taip, kaip lietuviai misijonieriai tarnauja 
dabar kituose kraštuose tų tautų labui? Ką 
tada sakysime apie lietuviškumo idealą?

Šiame diskusiniame rašinyje norėta iš
kelti kai kurias mintis apie reikalą lietuviš
kos veiklos, kaip ją dabar suprantame ir 
matome. Ir jeigu reikėtų, ieškoti būdų atsi
naujinti arba to kitimo apraiškas suprasti.

Toks yra akt. Jonas Kelečius, rampos 
šviesų pakerėtas anais Rokiškio gimnazijos 
laikais, kai Šiaulių Valstybinis teatras skrai
dė po Lietuvos miestelius su "dvylika bro
lių juodvarnių". Tie "juodvarniai" nusine
šė Jono ramybę ir išdildė bet kokį norą pa
sirinkti praktiškus, pelningus griežtuosius 
mokslus. Jonas pasirinko sceną, kurioje ak
torius dažniau renka dyglius, negu rožių 
puokštes.

Tikroji teatro mokykla, kurioje (jo paties 
žodžiais tariant) jis gavęs viską, ką turi 
kaip aktorius, buvo Jurgio Blekaičio studija 
Hanau, Vokietijoje. Pasivadinusi kukliu 
"Lietuviai vaidintojai — Atžalynas" vardu, 
ši studija išaugino ne vieną aktorių entu
ziastą lietuvių išeivijai.

"Atžalyne", be J. Blekaičio, darbavosi 
tokie režisieriai, kaip Škėma, Pilka, Valiu
kas, pastatydami eilę tarptautinio garso 
dramaturgų, o taip pat ir lietuvių autorių 
veikalų: Clifford Odets "Raketa į mėnulį", 
Moljero "Tariamąjį ligonį", Gehri "6-tame 
aukšte", Santvara "Žvejus", Binkio "Atžaly
ną" bei "Generalinę repeticiją" ir kt. Jonas 
dalyvavo visuose šių veikalų pastatymuo
se, dažnai pagrindinėse rolėse, kaip Argo
no "Tar. ligony". Doctor Stark "Raketoj į 
mėnulį", Žanval "6-tame aukšte", Kalafo 
"Turandot".

Kai emigracinė banga atplukdė Joną 
Kelečių į Čikagą, jis ir čia scenos nepamir
šo, nežiūrint tų darbų darbelių dėl "duonos 
kasdieninės", nieko bendra neturėjusių su 
teatru.

Atsimenu, tur būt, tai buvo 1950 metai, 
kai lietuviškosios Čikagos centre tebestovė
jo senoji Auditorija, pirmąkart pamačiau 
Joną ten vaidinantį Adomėno farse "Sveti
mos plunksnos". Jis buvo pasigėrėtinas šun
advokatis Čiurka, tikras ir gyvastingas sa
vo vaidmenyje. Nuo tada tapau Kelečiaus 
gerbėja. Tais laikais mes, žiūrovai, buvome 
laimingesni — lietuviškojo teatro pastaty
mai buvo, palyginti, dažni, įdomūs ir gerai
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suvaidinti, nežiūrint Auditorijos ar Sakalų 
salės nutriušusių sienų ir scenų.

Tose scenose ne karta matėme Kelečių 
įvairiuose vaidmenyse: kaip Zigmą Vaičiū
no "Naujuose žmonėse", Karijotą Škėmos 
"Živilėje", Taylor Sommerset Maugham 
"Pažadėtojoj žemėj", Kristupą Vyšniauską, 
plikbajorį, Landsbergio "Vyjas gluosniuo
se", nepamirštamą juokingą senį burtininką 
Fortūnatą Pūkelevičiūtės "Aukso žąsyje", 
kasdienybės sužlugdytą žmogelį paties Ke
lečiaus režisuotoje Ostrausko "Žaliojoj lan
kelėj" ir daugelyje kitų.

Tačiau žiūrovo atmintin, gal būt, labiau
siai įsmigo teatriniai Jono Kelečiaus duetai 
su akt. Nijole Martinaityte ir su neseniai 
mus palikusiu akt. Leonu Barausku. Mes, 
čikagiškiai, tikrai buvome palaiminti rinkti
ne proga pasigėrėti šios mažosios scenos 
deimančiukais. Tai buvo tartum žodžio ir 
puikios vaidybos "Eine kleine Nachtmusik", 
kurios jau vėl labai pasigendam. Sunku pa
miršti Quintero "Saulėtą rytą", Tenn. Wil
liams "Kalbėk man kaip lietus", Ostrausko 
"Senelį ir senelę", Ionesco "Kėdes" ir Be
cketto "Paskutinį Krappo įrašą" — Jono Ke
lečiaus ir Nijolės Martinaitytės įsijaustus, 
išgyventus, puikiai perduotus scenos due
tus (Nijolės Martinaitytės režisūra), arba 
Vaičiulaičio "Uodą", Krėvės "Raganių" ir 
Marcinkevičiaus "Mindaugą" — Jono Kele
čiaus ir Leono Barausko sukurtus, tiek daug 
pasigėrėjimo davusius mažosios scenos 
deimančiukus ("Uodas" ir "Raganius" — 
J.K., "Mindaugas" — L.B. režisūra).

ABSURDO TEATRAS IR BECKETTO 
“PASKUTINIS KRAPPO ĮRAŠAS”

Absurdo teatras dažnai laikomas tik šo
kiruojančiu naujenybių ieškojimu (nors ir 
nežmoniškai, by tik kitoniškai), tačiau iš 
tikrųjų šis teatras yra veidrodis dabartinio 
Vakarų žmogaus bei jo kartais beviltiškos 
padėties gąsdinančiai greitai besikeičian
čiame pasaulyje.

Pasaulis, kuris iki II paasulinio karo dar 
atrodė toks pastovus, tvirtas, apibrėžtas ne
sulaužomom tradicijom ir dėsniais, staiga 
griuvo. Žmogus pasijuto išrautas su šakni

mis iš savo religinės-metafizinės dirvos, o 
ją praradus, ir žmogiškieji veiksmai, ir vi
sas gyvenimas pasidarė betikslis, absurdiš
kas.

Todėl ir absurdo teatro dramos yra pa
rašytos, nebojant nusistovėjusių dėsnių ir 
taisyklių scenos veikalams. Čia nėra siuže
to, ryškių charakterių; veikėjai žiūrovui pri
statomi, lyg mechanizuotos marionetės. Tai 
pjesės be pradžios ir be galo, suplaktos iš 
keistų sapnų ir košmarų. Absurdo teatras 
nediskutuoja žmogaus gyvenimo absurdiš
kumo — jis tą absurdiškumą žiūrovui tie
siai parodo. Absurdo dramos — tartum dai
lininko nutapytas abstraktas: vienus žiūro
vus jis iš karto papiktina, nes nesilaiko jo
kių įprastinių paveikslo normų, kitus gąs
dina savo keistumu, kitus nervina, nes nesi
duoda "iššifruojamas", o dar kitiems atlie
pia kažkur į pasąmonės gelmes, arba su
kelia tam tikrą nuotaiką, arba supurto ir 
priverčia susimąstyti...

Samuel Beckett, 70 metų airis, antrąja 
tėvyne pasirinkęs Paryžių, o kūrybine kal
ba — prancūzų kalbą, yra ryškiausias ab
surdo teatro atstovas. Jo veikalai tyrinėja 
slapčiausius žmogiškos baimės, neramumo, 
beprasmybės šaltinius.

Vienas iš trumpųjų Becketto vaidinimų 
"Paskutinis Krappo įrašas" vaizduoja laiko 
tėkmę ir žmogiškojo aš nepastovumą. Se
nas, sukiužęs cinikas Krappas klausosi sa
vo paties balso, įrašyto juoston prieš 30 
metų. Tačiau dabartiniam Krappui jo jau
nystės balsas — svetimas. Jis nebegali sa
vęs suprasti. Koks gi beliko panašumas 
tarp Krappo dabar ir Krappo prieš 30 metų? 
Argi tie du tokie skirtingi asmenys iš tikrų
jų yra vienas ir tas pats žmogus? Kur sle
piasi jų tapatybė?

Šį nelengvą veikalą (išverstą Liūto Moc- 
kūno) Kelečius perteikė žiūrovams, puikiai 
įsijausdamas į jo pagrindinę mintį ir niu
ansus.

PULGIO ANDRIUŠIO “NEĮSILEIDO”

Pulgis Andriušis — ypatingas vardas 
lietuvių literatūroje. Tai rašytojas, kurį vie
ną tokį turėjom, ir abejotina, ar kada atsi-





Vaizdai iš “Laiškų lietuviams” metinės šven
tės š.m. balandžio mėn. 29 d. Jaunimo Centre. 
Visą menine programą atliko aktorius Jonas 
Kelečius.

Kairėje: J. Kelečius atlieka Samuelio Be
cketto “Paskutini Krappo įrašą” ir Pulgio And
riušio “Neįleido”.

Dešinėje: redakcijos narė Nijolė Jankutė - 
Užubalienė, vadovavusi programai.

Apačioje: dalis gausiai susirinkusios publi
kos. Kai kurie dalyviai, programai pasibaigus, 
pareiškė, kad tai buvęs vienas kultūringiausių 
vakarų Jaunimo Centre.

Aktoriui Jonui Kelečiui, Nijolei Jankutei ir 
visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie 
šio vakaro pasisekimo, nuoširdus ačiū!

Redakcija



Motinos ir tėvo džiaugsmai, vargai, rūpesčiai
Vytautas Kasnis

IŠ PASIKALBĖJIMŲ BEI LAIKRAŠČIŲ 
STRAIPSNIŲ

Lietuviška šeima — mūsų visų pasidi
džiavimas ir džiaugsmas. Kurkime tik lietu
viškas šeimas. Jos — mūsų tautinės gyvy
bės tvirtovė. Mišrios šeimos — tautinės gy
vybės kapinynas. O, kokios gražios lietu
viškos vestuvės. Kiek daug žmonių buvo! 
Aš einu j mišrios šeimos vestuvinį pokylį. 
Nesuprantu, kodėl tėvai rengia vestuves, 
kai jų duktė išteka už airio? Vaikai, kalbė
kite lietuviškai! Kad man daugiau neitum į 
pasimatymus su tuo lenku! Žiūrėk, tėvai to
kie žymūs veikėjai, o vaikai veda svetim
tautes.

Užteks tų minčių... Štai ištrauka iš Sta
sės Janušauskienės laiško ir po to sekęs te
lefoninis pasikalbėjimas.

"Vienas Dievas žino, kiek daug aš pri
kentėjau dėl dukrelės Aldonos vestuvių. Ji 
ištekėjo už vokiečio. Net artimiausi giminės 
neatėjo į vestuves. O kiek kalbų, kiek pik
tų žodžių prisiklausiau! Krūvą laiškų gavau. 
Pasirašytų ir anoniminių. Knygoje netilptų. 
Reikėtų dviejų tomų. Taip ir lydėjo ašaros 
mano dienos žingsnius. O naktimis akių 
sumerkti negalėjau.

Mokiau, auklėjau savo dukrelę, kiek į- 
manydama, bet nuo to vokietuko atplėšti 
negalėjau. Kai turėsiu laiko, tai parašysiu

ras kitas, į jį panašus. Visą jaunystę pra
leidęs kaip žurnalistas-humoristas, aštrus 
pašaipokas iš nepr. Lietuvos biurokratų, po
niučių ir frantelių, begalybės feljetonų, re
portažų rašytojas, staiga, baigęs ketvirtąjį 
dešimtmetį, pasuko į rimtąją kūrybą ir da
vė mums glėbį nepaprastai gražios beletris
tikos. (Žinoma, negalima pamiršt ir jo pui
kaus "Don Kichoto" vertimo.)

P. Andriušis yra vienas iš tų retų prozi
ninkų, kurių beletristikoje daugiau poezijos, 
negu kito poeto eilėraštyje. Ne veltui jo pir
moji knyga "Anoj pusėj ežero" (išleista Vo
kietijoje 1947 m.) pavadinta lyrinių apysa
kų rinkiniu. Lyriška siela buvo Pulgis, aukš
taitis nuo Utenos, iš gražiosios ežeringos 
Tauragnų apylinkės. Toli būdamas nuo nu
mylėtų Tauragnų, Andriušis sėmė savo 
poetiškoms knygoms sodrią gyvybę iš atsi
minimų, kurdamas medžiagos ir formos vie
nybę, išsireikšdamas jam vienam būdingu

stiliumi ir impresionistišku vaizdavimo bū
du.

Pulgio Andriušio žmonės — gamtos vai
kai. Jie neatskiriami nuo ežero, nuo banguo
jančio javo, nuo balos paviršiumi čiužinė
jančio vabaliuko, nuo geltonų purienų ir 
gyslotų lauko akmenų. Kaip pats autorius 
sako, "rytų aukštaičiui žolės, medžiai, vabz
džiai, akmenys nėra tik kalbinė ornamenti
ka, bet broliai ir seserys, lygiateisiai gyve
nimo palydovai".

Tad gal ir ne sutapimas, kad akt. J. Ke
lečius, taip pat rytų aukštaitis, jautrus gam
tai ir aukštaitiškojo žodingumo niuansams, 
pasirinko interpretuoti vieną iš subtiliausių 
ir giedriausių Pulgio Andriušio deimančiu
kų "Neįleido".

Jonas Kelečius sugrąžino mus į tą nuos
tabų pasaulį, kame ir žmogus, ir žemė, gy
vybė ir mirtis skambėjo nenutrūkstančia 
harmonija Tvėrėjo rankoje.
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ilgą laišką, kaip išgyvena motina, išleisda
ma dukrelę už svetimtaučio. Ir pykausi su 
ja, ir gražiai kalbėjau. Visko buvo; ką čia 
ir išpasakosi. O tėvas vis savo giedodavo
— Aldutė nepražus. Ji kieta, kaip akmuo. 
Nebijok, niekas jos neatitrauks nuo lietuviš
ko kamieno. Arba: tegul juokiasi puodas, 
kad katilas juodas. Bet Janušauskaitės nie
kas nepaims. O dažniausiai kartodavo: su
tikim su Dievo valia. Mūsų lietuviška sąžinė 
rami. Darėm, ką galėjom. Dabar telieka 
melstis, kad gražiai sugyventų.

Po vestuvių vaikai išsikėlė į kitą miestą. 
Ir vėl būtų ilga pasaka. Alfredas, Aldonos 
vyras, paskambinęs telefonu, visados pra
džioje keletą sakinių lietuviškai suraizgy
davo. Atvažiavęs vis mėgindavo lietuviškai 
kalbėti, kad mane pradžiugintų. O jau jo 
meilumas, gerumas neišpasakytas! Pasaky
siu atvirai, kad ir aš pamilau jį, kaip savo 
vaiką. Ir kuo toliau, tuo labiau. Nudžiūvo 
ašaros, sielvartai išdulkėjo.

O kodėl aš visa tai pasakoju? Mat, ta
pau močiute. Motinos dienos proga Alfre
das, paskambinęs telefonu, perskaitė jo pa
ties lietuviškai parašytą laišką, kur jis pa
sižada su Aldute, savo mažąja dukryte, 
kalbėti lietuviškai. Verkiau, kaip niekados. 
Aš niekad nemaniau, kad yra ir džiaugsmo 
ašarų. O kokios jos malonios, saldžios!

Paskiau ilgai kalbėjausi su dukra Aldo
na. Ji man pasakė kitą linksmą naujieną. 
Alfredas doktoratui pasirinko lietuvišką 
temą.

Nors viskuo džiaugiuos, bet nenoriu už
miršti ir savo turėtų išgyvenimų bei rūpes
čių. Gerai, kad viskas taip gražiai pasibai
gė, o jei ne?..

Mat, mes, motinos, švęsdamos savo die
ną, į kurią ir visi jungiasi, nepraeiname 
pro ją šešėliu, neapsaldiname savo širdžių 
dovanomis, gražiais sveikinimo žodžiais, 
bet susikaupusios peržiūrime praėjusių me
tų dienas ir pagalvojame, ar atlikome tai, 
kas mums skirta, ar auklėj ome savo vaikus 
religine ir tautine dvasia. Juk kas gi kitas, 
jei ne motinos, man piktus žodžius pabėrė, 
telefonu išbarė, laiškus rašė, kam leidžiu 
Aldonai tekėti už vokiečio (jis yra katali

kas). Juk iš tikrųjų jos širdyje nieko pikta 
neturėjo, tik savo karštus motiniškus ir tau
tinius jausmus išliejo. Vienos jų, būdamos 
laimingos, kad vaikai sukūrė lietuviškas 
šeimas, kitos, vaikų neturėdamos arba dar 
tik jaunus turėdamos, rūpinasi, sielvartauja, 
jausmingai ir karštai išgyvena, matydamos 
kuriantis mišrias šeimas.

Aš ir savo dukrai Aldonai, ir Alfredui, 
nieko neslėpdama, pasakojau savo išgyve
nimus iki pačių smulkmenų. Man atrodo, 
kad nuo Motinos iki Tėvo dienos visas tas 
laikotarpis turėtų būti laikomas šeimos mė
nesiu. Tai turėtų būti šeimų rekolekcijų mė
nuo. Turėtų būti skiriama daugiau laiko 
peržiūrėti, pergalvoti, kokiame kelyje yra 
mūsų priaugančioji karta — jaunimas. Toli 
gražu neužtenka iškilmingai pasakyti, kad 
jie lanko lituanistines mokyklas, priklauso 
lietuviškoms organizacijoms.

Ak, ir užsiplepėjau, pradėjau pamoks
lauti. Baigiu. Gražu rūpintis kito kiemu, bet 
dar gražiau savuoju. Lengva durti pirštu į 
kitus, bet sunkiau jį sulenkti savon pusėn. 
Negirk pradžios be pabaigos. Iki kitos Mo
tinos dienos! Sudiev!"

* * *

Čuku-tuku, čuku-tuku... kasdien sukariu 
100 mylių, važiuodamas traukiniu į darbą ir 
atgal. Laiko daug, tad ir pamiegi, ir pasi- 
meldi, ir prisiskaitai, ir prisikalbi.

— Vagi Jonaičiai! — šūkteliu traukinyje. 
— Vaikai po pasaulį džetais trankosi, o ju
du čia, Čikagoje, ozonu nuodijatės.

— Tai matai, kad bėgam nuo jo, — sako 
Jonaitienė. — Bepigu jums ten miškuose gy
venti. Ir mes norime gryno oro prisilaižyti.

— Gerai, kad sugriebiau tave, — sako 
Jonaitis. — Žinai, plepėti tai aš moku, kalbą 
pasakyti galiu, juoką suraizgyti vieni nie
kai, o rašyti tai nemoku. Bet užtai skaitau, 
kaip žirnius bėriu. Tu parašyk apie Tėvo 
dieną. Man atrodo, kad ją turėtume švęsti 
tautine dvasia. Žinai, dovanos yra geras 
dalykas. Aš ir vinį gavęs vertinu. Bet prie 
jos turėtų būti priedai, kurie tėvų ar senelių 
širdis dar labiau pradžiugintų. Man labai 
patiko inž. Česonio pasakymas, kad tėve
liui nieko prasmingesnio negalėjau pado-
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PLJS ir VLIKo politinis seminaras Niujorke
Rasa Lukoševičiūtė

Trečiajame Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese Pietų Amerikoje Jaunimo Sąjunga 
apsvarstė ir nustatė veiklos gaires, kurių 
ribose jaunimas visame pasaulyje gali at
likti svarbius lietuvių visuomenės uždavi
nius ir darbus. Ypač smarkiai pasireiškė 
politinės veiklos komisija, kuri apibrėžė 
jaunimo užmirštą sritį — politinę veiklą. Iš 
tikrųjų jaunimo organizacijos reiškiasi kul
tūroje, švietime, religijoje, bet beveik jokia 
organizacija nesirūpina supažindinti savo 
narius su pasaulio politika, išlaisvinimo 
klausimais, lietuviškomis institucijomis ar 
politinėmis konferencijomis.

Taigi politinės veiklos komisijos pateik
tų rezoliucijų iniciatyva. Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga kartu su VLIKu sutarė su
organizuoti jaunimo politinį seminarą š.m. 
vasario 25-26 d. Niujorke, į kurį suvažiavo 
30-40 sukviestų jaunuolių iš Šiaurės Ameri

kos. Programoje buvo pateikti ir diskutuoti 
šie klausimai: Lietuvos valstybingumas, jo 
istorija ir padėtis šiandien; laisvinimo užda
viniai, viltys ir galimybės; pavergto ir lais
vojo lietuvio jaunuolio psichologiniai bruo
žai; pratybos (laiškų rašymas, Helsinkio ir 
Belgrado konferencijom duomenų rinki
mas. ..); jaunimo kelionių į Lietuvą ligšio
linis balansas; galimi jaunimo uždaviniai 
veikloje prieš okupantą...

Buvau kviesta šiame seminare dalyvau
ti, deja, savaitgaliai teturi dvi dienas, o tų 
įvykių, koncertų, suvažiavimų — po kelis 
per dieną. Tačiau teko išsiųsti aštuoniems 
dalyviams laiškus su tiksliais klausimais 
apie šį politinį seminarą, jo siekius, nuopel
nus bei nuotaiką. Kaip anksčiau buvo mi
nėta, šiame seminare dalyvavo rinktinis 
jaunimas, t.y. toks, kuris suka jaunimo 
veiklos motorą. Iš aštuonių užklaustų do

vanoti, kaip įsijungti į Lietuvių bendruome
nę ir veikti, dirbant lietuviškose organizaci
jose. Sakyčiau, kad pusė mūsų akademikų, 
o gal ir kiek mažiau, yra aktyvūs lietuviš
koje veikloje. O kur kiti? Reikėtų rasti bū
dų, kad ir jie įsitrauktų. Tegu ir jie Tėvo 
dienos proga pasižada, kad virstančių stul
pų vietoje nauji išaugtų, kaip tame Vinco 
Kudirkos pasakojime. Žiūrėk, vienas mano 
vaikas veiklus lietuviškuose dirvonuose, o 
kitas, kaip sakai, džetais po pasaulį tran
kosi, turi daug pinigų, bet rūpinasi tik savi
mi. Daug jaunųjų akademikų vaikų gražiai 
kalba lietuviškai. O kur kiti? Ar nebūtų 
graži ir prasminga tėvui ar seneliui dova

na, jei vaikai ar vaikaičiai įsijungtų į Jau
nimo organizacijas, lankytų lituanistines 
mokyklas? Tai tiek apie Tėvo dieną. Apie 
tai reikėtų rašyti daug. Dabar dėl šeimų 
skilimų, nesugyvenimų. Atrodo, lyg bijote 
pažiūrėti į gyvenimą realiai arba manote, 
kad katalikiškame žurnale gal ir nepatogu 
rašyti, dėl kurios priežasties šeimose kyla 
nesantaika ir skyrybos. Amerikiečių kata
likų žurnalai to nebijo. Jie drąsiai pasisako.

Pyyyp... traukinys sustojo. Atsisveikinu 
su bičiuliais.

— Gerai, — sakau, — perduosiu tavo 
mintis skaitytojams ir redaktoriui. Pažiūrė
sim, ką jie pasakys. Iki pasimatymo!
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lyvių tik du surado laiko atsakyti į mano 
laišką. Manau, kad dialogo forma apibū
dintas suvažiavimas geriau nusakys jauno
sios kartos žvilgsnius šiais klausimais.

1. KOKIE BUVO ŠIO POLITINIO SEMINARO 
SIEKIAI AR TIKSLAI?

Viktoras Nakas: Šio politinio seminaro 
tikslai buvo duoti VLIKui ir jaunimui progą 
vienas kitą pažinti. VLIKas aiškiai norėjo, 
kad jaunimas grįžtų namo su geresne nuo
mone, negu turėjo tada, kai atvažiavo. O 
jaunimui niežtėjo VLIKui parodyti, kad jam 
taip pat rūpi Lietuvos išlaisvinimo klausi
mai. Jaunimas norėjo pasakyti, kad į VLIKą 
žiūri kaip į pasenusią instituciją, kad parti
jų struktūra nebeaktuali mūsų laikams. Jau
nimui rūpėjo VLIKo žmonėms parodyti, kaip 
jaunimas galvoja, kuria kryptimi eina. Vis 
dėlto gal ir buvo per daug laiko gaišta toje 
konferencijoje, nagrinėjant VLIKo ir jauni
mo santykius. Konferencijos tema turėjo 
būti "Politika ir Lietuva". Deja, nuo tos te
mos dažnai nukrypome.

Jaučiu, kad ši konferencija neįvykdė to, 
ko Pietų Amerikoje susirinkęs jaunimas no
rėjo, kad būtų įvykdyta tarp VLIKo ir Jau
nimo sąjungos. Kongreso politinės veiklos 
komisijos nariai norėjo, kad VLIKas, PLB ir 
PLJS susirinktų kartu aptarti bendrus veik
los planus, pasidalinti darbais. Tačiau, kad 
tai būtų įmanoma, tų trijų organizacijų na
riai turi būti susipažinę vienas su kitu. Jau
nimas PLB gerai pažįsta iš ankstesnių kon
gresų. Niujorko seminaras davė VLIKui ir 
jaunimui progą susipažinti. Todėl aš ma
nau, kad tas seminaras pavyko ir buvo 
naudingas. Tačiau laikas susipažinimui 
baigtas. Dabar ateina sunkios darbo dienos. 
Dabar reiklinga konferencija tarp PLB, PL 
JS ir VLIKo darbais pasiskirstyti.

Paulius Kuras: Nesusiderino VLIKo ir 
PLJS galvojimai apie politinio seminaro sie
kius ir tikslus. VLIKo vicepirmininkas Jurgis 
Valaitis sveikinamoje kalboje pareiškė: 
"Mūsų tikslas yra pasvarstyti, ką jaunes
nioji karta, PLJS vadovaujama, visų pade
dama, galėtų dirbti Lietuvos laisvinimui. 
Mūsų tikslas yra pasiaiškinti jautrų bendra

vimo su lietuviais Lietuvoje klausimą, iš
vengti žalos Lietuvos valstybingumui, kad 
iš šių santykių okupantas nesipelnytų, 
trumpai — pagilinti mūsų tautinį sąmonin
gumą".

PLJS politinės veiklos koordinatorius 
Viktoras Nakas savo kalboje iškėlė: "Šian
dien atvažiavom pasiginčyti — tai yra atvi
rame forume pasidalinti mintimis ir mesti 
kritišką žvilgsnį į savo bendradarbių idė
jas. Atvažiavome pasiginčyti: jaunimas su 
jaunimu ir jaunimas su VLIKo valdybos 
nariais bei pakviestaisiais paskaitininkais. 
Susirinkome pasiinformuoti, rasti gairių 
ateities politinei veiklai. Tikimės, kad šian
dien bus nemažai vyresnio amžiaus stebė
tojų, kurie atidžiai klausysis, ką jaunimas 
turi pasakyti".

VLIKas norėjo apibūdinti jaunimui jo 
veiklą Lietuvos laisvinimo bylos klausimu. 
PLJS vadovai norėjo planuoti, demonstruo
ti, įsijungti į Amnesty International darbus 
ir aplamai atlikti 1000 politinių uždavinių 
vieno savaitgalio metu. Reikia sutikti, kad 
siekiai ir planai nebuvo suderinti.

2. KOKIOS MINTYS TAVE DAUGIAUSIA 
PALIETĖ PASKAITOSE BEI 
DISKUSIJOSE?

Viktoras Nakas: Mane nutrenkė jaunimo 
vieningumas, kai buvo diskutuojama VLIKo 
struktūra ir Vilniaus universiteto kursai. Ne
buvo nė vieno jaunuolio, kuris būtų pareiš
kęs, jog dabartinė partijų struktūra yra pri
imtina. Taip pat nebuvo nė vieno jaunuolio, 
kuris būtų pasisakęs prieš Vilniaus kursų 
lankymą. Jaunimas smarkiai puolė partinę 
struktūrą ir smarkiai gynė važiavimą į 
kursus.

Paulius Kuras: VLIKo vicepirmininko 
Jurgio Valaičio kalba "Laisvinimo uždavi
niai, galimybės ir viltys" iškėlė daug gerų 
klausimų bei siūlymų PLJS, pvz.: paruošti 
leidinį apie Romą Kalantą, talkinti Romos 
radijo valandėlei tema "Jaunimas kalba 
jaunimui"... VLIKo vicepirmininkas taip 
pat apibūdino šios organizacijos uždavi
nius: ilgalaikius, einamuosius... Bet man 
kilo vienas klausimas: ar VLIKas suras pa
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kankamai jaunimo tiems darbams? Jų vil
tys remiasi jaunimu. Bet kiek jaunimo tiki, 
kad Lietuva bus laisva, pažįstant tarptauti
nę politiką ir žinant, kokią menką įtaką turi 
tarptautinėje scenoje tokios mažos tautelės, 
kaip lietuviai? Ar žmogus gali atiduoti di
delę savo gyvenimo dalį laisvinimo darbui, 
jei tas darbas yra tik idealas? Tokių žmo
nių yra, bet nedaug.

3. AK TU MANAI, KAD PLJS TURĖTU 
KREIPTI DĖMESĮ Į POLITINĘ VEIKLĄ? 
KOKIE JOS TIKSLAI IR KAIP JUOS 
PASIEKTI?

Paulius Kuras: PLJS turi didelę pareigą 
iškelti Lietuvos bylą tarptautiniuose foru
muose. Ii turėtų remti disidentų žygius ir 
juos skelbti visam pasauliui.

Viktoras Nakas: Šis suvažiavimas nė 
trupučio nepaveikė mano nuomonės dėl 
jaunimo sąjungos įsijungimo į politinę veik
lą. Esu ir visada buvau už jaunimo visišką 
įsijungimą į politinę veiklą. Vadų bei narių 
jaunimo politinėje veikloje mums dabar la
biausiai trūksta. Politinė veikla turėtų būti 
tokia, kad jaunimas pasirinktų vieną iš gy
venamojo krašto politinių partijų ir įsijung
tų į jos veiklą. Reikia stengtis išsirinkti sa
vo kongresmanus ir parlamento atstovus, 
Jaunimas turėtų pasinaudoti tuo nepapras
tai dideliu lietuvių profesionalų bei profe
sorių skaičiumi ir daryti įtaką į krašto spau
dą, inteligentiją bei valdžią, kad atkreiptų 
dėmesį į Lietuvos bylą. Atskiros grupės, 
kaip skautai ir ateitininkai, yra mažai pa
siekę politinės kovos laukuose ir nerodo 
jokio palinkimo būti politiškai efektingi. 
Jaunimo sąjunga gali sumeškerioti visokio 
plauko žmones, kurie rūpintųsi Lietuvos 
reikalais.

P.S. Šių asmenų pasisakymai yra asme
niški. Jie neatstovauja toms organizacijoms, 
kuriose jie užima vienokias ar kitokias pa
reigas.

Aišku, kad pirmą kartą suorganizuotas 
politinis seminaras susilaukė kritikos ar ne
pasitenkinimo tam tikrais organizaciniais 
ar techniniais klausimais. Jeigu kitą kartą 
panašus įvykis bus organizuojamas, jo tiks

lai, siekiai bei nuotaikos bus visai skirtingi 
ir kitaip apgalvoti. Bet man atrodo, kad 
jaunimas pagaliau priėjo prie labai svarbių 
visuomenės darbų bei uždavinių, kurie ne 
tik šaukiasi jo pagalbos, bet turėtų užimti 
labai svarbią vietą jaunimo sąmoningumo 
ugdyme. Ta kultūra, kurią mes visomis sa
vo jėgomis stengiamės išlaikyti, ta kalba, 
kuri iš kartos į kartą yra perduodama, tos 
tradicijos ir papročiai, kurie sudaro lietuvio 
charakterį bei asmenybę, neturės jokios 
reikšmės, jeigu mes leisime sovietų milži
nui, pažeidžiant žmogaus teises, nubraukti 
lietuvių tautą nuo tarptautinės politikos že
mėlapio.

Pasaulio jaunimas, organizuodamas vi
sokias demonstracijas ir konferencijas, ra
šydamas laiškus, nešiodamas plakatus, 
priešinosi Vietnamo karui, Afrikos kolonia
lizmui, Pietų Amerikos vergijai ir t.t. Bet 
sustokim ir pagalvokim! Kuo Lietuvos ver
gija, lietuvių tautos žmogaus teisių pažeidi
mai ir į Sibirą trėmimai yra skirtingi nuo 
visų minėtų tarptautinių klausimų? Jei ko
vojame, tai kovokime su kiekviena blogybe 
ir neteisybe.

• Iš 169 arkivyskupijų ir vyskupijų suva
žiavę į Čikagą apie 250 vyskupų gegužės 
3-5 d. svarstė svarbiuosius IAV Bažnyčios 
reikalus.

• Ohio Valstybinis universitetas už radi
jo programą "Words", duodamą kas savai
tę per WABC radijo stotį, paskyrė premiją 
kun. Petrui Madori, kaip geriausiai pasitar
navusiam visuomenei. Toje programoje 
kun. Madori, naudodamas populiarią muzi
ką, perteikia humanitarines ir religines 
idėjas.

• Popiežiaus atstovas arkiv. Jean Jadot 
buvo prez. Carterio pakviestas trumpam 
pasikalbėjimui Baltuosiuose Rūmuose.

• Lotynų Amerikoje kiekvienam kunigui 
atitenka 6.668 tikintieji. Ispanijoje kiekvie
nam kunigui tenka 1.055 tikintieji, o Airijo
je — 595.

• Apie 1000 Lenkijos kunigų ir vienuolių 
darbuojasi misijose.
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Tinkami draugai mūsų vaikams
Danutė Bindokienė

Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, "Du drau
gai', premijuota apysaka jaunimui; JAV LB 
Švietimo tarybos leidinys; viršelis ir ilius
tracijos D. Stončiūtės-Kuolienės; spausdino 
"Draugo" spaustuvė, Chicago, Ill.; kaina 
nepažymėta.

Literatūriniai konkursai jau ne retenybė: 
kiekvienais metais paskelbiami keli įvairių 
žanrų kūriniams. Apie jų rezultatus daug 
rašoma, dar daugiau kalbama — ir teigia
mai, ir neigiamai. Gal būt, patys vertingiau
si yra Švietimo tarybos skelbtieji jaunimo 
skaitinių konkursai. Jie tikrai savo tikslą 
pasiekę — davę eilę knygų, turinčių pasi
sekimą jaunų skaitytojų tarpe.

Ne išimtis yra ir paskutiniojo Švietimo 
tarybos jaunimo skaitinių konkurso laimė
toja, V. Vaitkevičienės apysaka "Du drau
gai" (laimėjusi premiją 1975 m.). Ši apysa
ka taip pat parodė, kad Vanda Vaitkevičie
nė jau tvirtai įsipilietinusi kaip vaikų-jauni
mo literatūros autorė.

Galima sakyti, kad šia kūrybine krypti
mi ji pasuko paskutiniojo dešimtmečio pra
džioje su pasirodymu knygos "Užburtos 
kanklės", 1971 m. ("Laiškų lietuviams" lei
dinys). Iki tol ji buvo pažįstama kaip vaidi
nimėlių autorė ("Vaidinimai mažiems ir di
deliems, 1955), pasakų kūrėja ("Karalaitės 
Gintarės ilgesys", 1957 m., "Šokoladinis kiš
kelis", 1970) ir net mokyklinio vadovėlio 
autorė ("Spindulėlis", Kr. Donelaičio mokyk
lų leidinys). Ji taip pat bendradarbiavo 
"Moteryje", "Laiškuose lietuviams" ir kt., 
bet ankstyvesnėje kūryboje tarytum tebe
ieškojo savo tikrojo rašytojiško kelio, savo

žanro. Nėra abejonės, kad jį atrado jauni
mo literatūroje.

Su "Dviem draugais" V. Vaitkevičienė 
rikiuojasi į išeivijos jaunimo literatūros kū
rėjų eiles, nes apysakoje parodo šių dienų 
būdingą didmiesčio vaizdą su visomis pro
blemomis, o tame fone sukuria eilinę lietu
višką šeimą, kuriai rūpi išlikti, apsisaugoti 
nuo neigiamų gatvės įtakų. Suaugęs skai
tytojas gali pajusti stiprų autorės nusistaty
mą prieš miestietišką kasdienybę ir gana 
tvirtą didaktinį toną, bet vaikas ar paaug
lys į tai neatkreips dėmesio, nes knygos 
įvykiai dėstosi tokiu tempu, yra įdomūs, ir 
nebus laiko svarstyti, ką galvoja autorė. 
Jaunam skaitytojui tik bus aišku, kad gėris 
nugali blogį, kad reikia stoti gėrio pusėje, 
nes ten yra ir pagrindiniai apysakos vei
kėjai.

Įdomu pastebėti, kad daugumos išeivi
jos jaunimo skaitinių puslapiuose pagrin
diniai veikėjai yra berniukai, o mergaitės 
turi tik antrines vietas. Pvz.: G. Ivaškienės 
"Baltojo stumbro" herojus, Julijos Švabaitės 
Gabriukas, VI. Vijeikio Saigūnas, D. Bindo
kienės "Mieste nesaugu" ir "Parkas anapus 
gatvės" veikėjai, net vaikų mėgstamos R. 
Spalio knygos "Gatvės berniuko nuotykiai" 
Jonas Pomidoras Vaitas ir t.t. Išimtis būtų 
tik Nijolės Jankutės Rita knygoje "Nuo de
vynių iki pirmos".

V. Vaitkevičienės draugai yra Linas ir 
Vidas. Nežiūrint, kad jie neatskiriami drau
gai, autorės rišami eile rimtų, juokingų, net 
pavojingų nuotykių, berniukai labai skir
tingi. Linas yra toks, kuriuo vertai didžiuo
tųsi kiekviena mama: gerai mokosi, paklus
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nūs, neblogai sugyvena su broliu ir sesutė
mis, pareigingas ir t.t. Vidas kitoks: bailus, 
tinginys, pavyduolis, neklaužada. Tačiau 
blogasis neturi gerajam neigiamos įtakos, 
nes jo neigiamybės daugiau paviršutinės: 
tikram reikalui ištikus, Vidu galima pasiti
kėti. Autorė kaip tik tvirtina ir įrodo, kad 
draugystė su Linu yra Vidui labai naudin
ga.

Be abiejų berniukų knygoje sutinkame 
ir šalutinių veikėjų, reikalingų veiksmo vys
tymuisi ir nuotykių išbaigimui. Vieni veikė
jai ryškesni, kiti blankesni. Daugiausia iš
siskiria Lino jaunesnioji sesutė Rita. Tai to
kia tikra ir natūrali mergaitė, kad dažnai 
norisi ją sugriebti į glėbį ir pamyluoti, bet 
dar dažniau delną niežti jai kelis kartus per 
sėdimąją užploti. Rita — tikras namų dikta
torius, nors mama ar tėtė ją retkarčiais per
spėja, bet be didelio noro, nes autorė Ritai 
jaučia labai daug simpatijos. Kai iš namų 
dingsta Ritos mylimas katinas Murkis (kurį 
Linas išvežė į parką ir paklaidino už tropi
kinių žuvų išgaudymą iš tvenkinėlio), mer
gaitė tikrai visiems įkyri nuolatinėmis aša
romis, zirzimu, priekaištais. Tačiau jai at
leisti lengva.

Antroji Lino sesuo Giedrė, aukštesnio
sios mokyklos mokinė, jau kiek blankesnė, 
nors autorė jai leidžia vaikytis kvailas ma
das, su drauge bėgioti paskui netinkamą, 
pavojingą berną, prisivalgyti sausainiukų 
su marijuana ir kitokių "įtartinų" nuotykių 
pergyventi.

Kai kurie šalutiniai veikėjai taip pat iš
siskiria. Pvz. šuns Princo savininkas, pas
laptingasis senis, prižadėjęs vaikus nuvesti 
pas katiną, kurį jis pardavė veterinarijos 
studentui, o tas padarė iškamšą.

Daug veiksmo sukasi apie katiną. Linas 
jį nubaudžia, išnešdamas iš namų, nors žu
vis iš tvenkinėlio buvo pavogęs pavyduolis 
Vidas. Vėliau daug laiko užtrunkama, daug 
nuotykių įvyksta, Murkio beieškant. Šiaip
jau dienos slenka normaliai: vaikai lanko 
mokyklas, skautų sueigas, išnešioja laikraš
čius, žaidžia parke, važinėja dviračiais. Ta 
kasdienybė dažnai nesiskiria nuo tūkstan
čio kitų lietuviukų, gyvenančių Amerikos

didmiestyje, dienų. Bet tai ne yda, o kaip 
tik dorybė. Teko kalbėti su knygos skaityto
jais, kurie su džiaugsmu teigia, kad ir jiems 
panašiai atsitikę. Autorės sukurti nuotykiai 
yra ir jų pačių nuotykiai, todėl dvigubai 
patrauklūs, nes atrodo tikri.

Žinoma, galima ieškoti neigiamybių, 
klaidų, stiliaus nesklandumų, ir jų rasime. 
Tik ar verta? Knyga skaitoma lengvai, iš
dalinta daugybe skyrelių su atskirais pa
vadinimais. Autorės pasakojimas kiek savi
tas, bet tai nėra blogybė. Nors didaktikos 
apstu, bet ją vargiai pastebės jaunas skai
tytojas. Knyga jam ir parašyta.

Didžiausias disonansas knygoje yra D. 
Stončiūtės iliustracijos. Jos neatitinka turi
nio (atrodo, kad iliustratorė piešė, knygos 
neskaičiusi), jų per mažai, ir visai knygai 
nepakenktų, jei iliustracijų nebūtų. Vaikai 
turi stiprias vaizduotes, o tokios primityvios 
iliustracijos tik kliudys beskaitant. Ne visi 
mūsų dailininkai (ypač pradedantieji) jau 
tinka vaikams knygas iliustruoti.

Baigiant norisi pridurti, kad kiekviena 
lietuviška šeima šiuos "Du draugus" turė
tų parūpinti savo vaikams. Tegul vasaros 
atostogų metu jie padraugauja su V. Vait
kevičienės apysakos veikėjais. Knygą vai
kai skaitys ne dėl to, kad jiems būtinai 
reikia lietuviškai skaityti, bet dėl to, kad 
įdomi.

Kodėl taip, o ne kitaip

Danutė Bindokienė

Mes esame tradicijų žmonės. Epitetą 
"tradicinis" vartojame kiekviena pasitaikiu
sia proga, nors kartais visai be reikalo. Jei
gu kas drįsta truputį kitaip ką nors padary
ti, pirma negu su darbu susipažįstame, iš
kyla priekaištas: "Taip anksčiau nebuvo 
daroma".

Šių (1976-1977) mokslo metų pradžioje 
Kr. Donelaičio aukštesnioji lituanistinė mo
kykla išleido lietuvių literatūros vadovėlius. 
Dėl įvairių priežasčių (apie kurias noriu
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trumpai pakalbėti) vadovėlis skiriasi nuo 
anksčiau vartotųjų.

Pirmiausia į akis krinta skirtinga vado
vėlio forma. Išleista viena beveik 600 psl. 
"Lietuvių literatūros skaitymų" knyga ir 
keturi konspektų sąsiuviniai. Knyga yra 
skiriama visoms keturioms aukštesniosios 
mokyklos klasėms; joje yra įvairių mūsų 
rašytojų kūrinių ar jų ištraukų, pradedant 
tautosaka, baigiant kuone pačiais jauniau
siais mūsų literatūros kūrėjais.

Kiekvienas konspektų sąsiuvinys skirtas 
atskirai klasei. Pvz. V-je klasėje einamas 
tautosakos kursas ir kai kurie rašytojai, kū
rę tautosakinėmis temomis. Tas kursas ran
damas I-je konspektų dalyje. Sąsiuvinio 
gale yra žodynėlis, pritaikytas tik tos klasės 
kurso skaitiniams. Kituose sąsiuviniuose žo
dynėliai pritaikyti taip pat klasės kurso 
skaitiniams. Taigi penktosios klasės moki
niai lietuvių literatūros pamokose vartoja 
"Lietuvių literatūros skaitymų" knygą ir 
I-ją konspektų dalį.

VI-os kl. kurse yra Lietuvos atgimimo - 
priešaušrio - poaušrio laikotarpis, žodžiu, 
kuone pati seniausioji mūsų literatūra. Tai 
labai sunkus kursas 13-14 metų vaikams, 
ir visuomet literatūros mokytojas su juo tu
rėdavo nemažai vargo. Tuolaikiniai rašy
tojai-realistai daugiausia rašė apie Lietuvos 
kaimą (pvz. Žemaitė, J. Biliūnas, Lazdynų 
Pelėda ir kt.), kuris išeivijos didmiesčio lie
tuviukui tikrai tolimesnis už tolimiausią pla
netą šioje Saulės sistemoje. Neretai pasitai
ko, kad šio laikotarpio literatūra, tokia toli
ma ir neįdomi, dar labiau atbaido vaikus 
nuo lietuviškų knygų skaitymo.

Ieškant išeities, buvo nagrinėjimui kla
sėje parinkti tokie skaitiniai, kurie vaikams 
suprantamesni, įdomesni. Pvz. vysk. M. Va
lančiaus "Vaikų knygelės" apysakaitės, J. 
Biliūno "Joniukas", "Kliudžiau", "Laimės 
žiburys", L. Pelėdos "Motulė paviliojo", Š. 
Raganos "Irkos tragedija" ir pan. Daugu
mos šių kūrinių veikėjai yra vaikai — nelai
mingi, skriaudžiami, apleisti, ir jiems užuo
jautą labai greitai pajunta net didžiausi 
klasės padaužos. Neatbaidžius mokinių pir
muoju rašytojo kūriniu, jau galima pakal

bėti ir apie kitus, sunkesnius, sudėtinges
nius. Tą pat galima pasakyti ir apie autorių 
biografijas. Ilgos, sudėtingos, kupinos datų 
ir mokyklų pavadinimų biografijos yra ne
apsakomai nuobodžios. Argi svarbu, kurio
je pradinėje mokykloje kiek metų autorius 
išsėdėjo, kada jis kiaules ganė, kuriuose 
miestuose gyveno? Daug svarbiau, kas su
formavo jo rašymo būdą, jo pasaulėžiūrą, 
kas tuo laikotarpiu dėjosi jo gyvenamoje 
aplinkoje-tėvynėje, kodėl jis rašė taip, o ne 
kitaip. Svarbu ir jo profesija (jau užaugu
sio), nes tai dažnai surišta su jo kūryba.

Kadangi VI-sios klasės kurse daugiau 
dėmesio kreipta į vaikus ir jaunuolius se
nojoje mūsų literatūroje, buvo logiška pa
nagrinėti ir moderniąją vaikų-jaunimo lite
ratūrą. Švietimo tarybos programoje ji bu
vo įtraukta į V-sios klasės kursą. Tačiau 
tos klasės kursas (tautosaka) yra ir taip su
prantamas, įdomus, o šeštosios daug sau
sesnis, todėl, įtraukiant jaunimo literatūrą į 
šią klasę, mokiniams pasidarė daug įdo
miau. Tuo labiau, kad apsčiai turime jau
nimo literatūros knygų (išleistų tos pačios 
Šviet. tarybos ir kitų leidyklų), turime gy
vus rašytojus, kuriuos galime pasikviesti į 
pamokas. Paskutiniuosius dvejus metus var
tojant šį kursą Kr. Donelaičio Vl-je klasėje, 
gauta labai gražių rezultatų.

VII-jai klasei skiriama III-ji konspektų 
dalis, nepriklausomos Lietuvos rašytojai ir 
poetai. Čia daugiau vartojamas palyginimo 
metodas. Pvz. skyrelis "Lietuvos istorija ir 
tautosaka — rašytojų įkvėpimo šaltinis" 
nagrinėja autorius, kurie savo kūrybai te
mų ieškojo liaudies kūryboje, Lietuvos is
torijoje; "Lietuvis inteligentas XX amžiaus 
pradžioje" žvelgia į A. Vienuolio, L. Pelė
dos, Š. Raganos vaizduotus lietuvius inteli
gentus tame laikotarpyje: jų teigiamybes 
("Viktutė"), neigiamybes ("Grįžo", "Klaida") 
ir t.t. Šiame kurse yra ir Lietuvos kaimo 
realizmas, nes septintokai jau paaugesni,
A. Vienuolio "Paskenduolė" ar Žemaitės 
"Marti" jiems jau daugiau prieinami.

Reikia pastebėti, kad kai kurie rašytojai 
yra nagrinėjami dviejose, trijose ar net vi
sose keturiose klasėse. Didieji mūsų klasi
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kai, kaip Maironis, V. Krėvė, B. Sruoga, Že
maitė ir kt., neapribojami viena pamoka 
kurioje klasėje. Jų kūryba išskirstomą, atsi
žvelgiant į mokinių amžių ir pajėgumą ją 
suprasti. Žinoma, galima sakyti, kad moky
tojo pareiga kurį nors rašytoją "išeiti", o 
mokinio darbas jį "iškalti". Tačiau tai ne 
meilės darbas. Labai norisi atrasti būdų, 
kad ta mūsų literatūra, tas gražusis rašytas 
lietuviškas žodis ir pagarba jo kūrėjui iš
liktų mokinio širdyje. Tuos pačius rašyto
jus nagrinėjant keliose klasėse tik iš kitos 
perspektyvos, jie geriau įsisąmoninami ir 
ilgiau išlieka mokinio atmintyje.

Vartojant šį literatūros mokymo metodą, 
teko atsisakyti kai kurių rašytojų, nors jie į 
programą buvo įtraukti. Juk turime tik 30 
mokslo šeštadienių, taigi apie 120 valandų 
per 4 metus. Anksčiau, kai dar literatūros 
programa buvo nepakeista, tie patys rašy
tojai (užsibaigę maždaug su nepriklauso
mybės laikotarpiu) buvo išskirstyti į 4 me
tus. Pagal naują programą aštuntoje klasė
je yra nagrinėjama modernioji proza ir poe
zija. Tuo būdu prisideda geras tuzinas nau
jų autorių, o ir buvusieji paliekami (tik su
grūdami į kitas 3 klases). Sudėjus autorių ir 
valandų skaičių, kiekvienam tegalima skirti 
tik apie vieną pamoką. Ar galima kalbėti 
apie tokius šakotų kūrybos žanrų ir talentų 
milžinus, kaip Mykolaitis-Putinas, V. Krėvė,
B. Sruoga ir kt., tik vieną pamoką? O kada 
reikia supažindinti su jų romanais, poemo
mis, dramomis? Tai būtų ir nelogiška, ir ne
sąžininga. Norint to išvengti, teko atsisakyti 
kai kurių dalykų, ypač tokių, apie kuriuos 
kalbama istorijos ar net geografijos pamo
kose (pvz. Lietuvos statutas, spaudos drau
dimas, knygnešiai, pirmieji lietuviški laik
raščiai, Vilniaus universitetas ir pan.). Kai 
kuriuos kitus autorius teko kiek pergrupuo
ti. Pvz. Kr. Donelaitį ir Antaną Baranauską 
perkeliant aštuntokams, kurie vis geriau 
juos supranta negu šeštoji klasė...

Išeivijos poetai, beletristai ir dramatur
gai nagrinėjami IV-je konspektų dalyje 
(VIII klasėje). Šioje klasėje, jau nuo pat Kr. 
Donelaičio aukštesniosios mokyklos įsteigi
mo prieš 14 metų, visi mokiniai turi laikyti

baigiamuosius egzaminus iš visų 4 metų 
kurso. Šiam tikslui konspektuose prideda
mas trumpas kurso kartojimas. Čia labai 
naudinga skaitymų knyga, nes mokiniui 
nereikia ieškoti V ar VI kl. literatūros vado
vėlio, kad galėtų pasiskaityti reikiamo au
toriaus kūrybos, viską jis turi savo knygoje.

Konspektai skiriami mokiniams, ne lite
ratūros mokytojams. Išklausęs klasėje mo
kytojo nagrinėjimo, supažindinimo su vienu 
ar kitu autoriumi, mokinys konspektuose 
randa to aiškinimo santraukas, kad leng
viau galėtų atlikti užduotus darbus, pasi
ruošti rašomiesiems. Mokytojui konspektai 
yra tik gairės einamajai programai. Jis gali 
dalį rašytojų praleisti, bet gali suminėti ir 
kitus, konspektuose nepažymėtus. Pvz. aš 
pati paminėjau lietuvius humoristus A. Gus
taitį ir Pulgį Andriušį (iš dalies ir A. Baro
ną), nors jie programoje visai nepažymėti. 
Ruošiant šiuos vadovėlius ir turint visą lie
tuvių literatūros vaizdą prieš akis, pradėjo 
pirštis mintis, kad ta literatūra labai rimta, 
skaudi, liūdna. Gal būt, ją suformavo, kaip 
ir lietuvių liaudies dainų pobūdį, skaudi ir 
varginga tautos istorija, tačiau lietuvis kūrė
jas nesišvaisto tuščiais, linksmais žodžiais, 
nekuria lengvų situacijų ir retai kada juo
kiasi. Humoristai lietuvių literatūroje yra 
išimtys. Žinoma, kai kas teigia, kad jų gali
ma būtų buvę ir daugiau rasti, bet čia tiks
las buvo tik parodyti tas išimtis, pakalbėti 
apie rimtosios mūsų literatūros priežastis, o 
ne suminėti visus humoristus.

Kr. Donelaičio aukšt. mokyklos VIII-je 
klasėje praktikuojamas ir kitas būdas pra
turtinti literatūros žinias. Kiekvienas moki
nys turi parašyti baigiamąjį darbą, supa
žindinti klasę su vienu, savo pasirinktu, au
toriumi, kurio nėra ne tik IV-je konspektų 
dalyje, bet ir visoje skaitymų knygoje. Dar
bas atliekamas raštu ir žodžiu, pakalbant 
ne tik apie autoriaus gyvenimą, kūrybą, jos 
reikšmę, bet taip pat paskaitant tos kūrybos 
ištraukų, paaiškinant, kodėl tą autorių pa
sirinko, ir šaltinius, iš kurių imta medžiaga. 
Tuo būdu prisideda nemažas būrys rašyto
jų, kurie šiaip būtų kurse nepaminėti. Rei
kia pripažinti, kad aštuntokai šį darbą at

208



lieka labai sąžiningai, nes jų pastangas 
vertina ne tik mokytojas, bet ir klasės drau
gai.

Labai naudingas ir tautosakos pakarto
jimas VIII-je Masėje (besiruošiant egzami
nams), nes 15-18 metų jaunuolis jau visai 
kitaip žiūri į liaudies kūrybą negu 12-13 
metų penktokas. Aštuntokams užduodama 
tautosaką rinkti iš senelių, senesnių kaimy
nų, vyresnio amžiaus pažįstamų. Ypač daug 
pasisekimo turi liaudies dainos, senos mįs
lės ir t.t.

Taigi šio literatūros vadovėlio formą ir 
medžiagos apipavidalinimą nulėmė Kr. Do
nelaičio aukšt. mokykloje praktikuojamas 
mokymo būdas, o taip pat finansinė padė
tis, nes, leidžiant rašomąja mašinėle paruoš
tus konspektus ir tik vieną spaustuvėje su
rinktą knygą, buvo apsieita su daug kuk
lesnėmis lėšomis.

REDAKCIJOS PASTABA

Šiame rašinyje minėti Danutės Bindokie- 
nės vadovėliai yra sukėlę tam tikrų kontro
versijų tarp lituanistinių mokyklų mokytojų. 
Vieni teigia, kad jie yra priimtini visoms 
lituanistinėms mokykloms, kiti sako, kad 
jie netinkami, nes griežtai nesilaikoma 
Šviet. tarybos nustatytos programos, savaip 
interpretuojami kai kurie rašytojai, pasitai
ko rašybos bei skyrybos klaidų ir pan. Au
torė čia atsako, dėl ko ji, rašydama šiuos 
vadovėlius, pasielgusi taip, o ne kitaip. Me
tę į juos žvilgsnį, pastebėjome vieną kitą 
skyrybos klaidą, vieną kitą nevartotiną žo
dį bei posakį. Nors autorė lietuvių bendri
nę kalbą moka gana gerai, bet vis tiek bū
tų buvę geriau, jei kam nors būtų davusi 
rankraščius peržiūrėti. Teko nugirsti, kad 
toks noras yra buvęs, bet nebuvę laiko, nes 
K. Donelaičio mokykla tų vadovėlių jau 
laukte laukė. Tačiau galima pagalvoti ir 
taip: mūsų moksleivių lietuvių kalbos mo
kėjimas yra toks silpnas, kad vienas kitas 
praleistas ar ne toje vietoje padėtas kable
lis jų kalbai neturės jokios reikšmės ir ne
padarys blogos įtakos. Mūsų lituanistinės 
mokyklos teisingai yra vadinamos vargo 
mokyklomis, tad ir jų vartojamuose vado

vėliuose gal nereikia būtinai laukti visiško 
tobulumo. Ne paskutinį žodį čia gali tarti ir 
mūsų labai kuklūs finansiniai ištekliai. Jei
gu šalia netaip tobulo vadovėlio turime ki
tą, tobulesnį, tai jį vartokime, bet jeigu rei
kėtų ruošti ir leisti visai naują, tai tam tiks
lui eikvoti laiką ir pinigus būtų perdaug 
didelė prabanga.

• Lenkijos ribose esančios Vilniaus arki
vyskupijos dalies bažnyčiose buvo skaito
mas apaštalinio administratoriaus vyskupo 
Kiesel laiškas apie arkiv. J. Matulaitį ir jo 
veiklą Vilniaus vyskupijoje, nurodant į jo 
pastangas sukurti naujus pagrindus religi
niam gyvenimui Lietuvoje.

• Indonezijoje 1976 m. buvo įšventinti 53 
nauji katalikai kunigai. Ten veikia 7 semi
narijos, kuriose į kunigus ruošiasi 628 auk
lėtiniai.

• Vatikano mokslo akademija turi 70 na
rių, įvairių tikybų garsių mokslininkų iš 30 
įvairių kraštų. Rudenį bus tos akademijos 
suvažiavimas, kuriame bus svarstomi medi
cinos laimėjimai kovoje prieš vėžį.

• Anglijoje ir Valiįoje yra 4 mil. 182 tūkst. 
katalikų, kuriuos aptarnauja 7.294 kunigai. 
Pereitais metais ten į katalikybę atsivertė 
5.225 suaugusieji. Seminarijose mokosi 520 
teologijos studentų. 1976 m. įšventinta į ku
nigus 75.

• Maskvoje birželio 6 - 1 0  d. šaukiama 
tarptautinė religijų konferencija, kurion bus 
sukviesta 500 atstovų: krikščionių, budistų, 
žydų, musulmonų, šintoistų, siekiant, kad 
ten būtų priimtos rezoliucijos dėl pastovios 
taikos ir nusiginklavimo. Maskva kasdieni
niame gyvenime visokiais būdais tikybas 
slopina ir persekioja, bet propagandos tiks
lais mėgsta jų atstovus panaudoti. Didžiau
sia taikos garantija būtų, jei pati Maskva 
nustotų organizavusi subversyvinę veiklą 
ir pritartų Amerikos siūlymams sustabdyti 
ginklavimąsi.

• North Dakotos senatas priėmė rezoliu
ciją, kuria skatinama priimti konstitucijos 
pataisą, draudžiančią negimusių kūdikių 
žudymą.
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Paruošė DANUTĖ ir GEDIMINAS VAKARIAI

PAUKŠČIŲ ČIULBĖJIMAS LIETUVOS 
GAMTOJE

Gegužės mėnuo — Lietuvoje linksmasis 
paukščių mėnuo. Rytą auštant, vakare ža
roms viršum eglyno degant, visi raibieji 
miško, pievų ir balų sparnuočiai dainuoja, 
groja — kas kaip moka. įsiklausius, gali 
išgirsti ir smuiką griežiant, ir būgną trink
sint, ir beržo tošelę švilpiant.

Skardžiu, sidabriniu balsu čiulba kiki
liai, strazdai giesmininkai, lakštingalos. 
Krikštolo varpeliu žydrynėje tilindžiuoja 
vieversėlis. Trankų būgną muša margašvar
kiai geniai, viksvų baloje trimituoja šilka
sparnės gervės. Fleita švilpia volungės ir 
mažieji baltabruviai strazdai. Ežero slapu
kas — didysis baublys — įkiša ilgą snapą 
į vandenį ir papučia, kad net nendrynai su
siūbuoja, o balsas nueina per visą ežerą, 
lyg stiprus jautis būtų subaubęs. Perkūno 
oželis pakyla į padebesius ir iš ten, išsklei
dęs uodegą, pasileidžia žemyn galva. Uode
goje gaudžia vėjas, ir atrodo, kad raiste 
pasiklydęs avinukas bliauna.

Lietuvis ūkininkas tikėjo, kad paukščių 
giesmės jo gyvenime turi lemtingos reikš
mės. Paukščiai ne tik groja, dainuoja, švil
pia, klega, čiulba, bet jie ir linksmus kup
letus deklamuoja, gero oro, sėkmės darbuo
se ir pilnų aruodų linki.

Pirmoji į Lietuvą, labai anksti pavasarį, 
sugrįžta vikruolė kielė. Sako — kelionėje 
pasinaudoja gandro paslauga — atsitūpia 
ant jo nugaros, ir šis ją parneša į tėviškę. 
Laimingai sugrįžusi, iš džiaugsmo gieda: 
"Paspyriau ledą — nuėjo po puta". Jei dar 
ilgai ežerai neišsivaduoja iš ledo, ji nenu

rimsta: "Aš pati kaip kupeta. Mano kojos 
kaip piestos. Sumušiu ledą kaip nieką".

Vieversys artoją ragina: "Čivyru, čivy- 
ru, pavasaris! Jurai, mesk skrandą į pašalį!" 
Jeigu vyturys pirmą kartą suvirvena su sau
le, artojas tikėdavo, kad sodai gražiai žy
dės, bitės gausiai spiesis, pievose prižels 
sodrios žolės.

Varna, nutūpusi ant tvoros, sušukdavo: 
"Kvarkt, kvarkti Imkit žagres art, art, art!"

Pempė — džiaugsmo paukštis. Ar dar
gana, ar saulėta, ji visuomet linksma. Ji 
burnoti pradeda tik tada, kai užpyksta ant 
katino ar žmogaus, neduodančio jai ramy
bės.

Iš visų paukščių lietuvis labiausiai mėgs
ta klausytis gegutės žydinčiam ievų krūme, 
kada ji užkukuodavo: "Kukū! Pagalvėlis 
pūkų! Kukū, kukū! Duos gegutė taukų: pa
sitepęs ratus, važinėsi metus".

Strazdui giesmininkui savame krašte 
geriausia ir mieliausia. Vos saulei beržyne 
sušvitus, jis ant visos girios ir iš viso vieko 
švilpia, džiaugdamasis, kaip jam gera su
grįžus į gimtinę.

Antanas Baranauskas, "Anykščių Šile
lyje" apdainuodamas gamtos grožį, įpynė 
ir auksasparnės volungės pamėgdžiojimus: 
"Skamba tik skamba miškas: čia volungė 
Ievą trotina — Ieva, Ieva, neganyk po pie
vą". Volungė kartais vadinama ir grybų 
paukšte. Po šilto lietaus ji ragina: "Grybų 
rauti, grybų rauti, į kašelę krauti!"

Pavasaris — pats gražiausias metų lai
kas Lietuvoje, ir žmonės norėtų, kad jis am
žinai sukinėtųsi po purienų pievą, po vie
versio kalną, po lydekų ežerą. Gaila, jis

210



labai trumpas: gegutė iškukuoja sodų žy
dėjimą, lakštutė išlakštuoja pievų žolę — 
ir čia pat vasara.

POEZIJOS DIENOS
Lietuvos respublikos poetų susitikimai 

Maskvoje su darbo žmonėmis — pradeda 
lietuvių poezijos dienas Maskvoje. "Tieso
je" rašoma, kad skaitydami Donelaičio 
"Metus", mes su juo praeiname poezijos 
keliais per šimtmečių įvykius. Kiekviena 
eilute mes pajuntame tų laikų aplinką, pil
ną dainų, legendų, sukurtų paprastų žmo
nių, kurie gyveno ir kovojo už geresnį ry
tojų. Nuo vysk. A. Baranausko iki Juliaus 
Janonio mes skaitome poeziją, siekiančią 
giliausias tautos gyvenimo gelmes. Salo
mėjos Nėries eilėraščiai verčia mus atsi
gręžti atgal ir pajusti meilę gimtajai žemei.

Po karo atėjo nauji laikai. Pasidarė ki
tokios eilės. Eduardo Mieželaičio poezija 
peržengė Lietuvą ir nuo Nemuno krantų nu
aidėjo per neišmatuojamai plačią žemę. Ji 
nuėjo pažinti, kas dar nepažinta, surasti, 
kas dar nesurasta. Justino Marcinkevičiaus 
poezija teigia gyvenimą ir piktos valios 
žmonių bejėgiškumą.

"Lietuvių poezijos pavasaris turi prisi
pildyti naujomis dainomis" — taip baigia
mos "Tiesoje" kelios pabiros mintys.

VILNIUJE NAUJAM KINO TEATRUI 
PARINKTAS NELIETUVIŠKAS VARDAS 
— “MASKVA”

Balandžio mėn. Vilniuje su dviem salėm 
atidarytas septynioliktasis kino teatras. 
Teatras gali sutalpinti aštuonis šimtus žiū
rovų. Jį konstruktavo architektas G. Bara
vykas. Vilniuje judomųjų paveikslų kasdien 
žiūri apytikriai 20 tūkstančių žmonių. Komu
nistų partija judomųjų paveikslų menui pri
duoda didelę reikšmę, nes čia lengviausia 
darbo žmonėms skleisti melą ir parodyti 
nebūtus dalykus.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
Šiaulių dramos teatras, įsikūręs 1931 m. 

su 14 iš Kauno atvykusių vaidintojų, šian
dien yra nusipelnęs žiūrovų simpatijas ir 
meilę. Jam vadovauja Aurelija Ragauskai
tė. Šio teatro geriausiais pastatymais net

visoje respublikoje laikoma Salomėjos Nė
ries poezijos vakaras "Kaip žydėjimas vyš
nios" ir Balio Sruogos "Pajūrio kurortas".

NETOLI VARĖNOS, VARČIOS MIŠKE, 
APGYVENDINTI ELNIAI

Praėjusių metų pabaigoje iš Klaipėdos 
rajono į Varčios mišką buvo atvežta dešimt 
elnių: du patinai ir aštuonios patelės. Turi
ma vilties, kad jie čia pradės daugintis, 
praturtindami Varčią žvėrių įvairumu.

KAPSUKE VEIKIA PARTINIŲ SEKRETORIŲ 
MOKYKLOS SKYRIUS

Šioje mokykloje politinias žinias gilina 
110 partinių organizacijų sekretoriai. Čia 
dėstoma, kaip išmokti organizatoriaus me
no; kaip komunistai turi nugalėti sunku
mus; apie socializmo pergalę ir apie komu
nistinės visuomenės sukūrimą. Paskaitas 
skaito Vilniaus aukštosios partinės mokyk
los, o taip pat ir kitų aukštųjų mokyklų 
dėstytojai.

SPAUSDINAMA “VILNIAUS UNIVERSITETO 
ISTORIJA”

Pirmoji knyga jau išspausdinta. Ji apima 
1579-1803 m. Redakcinės kolegijos pirmi
ninkas yra šio universiteto rektorius J. Ku
bilius. Antroji knyga apims beveik pusant
ro amžiaus laikotarpį 1803-1940 m. Paskuti
nioji knyga bus skirta universiteto istorijai 
tarybinės santvarkos metais.

Kaip žinome, Vilniaus universitetas se
niausia Lietuvoje aukštoji mokykla, 400 m. 
senumo.

Vilniaus lietuvių tautos kultūrinio gyve
nimo centras. Gediminas, įkūręs miestą, 
pakvietė daug svetimšalių amatininkų, ku
rių tarpe buvo ir menininkų. Jie gyveno ir 
kūrė įamžindami savo talentą architektūro
je, skulptūroje, paveiksluose, knygose ir kt. 
meno kūriniuose. Per ilgus amžius susikūrė 
savitas miesto veidas ir papročiai. Muzie
juose užtinkami kelių šimtmečių kultūros 
paminklai. Nuo seniai Vilniuje gyveno ir 
kūrė daugelis menininkų. Jų skaičius padi
dėjo, perkėlus sostinę iš Kauno į Vilnių. 
Šiandien Vilniuje yra 5 teatrai, 26 judomų
jų paveikslų teatrai, 6 muziejai, Valstybinė
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filharmonija, 82 didelės bibliotekos, 39 vi
suomeninės draugijos. Kultūriniams rengi
niams Vingio parke yra 15 tūkstančių vie
tų, taip pat yra keturių su puse tūkstančio 
vietų sporto rūmai. Mieste daug gyvena 
poetų ir menininkų. Dirba 290 architektų 
(iš 460 Architektų sąjungos narių), 411 dai
lininkų (iš 600), 135 rašytojai (iš 167), 75 
kompozitoriai ir muzikologai (iš 84).

A. VIENUOLIO - ŽUKAUSKO GIMTINĖ
Ažuožerių km., Anykščių raj., kuriame 

gimė ir augo rašytojas, šiandien nėra išlikę 
nė vieno jo gimtosios sodybos trobesio. 
Aikštelė, ant kurios stovėjo gyvenamasis 
namas, saugoma valstybės kaip kultūros 
istorijos paminklas.

LIETUVOS ŽVĖRYS IR ŽVĖRELIAI.
KUO GARSI VILKIJA?

Kasinėjant rasta akmens amžiaus gy
venvietės liekanų. Nemuno krante yra ke
letas senkapių. Istoriniuose šaltiniuose mi
nima Vilkijos pilis. 16 a. miestas turėjo 
Magdeburgo teises. 1863 m. ties Vilkija, 
Karalgirio miške, A. Mackevičiaus vado
vaujamas sukilėlių būrys susirėmė su caro 
kariuomene.

1951 m. Vilkijoje įsteigtas žvėrininkys
tės ūkis, kuris šiandien labiausiai ir garsina 
šį miestą. Šiame ūkyje auginamos lapės ir 
audinės. Šių žvėrelių kailiai panaudojami 
rūbų siuvyklose. Praėjusiais metais ūkyje 
buvo 760 lapių ir 8831 jauniklis, taip pat 
6500 audinių. Lapės užauga per šešis mė
nesius. Prisijaukinti, kad ir narve laikomą 
lapę, neįmanoma.

Audinės — tai mažas žvitrus žvėrelis. 
Šilutės, Ignalinos, Zarasų rajonuose jos gy
vena laisvos. Jos yra piktos ir dantimis la
bai lengvai perkanda medžio šaką. Kailis 
įvairių spalvų bei atspalvių. Vilkijoje augi
namos tik juodosios.

Šiandien dar Lietuvos miškuose yra 
laisvų žvėrių ir žvėrelių, kurių medžiotojai 
neįstengia išnaikinti. Lietuvos žemėje daug 
apsigyveno ondatrų, kurios statosi namus, 
kaip bebrai. Ypatingai jų daug užtinkama 
prie Žuvinto. Turi švelnų ir šiltą kailiuką. 
Iš pramoninių medžiojamų žvėrelių, po kiš

kių ir stirnų, eina ondatros. Savo trobelėms 
jos panaudoja jau paukščių pradėtus sukti 
lizdus. Ondatrų tėvynė — Šiaurės Amerika. 
Lietuvoje buvo įkurdintos 1954 m. Šiandien 
jų tiek daug priviso, kad darosi sunki kova.

Lietuvos respublikoje dar labai dažnai 
užtinkami seni jos gyventojai vilkai. Kur jie 
apsigyvena — kitiems vietos nebėra. Vilkų 
mėgstamiausi yra kiškiai, stirnos, šernų 
jaunikliai ir smulkūs graužikai. Vilkas au
ką suuodžia per kilometrą, o taip pat turi ir 
gerą klausą. Naktį vilkai tūno miško tank
mėse. Medžioja naktį. Per naktį lengvai su
karia iki 200 kilometrų. Vilkų vestuvės per 
pačius šalčius. Prieš keletą metų įsisukusi 
vilkų šeima Alytaus rajono "Saulės" kol
ūkyje išpiovė apie dvidešimt avių.

Praeitą vasarą Lietuvoje dar buvo apie 
55 tūkstančius stirnų, 18 tūkstančių šernų, 
9 tūkstančiai briedžių ir tik 180 vilkų.

• Vysk. Jan Korec, Čekoslovakijos komu
nistų persekiojamas, dirba paprastu darbi
ninku įmonėje. Jis buvo slaptai konsekruo
tas 1951 m. Vėliau komunistai jį 8 m. kalino 
vienutėje. Dubceko laikais buvo jam grą
žintos teisės, bet dabar vėl kliudomas dar
bas. Pernai slaptoji policija jį tardė net tris 
mėnesius. Jis labai gerbiamas vietinių 
mokslo ir meno žmonių. Net apie 500 Čeko
slovakijos kunigų negali eiti savo pareigų.

• Prof. Edward A. Wynne, Illinois univer
siteto sociologas, pareiškė, kad katalikų 
Bažnyčia, ypač jos parapinės mokyklos, 
gali suvaidinti reikšmingiausią vaidmenį, 
atstatant Amerikos socialinę tvarką. "Baž
nyčia, — kalbėjo jis, — turi stengtis palai
kyti tuos pagrindinius principus, kuriais 
anksčiau buvo tvarkomi santykiai šeimo
se". Jis pažymėjo, kad linkimas į narkoti
kus, alkoholizmas, venerinės ligos, nelega
lūs gimimai turi ryšį su šeimų nepastovumu 
ir palaidumu.

• JAV katalikų pradžios ir aukštesnėse 
mokyklose šiais mokslo metais mokosi 
3.364.000 auklėtinių. Visų kitų tikybų priva
čias mokyklas JAV-se lanko 1.185.000 auk
lėtinių.
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Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. / Patarėjas—PROF. PETRAS JONIKAS

LYGINAMIEJI FRAZEOLOGIZMAI

(Tęsinys)
2.

kaip aitvaras: Ko taip lakstai kaip ait
varas?

kaip avis į uodegą įkirpta: Bėginėja kaip 
avis į uodegą įkirpta.

kaip drigantas: Ko lakstai kaip drigan
tas?

kaip drignių apsiėdęs: Laksto kaip drig
nių apsiėdęs.

kaip durnaropės užėdęs: Laksto kaip 
durnaropės užėdęs.

kaip ėriukai pavasarį, laisvėn išleisti: 
Tie vaikai bėgioja kaip ėriukai pavasarį, 
laisvėn išleisti.

kaip be galvos: Laksto kaip be galvos. 
kaip galvos netekęs: Žmonės lakstė kaip 

galvos netekę.
kaip įgeltas: Ji blaškėsi po kambarį kaip 

įgelta.
kaip katė su pūsle: Ko čia lakstai kaip 

katė su pūsle?
kaip treigys kumeliukas: Bėginėja kaip 

treigys kumeliukas.
kaip noragą prarijęs: Ko gi taip bėgioji 

kaip noragą prarijęs?
kaip prūsas po pietų: Ko lakstai kaip 

prūsas po pietų?
lyg patrakęs: Laksto lyg patrakęs. 
kaip šaudyklė po stakles: Visą dieną 

lakstai kaip šaudyklė po stakles.
kaip šuo, stimburį užrietęs: Anas kiaurą 

dieną laksto kaip šuo, stimburį užrietęs.
kaip šuva, liežuvį iškišęs: Bėginėja kaip 

šuva, liežuvį iškišęs.
kaip velnio apsėstas: Laksto kaip vel

nio apsėstas.

kaip veršis po žiemos: Bėgioja kaip ver
šis po žiemos.

3.
lyg ant adatų pasodintas: Tamsta taip 

nerėk lyg ant adatų pasodintas.
kaip asilas prie saito: Bliauna kaip asi

las prie saito.
kaip į Šiluvos atlaidus eidami: Šaukia, 

gieda, kaip į Šiluvos atlaidus eidami.
kaip avis, į uodegą įkirpta: Bliauna kaip 

avis, į uodegą įkirpta.
kaip galą daromas: Rėkia kaip galą da

romas (J.Jabl.).
kaip iš galvos (proto) išėjęs: Ji šaukda

ma išbėgo kaip iš galvos išėjusi.
kaip girinis: Ko čia rėkauji kaip girinis? 
kaip galvijas neraliuotas: Nešūkauk 

kaip galvijas neraliuotas.
kaip kačiukas prieš lašinius: Cypia kaip 

kačiukas prieš lašinius.
kaip kailį lupamas: Rėkė iš visos jėgos 

kaip kailį lupamas.
kaip kariamas: Spiegia ne savo balsu 

kaip kariamas.
kaip karti vedamas: Trupučiuką susimu

šė, tai paleido gerklę kaip karti vedamas.
kaip kiaulė skerdžiama: Žviegia kaip 

kiaulė skerdžiama.
kaip kiaulė, tvoron įkliuvusi: Spiegia 

kaip kiaulė, tvoron įkliuvusi.
kaip kurčias: Ko taip rėkauji kaip kur

čias?
kaip už liežuvio pakartas: Nerėkauk 

kaip už liežuvio pakartas.
kaip motinai mirus: Šaukia kaip motinai 

mirus.
kaip mušamas: Bliauna kaip mušamas. 
kaip per bobų muštynes: Nerėkauk kaip 

per bobų muštynes.
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kaip ožys kopūstuose: Bliauni kaip ožys 
kopūstuose.

kaip ožys, į turgų vežamas: Bliauna kaip 
ožys, j turgų vežamas.

kaip ožka, vilko nešama: Bliauna kaip 
ožka, vilko nešama.

kaip pelė katės naguose: Cypia kaip 
pelė katės naguose.

kaip pelė spąstuose: Cypia kaip pelė 
spąstuose.

kaip rišamas: Rėkia kaip rišamas. 
kaip velnio apsėstas: Spardosi, šaukia 

kaip velnio apsėstas.
kaip smaugiamas: Ko čia bliauni kaip 

smaugiamas?
kaip šarkos ant vanago: Krykščia kaip 

šarkos ant vanago.
kaip šunytis, blusų apsėstas: Cypia kaip 

šunytis, blusų apsėstas.
kaip šuo po langais: Ko čia skalini kaip 

šuo po langais?
kaip šuo prieš mėnulį: Ko čia staugi 

kaip šuo prieš mėnulį? Kaukia kaip šuo, į 
mėnulį žiūrėdamas.

kaip teliukas: Ko bliauni kaip teliukas? 
kaip varlė po ratu: Pypia kaip varlė po 

ratu.
kaip varlė, vištos kapojama: Cypia kaip 

varlė, vištos kapojama.
kaip varna: Ko kvarki kaip varna? 
kaip veršis junkomas: Prabliuvo kaip 

veršis junkomas.
kaip vilkas, uodegą įšalęs: Staugia kaip 

vilkas, uodegą įšalęs.
kaip višta prieš dvasną: Ir pragydo kaip 

višta prieš dvasną.
kaip višta, kiaušinį padėjusi: Nekuda

kink kaip višta, kiaušinį padėjusi.
kaip žiovanasris: Tas mūsų vaikas tai 

rėkia ir rėkia naktimis kaip žiovanasris. Ne
rėkauk kaip žiovanasris — vaiką prikelsi.

4.
kaip akmuo: Jis tylėjo kaip akmuo. 
kaip avis kerpama: Aš tylėjau kaip avis 

kerpama.
kaip be liežuvio: Jis tylėjo kaip be lie

žuvio.
kaip be žado: Ko tyli kaip be žado?

kaip nudiegtas: Vaikas tylėjo kaip nu
diegtas.

kaip grabas: Ji gali tylėti kaip grabas. 
kaip grikis prie kelio: Tyli kaip grikis 

prie kelio.
kaip katė, pieną išlakusi: Tyli kaip katė, 

pieną išlakusi.
kaip kelmas: Ko tyli kaip kelmas? 
kaip kiaulė kasoma: Kai nereikėjo, tai 

buvo labai šnekus, o dabar tyli kaip kiau
lė kasoma.

kaip liežuvį prarijęs: Ko tyli kaip liežu
vį prarijęs?

kaip mėmė: Tik burbtels kokį žodelį ir 
vėl tyli kaip mėmė.

kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas: Tyli 
kaip ožys, į vandenį žiūrėdamas.

kaip pamatinė po akmeniu: Ko taip tyli 
kaip pamatinė po akmeniu?

kaip pelė po šluota: Nors labai norėjau 
prabilti, bet tylėjau kaip pelė po šluota. 

kaip užsisiuvęs: Ko tyli kaip užsisiuvęs? 
kaip kaulu užspringęs: Tyli kaip kaulu 

užspringęs.
kaip stabo ištiktas: Jis visą laiką tylėjo 

kaip stabo ištiktas.
kaip šuo, muilą prarijęs: Ko tyli kaip 

šuo, muilą prarijęs?
kaip vandens į burną prisisėmęs: Visi 

tylėjo kaip vandens į burną prisisėmę.
kaip žado netekęs: Jis tyli kaip žado ne

tekęs.
kaip žemė: Nieko nesakiau — tylėjau 

kaip žemė.
kaip žuvis vandeny: Ji nė žodžio nepra

tarė — tylėjo kaip žuvis vandeny.

• Saigono, Vietname, arkivyskupas pa
dėjėjas Nguyen Van Thuan mirė Nha Tan
go ligoninėje. Jį buvo komunistai areštavę, 
kai tik užėmė Saigoną. Kalėjime, negauda
mas reikiamo maisto ir gydymo, jis susirgo 
beri-beri liga, atsirandančia dėl būtinų vita
minų stokos. Studijas buvo išėjęs Romoje, 
mokslo laipsnį gavęs Australijoje. Mirė te
turėdamas 50 m. Buvo jauniausias Vietna
mo vyskupas.



Algirdo Grigaičio nuotr.
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• Dr. K. Korby, Valparaiso universitete 
dėstąs liuteronų teologas, kelia balsą, kad 
liuteronų parapijose būtų grąžinta privati 
išpažintis.

• Lietuvių žurnalistų sąjungos vertinimo 
komisija šiemet žurnalistikos premiją pa
skyrė kun. J. Vaišniui, "Laiškų lietuviams" 
redaktoriui už nuopelnus žurnalistikoj ir už 
sėkmingą vadovavimą Liet. žurn. sąjungai. 
Už religinį veikalą premija teko prof. dr. A. 
Maceinai, parašiusiam "Religijos filosofiją". 
Abidvi premijos po 1000 dol. Jų mecenatas
— kun. J. Prunskis.

• Kardinolas Emile Biayenda, Brazanvil
lės arkivyskupas, buvo kovo mėn. pagrob
tas ir nužudytas Kongo valstybėje. Teturėjo 
50 m. amžiaus, afrikietis, bet studijas buvo 
išėjęs Prancūzijoje. Buvo Kongo katalikų 
vyskupų konferencijos prezidentas. Kur tik 
įsisuka komunistai, kaip dabar yra Afriko
je, ten vyksta žudynės.

• Papuasų Naujoji Gvinėja užmezgė dip
lomatinius santykius su Vatikanu. Ji turi 2,7 
mil. gyventojų, kurių 26% katalikai. Tai jau 
33-čia valstybė, popiežiaus Pauliaus VI 
viešpatavimo metu užmezgusi su Vatikanu 
diplomatinius santykius.

• Ugandoje vėl leista spausdinti vienin
telį Afrikos katalikų dienraštį "Munno", ku
rį prez. Amino vyriausybė rugpiūčio mėnesį 
buvo uždariusi. Laikraščio redaktorius Jo
nas Serwaniko paleistas iš arešto namų. 
Laikraštis buvo įsteigtas 1961 m. Jau 1966 
m. jo kasdienis tiražas buvo 10.000.

• Michael Mansfield, buvęs senato dau
gumos vadas, išrinktas labiausiai pasižy
mėjusiu žmogumi, kuriam Notre Dame uni
versitetas šiemet paskyrė Laetare medalį.

• Hans Kueng, tarptautinio garso teolo
gas, kurio paskutinė knyga buvo sukėlusi 
kai kurių abejonių, parašė Vokietijos vys
kupams laišką, kuriame pabrėžia, kad jis 
niekada nėra reiškęs abejonių nei apie 
Kristų, kaip Dievo Sūnų, nei dėl Švč. Tre
jybės. Jis nelaikąs savęs neklaidingu ir ne
keliąs abejonių dėl Bažnyčios autoriteto.

Jis pareiškė, kad papildydamas savo knygą 
"Apie buvimą krikščioniu", aukščiau minė
tus paaiškinimus įdės į priedą, kuris bus iš
leistas pavadinimu "Ar yra Dievas".

• Atrastas etiopiškas Senojo Testamento 
rankraštis apie 800 m. senumo. Jį atrado dr. 
W. Macomber, Šv. Jono universitete kata
loguodamas gautų iš Etiopijos dokumentų 
mikrofilmus. Tas radinys padės Šv. Rašto 
studijoms.

• Pranciškonų tretininkų penkmetinis 
kongresas šaukiamas rugpiūčio 4-5 d. Šv. 
Jono abatijoje, Collegeville, Minn.

• Nauja Marijos Dievo Apvaizdos brolių 
vienuolija įsisteigė Ponce, P. R. Tikslas — 
padėti kunigams sielovados darbe.

• Biloxi, Miss., vyskupijai paskirtas neg
ras vyskupas Joseph L. Howze, 53 m. Tai 
pirmas negras vyskupijos valdytojas, pa
skirtas šiame šimtmetyje JAV-se. Pats pir
masis negras vyskupas ordinaras buvo pa
skirtas 1875 m. Portlando, Me., vyskupijai, 
bet jo tėvas buvo airis, o motina negrė.

• Stiprėja kova prieš pornografiją Kana
doje, kur tuo klausimu paskelbė atsišauki
mą Toronto arkiv. Ph. F. Pocock, angliko
nų vysk. L. Garnworthy, o United Church 
įsteigė specialų komitetą tam klausimui tir
ti. Prie šio sąjūdžio dedasi ir graikų orto
doksų bažnyčia, baptistai, Išganymo armija 
ir organizacija "Piliečiai už dorą".

• Kolumbijos vyskupų konferencija pa
smerkė radikaliuosius katalikus, siekian
čius jungti krikščionybę su marksizmu.

• Stačiatikių kun. Vasyl Romajuk Aukš
čiausiam Sovietų prezidiumui Maskvoje 
pranešė, kad jis atsisako pilietybės tokios 
valstybės, kurioje per paskutinius dešimt
mečius įvykdyta tiek daug veiksmų prieš 
teisingumą, taiką ir žmoniškumą.

• Teisė gyventi — sąjūdis prieš abortus
— šaukia savo suvažiavimą Čikagoje, Con
rad Hilton viešbuty, birželio 16-19 d. Ta pro
ga Čikagos stadiono patalpose bus speciali 
programa, kur dalyvaus vadinamoji dai
nuojančių kaubojų pora — Roy Rogers ir 
jo žmona Dale Evans.
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