Trečiasis L. K. Mokslininkų ir Mokslo
Mėgėjų Suvažiavimas
Aleksandras Lėvanas

Katalikų mokslinės veiklos promotorė Lietuvoje, L. Katalikų Mokslo
Akademija, 1939 m. vasario 20—21 d. sušaukė Trečiąjį L. K. Moksli
ninkų ir Mokslo Mėgėjų Suvažiavimą. Jo posėdžiai vyko Kaune, Vytau
to Didžiojo Universiteto rūmuose. Suvažiavimo pilnaties posėdžiuose
dalyvavo per 500 dalyvių (antrajame suvažiavime, 1936 m., apie 550;
pirmajame, 1933 m., apie 300). Sekcijose dirbo pasiskirstę šitokiu būdu:
Dalyvavo
Sekcija
Vyrų

Tarp
jų
dvasininkų

Iš viso
Moterų

9
9

3
5
71
21
4
—
4
13

30
36
119
50
18
16
36
60

76

121

365

Teologijos
Psichol.-Filosofijos . .
Pedagogikos ......................
Kalbos-literatūros . . .
Istorijos ............................
Teisės ...............................
Soc.-ekon. mokslų . . .
Gamtos .............................

27
31
48
29
14
16
32
47

19
17
16
3
3

Iš viso. . .

244

Pirmoji diena
Vasario mėn. 20 d., pirmadienis
A. ATIDAROMASIS PILNATIES POSĖDIS
Artėjant suvažiavimo atidarymo metui, 9 val. 30 min., didžiojoje
VDU salėje suvažiavimo dalyviai jau nebetilpo. Pačioje pradžioje Tarp
diecezinės Kunigų Seminarijos choras, diriguojamas muziko K. Kavecko,
gražiai sugiedojo J. Gruodžio „Tėve mūsų“ ir I. Mittererio „Tui sunt coe
li“. Salėje viešpatavo jauki, rimta nuotaika. Tribūnoje pasirodė Suva-
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žiavimo Organizacinio Komiteto Pirmininkas, Prof. Dr. J. Eretas, ir pa
sakė atidaromąją kalbą:
Jūsų Ekscelencijos,
Jūsų Magnificencijos,
Didžiai Gerbiamoji Dvasininkija,
Didžiai Gerbiamosios Ponios ir Panelės,
Didžiai Gerbiamieji Ponai ir
Brangūs Studentai!
Kaip
Organizacinio
Komiteto
Pirmininkas
ir
Akademijos
Valdy
bos pavestas turiu laimę atidaryti šį Suvažiavimą.
Siekdama prisidėti prie spartesnės mūsų intelektualinės kultūros
išugdymo, L. K. Mokslo Akademija prieš septynetą metų nutarė ruošti
mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimus. Pirmasis, įvykęs 1933 m.,
siekė suburti lig šiol išsisklaidžiusius mokslo kūrėjus ir bičiulius, o
antrasis, įvykęs 1936 m., turėjo tikslą jau labiau suglaustom jėgom pa
kedenti vieną problemą, būtent — visur pasireiškiančią dvasios krizę.
Pasiektų rezultatų skatinama ir mūsų intelektualinių sluoksnių pri
tariama, Akademija pasiryžusi ir toliau tęsti šitą darbą. Tam tikslui
ji mus vėl suvadino. Kviesdama ji turėjo intenciją trečiuoju suvažia
vimu iš savo pusės kiek reikšmingiau atžymėti du jubiliejus, būtent —
tą momentą, kada prieš 550 metų mūsų šalyje užtekėjo nauja šviesa,
toji šviesa, kuri yra „Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“. Per šį laiką mūsų
tiesos ieškotojai ir skelbėjai, šioje šviesoje darbuodamiesi, tiek yra lai
mėję, kad kupini dėkingumo jie atvyko pareikšti jai savo meilę.
Prieš 20 metų jos apveizdinga ranka tautai sugrąžino laisvę ir
valstybę, tuo sudarydama tiesos ieškojimui ir skelbimui lig tol netu
rėtas sąlygas. Dabar tauta galėjo šalia bažnytinių institucijų, per šimt
mečius nešusių tiesos vėliavą, sukurti aibę pasaulinių, kurios mokslui
atidengė naujų galimybių.
Suprantama, kad mokslo pasaulis tokių sukakčių negirdomis pra
leisti negalėjo. Mūsų Akademija savo ruožtu joms paminėti skiria šį
trečiąjį L. K. Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų Suvažiavimą: jo darbai pa
dės arčiau savo krašto istoriją pažinti.
Čia turėtų ryškėti mūsų tautos kultūros raida, paaiškėti, kaip ji įsu
ko ir vis tvirčiau žengia visuotinai reikšmingosios kultūros keliu, kur
lygioje aukštumoje su kitomis krikščioniškomis sesėmis išsirikiuoja į
pasaulinės kultūros frontą. Tai tokia yra intencija mūsų centrinės pa
skaitos, kurią netrukus išgirsime. Iš jos paaiškės, kaip turime kultū
riškai apsiginkluoti, kad vis tobuliau derintumės su savo pašaukimu.
Nors įvairūs darbo objektai sekcijose ir skirsis pagal specialybes,
tačiau, be minėtojo bendrojo tikslo, juos jungia visus darbus vainikuojąs
tiesos ieškojimas, nes visur ieškome tik vieno — skirtingai aprėdytos
tiesos.
Taip, tiesos pažinimas yra tikrasis mūsų uždavinys. Spindėdama
amžinybės spinduliais, ji galingai mus traukia. Dar 16 amžiuje buvo
sakoma: „Vynas stiprus, karalius stipresnis, moteris dar stipresnė, bet
visų stipriausia yr. tiesa“. Teisingai pasakyta. Taip buvo praeityje,
taip yra šiandien. Nerasi kultūringos tautos, kuri tiesai nepasiaukotų. Ar
atskleisi Šventąjį raštą, ar užkalbinsi turguje kaimietį — visur tas pats
tiesos išaukštinimas ir tas pats kategoriškas tvirtinimas: „Didi yra tie
sa, ir ji nugalės!“
Tačiau, nepaisydami tokio tiesos garbinimo, žmonės dažnai atsimeta
nuo jos, nes jiems tiesa atrodo mažai pelninga, net nuostolinga, kliudanti
praturtėti ir daryti karjerą.
Bet ne vien tas daug ką nuo jos atstumia. Atstumia dar ir tas, kad
ne vienam vaidenasi iš viso ji esanti pavojinga. Tą vox populi visur atvi
rai patvirtina. Antai danas sako: „Tiesa neturi pastogės“, o anglas jam
pritaria sakydamas: „Tiesa turi gražų veidą, bet prastus drabužius“. Vo
kietis tvirtina, kad „tiesa turi mėlyną nugarą“, ir vengras skundžiasi,
kad „tam, kuris tiesą smuikuoja, ant pakaušio smuikas skeliamas“

A. LĖVANAS, III L. K. MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMAS

497

Deja, daug kas pakaušiu labiau susirūpinęs, nei savo garbe. Žiū
rėk, dar vakar abiem rankom tiesai prisiekęs, šiandien jau nuslysta į
kompromisus ir oportunizmą.
Bet ar tiesa nėra mūsų brangiausias turtas, vertas net didžiausios
aukos? Ar užmiršome Jėzaus Siracho paraginimą: „Gink tiesą iki
mirties!“?
Kadangi be jos nėra tikro gyvenimo, o tik vegetavimas, turime pa
galvoti: kam tarnaujame?
Koks kuklus šis mūsų suvažiavimas ir bebūtų, vis dėlto norėtų jis
būti tokia susikaupimo valandėlė, kuri galėtų duoti progos orientuotis
tiesoje, be kurios mūsų buitis yra beprasmė ir visa veikla — klaikus
nesusipratimas.
Ta intencija ir atidarau trečiąjį Lietuvių Katalikų Mokslininkų ir
Mokslo Mėgėjų Suvažiavimą.

Po to į suvažiavimo garbės prezidiumą buvo pakviesti: J. E. Panevė
žio Vyskupas K. Paltarokas, J. E. Telšių Vyskupas J. Staugaitis, J. E.
Vyskupas Pr. Būčys MIC, J. E. Kaišiadorių Vyskupas J. Kukta, J. E.
Vilkaviškio Vyskupas-Koadjutorius M. Reinys, J. E. Vyskupas T. Matu
lionis, Apaštališkasis Vizitatorius Lietuvai Tėvas Pelletier OP, J. Mgn.
VDU Prorektorius Prof. Pr. Jodelė ir Prorektorius Prof. Blažys, Jo
Prakilnybė VDU Teologijos-Filosofijos Fakulteto Dekanas Prof. Dr.
P. Malakauskis, buv. Respublikos Prezidentas A. Stulginskis, vilniečiai —
Mons. Dr. A. Viskanta ir Kun. K. Čibiras, Švietimo Ministerijos atstovas
ponas Soblys ir ponia Maceinienė.
Į darbo prezidiumą buvo pakviesti: Prof. B. Vitkus, Kun. Doc. Dr. V.
Padolskis, Vyr. Asist. Dr. J. Pankauskas.
Į sekretoriatą pakviestas Kun. Doc. Dr. A. Lėvanas.
Prezidiumams užėmus savo vietas, darbo prezidiumo pirm., Kun. Doc.
Dr. V. Padolskis, suvažiavimui pasiūlė priimti šį reguliaminą:
1.

Suvažiavimas tvarkomas šio reguliamino, kuris privalomas tiek pil
naties, tiek sekcijų posėdžiuose.
2. Reguliamino vykdymu rūpinasi suvažiavimo (sekcijos) darbo prezi
diumas.
3. Dalyviai gauna žodį šio reguliamino ribose.
4. Tuo pačiu klausimu dalyviai gali kalbėti ne daugiau, kaip du kartu.
Balsas duodamas įsirašiusiems prezidiume iš eilės. Paskutinis žo
dis priklauso, prelegentui.
Pastebėjimas:
faktinėms
pataisoms,
pastaboms
dėl
tvarkos asmens klausimu ir nepaprastiems pranešimams balsas
duodamas be eilės.
5. Kalbama iš paskirtos vietos.
Pastebėjimas:
Prezidiumui
leidus,
galima
kalbėti
ir
iš
savo vietos.
6. Kalbėtojai žodžio prašo raštu. Suvažiavimo nutarimu kalbėtojų eilė
gali būti uždaryta ir kalbėjimo laikas apribotas.
7. Pirmininkas turi teisę daryti pastabų kalbėtojui, jei šis: a) nesilai
ko nustatytos tvarkos, b) kalba ne į temą ir kartoja pasakytas min
tis, c) savo kalba ką nors įžeidžia.
8. Garbės prezidiumo nariai gali sveikinti žodžiu, kiti sveikina raštu.
9. Suvažiavimui vadovauja ir atstovauja darbo prezidiumas. Be dar
bo prezidiumo, tikslesniam suvažiavimo darbų tvarkymui, gali būti
renkamos komisijos.
10. Prezidiumas ir komisijos veikia tik suvažiavimo sesijos metu.
32. Suvažiavimo darbai III

498

A. LĖVANAS, III L. K. MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMAS

11. Visi reikalai, kurie priklauso išrinktųjų komisijų kompetencijai, bet
jose neapsvarstyti, suvažiavimo pilnaties posėdyje nenagrinėjami.
12. Visi sumanymai, rezoliucijos ir pasiūlymai paduodami raštu.
13. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsuoti gali visi,
kurie turi suvažiavimo programą.
14. Paskaitų ilgumas 45 min.; pranešimo — 20 min. Paskaitai prailginti
reikalingas suvažiavimo (sekcijos) sutikimas.

Reguliaminą suvažiavimas priėmė be pakeitimų.

A. A. POPIEŽIAUS PIJAUS XI PAGERBIMAS
Vos prieš dešimtį dienų mirusiam Popiežiui PIJUI XI pagerbti Su
važiavimo Organizacinis Komitetas programoje įdėjo specialų punktą.
Šito epochinės reikšmės Popiežiaus asmenybę ir darbus gražiai ir išsa
miai nušvietė J. E. Vysk. M. R e i n y s . Tas Ekscelencijos pranešimas
yra atspausdintas šiame Suvažiavimo Darbų tome, 3—9 psl.
SVEIKINIMAI
Iš sveikinusių žodžiu pirmas kalbėjo J. E. Vysk. J; S t a u g a i t i s ,
viso Lietuvos Episkopato vardu:
Mums, katalikams, atsimintina, — kalbėjo Ganytojas, — kad nepri
klausomybė yra ypatinga Dievo dovana. Iki po Didžiojo karo mūsų kraš
to moksle viešpatavo materializmas, kuris iš esmės yra priešingas krikš
čionybei. Jis palietė taip pat kai kurias triūsų gyvenimo sritis. Prieš Di
dįjį karą katalikybė, kaip mokslas, buvo daugiau kunigų seminarijose
ir Dvasinėje Akademijoje. Šiandie mūsų gyvenimas daugiau sunormalė
jo, mokslas su religija gražiai sutaria. Tad linkiu, kad Lietuvos kata
likų kuriamas mokslas prilygtų tiems laimėjimams, kuriuos jis turi
užsieny.

Kultūros Departamento Direktorius p. S o b l y s suvažiavimą pa
sveikino pono Švietimo Ministerio Prof. J. Tonkūno vardu. Be to, savo
vardu ponas Direktorius palinkėjo sėkmingai atlikti visus suvažiavimo
užsibrėžtuosius uždavinius.
Magn. Prorektorius Prof. B l a ž y s suvažiavimui nuoširdžiai palin
kėjo, kad jo darbai — tarnauti tiesai ir plėsti žinijos ribas pagal pasi
rinktąjį šūkį „Dilatentur spatia veritatis“ —būtų ko sėkmingiausiai at
likti.
Audringų aplodismentų išvilioti, suvažiavimą sveikino taip pat ir vil
niečių atstovai. Mons. Dr. A. V i s k a n t a Vilniaus lietuvių katalikų vi
suomenės ir organizacijų vardu suvažiavimui palinkėjo geriausio pasi
sekimo darbuose. Kun. V. Č i b i r a s , suvažiavimą sveikindamas, paste
bėjo, kad:
Mes, vilniečiai, tuo tarpu mokslu užsiimti dar negalime: nėra nei
laiko, nei žmonių. Tačiau ir mes mokslu užsiimti norim, ir patys to sau
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linkim. Be to, sveikindamas
tiesa pasiektų ir Vilniaus kraštą.

šį

suvažiavimą

linkiu,
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kad

jo

išlukštenta

J. E. Vysk. M. R e i n y s sveikino Katalikų Universiteto Vadovybės
vardu:
Dėl tam tikrų aplinkybių, — kalbėjo Ganytojas, — Katalikų Univer
sitetas ligi šiol vis dar negali veikti. Tačiau juo rūpinamasi, rengiami
žmonės,
didinama
biblioteka.
Katalikų
Universiteto
Vadovybė
labai
džiaugiasi šiuo suvažiavimu ir kartu dėkoja L. Katalikų Mokslo Aka
demijai už jo sušaukimą. Šia proga linkiu, kad kalbamoji Akademija
mūsų visuomenės būtų dar daugiau respektuojama ir remiama.

Pagaliau suvažiavimą žodžiu sveikino Vyriausias Ateitininkų Vadas,
Prof. Dr. K. P a k š t a s , pažymėdamas, kad:
Jei tautos laimėjimai nėra paremti dvasiniais lobiais, jie daugiau
yra
pavojingi,
kaip
naudingi.
Ateitininkijos
jaunieji
legionai
tautai
duoda dvasinių gėrybių ir labai stambų indėlį įdeda į Lietuvos mokslo
lobyną. Tad linkiu, kad šis suvažiavimas visų pastangomis pasiektų
didelių rezultatų mūsų mokslo srityje.

Iš raštu sveikinusiųjų buvo:
J. E. Kauno Arkivyskupo ir Metropolito J. S k v i r e c k o telegrama:
Trečiąjį
Lietuvių
Katalikų
Mokslininkų
suvažiavimą
nuoširdžiai
sveikinu. Linkiu geriausio pasisekimo darbuose. Dievas telaimina vi
sus suvažiavimo dalyvius.

J. E. Vilkaviškio Vyskupo A. K a r o s o laiškas:
Už malonų pakvietimą į III Lietuvių Katalikų Mokslininkų Suva
žiavimą nuoširdžiai dėkoju. Suvažiavimo gi dalyviams ir pačiai Liet.
Kat. Mokslo Akademijai iš širdies linkiu sėkmingai varyti kat. mokslo
vagą.

J. E. Arkivyskupo Pr. K a r e v i č i a u s MIC laiškas:
Gerbiamąjį Lietuvių Katalikų Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų Su
važiavimą prašau priimti mano nuoširdų sveikinimą ir linkėjimą ge
riausio pasisekimo.
Gausios Dievo palaimos linkiu Gerbiamiems Prelegentams, ypač
Teologams, kad savo paskaitose mūsų šviesiajai visuomenei suteiktų
ne tik iš praeities, bet ir iš dabarties įdomių ir naudingų žinių, kad iš
keltų ir moksliškai nušviestų šių dienų gyvęnimiškus klausimus.

Lietuvos Kariuomenės Vado, Generolo St. R a š t i k i o , telegrama:
Širdingai dėkoju už atsiųstą malonų kvietimą. Negalėdamas as
meniškai dalyvauti, sveikinu Poną Profesorių1 ir visus suvažiavimo da
lyvius, linkėdamas geriausios kloties visuose Tamstų garbinguose dar
buose ir sumanymuose.

Pono Užsienių Reikalų Ministerio U r b š i o raštas:
Patvirtindamas Jūsų šio mėn. 18 d. laiško gavimą, širdingai dėkoju
už malonų kvietimą dalyvauti Lietuvių Katalikų Mokslininkų ir Mokslo
Mėgėjų Suvažiavime.
1

Prof. Št. Šalkauskį, L. K. Mokslo Akademijos pirmininką.
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Labai apgailestauju, dėl kitų darbų negalėjęs tuo Jūsų pakvietimu
pasinaudoti.
Linkiu Jūsų organizuojamam suvažiavimui vaisingo darbo mūsų
tautos ir valstybės gerovei.

Seimo Pirmininko Inž. K. Š a k e n i o raštas:
Negalėdamas
patsai
dalyvauti
3-jame
Lietuvių
Katalikų
Moksli
ninkų ir Mokslo Mėgėjų Suvažiavimo atidaryme, siunčiu savo nuošir
džius sveikinimus suvažiavimui, linkėdamas sėkmingos kloties jo dar
buose, plečiant ir populiarinant mūsų visuomenėje mokslą ir sprendžiant
nusibrėžtus mokslo klausimus.

Prekybos Instituto Rektoriaus E. G a l v a n a u s k o raštas:
Apgailestaudamas
negalėsiąs
dėl
neatidėliotinų
darbų
dalyvauti
III Lietuvos Katalikų Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų Suvažiavime, svei
kinu ir linkiu geriausios kloties Lietuvos Katalikų Mokslo Akademijai,
pasiėmusiai taip gyvybiškai svarbų Lietuvai darbą, keliant mokslą ir
ugdant lietuvį mokslininką.

Be to, sveikinimus dar atsiuntė: Prof. M. Niedermannas iš Šveicarijos,
Lietuvių Rašytojų Draugija, Katalikų Veikimo Centro Vyr. Valdyba, Šv.
Kazimiero Draugija, Lietuvos Šv. Kazimiero Seserų Kongregacija, Krakių
Šv. Kotrynos seserys, L. K. Blaivybės Draugija.
Dar buvo sveikinimo laiškų taip pat ir iš kitų pavienių asmenų. Po
sveikinimų padaryta 10 min. pertrauka.

PASKAITA
Po pertraukos suvažiavimas atidžiai išklausė didelio aktualumo Lie
tuvos kultūriniam, tautiniam ir religiniam gyvenimui Prof. Dr. St. Š a l 
k a u s k i o paskaitos, tema „Kultūrinio Lietuvių Tautos apsiginklavimo
problema ir katolicizmas“ (žr. 13 psl.). Čia didysis mūsų tautos moksli
ninkas pagrindinę suvažiavimo mintį susiejo su katolicizmu.
Po paskaitos Ats. Gen. Galvydis-Bikauskas Gerb. Prelegentą paklau
sė: 1) kaip reikėtų suprasti asmens laisvę, 2) ar gali būti vertybė didesnė
už Dievo garbę, 3) ar mūsų krašto dechristianicazija eina daugiau iš prie
šų, ar iš savųjų.
Gerb. Prelegentas į tai atsakė, jog 1) katalikai niekados nesutiks, kad
asmuo būtų taip negerbiamas, kaip dabar civilizuotoje barbarijoje. Iš
antros pusės, katalikai nepataikauja ir sauvaliavimams. Visa tai konkre
tizuoti būtų jau platesnis ir už temos ribų išeinąs dalykas. 2) Asmens
vertės teigimas nekliudo pripažinti garbę taip pat ir Aukščiausiai Verty
bei — Dievui. 3) Dechristianizacija paprastai kyla iš katalikybės priešų.
Tačiau neatsargiai kalbantieji katalikai tą dechristianizaciją gali dar pa
didinti.
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B. SEKCIJŲ POSĖDŽIAI
Po pietų, 16 val.,—VDU rūmuose suvažiavimo dalyviai susirinko į
sekcijų posėdžius. Kaip jau pradžioje minėjome, šiame suvažiavime po
sėdžiavo aštuonios sekcijos, būtent: teologijos, psichologijos-filosofijos,
pedagogikos, kalbos ir literatūros, istorijos, teisės, socialinių ir ekonominių
mokslų ir gamtos sekcijos.
1. Teologijos sekcija
Posėdį atidarė Telšių Kunigų Seminarijos Rektorius Prel. V. B o r i
s e v i č i u s (Telšiai). Į posėdžio prezidiumą buvo išrinkti: Prel. V. Bo
risevičius (pirm.) ir Vilkaviškio Kunigų Seminarijos Profesorius L. Tu
laba (sekr.).
Pirmąją paskaitą skaitė Lietuvos Marijonų Provincijolas Kun. Dr. V.
V a i š n o r a , tema „Kataliko kunigo veikla kovoje su rusifikacija prieš
kariniu metu“. Prelegentas, remdamasis oficialiais anų laikų rusų val
džios dokumetais, atvaizdavo lietuvių katalikų kunigų veiklą kovoje su
caro pastangomis surusinti Lietuvą per spaudą, Bažnyčią ir mokyklas. Ta
kova iš kunigijos pareikalavo daug aukų. Nuo 1864 m. beveik kiekvienas
kunigas buvo baustas už lietuviškąją veiklą (žr. 29 psl.).
Diskusijose dalyvavo Kun. Doc. Dr. Pr. Venckus, Vyr. Asist. Kun. St.
Yla ir Kun. Doc. Dr. V. Padolskis. Į padarytas pastabas prelegentas at
sakė. Apskritai, posėdis konstatavo, kad Gerb. Prelegento iškeltasis klau
simas ir surinktoji medžiaga yra gana aktuali, ir todėl pageidavo, kad ta
tema būtų parašyta išsami monografija.
Antrąją paskaitą skaitė Prel. V. B o r i s e v i č i u s (Telšiai), tema
„Dorovinis elementas Vyskupo Valančiaus kūriniuose ir veikloje“. Gerb.
Prelegentas čia nagrinėjo Vysk. Valančiaus veiklą ir kūrinius, kiek jie
liečia ar kiek juose pasireiškia įvairios teologinės ir moralinės dorybės.
Studija buvo gana plati. Dėl to Gerb. Prelegentas paskaitė tik pirmąją
jos dalį, būtent, apie teologines ir religines dorybes (žr. 51 psl.).
Po paskaitos buvo gyvos diskusijos. Jose dalyvavo Kun. Dr. P. Ma
nelis, Dr. K. Ruginis, J. E. Vysk. P. Būčys MIC, Kun. St. Yla, Dr. V.
Raulinaitis. Oponentų buvo pabrėžta, kad, atsižvelgiant į gyvenamą re
liginės krizės metą, daugiau tektų atsižvelgti ne į tai, ko Vysk. Valan
čius mokė, bet į tai, kaip jis mokė, t. y. į jo dorinimo metodą.
Trečiąją paskaitą skaitė Kun. Doc. Dr. V. P a d o l s k i s (Vilkaviš
kis), tema „Vyskupas A. Baranauskas ir Šventasis raštas lietuvių kalba“.
Smulkiai nupasakojęs ŠV. rašto vertimų į lietuvių kalbą raidą iki Vysk.
A. Baranausko laikų, Gerb. Prelegentas sustojo ties tomis aplinkybėmis,
kurios paskatino Seinų Vyskupą A. Baranauską versti Šv. raštą į lietu
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vių kalbą. Buvo apibūdintas pats vertėjas ir kritiškai įvertintas jo ver
timas, kurio, dar nebaigto, rankraštis dabar yra VDU bibliotekoje (žr.
84 psl.).
Diskusijose dalyvavo Lekt. A. Ašmantas, Kun. L. Tulaba, Kun. Dr.
V. Vaišnora MIC, Kun. J. Paukštys SJ, Prel. V. Borisevičius, Kun.
Dr. M. Ražaitis ir kt. Buvo iškeltos kai kurios Šv. rašto vertimus į lie
tuvių kalbą liečiančios kalbinės problemos, Šv. rašto propaganda žmo
nėse, trūkumas lietuviškos biblinės literatūros.

REZOLIUCIJOS:
L. K. Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų IlI-me Suvažiavime Teologų
Sekcija, išklausiusi jos prelegentų skaitytąsias paskaitas, nutarė:
1. Pavesti Kun. Dr. J. Vaišnorai MIC parašyti monografiją „Ku
nigų kova su rusifikacija“.
2. Parašyti platesnę studiją apie lietuviškus Šv. rašto vertimus.
3. Ypatingu būdu susirūpinti Šv. rašto studijomis, jo propaganda
žmonėse, Šv. rašto lietuviškos literatūros paruošimu, rašant atskiroms
Šv. rašto knygoms bei klausimams tinkamus komentarus.

Į Teologijos Sekcijos Vadovybę prie L. Katalikų Mokslo Akademi
jos išrinkti: 1) Kun. Dr. V. Vaišnora MIC, Kaunas, 2) Kun. Doc. Dr.
P. Venckus, Kaunas, 3) Kun. Doc. Dr. V. Podolskįs, Vilkaviškis, 4) Kun.
Vyr. Asist. St. Yla, Kaunas, 5) Kun. Prof. L. Tulaba, Vilkaviškis.
2. Psichologijos-Filosofijos sekcija
Posėdį atidarė Dr. Pr. M a n t v y d a s . Į prezidiumą pakvietė Mokyt.
Br. Stočkų (pirm.) ir J. Girnių (sekr.).
Pirmą paskaitą skaitė J. E. Vysk. M. Reinys, tema „Rasė ir psichika“
(žr. 101 psl.). Diskusijose dalyvavo Kun. Dr. J. Packevičius MIC ir Vyr.
Asist. Dr. J. Pankauskas.
Antrą paskaitą skaitė Prel. Prof. Dr. Pr. Kuraitis, tema „Tauta
ir jos filosofija (žr. 112 psl.). Diskusijose Dr. K. Ruginis, Dr. Pr. Mant
vydas. Kun. Dr. V. Brizgys kėlė filosofijos supopuliarinimo ir ja plačių
jų inteligentijos masių suįdominimo reikalą. J. E. Vysk. M. Reinys ak
centavo tomistinės filosofijos savarankiškumo klausimą.
Pagaliau trečiąją paskaitą skaitė J. G i r n i u s , tema „Egzistencia
linė filosofija ir ateities filosofavimo rūpesčiai“ (žr. 142 psl.). Diskusijose
dalyvavo Prel. Dr. Pr. Kuraitis — akcentavo egzistencialinės filosofijos
laimėjimų panaudojimą, išeinant iš tomistinių nusistatymų, ir Pr. Bra
zys MIC — kalbėjo apie egzistencialinę filosofiją ir idealizmą.
Sumanymuose bei pranešimuose Dr. Pr. Mantvydas iškėlė dabartinės
filosofijos propedeutikos vidurinėse mokyklose programos reikalus: per
mažą jai skirtų valandų skaičių, trūkumą tinkamų vadovėlių ir kitus pa-
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našius trūkumus. Nutarta šį reikalą pavesti išstudijuoti nuolatinei Sek
cijos Vadovybei.
Toliau svarstytas Sekcijos vardo klausimas. J. E. Vysk. M. Reinys
laikėsi senojo „psichologijos-filosofijos“, o Prel. Prof. Dr. Pr. Kuraitis —
„filosofijos-psichologijos“ vardo. Galutinai išspręsti sekcijos vardą nutar
ta pavesti nuolatinei Sekcijos Vadovybei, susitarus su L. Katalikų Mokslo
Akademijos Vadovybe.
Į nuolatinę Sekcijos Vadovybę išrinkti: Dr. J. Pankauskas, Dr. Pr.
Mantvydas ir p. J. Girnius.

3. Pedagogikos sekcija
Posėdį atidarė Priv. Doc. Dr. A. M a c e i n a , kuris į prezidiumą pa
kvietė K. Baubą (pirm.) ir K. Balčiūnienę (sekr.).
Pirmąją paskaitą skaitė Vyr. Asist. I. M a l i n a u s k a s , tema „Lie
tuviškos pedagoginės sąmonės formavimasis“. Diskusijose dalyvavo Dr.
O. Norušytė, p. J. Mičiulis, p. V. Šalkauskis, p. K. Šapalas ir Kun. Dr.
J. Grigaitis.
Antrą paskaitą skaitė Priv. Doc. Dr. A. M a c e i n a , tema „Lietuviš
koji ateities mokykla“, arba, kaip Gerb. Prelegentas ją formulavo, „Lie
tuviškos ateities ugdymas“. Diskusijose dalyvavo J. Makutėnas, J. Mi
čiulis, J. Stočkus, P. Ladygienė, I. Malinauskas ir kt.
Trečioji paskaita buvo skaityta Dr. O. N o r u š y t ė s, tema „Šei
myninio auklėjimo organizavimas“ (žr. 169 psl.).
Ketvirtoji paskaita buvo skaityta Direkt. A. Šerkšno, tema „Šian
dieninė šviesuolių šeimos pedagogika“ (žr. 200 psl.). Diskusijose daly
vavo Kun. Dr. J. Grigaitis MIC, Mokyt. J. Eidukevičius, Dr. V. Kar
velienė, V. Valkauskas, Dr. J. Leimonas, Vyr. Asist. I. Malinauskas ir kt.
Po paskaitų bei diskusijų pedagogikos sekcijoje buvo priimtos se
kančios rezoliucijos:
Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų III Suvažiavimo Pedagogikos Sek
cija prašo L. Katalikų Mokslo Akademijos Valdybą:
1)
pradėti rūpintis organizuotu pedagoginės literatūros leidimu,
nes pedagoginis mūsų tautos lygis nėra įmanomas pakelti be savo
spausdinto žodžio paramos.
2) įsteigti nors ir kuklią premiją už išleistus pedagogikos mokslo
veikalus, kad tuo būdu būtų paskatintas pedagoginės literatūros kūri
mas. Jeigu L. Katalikų Mokslo Akademija dėl lėšų stokos tokios pre
mijos įsteigti negalėtų, tai Pedagogikos Sekcija šį prašymą kreipia į
Katalikų Universiteto Vadovybę.

Nuolatinė Pedagogikos Sekcijos Vadovybė palikta ta pati — būtent:
Vyr. Asist. I. Malinauskas, Dr. O. Norušytė ir Priv. Doc. Dr. A. Maceina.
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4. Kalbos ir literatūros sekcija
Posėdį atidarė Doc. Dr. A. S a l y s , pakviesdamas pirmininku Direk
torių P. Samulionį ir sekretoriumi E. Diringą.
Pirmą paskaitą skaitė p. A. V a i č i u l a i t i s , tema „Vidurinių am
žių poetas Machaut Lietuvoj“ (žr. 315 psl.), kurioje Gerb. Prelegentas
iškėlė 14 amžiaus pirmosios pusės prancūzų poeto riterio Guillaume de
Machaut keliones į Lietuvos kraštą Kryžiuočių Ordino karių eilėse.
Antrą paskaitą skaitė Lekt. A. A š m a n t a s , tema „Iš romantiš
kosios į mokslinę kalbotyrą Lietuvoje“ (žr. 219 psl.). Diskusijose daly
vavo Dr. A. Salys, Mokyt. P. Butėnas, Lekt. A. Laurinaitis, A. Vaičiulaitis.
Trečią paskaitą skaitė V. K u l b o k a s (Pasvalys), tema „Lietuviš
koji literatūros kritika ligi Didžiojo karo“ (žr. 243 psl.). Čia Gerb. Pre
legentas suminėjo iki Didžiojo karo pasirodžiusius literatūros kritikos
klausimais straipsnius mūsų perijodinėje spaudoje ir besidiferencijuojan
čias kryptis: psichologinę, estetinę bei visuomeninę sociologinę. Po
paskaitos Lekt. J. Ambrazevičius pabrėžė keletą paskaitos iškeltųjų
minčių.
Pagaliau ketvirtoji paskaita buvo skaityta Mokyt. P. B u t ė n o , te
ma „Jakštas stilistas“ (žr. 260 psl.). Gerb. Prelegentas nagrinėjo Jakšto
poezijos stilių, iškėlė jo kalbos aiškumą, tikslumą, taisyklingumą, jo žo
dyno archaizmus, barbarizmus, neologizmus, dialektizmus, pacitavo jų
pavyzdžių, išnagrinėjo jo poetinę semantiką.
Po paskaitos Doc. Dr. Jonas Grinius paklausė Gerb. Prelegentą, ar
iš Jakšto gausiai vartojamų sinoniminių veiksmažodžių negalima būtų ma
nyti jį buvus ekspresijonistu? Ar Jakštas sąmoningai vartojęs barbariz
mus ir archaizmus? P. Dambrauskas pastebėjo, kad Gerb. Prelegentas
pirma turėjo iškelti gero stiliaus reikalavimus, o paskui konstatuoti, ar
Jakštas juos atitiko. Gerb. Prelegentas į paklausimus atsakė teigdamas,
kad Jakštas dalį barbarizmų bei archaizmų bus naudojęs sąmoningai,
kitus — ne. Išvadų Prelegentas nė nenorėjęs daryti, nes jam terūpėję
duoti medžiagos, kuria pasiremdami kiti galėtų filosofuoti.
P. Raulinaitis siūlė būsimuose suvažiavimuose vengti apžvalginių
pranešimų, ir jų vietoj parengti problemingesnių, diskusijas skatinančių
paskaitų. Be to, tokiuose posėdžiuose turėtų būti po stenografą.
Nuolatinė Sekcijos Vadovybė palikta ta pati.

5. Istorijos sekcija
Posėdį atidarė Doc. Dr. Z. I v i n s k i s , pakviesdamas pirmininkauti
Tarpdiecezinės Kunigų Seminarijos Rektorių Kan. Doc. Pr. Penkauską,
o sekretoriauti Mokyt. A. Pavalkį.
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Pirmą paskaitą skaitė Doc. Dr. Z. I v i n s k i s , tema „Lietuvos isto
rija romantizmo metu ir dabar“ (žr. 320 psl.). Gerb. Prelegentas iškėlė
reikalą įvesti į Lietuvos istorijos mokslą kriticizmą ir daugiau atsipalai
duoti nuo mėgėjiško romantizmo. Gyvose diskusijose dalyvavo Mokyt.
St. Lipnickas, Dr. A. Kučinskas, Kun. N. Svogžlys-Milžinas, Mons. Kun.
A. Simaitis, Dr. A. Šapoka.
Antrą paskaitą parašytą Kun. Prof. Dr. J. T o t o r a i č i o MIC
(Roma), tema „Lenkų išleistieji Vatikano archyvo istorijos šaltiniai“ (žr.
(342 psl.), skaitė Dr. A. Kučinskas.
Diskusijose dalyvavo Kun. A. Simaitis, Dr. A. Šapoka, Kun. N. Švogž
lys-Milžinas ir Doc. Dr. Z. Ivinskis. Iškeltas pageidavimas labiau susi
rūpinti gausių Lietuvos istorijos medžiaga Vatikano archyvų tyrinėji
mais, išrūpinti tam tikslui lėšų iš Švietimo Ministerijos.
Trečią paskaitą skaitė Adv. J. Ža g r a k a l y s (Zarasai), tema „Dr.
Dom. Bukantas“ (žr. 461 psl.). Diskusijose dalyvavo Kun. A. Simaitis
ir Doc. Dr. Z. Ivinskis.
Be to, Dr. A. K u č i n s k a s (Marijampolė) padarė pranešimą „Apie
Popiežių Pijų XI ir jo santykius su Lietuva“. Diskusijose dalyvavo
Mons. A. Simaitis, Doc. Dr. Z. Ivinskis, Mons. Dr. A. Viskanta.
6. Teisės sekcija
Sekcijos posėdį atidarė Adv. A n t a n a s T u m ė n a s . Jis visam
posėdžiui ir pirmininkavo.
Prof. K. Šalkauskis skaitė paskaitą, tema „Kodifikacijos darbas“
(žr. 353 psl.). Prelegentas savo paskaitoje iškėlė reikalą prie Valstybės
Tarybos ar kitų įstatymdavystės organų suorganizuoti Kodifikacijos Įstai
gą, kuri rūpintųsi naujųjų įstatymų tiksliu paruošimu ir senųjų perreda
gavimu bei pritaikymu. Be to, Gerb. Prelegentas bendrais bruožais nu
brėžė tos naujosios įstaigos organizaciją ir jos darbo sritis, sąryšyje su
visais įstatymdavystės organais.
Tiek pats Prelegentas, tiek po jo kalbėjusieji iškėlė daug netikslumų
ir netobulumų, kurie kyla todėl, kad nėra Kodifikacijos Įstaigos. Juo
labiau, kad mes net savojo Civilinio kodekso neturime, ir neaišku, kada
jo susilauksime.
Sekcijos vadovybė paliekama ta pati.

7. Socialinių ir ekonominių mokslų sekcija
Sekcijos posėdį atidarė Dr. J. L e i m o n a s . Į prezidiumą išrinkti:
Dr. J. Leimonas (pirm.) ir St. Ramoškaitė (sekr.).
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Pirmą paskaitą skaitė Vyr. Asist. Dr. Pr. D i e l i n i n k a i t i s , tema
„Pijaus XI vieta katalikų socialinėje doktrinoje“. Gerb. Prelegentas pa
žymėjo, kad katalikų buržuazija stengėsi popiežių enciklikas apeiti arba
aiškinti savanaudiškai. Katalikų sociologų didelė klaida buvusi ta, kad
jie nesistengė tų enciklikų išryškinti ir pritaikyti atskirų kraštų rei
kalavimams.
Diskusijose buvo keliamos mintys, kodėl kai kurie katalikai stengėsi
apeiti popiežių enciklikas ir kaip būtų galima praktikoje įgyvendinti Pi
jaus XI užakcentuotąjį šeimyninį atlyginimą.
Antrą paskaitą skaitė Kan. Prof. F. K e m ė š i s (Dotnuva), tema
„Kas ir kaip galės išspręsti socialinį klausimą“ (žr. 371 psl.). Pasak Gerb.
Prelegento, tai galės padaryti: 1) aiški pasaulėžiūra, dedanti į socialinio
klausimo pagrindą ne vien žmogaus prigimtį, bet ir antgamtines jėgas —
Dievo pagalbą; 2) laikymasis Kristaus mokslo pagrindinių dėsnių ir jų
šviesoje materialinių bei socialinių reikalų tyrinėjimas, išsprendimas ir
pritaikymas.
Į nuolatinę Sekcijos Vadovybę išrinkti: Kan. Prof. F. Kemėšis, Dr.
J. Urmanas ir Dr. Pr. Dielininkaitis.

8. Gamtos sekcija
Į posėdžio prezidiumą išrinkti: Dr. Puodžiukynas (pirm.) ir J. Maniu
kas (sekr.).
Pirmą paskaitą skaitė Prof. Dr. K. P a k š t a s , tema „Lietuvos ribų
problema“ (žr. 383 psl.). Gerb. Prelegentas iškėlė labai įdomių duo
menų. Vytauto Didž. laikų Lietuva užėmusi apie 850 tūkst. km2 plotą
su apie 56 mil. gyventojų. Nurodė apie kai kieno galvojimą atstatyti
istorinę Lietuvą.
Antrą paskaitą skaitė Prof. St. K o l u p a i l a , tema „Seniausias lite
ratūrinis darbas apie Nemuną“ (žr. 418 psl.). Tuo dokumentu Gerb. Pre
legentas laiko Tacito „Chronos“, o ypač A. Schrötterio „De fluvio Me
mela Lituaniae...“ ir grafo Tiškevičiaus kelionių aprašymą Lietuvos
upėmis (Nerimi).
Trečia paskaita buvo skaityta Prof. Dr. Pr. Š i v i c k i o , tema „Ne
organinės druskos protoplazmoje“ (žr. 429 psl.). Čia Gerb. Prelegentas
nupasakojo eksperimentą su neorganinėmis druskomis, atrastomis išdžio
vintose jūros medūzose.
Ketvirtoji paskaita buvo skaityta Priv. Doc. Dr. Č. P a k u c k o, te
ma „Lietuvos kvartero tyrinėjimai per 20 metų“ (žr. 424 psl.). Pasak
Gerb. Prelegento, kvartero sluoksniai reikšmingi keliais atžvilgiais: 1) pa
matas statybai, 2) medžiaga statybai, 3) geriausio vandens rezervuaras,
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4) durpių klinčių kasyklos. Lietuvos kvartero žemėlapis jau sudarytas,
tik dar nepaskelbtas.
Prof. St. Kolupaila posėdžiui pasiūlo priimti šią rezoliuciją:
L. K. M. Gamtininkų Sekcija, patyrusi apie Lietuvos gamtos tyrinė
tojų atliktus per 20 metų darbus, reiškia pageidavimą, kad tie kraštai
svarbūs tyrinėjimai būtų energingai tęsiami, kad jiems būtų teikiama
reikalinga materialinė ir moralinė parama ir kad mūsų mokslininkų dar
bai būtų tinkamai reprezentuojami tiek savo krašte, tiek plačiajame
pasaulyje.

Rezoliucija buvo priimta su karštu pritarimu.
Į nuolatinę Sekcijos Vadovybę išrinkti: Prof. St. Kolupaila, Priv.
Doc. Dr. Č. Pakuckas ir Inž. A. Domaševičius.

C. PREL. A. DAMBRAUSKO-JAKŠTO IR KAN. TUMO-VAIŽGANTO
MINĖJIMAS
Pirmosios Suvažiavimo dienos vakare, 20,45 val., Ateitininkų rūmų
salėje buvo suruošta didiesiems Lietuvos kultūrintojams bei mokslinin
kams, a. a. Prel. Prof. Dr. A. Dambrauskui-Jakštui ir a. a. Kan. Doc. J.
Tumui-Vaižgantui, paminėti akademija.
Posėdį atidarė Suvažiavimo prezidiumo narys Vyr. Asist. Dr. J. Pan
kauskas. Dalyvių buvo pilnutėlė salė, apie 500 žmonių. Didiesiems mū
sų Tautos veteranams paminėti įdomią paskaitą skaitė Lekt. J. A m b r a 
z e v i č i u s , tema „Jakšto ir Vaižganto jungas“ (žr. 234 psl.). Po pa
skaitos publikai buvo padaryta staigmena — parodyta filmą „Gyvasis
Jakštas“. Čia visi turėjo progos vėl pamatyti didįjį mūsų Tautos Vyrą
gyvenantį, judantį, dirbantį.
Po to sekė meninė dalis. Iz. Vasiliausko, V. Možalskio, Ed. Satke
vičiaus ir M. Saulevičiaus stygų kvartetas sugrojo M. K. Čiurlionio
kvartetą C-moll ir Liudviko van Beethoveno arfos kvarteto Es-dur, op.
74 1 dalį.
Be to, VDU Stud. Ateitininkų Sąjungos choras, diriguojamas mu
ziko Ant. B u d r i ū n o, padainavo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Mes su rūtomis — žodžiai ir muzika D. Andriulio,
Jaunystės vainikas — žodžiai B. Brazdžionio, muzika K. Kavecko,
Žiema — žodžiai P. Vaičiūno, muzika J. Gruodžio,
Vai eičiau — žodžiai Putino, muzika VI. Jakubėno,
Žolelė žydėjo — liaudies daina, harmonizuota St. Šimkaus,
Kai du stos — žodžiai Jakšto, muzika J. Naujalio.

Užbaigos žodį pasakė Dr. J. Pankauskas. Minėjimas geriausioje nuo
taikoje baigtas 23 val.
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Antroji diena
Vasario mėn. 21 d., antradienis
Sekcijų posėdžiai, prasidėję vasario 20 d. (pirmadienį), tęsėsi visą
priešpietę kitą suvažiavimo dieną; kai kuriose sekcijose net lygi vėlyvų
antradienio pietų.

D. BAIGIAMASIS PILNATIES POSĖDIS
Didžiojoje VDU salėje 16 val. prasidėjo baigiamasis pilnaties po
sėdis. Dalyvių galėjo būti per 600. Tai bene pats nuotaikingiausias šio
suvažiavimo posėdis.
Atvykęs iš Amerikos Kun. Pr. V a s i l i a u s k a s padarė pranešimą
apie lietuvių kultūrinį gyvenimą Amerikoje:
Amerikos katalikų kultūrinis darbas koncentruojasi parapijose ir
vienuolynuose.
Parapijos
kunigams
vadovaujant,
čia
visos
organiza
cijos spiečiasi ir darniai varo kultūros darbą. Politinių organizacijų
nėra. Visos organizacijos religinės, kultūrinės ar labdarybės pobūdžio.
Reikia pabrėžti, kad visų organizacijų veikimas gauna amerikoniškos
dvasios pobūdžio: veikia laisvai, drąsiai ir tik savomis jėgomis, be in
teligentijos pagalbos iš kitur. Kunigai tenai eina vien dvasios vado
pareigas. Organizuotis jiems padeda ta aplinkybė, kad ten turima pil
na veikimo laisvė, kad jie turi daug daugiau centų, negu Lietuvos pilie
čiai. Jeigu pas mus sunku išgauti iš nario metinio mokesčio 50 centų,
tai tenai nariai sumoka mūsiškių 600 centų. Aišku, turint lėšų, leng
viau ir veikti. Kai kurios parapijos turi susirinkimams sales su estra
domis vaidinimams, kitos atskiras sales mergaitėms, berniukams ir bend
ras, — jos visos aprūpintos tinkamomis žaidimų priemonėmis. Visos kat.
organizacijos sąmoningai veikimo pagrindu deda religinę dvasią. Jų visų
veikla glaudžiai susijusi su religinėmis priemonėmis: pamaldomis, bend
ra malda, Šv. Komunijomis. Religinė praktika eina išvien su organi
zacijomis. Tuo būdu bendra religija palaiko organizacijas, organizaci
jos -— Bažnyčią. Žodžiu, Amerikos katalikai gan gerai organizuoti, or
ganizacijos jiems teikia drausmingumo ir religinės dvasios
Yra lietuvių ir inteligentų, baigusių High school, kolegijas, ar net
universitetus. Daug jųjų yra baigusių H. sch. ir dirbančių kaip papras
tas bemokslis darbininkas, iš bendros darbininkų masės neišsiskiriančių.
Ta aplinkybė paaiškina ir tai, kodėl organizacijos sugeba tvarkyti savo
reikalus be inteligentų pagalbos iš kitur.
Amerikos Episkopato yra bendras nusistatymas prie bažnyčios turė
ti ir kat. pradinę mokyklą. Daugelis lietuvių parapijų turi savo mo
kyklas; jųjų yra kelios dešimtys. Jose be bendrojo privalomo mokslo
mokoma lituanistikos; moko gi seserys kazimierietės ir pranciškietės.
Reikia atiduoti seserims didelę garbę už jų triūsą ir pasiaukojimą. Ta
čiau reikia pažymėti, kad kas metai lietuvių mokyklų vaikelių skai
čius mažėja amerikonizmo naudai. Sakau amerikonizmo naudai, bet
ne laisvamanybės, nes vaikai airių mokyklose gauna konfesinį auklėjimą.
Be pradinių mokyklų, lietuviai kat. yra įsisteigę ir aukštesniųjų.
Tėvai
marijonai
išlaiko
Marijanapolyje,
Tompsono
apylinkėj,
ko
legiją, kuri yra jau išauklėjusi gražų būrelį pilnoj prasmėj inteli
gentų lietuvių, kurie jau stojo į lietuvių kultūrinį darbą. Šią valandą,
jeigu neapsirinku, toj mokykloj esama apie 200 mokinių.
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Ši mokykla įsteigta puikioj vieno dvaro vietoj su 300 akrų žemės,
daugiausia miško, kuris buvusio savininko magnato paverstas į parka.
Čia puiki vieta sportui ir visokioms sporto pramogoms. Ji yra mė
giama ir tinkamai įvertinama visų lietuvių. Nors mokyklos rūmas yra
puošnus, tačiau trūksta mokinių bendrabučiui patalpos. Gerb. kolegijos
rektorius, tėvas Navickas, yra pasiryžęs statyti naujus rūmus; -aukos
plaukia; be abejonės, studentai greitu laiku turės patogių butų.
Be šios kolegijos, seserų kazimieriečių išlaikoma ir vedama Chika
gos garsinga H. sch., vadinama akademija, kurioj šiais melais mokinių
skaitoma apie 300. Tos mokyklos mokinės pasižymėjusios savo orkestru,
kuris koncertuose yra gavęs ne vieną prizą. Tų pačių seserų išlaiko
ma yra antra H. sch. Juozapo Marijos viloj, Newtown apylinkėj, netoli
Philadelphijos.
Seserų pranciškiečių to paties tipo išlaikoma mokykla Pitsburge.
Be to, netoli Chicagos tėvų marijonų įkurta lietuviams kunigų se
minarija
teologijos
studijoms
(Marijanapolio
kolegija
savo
filosofijos
kursais mokinius paruošia seminarijos teologijos studijoms).
Visos minėtos mokyklos įkurtos prie bažnyčių ar vienuolynų; ne
teko girdėti, kad būtų kitų srovių lietuvių įkurta kokia mokykla. Užtat
reikia manyti, jeigu iš Lietuvos nesuplauks daugiau inteligentų į Ameri
ką su visokiomis kitokiomis pažiūromis, tai katalikiškoji kultūra lietu
viuose galės dominuojančiai įsigalėti.
Be mokyklų, seserys kazimirietės išlaiko ir turi savo žinioj Chi
cagoj dvi gražias, didingas ligonines.
Nors seserų kazimieriečių Amerikoj jau turim apie 400, tačiau jų
pačių ligoniams slaugyti nebeužtenka; jos turi samdytis slaugytojas iš
kitur.
Amerikos lietuviai skaito laikraščius, palyginti, ne mažai. Beveik
visi laikraščiai provincialinio pobūdžio, skelbia smulkias, net smul
kiausias, žinias iš lietuvių gyvenimo. Pavyzdžiui, pranešama, kieno
šeima padaugėjo, kas susituokė, kas ką pasakė susirinkime, kas susi
pešė. Turinio atžvilgiu toli gražu jie neprilygsta Lietuvos laikraščiams.
Katalikų laikraščiai išeina šie: 1) „Draugas“, dienraštis, 2) „Amerika“,
savaitinis, 3) „Darbininkas“, savaitinis, 4) „Garsas“, savaitinis, toliau
metiniai (žurnalai) laikraščiai, — 5) „Studentų žodis“, Marijanapolio stu
dentų leidžiamas, 6) „Moteris“, 7) „Vytis“, 8) „Laivas“, tretininkių, ir 9)
„Sv. Kazimiero Akademijos Aidai“. Šie visi laikraščiai išeina sveiki —
be skolų ir be pelno. Nemaža laikraščių leidžiama ir kitų srovių.

Vilnietis Mons. Dr. A. V i s k a n t a , kaip ilgametis Vilniaus Lie
tuvių Mokslo Draugijos pirmininkas, padarė smulkų pranešimą apie tos
Draugijos kultūrinę veiklą ir esančią padėtį:
Nuo 1907 metų iki Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo lietuvių
mokslinės jėgos būrėsi daugiausia Lietuvių Mokslo Draugijoje, kurios
buveinė nuolat buvo Vilniuje. Nuo 1919 metų, kada Lietuvos vyriau
sybė, persikėlusi į Kauną, galutinai įgyvendino Lietuvos valstybines
funkcijas, stipriausios lietuvių mokslinės jėgos netrukus ėmė spiestis
naujojoje,
laikinojoje,
sostinėje.
Vilniuje,
kaip
L.
Mokslo
Draugijos
buveinėje, pasiliko iš įvairių Lietuvos kraštų sutraukti gana turtingi
moksliniai rinkiniai. Likusieji Vilniaus krašte lietuviai inteligentai lie
tuvių mokslą tęsė toliau, špiesdamiesi daugiausia apie L. Mokslo Drau
giją.
Aiškumo delei laikau reikalinga pastebėti, kad šis pranešimas yra
suskirstytas į tris dalis. Pirmojoj dalyj kalbama apie mokslinės me
džiagos rinkimą, antrojoj dalyj dėstoma, kaip ir kiek ta medžiaga yra
sutvarkyta, o trečiojoj dalyj pasakojama, kokios buvo dėtos pastangos
mokslui populiarizuoti.
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I. Lietuvių Mokslo Draugija nuo pat savo įsisteigimo iš visur rinko
visa, kas galėjo vaizduoti lietuvių tautos gyvenimą ir veidą. Tam tiks
lui ji skelbė laikraščiuose atsišaukimus į lietuvių visuomenę, prašy
dama siuntinėti jai įdomesnius rankraščius, dabar leidžiamus ir seniau
išleistus laikraščius, ypač metinius jų komplektus, dabar spausdinamas
ir seniau išspausdintas knygas, kalendorius ir net menkiausiuosius lei
dinius.
Reguliariai
savo
laikraščius
siuntinėjančioms
redakcijoms
ža
dėjo duoti mainais savo organą. Buvo primenama, kad ilgainiui L.
Mokslo
Draugijos
biblioteka
galės
tapti
Lietuvių
Tautos
Biblioteka.
Spaudiniams apie lietuvių tautą rinkti L. Mokslo Draugija užmezgė
santykius su įvairių Rusijoje ir užsieniuose gyvenančių tautų moksli
nėmis organizacijomis, o taip pat ir su valstybinėmis mokslo įstaigomis
taip Rusijoje, taip ir užsieniuose, pavyzdžiui, su lenkų „Towarzystwo
Przyjàciół Nauk“ Vilniuje, su latvių (Rygoje) ir estų (Revelyje ir Dorpa
te) mokslo draugijomis, su „Birutės“ draugija Tilžėje, su lenkų Mokslo
Akademija
Krokuvoje,
su
ukrainų
Ševčenkos
vardo
mokslo
draugija
Lvove, su Čekų Mokslo Draugija Prahoje, su Rusų Archeografijos Ko
misija Vilniuje, su Ciesoriaus Archeologine Komisija Peterburge, su Cie
soriaus Mokslų Akademija ir su Humanitarinių Mokslų Fakultetu Pe
terburge, su British Museum Londone ir kitomis panašiomis mokslo
įstaigomis. Lietuvių Mokslo Draugijos bendradarbiavimas su tomis drau
gijomis ir įstaigomis reiškėsi ypač tuo, kad ji gaudavo mainais jų lei
dinius, ir tuo keliu ji įsigijo daug svarbių veikalų.
Tautosakos medžiaga buvo renkama nuo pat Draugijos įsisteigimo
(Lietuvių Tauta, IV kn., 18 psl.). Vėlesniais laikais Draugija tautosakos
medžiagą Vilniaus krašte rinko, padedama Vytauto Didžiojo bei Šven
čionių gimnazijos mokinių ir Vilniaus universiteto studentų. Pasidar
bavo čia dar kai kurie liaudies mokyklų mokytojai. 1929 m. gruodžio
mėnesio gale ji surengė trijų dienų kursus tautosakos medžiagos rin
kėjams. Panašiais ir kitokiais būdais Lietuvių Mokslo Draugija, be
knygų ir įvairių leidinių bibliotekai ir archivalijų, dar sutraukė į savo
patalpas turtingus rinkinius, liečiančius lietuvių tautą įvairiais mokslo
atžvilgiais:
priešistorinės
archeologijos,
antropologijos,
etnografijos
ir
kitų mokslo sričių.
Paminėsiu čia, kaip ir skliausteliuose, kad L. Mokslo Draugija
rūpinosi ir nejudomųjų Lietuvos praeities paminklų likimu. 1908 m.
ji dėjo pastangas, kad būtų saugojamos Trakų, Lydos ir kitų pilių lie
kanos. 1912 m. jos rūpesčiu rusų valdžia uždraudė Vilniaus magistra
tui ardyti Gedimino pilies kalną, ant kurio magistrato nutarimu turėjo
būti įsteigtas vandens rezervuaras arba kolektorius Vilniaus miesto van
dentiekiui (Liet. Tauta, V kn, 124—125 psl.). Kalbėdamas apie mokslinės
medžiagos rinkimą, laikau reikalinga paminėti dar, kad 1937 ir 1938 m.
kai kurios Vilniaus krašto lietuvių draugijos, nebegalėdamos veikti dė
lei priežasčių, ne nuo jų priklausančių, savo bibliotekas ir archeolo
ginius bei etnografinius rinkinius paaukojo Lietuvių Mokslo Draugi
jai. Vilniškės „Ryto“ švietimo draugijos ir Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos Švenčionių skyriaus aukos ypač buvo gausios.
II.
Rinkinius tvarkyti pradėta su atsidėjimu tik 1927 m. Lietuvių
Mokslo Draugijos knygos yra sukataloguotos ir suinventorizuotos, išsky
rus tas knygas, kurios buvo gautos paskutiniu laiku, prieš nustojant
veikti Draugijai. Sukataloguota ir suinventorizuota daugiau kaip 23 tūks
tančiai veikalų, sudarančių apie 33 tūkstančius tomų. Be to, yra daugiau
kaip tūkstantis dubletų. Pažymėsiu dar, kad didesnioji dalis periodinių
leidinių yra irgi sutvarkyti. Tikslių žinių apie tai tuo tarpu pateikti ne
galima, nes Draugijos biblioteka tebėra mokslui neprieinama. Tautosa
kos medžiagos tvarkymas, pradžioje 1938 metų jau gana toli buvo nu
ėjęs, be to, žymi jos dalis mašinėle perrašyta. Archivalijos žymia dalimi
yra sutvarkytos: rankraščiai sudėti į kartonines dėžes su trumpais turi
nio pažymėjimais ant dėžių. Atsišaukimai, afišos etc. tebėra nesutvar
kyti.
Iš
priešistorinės
archeologijos
rinkinių
tinkamai
sutvarkyti
yra
akmens, titnago, bronzos, vario, sidabro ir geležies liekanos. Jos pa
ženklintos numeriais, įrašytos į inventorines knygas ir sudėstytos į gab-
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lotes, kurigs patalpintos dviejose salėse. Akmens ir titnago liekanų
yra daugiau kaip 1000 dalykų, o metalinių dar kiek daugiau. Antropo
liginiai rinkiniai nėra gausūs ir tebėra nesutvarkyti. Etnografinio sky
riaus rinkiniai, — liaudies muzikos instrumentai, raižiniai, tapyti pa
veikslai, audiniai ir_ kiti tos rūšies dalykai, — yra paženklinti nume
riais arba turi prisiūtus kaspinėlius su numeriais ir surašyti į invento
rinių knygų brulijonus; parengtos spintos gablotės jiems išdėstyti.
III. Mokslo populiarizavimo atžvilgiu — visų pirma paminėsiu
mokslinius referatus. Nuo L. Mokslo Draugijos įsisteigimo iki 1933 metų
moksliniai referatai buvo skaitomi vien tik Draugijos Valdybos posė
džiuose ir visuotiniuose susirinkimuose; tik 1933 m. buvo surengtos
dvi viešos paskaitos. Valdybos posėdžiuose ir visuotiniuose Draugijos
narių susirinkimuose iš viso buvo skaityta 147 referatai; iš jų istorinio
pobūdžio 73 referatai, iš psichologijos ir pedagogikos srities 18 referatų,
kalbotyros 10 referatų, ekonominių mokslų 7 ref., visuomeninių mokslų
ir darbo organizacijos srities — 6 ref., teisės ir medicinos po 4 ref.,
geografijos 3, etnografijos 5, numizmatikos, archeologijos ir botanikos po
2 ref., tautosakos 3 ref.; antropologijos, paleontologijos, geologijos, mu
zikos, tapybos, bibliografijôs, technikos ir kt. po I referatą. Nuo
1934 metų daromos buvo vien tik viešos paskaitos. Butent, 1934 metais
įvyko 3 paskaitos, o 1935 metais 10 paskaitų. Iš jų buvo; kalbotyros
srities 4, gamtos mokslų 1, matematikos 3, istorijos 4, literatūros isto
rijos 1 (Cfr. Lietuvių Tauta, V knyga, 1936 m., psl. 285, 291—292). Čia
vieta paminėti dar „Aukštuosius Mokslo Kursus“, kuriuos L. Mokslo
Draugija buvo suorganizavusi 1919-1920 metais Vilniuje (D-ras D. Al
seika, Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas 1919—1934 metais, Vilnius
1935, 76 psl.). Primintina dar, kad L. Mokslo Draugija įsisteigė 1909
metais skaityklą, kuria naudojosi mokslininkai ir mokslo mėgėjai. Čia
tenka paminėti dvi lietuviškų knygų parodas, kurias Vilniuje surengė
ta pati Draugija. Pirmoji paroda atidaryta 1914 m. birželio 1 die
ną ir truko ištisą mėnesį. Ji buvo surengta pirmam spaudos atgavimo
dešimtmečiui paminėti. Antroji lietuviškų knygų paroda atidaryta 1929
m. gegužės 18 dieną. Ji buvo surengta 25-ai nuo spaudos atgavimo
metų sukakčiai paminėti ir truko dvi savaites. Tos parodos skyriai bu
vo šie: A) pirmame skyriuje buvo išdėstytos lietuviškos knygos, spau
dintos prieš spaudos draudimą; B) antrame skyriuje buvo lietuviškos
knygos, spausdintos draudimo metu: a) viena rūšis — liet. knygos rusų
raidėmis, b) antra rūšis — lietuviškos knygos lotyniškomis raidėmis,
spaudintos užsieniuose, c) kontrafakcijos; C) trečiame skyriuje buvo pir
mosios knygos ir laikraščiai, spaudinti jau atgavus spaudą. (Cfr. Lie
tuvių Tauta, IV kn., psl. 24).
Kalbant apie mokslo populiarizavimą, pravartu bus priminti, kad
vokiečių okupacijos laikais, 1916 metais, L. Mokslo Draugija dalyvavo
vokiečių
ruošiamose
etnografinėse
parodose
(ibid.
17).
Paminėtina
dar, kad ta Draugija leido savo organą, „Lietuvių Tauta“ vadinamą.
Tas leidinys nuo 1907 metų per penkerius metus ėjo periodiškai, bū
tent, kas metai po vieną dalį, arba sąsiuvinį; nuo 1911 metų jo pasiro
dymo protarpiai darėsi vis didesni ir didesni. Nuo 1907 m. iki 1932-m
išėjo iš viso keturios knygos, skirstomos į dalis, o paskiau į sąsiuvinius.
Tokių dalių arba sąsiuvinių iš viso išėjo 14. Paskutinioji, t. y. 5—ji kny
ga, išėjusi 1936 metais, kaip storelesnis leidinys, nebesivadino sąsiu
viniu, o tiesiai — knyga. Tame Draugijos organe buvo talpinami dau
giausia moksliniai referatai, kurie buvo skaityti L. Mokslo Draugijos
Valdybos posėdžiuose arba visuotiniuose susirinkimuose. Ta pačia proga
paminėsiu, kad L. M. Draugija 1937 m. išleido vadovą po Vilnių, vardu
„Vilnius ir jo apylinkės“.'
Kalbant apie mokslo populiarizavimą, tenka dar paminėti mokyk
loms vadovėlių leidimą, kuriuo L. Mokslo Draugija irgi rūpinosi. 1909
m. ji paskelbė konkursą vadovėliams. Pirmą konkursą laimėjo Juoza
pas
Gabrys
„Geografijos“
vadovėliu.
Mokykloms
vadovėlių
ruošimo
darbas ypač smarkiai buvo varomas vokiečių okupacijos laikais, kada
vietoj iki tol vartojamų rusų knygų prireikė lietuviškų vadovėlių taip
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pradinėms, taip ir vidurinėms mokykloms. 1918.X.2 d. L. Mokslo Draugi
jos Valdyba pranešė visuotiniam susirinkimui, kad ji išleidusi, ar spau
dai paruošusi, 56 vadovėlius. (Cfr. Lietuvių Tauta, IV kn., 8 sąsiuv.,
psl. 1). O kiek paskiau, per ketverius metus (1919—1922) L. Mokslo
Draugijos vadovėlių Komisija, kaip d-ras A. Alseika (op. cit. 76) rašo,
išleido 85 vadovėlius ir šiaip mokslinių knygų įvairiomis temomis. Pa
skutiniais savo gyvavimo metais, t. y. 1938 m., L. Mokslo Draugija iš
leido trijų dalių chrestomatiją, vardu „Skaitymų knyga'“.
Šitaip atrodo stambiais bruožais nupieštos Vilniaus krašto lietu
vių mokslinės pastangos. Mes darome, ką galime, ir esame įsitikinę, kad
musų jaunojoje kartoje netrukus atsiras jėgų, kurios mūsų krašto lie
tuviškąjį mokslą didesniu greičiu varys pirmyn. Savaime aišku, kad
visi mes to labai trokštame ir linkime pasisekimo.

Antrasis vilnietis, Kun. K. Č i b i r a s ,
tūrinį veikimą Vilniaus krašte:

pranešė apie lietuvių kul

Vilniaus lietuvių visuomenė dar nėra aiškiai ir griežtai susiskirs
čiusi į sroves. Srovių diferenciaciją patys lietuviai sąmoningai pri
laiko, nenorėdami perdaug skaldytis ir nesijausdami pakankamai gau
sūs, kad galėtų ištekti jėgų tautos darbui dirbti, jei srovėmis labai pra
dės skirstytis.
Mokslo darbu užsiimti Vilniaus lietuviai dar neturėjo atspėjamo
laiko, o iš dalies ir pakankamai subrendusių mokslinių jėgų. Per šiuos
20 metų pokarinio gyvenimo taip daug buvo darbo, tautą šviečiant ir
organizuojant jos gyvenimą įvairiose srityse, ir taip maža šviesuome
nės, kad atspėjamo laiko rimtam mokslo darbui nė neatlikdavo.
Pradėdami naują 20-metį, jaučiamės jau stipresni. Šviesuomenės
eilės padidėjo: per pirmąjį dešimtmetį veikusi Vilniaus lietuvių gim
nazija perleido per savo klases 2200 moksleivių; iš jų 388 gavo brandos
atestatus. Dalis jų dėl įvairių priežasčių iš Vilniaus krašto išvyko, bet
apie 300 bus pasilikę vietoje ir arba dirba švietimo darbą sodžiuje, arba
tęsia studijas universitetuose. Šiais metais aukštuosius mokslus eina
iš mūsų krašto abiturientų apie 135 jaunuoliai(ės), iš jų 85 Vilniuje ir
apie 50 kitose Lenkijos ir užsienių aukštosiose mokyklose. Aukštąjį
mokslą baigusių turime jau apie 40 jaunuolių. Šios jaunosios musų
krašto jėgos jau mėgina savo gabumus moksliniame darbe, tirdami sa
vo krašto dabartinį gyvenimą ir praeitį.
Katalikiškų pažiūrų aukštojo mokslo jaunuomenė buriasi „Romu
vos“ klube, kurio tikslas duoti nariams progos bičiuliškai pabendrauti
tarpusavy, dalintis savo mintimis kūrybiniame darbe ir suburtomis jė
gomis imtis visuomeninio darbo. Reikia tikėtis, kad ši jaunuomenė pra
dės susieti su nepriklaus. Lietuvos valstybės katalikais mokslininkais
ir mokslo mėgėjais ir pradės po mažumą dėti kad ir kuklius savo in
dėlius į bendrąjį tautos mokslo lobyną.

L. Katalikų Mokslo Akademijos narių pakėlimas į narius mokslininkus
J. E. Vyskupas Pr. B ū č y s MIC, trumpais bruožais nupiešęs
Prancūzų Mokslo Akademijos santvarką bei tikslus, pažymėjo, kad pa
naši Mokslo Akademija veikia jau ir pas mus, Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijos vardu. Gražiausias šios mūsų Mokslo Akademijos žiedas ,—
tai nariai mokslininkai. Jais gali tapti nariai su aukštuoju mokslu, daug
pasižymėję savo moksliniais darbais. L. Katalikų Mokslo Akademija jau

A. LĖVANAS, III L. K. MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMAS

513

turėjo tris narių mokslininkų formacijas, o dabar Ekscelencija jaučiasi
labai laimingas, turėdamas progos paskelbti jau ir ketvirtosios narių
mokslininkų formacijos asmenis. O tokiais šį kartą yra J. E. Vyskupas
M. R e i n y s , Prof. Dr. K. P a k š t a s , Doc. Dr. Z. I v i n s k i s ir Lekt.
J. A m b r a z e v i č i u s . Trumpai suminėjęs naujųjų narių mokslininkų
biografinius bei mokslinių darbų duomenis (žr. 473—493 psl.), paprašė L.
Katalikų Mokslo Akademijos Pirmininką, Prof. Dr. St. Šalkauskį, įteikti
jiems atitinkamus diplomus.
Gauti L. Katalikų Mokslo Akademijos nario mokslininko diplomą
— tai įrašyti savo vardą į Didžiųjų Nemirtingųjų Lietuvių eiles. Užtat,
priimant kruopštiesiems mūsų Mokslininkams didžiulius, puošnius per
gamentinius nario mokslininko diplomus iš Akademijos pirmininko ran
kų, salėje viešpatavo šilta ir tauri nuotaika, kad senoje didvyrių tautoje
netrūksta Didžiųjų Vyrų. Naujieji mūsų Mokslininkai Laureatai buvo
pakviesti atsisėsti tarp Garbės Prezidiumo narių.
Pasibaigus iškilmingajam diplomų įteikimui, naujųjų laureatų vardu
gražij žodį pasakė Prof. Dr. K. P a k š t a s :
Ta garbė ir paaukštinimas, kuriais šiandien apgaubiami keturi vy
rai, duoda jiems progą šiam garbingam susirinkimui viešai prisipažinti:
non sumus digni. Tačiau senos tautos ir valstybės institucijos reikalin
gos kai kurių išorinių dekoracijų ir europietinių tradicijų.
Šituos Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos titulus tuo labiau
garbinga priimti mums, palydimiems žodžiais gilaus mokslininko J. E.
Vyskupo P. Būčio, kuris per ilgą savo amžių buvo tikras mokslinių dei
mantų rankiotojas, su didžiausia kantrybe ieškojęs tiesos ir mokėjęs ją
drąsiai ginti. Kiekvienos generacijos gyvybiniai reikalai spiria labiau
pabrėžti vieną ar kitą žmogišką dorybę. Mūsų kartoje, kai papročių
šiurkštumas, valdymo žiaurumas viešpatauja pusėje Europos ir dideliu
įžūlumu naikina europiečių kultūros švelnųjį žmoniškumą — many
tume, kad mokytojų ir dorųjų žmonių drąsa kovoje dėl tiesos ir teisin
gumo įgyja didžiosios pilietinės dorybės aureolę. O vyskupas Būtys,
senas kultūrinių kovų kovotojas, visada turėjo drąsos atvirai pažvelgti
į mūsų šalies didėjantį moralinį sudribimą ir riteriškai šaukė į kovą
prieš moralinį lietuvių tautos sunykimą.
Akademikų titulas mums suteikiamas, Lietuvos Katalikų Mokslo
Akademijai pirmininkaujant žymiausiam Lietuvos mokslo vyrui, akade
mikui Stasiui Šalkauskiui, kurio troškimas stipriausiu tempu laimėti
mūsų tautai tikrą kultūrinį didingumą nuvedė jį į pačias gelmes mūsų
kultūrfilosofinių problemų ir padarė jį didžiuoju mūsų nacionalinės fi
losofijos kūrėju, kokių mažos tautos, toli gražu, ne kiekvieną šimtmetį
susilaukia. Jo pramatymo galia ir aistringas jo susirūpinimas gyvybi
niais tautos ir valstybės reikalais, jo darbingumo ir tvarkingumo bei
metodo skatinąs pavyzdys, o ypač ta drąsa, su kuria jis ne tik skel
bia tiesą, bet ir kovoja jos kovas ir klystančius perspėja, leidžia mums
manyti, kad jo lūpos yra paliestos žarijų.
Priimdami garbės titulus iš pačių žymiausių mūsų tautos vyrų,
mes manytume, kad minėtoji garbė mums yra suteikta gerokai avansu,
kaip paskatinimas dar aistringiau tarnauti tiesai, Lietuvos mokslui, drą
siai ginti tiesą, kuri padidintų mūsų išvidinę laisvę.
Kultūros intensyvumo centras atsuka savo aukštąjį krantą į ry
tinius Baltijos krantus ir uždeda mums labai sunkias, įdomias ir gar
bingas pareigas: pakelti Lietuvos dvasinį produktyvumą iki paties aukš
čiausio laipsnio, kuris galėtų padidinti mūsų tikrosios gyvybės ir kul
tūros garantijas.
33. Suvažiavimo darbai III
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Tardami padėkos žodį, kartu įsipareigojame nesėdėti be darbo lie
tuvių kultūros bokštuose.

Šią mūsų mokslininko kalbą dalyviai palydėjo gausiais ir ilgais aplo
dismentais.
Meninė dalis
Graži dalyvių nuotaika buvo apvainikuota dar ir menine dalimi,
kurią atliko Tarpdiezecinės Kunigų Seminarijos choras, diriguojamas
muziko K. K a v e c k o:
a) Sugrįžk, sūnau, prie Lietuvos — muzika T. Brazio,
b) Skriskite, mano dainelės — žodžiai Jakšto, muzika K. Kavecko,
c) O Kristau, pasaulio valdove — žodžiai B. Brazdžionio, muzika
K. Kavecko.
Suvažiavimo uždarymas
Uždaromąją kalbą pasakė darbo prezidiumo pirm. Prof. B. V i t k u s .
Suvažiavimas baigtas pakelta nuotaika, sugiedojus Tautos Himną1.

1
Sveikindamas Jo Eksc. Kauno Arkivyskupą Metropolitą J. Skvirecką Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų — 1940 — Metų proga, generalvikaras prel. K. Šaulys apie šį su
važiavimą atsiliepė šiais žodžiais:
„Lietuvos katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimas, įvykęs vasario
mėnesio gale, sutraukė apie šešetą šimtų senesnės ir jaunesnės kartos inteligenti
jos. Perskaityta virš 20 referatų įvairiose sekcijose įvairiausiomis temomis. Su
važiavimas davė jo dalyviams progą daugiau susidomėti moksliniu darbu, iškelti
kai kurias mokslines mintis. Suvažiavimą reikia laikyti žymiu teigiamu įvykiu bei
reiškiniu mūsų kultūriniame gyvenime. Platesnis viso suvažiavimo aprašymas turi
pasirodyti „Suvažiavimo Darbų“ leidinyje greta jau paskelbtų dviejų to pat suva
žiavimo darbų vertingų knygų“. „Draugija“ Nr.- 24, 205 psl., 1939.XII.31.

