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MAŽOS TAUTOS DIDELES KANČIOS
(MININT KRUVINĄSIAS 1940 M. BIRŽELIO SUKAKTUVES)
ANTANAS S. POCIUS

“Ir vėl mes numesti j amžių piktą jungą,
Tėvų ašara graudi, vėl saulė neprasminga,
Prie aukuro vėl nešam gedulą dėvėtą.”
Faustas Kirša.

1940 m. birželio mėn. 15 d., pačiame gamtos ir lietuviu
tautos kūrybiniame pavasaryje, bolševizmas, kaip maras,
atslinko i mūsų žeme ir prislėgė tautą, o pilni keršto,
skriaudos ir melo debesys apklojo Lietuvos padangę, kad
nei šviesos, nei laisvės joks pragiedrulis i mūsų šąli ne
prasiveržtų. Vaidilų kanklės nutilo, nebaigti statyti tautos
namai liko tūnoti, žagrės, purenusios naujai sėjai žemę,
sustojo, žemę, kurią taikus lieutvis savo krauju atpirko ir
apgynė, savo prakaitu ir pūslėtomis rankomis išpuošė ir
padarė vaisingą, bolševikai išniekino ir nuteriojo.
Skaudi Lietuvos kalvarija, ir istorija jai lygios neras.
NKVD, kaip voratinkliu, apraizgė kaimą ir miestą, o po
ilsio naktys virto baime ir nerimu. Rūpintojėlis dar že
miau nulenkė galvą ir kentėjo kartu su nekalta lietuvių
tauta. Areštai geriausių Lietuvos sūnų ir dukrų vyko ne
nutrūkstama grandine dieną ir naktį, kartas nuo karto
pavirsdami masiniais, kaip šie: 1940 m. liepos mėn. iš 11
į 12 naktį buvo suimta 2000, tų pačių metų lapkričio mėn.
5-6 d.d. virš 6000, o 1941 m. birželio mėn. 14-15 dienomis
buvo suimta ir deportuota į Sibirą 40000 lietuvių.
Skausmas ir gedulas apgaubė Lietuvą, kaip ir Latvi
ją - Estiją, o nekaltųjų pagalbos šauksmas nuaidėjo per
Pabaltijo kraštus, sukrėsdamas ir kiečiausias širdis. Kas
sugebėtų aprašyti 40000 tremtinių vargą ir kančią, jų tė
vynės, artimųjų ir laisvės ilgesį?
Mes, buvę birželio 14-15 d.d. įvykių liudininkai, ne
pajėgiame atpasakoti jų kančių pradžios, šiurpių suėmimo
bei ištrėmimo vaizdų ir nerandame žodžių išsakyti tomis
dienomis įvykusios lietuvių tautos tragedijos.
Nepasotinamas NKVD molochas, pirmąjį bolševikme
tį vainikavęs masinėmis lietuvių žudynėmis su istorijoje
dar nežinomu sadizmu ir rafinuotomis tortūromis (Kre
tingoje, Petrošiunuose, Telšiuose - Rainių miške, Panevė
žyje, Zarasuose, Červenėje ir kitur išžudė virš 5000 lietu
vių tik 4 dienų laikotarpyje), 1944 m., po sunkios Hit
lerio okupacijos, sugrįžo vėl į mūsų žemę ir dar didesniu
tempu vykdo lietuvių tautos naikinimą — genocidą, šian-
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dien su geliama širdimi, negalėdami išvardinti visų įvy
kusių ir tebevykstančių masinių žudynių, egzekucijų ir
trėmimų, turime konstatuoti liūdną padėtį Lietuvoje —
lietuvių tauta jau neteko vieno milijono gyventojų.
Tai aukos, kurias sunku mums įsivaizduoti: iš kiek
vieno kv. kilometro nužudyta arba ištremta 12 lietuvių;
kas trečias kaimynas, prietelius ar giminaitis išnykęs, kas
trečias kaimas ar miestas tuščias....
Minėdami skaudžią lietuvių tautos tragediją, įžen
giančią į antrąjį titaniškų kančių ir gigantiškų aukų de
šimtmetį, peržvelkime savo gyvenimą. Tos dienos kiek
vienam iš mūsų tebūna atsinaujinimu ir priminimu, jog
atėjo aukojimosi ir aukos valandos. Atsiminkime, mielieji
idėjos draugai, eidami įvairių šalių žemės vieškeliais, kad
ir kaip didelę auką beskirtume, ji nebus perdidelė, paly
ginus su tautos kankinių ir partizanų auka. Net gyvybės
auka būtų tik pilnutinis pareigos išpildymas — tada būtu
me tėvynės išlaisvinimui paaukoję visa, ką galėjome.
Mums niekas negali nurodyti, ką mes įvairiose šalyse
ir skirtingose sąlygose privalome daryti ir kiek aukoti: tu
rime širdį, protą, valią ir lemtingąjį Lietuvos laisvinimo
momentą — jie mums pasakys.
Savo gyvenimo sunkiose valandose mintimis nuskriskime į Sibirą, kur lietuvis nežmoniškai sunkiose sąlygose
vergauja, ir šimtatūkstantinėje mirtininkų eisenoje susi
raskime save, kur turėtume būti, jei būtume likę anapus
“geležinės uždangos”. Sugrįžę iš vergų stovyklų į dabar
tines savo gyvenimo sąlygas, būsime laimingi ir skirsime
ne tik moralinę paramą, bet ir gausią materialinę auką
Lietuvos laisvės kovai.
Tėvynės meilė, kaip ir ugnis, nekurstoma blėsta ir
gęsta. Naujos šalies kasdienybė laiko tėkmėje užlies mus
savo įvykiais, intrygomis, vargais ir laimės trupiniais, iš
stumdama tėvynės atminimus, ir nutautins. Tai neapdai
raus emigranto dalia. Tačiau mes nesame eiliniai duonos
ieškotojai, ekonominių išskaičiavimų ar nuotykių išvilio- v
ti iš tėvynės — esame politiniai emigrantai, gyvasis pro-
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KRIKŠČIONYBĖ:

ŽODIS AR GYVENIMAS?
ANTANAS MACEINA
1. Demostenis ir Ciceronas

Visi esame girdėję šiuos du garsiu senovės vardu:
Demostenio graikuose, Cicerono romėnuose. Abu jie buvo
dideli kalbėtojai. Abiejų kalbos žavėjo žmones. Abu jie
išliko Vakarų sąmonėje ligi pat šių dienų. Ir vis dėlto koks
didelis tarp jų yra skirtumas! Senovinis padavimas pasa
koja, kad po Demostenio kalbų žmonės šaukdavo: “Mušt
Pilypą”. Mat, jis raginęs graikus išeiti i karą su Makedo
nijos karaliumi Pilypu. Po Cicerono kalbų, kurias jis sa
kė Romos senate, klausytojai skirstydavosi kalbėdami:
“Kaip dieviškai Ciceronas kalbėjo!” Sakykime, kad tai le
genda. Bet joje glūdi gili prasmė. Ji mums atskleidžia
tragišką skirtumą tarp gyvenimo ir žodžio. Tiksliau sa
kant, tarp žodžio, virtusio gyvenimu ir
žodžio pasilikusio žodžiu. Demostenio žo
dis virto gyvenimu: Graikija išėjo į karą su Pilypu. Cice
rono žodis liko žodžiu: Roma nebuvo jo perkeista. De
mostenio žodis buvo jėga. Iš jo bylojo dvasia, pridengda
ma savimi kalbos grakštumą, sąmojų, logiškumą, poeti
nius posakius, žodžiu visa, kas vadinama stiliumi ir
kuo kalbėtojai taip labai didžiuojasi. Tuo tarpu Cicerono
žodis kaip tik stilių pajausdino pirmoje eilėje. Jo kalbų
žodiškumas klausytojų visų pirma buvo pergyvenamas ir
todėl savaime įvertintas. Demostenio kalbos buvo gyveni
mas. Cicerono — retorika. Todėl ir klausytojai Demoste
nio kalbomis gyveno, o apie Cicerono kalbas tik
kalbėjo. — Tokia tad mintis glūdi įausta šioje senoje
legendoje.
Gyventi ir apie gyvenimą kalbėti yra amži
nas žmogaus likimas. Jis pasikartoja ne tik kultūroje. Jis

testas prieš tautų pavergėją ir žudytoją - bolševizmą. Už
teisybę ir tautos laisvę turime kovoti gyvu ir rašytu žo
džiu, darbu, geru pavyzdžiu ir sunkiai uždirbtu centu, o
atėjus lemtingai kovos valandai, gal ir ginklu turėsime
pakeisti pavargusį ar jau žuvusį brolį partizaną, kurio
dalia sunkesnė ir auka didesnė šimteriopai, nekaip mūsų.
Vienas iš didžiausių mūsų uždavinių, kuris pateisintų
ir mūsų buvimą laisvame pasaulyje, — įrodyti bolševizmo
grėsmę žmonijai ir jos kultūrai ir pabudinti laisvųjų tau
tų sąžinę.
Mes laukiame ir tikime, kad U.S.A, ir kitos laisvos
tautos genocidą, kaipo planingą daugeriopą žmogžudystę,
pasmerks, pavergtųjų tautų prigimtąją teisę ir jų gyvybę
apgins, o žmogžudžius ir tautų žudikus-bolševikus nu
baus. Tada, nebaejojame, pasaulio didieji pripažins ir
mums teisę laisvai gyventi ir kurti, tačiau kas prikels ir
sugrąžins milijoną lietuvių, kas atlygins už juos Lietuvai
ir kuo atsvers nekalto žmogaus dešimtmečių kančią ir
mirtį vergijoje,
O ir mes patys dažnai nueiname ne tuo keliu, kuriuo
privalėtume eiti, ir, perdaug rūpindamiesi savimi ir savo
rytojumi, neatliekame šventų pareigų savo tėvynei. Gal
svetimųjų kraštų ir įtakų dulkės ant mūsų jau nusėdo, gal
nebejautrūs tėvynės reikalams pasidarėme? Tada imkime
V. Kudirkos raštus ir gerai įsiskaitykime, kad nereiktų,
kaip jam, atsivertimo gėdos išgyventi. O be to, nuklydę
ar bepajėgsime būti tokiais jautriais ir didžiadvasiais, kaip
jis, kad sugebėtume prisikelti, o prisikėlę už veltui su
gaištą laiką atidirbti. Ne daug mes turėjome Kudirkų.
Jei mes turėtume Sibiro tremtinių dvasią, jų min
tis, jų nenumaldomą tėvynės ir laisvės ilgesį, jei turėtu
me Lietuvoje kovojančio partizano ryžtą, besąlyginį pa
siaukojimą ir drąsą, o pavergtoje tėvynėje likusios mo
tinos širdį, mes kitaip šiandien gyventume.
Lietuvos sargyboje pasilikęs partizanas eina Vytauto
Didžiojo ginklo kovos keliu, mes svečiame pasaulyje pri
valome eiti tautiškai prisikėlusio Dr. V. Kudirkos keliu.
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pasikartoja ir religijoje. Pradžioje didelis žodis virsta gy
venimu: jis sukrečia pasaulį. Paskui gyvenimas iš jo iš
garuoja, ir jis vėl virsta tiktai žodžiu, tiktai kevalu, tik
lukštu, iš kurio išskrido gyvybė. Bet ar iš tikro taip yra?
Ar iš tikro žmogus istorijos eigoje nuo gyvenimo nuslysta
į žodį — tuščią ir bevertį? Pasklaidykime vieną pavyzdį ir
įsitikinsime.
Paskutinės Vakarienės metu Kristus kalbėjo: “Aš
jums duodu naują įsakymą mylėti vienas kitą; kaip aš
jus mylėjau, kad ir jūs vienas kitą mylėtumėte. Iš to visi
pažins, kad jūs mano mokiniai, jei turėsite meilę vienas
kito” (Jon. 13, 34-35). Iš tikro, tai buvo didelis žodis, ir
jo paskelbtas įsakymas buvo naujas įsakymas, ligi tol
nepažintas ir nevykdytas. Kaip į šią kalbą atsakė pirmie
ji Kristaus sekėjai? Atsiverskime Apaštalų Darbus, ir
rasime atsakymą. Ten stovi užrašyta: “Visi tikintieji lai
kėsi drauge ir turėjo visa bendra. Lobį ir turtus jie par
duodavo ir iš to dalino visiems, kaip kiekvienam buvo
privalu. Taip pat kasdien pasilikdavo vienširdžiai šventyk
loje, laužydavo duoną tai vienuose, tai kituose namuose,
imdavo valgio su džiaugsmu ir neklastinga širdimi... Ti
kinčiųjų daugybė buvo vienos širdies ir vienos sielos. Nė
vienas iš jų nesakė apie savo lobį, kad tas jo vieno būtų,
bet visa buvo jiems bendra... Jų tarpe nebuvo nė vieno
stokojančio; kas tik turėjo dirvų ar namų, tie parduo
davo , pinigus už parduotąjį turtą atnešdavo ir dėdavo
prie apaštalų kojų; kiekvienam gi buvo dalinama, kiek
jam bux o privalu” (Ad. 2, 44-46; 4,32-35). Tai buvo ar
timo meilės žodis virtęs gyvenimu. Iš
klausę Kristaus kalbą paskutinės Vakarienės metu ir iš
girdę ją vėliau kartojamą apaštalų lūpomis, pirmieji krik
ščionys suprato ją ne kaip gražų dievišką žodį, bet kaip
naujo gyvenimo pradžią, todėl ją įvykdė, parduoda
mi savo lobius ir pasidalindami su kitais visu tuo, ką tik
turėjo. Meilė vienas kitam, kurios reikalavo Kristus, tu
rėjo būti ne nuostabus žodis, bet nuostabus gyvenimas, iš
kurio visa aplinka turėjo pažinti, kad šiuo gyvenimu gy
veną žmonės yra Kristaus mokiniai.
O šiandien? Kaip yra šiandien su ana Kristaus kal
ba paskutinės Vakarienės metu? Kaip mes ją pergyve
name po dviejų tūkstančių metų. I tai atsako žemiau na
grinėjamas įvykis. Jis yra tikras, mano paties pergyven
tas, tik jo aplinkybės yra pakeistos, kad nebūtų galima
atspėti asmens.
2. Tarnaitės atostogos

Vienas ištikimas katalikas, nedidelio namelio ir skly
pelio savininkas, buvo savo valia bei pažadu viengungis ir
turėjo ateinančią tarnaitę, kuri apruošdavo jo butą, su
tvarkydavo sodelį, skalbdavo ir adydavo jo baltinius,
dirbdama — taip buvo sutarta — po 8 valandas į dieną.
Sykį ji pasiprašė vienos dienos atostogų savo tė
veliams aplankyti. Ištikimas katalikas jos prašymo mielai
išklausė ir atostogų davė. Tuo metu man kaip- tik teko
jį aplankyti. Radau jį sodelyje ant suoliuko Evengelija
rankoje. Pirmieji jo žodžiai, mane pasitikus, buvo: “žiū
rėk, prieteliau, kokį dievišką įstatymą Kristus mums pa
lijo!” — Ir perskaitė kaip tik aukščiau minėtą paskuti
nės Vakarienės kalbą. Perskaitęs jis ilgai man ją aiškino:
kaip labai žmonės nesuprantą krikščioniškos meilės įsa
kymo, koks šis įsakymas esąs kilnus, koks gražus, kaip
labai perkeistų pasaulį įvykdytas.... Kaip dieviškai Kris
tus kalbėjo tą vakarą” —užbaigė savo aiškinimus ištiki
mas katalikas. Ir ašaros pasirodė jo akyse. Taip labai jį
žavėjo Kristaus meilės įsakymas. — Vakare grįžo iš savo
tėviškės tarnaitė ir užėjo paskayti, kad rytoj ji vėl atei
sianti, kaip paprastai. “Gerai!” — atsakė ištikimas kata
likas. — “O šitas iškritusias 8 valandas išdalinsime ketu
riom dienom: nuo rytdienos padirbėsi pas mane po 10
valandų. O gal tau patogiau išdėstyti aštuoniom dienom po
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Cupido auklėjimas

Titianas. (Originalas yra Čikagos meno Institute)

1 valandą?’” — “Geriau po dvi!” — atsakė tarnaitė ir iš
ėjo. Ir keturias dienas ji dirbo po 10 valandų, nes turėjo
atidirbti vienos dienos atostogas, kurias jai buvo davęs
ištikimas katalikas.
Kas buvo Krikščionybė šiam namelio savininkui, sė
dinčiam sodelyje ant suoliuko ir skaitančiam Evangeli
ją? — Ne kas kita, kaip Cicero kalba Romos senate. Jis
ašarojo, skaitydamas bei aiškindamas meilės žodžių
dieviškumą. Tačiau jis nebepergyveno šių žodžių gyve
ni m i š k u m o. Jis nesuvokė jų revoliucinio pobūdžio.
Jis juos skaitydamas nė nepagalvojo parduoti savo name
lį ir pinigus nunešti prie vyskupo kojų. Dar daugiau, jam
nė į galvą neatėjo dovanoti tas 8 valandas savo tarnaitei;
dovanoti ne pinigus, ne namelį, bet Viešpaties Dievo duo
tą visiems mums veltui laiką — trumputį, vienos die
nos laiką, kurio jis nebuvo pirkęs ar uždirbęs, šis ištiki
mas katalikas jau viską buvo įkainavęs — net patį laiką.
Ir laikas jau reiškė jam pinigą. Todėl ir į savo tarnaitės
atostogas jis žiūrėjo kaip į paskolą, kurią buvo davęs, to
dėl dabar pareikalavo grąžinti dalimis. Kas tad buvo šiam
katalikui Evangelija? Kadaise pasakytų Kristaus kalbų
rinkinys. Jis ją skaitė taip, kaip mes šiandien skaitome
Cicerono kalbas: “Quousque tandem abutore, Catalina,
patentia nostra”... Jis ja žavėjosi, kaip kadaise žavėjosi
Cicerono klausytojai, išsitiesę po jo kalbų pirčių salėse,
vergų šluostomi, masažuojami, vėsinami. “Kaip dieviškai
Ciceronas kalbėjo! Kaip dieviškai Kristus kalbėjo! Kaip
dieviškai Kristus kalbėjo!” — argi šie posakiai nedvelkia
ta pačia dvasia? Argi anam ištikimam katalikui Kristus
nebuvo tiktai gražbylys, tiktai naujų idėjų sakytojas? Jis
vertino Evangeliją tik formaliai, teigdamas jai dieviško
kilnumo savyje, bet netaikydamas jo savo paties gyveni
mui. Tarp jo ir Evangelijos jau buvo dviejų tūkstančių
metų tarpas. Ir šie nelaimingi metai jau buvo spėję pa
versti Evangeliją — dieviška kalba Palestinos že
mėje. Jie spėjo padaryti Evangeliją kadaise paskelb
ta. Jie spėjo užmušti jos dabartiškumą. Prieš šimtą dvide
šimt metų D. F. Straussas metė didelį klausimą: ar
mes dar esame krikščionys? šis klausimas
anuo metu sukėlė beveik pasipiktinimo. Prieš 30 metų R.
Euckenas paklausė: ar mes galime būti krik
ščionys? šis klausimas buvo sutiktas ramiai ir net
liūdnai. Prieš trejetą metų Paryžiaus kardinolas Suhard
paskelbė: “Grynos, atskiros krikščionių bendruomenės,
saugios nuo stabmeldiškų įtakų, jau nebėra” (Aufstieg
Oder Niedergang der Kirche?, 64 p.). Ir šie žodžiai jau ne
sukėlė jokias nuostabos, nes jie buvo šiurpio tikrovės iš
raiška.

3. žodžio pergalė

Kas čia įvyko? Kas pasidarė, kad po dviejų tūkstan
čių metų nebėra krikščioniškos bendruomenės, kuri būtų
saugi nuo stabmeldiškų įtakų? Kas pasidarė, kad ana ma
žutė Jeruzalės bendruomenė, kurioje "nebuvo nė vieno
stokojančio”, virto tiktai svajone, kurią visi laiko netikra
ir neįgyvendinama? Atsakymą į šiuos klausimus duoda
kitas klausimas: “Kas pasidarė, kad katalikas žmogus,
dūsaudamas ant Evangelijos lapų, nedovanoja tarnaitei 8
valandų?” Sugebėdami atsakyti į šį pastarąjį klausimą,
atsakysime ir į visus kitus.
Kas pasidarė? — Labai didelis perversmas žmogaus
dvasioje. Perversmas, kurio esmę sudaro žodžio pergalė
prieš gyvenimą. Po dviejų tūkstančių metų Krikščionybė
mums yra gyvenimo ve r t y b ė , bet nebe pats gyve
nimas. Ji yra priemonė, bet nebe tikslas. Ar
gi ne mes patys nuolatos skelbiame, kad Krikščionybė yra
naudinga tautiškumui išlaikyti, stipriai šeimai sukurti, de
mokratijai pagrįsti, kad būti krikščionu yra ir gera, ir
gražu, ir pelninga, ir net sveika. Tokių minčių šiandien
yra pilna mūsų rašiniuose ir kalbose. Bet kas gi glūdi juo
se visuose? Ne kas kita, kaip slapta prielaida, kad kaž
kas kitas stovi aukščiau už Krikščionybę; kad jeigu šiam
kažkam kitam Krikščionybė netarnautų, mes nedrįstu
me apie ją kalbėti ir ją pasauliui piršti. Bet ar tai nėra
esminis, dažnai net nesąmoningas Krikščionybės paneigi
mas? Mes laikome Krikščionybę tiktai žodžiu. Gyvenimas
mums yra kažkas kita, kažkas platesnio ir aukštesnio už
Krikščionybę. Todėl mes ją pajungiame jam ir net į jį
įjungiame. Vietoje krikščioniškai gyvenę, mes tik
krikščioniškai kalbame. Ir kiekvienas žodis, kuris
mūsų ausims suskamba kiek kitaip, negu esame įpratę jį
girdėti mokyklos suole, mūsų yra įtariamas ir net perse
kiojamas. žodžio nuodėmė mums yra pati
baisiausia. Tuo tarpu gyvenimu mes per daug
nesidomime. Gyvenimo nuodėmės mūsų nejaudina. Prieš
jas mes užmerkiame akis ir jas pridengiame neatgailėtas
ir neišpažintinas. Pirmaisiais Kirkščionybės amžiais ne
vienas apsivilkdavo ašutine, pasibarstydavo galvas pele
nais ir stovėdavo bažnyčios prieangyje. Tai buvo gyve
nimo nusidėjėliai, darantieji atgailą. Jeigu šiandien
mums reiktų parinkti, kam užvilkti ašutinę ir užpilti pe
lenų, pastatant bobinčiuje, tai tikriausia šie mūsų parink
tieji būtų žodžio nusidėjėliai. Gyvenimo nusidėjėlių
mes nerastume, o jeigu ir rastume, nedrįstume juos šiuo
vardu pavadinti. Ar anas ištikimas katalikas atgailos už
tai, kad reikalavo iš savo tarnaitės atidirbti vienos dienos
atostogas? Ar dar ištikimesnis katalikas atgailos už tai,
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kad Šventųjų Metų atgailos kelionę pavertė linksma eks
kursija po Europa? Ar mes visi darysime atgaila už tai,
kad užtrenkėme duris prašančiam išmaldos, pasiųsdami ji
j Raud. Kryžių; kad leidome šalia savęs lakstyti apskurusiem ir apšašusiem našlaičiam, patys šildydamiesi prieš
saulę; kad nepriėmėme pabėgusiojo brolio ir nepasidali
nome su juo vienu kambariu? Ne, už visa tai mes atgailos
nedarysime, šių nuodėmių neišpažinsime ir jokio kunigo
už tai peikiami nebūsime. Mes ir toliau pasiliksime krikš
čionys, net geri krikščionys: sėdėsime pirmuosiuose
bažnyčios suoluose ir būsime šlakstomi švęstu vandeniu.
Mes ašarosime, skaitydami Evangeliją, ir niekaip negalėsi
me suprasti, kas čia pasidarė, kad po dvieju tūkstančiu
metų katalikiškoji Europa virto misijų kraštu, kuriame
nebėra krikščioniškųjų bendruomenių. Pasididžiuodami
mes kalbėsime: “Socialinis klausimas Evangelijoje jau se
niai yra išspręstas.” Ir niekaip negalėsime pajausti tos
nepaprastos gėdos, to tiesiog nebepakeliamo pasmerkimo,
kad milijonai žmonių katalikiškose šalyse gyvena nežmo
nišką gyvenimą. Evangelija mums y ra tik-,
tai žodis, nevirtęs gyvenimu, štai kur
glūdi didžiausia mūsų tragedija. Kristus mums yra tik Ci
ceronas, o mes tik Romos senato nariai. “Kaip dieviškai
Kristus kalbėjo, — sakome išėję iš bažnyčių, iš susirinki
mų, iš mokyklų, ir einame i savo pasaulines pirtis nusi
plauti prakaito, kurį išspaudė tvankus oras, anų dieviškų
kalbų beklausant. Ir tuo viskas pasibaigia. Jokio karo blo
giui, nuodėmei, neapykantai, skurdui, persekiojimams mes
neskelbiame. Mes juk nesame graikai, kad šauktume
“Mušt Pilypą!” Žodis yra laimėjęs prieš gyvenimą, ir mes
svaigstame šios pergalės triumfe. “Pradžioje buvo žodis”,
— paskaitome, atsivertę Evangeliją, ir be galo patenkinti
ją užvožiame. Kam toliau beskaityti?
4. įsikūnijimo paslaptis

Taip, iš tikro pradžioje buvo žodis. Bet ar jis žodžiu ir
pasiliko? Ar jis suskambėjo ir praėjo, kaip tolimas ai
das, kaip neįvykdytas pažadas? Ar Krikščionybė yra tik
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dieviškųjų kalbų, formulių, sakinių ir taisyklių rinkinys?
Ar Evangelija yra tas pat, kas Konfucijaus, Zoroastros,
Sokrato ir kitų išminčių mokslas? Anaiptol: “Tas Žo
dis įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų”
(Jon. 1,14). štai Evangelijos atsakymas į jos sužodinimą, į
tą žodžio įamžinimą, kurį mes esame padarę. K r i k š čionybė yra pastatyta ant įsikūni
jusio žodžio. Todėl ji yra ne teorija, bet gyve
nimas; ne idėja, bet tikrovė, Kristaus tapimas žmogumi ir
pasilikimas Bažnyčioje, kaip savame Kūne, padaro mūsų
religiją būtimi, kurioje mes esame, judame, mąstome,
veikiame; vadinasi gyvename. Taigi ne Krikščiony
be įsijungia į gyvenimą, kuris būtų už ją aukštesnis, bet
visas mūsų gyvenimas telpa Krikščionybėje. Kaip Kris
taus Asmenyje telpa visas dieviškumas ir visas žmogišku
mas, taip viskas telpa ir Jo įsteigtoje religijoje. Krikš
čionybė yra buvimas. Bet kaip buvimas apima
net ir menkiausius mūsų judesius, taip juos apima ir Krik
ščionybė.

štai kodėl šv. Povilas, nesiliaudamas kalba apie Krikš
čionybę, kaip apie naują kūrinį, mums atneštą
Jėzaus Kristaus. Jo atėjimas pasaulin buvo tam, kad
padarytų "naują žmogų (Efez. 2,15). Todėl “Jėzuje Kristu
je neturi vertės nei apipjaustymas nei neapipjaustymas,
bet naujas sutvėrimas” (Gal. 6,15). Krikščionies žymė, ku
ri jį skiria nuo kitų, kaip tik ir yra šis naujumas, ši
nauja būtis, ši nauja kūryba, įvykusi jame per jo susi
jungimą su Kristumi. ’’Jei kas yra Kristuje, tas yra nau
jas sutvėrimas; kas buvo sena, praėjo; štai visa pasidarė
nauja” (2 Kor. 5,17). Ir tai nėra tiktai paviršutinis, saky
sime, dorovinis pakeitimas, įvykęs vienoje kurioje žmogiš
kosios būtybės galioje: jo prote, prisiimant krikščionišką
sias mintis; jo valioje, klusniai vykdant krikščioniškuosius
įsakymus; jo jausmuose, giliai pergyvenant krikščionišką
ją liturgiją. Ne! Tai yra pakeitimas įvykęs pačiose žmo
gaus prigimties gelmėse, pačioje jo būtyje. Galių pakiti
mas yra tik šio gilesnio, šio būtino pakeitimo išraiška.
Todėl šv. Povilo “naujas žmogus”, kuriuo jis vadina krikš
čioni, iš tikro yra naujas ; naujas visu savimi; naujas
pačiu žmogiškuoju pradu. Būti krikščioniu
reiškia naujai būti. “Kas buvo sena praėjo;
štai visa pasidarė nauja.” Krikšto vanduo yra naujo
gimimo vanduo. Sutvirtinimo aliejus yra naujos
kovos patepimas. Išpažintis yra naujas s u t ai k i n i m a s su Dievu. Eucharistinė Duona yra naujos
gyvybės maistas. Ligonių sakramentas yra naujo
apaštalavimo galia.
Moterystė yra
naujos
bendruomenės pagrindas. Visi Kristaus įsteigtieji
sakramentai yra ne kas kita, kaip keliai įsrovėti į žmogų
anai naujai kūrybai, perkeisti jį pagal Kristaus paveikslą
bei panašumą, sukurti jame naująjį Adomą. Todėl jie yra
ne formulės, ne apeigos, ne žodžiai, bet gyvenimas, būtis,
tikrovė. Krikščionybė yra antrasis žmo
gaus sukūrimas. Todėl krikščionis nėra paprastas
žmogus ir jo gyvenimas nėra paprastas gyvenimas.
Iš to mes gauname keletą labai svarbių išvadų. — Visų
pirma Krikščionybė nėra kažkada vie
ną kartą paskelbta, bet kasdien Skel
ta i a m a. Būdama gyvenimas, ji visados yra dabartįn ė . Kaip Kristus nėra tik buvęs, bet nuolatos esąs, taip
ir Jo religija. Tiesa, Krikščionybė turi savo istoriją. Ji
išsivysto ir išsiskleidžia. Bet šitas išsiskleidimas yra ne
kas kita, kaip ano Kristaus minimo garstyčios grūdelio
augimas. Tai nėra praėjimas, bet nuolatos stiprėjanti ir
gilėjanti dabartis. Todėl ir Evangelija nėra duota prieš du
tūkstančius metų, bet duodama šiandien, duodama
kiekvieną dieną. Jos reikalavimai yra visados
nauji, niekad nepasenę ir nepraėję. Kalno Pamokslas yra
sakomas ir šiandien. Vyno ir duonos virtimas Kristaus
krauju ir kūnu vyksta ir šiandien. Apaštalų siuntimas
skelbti gerosios naujienos visam pasauliui atliekamas ir
šiandien. O šv. Mišiose Kristus miršta, giliu B. Pascalio
posakiu, “ligi amžių galo.” Kaip pirmasis žmogaus sukū
rimas yra nuolatinis, nes dieviškoji Apvaizda taip pat yra
kūrimas (creatio continua — sakydavo senieji filosofai),
taip ir antrasis sukūrimas arba Atpirkimas irgi yra nuola
tinis. Krikščionybės dabartiškumas yra
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pagrindinė jos žymė, kuri niekad neturi būti
išleistas iš akių.
Antra, Krikščionybė yra skelbiama
ne tik žmonijai, bet ir kiekvienam iš
mūsų. Kitaip sakant, ji visados turi ne tik bendruome
nini, bet ir asmeninį pobūdi. Per Krikštą mes esame įsi
jungę i aną šv. Povilo minimą “naują gyvenimą” ir ji pa
darę savo likimu bei rūpesčiu. Mums yra ne vistiek, ar
Evangelija yra vykdoma ar ne; ar mūsų religija teisingai
pergyvenama ar klaidingai; ar Krikščionybė yra gyveni
mas ar jau tiktai žodis. Būdami nauji Viešpaties kūriniai,
mes tuo pačiu esame įpareigoti šitą naujumą saugoti ir jį
plėsti. Kaip pirmuosius žmones Dievas apgyvendino roju
je, kad jį įdirbtų ir saugotų, taip lygiai jis apgyvendino ir
krikščionis, kad jie šį naują kūrybiškumą išplėstų visame
pasaulyje. Krikščionybė šaukiasi kiekvieno iš mūsų, nes
kiekvienas esame ląstelė ano Didžiojo Kūno, kurio Galva
yra Kristus. Kiekvienas esame įjungti į anuos bendruo
sius atpirkimo uždavinius. Krikščionybė yra
kiekvieno mūsų asmeninis reikalas,
rūpestis ir uždavinys. Evangelija yra man
skelbiama; aš pats esu šaukiamas palikti tinklus ant
savo kasdienybės krantų; aš pats esu siunčiamas
mokyti ir krikštyti; aš pats esu kviečiamas parduo
ti, ką turiu, išdalinti vargšams ir sekti Kristumi. Kiekvie
nas Evangelijos žodis yra man skiriamas. Todėl yra
klaida Krikščionybę laikyti tiktai bendruomene, tiktai
žmonijos religija, tiktai pastatyta ant visumos. Ne! Krik
ščionybė yra mano religija. Ji yra mane palietusi,
todėl a š esu tasai naujas kūrinys, tasai naujas žmo
gus. Manyje praėjo visa, kas buvo sena. Manyje
dabar turi būti viskas nauja: “eorda, voces et opera” —
širdis, žodžiai ir darbai—, kaip sako senas Prisikėlimo
himnas. Krikščionybės asmeniškumas
yra taip esminė žymė, kurios niekados nega
lime pamiršti ir elgtis taip, tarsi ji mūsų neliestų, tarsi ji
būtų ne mūsų.
Trečia, Krikščionybė nėra senosios
būties pratęsimas, bet visiškai nauja
būtis. Tai yra tokia tiesa, kuri turėtų mus persunkti
ligi pat gelmių. Kristaus atėjimas pasaulin buvo esmingai
naujas žygis, ir Jo įsteigta Bažnyčia yra esmingai
naujas dalykas. Išganymo tvarka, į kurią mes įsijungia
me per Krikštą, yra Viešpaties dovana, Jo malonė, Jo Va
lios aktas, kuriuo Jis kaip tik ir pastatė aną naują būtį.
Gali šita nauja būtis būti apsupta senomis viršinėmis for
momis; gali ji būti apsunkinta senojo žmogaus paveldė
jimu. Tačiau savo esmėje ji yra iš senosios būties neišve
dama ir jos šviesoje nesuprantama. Krikščionybė yra
Naujiena. Todėl ir krikščioniškasis gyvenimas nega
li būti tiktai senojo gyvenimo tęsinys, tegul ir gražesne
forma. Krikščioniškasis gyvenimas turi būti visiškai nau
jas gyvenimas, ir krikščioniškasis žmogus turi būti visiškai
naujas žmogus. Ir vėl: gali šis naujas gyvenimas iš vir
šaus reikštis ir senais pavidalais: gali šis naujas žmogus
dirbti ir senus darbus. Bet ir anų senų pavidalų ir anų
senų darbų turinys Krikščionybėje bus visai kitoks, nes
pagrindas, iš kurio jie išauga, yra taip pat visai kitoks.
Krikščionybė daug ką prisiėmė iš senojo pasaulio. Bet ji
šioms senosioms dovanoms davė naują turinį ir naują
prasmę. Kas gi pats Kristus atrodė žmonėms? Dailidės
Juozapo sūnus iš Nazareto. O save esmėje Jis buvo Dievažmogis. Taip yra ir su visu krikščioniškuoju gyvenimu.
Esminis Krikščionybės naujumas yra
irgi pagrindinė jos savybė, kurią turime
nuolatos atsiminti ir giliai pergyventi.
5. Diplomas stalčiuje

Jeigu tad jausime, kad Krikščionybė yra
dabartinė nauja mūsų būtis, mums nerei
kės stebėtis ir gėdytis, kad Evangelija pavirto tik žodžiu,
nustodama gyvenimiško savo pobūdžio. Ne Evangelija

paseno, bet mes nutolome nuo Evangelijos. Ne Evangeli
ja praėjo, bet mes praėjome pro jos šalį. Ne Evangelija
sužodėjo, bet mes suformalinome patys save, pasitenkinda
mi tik žodžiais, bet nebesiekdami ligi gelmės to, ką šie
žodžiai reiškia. Kada žmogus, baigęs aukštąją mokyklą
virsta gyvenimo specialistu? Tada, kai jis įvykdo gautą
savo mokyklos diplomą. Diplomas jam atidaro kelią ir
duoda teisę. Bet jis turi būti vykdomas. Jis turi būti pa
verčiamas tikrove, žodis, kuris jame įrašytas, turi tapti
gyvenimu. Tik tada sakome, kad šis ar anas yra tikras
specialistas: gydytojas, advokatas, inžinierius, mokytojas,
mokslininkas. Tačiau kiek daug baigusiųjų aukštąsias mo
kyklas, padeda savo diplomus į stalčių ir pasitenkina tik
juose įrašytais žodžiais! Kiek daug diplomų pasilieka gy
venime neįvykdytų! Apie tokius žmones sakome, kad jie
yra neverti to, kas apie juos jų diplomuose sakoma, nes
diplomas visados yra ir įpareigojimas. Taip yra ir su
Krikščionybe. Krikštas ir Sutvirtinimo sakramentas ati
daro mums duris į krikščioniškąjį pasaulį ir duoda teisės
jame veikti. Bet mes turime veikti. Mes negalime Krikšto
metrikų, dar daugiau — sakramentinio jo charakterio —
padėti į stalčių ir pasitenkinti tuo, kad ten parašyta, jog
mes esame krikščionys. Krikšto metriką — ir juridinę ir
sakramentinę — mes turime įvykdyti. Kitaip mūsų Krikš
čionybė bus tik stalčiaus Krikščionybė, kaip anų žmonių
universitetiniai diplomai. O kiek daug yra tokių stalčinių
krikščionių! Kiek daug Krikšto metrikų guli užrakinti
spintose, pravėdinami sekmadieniais patogiuose bažnyčių
suoluose, o paskui vėl uždaromi. Todėl gyvenimas ir pasi
daro stabmeldiškas, nes jį krikščionišką gali padaryti ne
stalčiniai metrikai, bet tik veiklus sakramentinio charak
terio vykdymas. Būti krikščioniu reiškia ne kažkada būti
pakrikštytu, sutvirtintu, sutuoktu, bet gyventi nuolatos
anų palaimintų dienų turiniu, nes nei Krikštas, nei Su
tvirtinimas, nei Moterystė, nei Kunigystė, nei kuris kitas
sakramentas nepraeina, nepasibaigia su jo priėmimu, bet
trunka visą laiką, todėl visą laiką mus kviečia ir įpareigo
ja. Krikščionybės dabartiškumas apsireiškia ir mūsų gy
venime.
Ir nuostabu, kaip lengvai mes tai pamirštame, daug
lengviau, negu savos profesijos reikalavimus! Jaunas žmo
gus, baigęs universitetą ir pradėjęs dirbti savoje srityje,
sužino, sakysime, kad už šimto mylių bibliotekoje yra jam
rūpimu klausimu veikalas, kurio jis jau senokai jieško.
Pirmai progai pasitaikius, jis važiuoja šimtą mylių, susi
randa aną veikalą, parsiveža jį namo arba bibliotekoje
studijuoja. Taip darydamas, jis žino, kad jis eina tikru
mokslinio pašaukimo keliu, kad gautą aukštosios mokyk
los diplomą jis vykdo gyvenime. Bet kada ateis laikas, kad
jaunas pakrikštytas, sutvirtintas ir sutuoktas krikščionis,
važiuos bent dvidešimt penkias mylias išgirdęs, kad ten
yra žmogus, kuris klysta, kuris gyvena pavojuje savo do
rovei, kuris skursta, kuris yra be pagalbos, nusiminęs dėl
ištiktos nelaimės? Kada ateis laikas, kad šis jaunas krikš
čionis nuveš tokiam žmogui paguodos, patarimo, paramos,
pataisos, tiesos, meilės, vilties, kurių jis taip gausiai yra
gavęs iš Viešpaties per sakramentus? Kada šis laikas at
eis? šiandien krikščionys dar niekur nevažiuoja. Jie ne
tik nevažiuoja, bet jie neištiesia net rankos i čia pat esan
čius ir jų laukiančius krikščioniškuosius darbus. Jie yra
panašūs i anuos diplomuotuosius, kurie prisiperka kny
gų, bet paskaito tik autoriaus žodį, o paskui deda į spintą
nė neišpjaustę. Visas pasaulis yra didžiu
lis krikščioniškųjų darbų laukas; ne,
ne laukas, bet dirvonas. Jis šaukiasi įdirbamas. Jis šaukia
si dieviškosios sėklos. O mes vaikščiojame po sausą jo žolę
ir nežinome, ką su juo veikti. Mes nežinome, ką veikti su
mums suteiktomis dieviškosiomis dovanomis.
Tikėkime, kad bent jaunoji katalikų karta pajaus
gyvenimiškąjį Krikščionybės pobūdį ir šias dovanas, išė
musi iš senųjų stalčių, paskleis po pasaulį. Tada ateis že
mės atnaujinimas!
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KRIKŠČIONIŠKOJI MISTIKA DOSTOJEVSKIO KŪRYBOJE
J. K.

Turbūt joks kitas rašytojas nesugeba puikiau už Do
stojevskį parodyti žmogaus dvasios aukštumų ir bedug
nių, tos nepaliaujamos kovos, kuri vyksta žmogaus širdy
je tarp angelo ir demono... Tačiau būtų netikslu vertinti
jo kūryboje tiktai vad. psichologinį genijų. O tai dažnai
atsitinka. Patsai rašytojas protestavo prieš jam teikiamą
“gero psichologo” vardą. Jis save vadino “realistu aukš
tesniąja prasme.” Iš tikrųjų, Dostojevskis buvo realistas;
realistas plačiausia to žodžio prasme — ir tai dėl to, kad
nuodėmė ir malonė, puolimas ir atpirkimas, kančia ir
perkeitimas yra jo giliausi vidiniai pergyvenimai. Tai
priešginybės, kurios pripildo šio gyvenimo tikrove ligi pat
kraštų. Kas jas pažįsta ir kas trokšta gėrio, malonės ir
šventumo pergalės, teisėtai gali Dostojevskį pavadinti re
alistu. Tuo būdu realizmo sąvoka atgauna savo pirmykš
tę prasmę, kurią jai yra davę scholastikai.
Kokios idėjos vaidina vyraujantį vaidmenį Dostojevskio
kūryboje? Tyciak - Koenigshoven viename straipsnyje apie rašytojo religinį pasaulėvaizdį (“Der katholische Gedanke”, 5. Heft, 1937) apibūdina visą jojo kūrybą kaip
“vieną didelį liepsnojantį išpažinimą." Tai išpažinimas
Kristaus, Bažnyčios, pasaulio perkeitimo ir apokaliptinio
didingumo. Dostojevskio romanai esą “fragmentiniai metmens vienos galingos pasaulėžiūros”, kurios centre stovi
žmogus, bet ne žmogus savyje, atpalaiduotas nuo visų
saitų, o tikrasis, puolęs ir atpirkimo ieškąs žmogus. Nuo
to momento, kada jam, stovint prie pirmosios savo žmo
nos karsto, nušvito tiesa, kad yra amžinas, dangiškasis
gyvenimas Kristuje, — įsitikino Dostojevskis, kad žmogų
iš viso tegalima suprasti tik jo gyvame santyky su Dievažmogiu Kristumi. “Niekad — sako jis — aš negalėjau įsi
vaizduoti žmonių be Jo (Kristaus).” Tai yra didžiausia ir
paskutinė tiesa, kurią Dostojevskis galėjo pasakyti apie
žmogų; tai sena krikščioniškoji tiesa, žmogus yra tikras
žmogus Kristuje. Kristus yra Naujasis Žmogus, ir visa, kas
yra žmogiška, jame randa tobulą pavidalą ir prasmę. Tuo
būdu Dostojevskio antropologija išauga ligi christologijos.
Rašytojo vaizduojami personažai atsistoja prieš mus
kaip metafizinių idėjų reiškėjai, kaip apokaliptinių priešginybių įsikūnijimas. Juose mes dažniausia nematome at
sivertimą tikra to žodžio prasme; jie lieka visuomet ten,
kur jie yra įstatyti. Tačiau prieš jų sielos demoniškas
prarajas stovi Kristus; priešais demonų pasauli su Raskol
nikovais, Ivanais ir Mitiom Karamazovais stovi šventu
mas. Aliošų, Miškinų, Zosimų asmenyse šventumas įgyja
labai konkrečią ir gyvą išraišką. Juose žmogiškumas iš
auga ligi savo atbaigimo Kristuje.
Kaip realiai ir giliai yra pažvelgta “Demonuose” į nuo
šaknų atitrauktą, suracionalintą pasaulį, kuris nusigręžė
nuo Kristaus! Kokį žmogiškumą gimdo šis pasaulis, pui
kiai parodo “Demonų” vyriausio veikėjo Verchovenskio
žodžiai: “Mokytojas, kuris su savo vaikais juokiasi iš Die
vo ir iš jų lopšio, yra jau mūsų. Advokatas, kuris moky
tą žmogžudį gina tik dėl to, kad tasai yra labiau išsila
vinęs už savo auką, ...yra jau mūsų. Moksleiviai, kurie
nužudo kaimietį, kad patirtų, ką jie tuom pergyvens, yra
mūsų. Prisiekusieji, kurie visus be išimties nusikaltėlius
išteisina, yra mūsų. Mūsų yra administratoriai, literatai,
o! mūsų yra daug, legionas, ir jie net patys nežino, kad yra mūsų.” — "Tauta yra pasigėrusį, motinos pasigėrusios,
bažnyčias tuščios!” — “Uždarykite greičiau bažnyčias, atpalaidokit nuo moterystės, panaikinkit paveldėjimo teisę,
stverkit peilius!” Prieš mūsų akis atsiveria pranašiškai įžvelgtas bolševizmo chaosas. “Dievo ir Kristaus neigėjai
— sakoma vienuose “Demonų” metmenyse — niekad ne
pagalvojo, kaip pasaulyje, kuriame nebebus Kristaus, visa
pasidarys purvina ir nuodėminga... Pašalindami Kristų,
jie atima iš žmonijos nepasiekiamą gėrio ir grožio idealą...
Kristus juk tik dėl to atėjo žemėn, kad žmonija pamaty
tų, kad ir jos žemiškoji prigimtis, kad ir kūne tūnanti
žmogaus siela gali suspindėti dangiškom varsom.”
Dostojevskis leidžia demonams dūkti ir šėlti pasauly
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je, tačiau jis pasaulio jiems neperleidžia. Tik tariamai jie
yra šios žemės viešpačiai. Tikrasis jos valdovas yra Kris
tus. Jo veidas atsispindi visuose, kurie savo žemiškoje bui
tyje įkūnija kilnumą, pasiaukojimą ir atpirkimą. Kaip
“Nusikaltime ir bausmėje” studento Raskolnikovo demo
nišką dialektiką nugali gyva Sonios Semianovnos meilė,
taip “Jaunuolyje” Versilovo aistringumą apvaldo ir pa
stumia išganinga linkme tyli Sonios Andriejevnos kantry
bė ir Kristaus artumas: “Kristus visa atleidžia, Kristus
yra visų tėvas... Jis švies net giliausioje tamsoje.” “Bro
liuose Karamazovuose” Dostojevskis šventumą ir demo
niškumą pastato visiškai arti. Senis Karamazovas, Smerdiakovas, Ivanas simbolizuoja tamsos, nuo Dievo atšali
mo pasaulį. Bet jie sudaro, iš tikrųjų, tiktai tamsų foną,
kuriame juo ryškiau iškyla šviesios figūros: Alioša ir
šventasis vienuolis Zosima. Paskutinį žodį taria prisikė
limas. Triumfuoja tikėjimo perkeistas žmogus. ,
Dostojevskis mato ne tiktai paskirus Kristaus pase
kėjus šalia Jo priešų. Jis pažįsta ir gyvąją Kristaus bend
ruomenę: Bažnyčią. Tiktai ji viena esanti tikra ir tobula
bendruomenė, kadangi jos galva yra Kristus ir jos pagrin
dinis principas malonė. Dostojevskis visad kalba apie Baž
nyčią, kaip apie didžiąją misteriją, kaip apie tebegyve
nantį Kristaus kūną.
įsigilinus į šios bendruomenės pagrindus, kurie yra
malonė bei atpirkimas, darosi mums visiškai suprantama
Dostojevskio keliamoji kaltės bendrumo idėja, įpareigo
janti bendrai atgailai. Atpirktųjų bendruomeniški saitai
yra tokie tamprūs, kad net kaltė nėra individuali, bet vi
suotinė nelaimė, šis įsitikinimas sprogdina paskutiniąsias
mūsojo Aš sienas ir jas praplečia ligi bažnytinių platybių.
“Brolių Karamazovų” romane sakoma, kad “kiekvienas
žmogus prieš visus ir dėl visko yra kaltas, nekalbant apie
jo paties nuodėmes.” “Iš tikrųjų, tai yra teisinga — sako
toliau autorius, — kai žmonės šitą tiesą supras, ateis pas
juos dangaus karalystė; ji ateis ne kaip koks įsivaizdavi
mas, bet kaip realus faktas.”
Bažnyčia, Dostojevskio įsitikinimu, turi visą pasauli
atvesti prie Dievo, jį padėtį Jam po kojų. Krikščioniškajai
bendruomenei duotoji jėga pasauliui atpirkti trykštanti iš
meilės. Meilė yra rašytojui ‘didžioji pasaulio jėga, kuri
visa pralaužia, kuri pro visa prasiveržia. Meilėje auga at
pirktųjų bendruomenė, joje auga taip pat ir visatos bend
ruomeniškumas.” Dostojevskis įsibrauna giliai į meilės
misteriją. Viename jo romanų skaitome: “Jei tu kiekvie
ną daiktą mylėsi, tuomet tu suprasi Dievo paslaptį daik
tuose.” Kur meilė tampa vienintele valdančia jėga, ten
jau pasiektas paskutinis pasaulio perkeitimo tarpsnis.
Rojų, Dievo karalystę laiko Dostojevskis ne utopija,
ne miražu, bet “vienintele tikra realybe.” Visur ten, kur
žmonės tikrai gyvena pagal Kristaus principus, jau čia
pat, dabar, darosi rojus. Todėl rašytojas gali tvirtinti:
“Gyvenimas yra rojus, ir mes visi esame rojuje, tik mes
to nenorime pripažinti. Jeigu mes vieną dieną panorėtu
me tai pripažinti, tuomet rojus jau rytojaus dieną nusi
leistų ant žemės.” — Didžioji meilės jėga, kurianti rojų,
nugalės nuodėmę. Kas turi savyje tos meilės, gali nebi
jot brolio nuodmės, kadangi meilė nuodėmę gesina. “Bro
liai—sako Dostojevskis—nedrebėkite dėl žmonių nuodė
mės, mylėkite žmogų ir jo nuodėmėje; tiktai šitokia meilė
yra panaši į dieviškąją ir stovi aukščiau žemiškosios”. —
“Meilė visa atperka, meilė visa gelbsti... Meilė yra neįkai
nuojamas turtas, kuriuo gali visą pasaulį laimėti ir ne
tiktai savo, bet ir svetimas nuodėmes atpirkti.” šitokiu
būdu, kaip šis rusų genijus, visagalę meilės jėgą yra ap
dainavęs tik šv. Augustinas.
Dostojevskio asmenyje atsistoja mūsų akivaizdoje “di
dis krikščionis filosofas, kuris drįsta į visa: į žmogų, pa
saulį ir istoriją, žiūrėti pro Kristų (Tyciak-Koenigshoven). Todėl yra nemaža pagrindo džiaugtis šiadieną, ma
tant vis labiau didėjantį susidomėjimą Dostojevskio kūry
ba.
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DOMININKONU BAŽNYČIOS

VIDUS

PALAIMINTŲ J Ų

GARBĖJE

KUN. VL. DELINIKAITIS

šventieji metai yra šventėjimo metai. Ta proga Baž
nyčia atidaro savo dvasinius lobynus visiems, ieškantiems
Dievo gailestingumo ir visiško su Juo susitaikinimo. Kartu
Ji iškelia altorių garbėn visą eile ištikimųjų savo sūnų ir
dukterų, kad tuo būdu labiau atkreiptų mūsų dėmesį į
tikrąją mūsų gyvenimo paskirtį ir kad, pasinaudodami
šventųjų užtarimu bei jų pavyzdžiais, drąsiai ir ištvermin
gai žengtume prie savo amžinosios paskirties.
Šia proga mes bent trmpai pažvelgsime į du naujus
šiais metais paskelbtus palaimintuosius: kun. Vincentą
Pallotti ir Domininką Savio.
1. PALAIMINTASIS VINCENTAS PALLOTTI

Vincentas Pallotti, italas, gimęs 1795 m. balandžio 4
d. Romoje, ir yra trečiasis iš 10 šeimoje gimusių vaikų.
Jo tėvas buvo prekybininkas, bet gana pamaldus žmogus:

kasdien išklausydavęs po 2-jas šv. Mišias. Motina taip pat
buvo gera katalike. Vėliau pats Vincentas Pallotti prisi
pažįsta, kad iš savo tėvų turėjęs daug ko pasimokyti. Iš
viso Pallotti giminė pasižymėjo dideliu religingumu: ji jau
yra davusi Bažnyčiai 5 kardinolus.
1803 m. jaunasis Pallotti pradeda lankyti mokyklą.
Mokslas iš pradžių nesisekė, sveikata buvo silpna. Jo
mokytojas ta proga yra išsitaręs, kad tai esąs mažas šven
tasis, bet kietos galvos. Motina čia vaikui ateina į pagalbą:
ji atkalba su savo mažuoju sūnumi noveną į šv. Dvasią. Ir
nuostabu: mažasis Vincentas tampa geriausiu mokiniu
klasėje. Vėliau jis gauna už pažangumą moksle sidabro ir
aukso medalius, kuriais tačiau nesididžiuoja ir niekad apie
juos neužsimena.
Jau iš pat jaunų dienų Pallotti turėjo didelį socialinį
jausmą. Sutikęs gatvėje elgetą, jis atiduoda net savo rū-
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bus. O kartą namuos vienas vargšas pasiskundė neturįs kur
miegoti, tai mažasis Pallotti atidavė jam savo lovą. Jaut
rumas artimo vargams yra charakteringa Pallotti žy
mė, dar ryškiau atsispindinti vėlesniuose jo darbuose.
Baigęs vidurinį mokslą, Pallotti studijuoja Romos
“Sapienza” universitete. Jausdamas pašaukimą į dvasinį
luomą, Pallotti nori įstoti pas kapucinus, bet jo dvasios
vadovui nepatarus, esant silpnai sveikatai, savo minties
atsisako ir tęsia filosofines studijas minėtame universite
te.

1818 m. Pallotti įšventintas kunigu. Savo pirmąsias
šv. Mišias atlaikė Frascati miestelio bažnyčioje. Taip pat
dar tais pačiais metais Pallotti gauna filosofijos ir teolo
gijos daktaro laipsnius.

Tuo metu Romoje buvo kunigų perteklius, todėl Pal
lotti po primicijų gyveno pas tėvus. Tačiau jo jau anks
čiau pasirinktas motto: “Visa begalinei Dievo garbei”, ne
davė jam ramybės ir jis stoja į pastoracinį darbą, nors ir
privačioje formoje. Pallotti visas atsiduoda savo pašauki
mui. Jis klauso su didele kantrybe ir meile ilgas valandas
išpažinčių, sako pamokslus S. Maria del Pianto bažnyčio
je. Greitu laiku Pallotti išgarsėja kaip geras išpažinčių
klausytojas ir pamokslininkas. Tiesa, jis nebuvo impo
nuojančias išvaizdos, bet visa jo jėga nebuvo išorinėje
struktūroje, o jo vidaus, dvasinio prado didingume. Viso
to raktu galima laikyti jo nepaprastą nusižeminimą, visiš
ką savo “aš” nevertinimą. Iš to sekė pilnas atsidavimas
Dievui bei Jo valios vykdymui. Tai pirmas žingsnis tobu
lumo ieškantiesiems. Tačiau tai nereiškia kokį nors pa
syvumą. Priešingai: tuo metu Pallotti buvo aktyviausias
žmogus visoje Romoje. Daugelis Romos kolegijų, vienuo
lynų ir bažnyčių kviesdavo Pallotti klausyti išpažinčių,
sakyti pamokslų. Ir ligoniai bei kaliniai džiaugdavosi jo
pasirodymu. Jo nesutrukdydavo nei blogas oras, nei nak
tis: Dievo garbei jis visada pasiruošęs atiduoti viską. Ne
vienas klausdavo savęs, iš kur gi tą jo energija ir ištver
mė? Tačiau, kas jį arčiau pažino, aiškiai matė, kad jis
sau jėgų ieško iš aukščiau: ilgas valandas jis išbūdavo
vienas bažnyčioje, o dažnai ir nakties metu, nes dieną bū
davo užimtas pastoraciniais darbais.
Pallotti neieškojo poilsio ir būtų jo neieškojęs, jei ne
būtų jo silpna sveikata reikalavusi bent šiek tiek atvan
gos. Ta proga jis vykdavo į Fascati, apie 30 km. nuo Ro
mos. Pallotti mėgo šį kampelį: tai 550 m aukštumoje ty
lus, kaip ir jo gyventojai, eremitų kaimelis. Aukšti ked
rai, iškėlę savo viršūnes į dangaus mėlynę, lengvu ošimu
tarytum kalbėjo savo tyliems gyventojams apie kitą pa
saulį ir gyvenimą, kuris neturi pabaigos. Pallotti šioj gam
tos šventovėj pasijusdavo geriau, pailsėdavo. Tačiau jo
siela ir čia atsinešdavo kartu savo skausmą ir vargus. Jis
dažnai čia apverkdavo savo mylimos motinos mirtį. Kar
tu čia gaudavo ir paguodos: jis galėdavo savo mintimis
pakilti lengviau prie Dievo, kurio garbei norėjo pašvęsti
visą savo gyvenimą. Taip pat čia jis parašė savo vėliau
įkurtos Katalikiškojo Apaštalavimo Draugijos įstatus ir
gražią Marijos garbei maldą, dar ir dabar jo įkurtos bend
ruomenės kalbamą. Tačiau ir čia žmonės jį rasdavo. Ir
Pallotti vėl turėdavo klausyti išpažinčių. Tą patyręs jo
dvasios vadovas jam tai uždraudė.
Klaidinga būtų manyti, kad Pallotti, kuris taip rū
pindavosi sielų gerove, buvo visuomet susiraukęs ir pa
niuręs. Priešingai — jis visuomet būdavo giedriu veidu.
Kartą vienos išvykos j provinciją metu vienas iš dalyvių
rado aplankytos vilos sode sūpuokles. Tuoj jam kilo links
ma mintis — pasikviesti Pallotti partneriu į sūpuokles.
Taip ir padarė. Pallotti, matydamas, kad tuo suteiktų
draugams daugiau linksmumo, pakvietimą mielai priėmė
ir suposi su visu atsidėjimu.
Lygiai maloniai jis šypsodavosi sutiktam mažam vai
kui ir lankydamas sunkiai sergantį ligonį. Jo giedri nuo
taika išblaškydavo kitų vargus bei rūpesčius. Todėl ne
nuostabu, kad ir jaunimas Pallotti mėgo, kuris taip rūpi
nosi jų sielomis.
Kartą Pallotti, stebėdamas žaidžiančių jaunuolių būrį,
pasišaukė vieną iš jų, liepė jam eiti namo, pasivesti save
Dievui, ir jei reikėtų, tesišaukia jį. Jaunuolis nesuprato,
kodėl jam liepia eiti namo, kai tuo tarpu jis dar norįs pa
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žaisti. Tačiau paklausė. Dar vakare jis buvo geram ūpe.
Naktį pajuto didelius skausmus ir tuojau prašė pakviesti
Pallotti. Gi pastarasis jau buvo prie durų. Dabar jau
nuolis suprato, dėl ko jam buvo liepta eiti namo. Jis at
liko išpažintį ir dar tą pačią naktį mirė.
Italija yra Marijos žemė. Jai čia skiriama ypatinga
pagarba. Iš 353 Romoj esančių bažnyčių, 84 pašvęstos Jos
garbei. Pallotti, kaip tikras romietis, ypač gerbė savo
Dangiškąją Motiną. Jis nešiodavosi visada su savim Jos
paveikslėlį ir nuolat kalbėdavo rožančių. Su tuo Mado
nos paveikslėliu jis darydavo nuostabius dalykus. Kartą
aplankė ligonę — Luciją Fabiani, kuri jau 40 dienų sun
kiai sirgo. Pallotti ją paklausė, ar ji visiškai atsidavusi
Dievo valiai, net jei ir mirti reikėtų. Ligonė atsakė tei
giamai, tik jai gaila palikti mažus vaikus, kurie po jos
mirties turėtų daug vargo. Tada Pallotti paragino ją
melstis į Mariją ir palaimino ją su Madonos paveikslėliu.
Vos tik spėjo Pallotti išeiti į gatvę, kai ligonė pasijuto
visai esanti sveika. Panašių įvykių su Pallotti Madona yra
įvykę labai daug.
štai, kartą jis buvo pakviestas pas sunkiai sergantį
kareivį, kuris visai nenorėjo matyti kunigo. Po pagalve
pasidėjo revolverį ir žadėjo tuoj šauti, jei kunigas drįstų
peržengti jo kambario slenkstį. Bet Pallotti tuoj rado iš
eitį. Jis apsirengė moteriškais rūbais ir kaip kaimynė no
rėjo pabūti per naktį pas ligonį ir jam patarnauti. Įėjęs
į kambarį, tuoj padėjo savo Madonos paveikslą po pagalve
ir tyliai pagalvojo: “Dabar Tu, mano Motina, veik, —Ta
vo eilė.” Kaip ten paskui įvyko — nežinia, tik rytą na
miškiai rado ligonį Pallotti rankose ir verkiantį iš džiaugs
mo.
Dvasinė Vyriausybė, pastebėjus Pallotti veiklą ir nuo
pelnus, pasiūlė jam Panteono kanonikatą. Bet Pallotti
atsisakė. Taip pat jam pasiūlė San Marco didžiulę para
piją, kurios Pallotti taip pat atsisakė. Atrodo, kad jo tokia
laikysena būtų galima paaiškinti tuo, kad Pallotti nenorė
jo būti pririštas vien prie parapijos darbo, — jis galvojo
apie platesnio mąsto veiklą, kuri pasireiškė vėliau jo Ka
talikiškojo Apaštalavimo Draugijos įkūrime ir vadovavi
me.
1834 m. Pallotti skiriamas šv. Dvasios bažnyčios rek
toriumi. ši bažnyčia, priklausanti neapoliečiams, buvo vi
sai apleista, nežiūrint to, kad ten buvo 5 kunigai neapo
liečiai. Pastarieji tokiu paskyrimu buvo nepatenkinti, mat,
nenorėjo, kad jų bažnyčios rektorium būtų romietis. Pa
galiau naujo kunigo stropumas jiems buvo skaudžiu są
žinės priekaištu. Dėl šių priežasčių Pallotti čia buvo ig
noruojamas ir įžeidinėjamas. Pvz. jie sąmoningai daryda
vo zakristijoje ir bažnyčioje netvarką, išnešdavo Pallotti
klausyklą laukan, ir pan. Visa tai Pallotti kentė niekam
nesiskųsdamas. Tada neapoliečiai jam paskyrė mokėti
nuomos mokestį. Pallotti ir su tuo sutiko. Nežinodami,
kaip šį kantrų kunigą toliau varginti, įsakė per 3 dienas
apleisti butą. Pallotti ir šiam pasiūlymui nesipriešino, tik
prašė palaukti, kol susiras butą. Bet netikėtai jų elgesys
paaiškėjo, ir vienas kardinolas įsakė neapoliečiams atsisa
kyti savo negražių darbų. Pallotti tuos savo kankintojus
vadino tikraisiais savo draugais, nes jų elgesys atitinkąs jo
nevertumui ir duodąs progos jam nusigalėti. Visa tai tiko
jo pasirinktam gyvenimo šūkiui: “Daryti gera, nukęsti
bloga ir taip ištverti iki mirties.”
1835 m. Pallotti įsteigia savo seniai svajotą Katalikiš
kojo Apaštalavimo Draugiją. Jos tikslas: žadinti tarp
katalikų tikėjimą ir meilę ir tai platinti visame pasaulyje.
Visi katalikai, nežiūrint nei amžiaus, nei profesijos skirtu
mų, kviečiami joje dalyvauti, šiai Draugijai charakterin
ga tai, kad pasauliečiai, vadovaujami dvasiškijos, įjungia
mi j pastoracinį darbą. Daug kliūčių Pallotti sutiko, kol
prie šio fakto priėjo, tačiau jas visas nugalėjo didesnei
Dievo garbei.
Bet štai netikėtai jo Draugija uždaroma. Tada Pal
lotti nuvyksta pas to laiko popiežių Gregorijų XVI. Pasi
rodo, kad popiežius buvo klaidingai informuotas. Pallotti
vėl išgauna leidimą savo Draugijai. Jo Draugijos pagrin
das ir ryšys — meilė. Tai svarbiausias jo ir jo Draugijos
veiksnys.
Pallotti savo veikla pagarsėjo po visą katalikišką pa-
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šaulį. Ne be pagrindo popiežius Pijus XI jį pavadino Kata
likiškosios Akcijos pionierium bei pirmtakūnu.
Romoj Pallotti suorganizavo batsiuvių, siuvėjų, sta
lių, šoferių, daržininkų ir kt. kursus, o prie S. Maria degli
Angeli atidarė žemės ūkio mokyklą. Be to dar suruošė
vakarinius kursus analfabetams. Tuo būdu Pallotti prak
tiškai palietė socialinį klausimą, kurio teisingas išsprendi
mas turi nemažos reikšmės ir pastoracijos darbe.
1844 m. Pallotti, nors ir nevisai jo darbui tinkamoj
vietoj, priima Gregorijaus XVI pasiūlymą, perimti Drau
gijai S. Salvatore in Onda bažnyčią ir konventą, ši vieta
tampa jo įkurtos Katalikiškojo Apaštalavimo Draugijos
centru.
Nežiūrint įvairiausių darbų Pallotti lieka ištikimas
savo pašaukimo pareigoms. Jis vis lanko ligonius, stiprin
damas juos netik dvasiniai, bet ir medžiaginiai sušelpda
mas. Jis viską pašvenčia savo apaštalavimui, štai vienas
iš daugelio pavyzdėlių. Povilas de Geslin, Pallotti mokinys,
kartą gavo iš Prancūzijos laišką, kurio viena pusė buvo
neprirašyta. De Geslin, perskaitęs laišką norėjo jį suplėšyt ir
įmesti į ugnį. Visa tai pastebėjo Pallotti ir paaiškino, kad
nepanaudotą laiško popierį nereikia naikinti, bet padėti į
krepšį ir parduoti atatinkamam pirkėjui. De Geslin at
sakė, kad tai turi mažą vertę. Pallotti nepasidavė ir tvir
tino, kad nors ir mažą vertę turi, bet vistiek turi šiokią
tokią. Ir Pallotti paprašė, kad jau ir taip pilną popierių
krepšį parduotų. Netrukus pasirodė gatvėje skudurų pir
kėjas, kurių Romoj ir šiandien netrūksta. Davus ženklą,
minėtas pirkėjas atėjo į De Geslin kambarį ir už visus
popierius pasiūlė 20 centesimų. Pinigus pasiėmė Pallotti.
Netrukus po to jis pakvietė de Geslin jį palydėti į ligoni
nę. šis sutinka ir eidami abu kalba rožančių. Prie pirmos
krautuvės Pallotti sustoja, išsiima tuos 20 centesimų ir
įėjęs nuperka už juos pyragaičių.
Atvykus jiems į ligoninę, juos pasitiko vienas kuni
gas, kuris Pallotti nurodė vieną kambarį ir pasakė, kad

ten gulįs lovoj nr. 15 ligonis, kuris vos pamatęs dvasiškį
tuoj jį keikia ir jokiu būdu neprisileidžia artyn. Tada Pal
lotti pasiūlė užeiti į ligoninės koplytėlę ir pasimelsti. Po
to Pallotti su savo palydovu de Geslin įėjo į minėtą kam
barį. Pallotti tuoj pasuko prie kitų ligonių. Gi ligonis nr
15, pastebėjęs dvasiškį, laukė, kad šis prisiartintų arčiau,
tada jį atitinkamai pasitiksiąs. Pallotti, pataikęs gerą mo
mentą, priėjo prie minėtos lovos, ligonio nepastebėtas.
Pagaliau ligonis, atmerkęs akis, pamatė prieš save kuni
gą. Porai sekundžių jis sumišo, bet paskui smarkiai įtūžo,
ir jau atvėrė burną baisiam keiksmui, kai Pallotti greit įdė
jo jam j burną vieną iš nupirktų pyragaičių ir tarė: “Val
gyk, mano sūnau, tas tau padės.” Ligonis turėjo pirmiau
siai nuryti pyragaitį, kad galėtų vėl keiksmui praverti lū
pas. Tuo tarpu Pallotti kalbėjo visai atvirai, kad jis tuoj
turėsiąs stoti Dievo teisman, todėl turįs susirūpinti savo
likimu ir nusiplauti savo sielos dėmes. Ligonis, suvalgęs
pyragaitį, jau rengėsi pradėti savo keiksmų litaniją, kai
Pallotti ta proga vėl įdėjo jam naują pyragaiti. Tas tęsėsi
kuri laiką. O Pallotti ta proga vis kalbėjo jo sielos reika
lais. Pagaliau parpuolęs ant kelių meldėsi su ašaromis,
rodė ligoniui savo Madonos paveikslą, laimino ji su juo ir
davė bučiuoti kryžių. Ligonis nutilo, ir su noru bučiavo
Pallotti paduotą kryžių, o per jo skruostus riedėjo atgailos
ašaros. Pallotti su Dievo pagelba laimėjo.
Pallotti rūpinosi netik Romos tikinčiaisiais; jam buvo
svarbu visos Bažnyčios vienybė. Tuo tikslu jis įsteigė Trijų
Karalių oktavos pamaldas S. Andrea della Valle bažnyčioje
Rytų ir Vakarų Bažnyčios apeigomis, šis paprotys ir šian
dien dar palaikomas.
Pallotti visomis priemonėmis stengėsi plėsti Kristaus
karalystę žemėje. Tam jis negailėjo visų savo jėgų, Jis
tampa visuotinu savo laiko apaštalu: jis klauso išpažinčių
netik vargšų, bet vyskupų, kardinolų, net popiežiaus.
(Bus daugiau)

Smagu paiškylauti pamir
šus fabriką ir knygas.

(New Yorko at-kai iškylos
metu)
V. Maželio nuotr.
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kova — LIETUVIŲ TAUTOS EGZISTENCIJOS SVARBIAUSIAS VEIKSNYS
Z. IVINSKIS

Kovos elementas raudonu siūlu eina per visą Lietuvos mas kolektyvinis egoizmas, t. y. dažna ypatybė, kuri žmo
istoriją iki pat šiai dienai. Ir dabar niekur kitur Pabalti nes ir organizacijas padaro labai nesimpatiškais.
jyje, o tik mūsų tėvynėje išgyvenama egzistencijos kovos
Ne kokių nors tokių misijų priemonių ieškoti, bet už
daugybe faktų ir jaudinančių epizodų. Jie išliks ateities imti, užkariauti Lietuvos plotą, pasidarė svarbiausiu ordi
kartoms kaip nerūdijantis ir nenykstantis paminklas, nes no tikslu nuo 1283, ir jo siekė jis visomis priemonėmis.
mirusieji dažnai stipriau prakalba negu gyvieji...
Iš tiek daugybės kovų ir žygių epizodų, apie kuriuos tu
Kiekviena įprasminta kova grūdina, stiprina, sąmoni zinas pagrindinių paties ordino kronikų duoda tiek daug
na. Muziejinės vertės ginklais, surūdijusiais ir senais šau smulkmenų per generacijų generacijas, težinome vos ke
tuvais lietuviai 1919-1920 kovojo už savo tautos nepri lis atvejus, kur kryžiuočiai atsimena krikštyti lietuvius. Ir
klausomybe. Didelis entuziazmas, idealizmas, nepaprasta tai įvyksta tada, kai patys pagonys pradeda derybas.
tėvynės meilė, su dideliu užsispyrimu siekiamas tikslas pa
Užbaigė ordinas kaip krikščioniška institucija labai
darė tuos aprūdijusius ginklus taiklius ano meto prie nelaimingai. Jo garbė paskendo prie Tannenbergo-žalgino.
šams. O tie pasigėrėtini savanorių žygiai, tos nepriklauso Piktai ir su dideliu pavydu iš šono jis turėjo stebėti, kaip
mybės kovų aukos buvo, sakytume, lyg tas didžiulis kapi Lietuva visai be ordino pagalbos tapo katalikiška. Už
talas, tautiškai - patrijotinis dvasios penas, kuriuo buvo šimtmečio pats ordino vyr. magistras metė vienuoliškus
maitinama, netik mokyklinė jaunuomenė, bet ir suaugu apžadus, įkūrė pasaulinę kunigaikštiją, riteriai vedė žmo
sioji visuomenė. Nepriklausomybės kovų idealizmas auk nas... ir priėmė heretišką Liuterio mokslą. Lietuviai gi iš
lėjo ir sąmonino, skatino ir kvėpė.
liko ištikimi Romai bei katalikiškam tikėjimui iki šiol. Tai
Viena - dvi generacijos anksčiau taip pat ne mažiau yra vienas iš įdomiausių dalykų Lietuvos istorijoje. Kry
pasigėrėtinai apsireiškė reikšmingi kovos momentai, turė žiuočiai, kurie du amžius “krikštijo” Lietuvą ir Vakarų
ję nepaprastos reikšmės lietuvių tautai subręsti, įsisa Europai save perstatydavo vieninteliais tikėjimo gynėjais,
moninti ir pasidaryti tuo, kas ji dabar yra. Tai buvo knyg patys pirmieji nusigręžė nuo to, ką jie skelbė. Kodėl taip
nešių gadynė. Toje “knygnešių gadynėje” (1864-1904) į įvyko? Kodėl jie pirmieji atskilo?
kovą prieš pravoslavinimą ir rusinimą buvo įtraukti ir pa
Nesunku atspėti! Kai idėja išsigimsta, kai sunyksta
prasti sodiečiai, net bažnytkaimių moterėlės. Iš papras idealizmas, turi nykti ir galutinai žlugti pati organizaci
tos katalikiškos liaudies atsirado tie garsūs knygnešiai, ja. Taip yra su valstybėmis, taip yra su kitais kolekty
kurie, su dideliais pavojais, per sieną slapta nešdavo lie vais. Tai patvirtina ir vokiečių ordinas. Akivaizdoje ko
tuvišką spaudą ir paskleisdavo visame krašte. Tos iš pavir vingumo, lietuvių, kurie turėjo aiškius tikslus, ir todėl
šiaus nelygios kovos dalyviai patys labiau užsigrūdino, įsi dėjo visas pastangas savo laisvei apginti, vokiečių ordino
sąmonino. Ir šitaip, lietuvių tautinis atgimimas, sutapęs žlugimo pirmieji ženklai jau matėsi nuo 14-tojo amž. ant
su spaudos draudimu, kovoje už lietuvišką knygą lotynų ros pusės, nors tai skaitėsi ordino galybės žymiausioji epo
raidėmis, įtraukė platesnius sluogsnius ir toje kovoje pa cha.
darė pačią tautą žymiai sąmoningesne, nors kai kam ir
štai atsiverskime to laiko austrų poeto Petro Suatrodydavo, kad tai yra “mažo, mažutytės tautos kareiviouodo kova prieš didelį siaubūną.” Didelę dalį tautos buvo chenwirto eiles. Jis buvo Algirdo mirties metais (1377»
apėmusi įprasmintos ir tikslingos kovos dvasia, kuri ją žygyje į Lietuvą, kokių tada kasmet buvo daroma po ke
saugojo ir gelbėjo nuo paskendimo klastingose rusifikaci lis, drauge su Austrijos kunigaikščiu Albrechtu ir kitais
jos pinklėse. Ir tas idealizmas ir kovingumas buvo pana riteriais. O šalia jų dalyvavo daug “knechtų”, t. y. kan
šios rūšies kaip antai 1919-20, kai lietuvių jaunuomenė, ša didatų į riterius. Tuos riterius ir gausius būrius “knech
lia savų šviesuolių moralinių - dvasinių pastangų, suge tų”, vykstančius į pagonių žemę - “Litauerreise", lyg j
bėjo sutelkti fizines jėgas, kurios išvedė lietuvių tautą iš kokią sporto šventę, Marienburgo kryžiuočiai savo sosti
nėje labai iškilmingai pasitinka su “gerais gėrimais ir
1-jo D. Karo chaoso į nepriklausomybę.
gausiais valgiais” (“Gut gentranch und reiche chost”), o
O dabar gilesnėje praeityje ar nesimato tokios kovos
Karaliaučiuje, kur nuolat sėdėjo ordino maršalka (karo
dvasios? Ji reiškiasi, tiesa, ne vienodu įtempimu, per vi
ministeris), dar iškilmingiau elgiamasi: “Prieš kiekvie
sus amžius. Atskiras kelias temas sudarytų dviejų šimt
ną valgį girdisi trimitų ir švilpimų garsai.” Vokiečių ordi
mečių karai su Maskva, švedais, kazokais, sukilimai prieš
nas visaip stengėsi pataikauti supasaulėjusiems kryžiaus
rusų jungą. Visai atskirai reikėtų kalbėti apie Mindaugokarų dalyviams, juos iškilmingai priimdamas, pildydamas
Vytauto laikų kovas su totoriais, kai Lietuvos pirmoji val
riterišką ceremonijalą. Bet kryžiuočiai nė nepastebėto,
stybė iškilo kaip labai svarbus ir naudingas veiksnys, sau
kad ir jie patys užsikrėtė tokia dvasia, supasaulėjo...
gojąs Europą nuo tolimesnės totorių invazijos. Bet la
Austrų poetas rūpestingai rašo ne apie kokį, sakysim,
biausiai toji kovos dvasia, kuri išsaugojo lietuvių tautą,
apsireiškia kovose su vokiečių ordinu, šitie karai truko žygį tikrų misininkų, ar kryžininkų, bet greičiau pramo
lygiai du amžių, jeigu Saulės Šiaulių mūšį (1236) laikysi gautojų a la 19-tojo amž. anglų, kurie vykdavo į Indiją
me jų pradžia ir 1435 m. kautynes prie Ukmergės—jų pa dramblių gaudyti... Paminimos didelės lėkštės valgių, su
baiga. šitie per 8 kartas besitęsusieji karai įdomiai paro pipirais gardžiai iškeptų... Paminimos Reino ir Italijos vy
do vieną reikšmingą dalyką: kur išsigimsta idėja, kur nas, iš “gerų indų” gertas. Ir vis kartojasi tas pats. Bet nė
krinta entuziazmas, ten kovojančioji pusė negali laimėti, ra įdomesnio anų laikų Lietuvos girių aprašymo už šitą.
nors ji ir sutelktų daug materialinių gerybių ir fizinių Daug vargo kryžininkai po miškus, liūnus, balas, upelius.
jėgų. Tik dvasios užsidegimas, idealizmas gali įgalinti ir fi Sirgo arkliai, kiti išsinarino kojas. Žemaičiuose vienoje
vietoje buvo aptiktos vestuvės:
zinius ginklus.
“Svečiai atėjo neprašyti, ■
Kryžiuočių ordinas, susitveręs Palestinoje (12-tojo
Su pagonimis buvo pradėtas tows šokis,
amž. gale) laikė savo uždaviniu senprūsių (liet, giminių)
žemėje ginti naujakrikštus nuo užkietėjusių pagonių. Bet
Kad jų lavonų liko 60.
greitai tie riteriai-vienuoliai perėjo i puolimą, nes sėk
Visas kaimas tuoj ugnimi paraudo,
mingiau buvo pačiam pulti negu būti defenzyvoje. Tad
Nes liepsnos aukštai į orą šoko.
greitai, pamirštant tikruosius ordino tikslus, buvo užimtos
Aš nebūčiau norėjęs būti jaunuoju...”
senprūsių ir latvių žemės. Kai žmogus įgyja daug, jis no
Po
šitokių
“žygdarbių” vienas grafas (Hermaans von
ri vis daugiau ir daugiau. Ta tendencija didinti vis auga,
Zil)
ištraukė
kardą
iš makščių ir su žodžiais:
ir pagaliau žmogus nebežino ribų, nors žmogui asmeniš
“Pezzer ritter wenne chnecht” (“geriau riteris negu
kai visada reikia mažiau negu jis pats manosi. Panašiai yra ir su organizacija. Vokiečių ordine išbujojo nenumalšo- tarnas”) sudavė kardu 74 jaunuoliams, juos pakeldamas
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į riterius. Toliau prasidėjo formalus teriojimas, žudymas,
deginimas. Ne vieną moterį, sakosi poetas, matęs lekian
čią raitą be pentinų, basą, prisirišusią “prie savo kūno iš
priekio ir ant nugaros po kūdikį”. Smulkmeniškai ir pla
čiai aprašyti tolimesni teriojimai, žudymai ir deginimai
Raseinių srityje. Vėl buvo puotaujama (sužymėtos trys
gerų vynų rūšys!), ir ten 82 “knechtai” tapo riteriais. Per
8 siaubimo dienas Ariogalos srityje buvo pakelti 108 daly
viai į riterius. Bet prasidėjo liūtys, ėmė gesti maistas, rū
dyti šarvai, ir vargo nenorintieji kęsti kryžininkai grį
žo Karaliaučiun, kur vėl buvo geriama ir valgoma iš
auksuotų ir sidabrinių indų...

Štai vienas iš stambesnių įvykių, kurio aprašymas
apima per 500 eilučių. O tokių “Litauerreisen”, kur pri
ėmimai, vaišinimai, išlydėjimai pasidarė esmine žygių da
limi, buvo labai daug. Tuose žygiuose nebematyti reli
ginės dvasios, jau nekalbant apie pastangas pagonis at
versti. štai yra viena iš svarbiausių ordino žlugimo prie
žasčių. Ordino gi priešus pagonis lietuvius apjungė viena
aiški idėja — kovoti, gintis, kariauti visu kietumu ir už
sispyrimu, nes tik tuo būdu galima išsaugoti laisvę. Nie
kada niekas negalės apskaičiuoti, kiek tai laisvei apginti
buvo suklota aukų, kiek paaukota materialinių gėrybių.
Buvo kariaujama prieš visą ano meto Europą, iš kurios
ordinui plūdo naujos kryžininkų jėgos. Visa Lietuva buvo
tapusi viena karo stovykla. Ano meto lietuvis gynė savo

žemę, savo laisvę, bet gindamas ją, apgynė, išsaugojo savo
valstybę, dar daugiau — jis sulaikė vokiečių ekspansiją
Dniepro ir Ukrainos link.

Kaip knygnešių gadynėje kietas užsispyrimas nie
kais pavertė rusifikacijos pastangas, kaip jaunuomenės
idealizmas 1918-20 m. sugebėjo realizuoit nepriklausomy
bės idėją, taip prieš šešis amžius šitos nepalaužiamas ko
vos garantavo Lietuvos valstybės egzistenciją. Jis tapo tuo
imponuojančiu turtu, iš kurio ir mūsų romantikai sėmėsi
jėgų lietuvių dvasiai atgaivinti aušrininkų gadynėje.
Nors pasikeitė kartos, bet pagrindiniai kovos rūpes
čiai liko tie patys nepasikeitę. Jeigu laikinai nėra gali
mybės būti tuo 19-tojo amž. galo “uodu”, kuris puola
didelį "siaubūną”, jeigu dabar negalima būti anuo knyg
nešiu, ar Vytauto laikų kariu, tai vis tik tos pat rūšies
kovinga ir idealistinė dvasia tegali mus išsaugoti ir iš
laikyti. Kovoti su nutautėjimo reiškiniais, kovoti su mū
sų visuomenės negerovėmis, būti tuo kietu lietuvišku
žvirgždu, kurio nesumaltų į vienus miltus, yra tos pačios
nuo seno besitęsiančios kovos nauja išraiška. Kova su su
glebimu, kova su sumaterialėjimu ir sumiesčionėjimu ga
li nuo to sumalimo apsaugoti. Kova plačia prasme, kova
dvasinė ir fizinė, yra per šimtmečius lietuvių egzistencijos
garantija.

Roma 1950. VI. 9.
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JONAS JABLONSKIS
Keli j° gyvenimo, charakterio, darbo bruožai
STASYS BARZDUKAS
1. DVIGUBA SUKAKTI MININT

Jonas Jablonskis gimė 1860 m. gruodžio 30 d., taigi šie
met sueis devyniasdešimt metų nuo jo gimimo. Jis mirė
1930 m. vasario 23 d., taigi šių metų vasario 23 d. suėjo jau
dvidešimt metų nuo jo mirties. Jam teko gyventi tuo me
tu, kada budo ir iš miego kėlėsi pati mūsų tauta ir kada
atbundančiai tautai labai trūko darbo žmonių, tad ir
Jablonskiui per tą nepilnų septyniasdešimt metų, kol plakė
jo širdis, reikėjo būti visur ir viskuo—ir mokytoju, ir lai
kraštininku, ir visuomenininku, ir kontrabandininku ir
knygų leidėju, ir tremtiniu, ir universiteto profesorium, ir
dar kitokių įvairių darbų žmogum. Čia visur jo vardas yra
sutapęs su mūsų tautos gyvenimu, siekimais ir didžiau
siais rūpesčiais. Bet labiausiai ir daugiausia Jablonskis rū
pinosi mūsų gimtąja kalba, jos taisyklingumu bei grynu
mu, jos mokslu bei praktika, jos kūryba bei pažanga, ir
čia jo nuopelnai tokie dideli, kad jis visai nupelnytai yra
laikomas bendrinės rašomosios mūsų kalbos kūrėju ir tėvu.
Todėl ir tautos atminime jis yra apgaubtas dėkingumo ir
pagarbos vainiku, todėl ir mums reikia jį geriau pažinti.
Jablonskis didžiąją savo gyvenimo dalį gyveno tuo
metu, kada lietuviškas darbas buvo draudžiamas, perse
kiojamas ir skaudžiai baudžiamas. Todėl norint suklaidinti
tuos, kurie rūpinosi susekti, kas šį draudžiamą lietuvišką
darbą dirba, reikėdavo įvairius raštus pasirašinėti slapy
vardžiais. Taip pat reikėjo parodyti, kad darbą dirba ne
vienas kuris ar keli bet daugelis darbininkų, todėl tekdavo
pasirašinėti ir įvairiais slapyvardžiais, šitaip elgėsi ir
Jablonskis: jis savo raštus yra pasirašinėjęs daugeliu sla
pyvardžių — K.J., J. Obuol., G.A., Ad. G-s, K. Ob, P. Vai
dilas, P.V., A. Gerulaitis, P. Vaidila, Ant. žemaitis, Kirve
lis Nusmuko, P. šiauliškis, Senis, Peštukas, Kaz. (ibelaitis

ir kt., tačiau daugiausia yra žinomi du jo slapyvardžiai—
Petras Kriaušaitis ir ypačiai Rygiškių Jonas, kilęs nuo
Rygiškių kaimo (Griškabūdžio parapijos, šakių apskri
ties), kur Jablonskio tėvai buvo nusipirkę ūkį. Dažnai
Jablonskis daugiau žinomas šiais dviem savo slapyvar
džiais, ne pačia savo pavarde.
2. RYKŠTĖ IR KITOS MOKYMO PRIEMONĖS

Gerą galvą mokslui Jonukas jau parodė savo jaunose die
nose gimtuosiuose namuose Kubilių kaime, kuris yra pa
čioj paprūsėj, netoli Kudirkos Naumiesčio. Čia jis lietu
viškai gerai skaityti išmoko iš savo šnekios, meilios ir mal
dingos motinėlės ir vieno siuvėjo, siuvusio jo tėvų namuo
se. Pirma jo mokslo knyga buvo senasis ir naujasis
Aukso Altorius, žinoma ano meto lietuviška maldaknygė.
Jablonskio motina, kaip ir kitos ano meto lietuvės
kaimietės motinėlės, svajojo savo gabų sūnelį matyti ku
nigėliu, t. y. geru ir žymiu to laiko žmogumi, šitai jos
svajonei pritarė ir jos dėdė kun. kan. J. šipaila, Keturva
lakių klebonas. Vaiko mokslui negalėjo būti priešingas ir
jo tėvelis, rimtas ir sumaningas ūkininkas. Tuo būdu buvo
nutarta Jonuką leisti mokytis, ir jis atsidūrė Naumiesčio
pradinėj mokykloj.
Čia Jablonskis išbuvo tris žiemas. Mokė Lapinskis,
menko rūpestingumo ir pareigingumo mokytojas: jis dirb
davo tik su vyresniųjų skyrių mokiniais, o mažiukus pa
vesdavo “išklausinėti” vyresniųjų skyrių mokiniams, ku
rie vėliau turėdavo mokytojui “referuoti” apie jų mokslo
vaisius. Kad šitie “vaisiai” būtų geresni, Jablonskis ko
kiam susiraukusiam savo klausinėtojui pakišdavo atsineš
tą “bulkutę” ar kurį kitą valgomą mažmožį, ir jis su
minkštėjęs jau "gerai” ką nors pasakydavo apie jį La
pinskui. Ir motina, ateidama pas mokytoją paklausti apie
savo sūnaus mokslą, niekados neateidavo tuščiomis — ji
atnešdavo mokytojui tai sūrelį, tai sviesto gniūžtę, tai
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viščiuką ar vištelę, ir mokytojas jai jos sūnelį pagirdavo.
Ji šiuos pagyrimus labai brangino, jais ir su kitais susitik
dama pasidžiaugdavo, matė juose ir paties mokytojo nuo
pelnų, tad ateidama “vis daugiau ką pakišdavo mokytojui
atsidėkodama už jo rūpesčius” (pirm. 289).
Lapinsko mokykloj buvo mokoma rusiškai, tik tiky
bos mokytojas Naumiesčio vikaras kun. J. Marma savo
dalyką mokslo pradžioj aiškindavo lietuviškai. Tačiau ka
tekizmo mokslą reikėjo eiti iš lenkiškai parašyto vado
vėlio. Visai nemokančiam lenkų kalbos Jablonskiui šis
mokslas buvo pats sunkiausias, todėl tikybos pamoka pra
džioje baigdavosi gana dažnai labai liūdnai: “.... po kuni
gėlio klausimo man, kiek pamikčiojus bent pradžioje, rei
kėdavo tuojau klauptis; po manęs klaupdavos tuoj pasieny
ir keli kiti draugai, kurie būdavo tikybos mokytojo pa
klausti; taip drebėdami paklūpodavom visi, kol kunigėlis
išklausinėdavo iš eilės visus kitus. Pabaigęs savo klausi
nėjamą darbą, kunigas liepdavo mums prigulti ant suo
lo atkišus tam tikrą užpakalio dalį, per kurią paskum
suduodavo kelis kartus savo lendre ar lazdele” (pirm.
288).
šiuo “mokslo įnagiu” naudodavosi ir mokytojas La
pinskis, nors pačiam Jablonskiui čia jis mažiau “buvo
įkriitjęs į akį.”
šitoj mokykloj tekdavo dažnai pasilikti ir po pamokų.
Jablonskio “nelaimę” šiuo atveju mažindavo viena mote
rėlė, tarnavusi jo gyvenamajame bute: ji paprastai jam
atnešdavo šį tą užkąsti, ir jis namo sugrįždavo nevisada
alkanas....
Nors, kaip matome, mokykloj buvo vartojamos įvai
rios “mokslo priemonės”, tačiau to mokslo vaisiai buvo
nedidžiausi: Jablonskis išmoko joje kiek paskaityti ru
siškai, tą lenkišką katekizmą, sudėti, atimti, dauginti ir
dalyti nedidžiausius skaičius bei spręsti paprasčiausius
uždavinius, taip pat rusiškai atsakyti tik į paprasčiausius
klausimus. Svarbiausia, Jablonskis, išbuvęs čia tris žiemas,
nesijautė “tikrai esąs mokytesnis”, nors žmonės, arti jo
buvę, nesakydavo, kad jis “esąs tinginys, liurbis ir šiaip
išdykėlis” (I 289).
Tokia buvo varginga ir skurdi ano meto Jablonskio
pradinė mokykla.
3. KADA MELAS IŠEINA I GERA

Tėvams neturint atliekamo pinigo sūnui leisti į gim
naziją, buvo sutarta šiaip: tėvai moko jį savo lėšomis tik
pirmojoj klasėj, toliau, jei jis sėkmingai mokysis ir bus
perkeltas į antrąją klasę, į gimnazijos mokslus jau leis
dėdė kun. šipaila iš savęs (dėdulė šitaip norėjo apsi
drausti, nes jau buvo nusivylęs kitų savo giminių vaikais).
Tuo būdu 1872 m., rudenį, apie Žolinę, dvyliktus metus
baigiantį Jonuką tėvai nuvežė į Starapoię (taip tuo metu
žmonių buvo vadinama Marijampolė) laikyti egzaminų.
Jie buvo visai nesunkūs, Jablonskis juos visai lengvai
išlaikė, ir jam buvo pasakyta, kad jis kartu su kitais
išlaikiusiais yra priimtas į pirmąją klasę. Tėvai tuoj
surado siuvėją, nes būtinai reikėjo pasiūdinti tam tikrus
uniforminius “studentiškus” drabužius (gimnazijos ir kiti
mokiniai ano meto žmonių buvo vadinami studentais).
Nepatyręs siuvėjas “mandieroj” vietoj devynių sagų teįsiuvo septynias, todėl visą priešakį vėliau reikėjo persiūti,
o “šinelį” pasiuvo didžiai ilgą — “ant išaugimo”, bet ir
jis tuoj patrumpėjo: nuo purvo ir vandens jo apačia pa
sidarė tokia, kad savaime reikėjo ją sutrumpinti. Taip
pat tėvas nupirko ir tam tikrą anų laikų “studentišką”
kepurę.
Jablonskio klasė buvo labai didelė: į ją susirinko
aštuoniasdešimt šeši mokiniai, todėl jie galėjo sutilpti
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tik didžiulėje salėje. Jablonskiui iš pradžių čia buvo viskas
nauja: “...vienas mokytojas ką rusiškai piktai purškavo,
kitas (Drevs) ką vokiškai skaitydavo, kuo barškindavo
ir ką aiškindavo, kitas (Grigorevskis ir Šimanskis) kal
bėdavo klasėj jau apie lotyniškąją kalbą, ką lotyniškai
skaitydavo ar sakydavo, rašydavo ar minėdavo žodžius
“amo , amas, amat...” ir t. t. (I 291).
Menkai parengtas Jablonskis nepajėgė normaliai mo
kytis, ir daugumas mokytojų jo mokėjimą vertino nepa
tenkinamais pažymiais. Nors j mokslo metų pabaigą ėmė
rodyti ir gerėjimo žymių, tačiau mokytojai po egzaminų
nusprendė jį palikti toj pat klasėj antrus metus, nežiū
rėdami nei jo dejavimų, nei ašarų, nei rodomo pykčio...
Žinoma, tai buvo skaudu ne tik vienam Jablonskiui,
bet ypačiai jo tėvams, kurie laukė iš savo sūnaus pir
miausia gerų mokslo rezultatų. Bet baisiausia čia buvo
tai, kad Jablonskis, likdamas toj pačioj klasėj, kartu
neteko ir pažadėtos savo dėdulės paramos. Todėl visą
vasarą, anksti keldamas ir ganydamas gyvulius, jis svarstė
kaip reikėtų išsisukti iš ji užgriuvusios nelaimės. Išbuvęs
vienerius metus mieste, susidūręs su (vairiais vaikais ir
visokiais savo mokytojais, jau buvo įgavęs jis ir gudrumo
daugiau, todėl verkdamas ir visaip kalbėdamas pagaliau
savo motynėlei išaiškino, kad reikią dabar dėdulei imti
ir sumeluoti — pasakyti, jog jis perkeltas i antrąją klasę...
Tėvams taip pat išaiškino, kad reikią ir pačiame mokyklos
pažymėjime (“cenzūroj”) pataisyti iš “neperkeltas į se
kančią klasę” į “perkeltas į sekančią klasę” (atitinkami
įrašai buvo rusų kalba), šitaip reikėjo pataisyti taip pat
ir kelis pažymius. Jablonskis nusipirko buteliuką chloros
ir su jos pagalba savo pažymėjimą susitvarkė taip, kad
nebūtų kliūčių dėdulės paramai gauti. “Didis buvo mano
nusidėjimas”, — sako pats Jablonskis, —■ “bet kito galo,
kitos išeities nei aš nei tėvai nematėm. Dėdulė nieko
pikto nepasakė — sutiko toliau už mane pats mokėti
gimnazijai” (I 294).
Taigi rudenį Jablonskis vėl atsisėdo į pirmosios klasės
suolą, tik dėdulei turėjo sakytis esąs antrojoj klasėj. Par
važiuodamas didžiųjų švenčių, vis turėdavo saviškai per
dirbti ir savo pažymėjimą, kad galėtų reikale parodyti dė
dulei, ir, sugrįžęs į gimnaziją, čia vėl mokėti išsisukti. Bet
dabar, sustiprėjęs ir ėmęs kaip reikiant dirbti, Jablonskis
jau pajėgė mokytis, ir mokytojai ėmė jam rašyti visai ge
rus pažymius. Mokslo metų pabaigoj, keliamas iš žemes
nės klasės į aukštesnę, jau gaudavo ir tam tikrus giria
muosius lapus.
Bet pagaliau išėjo aikštėn ir tas didysis Jablonskio
nusidėjimas: kai Jablonskis buvo antrojoj (dėdulės trečiojoj) klasėj, sykį atvažiavo į Marijampolę pats dėdulė,
sutiko jį su draugais gatvėje ir lenkiškai paklausė, ar tai
esą jo draugai trečiaklasiai.... Jablonskis dabar sumeluoti
jau negalėjo. Papurškavęs dėdulė tuojau pat nuvažiavo
į kleboniją, kur iš kun. J. čėsnos, Jablonskio tikybos mo
kytojo, viską sužinojo apie savo giminaitį. Cėsna, išmin
tingas ir mokinių mylimas taktingas kunigas, viską kaip
reikiant supratęs, Jablonskį užtarė, išgyrė, visaip mažino
jo kaltę ir viską darė, kad dėdulė ją dovanotų ir vėl toliau
jį šelptų. Būdamas jau labai senas žmogus, dėdulė po tre
jų ar ketverių metų iš tikrųjų šitą nusidėjimą visai už
miršęs.
Gimnaziją Jablonskis 1881 m. baigė su aukso medaliu.
4. LIETUVIŠKAS PAMOKYMAS RUSIŠKOJ MOKYKLOJ

Nejpratusiems prie rusų kalbos ir kiek reikiant jos
nemokantiems mokiniams gimnazijoje pradžioje dėl to su
sidarydavo tam tikrų sunkumų. Tačiau būdavo ir lietu
viškai mokančių mokytojų. Todėl Jablonskis savo atsimi
nimuose pasidžiaugia, kad aritmetika jo klasei buvo leng
viau mokytis už kitus dalykus, nes jos mokytojas Ulinskis,
kilimo iš žemaičių krašto ar tiktai iš kitos Nemuno pusės,
pastebėjęs mokinį ko nesuprantant, jam tuoj paaiškinda
vęs vienu kitu žodžiu ir lietuviškai.
Šitas pats Ulinskis prieš Kalėdas arba Velykas per
paskutiniąją savo pamoką paprastai sakydavo “negerai
klasei” ir tam tikrą “pamokslą”: kad mokiniai turį toliau
pasitaisyti, nustoti tinginiavę, imti kaip reikiant dirbt

ir kad šito iš jų laukią tėvai bei mokytojai ir taip pat
visi kiti sveikos galvos bei geros širdies žmonės.
šitokį pamokslą kartą prieš Kalėdas Ulinskis
rusiškai sakė ir Jablonskio klasei. Bet sakydamas jis tuoj
pastebėjo, kad mokiniai ne tik nesigraudina, bet ir visai
neklauso, tik dairosi į šalis ir kt. Tada jis metė kalbėjęs
rusiškai ir pradėjo toliau tą pamokslą drožti lietuviškai.
Ir įspūdis buvo visai kitas: “atsimenu,—rašoJablonskis,—
bent pusė klasės verkėm susigraudinę, jautėmės esą tikrai
kalti, gailėjomės ankščiau to dalyko nesupratę... ” (I 293).
Tokia buvo gimtąja kalba sakomo žodžio galia.
5. TARP DVIEJU ĮTAKŲ

Marijampolės mokinių tautinis susipratimas buvo la
bai menkas: rusiška gimnazija negalėjo įkvėpti jiems lie
tuviškos dvasios. Pačiame mieste labai stipri buvo lenkų
kultūros įtaka—visi poniškesni žmonės kalbėjo lenkiškai,
skaitė lenkų poetus ir t.t. Taigi ir mokiniai lietuviai ne
tiek rusėjo, kiek lenkėjo. Jie ne gimnazijos rūmuose tarp
savęs šnekėdavosi paprastai lenkiškai ir daugumas gyveno
lenkų idealais, šita lenkiškumo dvasia, kaip žinome, buvo
pagavusi Vincą Kudirką, jai taip pat pasidavė ir Jablons
kis. Kaip kiti ir jis šiuo metu galvoja, kad “mūsų litera
tūros kalba turinti būti lenkų kalba, kad svajoti apie kokį
iškėlimą lietuvių kalbos į visus mokslo, literatūros ir šiaip
gyvenimo reikalus yra, mažių mažiausia, neišmintinga ir
nerimta. Mūsų raštų kalba, sakydavomės, turinti būti ta
pati, kuria rašomi dabar lenkų laikraščiai, kuria buvo pa
rašyti Mickevičiaus, Kraševskio ir kitų tokių žmonių vei
kalai” (I 269).

Tačiau iš lietuviškos žemės jau pradėjo rodytis ir lie
tuvybės daigeliai, tegu ir labai dar gležnučiai. Marijam
polės mokiniai jau išgirsdavo apie dr. Jono Basanavičiaus
“prasimanymus”—apie tai, jis lietuvių kalbą norįs pada
ryti ir literatūrine lietuvių kalba, kad jis pats su kitais
jau drąsiai ir lietuviškai kalbąs. Pačioj Mariampolėj pasi
maišydavo kartais Petrapilio dvasinės akademijos auklė
tinis Petras Kriaučiūnas, kuris gatvėse, krautuvėse ir ki
tur garsiai kalbėdavo lietuviškai ir kur reikiant gindavo
lietuvių kalbą. Bet šitokios ano meto naujienos mokiniams
atrodė “esančios labai nesveikos”. Kudirka jas vadindavo
tiesiog pasiutimu, su tuo sutikdavo, pritardamas Kudirkai,
ir Jablonskis, šitas naujienas jie tiesiog niekindavo.
Tokios dvasios prisigėręs Jablonskis baigė gimnaziją.
Filologijos — senovės kalbų — studijuoti jis išvažiavo į
Maskvos universitetą, čia, rusų kultūros centre, jis rado
kelio pradžią į lietuvybę ir Lietuvą.
Visų pirma Maskvos universitete Jablonskis rado pro
fesorių, kurie atkreipė jo dėmesį į lietuvių kalbą. Tai buvo
žinomieji rusų kalbininkai Fil. Fortunatovas ir Teodoras
Koršas. Daug įtakos turėjo ypačiai pastarasis, mokėjęs
daugelį senųjų ir naujųjų kalbų (taip pat puikiausiai ir lie
tuvių kalbą) ir pasižymėjęs savo gyvumu, sąmojingumu,
naujų kelių ieškojimu, žinių gausumu ir didžiausiu smal
sumu ne tik kalboms, bet ir žmonėms, jomis kalban
tiems. Jis gerai suprato lietuvių kalbos dvasią, kalbėda
mas apie kitas kalbas, tuoj jų ypatybes palygindavo su
lietuvių kalbos ypatybėmis, todėl jis pažadino ir Jablonskio
lietuvišką sąmonę: “Ir žmogus, būdamas lietuvis,—rašo
Jablonskis,— jautiesi tuojau, jo klausydamas, turįs darbo
ne vien su atskira, visų pamiršta, ne su svetima kalba”
(I 188). Koršas sugebėjo taip pat kiekvieną sudominti jo
gimtąja kalba: “Pastebėjęs, kad jo klauso auditorijoje lie
tuvis, latvis, lenkas, ukrainas, lyg tyčia stengdavos įtraukti
savo klausytoją į skelbiamojo mokslo sritį. Ir įtraukdavo
pirmiausia, rodosi, tuo, kad pats dėmčdavosi klausytojo
gimtąja kalba, tos kalbos dėsniais, paties klausytojo jos
mokėjimu. Ir žmogus nenoromis imdavai mokyties tos sa
vosios kalbos, kuria taip dėmisi, kurią taip brangina moks
lo reikalui mylimasis, galvotasis, talentingasis lektorius,
pats tuo skatindamas—daugiaus mokyties, tirti ieškoti”
( ten pat).
Maskvoje Jablonskis rado taip pat lietuvių draugiją
ir į ją įstojo. Bendraudamas su kitais lietuviais studen
tais, ir pats ėmė daugiau domėtis atbundančios Lietuvos
reikalais. Tačiau pradžioje buvo “tik stebėtojas, kitų savo
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draugu sekėjas, tik naujosios aplinkos traukiamas i nau
jąjį mūsų gyvenimo darbą” (I 281). Galutinai visus rūkus
išsklaidė tik 1883 m. pasirodžiusi “Aušra”, kurios vaidmenį
Jablonskis šiaip nusako: “Basanavičiaus “Aušra”, — jos
mintys, kalba ir žodžiai, — kaip perkūnas trenkė pasiro
džiusi mūsų tarpe ir tuoj išblaškė visus abejojimus ar
svyravimus. Man toji naujojo mūsų gyvenimo pradžia, tas
naujosios evangelijos žodis mūsų pačių raštu išreikštas,
didžiausią padarė įspūdį ir aiškiai pastūmėjo mane, kaip
ir mano draugus, į naująjį darbo kelią” (I 282).
Kai 1885 m. baigė universitetą, Jablonskis jau važia
vo ne kur kitur, tik į Lietuvą, čia jis važiavo, jo paties
žodžiais tariant, savo darbo dirbti.
6. KO UNIVERSITETE NEDĖSTĖ
Jablonskis norėjo gauti mokytojo vietą Lietuvoj,
todėl, grįždamas iš Maskvos, sustojo Vilniuj ir nuėjo į
mokslo apygardą prašyti darbo. Apygardos globėjas, pa
skaitęs Jablonskio prašymą ir mokslo pažymėjimą, kur
Jablonskio vardas buvo parašytas metrikiškai lietuviška,
ne rusiška lytimi ("Jan”, ne “Ivan”) nustebęs tuoj pa
klausė, kas jis esąs, kurios esąs tikybos, tautybės. Jablon
skiui atsakius, jis vėl nustebo ir tiek tepasakė: "Kaipgi
tamsta, baigęs universiteto kursą, ligi šiol nežinai jog
Vilniaus mokslo apygardoje nepriimami į mokyklų tar
nybą katalikai?” Jablonskis dabar ėmė aiškinti, jog jis
esąs lietuvis, valstietis, šio krašto žmogus... Bet glo
bėjas šių aiškinimų nenorėjęs nė klausyti ir tik kišo
Jablonskiui jo prašymą atgal. Jis taip pat dar ką Jablon
skiui vis kalbėjo apie katalikus ar lenkus, tada Jablonskis
neiškentęs ėmė ir pasakė: "Maskvos universitete profe
soriai to dalyko — apie katalikus ir jų teises Vilniaus
apygardoj mums per savo paskaitas nedėstydavo, aš to
nežinojau....”
Globėjas tuoj atidavė Jablonskiui jo prašymą, ir
Jablonskis išėjo, kaip pats sako, “it musę rijęs, taip ne
gražiai pradėjęs savo darbą dirbti Lietuvoje” (I 311—312).
Nepasisekus Vilniuje, Jablonskis norėjo gauti lotynų
kalbos mokytojo vietą Marijampolės ar Suvalkų gimna
zijose arba rusų kalbos Veiverių mokytojų seminarijoje
(šios mokyklos priklausė Varšuvos mokslo apygardai).
Norėdamas dėl to dar pasikalbėti su Tomu Žilinsku, są
moningu lietuviu mokytoju, labai svarbiu žmogumi ano
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meto Lietuvai, Jablonskis užsuko pas jį į Veiverius, kur
jis dirbo mokytojų seminarijoje, čia žilinskis nusivedė
Jablonskį ir pas savo viršininką, šios seminarijos inspek
torių, kuris kalbėdamasis vis gyrė rusus, mūsų krašto
“išganytojus”. Jablonskis įdrąsėjęs atvirai išdėstė jam dėl
to savo pažiūras, pasakydamas tarp kitko ir tai, jog ru
sai negerai darą neįsileisdami į mokyklas lietuviu mo
kytojais.... Tas inspektorius vėliau žilinskiui pastebėjęs,
kad Jablonskis esąs "ugnis, gaisras” ir kad “vyriausybė
negerai daranti išleisdama "savo lėšomis” į žmones to
kius lietuvius, taip nusistačiusius prieš išauklėjusią juos
valdžią” (I 3281.). Yra spėjama, kad šis rusų valdininkas
laikė savo “tarnybine" pareiga pranešti apie Jablonskį
savo Varšuvos valdžiai, todėl Jablonskis norimos vietos ir
negavo. Taip pat negavo jos ir kitose mokslo apygardose,
nieko nepadėjo kreipimasis net ir į patį švietimo ministerį.
Mokydamas iš pradžių vaikus vienoje klebonijoje ir
vėliau viename dvare, dar toliau dirbdamas teismo rašti
nėje Marijampolėje, Jablonskis laukė paskiriamas į mo
kyklą... tik ketverius metus. Tokia galimybė atsirado 1889
m., ir Jablonskis pradėjo dirbti Mintaujos gimnazijoj Lat
vijoje.

7. SU ŽANDARAIS — TIKTAI RUSIŠKAI
Pirmojo karo audra daug lietuvių jaunuomenės iš tė
vynės nubloškė j Rusiją. Voroneže šitam jaunimui buvo
įsteigtos Martyno Yčo vardu dvi gimnazijos (vyrų ir mo
terų). 1915 m. rugsėjo 1 d. čia mokytoju buvo paskirtas ir
Jablonskis. Taip pat jis buvo ir Lietuvių Tautos Tarybos
Rusijoj nariu. Jos posėdžiai būdavo paprastai jo bute. įsi
galint bolševikams lietuviška veikla negalėjo būti toliau
pakenčiama: bolševikai lietuvių tarybos narius pasodino
į kalėjimą, o pas Jablonskį padarė kratą.
I butą ginkluoti kratytojai įsiveržė nakties 2 vai., tuojau
išsiskirstė po visus kambarius, o vienas su šautuvu saugo
jo patį Jablonskį, kuris, būdamas paliegęs, negalėjo atsi
kelti iš lovos. Kratytojai jieškojo įtariamų popierių ir
daiktų. Kratos metu tuojau paaiškėjo, kad jie paskaitė ir
suprato rastus lietuviškus popiergalius, ilgainiui ir patys
pradėjo šnekėti lietuviškai.
(Pabaiga sekančiame numeryje)
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Pranas Kozulis

JAUNYSTĖ
TARP
KNYGŲ

Jos vardas buvo Juvencija. Bet jis taip keistai ir ne
įprastai skambėjo, kad aš ją praminiau Jaunyste. Ir tas
naujas vardas taip greitai prigijo, kad niekas kitaip jos
daugiau nevadino.
Aš apie ją tiek težinojau, kad ji po kiekvieno mate
matikos apklausinėjimo verkia. Bet mes jau per eilę me
tų prie to reiškinio buvome pripratę ir mums atrodė vi
sai normalu, kad tokie kieti mokslai aplaistomi Jaunystės
ašarom.
Mūsų mokyklos dienos dideliais šuoliais lėkė prie pa
baigos. Pavasaris atsėlino taip staiga ir netikėtai, kad vi
si draugai sužiuro pro langus, kai pasakiau: “Žiūrėkite,
kas ten dedasi!” O ten tebuvo matyti miesto pakraštys, ro
dos, kas sekundę gilyn ir gilyn skęstantis į prasiskleidusių
sodų jūrą. Nustebę žiūrėjome į tą, amžiais pasikartojantį
žemės reiškinį, kuris, niekados neišsenkančia jėga, vėl iš
naujo sujudina žmogaus kraują. Kai grįžau nuo lango, pil
kos sienos, suolai ir suktų formulių pripaišyta lenta atro
dė, lyg rūsčios žmogaus kankinimo priemonės.
Jaunystė, kaip jau įprasta, užgulusi glėbį knygų, ver
kė.
Aš priėjau prie jos ir tariau:
— Jaunyste, aš tau padėsiu. Gerai?
— Ką tu man padėsi, — didžiai nustebinta, pakėlė į
mane užverktas akis.
— Aš tave išmokysiu visokių matematikos gudrybių, ir
tau nebereikės verkti.
— Gerai, — atsakė ji, ir mirtinai nusiminusiu veidu
prabėgo šypsena. Aš buvau laimingas, kad ją nudžiugi
nau.
* * ♦

Vakarop aš pabeldžiau jos langan ir ji išėjo knyga ne
šina. Aš nebuvau dar matęs jos tokios šviesios ir laimin
gos. Paėmė mane už rankos ir nužingsniavome takeliu į
sodą. Ant mūsų krito žiedlapiai. Už jos šviesių plaukų ir
pečių užkliūdami slydo žemėn, kaip šilkas.
Susėdom ant suolo po sena šakota obelim, ir aš jai aiš
kinau apie lygiagretes, kampus, apskritimus ir spindu
lius. Išplėtusi akis, Jaunystė žiūrėjo į mane ir nieko nesu
prato. Jose aiškiai atsimušė pavasario dangus, o mūsų
knygos, brėžiniai ir integralai apkrito žiedlapiais.
— Ak, Viešpatie, nejaugi aš neišmoksiu, — atsiduso ji
ir nusviro galva žemyn, lengvai atsiremdama mano pe
ties.
Jutau švelnų kvėpavimą — švelnesnį už pavasario
dvelkimą. Nutilo net obelų šlamėjimas. Aš nežinojau: ar
toliau aiškinti, ar taip sėdėt iki sutemos.
— Ne, Jaunyste, tų formulių tu niekados neišmany
si, bet egzaminus išlaikysi tikrai.
Pakėlė Jaunystė galvą. Jos akys buvo daugiau nušvi
tusios už obelis.
— Ar tu rimtai kalbi, ar tik ramini? Juk tu turėtum
man tiesą sakyti. Ar ne?
— Taip, — atsakiau. — Bet prie ko čia toks klausi
mas; taip tolimas mūsų uždaviniams? — pagalvojau ir ne
jučiom pridūriau:

Pranas Kozulis, priklauso mūsų jaunajai rašytojų kar
tai. Baigęs Rokiškio gimnaziją, studijavo lietuvių litera
tūrą Kaune, Vilniuje ir Pabaltijo universitete. Dar gim
nazijoje būdamas, pradėjo bendradarbiauti “Ateityje” ir
kituose laikraščiuose, spausdindamas eilėraščius. Be po
ezijos, rašo ir proza, nors šiaip Kozulis reiškiasi daugiau
kaip poetas. Jo eilėraščių rinkinys Dulkės ežere, neseniai
Kanadoje, sulaukė didelio susidomėjimo ir kritikos buvo
palankiai sutiktas, šiuo metu Kozulis gyvena Toronte,
dirba, kaip ir daugelis kultūrininkų, fabrike ir atliekamu
laiku stengiasi kiek galima didesnę duoklę atiduoti litera
tūrai.

— O tu man ar visados tiesą sakysi?
— Tu esi vienintelis, kuriam aš amžinai būsiu teisin
ga ir gera....
Aš pagirebiau Jaunystės ranką. Aiškiai jutau širdies
plakimą. I jos taktą virpėjo visas sodas, vakaras ir sau
lėlydžiais užlietos erdvės. Jeigu tą vakarą mokytojas būtų
paklausęs: kas tai yra integralas — būčiau atsakęs: Jau
nystė, saulėlydis ir aš.
* * *
Abiturientai puikiai laikė egzaminus. Gimnazija buvo
baigta. Išėjome pro didžiąsias duris rankose atestatais ne
šini. Jaunystė timptelėjo mane už rankovės ir sako:
— Viskas baigta. Dabar galim eiti, kur akys veda.
Visi išėjo iš tų didelių rūmų į visas puses. Mes likom
kely tik vienudu su Jaunyste. Aš dar kartą atsisukau į
pilkus rūmus, kur pasiliko gražiausios mano dienos. Di
rektorius tarpdury mojo mums atsisveikindamas, aš irgi
pamojau jam kaire ranka, o dešiniąją laikė Jaunystė.
— Nejaugi viskas baigta... Ir kur mes dabar keliau
jam?
—■ Dabar keliaujam į namus, o, eidamas vakare į
balių, užeisi pas mane. Gerai? — lengvai ir greitai padarė
labai tikslų sprendimą Jaunystė.

Niekados Jaunystė nebuvo tokia žavi, kaip tą vakarą,
šviesi šilko suknelė ir kažin koks žiedas tarp gelsvų kasų.
Ji buvo tikras mano laimingųjų dienų paveikslas.
Pirmą kartą su savo mokytojais gėrėm vyną, šalia
manęs sėdėjo Jaunystė ir matematikos mokytojas. Daužiant, rodos, penktą didelę vyno taurę, jis pasilenkė į ma
ne ir Jaunystę ir tarė:
— Aš mačiau, kai per rašomąjį darbą, tu numetei
Jaunystei į jos suolą popiergalį. Norėjau eiti ir atimt, bet,
nežinau kodėl, mane apsėdo nesuprantamas jausmas ir aš
nusisukau. Aš pagalvojau: gal tas mažytis popierėlis yra
jūsų laimė, kurią mano ranka galėjo išardyti amžinai.
Aš žinau, kad tą akimirksnį pirmą kartą savo ilgoje tar
nyboje nusižengiau pareigai, bet jaučiu — jeigu būčiau
pasielgęs kitaip; šiandien aš nebūčiau toks laimingas, kaip
esu dabar.
Aš pamačiau, kad jo seno raukšlėto veido bruožai
švelnūs ir atlaidūs, lyg šventojo. Man buvo gėda, kad aš
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Lietuvos laukų rugiuose.

V. Maželio nuotr.

jo iki šiol taip nekenčiau ir gaila, kad jis liks tuose rū
muose be mūsų.
Jis pakelė taurę.
— Už jūsų laimę, kurios nedrįsau paliesti. — Paskui
visi linksmi baliaus veidai susiliejo į vieną džiaugsmo šyp
seną. Žinau, kad aš pirmą kartą gyvenime šokau visokius
“tangus”, kurių nė pavadinimų nežinojau, šypsojosi į mus,
salės pakrašty stovėdamas, gerasis mokytojas ir nuo sie
nos, pasirėmęs ant rankos, auksiniuose rėmuose Mairo
nis.
— šiandien aš galiu mirti, — tarė, šiltu skruostu pa
liesdama mano smakrą, Jaunystė.
— Ką? — nustebau. — Ką gi dabar tauški: pačiu
gražiausiu metu mirti....
— Matau — tu nesupranti. Aš galiu mirti, nes lai
mingesnė jau niekados nebūsiu, -— garsiai ji šaukė į pat
ausį.
Mano krūtinę užliejo nauja laimės banga. Aš visą
vakarą buvau, kaip sapne.
Tik auštant pranykom iš tos linksmosios salės. Išėjo
mokytojai ir mes visi. Salėje dar liko, nuleidęs rankas,
žilas direktorius, aukso rėmuose susimąstęs Maironis,
stikluota skarele žemaitė ir gražiausios mūsų jaunystės
dienos.
Vėsus vasaros aušros dvelktelėjimas palietė mane ir
aš vėl grįžau iš sapno į dar gražesnę tikrovę, šalia ma
nęs buvo Jaunystė ir mes žengėme susitvėrę į švintan
tį birželio rytmetį. Susirūpinęs, kad aušra jos neatvėsin
tų, dar stipriau spaudžiu į save.
Ties varteliais stabtelėjom.
— čia mano namai.
Tikrai, tai buvo Jaunystės namai su sodu ir nukritu
siais žiedlapiais.
Staiga ji pažvelgė tiesiai į mane. Jos akyse aiškiai
žybtelėjo paskutinių žvaigždžių ugnis ir pajutau jos vė
sias lūpas.
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— Iki šios dienos vidudienio! — šūktelėjo skambus,
lyg vyturio, Jaunystės balsas, ir ji dingo duryse.
Pirmą kartą pajutau savo begalinį kvailumą: aš pui
kiai išmokau ir žinojau suktas formules, Ovidijų, Žemai
tę ir daug metų diena dienon praeidavau pro šiuos na
mus. Ir aš nedasiprotėjau, kad šiame namely yra mano
laimė, o aš praeidavau pro ją, lyg aklas.

Vidudieny mes išėjome iš miesto į laukus. Pamažu,
vos išsitekdami, žengėme aukštu paupio skardžiumi pro
išplaukiojusių melsvų rugių bangas.
Aš niekad nebuvau pastabus grožiui, bet tą kartą iš po
kojų kylantis vyturėlis, į mūsų rankas atsimušanti rugių
vilnis ir žemai slėnyje čiurlenantis upelis, rodos, amžinam
mano ir Jaunystės džiaugsmui sutverti šioje žemėje. Vie
nu du buvome tyliai banguojančiuos laukuose, vienu du
— visame pasauly.
Takelis buvo siauras. Dešinėj bangavo rugiai, o kairėj
snaudė gilus slėnis. Mes ėjome tylūs, užsižiūrėję į tolu
mas.
Staiga Jaunystė krūptelėjo, ir pamačiau, kad ji slysta
iš mano rankų žemyn. Ji kažkaip juokingai, užsikabinda
ma lūžtančių alksnių, stačiu skardžiu riedėjo pakalnėn lyg
šilko ritinys. Po mano kojom liko Jaunystės žingsnių įlaužtas siauro takelio pakraštys ir stambus grumstas ją
vijosi į slėnį. Gal būt tai menkniekis (juk dažnai žmogus
keliaudamas paslysta), bet aš nusigandau.
Kai nubraškėjau, įsikabindamas lūžtančių alksnių,
pakalnėn, Jaunystė tįsojo pašlaitėj aukštielninka, lyg be
sąmonės.
Aš ją pakėliau ir vėl atsargiai padėjau ant pievelės.
Vaizduotę prabėgo daugybė įvairių romanų scenų, bet
kaip šiuo atveju elgtis ir kaip gaivinti pritrenktą žmogų
— neišmaniau. “Reikia pabučiuoti”, — lindo į galvą min
tis. “Bet ką ji pagalvos, jeigu staiga atvers akis?...
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Aš pasėmiau iš upelio rieškučias vandens ir suvilgiau
kaktą. Ji atmerkė akis. Aš vėl pajutau jos visados ramių
akių lėliukėse tą pačią ugnį, kaip tąsyk auštant prie var
tų. Aš paėmiau ją už rankų. Ji prisikėlė. O ta ugnis aky
se dingo, lyg blėstančių žvaigždžių spinduliai. Lyg lekian
čio paukščio šešėlis, jos veidu prabėgo liūdesys.
Supratau, kad aš klystu, kad tokiu atveju visai kitaip
ir daug išmintingiau reikėtų elgtis. Bet kaip?...
Mokykloje žmogų daug moko ir nedamoko. Ir vėliau
tenka išgyventi daug tokių akimirksnių, kuriuose mūsų
neišmanymas palaidoja svajones.
Grįžome atgal beveik tylėdami. Man atrodė, kad aš
sudaužiau brangų ir trapų daiktą.
Taip. Tikrai aš sudaužiau. Sudaužiau laimę, kurią jau
laikiau savo rankose.
* * *

Rudenį išvažiavau į Vilnių. Didmiesčio verdantis gy
venimas ir nuotykiai nešė mane iš dienos dienon, kaip
dulkę.
Jaunystė pamažu dilo iš mano sąmonės. Stengiausi
užmiršti, bet jei kartais iškildavo prieš mane jos paveiks
las, skaudžiai užgaudavo kažką giliai krūtinėje, lyg tai bū
tų buvusi žaizda.
Tas pavasaris buvo pilnas nerimo ir siaubo, žmones
naktimis rinko iš namų ir vežė. Niekas nebuvo tikras savo
rytdiena. Mes skendom kasdien vis giliau neviltin.
Vakarais su draugais išeidavau į Kalvarijų miškelį.
Lig aušros pratūnodavom koplytėlėje, o dienas prasibastydavom po karčiamas, nes ten buvo, tuo tarpu, ramiau
sia.
I N. Vilnią buvo privežta šimtai vagonų su aukomis.
Aš ėjau lankyti, nes jaučiau, kad ten turi būti žmogus,
kuris manęs laukė.
Neregėtoj kaitroj mėlynavo Antakalnio kalnai, tolu
moj susiliedami su drumzlinu dangum. Eidamas pro klai
kiai raudonus vagonus, išgirdau savo vardą. Tas balsas
toks girdėtas, aš krūptelėjau ■— mano akys raibo. Prieš
mane stovėjo Jaunystė. Paskui ją sekė, saulėj blizgančiu
durtuvu, kareivis, o vagono duryse, pakėlęs skrybėlę, sto
vėjo jos tėvas.
Ji buvo visai tokia pat, kaip kadaise ties savo gimto
jo kiemo vartais auštant. Tiktai veide daug daugiau liū
desio ir akyse, be anos žvaigždžių ugnies, įžvelgiau su
telktą laisvės ilgesį ir kančią.
—Ar tu manęs dar neužmiršai? — sudrebėjo seniai
girdėtas balsas.
— Ne, Jaunyste, aš tavęs negaliu užmiršti, — sprin
go žodžiai gerklėj ir aš nutilau. Jos lūpos drebėjo, o aky
se dar aiškiau žybtelėjo pernykščio pavasario aušra. Visas
jos veido spindėjimas ir liūdesys pažvelgė į mane.
— Tu nepyk, brangusis. Tu nemokėjai manęs mylėti, o
aš irgi buvau kvaila. Bet jei tu būtum tąsyk mane pabu
čiavęs, aš būčiau likusi tavo amžinai... Krisdama žemyn,
aš nėkiek nebuvau pritrenkta, aš tik nekantriai laukiau,
kad pamyluotum mane. Veltui tu bėgai atnešt vandens:
mergaites reikia gaivint širdimi, bet ne vandeniu... —pa
drikos mintys nutrūko. Ašaros, kaip perlai, pasipylė per
skruostus ir ji sugniužo mano rankose. Jaučiau, kaip karš
tos Jaunystės ašaros prariedėdamos plauna mano veidą ir
laša žemėn. Alkiai jutau kiekvienos ašaros kritimą. Dar
tvirčiau spaudžiau ją prie savęs. Vidudienio karštyje jos
lūpos buvo vėsios, kaip anuomet prie sodo vartų auštant.
— Eikit atgal! — šūktelėjo kažkoks šešėlis. Lyg išgązdinta stirna, ji dar daugiau prigludo prie manęs. Jos
plaukai tebedvelkė krintančiais žiedlapiais, kurie kadaise
biro ant mūsų galvų ir knygų.
Abiem rankom sugriebęs už šilkinių pečių, grūdo
mongolas mano Jaunystę į šlykščiai murziną vagoną ir už
trenkė duris.
Daug esu pervertęs išminties knygų, bet štai — liki
mas atskleidė prieš mane naują žiauriai prirašyta. Gal būt
ten būta ir mano klaidų. Bet mokinys visados savo rašte
pamato klaidą, kada ta esti perbraukta raudonai.

V4SMOS

SAPNAS
Pažadėjau kartą mėnesiui patyliais,
Kad priskinsiu jam lelijų iš vandens
Ir vainiką pinsiu ilgą — šimto mylių

Ir apjuosiu pilį, kur jisai gyvens.

Mėnuliukas jaunas ėmė — patikėjo!

Debesėliais leidos ežero gelmėn.
Paprašiau paikuolio greituolėlio vėjo;

Jis užpylė pilį bangom didelėm.

O mėnulis vargšas dar labiau pabalo
Ir už debesėlio verkė lietučiu ...
Senas gluosnis vėją bardamas pagavo

Ir lelijos verkė supdamos ratu.

O ir man taip liūdna, kad mėnulis verkė,
Kad vėjelį gluosnis barė už mane,

Kad lelijos baltas akutes sumerkė,

Ir... kad visa visa buvo tik sapne...
A. B.

Saulėje ir žieduose...

V. M. nuotr.
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MO ffiMOFiS METROPOLITAS IR KITI TREMTYJE ESį LIETUVOS VYSKUPAI
VISAM LIETUVIŲ JAUNIMUI

Siunčia sveikinimą ir gany+ojinį laiminimą
susikūrė ten ir vienuolija, įvairios draugijos ir mokslo į-

Visai mūsų tautai ir Jums sunkiais laikais, tarsi pa

linterno) Vyskupą ir šventosios Apeigą Kongregacijos

guodos ir pagalbos ženklą iš dangaus, Mes pranešame

Prefektą, šiuo raštu ir visiems laikams, MES tai tikrai

Jums malonią žinią, šventasis Tėvas PIJUS XII, atsakyda

žindomai ir rimtai apsvarstė bei Apaštalinės galios pilny

Dievo apvaizdai sutvarkius ir Lietuvai atgavus ne

mas j Lietuvos Vyskupų ir tikinčiųjų prašymą, paskyrė

be, ŠVENTĄJĮ KAZIMIERA IŠPAŽINĖJA pa

priklausomybe ir laisve buvo jaučiama tautoje noro ir

ir paskelbė neatšaukiamai ir visiems laikams ŠVENTĄJĮ

tvirtiname, paskiriame ir paskelbiame Visos Lietuvių

pasiryžimo kuriuo nors ypatingu įvykdytu sumanymu pa

KAZIMIERĄ ypatingu Danguje esančiu GLOBĖJU visam

Jaunuomenės Ypatinguoju Danguje esančiu GDBĖJU

gerbti savo šv. Karalaiti, kuris jau ilgus amžius buvo

Lietuvos Jaunimui. Tą neseniai gautą žinią šiuo laišku

pas Dievą, pridėdami visas ir kiekvieną atskirai pagarbas

lyg tikrasis vadas visą kovojančią už Dievą ir Tėvyne.

Mes Jums skelbiame:

ir liturgines privilegijas, kurios pridera Ypatingiems bend

To noro ir ryžtingumo daugiausia rodė laisvos Lietuvos

ruomenių Globėjams, tisai neturint galios tai sukliudyti

jaunimas. Tėvyne ištikusi neapsakoma nelaimė sukliudė

bet kokiems kitiems dalykams. Tai skelbiame, patvarko

sumanymą vykdymą, bet pati reikalų padarė dar aktua

PP. PIJUS XII

staigus.

me, nuspręsdami, kad šis raštas yra ir pasilieka tvirtas,

AMŽINAI DALYKĄ ATSIMINTI

galiojantis ir visada veikiąs; kad iš jo seka ir įgauna pil

lesniu ir pagyvino pasiryžimus.

Lietuvos Vyskupai, matydami visai tautai, o ypatingai

j

šventoje Eklezijoje jau seniai įsigalėjo tas

nos galios ir nepaliečiamos pasėkos; kad tie, kuriuos tai

paprotys, kad Romos Popiežiai tautoms ar atskiroms ben

liečia ar galės liesti, dabar ar ateityje galės pilniausiai

druomenėms skirtų Dangiškus Globėjus pas Dievą, kurie

tuomi remtis; nuo dabar tampa niekingu ir neturinčiu

joms šviestų kaip aiškūs krikščioniško gyvenimo pavyz

vertės visa, jeigu šiais dalykais kurio kito autoriteto, ži

žosi prašyti šventąjį Tėvą Piją XII, kad jis savo apaštali

džiai, būtų kartu ir padėtų atsidūrusiems šio nelaimių pil

nant ar nežinant, bitą kas bandoma kitaip patvarkyti.

ne galia teiktųsi paskirti šv. Kazimierą viso Lietuviu Jau

jaunimui gresiančius pavojus, norėdami pagyvinti lietuviu
pasitikėjimą savo šventuoju Globėju ir duoti jaunimui

I

krikščioniško gyvenimo vadą klaidą pilname pasaulyje, ry

no gyvenimo sunkumuose. Ypač tai turi didžiausios reikš

Duota Romoje pas šventąjį Petrą po žvejo žiedu, 11

nimo Ypatingu Globėju pas Dievą. Gavus tokiam žygiui

mės šiuo pilnu sumišimo mūsų laiku, kuriame, po žiau

dieną birželio mėnesio MCMXLVII, Misą Pontifikato de

šventojo Tėvo pritarimą, buvo kreiptasi i Lietuvius, ku

riausio karo siautėjimo, Mes matome tarpe kitų ir lietu

šimtais metais.

riuos aplinkybės leido pasiekti, kviečiant juos prisidėti prie

Vyskupą prašymo. Daug Lietuviu kataliką—subrendusią

Ypatingu Jo šventenybės įsakymu

vių tautą, o ypatingai jos jaunikaičius ir jaunuolius pri

slėgtus neapsakomos nelaimės; kai neseniai visame pasau

Už Emin. Kardinolą Valstybės Sekretorių

ir jaunimo parašą buvo atsiusta Vyskupams, kurie kar

lyje vyko ginklų kova, visą geriausieji iš to jaunimo nar

(pas.) J. Bapf. MONTINI

tu su prašymu buvo įteikti šventajam Tėvui. į tą Vysku

siai kovojo ir atidavė savo gyvybes už altorius ir šeimų

Subst. Scr. St.

židinius, ar pasmerkti darbams yra ištremti j tolimus ir

pą ir tikinčiąją prašymą šventasis Tėvas atsakė čia skel
biamu raštu.

L. S.

nesvetingus kraštus; kiti priversti tarnauti svetimose ka

Mes, Lietuvos Vyskupai, pranešdami Jums šią šven

riuomenėse ne be didelio pavojaus savo tikėjimui ir do
ros tyrumui; kiti, pasilikusieji tėvynėje, yra suvedžiojami

tojo Tėvo malone, pareikštą misą tautai ir ypač Jums,

JfflJMIAUSIEJII

Lietuviškasis Jaunime, turime vilties, kad Jis ypatingu

bedievių viliojimais ir gundymais, ypatingai tie, kurie mo

Lietuviu tauta ne savo kalte vėlai priėmusi krikščio

būdu teiksite garbe ir dėkosite Visatos Viešpačiui, kuris

kosi jaunimui skirtose įstaigose, kad ten giliau persiimtų

nybe savo Didžiųjų Kunigaikščiu - Jogailos ir Vytauto

Lietuvai ir visiems Lietuviams yra davės taip garbingą

vadinamo komunizmo mokslu; kiti pagaliau, kurių pri-

Didžiojo - žodžiu ir pavyzdžiu skatinama, tapo katalikiš

šventą Globėją, kurio užtarimu Jis jau seniai padėjo Lie

skaitoma daugiausia, netekę tėvynės turi apsigyventi Eu

ka, Kartą pažinusi Evangelijos šviesą, misą tauta visa

tuviu tautai, padės jai ir šiais sunkiais laikais ir ateityje.

ropos, Vidurinės Amerikos, Australijos kraštuose ar kito

siela ir visiem laikam pasidavė Kristui Viešpačiui. Net

se vietose. Taip didelėje tat nelaimėje, už kurią didesnės

labai stiprios pagundos iš protestantizmo ir rusiškos sta

nėra buvę visoje Lietuvių tautos istorijoje, šitos tautos

to, kad ir kilmingo lietuvio atkritimas nuo kataliku ti

atsidėjimu šaukiasi pagalbos šv. Kazimiero, trečiojo to

kėjimo, tautos daugiau nepaveikė it nepajėgė jos ati

paties vardo Lenkijos Karaliaus sūnaus ir Lietuvos Ku

traukti nuo Kataliku Eklezijos. Ilgai trukę ir sunkis karą ir

nigaikščio, kurio garbinimas jau seniai pas ji buvo papli

tęs,

120 metą Rusijos carą vergijos laikai neleido tautai tin
kamai įvertinti atskirą tautos asmenybią pasiekto krikš

šiame rinktiniame Jaunikaityje, kuris sulaukės vos

25 metų savo amžiaus, baigė visokio šventumo pilną savo
gyvenimą, taip skaisčiai pasireiškė ištikima Apaštalą Sos

to ir Kataliką religijos meilė, kad jis uoliai stengėsi paša

linti iš Tėvynės atskalos (schizmos) nuodus.

čioniškojo tobulumo. Tačiau vienas iš mūsą tautos sūnų,
Lenkijos Karaliaus ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Ka

zimiero ir Austrijos Kunigaikštytės Elzbietos sūnus -Ka
zimieras Jogailaitis savo asmens krikščionišku tobulumu

iškilo taip aukštai, kad jam priklauso vieta tarpe pačiu

bino, jo šaukėsi kaip savo Danguj esančio Gelbėtojo vi

gyrimu Šv. Kazimieras yra aukštinamas, kad visą savo

sose sunkiose valandose. Tautos meile savo šventajam liu

gyvenimą išsaugojo save nepaliestą bet kokio skaistybės

dija Vilniaus mieste jo garbei pastatytas gražus šventa-

sutepimo. Jis yra tikrai verias, kad ir šiais laikais, kada

mis ir puošni koplyčia Vilniaus Katedroje, kur ilsisi šven

skaistybės dorybė yar puolama visokiais būdais ir prie

tojo kaulai, šv. Kazimiero šventumo garsas ir jo garbi

monėmis, būtą nupelnytai ir teisingai pastatytas Lietuviu

nimas pasklido ir toli už Lietuvos. Jau senais laikais Ne

Jaunimui kaip kilnus ir tikras pavyzdys.

apolio mieste, Italijoje buvo susikūrusi kilmingąją jau-

nuolią sodalicija, kuri savo Globėju buvo pasirinkusi šv.
Visa tai apsvarstė

šios tautos Ganytojai, taip pat

daugelio ją vientaučią vardu, per garbingą Broli Vincen

tą Padolskj Larandos Vyskupą, išreiškė MUMS prašymą,
kad MES maloningai teiktumėmės paskelbti šv. Kazi

mierą Ypatingu Lietuviu Jaunimo Danguje esančiu Glo

ir baigiant užaugusiais. Amžiumi vyresnieji turite paro

kingumą ypatingam Jisą šv. Globėjui jį garbindami ir

dyti daugiau iniciatyvos ir uolumo tiek ją ruošiant, tiek

sekdami jo ištikimybe Dievo įsakymams, Evangeliniam

vadovaujant jaunesniesiems. Prieš šimtus metą už tikėji

tobulumui, meile švenčiausiajai Marijai, uolumą ginti Ka

mą persekioti airiai, pakrikę po platą pasauli, savo tė

taliku Eklezijos mokslą ir jo teises, brangindami sielos

vynės Airijos Globėjo šv. Patriko švente padarė tarsi tau

ir kino nekaltybe, pasekdami teisingą pasaulio tuštybės

tine švente viso angliškai kalbančio pasaulio. Ją pavyz

supratimą ir kitas jo dorybes, pelniusias jam amžinąją

dys tepaskatina Lietuviu Jaunimą šventojo Kazimiero-

laime ir dangiškąją garbe, Eidami jo eitu gy venimo keliu

Ypatingojo Lietuviu Jaunimo Globėjo švente ruošti su visu

ir Jis būsite vis vertesni didesniu Dievo malonią, vis

širdies atsidėjimu, su visu pasiryžimu, kad ji taptų viso

gražiau išgarsinsite Jisą vardą kaip lietuvių kataliką

bet kur esančio Lietuviu tautos Jaunimo švente.

Jums susitikti. Tuo keliu eidami, Jūs būsite vis tvirtesnis

Kazimierą. Sodalicijos centras buvo senas, vadinamas “Di

Visagalis Viešpats Dievas,

nime, savo malonėmis, tesustiprina Jus šventame tikėji

|

Jisą Broliai kenčią Lietuvoje ar esą šiaurės tirono

me, Jisą viltyje į geresne visos musą tautos ir Jisą atei

tremtyje ir kalėjimuose negalės kol kas nei šios naujienos

ti Jisą krikščioniškoje doroje, o ypatingai meilėje: mei

išgirsti nei už ją padėkoti šventajam Tėvui. Mes tikimės,

kad Jūs iš visą pasaulio kraštą atsiliepsite ir Jisą ir aną
Jūsą Brolią vardu, išreikšdami šventajam Tėvui dėkin

lėje Dievo, meilėje šventos misą Motinos Eklezijos, mei

lėje švenčiausios Marijos, kurią taip ypatingai garbino
šv. Kazimieras, meilėje visiems misą Broliams.

gumą už parodytą meilę ir užuojautą Lietuviu Jaunimui,
ypatingai šiose sunkiose misą tautai valandose. Mes ti

Visagalio Viešpaties Dievo Tėvo ir Sūnaus it švento

kimės, kad tas dėkingumas bus ne vieno karto ,ne laiki

sios Dvasios palaiminimas tenužengia ant Jisą ir tepasi

nas, o amžinai atmintinas, kol gyva bus Lietuviu tauta.

lieka visados.

desnysis” šv. Jurgio dievnamis, kuriame buvo graži, erdvi
koplyčia dedikuota šv. Kazimiero garbei.

Joje stovėjo

nedidelė medinė paauksuota šv. Kazimiero statula, ta

rios krūtinėje tilpo šventojo relikvija - piršto narelis -

Nuo dabar Lietuviu Jaunimo tarpe visuose pasaulio
kraštuose turi prasidėti ypatingesnis

šventojo Globėjo

garbinimas, atsimenant jj kasdieninėje maldoje, įvedant

•į JUOZAPAS J, SKVIRECKAS

Kauno Arkivyskupas Metropolitas

gautas iš Vilniaus Vyskupo Jurgio Tiškevičiaus. Paskuti

jo garbei atskiras valandas ir dienas. Sekdami seną Lie

MES gi visa širdimi apgailestaudami taip skaudžią

niojo Bavarijos karaliaus statytoje pilyje audienciją sale

tuviu tautoje savo laiku prigijusią tradiciją, mes randame,

šios tautos nelaime, o ypatingai tą iš jos, kurie yra dar

ir koplyčią taip pat puošia gražūs šv. Kazimiero paveiks

kad Lietuviu Jaunimui būtą tinkamiausia švęsti metinę

jaunystės žydėjime, mielu noru laikėme priimtinais ją pa

lai. Kada Rusijos carą valdžia Lietuvoje kliudė šventojo

savo Ypatingojo Globėjo švente - šv. Kazimiero Relikvi

geidavimus, kad minimojo Dievo Tarno garbinimas kas

garbe, visaip iškreipdami istorijos faktus, tai Lietuvos ka

ją Perkėlimo dieną, kuriai yra paskirtas pirmas sekmadie

dien vis labiau didėtą ir galėtą duoti vis gausesnius šven

talikiškos liaudies vaikai, atsidūrė svetimuose kraštuose,

nis po oktavos švenčiausios Marijos Dangun Ėmimo (sek

tumo ir paguodos iš aukštybių vaisius. Todėl MES atsi

ypač Vidurinės Amerikos šalyje, labai ryškiai parodė, kaip

madienis po 22 rugpiičio). Ta šventė jau buvo Jums pri

lietuvis visur vertina savo šv. Karalaiti. Ten atsirado ne

minta 1946 metais ir daug kur Jisą ji jau buvo švenčiama.

ZAMS 1950 metą

klausė taip pat garbingiausią MŪSŲ Broli Klemensą šven

tosios Romos Eklezijos Kardinolą Micarą, Veletri (Ve-

tik dievnamiai jo garbei, jo vardu parapijos, bet jo vardu

Derėtą, kad jau šiais metais pasiruoštumėte tai šventei

Kristaus Prisikėlimo diena.

bėju.
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kuris yra neišsemiamas

malonią šaltinis, tebinai gausus Jums, Mylimiausias Jau

tautos gyvybės ir tvirtybės pagrindas.

Savo šv. Karalaitį jau seniai ir giliai pamilo, ji gar

kąs popietią su įrašyta Jos garbei giesme. Ypatingu gi pa

visas Lietuviu Jaunimas kartu - pradedant mažiausiais

papročiais ir visokiomis klaidomis, mokėsite parodyti dė

visur, kur teks Jums gyventi, visą tarpe, su kuriais teks

gražiausiu Kataliką Eklezjios šventąją.

šventas Kazimieras buvo didelis Dievo Gimdytojos
Marijos garbintojas ir jau mires rastas savo rankose lai

altoriaus i virtą,

Mes tikimės, kad Jis, nors išblaškyti visame pasau
lyje, kuris šiandien taip apsikrėtęs stabmeldiškais nedorais

čiatikybės pusės, ne kartą net persekiojimai, nei vieno-ki-

jaunimas, ištikimas savo senam tikėjimui, su didesniu

Domininkoną bažnyčios vaizdas, žiūrint nuo didžiojo

VINCENTAS BRIZGUS

Kauno Vyskupas Pagelbininkas
i VINCENTAS PADOLSKIS
Vilkaviškio Vyskupas Koadiulatorius
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Paulius Stelingis

EILĖRAŠČIAI
TRUMPAS LAIŠKAS

Norėjau nusijuokt tiktai,
o gailiai pravirkau ...
Perdaug jau skaudžiai sužeidei tu mano širdį.
Ir tartum epušės lapelis
virpantis savam skausme likau.
Dabar drebu dėl tavo vieno žvilgsnio
ir savo liūdesį dainuoju.

NE AMŽINAI

Tikiu, ne amžinai žydės pavasaris:
Juk vienąsyk pabers ramunė žiedelius.
Ir veltui tu ieškosi meilės visą vasarą.
Ir veltui tu skaitysi josios lapelius.
Tikiu, neamžinai žydės mūs’ žemėj vasara.
Tikiu, ne amžinai ir saulė švies.
Gal būt ilgėsies tu pavasario —
Bet ims, štai, tau rankas ruduo išties.

Ruduo ir vasara. Pavasaris, žiema.
Taip greit, taip greit tai visa juk pro mus praeina
Nepastebėsi, kaip prabėgusi diena
Užžiebs žvaigždes, bet jau — ne tau...

LIETUVAI

Kur tu likai, gimtasis mieste,
Mažyte mano Lietuva!
Tu man žvaigždė sidabro šviesi,
Tu man vienintelė, viena.

Viena, kaip motina geroji,
Viena, kaip tėvas, kaip sesuo.
Tavi laukai sugrįžti moja —
Net pakelėj brangus akmuo.
Tavęs už auksą nenupirksi:
Pasauly daug gražių šalių.
Kaip kūdikis graudžiai pravirksi
Be tėviškės ir be namų.

Vargai ateina ir praeina.
Žiedai nuvysta — vėl kiti.
Į ką tave šiandien įkeisim,
Į ką, o, tėviške brangi ? ...
Apeisi visą juodą žemę.
Apskriesi vandenis plačius —
Ar bus diena, naktis aptemus
Vis į tave tiesiu sparnus.

SESEI MŪZAI

Palauk! Dar truputėlį, tik dar porą žodžių.
Ir leisk pažvelgti į gilias akis.
Aš taip dar su tavim pabūti noriu!...
Tik neišeik, užtrenkusi duris.

O gal pabodo tau nuobodžios eilės
Vis amžinai apie žvaigždžių kelius...
Gal apie žemę taip ir karštą meilę,
Ir širdį degančią, kaip tropikų kraštus ...

Palauk! Dar truputėlį tik, dar vieną žodį.
Aš jį simfonijų uždegsiu ugnimi.
Brangioji mano sese, mūza — broli,
Taip artima šį vakarą savąja širdimi.

ŽIEDAI

žiedai, žiedai...
Pabirę ant laukų
Plačiai, plačiai...
Ir lyg mergaitės žvelgia
Alyvų melsvos akys.
žiedai, žiedai.
Lyg upė be krantų
Mirgėjime spalvų
Plačiosios laumės juostos.

Poeto daina

Pepino Mangravite (amerikietis, gimęs 1896 m.).
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žiedai, žiedai...
Ant kelio, ant takų
Nuo vyšnių, obelų
Man krinta ant akių
žiedai —
Balti, tartum pūkinis sniegas.
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ŽALGIRIO MŪŠIS
A. KEPALAS

Kai didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas įsistiprino
Lietuvoje, sutvirtino ją iš vidaus ir užsitikrino saugumą
rytuose, jis atsisuko į vakarus. Ten Lietuva buvo pri
versta dėtis į sąjungą su savo senu priešu Lenkija, kad
atsispirtų bendram priešui — Kryžiuočių Ordino valsty
bei.
Jau 150 metų šis ordinas, viena iš galingiausių tuo
laikinės Europos karinių pajėgų vedė atkaklią kovą su
Lietuva. Tos kovos pirmuoju tikslu buvo ne jos apkrikšti
jimas kaip buvo skelbiama, bet lietuviškosios Žemaitijos
laimėjimas. Nes Žemaitija skyrė Kryžiuočių ordino ir jam
priklausančio Livonijos ordino žemes. Tą laimėjusi ir tuo
būdu sustiprėjusi ilgoji Ordino valstybė būtų galėjusi dar
energingiau veržtis į rytus, taigi, ir į Lietuvą.
Daug kartų sąlygų verčiami Lietuvos valdovai atiduo
davo Žemaičius jų ištroškusiam Ordinui, bet visada vėl
juos susigrąžindavo. Ir dabar Vytautas rado priekabį, kad
Ordinas nepraleido į nederliaus ištiktą Lietuvą Lenkijos
siunčiamų javų ir 1409 pasiuntė į Žemaitiją savo karo vadą
Rumbautą, kuris su žemaičių pagalba greitai išvijo vokie
čius.
Anksčiau po šitokio įvykio būtų sekusios kovos Lietu
vos miškuose su neaiškiomis pasekmėmis. Bet Vytautas
norėjo išeiti į lemiamą mūšį su kryžiuočiais ir laikė save
tam pasiruošusiu.

* * *

žinodamas, kad Lietuva ieškos Lenkijos pagelbos, Or
dinas bandė šią įgąsdinti, kad ji nesidėtų su Lietuva. Tai
jam nepavyko. Taip pat nepasisekė ir Ordiną palaikan
čiam Čekijos karaliui Vaclovui IV sutaikinti abi puses.
Vengrijos karalius Zigmantas siūlė Vytautui išrūpinti ka
rūną, kad tik jis neitų su lenkais. Bet Vytautas atmetė jo
siūlymą. Ir Vytautas, ir jo pusbrolis Jogaila buvo pasiry
žę kariauti.
Abi pusės ėmėsi ieškoti sąjungininkų. Vytautas pasi
kvietė į pagalbą totorių chaną, davė pinigų Jogailai ka
riuomenei samdyti. Taip pat sudarė sutartį su Livonijos
ordinu, kad šis trys mėnesiai iš anksto turės pranešti prieš
pradedamas karą; tuo būdu Vytautas užsitikrino taiką iš
šiaurės. Kryžiuočiai irgi kvietėsi savanorius iš Vakarų, ieš
kojo sąjungininkų ir samdėsi kareivius.
1407 prieš savo mirštančio brolio (irgi didžiojo ma
gistro) valią Kryžiuočių ordino didžiuoju magistru išrink
tas Ulrichas von Jungingenas buvo narsus, bet perdaug
karšto būdo švabas. Jis nuvertino savo priešus, ypač lietu
vius, apie kuriuos pasakė, kad jų esą daugiau prie šaukšto
negu prie ginklo. Jis tikėjosi įprasto lietuvių puolimo iš
Žemaitijos ir lenkų pagal Vyslą. Todėl ir savo kariuomenę
išskirstė tose vietose ir pasieniais.
O sąjungininkai birželio30 susitiko prie Cervinsko. Dar
liepos 3 magistras netikėjo, kad lietuviai ten galėjo susi
jungti. Ordinas turėjo skubėti ir liepos 15 dieną, apie 10
valandų ryto ties Laubnerio ežeru sustojusių sąjungininkų
žvalgai pamatė atvykstant kryžiuočių vėliavas. Jos per
audringą naktį iš liepos 14 į 15 turėjo nužygiuoti apie 25
km. nuo Loebau į Gruenwalda.
♦ ♦ *

Sąjungininkų kariuomenė buvo apsistojusi krūmais
ir medžiais apžėlusiose aukštumose, į dešinę ir kairę telk
šojo ežerai, o priešais buvo dauba, kurios kitoje pusėje
esančiuose pakilimuose stovėjo kryžiuočiai.
Viduramžių kariuomenė susidėdavo iš kavalerijos,
pėstininkų ir artilerijos. Pastaroji buvo dar mažai teištobulinta ir naudojama daugiausia tvirtovėms griauti; Žal
girio mūšyje tik pačioje pradžioje buvo šaudoma. Kavale
rija, kuri buvo svarbiausioji ginklų rūšis ir kurią tik pa
remdavo menkiau ginkluoti pėstininkai, skirstėsi į sunkią
ją, kur raitelis ir žirgas buvo sunkiai šarvuoti ir leng
vąją, kur tik viršutinė raitelio kūno dalis buvo šarvų den

giama. Svarbiausieji raitelių ginklai buvo ilga ietis ir dvi
ašmenis kardas. Riteris su savo keliais palydovais sudary
davo kovos venetę — ietį, o 25-80 iečių — vėliavą (apie
300-400 karių). Riteris iš mūšio bėgti tegalėjo tik vėliavai
į priešo rankas patekus, bet šiaip jis turėjo daug laisvės.
Ordino kariuomenė, kuri buvo viena geriausių Euro
poje, buvo puikiai ginkluota ir sudrausminta. Ją rėmė
gausūs, taip pat gerai pasiruošę svečiai iš Vakarų Euro
pos. Kryžiuočių kariumenė buvo geresnė už sąjunginin
kų. Jos buvo 52 vėliavos.
Lenkai buvo geriau ginkluoti negu lietuviai, nors ap
siginklavimas turėjo būti panašus — lietuviai mūšyje daž
nai būdavo sumaišomi su lenkais ir net su vokiečiai, (kad
to išvengtų mūšio pradžioje sąjungininkai prisirišo šiaudų
grįžtes prie rankų). Bet lenkų kariuomenė nebuvo tiek
tvarkinga ir narsi kiek lietuvių, kurie daug ir dažnai ka
riaudavo. Lietuvių kariuomenės discipliną ir kovingumą
liudija daugelis istorikų. Žalgirio mūšyje lietuvių kovėsi
40, o lenkų 51 vėliava (lenkams priskirta 5 už Vytauto pi
nigus samdytos ir 1 lietuviška kunigaikščio Kaributo vė
liava). Nežinant tikslios vėliavų, ypač pėstininkų sudė
ties, neįmanoma ir tikslaus mūšio dalyvių skaičiaus nu
statyti. Tik sąjungininkų buvo aiškiai daugiau negu kry
žiuočių; betgi kokybe šie anuos pralenkė.
« « *

Saulei kaitinant kariuomenės ėmė ruoštis mūšiui. Jo
gailai vis tebesimeldžiant Vytautas tvarkė kariuomenę.
Lietuvius jis išrikiavo į tris, viena už kitos stovinčias eiles,
dešiniajame sąjungininkų sparne. Kairiajame sparne esą
lenkai dar vis nepajėgė susitvarkyti, nors Ordinas jau bu
vo sustatęs savo kariuomenę j dvi eiles, kurios mūšio ei
goje, taip susijungė, kad prieš lietuvius stovėjo didžioji Or
dino pajėgų dalis. Pagaliau ir lenkai susitvarkė dvi eiles,
o trečioji dar vis rikiavosi. Baigęs melstis Jogaila pakėlė
riteriais apie 1000 karių. Tada atvykę du didžiojo magis
tro pasiuntiniai ir įteikė Jogailai ir Vytautui po kardą
kviesdami juos stoti į kovą, o nesislapstyti miške.
Apie trečią valandą popiet Jogaila liepė pūsti trimi
tą mūšio pradžiai, o pats pasitraukė į stovyklą.
Kariuomenės nusileido į slėnį ir ten susitiko pirmiau
sia ietimis, o paskui ir kitais ginklais. Po valandos mūšio
kryžiuočiai privertė lietuvius trauktis. Jų liko tik kelios
smolenskiečių vėliavos prie lenkų. Kartu su lietuviais pa
bėgo keletas lenkų vėliavų. Lenkų trečioji eilė dar nebuvo
įsijungusi į mūšį. Kryžiuočiai matydami laimėjimą užgie
dojo savo pergalės giesmę “Christ ist erstanden.”
Lenkai ir nedidelės su jais kovoti paliktos kryžiuočių
dalies nenugalėjo, o pradėjus juos supti nuo lietuvių grįžusiems vokiečiams tik laikinai buvo išgelbėti tuo metu
įsijungusios į mūšį jų trečiosios eilės. Tuo tarpu 16 dar
nedalyvavusių kautynėse kryžiuočių rezervo vėliavų su
pačiu magistru atžygiavo prie savųjų. Lenkai jau nebetu
rėjo rezervų. Naujai atvykę kryžiuočiai, lenkų iš karto
palaikyti begrįžtančiais lietuviais, pradėjo supti savo prie
šo dešinį sparną. Sąjungininkų pralaimėjimas atrodė nebe
išvengiamas.
Staiga po 3 valandų pertraukos prie kryžiuočių kai
riojo sparno vėl atsirado tvarkinga pirmiau pabėgusi lie
tuvių kariuomenė su Vytautu. Lenkai pasispaudę, o kry
žiuočiai sumišo kai lietuviai pradėjo juos pulti iš šono. Gi
lietuvio pervertam didžiajam magistrui kritus jie visai pa
kriko ir pasileido bėgti. Stovykloje dalis kryžiuočių dar
bandė gintis, bet veltui. Kryžiuočių ordinas buvo kritęs—
Gediminiečiai laimėjo.
* s #

Sąjungininkai mūšį laimėjo pelnytai. Jam nuo pat
pradžios buvo stropiai ruoštasi. Gerai paruoštas ir paslap
tyje išlaikytas žygis neleido kryžiuočiams laiku pasiruoš
ti. Ties Cervinsku susitikta kaip tik nusistatytu laiku kas
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LAMMENAIS.

Vergai, sutraukykite savo grandines!

Žalgirio mūšio planas (pagal A. Šapokos “Lietuvos
istorijoje” įdėtąjį.

prie ano meto sąlygų buvo nepaprastas dalykas. Keistas
lietuvių pabėgimas iš mūšio lauko turėjo būti gudrus ir
nepaprastai sumaniai pravestas žygis, kuris nulėmė mū
šio laimėtoją (panašūs skubūs pasitraukimai ir nelaukti
antpuoliai, neįprasti Vakarų Europos karo taktikoje buvo
dažnai naudojami kitokiose — miškų ir stepių — sąlygose
kovojančių lietuvių ir totorių). Kitaip būtų sunku išaiš
kinti kaip į skirtingas (šiaurės rytų ir pietų rytų) kryptis
išsklidę panikos pagauti, o dar raiti lietuviai būtų sugebė
ję jau po 3 valandų vėl susitvarkę atsirasti mūšyje kaip
tik tuo metu kai jie ten buvo labiausiai reikalingi ir kada
kryžiuočiai jau nebeturėjo rezervų. Be to reikia prisiminti,
kad Vytautas, kuris lietuviams pasitraukus kovėsi kartu
su likusiais lenkais vėl vadovavo grįžtantiems lietuviams.
Nei vienas iš Lietuvos ar Lenkijos kaimynų netalkininka
vo Ordinui šiame mūšyje — tuo buvo pasirūpinta.
Pati Žalgirio mūšio eiga primena Waterloo mūšio ei
gą, kur Napoleono sumušti prūsai vėliau sugrįžo ir laiku
padėjo iki tol spaudimą atlaikusiems anglams laimėti prieš
Napoleono prancūzus. Panaši buvo ir abejų mūšių prie
žastis ir pasekmė — Napoleono agresyvumas iššaukė vie
ningą frontą ir šis sužlugdė galingojo imperatoriaus jėgą
ir valdžią. Ordino agresyvumas, kuriuo jis iššaukė buvu
sių priešų koaliciją po Žalgirio mūšio jau buvo pakirstas.
Savo energingo Schwetzo komtūro Henriko von Plaueno
dėka kryžiuočiai išlaikė Marienburgą, o tuo pačiu ir sa
vo valstybę. Bet ji jau buvo pasmerkta žlugti, ką ji, kaip
kryžiuočių ordino valstybė vėliau ir padarė. Lietuva gi po
Žalgirio galėjo išeiti į kovą su paskutiniu dar nepalenktu
savo priešu — Lenkija. Kaip ir Waterloo mūšyje Žalgirio
laimėjimas buvo abejų sąjungininkų bendradarbiavimo
vaisius. Bet Waterloo laimėjo Bluecheris ir Wellingtonas
kartu, o Žalgiryje tebuvo vienas vadas, kuriam teko jo
garbė.
Tai buvo šešiasdešimtmetis Vytauto, kuris anot lietu
viams nepalankaus lenkų XV šimtm. istoriko J. Dlugoszo
“pavedė save Dievo valiai, lakstė visur tarp lenkų ir lietu
vių kariuomenių, dažnai mainydamas arklius... per kau
tynes nuolat jodinėjo tarp vėliavų, pavargusius ir krin
tančius pakeisdamas naujomis jėgomis, su didžiausiu rū
pestingumu žiūrėjo kaip tarp kovojančių svyravo laimė.”
Žalgiris ypatingai iškėlė Vytauto politinius ir strateginius
sugebėjimus ir padarė jį žinomu ir gerbiamu visoje Euro
poje. O Lietuva Žalgiriu žengė antrą didelį žingsnį į Vaka
rų Europos valstybių tarpą.
Literatūra: A. Kučinskas “Žalgirio mūšis”, straipsnis P.
Šležo red. knygoje “Vytautas Didysis”, Kaunas,
1930.
A. Šapokas red. “Lietuvos istorija”, Kaunas,
1936.
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Aš regėjau blogybes, kurios ateina į žemę: prispaustą
silpnąjį, išmaldos prašantį teisingąjį, išaukštintą ir turtais
pertekusį nedorėlį, neteisių teisėjų pasmerktą nekaltąjį ir
po pasaulį klajojančius jų vaikus.
Mano siela nuliūdo ir iš jos, kaip iš sudaužytos vazos,
išbėgo viltis.
Tada Dievas man atsiuntė gilų miegą.
Ir miegodamas aš išvydau prie savęs stovinčią dvasią,
šviesią būtybę, kurios malonus ir veriąs žvilgsnis pasiekė
slapčiausių mano minčių gelmes.
Ir mane nusmelkė šiurpas ne iš baimės ir ne iš džiaugmo, bet tarsi iš jausmo, kuris buvo nenusakomas mišinys
ir vieno ir antro.
Tada dvasia man tarė: “Kodėl tu toks nusiminęs?”
O aš atsakiau, verkdamas: “Ak, tik pažvelk į blogybes,
kurios yra žemėje.”
Dangiškoji būtybė ėmė juoktis neišsakomu juoku, ir
mano ausį pasiekė šie žodžiai:
“Tavo akis žiūri per šį apgaulingą tarpininką, kurį
žmonės vadina laiku. Laikas yra tik tau; jokio laiko nėra
Dievui.”
Aš tylėjau, nes nesupratau.
Staiga dvasia tarė: “žiūrėk!”
Ir kas man nepasitaikė nei anksčiau nei vėliau, aš iš
karto tuo pačiu akimirksniu išvydau tai, ką žmonės savo
lėkšta ir netobula kalba vadina praeitimi, dabartimi ir at
eitimi.
Nors visa tai sudarė vieną dalyką, tačiau man reikia
leistis į laiko gelmes ir kalbėti lėkšta ir netobula žmonių
kalba, kad pasakyčiau tai, ką regėjau.
Visa žmonių giminė man pasirodė tarsi vienas žmo
gus.
Ir šis žmogus buvo padaręs daug blogo ir maža gero,
buvo iškentęs daug skausmų ir patyręs maža džiaugsmų.
Jis buvo ten , žemėje, apledėjusioje ir degančioje, vargų
prieglobsty, sulysęs, išbadėj.ęs, kenčiąs, slegiamas mėšlun
giško silpnumo, sukaustytas grandinių, nukaltų demonų
buveinėje.
Dešinioji jo ranka buvo grandinėmis sukausčiusi kai
riąją ranką, ir kairioji buvo sukausčius dešiniąją. Skendėdamas nedorose svajose, jis taip buvo apsijęs grandinė
mis, kad visas jo kūnas buvo jomis padengtas ir surakin
tas. šios grandinės, vos jį palietusios, prilipo prie jo odos,
kaip verdantis švinas, jos įsirėžė į jo kūną ir nebeišėjo iš
jo.
Tai buvo žmogus: aš jį pažinau.
Ir štai šviesos spindulys atėjo iš Rytų, meilės spindu
lys — iš Pietų ir jėgos spindulys — iš šiaurės.
šie trys spinduliai susijungė ant šio žmogaus krūti
nės.
Ir kada atėjo šviesos spindulys, balsas tarė: “Dievo sū
nau, Kristaus broli, žinok, ką turi žinoti.”
Ir kada atėjo meilės spindulys, pasigirdo balsas: “Die
vo sūnau, Kristaus broli, mylėk, ką turi mylėti.”
Ir kai atėjo jėgos spindulys, balsas tarė: “Dievo sū
nau, Kristaus broli, daryk, ką turi daryti.”
Visiems trims spinduliams susijungus, trys balsai taip
pat susijungė ir sudarė vieną vienintelį balsą, kuris ta
rė: “Dievo sūnau, Kristaus broli, tarnauk Dievui ir tik
jam vienam tarnauk.”
Tuomet tai, kas man iki šiol atrodė tik vienas žmo
gus, virto daugybe genčių ir tautų.
Mano pirmasis žvilgsnis nebuvo manęs apgavęs; ant
rasis taip pat manęs neapgavo.
Šios gentys ir tautos, atsibusdamos savo baimės guo
lyje, ėmė sau sakyti: “Iš kur ateina mūsų kančios ir mū
sų silpnumai, badas ir trokštas, kurie mus kankina, ir
grandinės, kurios mus lenkia prie žemės ir įsirėžia į mū
sų kūną?”
Ir jų protai prablaivėjo, ir jos suprato, kad Dievo
sūnūs, Kristaus broliai nebuvo jų Tėvo pasmerkti vergi
jai ir kad ši vergija buvo visų jų blogybių versmė.

24
VALDEMARAS CUKURAS

SAULĖTO DŽIAUGSMO DALINTOJAI
Atsidūrę naujame krašte, naujose aplinkybėse, mes
labai dažnai dar ilgą laiką liekame atsisveikinimo nuotai
kos įtakoje ir audžiame toliau melancholiškas svajas, kol
šiurkšti fizinio darbo aplinka nutraukia tą svajonių siū
lą. šalta tikrove pabudina mus ir mes pasijuntame lyg
įžeisti. Kiekviena šio naujojo krašto gyvenimo smulkmena
yra tokia neįprasta, tiesiog erzinanti ir sukelia mumyse
protestą, norą kritikuoti. Ir tikrai, mes tuoj, jau pačią
pirmąją dieną, pamatome, kokie svetimi mes esame šiam
naujajam kraštui, kaip keistai, rodos, visos aplinkybės
yra tiesiog prieš mus, kaip negailestingai jos grąso mūsų
idealizmui, mūsų ištikimybei savo Tėvynei, mūsų tikėji
mui... Turint visa tai prieš akis, visai suprantama, kodėl
mus perspėja, ypačiai jaunuosius narius, budėti savųjų
idealų sargyboje, ragina neiti į kompromisus, kai paliečami patys pagrindiniai ir švenčiausieji principai ir kvieča budriai stebėti naujojo gyvenimo apraiškas ir nuolat
gilinti savųjų principų supratimą.
šito susirūpinimo bei šitų raginimų reikalinga ir di
džioji ateitininkų šeima. Ateitininkijos niekas nepuola ir
nepersekioja, bet iš kitos pusės — ateitininkai kasdieną
vis aiškiau pamato, kad juos grąsina užlieti ir paskandinti
religinio bei kultūrinio abejingumo bangos, šios viską niveliojančios bangos nėra agresyvios, bet gal labiau yra
panašios į tamsiai pilką rūką, nepastebimai besiveržian
tį net į pačias slapčiausias dvasios gelmes, paralyžiuojan
tį džiaugsmingą entuziazmą ir sumaniai sėjanti abejojimų
sėklą jaunose sielose, ši bendra materializmu bei oportu
nizmu persisunkusi atmosfera yra didis ir labai klastingas
idealisto priešas.
Nėra jokios abejonės, kad atetininkijos idealų šviesa
yra tokia galinga, kad gali visus savo narius saugiai išves
ti pro tas pilkąsias ūkanas į kalno viršūnę, jei tik jie ryž
tingai seks ja ir entuziastiškai vykdys savo uždavinius.
Tačiau vargu ar bus galima pasiekti organizacijos užsi
brėžtojo tikslo, jei bus pasitenkinta tik nuolat atnaujinant
pasiryžimą likti ištikimais saviesiems principams, nepa
skęsti oportuniškam paskui pinigą bėgimo kvaituly ir vis
ką, visus darbus aukoti Tėvynei. Tiesa, yra būtina, kad
kiekvienas ateitininkas pirmoje eilėje galimai dažniau

Kiekvienas žmogus mėgino sutraukyti savo grandi
nes, bet niekam tai nepavyko.
Ir žmonės žiūrėjo vieni į antrus su dideliu gailesiu.
Su merdėjančia meile savyje jie sau kalbėjo: “Mes visi tu
rim tą pačią mintį, tad kodėl mes visi negalėtume turėti
tos pačios vienodos širdies? Argi mes visi nesame to pa
ties Dievo sūnūs ir to paties Kristaus broliai? Išsigelbėkime arba mirkime drauge.”
Tai pasakę, jie pajuto savyje dievišką jėgą, ir aš išgirdaug jų grandines žvangant, šešias dienas jie grūmėsi su
tais, kurie buvo juos apkaustę, ir šeštąją dieną jie tapo
nugalėtojais, o septintoji diena buvo jų poilsiui.
Ir išdžiuvusi žemė sužaliavo, ir visi galėjo valgyti jos
vaisius ir visur vaikščioti, niekam neklausianti “Kur ei
ni? Čia negalima eiti.”
Maži vaikai skynėsi gėlių ir nešė jas savo motinoms,
kurios meiliai jiems šypsojosi.
Ir nebebuvo nei vargšų, nei turtuolių, bet visi savo
reikalams pertenkamai turėjo reikalingų dalykų, nes visi
broliškai mylėjosi ir pasigelbėjo.
Ir balsas, tarsi angelo balsas, suskambėjo po dangu
mi: “Garbė Dievui, kuris davė savo vaikams proto šviesą,
meilę ir jėgą! Garbė Kristui, kuris sugrąžino savo bro
liams prarastą laisvę!”
Vertė J. Tininis
Australija, 1950. 5. 29.

nuoširdžiai (ne retoriškai) savo dvasią atnaujintų prie
amžinos Gyvybės šaltinio Kristus ir tuo būdu įsigytų pa
kankamai vidinės jėgos atsispirti prieš įvairiausius galimus
pavojus savo darbovietėse, mokslo įstaigose, teatre, klau
sant bei žiūrint radiją, televiziją, sekant spaudą ir t.t. Ta
čiau ši defensyvinė laikysena negali patenkinti ir suža
vėti tikro idealisto. Dar daugiau: pasitenkinimas tiktai
šiuo pakartotinai atnaujinamu grįžimu į save, kaip gy
venimo praktika parodė, yra labai rizikingas net ir pa
tiems ištikimiausiems organizacijos nariams, nes nejučoim veda į nevaisingą izoliaciją, sektantizmą bei šaltą
puritonizmą. Viso to pasėkoje gęsta dvasinis džaugsmingumas, kūrybiniai polėkiai, jaunatviška nuotaika, o pa
kartotini kvietimai atsinaujinti, neprarasti idealizmo, pa
kelti aukštyn akis į idealo šviesą — skamba tik kaip sko
nį praradusi retorika...
“Viską atnaujinti Kirstuje” sąjūdžio idealas yra ta
čiau visiškai priešingas anai savotiškai dvasinei savižudy
bei. Tai aukso spindulius berianti ugnis, prisikėlimo ry
tą skelbianti ir viltį gaivinanti šviesa, tai jaunas širdis
gaivalingu entuziazmu pripildantis džiaugsmas. Tai, kas
nuolat betarpiai įkvėpdavo ateitininkiją, buvo Kristaus
žodžiai: “Ugnies atėjau nešti į žemę ir noriu — kad ji
degtų...” Ką šie nuostabūs žodžiai mums visiems ir kiek
vienam skyrium pasako? Jie visai aiškiai ir nedvipras
miai pastato kiekvienam ateitininkui prieš akis jo pagrin
dinį uždavinį: nešti Kristaus šviesą į visus šešėliuose pa
skendusius kelius bei kryžkeles, padėti Kristaus atnešto
sios ugnies kibirkštims pasiekti tikrojo džiaugsmo ieškan
čių žemės vaikų širdis, šis didis uždavinys iš ateitininkų
reikalauja, kad jie nepasitenkintų pasyviu dalyvavimu
Taboro kalno vizijoje. Skaitydami šv. Morkaus Evangeli
joje nupasakotą Kristaus persimainymo viziją mes gal ne
kartą nusišypsojom apaštalo Petro kūdikišku naivumu. Jis,
sužavėtas šviesaus regėjimo ir apsvaigęs širdį užliejusia
palaima, sušuko: “Mokytojau, gera mums čia būti, pada
rykime čia tris padangtes . “Tačiau netrukus po to neže
miškoji vizija pasibaigė ir Mokytojas nusivedė savo tris
apstulbusius mokinius žemyn į slėnį — į konkrečią gyve
nimo tikrovę. Toji pati šv. Morkaus Evangelija jaudinan
čiu paprastumu toliau tą tikrovę atpasakoja; — pakal
nėje jie pamatė didžiulę minią žmonių, kurie rankas iš
tiesę maldavo slėny pasilikusius apaštalus, kad jie gelbėtų
vieną baisiai kenčiantį jaunuolį, kurį jau nuo pat vai
kystės į savo valdžią buvo paėmusi pikta tamsybių dva
sia. Taboro šviesos regėtojams prieš akis atsiveria klaikus
vaizdas: maldaujanti, rankas ištiesusi minia, o jos vidury
bejėgiai apaštalai, veltui bandą įvairiausiais būdais iš
tamsos kunigaikščio išlaisvinti jauną žmogų. .. šį pilną gi
liausios simbolinės prasmės epizodą evangelistas baigia
atvaizduodamas jaunuolio išlaisvinimą ir pagydymą.
Tas, kuris jaunąjį žmogų pašaukė naujam, laisvam
gyvenimui, kuris minias bejėgių, šviesos ir tiesos ieškan
čių žmonių išvadavo iš klaikaus dusinančio nerimo, __
buvo Taboro kalno šviesoje atsimainęs Kristus. Jis sąmo
ningai leido savo trims rinktiniams apaštalams patirti
kontrastą tarp kalno viršūnėje pergyventos vizijos ir slė
nyje vykstančios tikrovės.
Ateitininkams, atrodo, dabartinėse gyvenimo sąlygose
pirmoje eilėje tektų dažniau susimąstyti prie Morkaus
evangelijoje aprašytojo didžiai prasmingo ir visiems
Kristaus mokslo bei Kristaus dvasios apaštalams simbolingo Taboro kalno epizodo. Ar mes suprasime ateitininkų
uždavinį dabartinėse tremties sąlygose siaura, negatyvine
prasme — išlaikyti savy ir savo rateliuose gyvą krikščio
nišką dvasią, gaivinti tėvynės, savo kalbos bei kultūros
meilę, išlaikyti nepažeistus lietuviškus katalikiškus pa
pročius ir t.t. Ar suprasime jį plačiai, dinamiškai, pozi
tyviai — kaip nuolatinį gyvą ir nenuilstamą viską atnau
jinti Kristuje apaštalavimą. Ir vienu ir kitu atveju Kris-
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New Yorko moksleiviai ateitininkai su savo vadovais
iškylos metu.

V. Maželio nuotr.

taus paliktasis dieviškosios ugnies ir gėrio dalinimas kon
krečioj dabar gyvenamoj aplinkoj yra sėkmingiausias ke
lias pasiekti organizacijos užsibrėžtąjį tikslą. Imkim pir
mąjį atvejį. Nereikia pamiršti, kad žmogus savo prigim
timi yra socialus, visuomeniniam gyvenimui skirtas
Savy užsidariusiam indvidualistui yra labai sunku, dažnai
net visai neįmanoma nustatyti, kokį laipsnį yra pasiekęs
jo moralinis gyvenimas, jei jis savęs nepalygins su kitais
žmonėmis. Kitaip tariant, pavienis žmogus nie
kada nesužinos, kiek jis turi savyje meilės, jei jis savo
gerumu bei meile nesidalins su kitais. Dar daugiau: gy
venimo išmintis mus moko, kad tik dalindamasis žmogus
tikrai tampa turtingu. Ir tai vyksta ne vien materiali
nėje, bet ir psichologinėje, dvasinėje plotmėje. Be abejo,
kiekvienas iš mūsų esame patyrę, kad nuoširdus, be ypa
tingos intencijos ar išskaičiavimo padarytas geras darbas
dažnai aplinkiniais keliais sugrįžta atgal pas mus, nešda
mas su savimi nuostabią palaimą. Toks geras darbas, sa
koma, yra panašus į auksinį paukštį, išlekiantį iš žmogaus
širdies ir po kurio laiko, visai nelauktai, grįžtantį atgal
su dar ilgesniais sparnais.... Tad gerą darydamas žmogus
nuostabiu būdu pats nuolat pasipildo.
Grįžtant prie Evangelijoje atpasakotos Taboro kalno
vizijos ir perkeliant jos simbolinį pamokymą į mūsų da
bartines konkrečias gyvenimo sąlygas, norėtųsi kviesti vi
sus ateitininkus nepasilikti per ilgai ant kalno ir nežvelgti
stebinčio kritiko akimis žemyn į slėnį ir į ten pilkų ūkanų
slegiamus ir klystančius žmones. Mes laikinai apsigyve
nome šiame emigracijos krašte, nes tikime, kad tai yra tik
vingis mūsų kelio vedančio namo. Tačiau nepamirškim,
kad šis kelias neina vien tik kalnų viršūnėmis ir kad mes
neturime sparnų persikelti iš vieno kalno viršūnės į kitą.
Mes turime pereiti savo kojomis visą akmenuotu slėniu
einantį taką pro apgyventus miestus, miškus upes ir eže
rus, kol vėl pasieksime naują kalną ir jo viršūnėje vėl
pailsėsime. Ateitininkas privalo turėti pakankamai drą
sos nusileisti į slėnį ir neišsigąsti pamatęs klaikiai džiaugs
mo saulės ieškančias minias.
Ateitininkas neturėtų jokio chaoso nusigąsti. Labai
teisingai yra pastebėjęs garsusis šiaurės Amerikos pa
mokslininkas ir eilės plačiai skaitomų religinio turinio
knygų autorius Mons. Fulton Sheen: “Jei Jūs matote
žmonių minias su kirviais bei kastuvais trypiant ir kasant
laukus, Jūs galite daryti išvadą, kad jie dar nėra suradę
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to aukso kiekio, kurio jie troško.. Jei Jūs matote žmo
nėmis prikimštus teatrus, stebite minias plūstančias į ba
rus bei naktinius lokalus ir ten su kankinančiu nerimu
ieškančius vis naujų erzinimų bei malonumų, jūs galite
spręsti, kad jie dar nėra suradę džiaugsmo, — kitaip jie
jo neieškotų.” Iš šio tad chaotiško nerimo, kuris ypatin
gai išryškėjo po šio antrojo karo, galima pastebėti kylantį
kažkokį neaiškų, milžinišką šviesos ir džiaugsmo Ilgesį.
Ateitininkas negali būti abejingas šitam šauksmui ir turė
tų išdrįsti prisiartinti prie tokio džiaugsmo ieškančio žmo
gaus.
Prisiminkim A. Dambrausko-Jakšto žodžius: “Mes ne sa
vo ugnimi žėruojam, mes ne sau aplinkui šviesą liejam.”
Viskas, ką mes galime padaryti, yra labai paprasta ir
nesudėtinga. Išnaudokim tik konkretaus gyvenimo mums
patiekiamas progas sudaryti nors mažą džiaugsmą. Tų
progų gi yra begalės. Savo tvirtu tikėjimu ir giedriu op
timizmu turėsime labai daug progos suteikti vities abejo
jantiems, kurių dabar tūkstančiai. Kiekvieną dieną naujai
bandykim parodyti Kristaus tiesos kelią tiems, kurie labai
dažnai vieniši ir bejėgiai šių dienų chaose. Tiktai atsimin
kim viena: jokių pamokslų, jokios retorikos, nes ji slepia
nenuoširdumą ir tikrojo džiaugsmo nuodus. Mūsų laikyse
na, tiesumas ir sąžiningumas jau savaime gali nuostabių
dalykų padaryti. Ne mūsų žodžiai, bet mūsų elgesys turė
tų būti panašūs į šv. Petro ir šv. Jono laikyseną prie šven
tyklos durų Jeruzalėje gulinčio paralitiko išgydymo me
tu. I maldaujantį elgetas žvilgsnį Petras atsiliepė: “Pa
žvelk į mudu... Sidabro ir aukso aš neturiu; ko gi turiu,
tai tau duodu: Jėzaus Nazarėno vardu kelkis ir vaikš
čiok.” Ir tikrai visa eilė naujausių gyvenimo faktų paro
do, kad kantrus ir nenuilstamas amžinojo Gėrio žiedų da
linimas duoda nuostabių rezultatų.
Susimąstymas tad prie Taboro kalno papėdės gausiau
pasikartoja, duoda mums visiems naujo impulso tuojau pa
likti savo vienišus kambarėlius, ir eiti į nerimu verdantį
gyvenimą, kuriame beveik kiekviename žingsnyje mūsų
tikslas yra ruoštis ateičiai, darbui tarp savųjų suvarginto
je ir sutryptoje Lietuvoje. Ateitininkas negali paneigti su
pančios jį realybės, kurioje jis gyvena ir tarsi koks bra
manų vienuolis kantriai kalno viršūnėje laukti saulės už
tekėjimo. Ateitininkas yra gyvas tik tada, kai jis nenuilsta
mai dalina šventose Taboro valandose Kristaus jam pa
tikėtąją šviesią ir negęstančio džiaugsmo ugnį. Ateitinin
ko rankas turi būti visada pasiruošusios laiminti. Iš šio
nusiteikimo trykšta jaunatvės entuziazmas, tada jam
kiekviena diena, nors ir nepakenčiamiausiose sąlygose
praleista, įgyja nuostabios prasmės, nes ji praeina jo
aukščiausiojo uždavinio — viską atnaujinti Kristuje —
ženkle. Jei ateitininkas ties savo rankas į kiekvieną brolį
ar sesę ieškantį džiaugsmo, ramybės ir saugumo, tada jo
rankos taps tvirtos ir geros, jo širdis drąsi didžiam Tėvy
nės atkūrimo ryžtui. O tie gerieji paukščiai, kuriuos jis
siųsdavo į kiekvieną sutiktą nelaimingą širdį, plačiai iš
skėtė savo sparnus, pasitiks jį prie Nemuno.

Antanas Miškinis

LIETUVA

Apie Tave dūmojant,
šiandie dainuot panūdau.
Skaičiau iš drobių rašto,
Kad esi lėto būdo.
Kur mes Tave nuvesim
Ir dovanų ką duosim,
šiandieną gilios mintys
įsimetė veiduosin.
Kuriais žiedais papuošim
Tave kaip tikrą seserį.
Esi pačioj jaunystėj
Ir pačiame pavasary.
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VAKARO S U SI D C M O J I M A I
(KAPELIONO LAIŠKAS BUV. TREMTIES GIMNAZIJOS MOKSLEIVIAMS)

Kartais taip kažkas gyvo šokteli uždaroje krūtinėje!
Dieve, Tu mano! Itin vakare... kada dienos triukšmas pa
sibaigia, o aplink taip tylu, tylu.
Išsiimu tokiais atvejais senus mielus laiškus, kurių jau
visa krūva susidarė nuo ano paskutinio pamojavimo Hammerweg’o pušyne. Vartau aš juosius pilnus ilgesio anų
saulėtų dienų, pilnus gražių prisiminimų ir skundo... Pa
lengva praslenka gretos gerų pažįstamų veidų. O buvom
juk susigyvenę ir mokytojai, ir mokiniai—lyg viena šei
ma!
Ir kodėl gi mums taip nuoširdžiai, šeimyniškai nepa
sikalbėti — taip va, kaip anuomet?!
Atskleidžiu Edmundo kaligrafišką rankraštį iš Ka
nados, o jame!
“...ištiesų daug įvairiom spalvom spindinčių dienų
prabėgo nuo to laiko, kai dar buvome visi kartu, da
lindamiesi gražiaisiais jaunų dienų džiaugsmais. Mes
leidom gražiosios vasaros vakarus palydimi ilgesingų
tėviškės dainų, toje dvasioje, kurioje augom pas tėtę
ir mamą, kurią pasisavinom iš kunigo, direktoriaus,
auklėtojo ir mielų mokytojų... Tačiau palikom kadai
se buvusias, bet didelio prisiminimo vertas dienas, bran
gius asmenis ir mielus veidus. Buvo gi taip miela, kad
dar ilgai liks tie prisiminimai gyvi ir šviečiantys, lyg
Šv. Jono vabalėlai, nors ir tamsią gyvenimo naktį...”
Atsimenat? Su gražiais linkėjimais ir net ašara išleidom
Ramutę. O štai kelios ilgesingos ir jos eilutės:
“šiandien sekmadienis. Grįžau iš bažnyčias, kurioje
taip viskas svetima ir neįprasta...
Dabar kaip tik 10 vai. Mano mintys skrenda į sto
vyklos koplytėlę —- ten dabar visi susirinkę šv. Mišių,
ten tyliai gaudžia vargonai ir sklinda lengva mokinių
giesmė. O kaip jauku, kaip miela buvo kartu būti...
Sėdžiu dažnai vakarais prie lango, o akyse visad il
gas gimnazijos koridorius, pažįstami veidai — Vida, Ni
jolė... ir daina jų vakarinė mane pasiekia... Ir kodėl aš
turėjau palikt visa, kas buvo miela ir brangu?! Norė
čiau dar susitikt, norėčiau valandėlę kartu pabūt, su
visais padainuoti! O minčių, o prisiminimų!...
Siunčiu visiems gražiausius linkėjimus ir prašau:
pasimelskit už mane. Aš visus prisimenu kiekvieno va
karo maldoj. Ramutė.”
Užverčiu ir imu Vyto australišką voką. Prieš akis iš
kyla tas entuziastas, kurs kliūčių nežinojo. Tačiau toli
nuklydęs, nors su tėvais ir broliais, pajuto tuščią nyku
mą:
...“nes ilgesys negrįštančių dienų keliauja su mumis
kartu. Ir kai tolumoj aidi vakarinis Angelas Dievo, ir
paukščiai skrenda į lizdus — veltui žvalgomos pasto
gės prie jaukaus židinio ugnies. Šalta svetimų žvaigž
džių ugnis nesušildo širdies, tik sublizga nejučiomis iš
riedėjusioje ašaroje. Brangios šiandien anos valandos
gimnazijos pavėsyje, kurias tada vadinome nuobodžio
mis.”
Nijolė, kurią kažkodėl “Karalaite” vadindavome, bu
vo tyli, bet kartais labai supykdavo. Atsimenat, kaip ji
barėsi, kai nepasisekė iškepti bandelių kuopos globėjo iš
leistuvėms? Arba, kai vėliavą besiuvinėjant, klaida įsivė
lė?...
šiandien ji savo laiškeliu skundžiasi iš Detroito, kad:
“...kelionė buvo sunki. Mama ir aš sunkiai sirgom.
Jūra buvo taip nerami, kad laivas net sustoti turėjo.
Išsiskirstė visi ir niekas neparašo, o Vida net ir į
laiškus neatsako. Ot ir klasės draugė!”
O čia va, Olė dar rašo. Ji anksčiausiai paliko Vl-tąją
klasę ir tarnauja Hamiltone pas kažkokį tai daktarą. Ir
jai:
“...tikrai graudu pirmąjį pavasario vakarą, kada ten
paupiais žibutės būriais išsipylė, o žilvyčiai pūkuotais
kačiukais pasipuošė. Pavasario vakaras. O kiek dar
tokių liūdnų vakarų reiks praleisti ir nežinoti, ar pri

simena kas, ar rūpinasi?... Aš nuolat visa savo siela esu
klasėje, sėdžiu suole šalia Irenos... toliau Vytas, Edžius,
Alfa... Ir kaip aš jiems pavydžiu...”
Vėlus jau vakaras, beveik naktis, bet vis dar sklai
dau — norisi sužinoti, kaip kam besikloja, juk visi tokie
pažįstami... Kiekvieną iš rašysenos atskiriu. Va, Irenos
aiškus, gražus raštas —
—...čia ir mokykla graži ir bažnyčia didinga, tačiau
nepalyginti su mūsų kuklia koplytėle, kur būdavo tiek
daug jaukių valandėlių ir malda tokia skaidri... Man
nuolat prisimena anos paskutinės Bernelių Mišios Ka
lėdų vidurnaktį ir ‘Tylioji naktis’, kurią smuikui paly
dint tada solo giedojau. O čia ir smuikas ne taip skam
ba ir balsas nuslysta...
Vidai irgi smuikas labai patikdavo. Tiesa, jos
ir draugės geros buvo. Poetės vardas Vidai teko,
kai kuopos laikraštėlin kone viena visus eilėraš
čius surašė. Ir jos eilėraščiai ilgesingi — nebūtų
našlaitė. Tačiau šį kartą pradeda su pavasariu:
“Pavasaris prakalė pumpurus, žiedais apkaišė metū
ges... Ir tokiame tai grožyje mes lipame į laivą. Mintis
gi skraiduolė aplanko visus ir grįžta prisiminimų glė
biu.
Nuolat smuikas... Jo švelnių garsų pilnas oras....
Kaip būtų gera, kad vėl visi gyventume kartu, kaip
prieš metus: Vėl klasė, tokie dabar geri mokytojai ir
nuostabiai gražios gegužinės pamaldos. Būdavo suklum
pi ir meldies visa širdimi:
Pabūsiu dar, pabūsiu valandėlę.
O Motinėle, gera man čia būti!
Užgesta visos žvakės ir koplytėlė ištuštėja,
Tik nuostabus šventumas kartu su manim klupi...”
Viešpatie, kiek tuose popierėliuose minčių liūdnų, kaikur net ašarom prasiveržė žodžiai. Ir visur tas vienas il
gesys.
Jūs ilgitės ne anos stovyklos, palikusios pušyne, bet
laimės, kuri pasiliko tėviškės varteliuose, kai mes išėjom...

Moteris lesinanti viščiukus.
Jean Francois Millet, prancūzas, 1814-1875
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Vytas dar mėgina savo įprastu humoru, bet ir vėl
nuliūsta. Paskaitykim:
“Australija. Kokia puiki mano gyvenamoji vietovė:
tuščia, pageltę lapai, išgriuvinėję supuvę medžiai, tarp
kurių šliaužioja pavojingiausi Australijos žvėrys — avi
nai. I juos bežiūrėdami, tikimės ir mes, jei ir negreit,
tai bent tolimesnėje ateityje suavinėti. Toks tai vaizdas
laukuose. Atrodo, kad čia pasaulio tvanas baigėsi tik
vakar ir žvalgais žmogus — bene pamatysi kur nors
už kalnelio įstrigusią Nojaus arką.
Kiekvienas ūkininkas be avinų laiko dar šiuos na
minius gyvulius: šunį ir mašiną. Keliai geri —■ tinka
važinėti tankams ir traktoriams. Geležinkelių tinklas
pavyzdingas. Jei nori nuvažiuoti į už 30 mylių esantį
miestą, gaunasi tas pats, jei iš Weiden’o važiuotum į
Schvvandorf'ą per Muenchen’ą.
Na, bet užteks pasakoti senus anekdotus! žinia —
tremtis, Kapelione! Bet gaila ko: ar tų veidų matytų,
gimnazijos jaukios, susirinkimų nuotaikingų, ar žo
džių ištartų....
Manius Cleveland’e vaidina ‘Sekminių vainiką’, o Alfa
sako:
— Kai žvilgteriu atgal — seniai čia mūsų kartu bū
ta, o štai Genė ir Erika jau poniomis tapo. Kągi, Aukš
čiausiojo palaimos palinkėsiu joms.
O tikiuos — susirinksim vėl kada nors, kaip anoj
dainoj, po ilgos, ilgos kelionės! Kiek vėl linksmo juo
ko, kiek kalbų be galo, vėl veikli jaunystė iš kapų
sugrįš...
Perverčiau tuos mielus laiškus, ir Vaciaus, ir Algio, ir
Aldonos, ir Rimo, ir pagaliau visų.
Kiek daug idealizmo būta, saulės ir šviesos ir taip
erdvu! Gerai sakote, vaikeliukai, savuos laiškuos — tik
nežinojome!
žmogus gi dažnai neįvertina to, ką turi! Jis eina, sie
kia, kovoja, klumpa, keliasi, ryžtasi ir vėl kovoja. Saky
kit! Ar toji kova neiprasmina mūsų buitį?
O vis tik kaip gera ir jaukiai smagu ir buvusiam di
rektoriui ir mokytojams, kai jie iš jūsų liūdnų, ilgesingų
laiškų jaučia, kad jūs nesusmegote į pasaulio smulkme
nas, bet keliate savo jaunas akis aukščiau pinigo, aukš
čiau duonos kąsnio ir širdimi ilgitės tokių dalykų, apie
kuriuos daugelis jau nė nuovokos nė supratimo nebeturi.
Sėkla krito į gerą žemę!
Klausykit!... Girdite?... Mūs buvusios koplytėlės var
pas skamba! Ar atsimenat kokia graži ir gera Dangiš
koji Motina altoriuje? — Nuliūdusiųjų Paguoda! Tas pri
siminimas testiprina jus ir sunkiausiose gyvenimo valan
dose!
Laikykimės — ir šypsokimės visa jaunystės dūšia!
Jūsų buv. kepelionas,
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Iš UŽRAŠŲ KNYGELĖS
FABRIKAS AR UNIVERSITETAS?

Kai žmogus užsinori gerai pavalgyti, jis eina į resto
raną. Neteko girdėti, kad kultūringo pasaulio atstovas
klaustų pas batsiuvį pyrago, ar pas laikrodininką kumpio.
Tačiau šių dienų gyvenimas visokių siurpryzų pridaro: ima
ir sukeičia žmones vietomis....
štai Jungtinėse valstybėse atsirado net keli šimtai
studentų ir abiturientų, nespėjusių susitvarkyti su aukš
tesniais mokslais. Vokietijoje būdami visi tik kraipė gal
vas ir būkštavo: kaip bus su studijomis Amerikoje? Kas
mus į universitetą įsileis? Nors duris pavarstyti, kažin ar
teks?
Atvykus pasirodė, kad gali ir netekti. Naujas kraštas,
nauja svetima kalba, viskas svetima ir neįprasta. Visi tuo
jau sulindome į dirbtuves ir fabrikus centukų nusikalti.

Ir ką Jūs pasakysite! Jau pasireiškia patys pirmieji
užjūrio ligos ženklai... Yra faktas, kad daugelis studentų,
dirbančių fabrikuose, jau niekada nebegalvoja sugrįžti į
auditoriją, nes tai tik “pinigo eikvojimas”. Padirbėjęs ke
letą metų, jis turėsiąs namą ir automobilį, nes Amerikoje
bemoksliai lygūs profesoriams, žinoma jei... pinigučių tu
ri...
Bet eikime dar toliau. Taip pat faktas, kad studentui
pasiūlius stipendiją, šis atsisakė, motyvuodamas aukščiau
minėtu argumentu. Kitaip sakant, universitetas atėjo pas
studijozą pasisiūlyti, o šis ėmė ir pasislėpė fabrike.

šitokių nuotykių akivaizdoje tenka net suabejoti: ar
vertėjo tokiems bėgti iš Lietuvos? Ar negeriau būtų buvę
padėti partizanams, negu čia namus statytis? Juk ką reiš
kia eiti į fabriką išsižadant universiteto? Ar tai nereiškia,
kad abejojama Lietuvos prisikėlimu? Juk mes pasitraukė
me iš tėvynės tam, kad sugrįžtume pilni kūrybinio nusi
teikimo ir pasiruošę atstatymo darbui! Tie, kurie liko gim
tųjų namų sargyboje, taip pat negali mokytis, nes melas
ten ir tiesą į kalėjimą uždarė.
Iš kitos pusės, mes džiaugiamės ryžtu tų idėjos sesių
ir brolių, kurie, nepaisydami sunkių sąlygų, siekia mokslo
naktimis, beveik visą savo uždarbį tam atiduodami ir
rizikuodami net sveikata. Jie laimės, nes ne sau, o Lietu
vai ateiti kuria.
Taigi laikas pagalvoti ir nuspręsti: fabrikas ar uni
versitetas? Aukso veršis ar idėjos?
Plunksnaitis
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LIETUVIŲ

MOTERŲ

TAUTINIAI

DRABUŽIAI

Dail. A. TAMOŠAITIENĖ

Tuomet, kada plačiuose Lietuvos laukuose, prie lauko
darbų nuolat skambėjo sutartines, kai ankstyvą rytą
skerdžius trimitu išlydėdavo savo kaimenę j galulaukės
ganyklas, kai močiutė niūniuodavo lopšines, tai darbščios
audėjos nuo ryto iki vakaro sėdėjo staklėse ir gražiuosius
marginius audė. Jos buvo susirūpinusios, kad jų kūrinys
būtų gražus, savitas, kad jo raštas skirtųsi iš visų kitų, o
spalvos teiktų širdžiai džiaugsmą, akim pasigerėjimą, o
lūpoms šypseną.
Kaip kiekvienam kūrėjui, taip ir mūsų sodžiaus audė
jai kūrinys gimdavo per dide.į darbą, triūsą, patyrimą ir
įkvėpimą.
Audėjos visą gyvenimą to darbo mokydavęs ne mo
kykloje, bet gyvenime. Būdavo dar piemenaite būdama ir
paskui žąsis su rykščia vaikščiodama jau rankoje juostą
turėdavo, ją pindavo, ausdavo, kaišydavo, raštus rinkte
rinkdavo ir spalvas derindavo. Sutikusi - susiėjusi savo
ganyklos drauges patyrimais dalindavosi ir viena iš kitos
pasimokydavo. Jau keturiolikmetė būdama, padėdavo į
nytis verti močiutei ir mokydavos austi. Audimo darbas
ir audinių menas lydėdavo moteris nuo jaunystės iki se
natvės. Audiniai joms rūpėjo nuo ryto iki vakaro, kad tik
gražiau negu kaimynė išsiaudus, kad tik puošnesį drabužį
pasigaminus. Būdavo, nueina bažnyčion ir maldas kalbė
dama įsižiūri į kurios iš parapijiečių gražiausi drabužį ir
priėjusi artyn ne tik gerai apžiūrinėjo, koks raštas, ko
kios spalvos, bet ir iščiupinės kokio storumo siūlai, per
kiek nyčių suverta, kiek buvo pakojų parišta, kaip jos
numintos ir kokiais siūlais užausta. šventadieniais šimtai
moterų ateidavo gražiausiais, savo austais drabužiais į baž
nyčias ir vis ką nors iš audinių gražaus ir įdomaus pama
tydavo viena pas kitą.

Kai kada Lietuvoje Velykos būdavo jau tikrai šiltos,
žaliuodavo laukai ir sprogdavo medžiai, tai tokią gražią
ir saulėtą Velykų pirmąją dieną, moterys ir mergaitės,
eidamos mišparams, vilkdavosi naujuosius drabužius, aus
tus per gavėnią. Kiek būdavo džiaugsmo, dar mažai bū
nant matyti, kaip pro kapines iš Girininkų ir nuo kalno
iš Galnės, Lazdūvėnų ir iš kitų vietovių žemaitės eidavo
bažnyčion su plačiais, margais sijonais. Tuomet mes tik
rai, dar vaikais būdami jausdavom tą pirmąją pavasario
dieną.
Lietuvių būdas yra tuom ypatingas, kad mėgstama
originalumą. Senovėje būdavo didi gėda vienai iš kitos ko
pijuoti. Todėl kiekvienas naujai audžiamas marginys bu
vo vis kitokių raštų ir spalvų. Patyrimas, pažanga ir kon
kurencija buvo akstinas vis tobulinti savo audinius. Su
didėjančiais kraičiais tobulėjo audimo technika, įvairėjo
raštai, turtėjo audinių spalvos.
Anais laikais kiekviena sodžiaus mergaitė ir moteris
būdavo audėja. Per metus visoje Lietuvoje būdavo priaudžiama neišpasakyti kiekiai puošniausių audeklų ir kiek
vienas iš jų šimtus kartų pergalvotas, apsvarstytas, visi
siūleliai rūpestingiausiai suverpti, seilėmis suvilgyti, pas
kui atsidėjus dažyti, pagaliau iš tų gijų išvysdavo pasau
lį ir pats kūrinys — margaraštis, margaspalvis audeklas,
kuriame audėjos mintys įaustos ir svajonės paslėptos.

Mes turime gražų tautos palikimą — mūsų kraičius,
mūsų marginius. Sodžiaus klėčių kraitinėse skryniose glū
di tikri lietuvių liaudies meno lobynai, — visi tie senieji
audeklai ir kraičiai yra ne kas kita, kaip mūsų tautiniai
drabužiai. Ten mes rasime gražiausius galvos papuošalus:
skepetaites, inkakčius, galionus, čipkus, kasnykus, karielinius pintus ir austus bei vertinius, nuometus. O ant
kaklo karolių. buvo eilių eilės, bet ne pigios rūšies, bet
brangūs ir didelės gintaro eilės, tikrieji koralai, sidabri
niai, žalvariniai nagingų šaltkalvių nukalti. Prie monu
mentalių tautinių ypatingai būdavo brangūs ir puošnūs
papuošalai, kaip segės - sagos, sidabrinės juostelės, gin
taro spilgelės ir kt.
Marškiniams būdavo išsiaudžiama pati ploniausia
drobė, rūpestingai išbalinama iki sniego baltumo, arba iš
renkami rankovėse raštais, jie išpeltakiuojami baltame
audekle, siuvinėjama spalvuotu ar baltuoju siuvinėjimu,
o ypatingai kruopščiai pasiuvami.
Didžiausią problemą sudarydavo gražus parinkimas,
suderinimas kikliko, sijono ir prijuostės. Tai trys labai
spalvoti, ryškūs ir margi audeklai, nuo jų raštų ir spal
vų parinkimo pareidavo visas drabužio grožis. Kiklikui
būdavo imama smulkesnis raštas ir siauresni dryžiai, sijo
nui stambūs dryžiai, o prijuostės kuo didžiausias ryškumas
— margumas. Be to, būdavo namų darbo margos kojinės,
naginės ir saviti bateliai.
Iki šiol dar turime ir tokių vadinamų tautinių drabu
žių, kurie nieko panašaus neturi su tikraisiais lietuvių
tautiniais drabužiais. Tai škotiškas languotos medžiagos
sijonai, aksominiai kiklikai arba ant greitųjų, nevykusiai
pasiuvinėti kiklikai ir prijuostėse kelios didžiulės, nesko
ningai išsiuvinėtos tulpės.
Lietuvoje, kiekviena apylinkė turėjo savo madą, sa
vas tradicijas, savitą spalvų, raštų ir pasiuvimo būdą.
Net kas kaimas, kas parapija vis tie drabužiai truputį sky
rėsi. Todėl mūsų 'tutintų drabužių įvairumas yra didelis.
Bet vis dėlto kiekviena apylinkė turi savo bendrą charak
terį, bendrą stilių. Todėl visų lietuvių moterų tautinius
drabužius galėtume suskirstyti į šias grupes: aukštaičių,
žemaičių, zanavykių, kapsiu, dzūkių, vilniečių ir mažlietuvių.
Normalėse sąlygose, kiekviena lietuvė turėtų būti
tikra žinove savo tautinių drabužių. Jeigu mūsų sodietės
sesutės visa tai mokėjo mintinai pagaminti ir tulpių pri
juostėse moderniškiausiai suderinti daugybę spalvų, tai
mums bent išstudijuoti tikrai būtų privalu.
Reikėtų dėti visas pastangas kiekvienai lietuvei įsigy
ti tautinius drabužius, kad su jais galėtume reprezentuoti
lietuvių liaudies dailę. Pasigaminant ar įisgyjant svar
biausias dalykas tai nenukrypti nuo tikrojo liaudies me
no. Vienas iš svarbiausių dalykų ir yra tautinio drabužio
tikrumas, jo raštų turtingumas, spalvų gražumas, jų su
derinimas, o taip pat ir geras pasiuvimas.
Labai svarbu, kad iš tautinio drabužio dvelktų grožis,
žadinąs kiekvieno akį, kad spalvos būtų ryškios ir sykiu
malonios, kad kiekvienas susižavėtų ne tik tautiniu dra
bužiu, bet ir tąja tauta, kuri yra sukūrusi ir išugdžiusi
tokį turtingą ir savitą meną.
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ANTULIS RŪKULIS

KAIP JURGIS PLIAUGA PASIDARĖ AMERIKONU
(FELJETONAS)
A/ISOKIŲ žinote dypukų ton Amerikon atvažiuoja: vieni
’ lietuvybę gaivinti, kiti ją numarinti, o treti — kad
pabūti amerikonais. Vieni atplaukia dideliais laivais, kiti—.
mažesniais, dar kiti —■ antros klasės paštu — virš debesų.
Sunku pasakyti, kokiais tikslais Jurgis Pliauga Ame
rikon važiavo. Mūsų lagery bobutės kalbėjo, kad važiuojąs
Trumano vietą užimti, nes jo dėdė baisiai turtingas esąs ir
jo farma tik 10 mylių atstu nuo Vašingtono miesto.
Dar kiti kalbėjo, kad važiuojąs tik todėl, kad išsigel
bėti nuo spaudos platintojų, kurie lyg nešvarios dūšios
jam nei praeiti nei pravažiuoti neduoda: čia gražias isto
rijas leidžia, čia dar gražesnes išleis, čia laikraštis dvesia—
prenumeratoriai Australijon išvažiavo, o vokiečiai nepre
numeruoja, gi ten, na dar du nauji puikiausi žurnalai įsi
steigė —■ jų neskaitymas tamstai gali atsirūgti labai ne
skaniais kopūstais, todėl skubėk prenumeruotis ir tik per
mane!
Taigi sako, kad tos priežastys ir atvijo Pliaugą Ameri
kon. Kai Bremene pas konsulą nuėjo, tai šis jam ir pasa
kė:
— Sveikinu, kaip būsimą amerikietį, žinoma jei iki to
prisikapstysi!
Tada Pliauga net nusišypsojo: driskium jį laiko, ma
no, kad nesugebės amerikonu tapti: kokio čia meno rei
kia? Garsiai gumą sukramtyti protarpiais ją ant liežuvio
galo visuomenei apreiškiant, kojas ant stalo susidėjus ra
šalinėmis Duenkircheną pavaizduoti arba beisbolo lazdą
pasiėmus braukyti tvoras ir imituoti Iwo Jimos paėmimą.
Pliauga manė tai visuomet sugebėsiąs.
Deja, išėjo kiek kitaip, negu iš anapus Atlanto atrodė.
Kai Pliauga nuėjo į Wallstrytą ieškoti darbo, tai pa-

LAIŠKAS IŠ MADRIDO
Mieli, Redaktoriai, rašau iš krašto, kur 8 vai. vakaro
vadinasi popiete, o krepšinio rungtynės baigiasi pusę ant
ros ryto. To krašto sostinė vadinasi Madridas ir neturi
operos, šio šaunaus miesto gatvėmis važinėja daugybė
liuksusinių Cadillac’ų, Lincoln’ų ir Buick’ų, o jo priemies
čiuose yra žmogystų, kurios gyvena įsikasusios žemėje.
Negali stebėtis, jei čia, vos susitikus, vaikinai ir merginos
svetimą asmenį vadina “tu” ir kad duoti pažadai bei
punktualumas mažai vertinami. Niekur taip greit neįsigysi
simpatiškų draugų, kaip Madride ar Sevilijoje, bet be pa
žinčių niekur tiek mažai galėsi atlikti, kaip čia. Jei be
švarko eisi, kad ir karščiausią vasaros vidudienį Madrido
gatvėmis, ir policininkas pagalvos, jog esi ispanas, tai be
veik tikra, kad paprašys užsidėti ką nors ant marškinių.
Tai dar retas Europoje kraštas, kur taip stipriai išsilaikė
papročiai ir beveik niekada nematysi muštynių, nors iš
geriama begalės vyno ir kartais čigonas čigoną papjauna
ilgu peiliu...
Ispanija yra kraštas karštų katalikų, bet kai Popie
žius Sikstas V uždraudė jaučių kautynes, jie jo nepaklau
sė ir toliau kankino šiuos galvijus, nežiūrint didžiausio pa
vojaus iš jaučių pusės. Užsieniečiai yra gerbiami, nes jų
maža Ispanijoje, o iš tos pagarbos kyla mandagumas ir
paslaugumas retai sutinkamas. Laukiniai - arabiško at
spalvio dainos pagauna klausytoją ir nejučiomis prisimeni,
kai kurių ispanų tvirtinimą, kad ispanai nebe europiečiai;
bet kartu nesinori tikėti prancūzų pastabai, kad “Su Pirenėjais baigiasi Europa, — kai susitinki su puikiai išsila
vinusia jaunuomene.
•
Nors yra daug ispanų, kurie spiriasi svetimai įtakai,
bet nieko nebegali padaryti prieš Ispanijos jaunimo mo
dernėjimą visose srityse. Gi šiauriečiai kol kas iš karto
patekę už Pirenėjų, pastebi didžiulį skirtumą tarp jų iš
auklėjimo, papročių, pasirėdymo, nors visas Vakarų Eu
ropos jaunimas dabar turi beveik vienodas sąlygas prieš
geležinę uždangą. Tai tokios pastabėlės apie temperamen
tingų žmonių ir kontrastų pilną Ispaniją.
Jūsų Jonas.
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matė, kad ten jam nėr kas veikti: bankų grindys tik žė
ri, iššluotos ir iššveistos. O kai dėl darbo užustalėj, tai vie
nas jam ir pasakė:
— žinai, mielasis, kad tokį dabrą pats gal ir puikiai
atliktum — kas žino, bet kad nesi amerikonas — negalim
tavęs už stalo sodinti — kiekvienas matys, kad esi iš ana
pus. Čia pas mus labai greitai klijentūra tokius dalykus
pastebi, štai kad ir dabar: mūsų banko tarnautojai visi
raudonom kojinėm, o pats atėjai baltom. Baltas kojines
nešioja liftų “boisai”! Tai į ką gi mūsų kompanijos prestižas
pavirs ?
Taip ir vargo Jurgis Pliauga aukštos vietos beieško
damas. Vis kai tik pažiūri į jį ir sako:
— Matau, kad pats iš Europos, švarko visos sagos pas
patį užsagstytos.
Tačiau vieną sykį ir Pliaugai teko pabūti ameriko
nu. Paskaitė jisai laikrašty, kad toks kaip jis reikalingas.
Stačiai kaip apie jį parašyta. Nebaigė Pliauga vargšas nei
kavos gerti: užsinėrė kaklaryšį ant neužsegtų marškinių,
užspaudė skrybėlę ant suveltų plaukų taip, kad net jos
bryliai į viršų užsirietę, šokte įšoko į batus, o jų raiščius
jau požeminiam traukiny mazgais užrišo.
Taigi ir lekia Pliauga palaidais skvernais panelėms
pudrą nudulkindamas. Mat jei nori būti tikru amerikonu,
tai biznį statyk aukščiau už moteris. Kai biznį už ragų pa
imsi, tai moteris pati ateis kaip avinėlis. Gi jei biznis iš
truks iš rankų, tai ir moteris j aviną pavirs. Tada jau sau
gok draudimo čekius.
Pribėga Pliauga prie tokio didelio banko ir mato: no
sines ant veidų užsirišę, petingi vyrukai krauna į sunkve
žimį maišus. Grotai kaip politruko dantys sulankstyti ir
spiaudo vis naujais pinigų maišais. Patinka Pliaugai: taip
tvarkingai viskas atliekama: kaip per apendicito operaci
ja
Tačiau, kad sukauks policijos mašinos, kad sušvilps
detektyvai iš už kampų, jog Pliaugai viskas aišku pasida
rė: į kojas pliekti reikia! Kerta jisai, kaip Panemunėj per
sporto šventę, o detektyvai jam tik mina ant palaidų
batšniūrių. Ėmė ir užmynė vienas. Persivertė visi trys per
veins kito galvas ir nėrė į kažkokį rūsį. Bet detektyvai jo
nepaleidžia. Eisim, sako. Pliaugai net širdį suspaudė: kad
būtų nors kokį pusmilijonį nukniaukęs, tai nors žinotum
už ką šonkauliai kenčia.
— Vyručiai, sako, aš niekam nepriklausau. Aš negaliu
taip vogti, nors ir norėčiau. Aš tik iš Europos trys mėne
siai, tikėkit dar neišmokau...
Bet detektyvai žvilgt į viens kitą, o vienas ir sako:
— Sakaisi iš Europos? Bet kad gi paties batų šniū
reliai mūsų stiliumi užrišti.
—■ Ir šlipsas pagal paskutinę Brodvėjaus madą —pri
dėjo kitas.
— Pražuvau — mąsto Pliauga — nuo detektyvų nie
ko nepaslėpsi.
Nuvedė jį ten į tokius rūmus ir pristatė detektyvų
pasiučiausiam, šis trenkė kumščia į stalą ir kad suriks:
—Ir dar drįsti meluot, kad europietis esi? Juk tavo
kelnių viena kiška aukščiau paraitota!
žiūri Pliauga — tikrai. Besigrumiant su tais nevido
nais kelnės į armoniką pavirto.
O detektyvų pats pasiučiausia žiūri triumfuodamas ir
rėkia:
— Iškratyt!
Kad griebs du su žvaigždėm tokie ir nunėrė švarką. Bet
daugiau nieko nedaro: stovi apstulbę ir tiek. Ir tam pa
čiam pasiučiausiam akys iš kaktos iššoko.
— Brolyti, sako, tu tikrai iš Europos. Paleiskit, tegu
sau eina!
Dabar jau Jurgiui viskas nebeaišku pasidarė. Išstūmė
jį lauk pro duris ir parodė kurion pusėn požeminis.
— Bet, ponai, kame reikalas? — vos suspėjo ištarti
Pliauga vienam jį už kalnieriaus tebelaikiusiam.
— Matai pats neamerikonas. Paties kelnės ant diržo.
Tikras amerikonas nešioja petnešas...
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ĮVYKIAI, DARBAI, ŽMONES ...
KOTRYNOS GRIGAITYTĖS
“PASLAPTIS”

K. Grigaitytės vardas mūsų poezi
joj nėra naujas. Jau prieš dešimtme
tį su kaupu jos vardą užtikdavom pe
riodinėj spaudoj. Rašė beletristiką,
buvo parašiusi ir romaną, kurio ne
išleido, bet apsistojo prie poezijos ir
pirmas eilėraščių rinkinys "Akys pro
vėduoklę” pasirodė 1937 m. Tai buvo
jaunos nerūpestingos mergautinės
godos. Nieko nepaprasto nėra nei šia
me antrame rinkiny. Tą pasisako ir
pati autorė:
Nei žygių didelių,
anei darbų —
su kraiteliu mažu
pirmyn skubu. (38).
Ir šiame rinkinyje, atrodo, geriau
si posmai parašyti "Akys pro vėduok
lę” nuotaikoj. Sakau posmai, nes sun
ku rasti eilėraštį, kurs ištisai būtų iš
laikytas vienodoj poetinėj aukštu
moj. Tos nuotaikos eilėraščiai yra
skyrely "Gegužės vėjas.” Nors ir ne
daug, bet dar yra čia ir to jauno ne
rūpestingumo. Aišku jis jau apneštas
metų dulkėm. Nes viskas praeina.
Nes —
Nužydėjo radasta
Vidury darželio.
Laimė buvo taip trumpa,
Kaip naktis birželio... (16).
Yra eilėraščių, kur žodžiai plaukia
iš širdies į širdį, žodžiai paprasti, žo
džiu nedaug, bet daug meilės, daug
širdies ir skausmo.
“Atsiliepė pavasariui
Rugelių žaluma,
atsiliepė bitutės avily.
Tik Tu, motute mylima,
tyliam, šaltam kape
man atsiliepti negali... (49)
■Ir tas skausmas gilus, vidujinis, be
jokių išviršiniu efektų. Nieko dirbti
no, nieko banalaus. Ir tas moteriškas
paprastumas ir jautrumas pagauna
skaitytoją ir verčia išgyventi tą
skausmą drauge su autore.
Tai ne vėjas, vėjužėlis
vyšnių žiedus barsto.
Krinta byra ašarėlės
Ant motutės karsto. (48).
Tikrai gaila, kad eilėraštį “Atsilie
pė pavasariui” silpnina antras, o ei
lėraštį "Motinai”, iš kurio posmelį
viršuj pacitavau, paskutinis posmas.
Paskutinis skyrelis “I rytus ir į va
karus”, K. Grigaitytei išėjo silpniau
sias. šiandien visų mūsų mintys kryp
sta į Ten. Nes
Ten šaukia upių akmenėliai
ir gimto lizdo pelenai
(69)
Bet tas tėvynės netekimo skaus
mas toks didelis ir toks gyvas mumy
se. Sunku jį apimti, perduoti žodžiais
tokį pat tikrą ir gyvą.Tam reikia
stiprios plunksnos.
Bendrai paėmus knyga neprasimuša virš vidutiniškumo. Tik V. K. Jo
nyno iliustracijos savo pilkumu pri
slegia ir supilkina eilėraščius.
Išleido “Venta” 1950 m. Vokietijoj.
76 p. Kaina 3 D.M.
Titru Trakelis

Prof. Dr. A. Paplauskas-Ramūnas,

dėstąs Otavos ir Montrealio universi
tetuose, pakeltas į asso. profesoriaus
laipsnį.
Prof. J. Grinius ir rašyt. Paulius
Jurkus, lankėsi Romoje šv. Metų pro

ga, o dabar sugrįžo į Vokietiją ir ren
giasi atvykti į JAV.
Tėvu Marijonų Namų statybos vajus

Amerikoje vyksta pilnu tempu. Pla
tinami loterijos bilietai, kurioje gali
ma išlošti namą, automobilį ir daug
ir daug kitų daiktų. Tėvai Marijonai
numato statyti High School ir spaus
tuvę.
Prof. J. Brazaitis tebedirba Lietuvos
išlaisvinimo tarnyboje Vokietijoje. Sa
vo laiške Studentų At-kų S-gai, džiau
giasi gyva ateitininkų veikla Ameriko
je, ragindamas ištęsėti sunkius laiko
bandymus iki geresnių dienų.

Dr. V. Cukuras, "Ateities” bendra
darbis, vieno vyskupo pakviestas pro
fesorium, iš Romos atvyko į Colum
bus, Ohio, JAV.
Prof. dr. A. Maceina, šiuo metu
studijuojąs Freiburgo universitete,
Vokietijoje, ruošia didelę studiją apie
Dostojevskio “Nusikaltimą ir Baus
mę.” Po šio darbo numato parašyti
kitą knygą, vardu “Pilnutinės Demo
kratijos Pagrindai.”

VYTAUTAS

ŽVIRZDYS

LAIMĖJO UNIVERSITETU
RETORIKOS KONKURSE

Ateitininkams gerai žinomas stud.
Vytautas žvirzdys, studijuojąs Carrol
vardo kolegijoje, JAV, dalyvavo 29
universitetų ir kolegijų varžybose, at
stovaudamas savąjį universitetą.
Jis yra buvęs Moksleivių Ateitinin
kų Sąjungos Vokietijoje Centro Val
dybos pirmininkas ir “Ateities” redak
torius.

Jo pasirinktoji tema “Genocidas”
susilaukė didelio susidomėjimo ameri
kiečių akademikų tarpe, šiose varžy
bose mūsų idėjos bičiulis laimėjo ant
rąją vietą. Be to jis kalbėjo ta pačia
tema penkiuose dideliuose studentų ir
profesorių susirinkimuose, nušviesda
mas Lietuvos kančias ir komunistų
žiaurumus bei terorą.
Visa eilė Montanos valstybės laik
raščių aprašė mūsų mielojo Vytauto
asmenį, pažymėdami, kad jis yra vos
keli mėnesiai atvykęs iš tremties, iš
gyvenęs vokiečių ir sovietų okupacijas
ir patyręs jų žiaurumns. Be to jis yra
skaitęs savo paskaitą ir Amerikos Ra
šytojų Draugijai.
šia proga visi po pasaulį išblaškyti
ateitininkai sveikina mūsų mielą Idė
jos Bičiulį Vytautą ir linki sėkmingai
garsinti Lietuvos vardą!

PROFESORIAI TURI ŽODĮ

Ateina vasaros atostogos. Po jų
nauji mokslo metai. Abiturientams ir
studentams, o ir kitiems, norintiems
pradėti studijas iš naujo, pats laikas
apsispręsti ir įstoti j universitetą ar
kolegiją.
štai ką sako mūsų profesoriai apie
studijas ir galimybes įstoti į univer
sitetus.
Prof. dr. J. Meškauskas: Naujai
atvykusiems įstoti į medicinos mo
kyklas neįmanoma. Priimama labai
ribotas studentų skaičius, o laukian
čių eilėj yra tūkstančiai. Reiktų dau
giau orientuotis į humanitarinius
mokslus ir į įvairius praktiško amato
kursus. Ateitininkams studijuoti rei
kia, nors baigus studijas ir nebūtų
didelių perspektyvų. Neturime pa
miršti, kad greitai grįšime j Lietuvą.
Prof. dr. P. Padalskis: University
of Detroit-Jėzuitų universitete studi
juoja apie 10.000 studentų. Studentų
mokslo vidurkis gana aukštas. Per
semestrą daugiau kaip 6 kartus ne
galima praleisti paskaitų. Gal didesnė
pusė studentų dirba ir kartu studi
juoja. Paskaitos skaitomos kelis
kartus per dieną, kad dirbantieji ga
lėtų jas klausyti. Mokslo mokestis
$350 metams. Vietinių studentų sąly
gos nėra geresnės, kaip tremtinių.
Europiečiams studentams visiškai
nesunku studijuoti, tik reikia kalbą
pramokti. Baigus ekonomiją, perspek
tyvos ribotos. Todėl ekonomiją reiktų
studijuoti tik gabiems. Baigus kal
bas, inžineriją, biznį — perspektyvos
geros. Manau, kad visi ateitininkai
studijuoti gali. Jeigu būtų norinčių,
aš savo universitete galiu padėti ir iš
rūpinti lengvatų bent 6 studentams.
Doc. dr. A. Darnusis: Kiekvienas
gabus studentas, jei nestudijuoja,
daro didelį nusikaltimą. Renkantis
studijas, reikia atkreipti dėmesį ir į
praktiškumą. Reikia, kad lankytų
bent vakarinius kursus, jų yra prie
kiekvieno universiteto ir kt. Tautų
gyvumas ir ambicijos sprendžiamos
iš to, kiek kurios tautybės atsilanko
į vakarinius kursus. Nesvarbu ką
baigsi, bet jei mokėsi kalbėti, turėsi
energijas, tai daug uždirbsi. Visuomet
prisiminkime, kad reiks grįžti į Lie
tuvą.
Prof. dr. S. Kolupaila: Esame
krašte, kur mokslas nereikalingas,
nes be mokslo geriau gyvena. Tačiau
mes turime kitaip galvoti. Greitai iš
mokslintų žmonių bus per daug. Bet
technikams dar perspektyvų yra,
inžinierius čia daug kur gali prisitai
kyti. Studijuoti galima ir dirbant.
Labai neraginčiau studentų studijuo
ti jei iš to būtų dideli materialiniai ir
sveikatos nuostoliai. Nereiktų nusi
minti, kad tenka dirbti fabrike, čia
įgaus patyrimo, Amerikos šlifavimą,
atsiras iniciatyvos, užsidirbs pinigų ir
išmoks kalbą, o tada jau galės studi
juoti...
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XXI PAX ROMANA KONGRESAS

Pax Romana judėjimas kiekvienais
metais labiau plečiasi. Dabar Pax
Romana apjungia jau du tarptauti
nius kataliku sąjūdžius: studentų ir
intelektualu (tarptautinis katalikų
intelektualu sąjūdis atatinka Ateiti
ninkų Sendraugių Sąjungą). Paskuti
nėmis žiniomis narių skaičius auga,
būtent Kolumbijos, Venecuelos, S.
Salvadoro, Domininkų resp. katalikų
studentų sąjungos, bei čekų ir vengrų
tremtinių sąjungos prašosi priimamos
j Pax-Romana eiles.
šią vasarą Pax Romana daro 3
didžiulius parengimus: konferenciją
Pax Romanai priklausančiu federaci
jų Bonvigne mieste (Olandijoje), 21mąjį pasaulinį Pax Romana kongresą
Amsterdame ir šventųjų Metų kelio
nę į Romą. Federacijų konferencijo
je (rugpiūčio 14-19 d.d.) pramatomi
įvairių Pax Romana sekretorijatų
pranešimai, spaudos, finansų, šalpos
ir kitų reikalų patarimai, statuto pa
pildymas, naujų vadovaujamų organų
rinkimai. 21-mas pasaulinis kongre
sas (rugpiūčio 19-26 d.d.) turi ilgą
ir be galo įdomią studijinę programą.
Pagrindinis studijų motyvas yra: “In
telektualo bendradarbiavimas išgany
mo darbe.” žinoti Kristų, gyventi
Kristumi, plėsti Kristaus karalystę —
tai yra pagrindinė religinių studijų
mintis. Diskutuojami bus šie daly
kai: katalikas intelektualas moder
niosios mokslinės kultūros akivaizdo
je; kat. intelektualas; jo pašaukimas
ir atsakomybė profesinėje praktikoje;
katalikas intelektualas ir politinė
santvarka: katal. intelektualai ir eko
nominė bei socialinė santvarka; ka
talikas intelektualas ir kultūrinis gy
venimas.
Pax Romana organizuojama šven
tųjų Metų kelionė, įvyksianti iš Am
sterdamo Pax-Romana kongreso pa
baigoje, žada būti vienas iš svarbes
nių šv. Metų įvykių.

I visus parengimus yra pakviesta
Stud. At-kų Sąjunga. Pax Romana
vadovybe jau net keliais atvejais per
Pax Romana direktorijumo narį Dr.
Pikūną yra išreiškusi savo pagyri
mus stud. At-kų Sąjungai ir džiau
giasi jos veikla. To negalima būtų
pasakyti apie sendraugius.
Studentų At-kų Sąjunga yra davu
si ir vieną iš Pax Romana direktoriato narių — Dr. J. Pikūną, kuris šias
pareigas eina jau metus laiko, gra
žiai atstovaudamas ir lietuviškus rei
kalus.
Dėl lėšų trūkumo į suvažiavimą
vyks tik europiečiai at-kai. Delegaci
jos vadovu kviečiamas prof. Dr. A.
Maceina.
AMERIKIEČIŲ MANDAGUMAS

Daug apie jį girdėjome. Seniau, pir
miau už mus, atvykusieji daug pasa
kojo. Deja, labai dažnai jie klydo.
Nieko nepadarysi. Pirmieji įspūdžiai
dažniausiai ir būnai klaidingi. Iš ki
tos pusės, mes tremtiniai, labai daž
nai esame kritiški.
Reikia pripažinti, kad amerikiečių
mandagumo taisyklės beveik niekuo
nesiskiria nuo europiečių. Yra didelė
klaida tvirtinti, kad ameriekiečiai tu
ri teisę mesti nuorūkas bet kur ant
grindų, arba susidėti kojas ant stalo,
arba kramtyti gumą ne tik salėse, bet
ir bažnyčiose, šitokių dalykų esame
matę pas amerikiečius Europoje, ma
tėme ir čia, Amerikoje. Tačiau, rei
kia griežtai pabrėžti, kad tai yra tik
iš amerikiečių mandagumo iškrypi
mas, lygiai, kaip negalima būtų tvir
tinti, kad lietuviai šoka su kepurėmis
arba cigaretes rūkydami, nors tokių
dalykų mūsų kaimuose ir pasitaiky
davo.
Priešingai. Reikia pripažinti, kad
amerikiečiai turi labai griežtas man
dagumo taisykles, ir daugumas jas
labai daboja, nors kitaip besielgian

New Yorko moks
leiviai at-kai iš
vykos metu ant
laivo.

V. Maželio nuotr.
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tiems ir palieka laisvę. Amerika, mat,
laisvas kraštas. Čia nekoliojami ne
mandagieji, nes tai maža jiems pade
da, o ir pats koliojimasis jau būtų
didelis nemandagumas.
Mandagumo taisyklės teorijoje čia,
Amerikoje, skelbiamos lygiai tos pa
čios, kaip Europoje, bet jų laikymas
čia yra jau daug griežtesnis.
Pavartykite tik amerikiečių spau
dą. Joje nerasite lietuviškųjų laikraš
čių kadaise naudotų šlykštynių. Dis
kusijų forma susirinkimuose yra taip
pat, kas viešėti pas vyskupą. Čia lai
komasi labai griežtai etiketo ir po
kalbiuose ir valgant pramogaujant.
Reikia būti labai atsargiam, kad nesudarytumei nepatogumo sau pačiam
savo nepaisymu, mandagumo taisyk
lių nebojimu.
Daugumai tremtinių tenka bend
rauti su menkesnio išsilavinimo ame
rikiečiais. Ir tie jau prilygsta savo
mandagumu mūsų inteligentams. Ką
bekalbėti apie kiek labiau išsilavinu
sius. Būkime atsargūs ne tik kriti
kuodami, bet dar labaiu elgdamiesi,
kad neturėtumėm gėdos, kurios man
dagus žmogus niekad nepareikš jums
viešai, bet ji bus.
Longinas
AR ŽINAI, KAD...

— Policininkas, sušvilpęs praeinan
čiai merginai, gali būti baudžiamas
30 dienų daboklės, sako Venecuelos
įstatymai.
— Kalifornijos gyventojas mirdamas
neturi teisės palikti jokio turto JAV
valdžiai.
— Lorento viešbutis Romoje laiko spe
cialų kambarį žymiems asmenims.
Paprasti mirtingieji jo gauti negali.
Tarp daugelio įžymybių čia nakvojo
Ibsenas, Wagneris ir Nietzsche.
— Vidutiniškas varinės monetos am
žius yra 40 metų.
— Norvegijos miesto Bergen policija
jaudinasi, kaip sugabenti įvairius nu
sikaltėlius į kalėjimą, nes vienintelis
kalinių transporto autobusas neseniai
tapo pavogtas.
— 68 metų moteris Filadefijoje buvo
sulaikyta nežinomo vyro, kuris išsi
traukė prieš ją revolverį. Moteriškė
apsidairė ir, nematydama arti polici
ninko, smogė vyriškiui į nosį ir pali
ko gulintį. Tačiau policija jo neberado.
— Robertas Leach, kuris 1911 m.
statinėje perplaukė Niagaros krioklį,
mirė 1927 m., kai, ramiai eidamas
gatve, paslydo ir susitrenkė...
— Lady Gough 1863 m. šitaip mokė
jaunus žmones tvarkyti savo bibliote
kas: "Tvarkinga ir taktinga šeiminin
kė niekada neturėtų prileisti, kad vy
riškų ir moteriškų autorių veikalai
būtų toje pačioje lentynoje. Išimtis
tik tuo atveju, jei rašytojai yra vedę.”
(Etiquette, 80 pusi.).
— Jonas žižka, čekų vadas (13761424), turėjęs įvairius santykius su
Vytautu Didžiuoju, mirdamas sudarė
testamentą, kad iš jo odos būtų paga
mintas būgnas, nes jis ir po mirties
norįs vesti karius į mūšius prieš vo
kiečius...
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SPORTAS
ŠIS TAS APIE BEISBOLĄ

REKORDAI PATOGUMUI

Išgirdus šios sporto šakos pavadinimą, ne vienas iš
mūsų susiraukiame. Beisbolo mes nemėgstame, kaip ir
daugelio kitų Amerikos papročių ir keistenybių. Jis
mums atrodo pilkas, neįdomus žaidimas. Mes niekaip ne
galime suprasti amerikonų, kurie dažnai vien apie tai ir
kalba ir moka didelius pinigus, kad galėtų įsigrūsti į pri
kimštus stadijonus. Gi tai yra dėl to, kad pas mus beis
bolą beveik niekas nežaisdavo ir kad mes patys apie jį
mažai ką nusimanome. Neretai kam nors pradėjus kalbėti
apie beisbolą, mes numojame į tai ranka ar ironiškai nu
sišypsome. Bet ar nevertėtų geriau pažinti tą sporto ša
ką, o tik paskui tarti paskutinį pasmerkimo žodį. O gal,
arčiau susipažinus, beisbolas pasirodytų vertas parsivež
ti Lietuvon. Vienaip ar kitaip, mums nieko nepakenks, jei
apie beisbolą žinosime truputį daugiau negu dabar.
Beisbolas kilo iš angliško žaidimo “rounders”, bet iš
sivystė Amerikoje ir čia gavo visai kitą pobūdį, šioj šalyje
to žaidimo užuomazga buvo 1838 metais Filadelfijoj, kur jį
vadindavo “town-ball.” Tuo laiku panašus žaidimas buvo
žinomas ir Kanadoje. Bet galutinai beisbolas išsivystė
New Yorko apylinkėje. Pirmasis beisbolininkų suvažia
vimas įvyko 1857 metais. Tada buvo nustatytos pirmos
žaidimo taisyklės, kurios dar gerokai skyrėsi nuo dabar
tinių. Pradžioje beisbolą žaisdavo tik mėgėjai, ir iš žiūrovų
niekas pinigų neimdavo. Bet vėliau įsikūrė keletas priva
čių klubų, kurie įsigijo nuosavas aikštes ir įvedė įėjimo bi
lietus. Dalis pelno būdavo paskirstoma žaidėjams. Taip
atsirado profesijonalai žaidėjai. Nuo to laiko beisbolas
pradėjo darytis vis daugiau ir daugiau populiarus. 1871
metais buvo įsteigta pirmoji profesijonalų beisbolininkų
sąjunga (National Association of Professional Baseball
Players), o po keturių metų gimė kita panaši sąjunga
(National League of Professional Ball Clubs), kuri 1900
metais persiorganizavo į Amerikos lygą (American
League), šios dvi sąjungos buvo viena nuo kitos nepri
klausomos ir dažnai ginčydavosi dėl žaidėjų ar kai kurių
taisyklinių detalių. Tos dvi lygos išliko ir iki šių dienų. Jų
ribose vyksta visas aukštesniosios klasės Amerikos beis
bolo gyvenimas. Sezono metu komandos, priklausančios
vienai lygai, žaidžia tarp savęs, iki paaiškėja tų metų nu
galėtojas. Priešingu lygų komandos tarp savęs nesusitin
ka. Tik baigiantis sezonui, abiejų lygų laimėjusios koman
dos susitinka serijai žaidimų dėl pasaulio meisterio titu
lo. Pereitais metais tame finale, kurį amerikonai vadina
“World Series”, kovojo Brooklyno Dodgers ir New Yorko
Yankees. Pastarieji savo priešininkus įveikė, tapdami Amerikos ir pasaulio čempijonais. šiais metais abi lygos
savo atskirų pirmenybių dar nebaigė, žymiausios koman
dos Amerikos lygoje yra New York Yankee, Boston Red
Sox, Cleveland Indians ir kit. Tautinėj lygoj (National
League) — Brooklyn Dodgers, New York Giants, Boston
Braves ir kit.
Netenka abejoti, kad beisbolas yra populiariausia
sporto šaka Amerikoje, žmonės tam išleidžia milžiniškas
sumas pinigų. Vien tik per World Series žaidimus 1947
metais buvo padaryta dviejų milijonų dolerių apyvarta.
Beisbolas buvo bandytas įvesti Anglijon, bet veltui.
Ten ši sporto šaka nerado jokio pritarimo. Neskaitant
Amerikos, beisbolas dar žaidžiamas Kanadoje, Australijo
je, Meksikoje ir Japonijoje. Tačiau tų kraštų beisboli
ninkų lygis kur kas neprilygsta amerikoniškajam. Vieni
sporto žurnalistai viliasi, kad po kiek laiko pasaulio pir
menybėse galės dalyvauti ir kitų kraštų beisbolininkai,
tačiau yra ir tokių, kurie pranašauja, kad svetimšaliai
niekad nepsieksią Amerikos beisbolo lygio. Beisbolas esąs
Amerikos tautinis sportas ir amerikonai toje srityje grei
čiau progresuoja, negu kurios nors kitos tautos sporti
ninkai. O gal tie pastarieji žurnalistai ir klysta. Kas gali
žinoti? Gal po keliadešimties metų ir Lietuvos sportininkai
dalyvaus garsiose World Series žaidynėse?

J. Pabedinskas

Kęstutis K.

Nebūtų škotai! Visų tautų futbolistai nori važiuoti į
Rio de Janeiro, o jiems Škotija-Anglija rungtynės atrodo
svarbesnės, todėl nuo kelionės nori lyg ir atsisakyti. Ne
taip galvoja Portugalija ar Prancūzija, kurios tautietis
Jules Rimet įsteigė taurę, dėl kurios bus rungiamas! šių
metų vasarą Brazilijoje. Portugaliją buktai pakvietė bra
zilai, o Prancūzija galėtu važiuoti į Argentinos vietą, kuri
dėl politinių nesutarimų su Brazilija yra nusistačiusi pa
saulinėse futbolo pirmenybėse nedalyvauti. Bet vis dar
tikrieji kandidatai nėra žinomi, nors kelių tautų repre
zentantai jau yra tikri, kad sės į laivą ar lėktuvą. Bet
ir su transportu blogai, nes atsirado žaidėjų, kurie, kaip
keli italai, atsisako važiuoti oru, nes prisimena tragišką
visos Torino komandos žuvimą pereitais metais...
Kandidatai ruošiasi važiuoti į Braziliją, kuri turi 50
milijonų gyventojų ir aštuonis milijonus kvadratinių ki
lometrų žemės plotą. Sostinė Rio de Janeiro — apie trys
milijonai gyventojų — žavingas miestas, jau ir be futbolo
rungtynių sutraukiąs daugybę turistų, o koks bus jų skai
čius, kai prasidės rungtynės Olimpiniame Mieste, kuria
me iš karto gali tilpti 235,000 žiūrovų!! Tai tikrai didelis
skaičius ir kaip tik šiame straipsnelyje esu pasiryžęs operuoti skaičiais, kad skaitytojas gautų vaizdą, kokio dy
džio bus tas garsusis stadionas Rio de Janeiro mieste.
Kelios techninės komisijos, pasitarusios su Brazilijos
Tautinės Meteorologijos observatorija ir nustačiusios ap
link Rio de Janeiro vyraujančius vėjus bei temperatūrą
dvidešimčiai metų pirmyn, pradėjo darbą, kad vienas iš
didžiausių pasaulyje stadionų būtų pastatytas 1950 me
tams. Ir štai neseniai šalia Rio de Janeiro iškilo naujas
Olimpinis Miestas, kuriame yra:
1. Didžiulis stadijonas futbolui, talpinąs 155.000 žiū
rovų: 30.000 stovinčių, 30.000 tarpuose, 500 garbės svečių
ir 2.000 pakviestų specialiose tribūnose, o 92.000 sėdinčių.
2. Plaukimo baseinas su 25.000 žiūrovų.
3. Base-ball aikštė su 10.000 žiūrovų.
4. Teniso aikštelės su tribūnomis — 20.000 žiūrovų.
5. Dviračių lenktynėms stadionas su 5.000 žiūrovų.
6. Salė talpinanti 20.000 žiūrovų.
Viso apie 250.000 žmonių, nes susispaudus futbolo sta
dijonas gali talpinti 180.000 sėdinčių arba stovinčių dvie
juose aukštuose. Publika laisvai užeina 100 metrų pločio
keliu ir išsisklaido po koridorius, turinčius 20 m. pločio.
Tokiu būdu per ketvirtį valandos visi žiūrovai galės išeiti
iš stadiono. Apačioje yra įtaisyta visa virtinė įstaigų, ka
binetų, mašinų skyrių ir kt. Viršuj, tarp tribūnų, veiks
•televizijos, radijo, telefono bei apšvietimo aparatai, nes
žaisti bus galima ir naktį. Garbingų svečių laukia puikiai
išpuošti salionai, o žurnalistų, kurių galės susirinkti iki
2.000 — biurai bei spaudos kioskai. Tiesa, užmiršau pa
sakyti, kad garbingieji svečiai bus užkeliami liftais (ele
vators), o jiems išalkus bus kviečiami į specialius resto
ranus, šalia kurių galės miegoti tautinių delegacijų na
riai.
Jei kas iš skaitytojų dar ką gali sugalvoti, gali pra
nešti į Rio de Janeiro, o aš baigiu, nes užtektinai prira
šiau rekordinių skaičių žiūrovų patogumo naudai.

Italų šachmatų meisteris Monticelli Milane davė si
multaną 72 šachmatininkams ir 7 vai. laikotarpyje nu
galėjo 72 priešininkus.
97 m. senelis Johannes Sellias, Norvegijoj slidėmis
nubėgo 90 km. idant galėtų dalyvauti jo įsteigto sporto
klubo šventėje.
Ispanijos futbolo rinktinė rungtynėse dėl teisės daly
vauti šią vasara Rio de Janeiro įvykstančiose pasaulio pir
menybėse nugalėjo Portugaliją rezultatu 5:1 (3:1). Rung
tynes stebėjo 80,000 žiūrovų.
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LAIŠKAS IŠ ČIKAGOS

Sveikas būki, Redaktoriau Mielas,
Karštai saulei viršugalvy degant,
Išsigėręs šaltos džindžirielos
Rašau žodžius kelis iš Čikagos.
Kaip gyvenam visi ir kaip norim
Pirkti Fordą kokį arba Nash’ą,
Arba likti kuriuo nors graborium,
Nes net mirę jam dolerius neša...

Aš iš baimės iš kino pabėgu
Ir tris kart ant drąsos nusispjaunu.

Na, o kartais einu į saliūna,
Padainuot apie rūtą ir mėtą,
Ar kaip nori numušti Staliūnas
Dėdei Šamui kepurę žvaigždėtą.
Na, baigiu. Tau daugiau kartą kitą.
Gydyk, siūk žmonėms galvas ir venas,
Mylėk savo kokią tenai “ytę”,
Ir gyvenk, kaip ponas Trumėnas.

Sąjungą turime gerą,
Ir tegu “Ateitis” tam Niujorke
Veikia seniai, vaikai ir jaunimas,
Renkam valdžią ir keikiam, ir baram, Puikiai lekia pirmyn, kaip mašinos
Už tai Calvert ištrauksime korką,
Na, ir taip išsivysto veikimas.
šnekant čia ir slaptai ir intymiai.
Mes čia turime sekciją meno,
Būk stiprus, nepavirski į nulį,
Jie čia šoka, dainuoja, vaidina,
Sveikink savo šaunių damų šimtą,
Bet nė karto dar jie garbei mano
Ypač tą, kuri mėnesio July
Nedainavo dainos karabino.
Yra puikiu vardu pavadinta.
Įsimylim kokią nors Salytę,
Na, sudiev, ir gyvenk, kaip Churchilis,
Slegia meilė, kaip namas sunkumo,
Laimės, džiaugsmo, alaus pilnas būki,
Negali sukramtyt nei praryti
Ir išspjauni, kaip... kramtomą gumą. Mes Tave, na ir “Ateitį” mylim ...
Tavo draugas —
Dr. Sunny Brook.
Kartą rengėm tokią “Rugiapiūtę”
Ir Čikagoj padarėme kaimą,
šoko Genius, Nijolės, Birutė,
Šoko Ona, Anelė ir Raima.
LAIŠKAS IŠ NEW YORKO

Ir visi jie labai rugius kirto,
Nebebuvo kaip spėt nė pagauti,
Doktor Petras į vengrą pavirto
Ir išėjo pašundaktarauti.

Mielas Dr. Sunny Brook,
Dėkoju už laišką išsamų,
Iš New Yorko pasveikintas būk
Ir klausyki, kaip mes čia gyvenam!

Pirma valdžią turėjome Kazio,
Tik dabar jis šį postą paliko.
O kai dirbo tai puikiai jis vežė!
(Na, ir ko jam nevežt pirkus.Buick’ą)

Didis džiaugsmas visus mus čia ima,
Kad gegužy rugius mokat plauti,
Ir išvystėte tokį veikimą —
Niagarą net žadat perplaukti.

O dabar mus tai Adolfas valdo,
žiūri jis, kaip čia mylis ir baras,
Ir už tai žada imt mus nuvežti
Ir atšaldyt kriokly Niagaros.

O pas mus bėga dienos, kaip vėjai,
Valdybos taip skyla, kaip uolos;
Nuo karščio išdžiūvę veikėjai
Per šiaudą išsiurbs coca-cola.

Daktarų, rabinų čia bent šimtas,
Ir ne vieną iš jų žavi Fordas,
Tik aš čia visada toks nerimtas,
Ir be auto jaučiuosi, kaip lordas.

Narius susišaukę rinkimams
Atidarom ilgom prakalbom
Ir nutarę pagyvint veikimą,
Tai paliekam valdybom pačiom.

čia mus valdo valdybos septynios
Klausi, kaip gyvenu aš privačiai,
(Lig rudens gal dar rinksim penkias).
žinai, nieko labai ypatingo,
Juozų prasidėjo gadynė,
šiandien meilę jau pabaigiau trečią, O mes eisim, kur tik jie mus ves.
Ir jaučiuosi be galo laimingas.
Nuo senimo jaunimas atskilo,
Fabrike geriu dulkes ir dūmus,
Nuo jaunimo — moksleivių būrys.
Ir nulašinu prakaito lašą.
Lig Rockfellerio stogo pakyla
O paskui kine žiūriu, kaip krūmais Išsiilgusi meilės širdis.
Koks kaubojus merginą sau neši.
Skamba Hudsono garlaivy dainos,
Ir vis šaudo. Priešai krinta kaip
Kaip ant Reino skambėjo kadais.
sniegas,
Tiktai skersvėjo rėžiančios gaidos
Juos jis muša, ir duria, ir pjauna.
Tavo veido pasilgo labai.
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Na, tai tiek daktarei’ Sunny Brook’ai,
Nepaskęsk Tu tenai ežere,
Ir kai tau ten linksmybės bus striuka
Juoda varna atlėk pas mane.
Aš iškelsiu saliūne pas Ginkų
Visą balių vien Tau ant garbės,
Prisikviesim gražuolių du šimtu
Ir valdžias, — jei kalbų nekalbės.
ŽALI LAUKAI IR FABRIKAI

žalia žolė, žalia žolė.
Žaliai žaliuoja net varlė.
Taip vis dvelkia žalumu,
Kad net patsai žaliuot imu.

Kada visur žali šilkai,
Negi atrodysi pilkai!
Net ir širdis visa žalia,
Nes jaučia meilę ji šalia.

Sakyk, brolau, ar tu tiki,
Kad žaluma tokia puiki,
Kada pro sienas fabrikų
Tu nematai žalių laukų?
Ak, iš tikrųjų, po biesų,
Ne toks jau žalias aš esu.
Ir ne į pievas tie keliai.
Tiktai galvot galiu žaliai.
Aplipo dulkės man akis—
Ar kas ką blogo pasakys?
Kad ir atrodau aš pilkai,
Bet širdyje žali šilkai.
Runcė Pavabalys
GAUDEAMUS IGITUR —
DAR PAŠOKSIM IR KITUR

šiandien čia, o ryt kitur
Statom laimės rūmus.
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus.

Kontinentai mums penki,
Ir visus pasiekiam.
Kremliaus mūrai per menki
Sulaikyt mūs’ siekiam.

žengiam slėniais ir kalnais
Ir liūliuojam jūrom
Ir, trepsėdami kulnais,
šokam su kengūrom.
Nesvarbu, kur tu esi,
Mielas broli mūsų, —
Dur sušoksime visi
Stalinui ant ūsų.

Grįšim žemėn Lietuvos
(Mes be jos neramūs)
Ir prie Mūšos, prie laisvas,
Trauksim Gaudeamus!
Runcė Pavabalys
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MES PLAČIAME PASAULYJE
Iš studentų gyvenimo
STUDENTAI ATEITININKAI TARPTAUTINĖJE
MIELOJE

II-ojo pasaulinio karo įvykiai išplė
šė iš mūsų Tėvynės veik pusę visos
liet, studentijos, kurios didžioji dalis
— apie 1800 stud. — atsidūrė Vak.
Vokietijoje, 1945 m. rudeni gimė
tremties Stud. Ateitininkų S-ga, kuri
greit išaugo į didžiausia lietuvių stu
dentų organizaciją tremtyje su 450
narių Vokietijos ribose.
Tarptautinei Stud. At-kų S-gos
veiklai dirva buvo skirtinga: palan
ki bendradarbiavimui su kitomis
tremtinių kat. stud, sąjungomis ir
sunki palaikyti santykius su laisvųjų
šalių tautinėmis ir tarptautinėmis
kat. organzacijomis, nes bet koks iš
vykimas iš Vokietijos, išskyrus emi
gracija, buvo ir tebėra labai suvar
žytas.
Pirmas tarptaut. veiklos žingsnis
buvo atgaivinimas ryšių su pasauliniu
kat. stud, judėjimu Pax Romana, ku
rios nariu “Ateitis” jau buvo nuo
1927 m. Min. E. Turauskas atstovavo
Stud. At-kų S-gą 1947 m. Romos kon
grese. To pasėkoje tų pačių metų
gegužės mėn. į Vokietija atvyko pir
mieji Pax Romana atstovai: buvęs
jos pirm. E. J. Kirchner ir Rudi Sa
lat. Miunchene įvyko pirmas ilgas
pasitarimas įvairiais organzaciniais,
bendradarbiavimo bei šalpos reikalais
tarp jų ir S.A.S. Centro V-bos. Nuo
šio laiko kas kart tampresni ryšiai su
Pax Romana teikė pirma morali
nės, bet taip pat ir materialinės
naudos visai ateitininkiškajai studen
tijai.
Antroji to apsilankymo pasėka —
tai karinės amerik. valdžios leidimas
veikti tarptautinei kat. “Cathounito”
federacijai, kurią sukūrė latvių, lie
tuvių, lenkų, ukrainiečių, vengrų ir
kroatų kat. stud, sąjungos; vėliau
prisidėjo slovakai ir čekai, šalia kitų
uždavinių "Cathounitas” stengėsi at
stovauti Vokietijoje studijuojančius
kat. studentus, kurių skaičius 1947
siekė 7000. Jo steigėjų tarpe reikia
paminėti V. Pojemanskį, Ant. Balčytį
ir Alg. Petrulį, tapusį gen. sekreto
riumi. Tolimesnėje veikloje Dr. Z.
Smilgevičių, A. Alinską, A. Kepalą.
SAS greitai nepasitenkino bendra
"Cathounito” licensija ir Centro Vbos pastangomis 1947 m. liepos mėn.
įgijo kaip pirmoji lietuviška organi
zacija tremtyje karinės valdžios li
censija, kuri ją įgalino ruošti įvairius
bet kokio masto parengimus, šventes
ar minėjimus.
Nesant galimybių stud, atstovams
išvykti iš Vokietijos ribų, Pax Roma
na organizuoja 1947 m. rugpiūčio 24
— rugsėjo 1 d. konferencija Rottmannshoehe, Bavarijoje, į kurią sten
giamasi atgabenti kuo daugiau užsie

nio svečių, norint juos supažindinti su
tremties ir vokiečių studentijos padė
timi karo sunaikintoje Vokietijoje,
šioje konferencijoje skaitomi du refe
ratai apie “Katalikybės padėtį Lietu
voje” ir apie “Lietuvių studentiją
tremtyje.” Plačiai išsikalbama su
Pax Romana gen. sekr. J. Schneuwly
Stud. At-kų S-gos rūpesčiais ir t.t.
šia proga “Cathounito” pastangomis
užsienio svečiai bei Pax R. vadovybė
atgabenami į didžiausią Miuncheno
D. P. stovyklą, t. y. į Warner (buv.
SS) kareivines ir vedžiojami po gyve
namuosius kambarius, kuriuose talpinasi šeimos bei jaunimas po 14-20
asmenų kiekviename, taip kad tarp
dviejų aukštų lovų vos praėjimas te
lieka... po rūsius, kur randasi mo
kyklos, gimnazijos., kad savo akimis
pamatytų liūdną tremtinių dalią ir
baisias jų gyvenimo sąlygas.
Tų įspūdžių pasėkoje Olandijos
World Student’s Relief (WSR) atsto
vas F. von Hoek pakviečia 30 tremt.
stud, kalėdoms ir žiemos atostogoms
į Olandiją. Negaunama užsienio pasų.
Išvykimo data nukeliama į balandžio
mėn., tačiau ir šį kartą jokios pa
stangos negelbsti... Galop WSR pirm,
intervencija ir pralaužiami pirmieji
ledai... 1948 m. liepos 26 d. 19 stud, iš
5 tautybių kurių tarpe 7 lietuviai (J.
Apanavičiutė, Pud. Bičkienė, G. Pet
rulienė, A. Petrulis, J. Pikūnas, P.
Povilaitis ir A. Vedeckas) vyksta 2
mėn. į Olandiją. Ten dalyvaujama
tarptaut. stud, suvažiavime Amster
dame (ruošė ISS) nuo liepos 27 iki
rugp. 3 d., vėliau tarptaut . stud, sto
vykloje Zeelando saloje greta ameri
kiečių, prancūzų, anglų, italų ir kt.
Tai buvo pirmoji Vokietijoje gyv. stu
dentų užsienio kelionė.
Aktyviai ir toliau dalyvaujant
“Cathounito” veikloje, 1948 m. rugp.
mėn. Dr. V. J. Bieliauskas išrenkamas
jo pirmininku.
Tų pačių metų Pax Romanos me
tinėje konferencijoje Spa, Belgijoje,
SAS atstovauja Dr. Pr. Gaidamavi
čius, Prancūzijos kat. stud. fed. suva
žiavime ją atstovauja P. Vilutis, o
tarptaut. Romos kat. stud, komitete,
SAS ilgai atstovaujama Kun. Dr. Cukuro.
Kaip matome gausiose Pax Roma
nos ir kt. org. konferencijose ar su
važiavimuose Stud. At-kų S-ga sten
gėsi pasiųsti savo atstovus, taip pvz.
katalikiškosios akcijas studijų savai
tėje Mariastein, Šveicarijoje, 2-9 sau
sio 1949 m., ją atstovauja J. Pikūnas
ir A. Petrulis, o Pax Romanos Euro
pos konf. Insbrucke. Austrijoj, Kun.
P. Bačinskas, V. Natkevičius, J. Norkaitis ir B. Valadka.

(Paminėtina, kad a-kų suvažiavi
muose Vokietijoj buvo paruošta dau
gelis atsišaukimų ir memorandumų
Lietuvos ir tremtinių reikalu, kurie
buvo pasiųsti užsienio stud, ir kt. or
ganizacijoms, ir kurie rado didelį at
garsį pasaulio universitetuote ir di
džiojoj spaudoj. Red.)
1949 m. sausio mėn. SAS Centro
V-bos atstovas buvo nuvykęs į Žene
vą, į WSR bei ISS centrus visų trem
ties stud, reikalais. Olandų WSR ko
miteto bei jo pastangomis Miunchene
buvo įsteigtas WSR komitetas. To
kiu būdu 500.000 dol. met. kapitalo
dalelė nukrypo tremties studentijos
naudai.
Kulminacinis taškas tarptautinėje
veikloje pasiekiamas, kai 1949 m. ba
landžio mėn. 20-25 dienomis įvyku
siam pasauliniam Pax Romanos kon
grese Meksikoje SAS atstovas išren
kamas į Pax Romana šiuo metu jun
giančios 71 kat. stud, federacijai, vy
riausiąjį organą - direktoriumą.
Aplamai Pax Romanos vadovybė
susirašinėjimo ir ypač asmeninių ry
šių dėka turi pilną vaizdą apie SAS
aspiracijas, rūpesčius ir pastangas. Ji
neatmetė nė vieno SAS Centro V-bos
pageidavimo. Kaip charakteringą
pavyzdį reikia suminėti prašymą ne
mokamų bilietų Garmischo met. su
važiavimui 1949 m. Pax R. tarpinin
kaujant ir, pasikviečiant Popiežiaus
misiją į talką, ISO centras Ženevoje
paskyrė 140 nemokamų bilietų iš vi
sų trijų zonų į Garmischą ir atgal.
Artimi ryšiai buvo palaikomi su
kat. stud, fed-mis Šveicarijoje, Olan
dijoje, Prancūzijoje, Argentinoje, Ai
rijoje, Ispanijoj, Italijoj ir kt.
Paskutiniųjų trijų metų laikotarpy
je SAS CV užsienių referatą vedė
Ant. Šorius, Dr. Zen. Prūsas ir šiuo
metu Z. Brinkis. šios veiklos sėkmin
gumas remiasi jų sugebėjimais bei
pastangomis. Linkėtina, kad dabar
tinė Dr. P. Kisieliaus vadovaujama
CV ir toliau nenustotų savo paro
dytos energijos užsienio veikime.
Stud, ateitininkės taip pat nebeatsiliko, palaikydamos santykius ir at
stovaudamos SAS tarptaut. mergaičių
organizacijoje. Suminėti reikia Vidą
Bražėnaitę, Bir. šlepetytę, J. Tumasonytę. Jų dėka Lietuvos vardas pa
siliko minimas eilėja pasaulinių or
ganizacijų, kaip Fed. Intern, des Jeunesses feminines Cath., ar BIJC.
Lieka dar daug nesuminėtų daly
kų,
kurie priklauso SAS užsienio
veiklai, jų visų įvertinti neįmanoma,
ypač to gausaus susirašinėjimo su už
sienių organizacijomis, šalia suminė
tųjų dar su karine valdžia Vokietijoj,
su IRO, Caritu, NCWC, Vyčiais, civi
le valdžia. Užsienio veiklos dėka dau
giau kaip 20 stud, suteikta stipendi
jos užsienyje.
SAS C. V-bos pastangomis apie at
eitininkus tilpo užsienio spaudoje eilė
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straipsnių: “Pax Romaną” ir “Civitas” žurnaluose, “La Croix” ir kt.
Visa tai didelių pastangų vaisius,
liudijąs gyvą, nerimstančią ateitinin
kų dvasią kovoje už liet, studentijos
teises, už idealus ir savo tautos teisę
laisvei.
J. Pikūnas

KANADA
Kanados ateitininkų suvažiavimas
Toronte
Liepos mėn. 2 dieną Toronte šau
kiamas Kanados Ateitininkų Sąįun-

gos suvažiavimas. Jame bus renkama
Kanados Ateitin nkų Sąjungos Centro
Valdyba bei aptariami kiti aktualūs
veiklos klausimai.
TORONTO

Toronto ateitininkų kuopa gegu
žės mėn. 3 d. sušaukė savo metinį su
sirinkimą ir išsirinko naują kuopos
valdybą. Ji pasiskirstė pareigomis se
kančiai: Petras Jurėnas — pirminin
kas. St. Vanagaitė — sekretorius,
K. Katauskytė — iždininkas ir V. Žiū
raitis su P. Mažeika valdybos nariai.
Senoji valdyba paliko Laikinos At-kų
Centro Valdybos pareigose ligi ateiti
ninkų suvažiavimo.

Iš moksleivių gyvenimo
VENECUELA

čia ateitininkų gyvenimas ir veikla
niekuo nesiskiria nuo bendro lietuvių
visuomenės gyvenimo. Visas jauni
mas, o kartu ir at-kai, visose lietuvių
kolonijose priklauso meno būreliams.
Per įvairius minėjimus išpildome me
ninę dalį, susidedančią iš tautinių šo
kių, dainų, montažų, deklamacijų ir
pan. Be kitų asmenų, sugebančių va
dovauti jaunimui, didžiulę šio kilnaus
darbo dalį atlieka vienintelis Venecueloje lietuvių kapelionas kun. Antanas
Sabaliauskas. Jis lankosi visose lietu
vių kolonijose, laiko lietuviškas pa
maldas, platina spaudą ir leidžia lie
tuvišką — katalikišką laikraštį “Tė
vų Kelią.”

Lietuvių vardas Venecuelos gyven
tojų tarpe ypač pagarsėjo po lietuvių
sąskrydžio. Sąskrydis įvyko š. m. Sek
minių pirmą dieną Carabobo apskri
ties sostinėje Valencijoje ir jos apylin
kėse prie Carabobo paminklo.
Sekminių rytą visi lietuviai auto
busais ir mašinomis suplaukė į Valenciją. Mergaitės buvo pasipuošusios
tautiniais rūbais.
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Pusę dešimtos vienoje bažnyčioje
prasidėjo iškilmingos pamaldos, kurias
laikė kun. A. Sabaliauskas. Sutartinas
“Pulkim ant kelių” suklupdė visus su
sirinkusiuosius, o daugeliui ir ašaros
sužibo akyse....
Po pamaldų įvyko eisena prie Cara
bobo paminklo, čia pagerbta žuvu
sieji už Venecuelos ir Lietuvos laisvę,
sugiedota Venecuelos ir Lietuvos him
nai, padėtas vainikas.
šioms apeigoms pasibaigus, visi sku
bėjo i miestą. Nuplovę kelionės dulkes
ir pasistiprinę, 16 vai. rinkosi į Valencijos Lietuvių Savišalpos Valdybos pa
rūpintą salę, kur pasirodė Curacas
Maracay ir Valencijos lietuvių kolo
nijų meno mėgėjai, pašokdami tauti
nius šokius, baletą ir dainuodami bei
deklamuodami. Programa buvo tran
sliuojama per Valencijos radijo stotį.
Meniniai daliai pasibaigus, tęsėsi
šokiai ir žaidimai su lietuviškų plok
štelių muzika.
Beje, reikia pažymėti, kad Venecueloje jau įsisteigė ir veikia mūsų
mažiesiems vargo mokyklos.
BB

VOKIETIJA

DIEPHOLZ
Vokietijoje esančios at-kų kuopos
vis tebedejuoja narių mažėjimu. Gi
Diepholz'as irgi yra Vokietijoj, taigi
ir čia melodija nekitokia: važiuoja
vienas po kito.
š. m. birželio mėn. 6 dieną išlei
dome Dvasios Vadą kun. J. Adomavi
čių, kuris ateitininkišką darbą dirbo
nuo pat kūrimosi dienų Vokietijoj.
Sunku buvo skirtis su ilgai mus glo
bojusiu asmeniu. Atsisveikinimo metu
tarė žodį kuopos pirmininkas, pabrėž
damas, kad mes per Ameriką grįšim
į Nepriklausomą Lietuvą. Po to, gal
būt, paskutinį kartą kalbėjo išvykstąs
Dvasios Vadas. Atsisveikinimas praėjo
gana tyliai, nes kiekviena jautė, kad
nustoja kažko brangaus.
Panašūs atsisveikinimai yra gana
dažni, todėl visi prie to pripratę.
Tuo tarpu dar kuopą sudaro 16
narių. Veikia vienas berniukų ir vie
nas mergaičių būrelis. Jeigu pakanka
mas narių skaičius pasiliks iki vasaros
atostogų, numatoma siauro mąsto
poros dienų stovyklėlė.
KD

JUNGTINĖS AMERIKOS
VALSTYBĖS

CLEVELANDAS

Įsteigta meno sekcija. Prieš keletą
dienų at-kų jaunimas prie “Ateities”
klubo įkūrė meno sekciją, kurios vado
vybę sudaro: M. Palubinskas, J. Graurogkas, V. Telyčėnas, N. Ambrasaitė
ir E. Apanavičiūtė. Sekcija numato
greitu laiku suorganizuoti tautinių
šokių trupe, oktetą ir dramos ratelį.
Ekskursija pas Kanados at-kus.
“Ateities” klubas rengia ekskursiją
į Torontą, Kanados At-kų S-gos meti
nės konferencijos proga. Kadangi kon
ferencija įvyksta liepos mėn. 1-2
dienomis, tai ekskursija išvyks liepos
1 dienos ankstų rytą. Kartu vyksta
ir federacijos vadas prof. A. Damušis.
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NEW YORKAS
Iki šiol New York’o ateitininkai
studentai ir moksleiviai veikė drau
ge, bet, atvykus iš Europos daugiau
narių, veikimo pagyvinimui šios dvi
kunopos nutarė veikti atskirai. 1950.
V. 21 d. įvyko moksleivių kuopos
steigiamasis susirinkimas, kuriame iš
rinkta nauja valdyba. Ją sudaro: Vyt.
Vebeliūnas — pirm., S. Bobelis — vice-pirm. ir D. Aleksandravčiūtė —
sekr. Naująją kuopą sveikino ir ge
riausios sėkmės linkėjo PMAS Cent
ro Valdybas pirmininkas J. Baužinskas.
Po susirinkimo dalis moksleivių ir
studentų išvyko į netoli New York’o
esančią nedidelę Staten salą iškylau
ti. Buvo paplaukiota laiveliais, pažais
ta žaidimų, padainuota. Gražus salos
parkas skambėjo nuo linksmo jau
natviško juoko.
Birželio 4 d. vėl buvo suruošta eks
kursija aplink Manhattan’o salą. Ap
žvelgėme New York’ą su jo dangorai
žiais, kuriuos kasdien matome, iš šono.
šiek tiek didesnio masto iškyla su
ruošta birželio 18 d., kurios organiza
vime daugiausiai pasidarbavo studen
tai. Joje dalyvavo apie 110 asmenų,
kurių dauguma buvo neateitininkai.
Buvo vykstama garlaiviu, Hudson’o
upe aukštyn, iki Bear Mountains.
Oras pasitaikė gana gražus, nors ir
vėsokas. Kalvoti Hudson’o krantai,
daugelis pažįstamų veidų, ne vieną
grąžino į netolimą praeitį Vokietijoje
— Reino konferenciją.
Nusibodus žvalgytis, susirinkome
visi į vieną būrelį ir, pritariant akor
deonui sudainavome keletą lietuviškų
dainų. Hudson’o vėjuj skambėjo “Lie
tuva, brangi”. Greit susilaukėme ir

publikos iš svetimtaučių tarpo. Jie
klausėsi net prasižioję.
Po kelių valandų pasiekėme tikslą.
Čia pasklidome visi po gamtą, lyg žy
do bitės: vieni plaukiojo laiveliais po
nedidelį ežeriuką, kiti lipo į kalną,
treti maudėsi čia pat esančiame basei
ne, o dar kiti sėdėjo ar vaikštinėjo
aplinkui tik grožėdamiesi gamta arba
fotografuodami. Visi pamiršo nors keletai valandų fabrikus, didmiesčio
dulkes ir triukšmą ir pasinėrė žalioje
gamtoje.
Pagaliau vėl reikia lipti atgal į
garlaivį. Niekas, betgi, nenori. Dabar
jau nebedainuojame, nes ir gerklės
atsisako, bet šokame, nors ir gero
kai nuvargę, “noriu miego” ir sukti
nį. Ir vėl priviliojame žiūrovų būrelį.
Ir kai temstant artinamės prie mir
gančio įvairiaspalvėmis
šviesomis
New York’o, iš daugelio krūtinių
sklinda atodūsiai:—“©, kad dabar
plauktume į Klaipėdos uostą!...”

BALTIMORE

Baltimorės Ateitininkų kuopos
Dvasios Vadas prof. kun. Dambrauskas
išvyko atostogoms. Profesorius žada
aplankyti didžiąsias lietuvių kolonijas
J.A.V., kad giliau susipažintų su lietu
vių katalikų gyvenimu.
Profesorių pavaduoti šv. Alfonso
parapijon atvyko pranciškonas Tėvas
Modestas Stepaitis, kuris tik atvykęs
sutiko dalyvanti mūsų kuopos susirin
kime ir skaityti paskaitą “Ateitininko
Religinė Misija Amerikoje”. Prelegen
tas jau 4 metai kaip gyvena šiame
krašte. Per tą laiką spėjo gerai susi
pažinti su lietuvių katalikų veikla ir
jos sunkumais. Tėvas Modestas ragino

ateitininkus aktyviai dalyvauti lietu
vių katalikų organizacijose, suteikti
joms stiprybės ir duoti lietuvišką
patriotišką veidą. Senųjų lietuvių ei
lės jau retėjančios ir mūsų šventa
pareiga yra jas patalkinti ir lietuvišką
gyvenimo ratą pasukti pirmyn. Beto,
mūsų pareiga yra tinkamai infor
muoti senuosius lietuvius apie dabar
tinį Lietuvos gyvenimą. Kiekvienam
lietuviui turi būti aišku, jog be reli
gijos nėra nei gyvenimo.
Mūsų kuopos narys Donatas Buračas birželio mėn. sėkmingai baigė
pirmuosius mokslo metus Rinhart
School of Sculpture, Maryland Insti
tute. Atvažiavęs į J.A.V., Buračas pra
dėjo lankyti vakarines skulptūros pa
mokas. Mokytojai pastebėję jo gabu
mus, paskyrė jam vieniems metams
stipendiją, šių metų mokyklos baigia
mųjų darbų parodoj Buračas įrodė,
kad jis mokyklos neapvylė. Jo darbas
laimėjo antrą premiją $150. (Pirmą
premiją paskyrė diplomantui, kuris
tą mokyklą lankė 6 metus). Mokyklos
vadovybė Buračo darbus aukštai ver
tino ir jau užgarantavo ateinantiems
mokslo metams stipendiją.
Birželio 24 d.mūsų kuopą vizitavo
“Ateities” redaktorius Antanas Saba
liauskas. Tai pirmas svečias iš P. M.
AS Centro Valdybos. Vizitatorius pain
formavo apie dabartinius ateitininkijos
uždavinius ir kliūtis jiems įvykdyti.
Beto pranešė, kad šiemet rugpiūčio
mėn. pabaigoj įvyks moksleivių atei
tininkų stovykla netoli Cleveland’o.
Mūsų kuopos nariai šią žinią sutiko
su džiaugsmu ir jau planuoja važiuoti.
Baltimore’s ateitininkai norėtų,
kad P. MAS Centro Valdybos atstovai
dažniau apsilankytų ir savo patari
mais padėtų geriau tarpti ateitininkiškam medžiui J.A.V.

Brocktono ateitininkų tautinių šokių

grupė. Iš kairės į dešinę: V. Janonis.
B. Gutauskaitė, A. Bartkiūtė, A. Su

žiedėlis, A. Keblinskas, S. Daniusevičiūtė ir V. Sužiedėlis.
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M.A.S. IR S.A.S. CENTRO VALDYBŲ
VOKIETIJOJE
PRANEŠIMAI

1. Moksleiviai ir studentai at-kai
nuoširdžiai dėkoja sesėms ir broliams
at-kams Amerikoje už materialinę ir
dvasinę paramą.
2. Visi gautieji stipendijoms blan
kai yra persiunčiami su atitinkama
rekomendacija Mr. Kirchner įstaigai.
Atsiradus kokiems pasikeitimams vi
suomet pranešime “Ateityje”, nes i
privačius laiškus nespėjame atsakyti.
Jei kas turėtų ypatingų pageidavi
mų, privalo kreiptis tiesiog j Mr.
Kirchner įstaigą Muenchene, nurody
dami, kada ir per kokią organizaciją
ar asmenį blankai buvo pasiųsti.
Visi moksleiviai ir studentai, kurie
yra užvedę bylas stipendijos reikalais,
pakeitę gyvenamąją vietą tuojau pra
neša savo adresą atitinkamoms Cent
ro Valdyboms.
Moksleiviai: A. Razma, (19) Tue
bingen, Reutlinger str 12. Germany.
Studentai: Z. Brinkis, (13) Tuebin
gen, Ulrich str. 18. Germany.
Kitu atveju gali nukentėti stipendi
jų reikalai.
Suinteresuoti dar gali užpildyti
blankus stipendijoms JAV gauti.
M.A.S. ir S.A.S. C.V.
Vokietijoje

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

1) Esant dideliam pareikalavimui
pirmųjų šių metų “Ateities” numerių,
administracija jau pritrūko 1-ojo (13)
numerio. Visi platintojai, turį dar at
liekamų to numerio egzempliorių,
prašome skubiai grąžinti juos admi
nistracijai.
2) Del įvairių priežasčių, daugiau
sia dėl prisiųstų neišskaitomų adresų,
kai kurie “Ateities” prenumeratoriai
negavo vieno ar kito “Ateities” nu
merio. Pasitaiko, kad pasiųstas esąs
nesuranda adresato ir grįžta atgal.
Ateityje panašiems atvejams išvengti,
visi, negavę vieno kurio š. m. žurna
lo numerio, prašomi pranešti savo
tikslius adresus, drauge pažymint,
kurio numerio negavo.
3) Visi prenumeratoriai, kurie dar
nėra apmokėję žurnalo prenumeratos,
prašomi galimai greičiau tai atlikti.
“Ateities” administracija

• “ATEITIES” GARBĖS
PRENUMERATORIAI

Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y.,
Dr. L. Prūsas, Brooklyn, N. Y., Kun.
P. Patlaba, Čikaga, III., Kun. Pr. Bastakys, Newark, N. J., Kun. P. Juras,
Boston, Mass., Kun. Dr. V. Endriūnas,
New Rochele, N. Y., A. Pargauskas,
Čikaga, III., Kun. Dr. J. Prunskis, Či
kaga, UI., S. Mažionytė, Plattsburg,
N. Y„ D. Treigytė, Toronto, Ont., Kun.
Slavinas, War, W. Virg., Kun. Karalevičius, Bayonne, Kun. Dr. Geisčiūnas,
Great Falls, St. Ranchinas, Čikaga,
III., Prof. dr. Pr. Padalskis, Detroit,
Mich., Otonas Vaitkevičius, Čikago,
III., Kun. J. Znotinas, Cambridge,
Mass., Kun. V. Cukuras, Columbia,
Ohio, Kun. A. Sabaliauskas, Venecuela. Dr. V. Šmulkštys, Waterbury,
Conn., Birutė Baranauskaitė, Venecuela, Dr. A. Kairys, Čikaga, III.

ATEITININKU SĄJUNGOS AME
RIKOJE SUVAŽIAVIMAS

Centro Valdybos nutarimu, Lietu
vių Katalikų Ateitininkų Sąjungos Amerikoje metinis suvažiavimas įvyks
š. m. rugsėjo 30 d. — spalių 1 d.
Pittsburgh, Pa.
Rugsėjo 30 d. vakare įvyks suva
žiavimo programos paruošimo komi
sijų posėdžiai, o pats suvažiavimas
bus pardėtas spalių 1 d. sekmadie
nį, 8 vai. ryte šv. Mišiomis. Suvažia
vime bus paminėta Ateitininkų 40
metų sukaktis.

Visos ateitininkų kuopos (sendrau
gių, studentų ir moksleivių) prašo
mos jau dabar sielotis šio suvažiavi
mo pasisekimu, kurs užtikrintas, jei
visos kuopos ne tik atsių; savo atsto
vus, bet ir aprūpins juos kūrybiniais
veiklos plėtimo sumanymais.
Visiems atstovams, kurie tik to no
rės, Pittsburgh’o ateitininkų kuopa
mėgins gauti pas savo bičiulius nak
vynes. Apie tai praneština Rengimo
Komisijos sekretoriui A. Kasiulaičiui,
2211 Sarah Street, Pitttsburgh, Pa.

Visi ateitininkų suvažiavimo daly
viai kviečiami rugsėjo mėn. 30 d.
(nuo ryto) dalyvauti A. L. K. Federa
cijos Kongreso posėdžiuose.
Kun. Pranas M. Juras,

Dvasios Vadas
Prel. Jonas Balkūnas,

MUENCHENAS

Gegužės 18 d. Muenchene buvo su
šauktas bendras visų ateitininkų (iš
skyrus jaun. moksleivius) susirinki
mas - pobūvis, į kurį atsilankė dideli
jaunimo mylėtojai: prof. kun. Mane
lis ir kan.
Steponaitis. Pasirodo
Muenchene dar esama apie 40 atei
tininkų.
J.
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Fondo Globėjas
Juozas B. Laučka,

Pirmininkas
Dr. Kazys Ambrozaitis,

Vice-pirmininkas
Pranas Naujokaitis,

Sekretorius
Dr. Zenonas Prūsas,

Iždininkas.

“PIUTIS DIDELĖ, DARBINNKU
MAŽA”.

Vatikano radijas skelbia, kad jau
nuoliai, kurie nori būti kunigais, te
sikreipia į švento Kazimiero Kole
giją. Kolegija sudarys sąlygas studi
joms. Kolegijos rektoriaus antrašas:
REV. DR. L. TULABA
Collegio Lituano
Via Casalmonferrato 20.
Roma — Italia.
STUDENTU DĖMESIUI,

Pasaulio Studentų Ateitininkų S-gos
Centro Valdybą šiuo metu sudaro: Dr.
P. Kisielius—pirm., Dr. Br. Valatka,
J. Tumasonytė ir Pr. Cinkus. Centro
Valdyba yra kontakte su Pax Romana
ir kitomis tarptautinėmis studentų
organizacijomis. Studijų reikalais ir
dėl ryšio su kitų kraštų katalikų stu
dentų organizacijomis, studentai at-kai
ir jų vienetai palaiko ryšį su PSAS
Centro Valdyba.
Studentai at-kai, gyvenantieji JAV,
Kanadoje, Australijoje tiek pavieniai,
tiek kuopomis, prašomi pinigine pa
rama padėti savo draugams, studijuo
jantiems Europoje.
Taip pat visus bet kuriame konti
nente gyvenančius studijuojančius ar
nestudijuojančius stud, at-kus, MAS
narius abiturientus, o taip pat ir visas
veikiančias stud, at-kų draugoves ar
jaunimo sekcijas, dar neužsiregistra
vusias Studentų Ateitininkų S-gos
Centro Valdyboje, prašome neatidė
liojant tai padaryti, prisiunčiant savo
adresą.
SAS CV sekretoriato adresas: Pr.
Cinkus, 1583 Hayes St., Gary, Ind.,
USA.
SAS CENTRO VALDYBA
ATSIUSTA PAMINĖTI

LAIKAS, Argentinos lietuvių laik
raštis, Nr. 7(2, 8(24). Vyr. Redakto
rius Dr. Pį Brazys. Prenumerata me
tams $2. Redakcijos ir administraci
jos adresas: Mendoza 2280, Avellane
da, Buenos Aires, Argentina.

TĖVŲ KELIAS, mėnesinis katali
kiškas leidinys, Nr. 1,2,3,4,5,6. Ats. re
daktorius kun. A. Sabaliauskas, re
daktorius Juozas Kukanausa. Atskiro
nr. kaina 1 bolinaras. Leidžiamas Ca
racas, Venecueloje. įdomus ir turi
ningas Venecuelos lietuvių laikraštis.
Bendradarbiauja Stasys Yla, kun. Ka
zimieras Patalavičius, prof. K. Pakš
tas, T. P. Daugintis, S. J. ir kt.
DE FRATRIBUS MINORIBUS IN
LITUANIA (1245-1517), Pars I, Romae 1950. Parašė Tėv. Viktoras Gi
džiūnas OFM, 98 psl.
Kotryna Grigaitytė, PASLAPTIS,
lyrika. Išleido Venta 1950 m. 76 psl.
Tiražas 800 egz. Kaina 3 DN.

LAIŠKAI LIETUVIAMS,
Leidžia Tėvai Jėzuitai.

Nr. 4,5.
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MOKSLEIVI ATEITININKE
Būdamas svetimame krašte
Tu jauti kaip sunki vargų našta
Tave dvasiniai pamaži gniuždo.
Tu nerandi įprastos jaunimo ap
linkos, pasigendi skambios dainos
ar uždegančių žodžių, raginančių
ištverti sunkiame idealų kelyje.
Sakyk, argi nenorėtum atsi
gaivinti ateitininkiškų sąskry
džių dvasia ir pasisemti savo
tremtinio kelionei jėgų?
Todėl Pasaulio Moksleivių
Ateitininkų S-gos Centro Valdy
ba rengia JAV ir Kanados moks
leiviams ateitininkams

Stovyklą
kuri įvyks šių metų rugpiūčio
29 — rugsėjo 5 dienomis, netoli

9

Clevelando. Patogi vieta visiems
suvažiuoti, graži stovyklos vieta,
15 mylių už miesto tikrai atgai
vins pavargusius miestų triukš
me ir dulkėse. Puiki lietuviška
virtuvė teiks kūno jėgas, o įdomi
programa ir svarbios paskaitos
— atgaivins nuvargusias sielas.
Moksleiviai atostogų metu tau
pykite pinigus kelionei, kuri au
tobusais visai nedaug tekainuoja!
Informacijų reikalu kreipkitės
į Pasaulio MAS Centro Valdybą
šiuo adresu: J. Baužinskas. 21
Bridge St., Brooklyn 1, N.Y.,
USA.
PASAULIO MOKSLEIVIŲ
ATEITININKŲ SĄJUNGOS
CENTRO VALDYBA

“ATEITIES” KONKURSAS
PRATĘSIAMAS
Daugeliui jaunųjų skaitytojų,
ypač iš tolimesnių kontinentų
pageidaujant, “Ateities” jaunųjų
eilėraščio ir apysakaitės konkur
sas, turėjęs užsibaigti š. m. liepos
1 dieną, nukeliamas į š. m. spa
lių mėn. 1 dieną. I jury komisiją
pakviesti: A. Gražiūnas, L. Žit
kevičius ir Aldona Baužinskaitė.
Laimėjusiems skiriamos vertin
gos dovanos.
“Ateities” Redakcija
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