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/Jurgis Baltrušaitis/

Nes
Bet

supratau,skausme ir ilgesy
Kaip menkas,žemės prote, tu esi, 

štai, nakčia,'regiu spiečius žvaigždžių 
kurčias: aš jų psalmės negirdžiu

taip skaudžiai nežinai 
kas trunka amžinait

tu, žmogau,
- valandai,
tu, lašeli jūros vandeny

Nes
Kas
Kur
Drebėti siųstas ir į kur eini?

Todėl širdis taip alpsta ir todėl 
Ant žemės kniubęs, laukiu vėl ir vėl 
Ar kas pagelbės ranką man išties 
Įspėti mįslei ryto ir nakties.

Lfetuvot 
Nactona’Inė 
M.Maivydft
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KV&jLĖJUS VISAS SUTIKTAS KLIŪTIS, 
PAGALIAU PASIRODO MŪSŲ NEPERIJODINIS UEIDI- 
NĖLIS "AD LUMEN” ,

ŠIU3 KUKLIU LEIDINĖLIU MES EICH- 
STATT’E STUDIJUOJANTIEJI LIETUVIAI KLIERI - 
KAI NORIME ATŽYMĖTI, JOG ŠALIA STUDIJŲ DAR 
IR KITOKIAIS BŪDAIS DIRBAME IR RUOŠIAMĖS 
GRAŽESNEI MŪSŲ TAUTOS ATEIČIAI.

ŠIANDIEN MŪSU TAUTAI ESANT NE 
TIK MATERIALINIAI NUKENTĖJUSIAI, BET IR MO
RALIAI SMUNKANČIAI, REIKALINGI NAUJI DARBI
NINKAI, KURIE PAJĖGTŲ PRIKELTI MŪSŲ TAUTOS 
DVASIA IŠ MUS SUPANČIO PURVO.

ŠIS DARBAS SUNKUS IR REIKALAUJA 
DIDELIO PASIRYŽIMO. TODĖL JAU DABAR JAM 
RUOŠIAMĖS, UGDYDAMI SAVO ASMENYBES KRIKŠ
ČIONIŠKOSIOS PASAULĖŽIŪROS PRINCIPAIS BEI 
ŠVENTOMIS MŪSŲ TAUTOS TRADICIJOMIS.

MŪSŲ TIKSLAS ŠIANDIEN TIK VIENAS? 
PRASIVERŽTI IŠ PILKŲJŲ GYVENIMO DIENŲ ŠE
ŠĖLIU Į ŠVIESĄ.

TAD
EX TENEBRIS AD LUMEN !

LEIDĖJAI
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RrrriasiS Liet. Rektorius Dabartinis Liet. Rektorius
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Kun.Prcf.Dr.Pr.Manelis

Žeminu dedamasis straipsnis yra kaip 
informacini-.' pobūdžio referatas skai
tytas 19<6.VI.5 Hanau lietuvių kjj~jrrn 
suvažiavime . Kadangi tai liečia • t*’ 
sieginiai mus ir mūsų gyvenimo bei 
auklėjįmesi sąlygas, kun.Rėkt oriui na- 
lenini sutikus, dedame jį visą išti- 
sai’ Redakcija.

"1. Dabartinėje Dievo išsirinktoje žmonių išgany
mo tvarkoje kunigo reikšmė yra labai didelė. Juk kunigas 
yra Dievo pašauktas ir įpareigotas Dievo vardu žmones lai
minti, juos mokyti, auklėti, ir vesti išganymo keliu į tik
rąją laimę. Kunigas savo veikla paliečia žmonių religinį , 
dorinį ir net socialinį gyvenimą. Nuo jo veiklos daug kas 
priklauso. Suprantamas dalykas, kad kunigas turi būti pa
siruošęs šiai taip svarbiai savu veiklai. Todėl Bažnyčia 
visais amžiais rūpinosi ir rūpinasi tinkamu^ kunigų paruo
šimu, jų išmokslinimu ir išauklėjimu. Štai,Šv.Tėvas Pijus 
XI savo enciklikoje "Al catholicr sacerdotii"/1935.12.2rį/ 
sak.:" Ecclesia nih.il fortnsse magis, per sacculorum dez- 
eursum, actuose* rntcrnaęuo soiIieiti!ine proverit, ęuam 
ideneam suorum eonformationen sacc-rdotum". Bažnyčia to
dėl nori, kad būtų steigiamos ministerijos, kuriose bust
inieji kunigai kuo rūpestingiausiai būtų globojami ir auk
lėjasi. Ir mūsų Vyskupai, kaip ir kiti lietuviai dėl ka
ro aplinkybių patekę čia į Vokietiją, laikė pirmuoju už
daviniu surasti tinkamą vietą, kur mūsų klierikai galėtų 
ramiai ruoštis būsimam kunigo darbui. Sava seminarija į- 
steigti Vokietijoje buvo neįmanoma.Bet jiems pavyko su
rasti mūsų klierikams vietą Eichstaett’c — dijecezinėje 
seminarijoje ir Aukštojoje Filosofijos-Teologlkos Mokyk
loje. Tai įvyko 1944 m. rugpiučio mėn.pabaigoje. Tuo pa
čiu laiku mūsų Vyskupai taip pat susitarė su Eichstaett’o 
Vyskupu ir jc seminarijas vadovybe paskirti į Eichstaet
t’o seminariją vieną lietuvį kunigą, kuris čia seminari
joje eitų mūsų klierikų auklėtoje, globėjo ir-pas vokiš
kąją seminarijos vadovybę tarpininko pareigas.

2. Tų pačių 1944 metų spalių mėn.pirmo j e pusė
je mūsų klierikai pradėjo rinktis Eichstaett’c seminari
joje. Vietos Vyskupo ir seminarijos vadovybės jie buvo 
labai šiltai sutikti; ne vienas tiesiog žavėjosi vietos 
Vyskupo krikščioniškos meilės perimta asmenybe ir semi
narijos vadovybės prielankumu- Per trumpą laiką į Eich—
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staett’o seminariją privažiavo tiek lietuvių klierikų, kai 
pati seminarija, žmonėmis pasidarė, gali sakyti, lietuviška. 
Mūsiškiai tuojau viršijo skaičiumi vokiečius: lapkričio m. 
pradžioje lietuvių klierikų "buvo 35, o vokiečių - 14. Iki 
1946 m. gegužis nėn. 15 d. į Eichstaett’o seminariją įsto
jo loT lietuviai klierikai: 5 - Kaišiadorių Vyskupijos, 10 
- Kauno, 7 - Panevėžio, 50 - Telšių, 19 - Vilkaviškio, 22 - 
Vilniaus, 6 marijenai ir 2 saleziečiai. Iš tų 107-ių 5 yra 
gavę kunigystės šventimus, 26 studijuoja Romoje /2 - Kai
šiadorių, 5 —Kauno, 7 - Telšių, 1 - Panevėžio, 5 - Vilka — 
viškio, 2 - Vilniaus, 5 marijonai-ir 1 salezietis/, 56 pri
klauso prie Eichstaett’o seminarijos, 40 gi yra pasitraukę 
iš kelio į kunigystę. Eichstaett’o Aukštojoje Fllosofijos- 
Teolcgljos Mokykloje, kaip jau minėta, studijuoja 56 klie
rikai,. iš kurių 1 yra Kaišiadorių dijecczijos, 5 - Kauno., 
2 - Panevėžio, 17 -Telšių, 8 - Vilkaviškio ir 5 - Vilniaus. 
Pastebėtina, kad iš šių 56-ių 5 dėl ligos pertraukė moks
lą. Vokiečių klierikų toje pačioje seminarijoje dabar yra 
134. Šiais metais gaus kunigystės šventimus 8 mūsų klierikai: 1 Telšių dijecezijos, 5 -Vilkaviškio ir 4 -Vilniaus.

5. Eichstaett’o seminarijoje gyveną musų klieri
kai medžiaginiai yra aprūpinami palyginti neblogai. Maiti
nimas, kuris seniau buvo nepakankamas, dabar yra pagerėjęs. 
Nuo 1946 m.pradžios jie gauna šalia vokiečiams kortelėmis 
normuoto maisto per UNRPA. Raudonojo Kryžiaus pakietėlius. 
Iš UNRRA’os yra gaunami taip pat reikalingiausi rūbai.Tai
gi, galima sakyti, mūsų klierikai yra pakankamai maitina - 
mi ir pakenčiamai aprengti. Tik laukiama iš Amerikos suta
noms pažadėtosios medžiagos. - Klierikų išlaikymas semina
rijoje atsieina ne taip jau brangiai: už kiekvieną tenka 
sumokėti po 40.- RM mėnesiui. Ir tekia suma jau yra šis 
tas. Tik, dėkui Dievui, iki šiol šiam reikalui pinigų.dar 
nepritrūko.

4. Taip. Įdomu yra žinoti visiems, ypač toliau 
stovintiems nuo mūsų klierikų, koks yra mūsų kunigų prieaug
lis, kaip mfisų seminaristai Vokietijoje medžiaginiai yra 
aprūpinami, ar jie gali ruoštis būsimiems kunigo uždavi - 
ninms pakenčiamose materialinėse sąlygose. Bet kur kas yra 
reikšmingesnis k]ausimap, ar mūsų klierikai čia Vokietijo
je, rcsp.Eichstaott’c, turi tinkamas auklėjimosi ir išsi - 
rn -ksl inimo sąlygas. Mums visiems rūpi, kad musų klierikai, 
7 -ndami ir svetimųjų tarpe, gerai pasiruoštų būsimam kunigo 
Tarbui tėvynėje, - o jis bus tikrai sunkesnis ir daugiau 
pasiaukojimo reikalaująs už ankstybesnj kunige darbą Lietu
voje. Mums rūpi, kad jie susiformuotų žavingą kunigo cha
rakterį, kad jie išpuoštų savo sielą kunigiškomis dorybė — 
mis. Ar jin turi čia auklėjimuisl palankias sąlygas? Jau 
ir nacių režimo metu girdėjosi vienas kitas balsas, peikiąs. 
Eichstaett’o seminarijos auklėjimo kai kuriuos metodus.Bet 
į tai tada niekas nekreipė didesnio dėmesio. Nacių režimui 
griuvus ir alijantams užėmus Vokietiją, tuojau pasklido gan
ėsi, kad lietuvių klierikų gyvenimas Eichstaett’o kunigų s2- 
mlnarijojc esąs nepakenčiamas. Buvo kalbama: ten nesą jokio
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auklėjimo, o tik jaunų žmonių gadinimas. Tokia bloga nuomo
nė apie Eichstaett’o seminariją vienu faktu buvo lyg ir pa
tvirtinta: 1945 m- vasarą apie 30 mūsų klierikų išstojo dėl 
tariamai nepakenčiamos dvasios seminarijoje. Tik reikia pa
stebėti, kad tada daugumoje tie išstojo, kuriems būtų por- 
ankšta ir be jokių priekaištų seminarijoje; jie į Eichstaet- 
tą pateko ieškodami tik užvėjos nuo nepalankių nacių režimo 
vėjų. Prie tokių gandų platinimo prisidėjo ir mūsų vienas 
laikraštis.-"0 jei jau laikraščiai taip rašo, tai turi būti 
ir tikra,"- ne vienas sau galvojo. Ir šiandien galima gir
dėti įvairių nuomonių, labiau nepalankių, apie mūsų klieri
kų pairuošimą kunigystei Eichstaett’e. Taigi, kaip yra tik
rovėje?

a/Pirm:je eilėje tenka vieną kitą žodį pasakyti apie 
Eichstaett’o Aukštosios Filosofijcs-Teologijos Mokyklos moks
lą ir jo perteikimą savo klausytojams. Mūsų seminaristai čia 
girdi išsamiai dėstomą scholastinę filosofiją, kurios švieso
je turi progos pažinti ir moderniosios filodcfijos klausimus. 
Pažinę, pop.Leono XIII žodžiais tariant, "Philosophiam per- 
ennem”, jie gali vaisingai studijuoti spekuliatyvinę degnr-a- 
tiką ir kitas teologijos disciplinas. Šioje mokykloje gali
ma gana gerai išsimokslinti, jei tik, žinoma, dedamos bent 
vidutinės pastangos pasinaudoti profesorių paskaitomis ir ki
tomis studijų priemonėmis. Profesoriai verti to vardo: jie 
yra gerai išsilavinę, darbštus, kruopščią! paruošia savo pa
skaitas. Tiesiog reikia gėrėtis beveik kiekvieno profesoriaus 
paskaitomis. Tai pripažįsta jiems jų klausytojai. No vienas 
iš jų sugeba - kas yra svarbiausia busimųjų kunigų auklėji
mo - savo klausytojams su mokslo žiniomis taip pat įkvėpti 
tikrą, vyrišką ir apaštališką dvasią. Beveik visi yra pamal
dume, darbštumo ir kunigiško gyvenimo pavyzdžiai. Todėl jiems 
sekasi kad is tarp kita ko pasakytu žodžiu pamokyti kunigiš
kų dorybių. 0 jei čia mokslas yra deramoje aukštumoje, jei 
profesoriai perteikia ne tik jnokslo tiesas, bet taip pat su
geba žodžiu ir pavyzdžiu pamokyti kunigiško gyvenimo, - kas 
gali drįsti sakyti, kad toje įstaigoje mūsų klierikai neturi 
pageidaujamų mokslinio lavinimosi ir auklėjimosi sąlygų?!

b/Šalia suminėtų pasigėrėtinų reiškinių, kurie vei - 
kia ir mūsų klierikus auklėjančiai, reikia pripažinti, no
rint būti objektyviu, kad šioje seminarijoje yra šis tas ir 
nepageidaujamo, kas atsiliepia neigiamai į jaunų žmonių auk
lėjimą. Yra sakoma : Nėra namų be^dūmų. Taip, ir EichstaetVo 
seminarijoje yra šiek tiek dūmų. Čia jau nuo seniau yra jau
čiamas kažkoks oficialumas bei šaltumas tarp vokiečių ir lie
tuvių auklėtinių. Dėl to tarp jųjų nėra artimesnio bendra - 
vimo, trūksta bendros kalbos. Seminarijos vadovybė turėtų 
dėl vokiečių ir lietuvių klierikų auklėjimo labo ieškoti 
priemonių tiems nesklandumams pasalinti. Bet, deja, ar nesu
gebėdama, ar nenorėdama giliau įžvelgti į tokią seminarijos 
dvasios būklę, ji, rodos, nė nemėgina šį reikalą pakreipti 
geresne linkme. Kartais pastebimi kai kurie seminarijos va - 
dovybės elgsenos netikslumai, kurie lyg sakytų, kad ji n^r.'- 
ri lygiai traktuoti to paties komuniteto auklėtinius. Kokia.
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iš tikrųjų tokio šaltumo ir nesklandumo priežastis, neleng
va pasakyti. Be abejo, šių dviejų tautų atstovams kliudo 
šiltai siekti bendro tikslo vokiečių ir lietuvių tautiį cha
rakterių skirtumai. Nemažai paveikė į vokiečių laikyseną ba 3- 
r<? pralaimėjimas. Jie pasijuto esą nugalėti, dvasia lyg pa
lūžo, ir todėl nebežinojo, bent is pradžių, kaip laikytis 
kitų tautų atžvilgiu. Mūsų klierikams vokiečių kalbos sun
kumai šiek tiek kliudo artimiau susigyventi su savo drau - 
f ai s vokiečiais. Mūsiškių išimtinas aprūpinimas per UNRRA 
aip pat neprisideda prie santykių pagerėjimo. Bet kaip ten 

bebūtų du tų nesklandumų priežastimis, reikia pripažSnti , 
kad tas pasireiškiąs seminarijoje šaltumas bei oficialumas 
šiek tiek kenkia kaip lietuvių taip ir vokiečių klierikų 
geram auklėjimui.

Bot čia jokiu būdu negalima datyti pergriežta iš
vada, kad Eichstaett’c semin&rijoje dėl joje tariamai ne - 
pakenčiamos dvasios esąs visiškai neįmanomas auklėjimas bei 
auklėjimąsis. Taip kalbėti būtų klaida. Mūsų klierikai šio
je seminarijoje turi daug gerų priemonių pasisavinti kuni
giškas dorybes, kaip tai: pamaldumo, skaistybės, savęs iš
sižadėjimo, klusnumo, drausmingumo, pastoracinės išminties 
ir mokslinio uolumo dorybės. Dvasinio gyvenimo pratybomis 
galima gi daug laimėti savo sielos kultūrai. Galima taip 

pasinaudoti dvasios tėvo , kuris čia darbuojasi tik nuo 
1'346 m. kovo mč-n. 15 d. /N.B.tPricš tai Eichstaett’o semi
nal ijo.j e dvasios tėvas nebuvo žinomas!/,turiningomis ir gy
venimiškomis konferencijomis bei mąstymb punktais, duoda - 
mals 4 kartus į savaitę. Seminarijoje esąs lietuvis kunigas 
kiek tai leidžia namų tvarka, ar tai savo konferencijomis, 
ar tai individualiai bendraudamas su klierikais, be abejo, 
taip pat pagelbsti jiems auklėtis. O jei dar pridėsime pa - 
čių klierikų bandymus nagrinėti pastoracinius ir kitus klau
simus, liečiančius būrimą kunigo veiklą, tada tikrai teks 
sutikti, kad geros auklėjimosi sąlygos vis dėl t» yra neuž- 
ginčytinos Eichstaett’o seminarijoje.

Tačiau šia proga negalima vieno dalyko nutylėti.Mū
sų klierikai Eichstaett’e pasigenda dvasios tėvo vadovavi
mo.: Ticsa,\seminarijpje yra neseniai paskirtas vokietis dva
sios tėvas, kurio darbas auklėtinių dvasios labui yra svei
kintinas. Bet jis, bent šiuo metu, nepajėgia pilnai vado - 
vauti musų auklėtiniams. 0 dvasios tėvo vadovavimas būsimų— 
jų kunigų paruošime ir jų sielos ištobulinime yra hieku ki
tu nepavaduojamas. Ne be reikalo todėl dvasios tėvo reikš
mę seminarijoje užakcentuoja ir pop.Pijus XI savi encikli
koje "Ad catholici Sacerdotii”. Taigi$ ir peršasi išvada,- 
kad ši ’spraga mūsų klierikų auklėjime reikia tuojau kuo 
nors užkišti- Būtų labai naudinga /jei mums tenka dar il
giau pasilikti Eichstaett’e/ surasti, nė kiek nedelsiant, 
dvasios tėvo pareigoms vieną kunigą, gal geriau vienuolį, 
kuris gerai pažintų dvasinio bei asketinio gyvenimo teori
ją bei praktiką. Jis galėtų mūsų seminaristams daug pagel
bėti ne tik klausykloje, bet ir extra confeSsionem.

5. Kalbant apie mūsų klierikų auklėjimą, reikia taip 
priminti, kad visų, kunigų pareiga yra prisidėti prie semi-
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naristų auklėjimo. Ši auklėjimo našta krinta ne tik ant ttį 
kunigų pečių, kurio tam reikalui Vyskupo yra paskirti; ir 
visiems kitiems kunigams yra griežta pareiga tą seminari
jos auklėjimo darbą paremti. Jei pop.Pijus XI virš suminė
toje enciklikoje skatina not pasaukiečius prisidėti prie 
lūs imu jų kunigų paruošimo ir jų auklėjimo, - tai ką jau 
bekalbėti apie kunigus?! - 0 šiame auklėjimo darbe kiek - 
vienas kunigas gali daug pagelbėti ..savo žodžiu, bet ypač 
kunigišku pavyzdžiu, na, ir, be abejo, malda. Juk kunigas 
kiekvienu savo pasirodymu, kiekviena kalba, net kiekvienu 
savo elgsenos mostu veikia į visą aplinką. Toks jau kunigo 
pašaukimas bei paskyrimas ir tokia jo dalia. Taip, jei ku
nigas kalima gerai, jei jis elgiasi pavyzdingai, tada gėri
si visa aplinkuma, visi žmonės - visi paskatinami į gerą* 
Priešingai, jei kunigo žodis ar pavyzdys yra papiktinąs, 
tada visa aplinka tuo piktinasi. Šitos gyvenimiškostiesos 
nevalia nė vienam kunigui pamiršti. Ir tai atsimindamas, 
kunigas susiras būdų, kaip naudingiau prisidėti prie klie
rikų auklėjimo, jis mokės savo žodžiu ir pavyzdžiu sustip
rinti būsimo kunigo idealizmą.

Yra malonu girdėti, kaip kuris nors klierikas,atostogų metu patekęs čia Vokietijoje į stovyklą, susižavi vie
tos kunigo asmenybe. Ir dėl ko jis susižavi? C todėl, kad 
kunigo tėviškai is prieteliškai priimtas, žodžiu ir pavyz
džiu sustiprintas savo pasirinktame kelyje. Priešingai, • 
kaip skaudu, jei kunigas savo kalbomis ir ncpavyzdlngu 
gyvenimu tik gadina klieriką, tiesiog užmuša jo idealiz
mą!

Pagaliau yra savaime suprantama, kad pašaukimo ku
nigystėn ugdymas ir tremtyje labai daug priklauso.nuo kuni
ge., ypač gimnazijos kapeliono pastangų. Juk kas, jei ne šis 
pastarasis, dirbdamas mokykloje ir moksleivių organizacijo
je, gali goriau pastebėti pašaukimo daigus, kuriuos tenka 
tik auginti?! 1

6. Pabaigoje savo pranešimo noriu dar pridėti vie
ną žodį dėl mūsų klierikų perkėlimo iš Eichstactt’o į Ro
ma. Kaip mums visiems žinoma, Romoje yra įsisteigusi .lietu
viškoji kolegija. Perkamas net savas namas. Jei ten mate - 
rialinčs sąlygos, kaip tai maitinimas, pasidarys pakanka - 
mos,/iki šiol, kaip teko girdėti, ten ne kas !/, atrodo, 
gerinu būtų mūsų klierikus perkelti iš Elchstaett ’o Į 
Romą. Ten auklėjimosi sąlygos būtų dar palankesnės. Juk 
šalia kitų_žinomų auklėjimo sąlygų Amžinojo Miesto dvasia 
veiktų į mūsų būsimuosius kunigus taip pat teigiamai. Tai 
ateities klausimas.Bet reiktų jis iš anksto pasvarstyti.”
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V.A.Mantautas

’’Quia tu es, Deus, forti
tude mea: quare me repulistl et 
quare tristis incedd, dum affLi- 
git me inimicus?" /Ps.4-2/

;j ■ Prieš kelias dienas teko girdėti labai gražų vo
kiečių kunigo pamokslą savo tautos pabėgėliams. "Mes esame 
pabėgėliai,"- baigdamas kalbėjo pamokslininkas, ypatingai pa
brėždamas paskutinįjį žodį,-"Bet nenusiminkim! Pabėgėlio var
ias - koks jis nuostabiai gražus: juk iš tiesų esąmft pabėgą 
nuo pilkų kasdieninio gyvenimo smulkmenų į Viešpaties prie
globstį. Tėviškėje būtume baigę sava gyvenimą paprastais be-^ 
reiksmlais žmogeliais, kurie yra sotūs, patenkinti ir rūpina
si tik tuo, ką apie save mato; -tai ne kas kita, kaip vadi -~ 
nomasis "buergerliches Leben"*Dabar gi gavome patirti vargo: . 
tai nuskaidrins mūsų sielą, sustiprins mūsų valią ir priar - 
tins prie Kristaus - to Kristaus, kurio balsui anksčiau buvo 
kurčios mūsų ausys".

Tuos pačius žodžius reikėtų pakartoti ir mums , 
lietuviams.

Nes priartėjhao prie Kristaus šiuo metu labiau 
mums reikalingas, kaip bet kuomet.Dar daugiau: tai vienintė- 
lis kelias išsigelbėti iš dabartinės sunkios padėties. Juo 
e-f Kami išliksime. Priešingai - būsime paskandinti įsisiūba
vusio tautų vandenyno bangose..

Kristus ir jo pagelba tai ne kokios nors parai! - 
jinės sentencijos, kaip ne vieno šiandie prikišama, Ne. Tai 
gyvenimo realybė, ir vargas tiems, kurie l^iku jos neperpra
to bei nepravėrė akių: gyvenimas nestovi vietoje; laikas bė
ga, keičiasi - tempera mutantur! Žmogaus likimo traukinys 
nė minutei nesustoja. Kas nespėjo laiku jin įšokti,lieka be 
vilties stovėti vietoje, arba - dar blogiau“ žūva po seknn~ 
čio traukinio ratais...Tokia ateitis neišvengiamai laukia 
mūsų, jei atsitrauksime nu? Kristaus. Neišvengiamaines ki- 
t? kelio nėra; galima rinktis tik gyvybę ar mirtį, sviesų 
džiaugsmą ar juodą neviltį. Gi einant gyvybės ir džiaugsmo 
keliu tik tuokart savo kelionės tikslą pasieksime,jei mus 
lydės Jėzaus Kristau dvasia. Neš Dieviškasis Mokytojas saka 
"Aš vynmedis, jūs vynmedžio šakelės. Kas . pasilieka manyje 
ir aš jame, tas neša daug vaisiaus, nes bemanęs jūs nieko 
negalite padaryti"/Jon.l5?5-6/.-Be manęs jūs negalite nieko 
padaryti'Tai tiesa, šventa tiesa. Nes Kristus toliau per- 
sp. ėja: "Jei kas nepasiliktų manyje, bus laukan išmestaąkaip •
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i šakelė, ir sudžius, ją surinks, įmes į ugnį, ir ji sudegs" 
/Jon.15,6 - 7/, w Vadinasi, pasitvirtina tai, ką jąu sakėmei 
mO.su laiminga ateitis ir Kristaus kelias yra du neatskiriami 
dalykai - tai viena*. 5- <. ir tas pats. Todėl šiandien,da - 
kartiniame mūsą gyvenime, tegali ‘būti vienas leitmotyvas - 
gelbėk,K r~l s t a u !

Apie tai šiame straipsnyje norime pasisakyti pla
čiau.

7090000

Jau daugiau kaip penkis šimtus metą surištas musą 
tautos likimas su Sukryžiuotuoju.

Tebūnie leista čia pacituoti, ką apie tai rašo VIa- 
das Pūtvis savo nepaprastai gražioje legendoje apie Lietuvos 
Karalią. Jis vaizduoja ten ilgą lietuvią tautos sielos kelią 
į tobulybę —

"...Kai svetimo naujojo Dieiro pranašai ėmė daužyti 
Perkūno ir kitą lietuvią dievą stabus, Karalius nuėjo į pa
tį Perkūną ir ėmė jį maldauti.

-Perkūne, vyriausias dievaiti, kam leidi niekinti 
save ir kitus mūsą tikruosius dievaičius!

Atversk žaibą it^riausmą ryšulį, tesudreba žemė,taip 
dar niekad nėra virpėjusi, tesudega į pelenus priešingojo 
Dievo vyčiai.

, Ir atsakė ja® Perkūnas: - Viena tik yra amžina tei
sybė, vienas tik yra tikras labas, viena tik yra vyriausia 
valia, ir tas visa ir dar daugiau yra pas vienatinį Dievą*B.s 
nėra priešingas nė naujas.Jis yra daugiau, negu amžinas.Jis 
yra per' amžinas. Mes j ūsą gerieji dievaičiai tik Jo pėdsaką 
atvaizdai ir tik toki* kokius jūs patys mokėjot suprasti ir 
nulipdyti.

Mes buvome arti, kartu su jumis, kaip maži takeliai, 
kuriais jūs vaikščicjot. Bet mažieji keliai veda į didįjį ke
lią,' ir jūs šaukiami dabar eiti juo.

... Susimąstė Karalius, nes jam neaiškus buvo nauja- 
sai kelias, ir vėl Perkūną paklausė, kaip Jis tas vienas nad, 
kaip Jam tarnauti ir kaip didįjį ausros kelią rasti.

-Vienas vieno tik nori.
Tarnauti mūsą tautai ir tarnauti Jam. Vesk tautą to

bulybės ir doros keliu, ir nuves! į Jį."
Lietuvią tauta nuėjo tuo keliu į nežinomą ateitį. 

Ten tolumoj švietė patekančios aušros spinduliai...
Metą bėgyje susimąsčiusio Rūpintojėlio veidas vis 

giliau ir giliau smigo lietuvio širdin. Lietuva suaugo su Juo. 
Jo kryžiai puošė mūsiį pakeles, Jo užtarymo buvo šaukiamasi 
vergijos dienose suklupus prie altoriaus, Jovardą minėjo 
liūdnos, graudžios mūsą dainos. Jam buvo guodžiamas! džiaugs
me ir nelaimėje, laimingomis ir sunkiomis valandomis... Ne
atskiriamai lydėjo Jis mūsą tautą per visą jos kančios, kovą 
ir kryžiaus kelią iki šią dienu.- Tikrai, tai buvo kryžiaus 
kelias. Neveltui Maironis skundėsi:

"Likime Lietuvos sūną.
Nebelėškok šviesią dieną, 
Vargai ir ašaros ją ponas:

11

mO.su


- 11 -
Kolei saulelė patekės, 
Gaili rasa akis išės,- 
Taip sako priežodis jų senas.* 

Todėl nerado kitos išeities Lietuvos Pavasario Pai
nius, kaip prašyti:

"0 Dievuiėl, susimylėk!
Tos Lietuvos pasigailėk,
Krtri Tau "Šventas Dievd" gieda..."

-Atėjo tačiau laikas, kai svajdnės ėmė pildytis.Su-' 
sikūrė Nepriklausoma Lietuva. Į ją žiūrėdamas tas pats V.Pūt- 
vis rašė:

"Naujas gyvenimas, lyg sumišęs vanduo, ieško,knisa 
naujas vagas} Šia jis prarausS statų griovį,ir ūžia putoda
mas, rauna medžius, čia pasidarė pelkė, ir vanduo svyruoja, 
lur čia dabar reikia rausti vagą.

...-Rauskis, naujojo gyvenimo vanduo,rauskis kur 
nori, kad tik tavo naujoji vaga sutaptų su tautos sielos am
žina vaga.

-Jeigu nesutaps, mano tauta turės žūti."
-Ar daugiau blogo ar gero padarėme Nepriklausomos 

Lietuvos gyvenime, nenorime čia nagrinėti.Tai yra ateinančių 
kartų uždavinys. Mums kritikuoti nelaikąs: turime tik dirb
ti ir kurti naują gyvenimą, stengdamiesi nebepakartoti praei
tyje padarytų klaidų.Svarbiausia, nepadarykime vienos:nęlš- 
krypkime iš tų vėžių, kuriomis skirta eiti mūsų tautai.Šios 
Vėžės - tai kelias, kurį nurodo Nukryžiuotasis.

Jei dabar kenčiame, esame netekę tėviškės ir kaip 
bdnamiai valkatos bastomės svetimose padangėse, tai vien dėl 
to j kad nusikaltome. Mes kenčiame ne už kitų, bet už savo 
pačių nuodėmes.Kiek nuo Kristaus kelio nutolome$ tiek skaus
mo ir nelaimių užgriuvo ant mūsų pečių.Jei ir toliau nesupra
sime, viskas baigsis pražūtimi.Todėl susigriebkime ir grįž - 
kime, kol dar nevėlu!

e d ė o o o

Sakėme, kad nusigręžimas nuo Viešpaties veido reikš
tų aušros kelio netekimą.•

Ne visiems tačiau tai aišku. Daugeliui tekia nuomo
nė "nemoderni": ji kvėpianti viduramžiais, ji pasenusi šiems 
laikams.Kai kurie abejodami nueina taip toli, kad net visai 
roigla Diėv^. Vėl kiti Jį, tiesa, pripažįsta, bet. išmeta iš 
■yvenimo, užrakindami Dievą į archyvą, kaip daiktą, kuris geri 

] lamas todėl, kad taip jau reikia.Tačiau toks žygis prilygsta 
Dievo atmetimui. Kas mums iš tokio‘Dievo, kuris neturėtų ga
lias tvarkyti gyvenimo eigos? Jis liktų teks pat menkas, kaip 
ir mes... Veltui čionai šaukiamasi Išganytojo žodžių:"Kas Die- 
v. Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui".Jų šiuo atveju nepritai
kysi. Netiesa yra, kad atkalbėjus tam tikrą skaiŠių maldų 
jau su Dievu sąskaitos suvestos.Ne. Taip galvoją žmonės uz - 
miršta, kad visas mūsų žemės gyvenimas nė kas kita, kaip mal- > 
La Sutvėrėjui,Jo, kaip vienintelio Tiesos Šaltinio siekimas...* 
Nepakenktų pagalvoti apie tai!

Gi visai abejojantiems norėtume priminti žinomąjį 
senovės posakį:"Homines historiarum ignarl semper sunt puori". 
Dr.Jonas Basanavičius, gerai suprasdamas istorijos svarbą,ra- 
dc reikalą šiuos žodžius paimti kaip motto pirmajam "Aušros"
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numeriui. Pavartykime senus, apdulkėjusius istorijos pusią - 
plus! Jie daug ką mums papasakos.Bažnyčia neturi jokio noro 
slėpti nuc ko ngrs tiesą,/Q tai taip pąt prikiša minėti abe- 
j^jantie ji/. “Ieškokite ir rasite!” -kelias atdaras.Prašau! 
Tik žiūrėkime atviromis akimis! Labai dažnai būna, deja, at
virkščiai j žiūrima ir nematoma - taip, kad savaime peršasi 
apie tokius pagalvojus Kristaus netikintiems pasakyta Ižaij o 
prar^ašystė /Mat. 13, 14-16/:"Girdėti jūs girdėsite, bet nesu
prasite, ir žiūrėti jūs žiūrėsite, bet nematysite.Nes šitos 
iautos širdis nutuko,jie vargiai girdėjo ausimis ir užmerkė 
savo akis, kad kartais nepamatyti} akimis ir neišgirsti} ausi
mis, ir nesuprastų širdimi ir nesigręžtų, ir aš jų nepagydy- 
čiau".

Grįžkime prie temos.Užteks'vieno vienintelio žvilgs
nio, ir apžvelgsime tuo pačiu metu visą žmonijos istoriją.Ne
sunku ją apibūdinti, nes t&i visai paprasta.Laikli, tiesa, 
keičiasi, bet pagrindinis žmonijos bruožas lieka tas pats - 
-^-ieškojimas tobulybės, siekimas aukštyn. "Būkite tad~tobuli, 
kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas tobulas. "/^Aat. 5, 48/. Žmonija 
nu: amžių nerami. Ji kuria, ieško, klysta ir vėl grįžta at - 
gal, kad paskui dar kartą kluptų.Visa jos istorija tai bega
linis ieškojimas, blaškymasis tarp dviejų pradų - gėrio ir 
blogio. Visa jos isterija tai laimėjimai ir nupuolimai, krau
jas ir prakaitas, ašaros, skausmas, kančia, kova,džiaugsmo 
trumpes valandėlės. Ir kas mums svarbiausia — iš viso 
to ryškėja viena neatšaukiama tiesa: mes kylam viršun tik 
tam tikrais momentais .Tai suprantama^, 
ros mūsų gyveninas-laivelis jūroje:jis pasiekia didelės bangos 
viršūnę ir vėl grlmsta žemyn. -Bet mes norime eiti toliau;pa- 
sitaiko laikai, kada būname taip giliai įgrimzdę,jog atrodo, 
kad niekad nebeiškilsime vi&un. Gi iškilus mūsų laivelis vos 
v-s. laikęsi viesulų apdaužytas... Vėl kitais momentais išky
lame taip aukštai, kad tolumoje tariamės matą kaip švyturį 
.audringoj e jūroje šviečiantį mūsų kelionės tikslą.

Kas įdomiausia - šie kilimo ir smukimo perij odai 
ne atsitiktiniai .Jie tampriai surišti su kaž
kuo. Ir tas "kažkas" turi lemiamos reikšmės 
mūsų laivelio vairavimo.

Kaip išsiškinti šią paslaptį?
Tikinčiam žmogui tai jau seniai nebe paslaptis.Jam 

visa taip aišku, taip paprasta ir suprantama.Jis jau ilgus . 
ilgus metus nešioja paslapties raktą savo širdyj e.Kas tai bū
tą?

Atsakykime į šį klausimą senos psalmės žodžiais.
"Jei Viešpats nestatys namų.
Veltui darbuojasi tie, kurie juos stato. 
Jei Viešpats nesergės miesto, 
Veltui budi jo sargas.
Tuščia jums keltis prieš aušrą, 
keltis ilgai sėdėjus jums, 
kurie valgote skausmo duoną, 
Šuo tarpu, kad Jis duoda miego savo mylimiesiems." 

/Ps.126/ 
Taigi,, paslapties raktas - Viešpats, viso mūsų gy

venimo pradžia ir pabaiga. Su Jo pagnlba mes artėjamo ten, 
kur žiba būsimos aušros spinduliai. Jo apleisti - be- vilties
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klaidžiojame nakties tamsybėse, "be vilties į šviesesnę atvi-. 
tį...

It galų gale esame atsidūrę mūsų išeities punkte:
-"...be manęs J u s nieko negali

te padaryti!" ’
Papildykime tai, kas pasakyta A.Maceinos žodžiais, ir tu

rėsime „pilną padėties vaizdą:
"Žmogaus pirmavaizdis yra pats Dievas. Iš tikro tad dva

sinis žmogaus alkis x*isados yra Dievo alkis. Objektyviai žnx> 1 
gus pasitenkina tiktai absoliutu, tiktai visuma ir pilnatve. 
Nerami širdis nurimsta tiktai Viešpatyje."

Taip yra ir kitaip niekad nebus ir negali būti.Viskas 
byloja apie Viešpatį. Visi , siekia Jo, labai dažnai net pa
tys to nežinodami... Apie tokius teisingai sako G.Papini sa
vo nuostabiai žavioje maldoje Kristui:

"Kas ieško pasaulyje grožio, ieško, pats to nepastebėda
mas, Tavęs, nes Tu esi pilnasis Grožis; kas siunčia savo min
tis ieškoti tiesos, tas ilgisi, pats to nežinodamas, Tavęs, 
nes Tu esi vienintelė Tiesa, kuriai siekti negaila Jokių pa
stangų; kas be kvapo bėga, trokšdamas surasti taiką, bėga pas
kui Tave: Tavyje gali ir pati neramiausia širdis ilsėtis.Jie 
šaukiasi Tavęs, ir patys nežino, kad Jie Tavęs šaukiasi. Jų 
šaukimas Tau dar neišpasakytai skaudesnis, negu mūsų." 

Nelaimingieji! Jie mato sidabrinas žvaigždutes vasaros 
naktį, klausosi upelio čiurleni*^ r „ paukščiuko linksmos 
giesmės anksti rytą, pirmiesiems saulės spinduliukams besi - 
skverbiant, pro medžių šakas...Jie girdi žiogrį muziką pievoje, 
seka akimis baltus debesėlius, lengvai plaukiančius dangaus 
mėlynėje, žavisi lakštingalos daina.ramiais vakarais... Jie 
mato, girdi, Jaučia, kaip visur, kiekviename žingsnyje skam- 
ha padėkos giesmė Kūrėjui, bet patys neseka duodamu pavyz - 
džiu...Negana to: labai dažnai savo gyvenimu nukryžiuoja ant
rą kartą ant kryžiaus Tą, kuris mirė už mus prieš du tūkstan
čius metų...Jie atvirai skelbia Jam kovą ir neapkenčia lygiai 
Jo, lygiai viso to, kas su Juo surišta...

Ir menasi Jono Evangelijos pirmieji žodžiai:
"Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių š vieša ^Švie

sa šviečia tamsybėje, bet tamsybė Jos nepriėmė."- Liūdnai ir 
ramiai skamba žodžiai. Liūdnai, ramiai•- lyg nežemiškas skun
das, lyg gailesys, lyg rauda... "Buvo tikroji šviesa, kuri 
apšviečia žmogų, ateinantį į šį pasaulį,"- kaip tylus vėjelio 
dvelkimas aidi toliau mylimiausioje Jėzaus Mokinio skundas 
beribėms erdvėms.-"Jis buvo šiame pasaulyje; pasaulis per Jį 
padarytas, bet pasaulis Jo nepažino, Jis atėjo pas save, bet 
savieji Jo nepriėmė".../Jon,1,5-12/.

Skundas virsta širdį draskančia rauda.Ir stoja prieš . 
akis Kristus, žiūrįs į Jeruzalę.Per Jo dievišką veidą ritasi . 
karčios ašaros...

"Jeruzale, Jeruzale, kuri žudai pranašus ir užmuši akinė
mis tuos, kurie į tave siųsti, klek kartiį aš norėjau surinkti 
tavo vaikus, kaip višta surenka viščiukas p.o savo sparnais, 
ir tu. nenorėjai. "/Mat ,23,37-38/.

Taip: teisingai šaukia garsusis K.Adam, kad niekad nebu
vo paskelbtas su tokiu triukšmu atpuolimas nuo Išganytojo, 
niekad nebuvo žmogaus sudievinimas su tokiu nežmonišku žiauri* 
mu organizuotas, kaip dabar. -Gyvatės laikas arti,- perspėjo
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jis vokiečių tautą dar 1933 m.-,ir jau girdimi jos žodžiai 
gatvėse:" Jūs būsite kaip Dievas." /Nenorime taikyti to viso 
vokiečiams, ne,- ar nereikėtų mums visiems tuos žodžius para
šyti ant kaktos ?!/ .

Bet neveltui buvo Kristaus auka. Neveltui tekėjo 
Dicvc-Žmogaus kraujas. Ir nevalia mums nekaupti dėmceio į J? 
ašaras - tai niekam tuščiai nepra - 
eis. Dievas kantrus, bet mūsų nuodėmės ir Jo kantrybę per
viršy j a.

-Žmonės gali sau nuodėmiauti,- sako tas pats Kari 
Adam,-Dievas girdi juos ir juokiasi iš jų. Yra Dievo juokas- 

s. g i b t e i n L axo h. e n G o t t e s - tęsia to
liau filosofas: - Ir.tas juokas daug baisesnis, negu Jo pyk
tis, nes tai yra begalinė sužeistos meilės nuoskauda. Tai yra 
tasai juokas, kuris žmones užkietina ir padaro juos sustin
gusius, taip j kad jų kaltė lieka nepateisinama.-

Aklam ir šie baisūs žodžiai yra ir- liks tik bal
sas šaukiąs tyruose. Jam nieko neįrodysi. Jam viskas tik"atsi
tiktinumas". -Vargas tokiam, nes senutė istorija nežino jokių 
atsitiktinumų. Ji žino tik tvarkymą, planingą gyvenimo eigą, 
kur niekas neįvyksta be priežasties, be aukščiausios Valios. 
-Ne mūsų pareiga teisti.. Bus kam tai padaryti.Mums reikia dė
ti visas jėgas, kad kuo mažiausiai būtų tokių paklydusių bro
lių. Padėkime jiems, ištieskime jiems pagalbos ranką ir mels
kimės už juos, kad Amžinoji Teisybė nušviestų jų sielas ir 
parodytų tikrąją gyvenimo prasmę, kuri yra Kristuje.

0-3 0 0 0 0

"Žmogus ir Kristus: kaip klausimas ir atsakymas, 
kaip ilgesys ir tikslas stovi jie prieš vienas kitą.Tiktai 
kas Kristuje randa atsakymą į savo klausimą ir savo troškimo 
išsipildymą, tiktai tas yra išgelbėtas. Nėra kito vardo dan
guje ir žemėje, per kurį galėtume tapti laimingi, kaip Jėzaus 
vardas ."/K.Ądam/.

Šio žodžiai, šventos teisybės žodžiai , primena vie
noje Bavarijos bažnyčioje neseniai matytus du paveikslus. 
Jie vaizduoja Kristau palyginimą apie dešimtį mergaičių, iš
ėjusių pasitikti jaunikio ir jaunosios n "Penkios iš jų "buvo 
paikos, o penkios gudrios. Penkios paikosios, pasiimdamos 
žibintus, nepasiėmė su savim aliojaus: gudriosios gi draug 
ou žibintais pasiėmė aliejaus savo induose’.'/Mat.25,2-5/.

Pirmajame paveiksle kaip tik norėta atvaizduoti 
ši mintis. Naktis. Rami žvaigždėta naktis. Žvaigždžių tiek 
daug., kad jomis nusėtas visas dangus-, Bokšto viršūnėje du 
vyrai, susisupę į apsiaustus.Jie stovi ramiai, kaip stovylos, 
ne juda.Rankose degėlai, akys įsmeigtos į tolį. Greta į sie
ną atremti trimitai. Keliais laipteliais' žemiau stovi pen - 
klos puikiais rūbais pasipuošusios mergaitės. Jos laiko ži
bintus, kurių šviesa spinduliuoja į visas puses.Ir nžiekas 
netrukdo šventos tylos. Tik tyliai mirga žvaigždynai, tik ty
liai kyla deglų liepsna į viršų, tik tyliai blizga brangūs 
akmenys mergaičių šventadieniškuose drabužiuose - brangūs ak-, 
menys, į kuriuos atsimuša žibintų šviesa...

Ir paveikslo apačioje - auksinės raidės:"Ilgesys". 
Antrasis paveikslas turi taip pat auksines raides, 

tik šį kartą jos reiškia :"Išsipildymas",
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r "Vidunaktį pasigirdo šauksmas: Štai, ateina jauni
kis, išeikite jam priešais!"/Mat. 25z6/.

Staiga viskas nušvinta nežemiška šviesa - daug 
skaistesne, daug gražesne už žvaigždžių šviesą. Nuo bokšto 
užgroja, džiaugsmingi trimitai, iš rūmų pasigirsta dangiška 
muzika. Ant rūmų laiptų - Išganytojas. Tai ne nuplaktas,kru
vinas, apspiaudytas/išjuoktas Kristus. Ne: tai Kristus 
K. aralius'. Akinanti šviesa visokiomis vaivorykštės ąjafe 
vcmis žaidžia apie Jį.Gi Jis pats - baltesnis už sniegą...

Užpakalyje Jo - išrinktieji. Visi su palmių šakutė
mis rankose. Visų akyse džiaugsmas, visų lūpose šauksmas:

-Osanna Dovydo Sūnui!
Penkios mergaitės kyla laiptais į viršų.Žibintai 

jų rankose dabar žėri, mėto į visas puses nuostabius spindu
lius, kai jčs nulenktomis galvomis artinasi prie Gerojo Gany
tojo. Štai, jau jos pasiekė paskutinę pakopą. Dar gražiau su- 
skombn muzika, dar džiaugsmingiau nuaidi pagarbos ir padėkos 

- šauksmai, Dar valandėlė, ir visi pranyksta rūmų vidųj e.Tyliai 
užsidaro didelės durys,.-

Bet tamsoje matosi dar kažkas... Ar tai ne anos 
paikosios? -Taipj tikrai! "Pagaliau atėjo ir likusios mergai
tės ir sakėi Viešpatie, Viešpatie, atidaryk mums. Bet jis at
sakydamas tarė: Iš tikrųjų,sakau jums, aš jūsų nepažįstu," 
/Mat.25,11-13/* Ir veltui šauksmas po laiko, veltui beviltiš
kas beldimasis į duris, kurios, antrą kartą nebeatsidarys...

Todėl tad visu rimtumu is anksto perspėja mus Vieš- 
. pats:"Taigi, budėkite /nes nežinote, kada namų Viešpats at - 

eis, vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidžiagystėje, ar rytmety
je/ , kad ūmai atėjęs nerastų jūsų miegančiii, Ka aš jump sa — 
kau, sakau visiems: Budėkite."/Work.1J, J5 -37/.
\ . .. >

o o o o o c

Žmonės nyksta, kaip dūmai, pasaulis eina ir nraęi^ 
na,viskas keičiasi. Vienas tik lieka -Kristus."Dangus Ir že
mė praeis, o mano žodžiai nepraeis."/Merk.13,51/*

Taip.Jie nepraeis, nepranyks ir neišdils, kaip ne- 
dyla parašas ant to seno seno antkapio, kuriame nežinoma ran
ka iškalė Tavo žodžius: . ;

"Ego sum resurectio et vita: ąui erėdit in me,etx.am 
si mortuus fuerit, vivitj et omis ąui vivit et credit in me, 
non morietur in aetemum".

0 0 0 0 0 o

Viešpatie Jėzau! Mes šiandieną našlaičiai, negai - 
lestingo likimo žiauriai blaškomi po visus plataus pasaulio 
kampelius. Mūsų širdys apkarto nuo pykčio, baimės ir neapy - 
kantos, kuri daįar viešpatauja šioje ašarų pakalnėje...

Viešpatie Jėzau Kristau! Tu esi Gerasis Ganytojas. 
Tu matai mūsų menkumą ir ydas, žinai, kokie silpni mes be 
Tavęs. Tu girdi, kaip dejuoja mūsų broliai ir seserys, girdi, 
kaip verkia mūsų žemė, svetimųjų mindoma. Tu girdi, Jėzau , 
mūsų kruvinos širdies šauksmą, Tave pasiekia mūsų malda. Tu 
gerai žinai, kad mums nieko kito nebeliko, kaip su-skausmu 
ir viltimi kartoti anuos nuostabius žodžius:
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"Iš gilybių aš šaukiuos į Tave, Viešpatie! 
Viešpatie, išgirsk mano balsą..."/Ps.129/ 
Mes visi vienu "balsu meldžiame, visi vienu balsu 

prašome: ,
"Iš gilumos širdies šaukiuos, o Viešpatie, 
Iš gilumos susopusios širdies.
Einu Tavęs, Paguodos Žodžio, ieškoti,
Einu Tavęs, Vidurnakčio Žvaigždė!"

Neapleisk mūsų ! Duok mums, Tavo tarnams, jėgų išken
tėti iki galo. Duok, kad tą laimingąją . ieną, trimitams sugau
dus, po Tavp kojomis kaip mažas gražus deimačiukas žibėtų lie
tuvių tauta! .

Pasigailėk, Jėzau, pasigailėk mūšų! Tu mūsų prieglau
da, stiprybė ir (viltis. Vesk mus geru keliu,\kad mūsų gyveni
mo saulutei leidžiantist išvystume amžinąją Saulę, kuri nie
kad niekad mums nebeužges...

Mes - dulkės. Mes nemokame maldauti gražiais žodžiais 
Bet mūsų malda nuoširdi - Tu žinai tą, Viešpatie, Mes meldžia
mės. Tau, šaukiamės tos giesmės žodžiais,kuriuos, giedojo prieš 
Tavo altorių suklupę mūsų tėvai:

, Puolam po kojų, Jėzau meilingas:
Nepaisyk kalčių, būk gailestingas!
Viltį padėjom aukoje Tavo,
Visus mus glauski prie širdies savo!
Jėzau, pasilik su mumis dabar, ir visados ir. per
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Menkas žolynėlis į saulutę stiepinu, 
Šaltinėliai upėm plaukia į marias,-.
Tai ir mums yra taip Viešpats Diovas liepęs 
Per vargus sau laimę į namus parvest.

TTpėm plaukia Alenos, metai su verpetais, 
Jaunystėlė mūsą - upeliu sriauniu,- 

. ^Džiaugsmo.prabėgom vos tepamatom retas, 
zfKaip saulutės šypsnį pro rudens sriautus.Ji ’

ipgDalgė eis per pievą, kris žiedai rasoti, 
pražydėję savo jaunume,-

/^Wal pakirs ir mus ta dalgė, ta besotė, 
^^^.Kaip tos plovęs žiedus - pasaliau numes...

\ jvk žolynėliai į saulutę stiepias,
^JH^^^paltinėliai upėm plaukia į marias: 
1s’^*s^'j$Juk visiems yra taip Viešpats Pievas liopęs 

£Š?er vargus sau laimę s namus parvest.

Lietuvcs
Naclona’lnė
M.Mažvyde
Biblioteka

iS'^
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Krikščionys vis labiau persekiojami.Kraujas nespė
ja sukrešėti arenos smėlyje, vis naujos Nerono įsiutimo aukos 
r'jalkaniems laukiniams žvėrims sudraskyti, nauji gy
vi žibintai dega, derva apipilti, uždegami Nerono soduose, 

-Bėk,nors tu pasitrauk, kad ipliktum gyvas...' Tu, 
kuris Kristų žemėjo lydėjai, kuris iš Jo rankų valdžią gavai. 
Bėk^3"'” Akintiesiems reikalingas, tavo gyvenimas brangus.

Susirūpinusii^ mylinčių širdžių prašomas sutinka 
pagaliau baltagalvis senelis pasisalinti iš pavojaus.Ir skuba 
jis, Petras, Apaštalų Kvmigaikštis. dulkinu keliu, pilkan ap
siaustas susisupęs, šešėliais prisidengdamas, kad kartais ne
pažintų jo įniršę pagonys... 0 senatvės žingsniai taip sun - 
kiai aidi nakties tyloje,

Krūpteli: ten eina kažkas. Dar labiau susigaubia 
Petras savo drabužiu ir neramiai seka akimis prisiartinantį 
nepažįstamąjį, tai nQ rom^nas^ pastebi jis, ir vėl skuba gat
ve iš Romos. Akys įtariamos žvalgosi, ir staiga Petras susto
ja, lyg žaibo ištiktas!

-Tai Jis! Kristus...
Koks nedrąsus Petro klausimas:
-Quo vadis, Domine? Kur eini Viešpatie? 'Ar neši - 

nai, kad ten tokie persekiojimai, kad ton toks pavojus?..
0 Kristus tik liūdnai nusišypso: Jo akyse spindi 

meilė. Lygiai taip, kaip prieš trisdešimi^penkeris metus, kai 
Jis ėjo su dvylika per Galilėją ir mokė juos, o minios sekė 
J? žvilgsnį ir žodžius.

-Einu į Romą už tave numirti,-taria Kristus ra
miu, tyliu balsu.

Dabar supranta Petras... Sukepusios lūpos be gar
so šnabžda maldos žodžius ties Viešpaties kojomis, tos maldos, 
kurią kadaise išmokė Viešpats:

' -Tesie Tavo valia... Tavo valia.
Kai Petras pakyla iš kelio dulkių, gatvėje tuš

čia. Pilkais šešėliais dar tebesidangsto ryto belaukianti že
mė.0 viršum Nerono sodų gesta kruvina pašvaistė.

Petras grįžta. Kai katakombų žvakių spindesyje 
pamato krikščionys jį, šviečiantį galinga valia, tikėjimu 
ir meile, tiesiantį į dangų rankas ir laiminantį juos, lai - 
minanti tą, kurs neš Viešpatį į kalėjimą suimtiesiems broliams, 
kurių rytoj laukia kankinių mirtis,- jie supranta ko grįžo 
Petras: jis eina mirtį pasitikti, o nebėga nuo jos.

Mirtis tik bailiams baisi, o dvasios galiūnas ma
to joje naujojo gyvenimo pradžią:

19



-Aš esu Prisikėlimas ir Gyvenimas; iš esu Gyvybės Va3 
ČlUO. , ;

69 metų "biržei!* 25 dieną, saulei leidžiantis, atida
vė Petras savo auką. .

Kur eini tu ? į "
Akyse, taip ir stevi senes legendos sukeltas vaizdas, 

o. iš mane supančios minias ūžesio išsiskiria vienas balsas ir 
auga, auga, stiprėja taip, kad tik jį vieną begirdžiu, mane 
vardu šaukiantį:

-Kur tu eini ?“
Jeigu tau dabar kas pasakytų:
-Grįžk šiandien ten, iš kur atbėgai, ir skelbk Įinks-« 

mą Nau j ieną... --
Su kokiom akim klausytumeis šių Sėdžių?
-Ką?! Nejaugi...- Sakytumei.
Taip, ‘tu nebeturi to tikėjime,-girdžiu davyje skaudų 

balsą,- kuriu* gyveno, už kurį mirė anie krikščionys! Tu ta - 
bar tik niekinga .žemės dulkė. Kaip tolima tau anoji dvasiu! 
Vadinies krikščionimi, nešioji Kristaus vardą, o nepagalvoji, 
kad savyje taip maža teturi te, ką vardu .rėkiamu*ji... Tu ne
beturi apaštalų dvasios."į iv ■ .

Kasdien skaitai "Martyrologium Romanam".0 ar pagalvo
ji, kad gyvenimas rašo ir "Martyrologium Lituanum"-? Ar nebus 
tau gėda, kad tu, šventųjų metais /toki4 dabar yra!/ gyvenda
mas, bėgai nuo progos padaryti bent gerą darbą?

Kiek daug gerų darbų šiandie tu ir panašūs į tave ap
leidžia vien tik todėl, kad kitoj zonoj geresnės^pragyvenimo 
sąlygos, kad ten, ačiū Dievui, UNRRA geriau gal aprūpina...

Nejaugi*tau naujiėna, kad net čia, mūsų išeivijojzyra 
vietų, kur Dievo žodis yra tik atsitiktinis,"pridėčkas", tik 
neaiškiai nugirstas gandas, nesukėlęs didesnio susidomėjimo, 
vien tik todėl, kad nėra, kas jį skelbtų*.. 0 tu čia sėdi, 
rankas sudėjęs, tariamai veikdamas visuomenėj. Be abejo,pie
tų vaisiai gardesnį, negu šiaurės miglos, tačiau tai tavęs 
negali atleisti nuo pareigos.

Tai tik viena maža smulkmenėlė iš tavo neišnaudotų 
galimybių, iš tų galimybių, kurios tavęs verkdamas šaukiasi, 
nei^kant nė misijų tolimuose kraštuose.Tu "bent jomis turės.1 
teisinti^," grįžęs tėvynėn!

Nes ką gi kitą parveši tėviškės palaukėj pasiliku - 
šiam Rūpintojėliui?

Kai tu bėgai, savo molinę širdį nešdamas, Rūpintojėi 
liąliko ten. Tu net nespėjai jo paklausti:

-Viešpatie, ko tu čia pasilieki?'Ar nežinai, kad pa
vojus didelis ateina? • . .

Jis būtų atsakęs tą patį, ką Mokytojas Petrui: 
-Liekuosi, kad numirčiau už tave...
Ar žinai: tu pabėgai nuo kūniškos mirties,© čia bai

gi savo dvasią numarinti...
Bet tu palikai viską ir bėgai.-Gal prikalbėjo tave, 

e gal prievarta, o -gal - ? • ' •
Pasakoja taip vienas:
-Sapnuoju taip dažnai.Ir vis regiu: sugrįžau namo. 

Tėvas...Bet jis nė rankos nepaduoda pasisveikinti.Motina...- 
ji nusigręžia, nė į akis man nepažiūri."Sūnau,"sake,"kur tu 
buvai, kai mums tavęs reikėjo? Dabar jau tavęs nebereikia...
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Mes jau išvargome savo dalią te tavęs..."
; Sūnau, Lietuvos laukt; sūnau, kur tu esi, kai tavo 

tėvynėje ir Kristus, ir tavo tėvai, broliai, sesės kenčia ir 
miršta ? . . .. .

Vynuoges, amerikoniškus konservus valgai, samage- 
nu užsigerdamas? Partijas organizuoji? Ministerijas dalinie- 
si? '

Dievo Paukšteli, .kodėl tu užmiršti, kad visi paukš
teliai kas saulėtekį Di'evą savo giesmėmis garbina? -Bet tu 
esi kaip šikšnosparnis/ kuris šviesoje aklas, kuris turi spar
nus, tačiau per dienas palėpėj kybai žem^n galva, tik nakti
mis išleki, net ir tada nesugebėdamas aukštyn iškilti.♦.Tavo 
pilvas tave laiko pririštą prie žemės, c tavo dvasia su pamuš-? 
tais sparnais...

Štai, kažinkas ima kikenti?
-Koks tu idealistas! Keistuolis..*
Ne, jei aš būčiau dvasininkas be dvasios, būčiau 

keistesnis* Aš toks negaliu būti, nebūsiu, ne!
Kas būti; buvę, jei apaštalai būti; laikęsi krūvoj, 

nebūtų priėmę savo bendruomenėn pašąliečių, jei jie nebūtų 
ėję aktyviai skelbti Kristaus meilės? ’ v " '

Bet jie ėję, ėjo jie visi - į pavo jų^.ėjc atvirom 
akim, mirė, kad Kristus gyventų, ir atgimė Kristuje.

0 tu? -Skamba kaskart garsiau negailestingas balsas 
mano krūtinėje - Užsidarai savo vienminčių būrelyje, siaurame 
rate, ir keiki tuos, kurie kitos nuomonės. Ar čia tavo vieta? 
Juk žinai,"sveikiesiems nereikia gydytojo"!

Tavo tikėjimas tau liepia neklysti, bet tu klystan
čiam kelio neparodai, už rankos paėmęs į šviesą neatvedi.Tu 
vadinies krikščionis, meilės vaikas, o kitaip manančiam nea
pykantą skelbi.Ir dar meldiesi ta pačia burna...

' Taip, reikia dabar kitos dvasios, oi, reikiaJTik ji
viena begalėtų mus iš klystkelių išvesti.

Tu turi būti ypač dabar toks apaštalas, toks krikš
čionis, toks, kokie buvo pirmųjų amžių krikščionys: su meilės 
žiburiu eiti ir klystančiam broliui nušviesti kelią, omstumti 
jo pražūtin, tamson.

-Neteisk! sako Kristus.
Tu nueik pat į tą "priešų bloką" ir pamatysi,kad 

ten yra ne priešai, o tik nematantieji, tik nežinantieji tavo 
broliai... Tu matysi, kad jie laikosi viens kitoj kaip tie du, 
kurie skęsta, viens už kito tverdami, atramos ieškodami, viens 
kitą skandindami, nes jie nemato tikrojo išsigelbėjimo, nes 
niekas jo neparodo...

Tada tik suprasi, kodėl tu esi jų nežinojimo, jų 
aklumo kaltininkas... Ir už tai t u būsi teisiamas, tu, o ne 
tie, kuriuos tu pats teisi.

Nes sako Viešpats: %
-Mylėk savo' artimą.
0 kiek tavyje tos meilės? Gal tai tik žodžiai, o 

gal tik tol meilė, kol nauda iš jos? \
0 Kristus tęsia toliau:
-Mylėk savo priešus...
Bet tu ...
Sieloje auga gailesys ir nerimas .-Kad ne tik aš ■vie

nas toks,-> ar tai pasiteisinimas .?
Miserere mei ! ' ' '■
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F.Jucevičius

' Rlkiį'
"Vargas tai tautai, kuri neturi 

nei kilnių idėjų,nei didžiiį užsimoji
mų,kuri pamiršta didžiuosius savo Va
dus, kuri nenori suprasti gyvenamojo 
laiko svarbos ir kurios gyvenimas ne
išeina iš dienos rėmų." yr Kerer.

V t

Jau dveji metai, kai mes, karo audrų atblokšti, 
klaidžiojame po Vakarų Europos didmiesčių griuvėsius ir gru- 
miamės su likimu. Tačiau ir šiandieną mūsų tėvynės padėtis 
mažai kuo tėra pasikeitusi. Tėvynę dar tebeslegia vergijos 
pančiai. Pati tauta, priešų žiauriausiomis priemonėmis iškan
kinta, sunkiai neša gyvenimo naštą. Viena mūsų tautos dalis 
vargsta Sibire, kita - sopančia širdimi klajoja vakaruose, o 
likusioji - savame krašte velka nuožmų raudonojo okupanto jun
gą. Karo pabaiga neatnešė mūsų tėvynei laisvės, ir nežinia,ka
da mums suskambės prisikėlimo varpai.

Ir nevienam’ šiandieną kyla klausimas, kas bus to
liau? Nejaugi mūsų tauta, ves pradėjusi gyventi, yra jau pa - 
smerkta mirti?^Nejaugi.mūsų tautai nebus jau lemta išvysti 
laisvės ryto? Šitie klausimai dar liūdniau skamba, kai pažvel
giame į mūsų Vokietijoje esančius tautiečius, kurie yra smar- ■ 
kiai morališkai sužaloti.

Mūsų išeivija, kuri prieš porą metų atvyko į va
karus kovoti ir dirbti dėl m ū s tį tau
tos geresnės ateities, pati jau klaidai -
ja pilkųjų dienų šešėliuose, kaskart vis labiau artėdama į ne
vilties bedugnę. Didelė.mūsų tautiečių dalis užmiršo duotus - 
sius savai tautai pasižadėjimus ir susmuko į moralinio abuo
jumo bei dorovinės dekadencijosyurvą. Mūsų inteligentija, kuri 
turėtų vadovauti šiai kovai, pati Nukrypo nuo tikrojo kelio. 
Nemaža dalis mūsų inteligentų nestovi ryžtingai savo postuose, 
bet pastaruoju metu juos apleidžia. Šiandien nesunku yra suv
ilkti buvusių mūsų mokytojų, teisėjų ir kitokių įvairaus ran
go viršininkų, kurie,užmiršę buvusias savo profesijas,velia
si dabar spekuliacija ir kitokiais panašiais dalykais.Noma - 
ža ir tokių, kurie karjeros dėlei išsižadėjo ankstyyesnės sa
vo nuomonės, ar dėl gardaus valgio šaukšto, kaip sako Kudir - 
ka, yra pasiryžę kad ir kasdien mainyti savo kailį. Mūsų par
tijų rinkti ir nerinkti vadai jau dabar, dar visai nežinodami, 
ką neša rytojus, nebepasidalina prezidento kėde, ministerijo
mis ir kitomis šiltomis vietelėmis. Tautos ateitis ir išeivių 
reikalai jiems neberūpi. Nevienas mūsiį tautiečių išsižada sa
vos tautos tradicijų, niekina mūsų tautos šventuosius įsaky - 
mus ir persiima moderniškosios vakartį Europos "brangenybė - 
mis". Daugelis mūsų trolių ir sesių jau tiek paskendo į nū - 
dienic pasaulio smulkmenas, kad jie nieko daugiau nemato , 
kaip žvangantį varį; jų širdis nieko kito netrokšta,kaip kūno 
teikiamų malonumų. Jie tik kaip Faustas benori gerti ligi dug-
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no gyvenimo malonumų taurę. Dėl viso to nevienas išsižada ir 
paniekina tėvų "bei protėvių sukurtus dvasios turtus, atsisa
ko nuo visko, meta šalin "bet kokius idealus ir,kaip Valpur- 
gijos nakties raganes, šoka apsvaigę savo apnuodyto gyvenimo 
dienų šokį. Daugeliui tai, kas seniau lietuviui "buvo brangu 
ir šventa, gražu ir didinga, bėra tik menkaverčiai ir bepras
miški dalykai- Nevienas tvirtina, kad idealai - tai tik ne - 
pilnamečio svaičiojimai, religija - tamsių žmonių prietaras, 
tėvynės meilė - tinginių sąshaiton sugalvotas puikus pasipel
nymo šaltinis.

Daugelio mūsų tautiečių dora yra nepaprastai žemai 
smukusi. Šiandien jau randame mūsų stovyklose "pažangiųjų 
kultūrininkų”, kurie net ir Kalėdų švenčių metu suruošia pa
silinksminimus su kabaretine programa.Mat, jiems lietuviška 
daina bei tautiniai šokiai atrodo perdaug banalūs. Kai kurio
se stovyklose paleistuvavimas yra beveik viešas, nes dauge - 
liui sestasis Dievo įsakymas yra jau nebesuprantamas.Demora
lizacijos banga neaplenkia ir mūsiį šeimųi Didėja persiskyri
mų skaičius, kurie dažnai įvyksta net dėl materialinių iš - 
skaičiavimų. Ir diena iš dienos šis vėžys vis giliau skver - 
biasi į mūsų išeivių tarpą, naikindamas gražiausius mūsii tau
tos sielos daigus: savitą kultūrų ir tautinį charakterį .Mūstį 
tautietis, atitrūkęs anuo tautos kamieno ir atsižadėjęs savų
jų tradicijų tuo pačiu praranda savitą dvasios kultūrą bei 
tautinį charakterį. Pastaruoju metu nesunku sutikti brolių 
ir sesių, kurio išvaizda dar primena mums lietuvį, bet savo 
dvasia yra jau mums svetimi.

Negeriau ir su kita nfusų tautos yda - girtuokliavi
mu. Si baisioji epidemija jau visu smarkumu siaučia mūsų sto
vyklose. Mūsų inteligentai, kurie pirmieji turėtų kovoti prieš 
šią baisiąją ydą, didesne dalimi patys skęsta alkoholio nuo
duose. 0 kartais^jie net būna mūsų tautiečiams samagono ver-. 
gų pavyzdžiaiso Štai, vienoje mūsų stovykloje buvę mūsų "inin- 
kai" vienos mūsų tautos šventės proga suruošė arbatėlę no tik 
bu tautiškais užkandžiais- bet ir su "tautiškais gėrimais". 
Kad ir sunkiai, bet per protekcijas vargais negalais išvarė 
lagerio virtuvėje iš dviejų centneriukų "midaus", o paskui , 
pakėlę taureles, gėrė už "Nepriklausomos Lietuvos" sveikatą... 
Tiesa, atsiranda dar tokių "patrijotų", kurie pakalba apie mū
sų tautos sublaivinimą, tik,deja, prie samagono buteliais ap
statyto stalo. Ir taip šiandien*. jau ne vienas mūsų inteli - 
gentas eina Judo pareigas, išduodamas mūsų tautą samagono nuo
dams, Mūsų inteligentija žingsniuoja tais pačiais keliais,ku
riais žygiavo prieš porą šimtų metų mūsų bajorija:pati žūsta 
ir su savim veda į pražūtį visą tautą.

Ji visi kiti„mūsx| tautos vaikai, matydami geriant 
valus, geria ir patys. Šiuo metu sunku užtikti stovyklą, kur 
ši baisioji pragaro giltinė nesiaustų. Beveik kiekvienoje sto
vykloje galima rasti vadinamuosius "atsigaivinimo klubus", 
kur mūsų vargšai tautiečiai gaivina nuvargintą savo "dūšią". 
Ir ši girtuokliavimo epidemija juo toliau, tuo labiau ir pla
čiau užlieja tautiečių mases, šimtus geriausių mūsų tautos sū
nų nuvesdama pražtltln.

Prie visų čia išskaičiuotų ydii, pridėjus lietuvis - 
kąjį individualizmą, pavydą, religinį indiferentizmą, kuris 
pastaruoju metu yra itin madingas, beveik ir turėsime visas 
juodąsias puses, temdančias mūsų išeivio dvasinį veidą.
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Siame rašinėlyje palietėme tik antrąją medalio pu
sę. Be abejo, turime ir daug teigiamų, džiuginančių dalykų , 
kuriais tikrai galime didžiuotis. Neminėjome jų todėl, kad 
apie tai pakankamai rašo mūsų spauda. Iškeldami b 1 g a s 
mūsų gyvenimo puses, norėjome priminti, kad ne viskas^'apie 
ką tylima. Šiandien, kaip tik ypatingai šiuo 'sunkiu metu, 
privalomo žvelgti į gyvenimą realiai, nepasiduodami per di
deliam pesimizmui, nė nepamatuotam optimizmui. Kad Vokietijoj 

' gyvenanti mūsų tautos dalis yra ne tik materialiai, bet ir mo
raliai sunkiai sužalota, aiškus, neginčytinas faktas. Netal - 
kylami to visiems, irgi turime užfiksuoti smarkią tendenciją 
ta kryptimi. Pats laikas todėl visomis galimomis priemonė
mis mis užkirsti kelią minėtiems neigiamėms reikalams. Kuo 
greičiau, tuo geriau, nes tai gyvybinis reikalas.

SUSIMĄSTYMUI 
/ir pritaikymui?/

Į mūsų gyvenimą yra įsisiurbę tūkstančiai ne 
draugiškų valstybių nemokamų agentų ir provokato
rių, kuriems padeda sukvailintieji arba turintie
ji savo sumetimų vietos gaivalai,-k.a.,kai kurie 
dvarininkai ir šiaip nutautėliai.Tai yra viena juo
doji ranka.

Iš kitos pusės aibės šmugelninkų, karjeristų, 
viešojo turto vagių, kyšininkų.Tai yra antra juo
doji ranka, kuri daro tą patį,, ką ir pirmoji.Abi 
juodos rankos susitelkusios stengiasi prismaugti 
krašto gyvybę, visokiais būdais silpnina tautos 
organizmą.

Utėlėms yra naudinga,kad žmogus būtų silpnas, 
nes stiprus žmogus greičiau nuo jų apsivalys.Yra 
dar tų jucdų rankų padėjėjas.Tai mūsų pačių neįg.:- 

' dimas į valstybinį gyvenimą, nesusipratimas ir tam
sumas kai kurių užkampių ir sluoksnių.

Su tomis Juodomis rankomis ir jų padėjėjais 
kovoja susipratusioji lietuvių visuomenės dalis.

V.Pūtvis, 1922 metais.

Didvyris yra tas, kas nepalūžta.Didžiose išo
rinėse ir išvidinėse kovose pasirodo tikrasis di;l- 
Xryris*Kas pats pasiduoda, tą paniekina ir kiti. 
Priešingas vėjas - tai tik pagrindas dar ryžtin
giau žygiuoti!.Ir jei kas nepasiseka.tai reiškia, 

-kad reikia tą patį dalyką dar 25 kartus pakartoti, 
kol tai pasisekai Jul.Langbehn

/
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Rimvydas
ME I L E S BEIEŠKANT

Žemiau talpiname du panašaus turinio rašinius 
Tai darome ne be tam tikros priežasties. Būtent- 
- iš žemiau parašyto aiškiai matosi, kaip du skir
tingi asmenys skirtingais būdais siekia vieno ir i 
to paties tikslo. Tobulybė, nors ir siekiama įvai
riais keliais, yra tik viena. Visur jaučiasi ga - 
linga Viešpaties ranka, kuri valdo ir kreipia mus 
gera linkme, dažnai pačiu nuostabiausiu būdu. Ne
veltui tad stebisi šv.Povilas, sakydamas :"0,Die
vo turtų,, išminties ir žinojimo gilybe, kaip nesu
prantami Jo teismai ir nesusekami Jo keliai. Nes 
kas pažino Viešpaties mintį? Arba kas buvo Jo pa
tarėjas? /Rom.ll, 33-35/• Redakcija

■ ' '"Aš nieko nemylėjau, bet mylė
jau meilę, ir, mylėdamas meilę, 

.• ieškojau, ką pamylėtį."
- • Sv.Augustinas

Balandžio 7, Kančios sekmadienis. . - ■
Nerami mano širdis savo ieškojimuose. Išbadėjusį kū

ną pasotinu, o dvasiai alkis neduoda ramybės. Jau seniai ieš
kau, kuo įprasminti savo gyvenimą, ir vis nelieku patenkintas 
tub, ką randu, vis trokštu kažko dar.

Gražus idealas yra mylėti Dievą, atlikti pareigą sa
vo tėvynei ir padėti artimui - jame sukaupti visi gražiausie
ji žmogaus vertę kilninantieji tikslai.

Kalbu kartais apie tai savo vaikų būreliui, savo jau
nuoliams, bet jaučiu dar, kad ne viską duodu jiems, ką galė - 
čiau duoti, ko jie laukia iš manęs. Tikrai: aš taip noriu my - 
lėti tas tyras širdis, tą sielą, kuri skaisčių vaikučio akių 
mėlynoj gelmėj atsispindi, bet jaučiu dar didesnį uždavinį, 

..didesnį reikalavimą:
-Negana neveiklios meilės. Reikia ir darbų!
Žinau, kad netrukus turėsiu išeiti į gyvenimą ir kur

ti jį, rodyti kelią toms sieloms, vosti jas,- bet kuriuo būdu? 
Kaip?

Aš nenoriu būti lėkštas, paviršutiniškas! tokių gyve
nime gana. Nenoriu likti tuščiakalbis, nes gyvenime ir taip 
daug patogo ir išorinio blizgesio.

Širdies.! Meilės!..
Šit, tai ir traukia mane. - kaskart labiau, kaskart 

aiškiau - į Tą, Kuris yra pati Meilė - giliausia ir amžiniau
sia, vienintelė...

I
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Balandžio 10, trečiadienis.
Ir vėl tas ilgesys, tas ilgesys!
-KanSia apvalė, ir kilnina žmogaus sielą.Žinau.Todėl 

ir stengiuosi sakyti;“Fiat,!Teesie Tavo valia..."Ir tatai pade
da man: ne save užgaidą seku, ne pasiduodu šitai pagundai /ners 
prieš kitas ir suklumpu.../- tik nulenkiu ramiai galvą ir atsi
duodu Apvaizdos valiai: Ji žino...

Ir taip...-Jei šis ilgesys yra bausmė, aš branginu 
jį dar labiau! Tegul jis kiekvienam žingsnyje mane persekioja", 
tegul dieną naktį ramybės neduoda! Nes ir kančioj būna džiaugs
mas. Vilt is šviečia tada ir įprasmina viską, tikėjimas nuskaid
rina ūkanas skausme.

1 Tik kodėl...Kodėl? -Kodėl tokia nekalta auka,tokia 
nekalta buvo reikalinga?

-Šią akimirką - tik dabar berašydamas - pajutau,ką 
reiškia tai: nekalta aukai

- Šitai yra prasmė! Šitai yra prasmė tos Nekaltosios 
Aukos už visus kaliuosius...

Už vieną kaltą kenčia šimtai nekaltų, už mūsiį kal
tes ir Kristaus kančia.

Ir dabar suprantu, kjdėl nenutilsta ilgesys, kodėl 
tas nenutilsiantis balsas tekartoja;

-Už ką?
-Toji auka negali, neturi likti beprasmė ir tuščia, 

i.e! Tu turi būti vertas jos, turi irgi atiduoti savo dalį,sa
vi auką: didelę auką, ners ji niekados neprilygs tai, kuri bu
vo sudėta ant Kalvarijos kalno...

-Štai-- tai yra meilė - mano akimis žiūrint.Meilė, 
kuri žmogų kelia iš žemės purvyno, iš tuštybės į prasmę, į 
tikslą,- į Dievą. X

Mano alfa ir omega - meilė'. .
Jeigu tai būtų negera, sakykit...
Bet ir Dievas davė dešimtį, o kai pažiūri arčiau - . 

-tik vieną įsakymą:
Mylėk savo Viešpatį, 
mylėk savo artimą...
Visi kiti draudimai tik padeda šį vienintelį meilės

• įsakymą suprasti:
-Jei myli, tai gerbi savo Dangiškąjį Tėvą, tai ger

bi ir savo žemiškuosius tėvus...
-Jeigu myli ką, negali tu jt žudyti, negali jo nie

kinti, negali eiti jo apiplėšti...
-Nesikėsinsi nei į kūną, nei į sielą: savo artimo 

tu nepiktinsi, jei jį mylėsi...
Kristus atėjo žemėn paskelbti meilės įsakymo, nes 

žmonės jį buvo užmiršę /ir šiandien - taip pat/.., 
-"Aš gi sakau : Mylėkite savo priešus!" 
Bet -"he tas, kuris sako: Viešpatie,Viešpatie!.." 
Taigi, mylėk! - •

, Ne žodžiais, bet gyvenimu, darbais!
Pažvelk į Kristų: Jo visas gyvenimas buvo meilė. 
Ir mirtis, ir prisikėlimas - meilė, meilė... 
O mano ?
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Gegužės 8, trečiadienis.
-Įdomu, kas taip patraukė?... Geros pragyvenimo są

lygos čia, arba?.. Arta idėja tokia didelė? - Abejodamas nutę
sė nepažįstamasis-ir pats susimąstė:-Nejaugi dar dabar...

Nustebau, kai tokį klausimą iškėlė man, ir tik ta-'/„ 
da pradėjau įžiūrėti priežastį, kuri mano čia atvedė.

Ne, tai nebuvo rami ilgų mąstymų išdava,logiškai 
prieita, priežastingais ryšiais surištas rezultatas...

Ne.
Nesuprantama jėga, nepastebima, o tokia didelė,kuri 

visą blaškymosi, ieškojimo ir neramybės chaosą privertė liau
tis siausti ir nurimti.

-Aš esu Kelias,Tiesa ir Gyvenimas: 8ek mane.
Vienas žodis.

'0 šiandiė - antrojo didžiojo pasaulinio karo pa
baigimo metinės.-Ar ne simboliška naujo gyvenimo pradžiai?

"i’ick daufj pr? ii":-, a jau betiksliais heliais, 
Sugargęs j išbalęs,: be re vado-,,
I;: lauki?-kad Įaūrž nušvis spinduliais', 
0 vargšo š.'.rūis jes nerado.

Ir buvo taip skaudūs jaunystės rytai, 
Ir sviro kakta, raukšlėmis išvagota, 

x Kol tu man, kaip saulė, skaisčiai nušvitai,
Kol tu nušvitai man, Golgota!"

/ V.Stonis /
Skaitau šiuos poeto žodžius, o širdyj malda. .
-Tu mane, Dieve, kaip skęstantį laivelį paėmei ir 

pakėlei savo stebuklinga ranka. Pakėlei ir vedi keliu, kuriamo 
nebėra duobių,nei vingių, keliu, kuris spindi ir žavi, keliu , 
kuris Veda į Tave, mane Dieve...

Pradėsiu krautis į savo menkutį laivelį graži aus ii; 
gėrybių, kad atėjus laikui galėčiau išplaukti į gyvenini., t:.'-. - 
rias ir dalinti Dievo meilės dovanas tiems, kurie jų trokšta 
ir ilgisi, pasiimti keleivius į amžinąją meilės tėvynę - ana
pus erdvės, laiko, skausmo ir. kančios.

Gluosnis 
IŠ M A N G DIENORAŠČIO.

"Kas neima savo kryžiaus ir 
manęs neseka, tas manęs nevertas."

/Mat.10, 38/ 
Gegužės 10, ketvirtadienis.

Už mano lango švilpia špokas. Krr jis - nematau,nes 
aplinkui viskas balta: pats obelų žydėjimas. Svaiginąs kvapai 
veržiasi kambarin, kviesdamas išeiti į lauką ir dainuoti kar
tu su pavasariu.

Prieš mane ką tik baigtas rašyti laiškas. Akyse pas
kutinės jo eilutės ir veidas, taip gerai pažįstamas veidas.Jis 
iškyla man taip aiškiai, taip ryškiai, jog kyla krutinėję skaus
mo banga, ir tvirtai turiu- sukąsti dantis, kad išlaikyčiau,kad 
ncparpulčiau, kad atsispirčiau siaučiančiam manyje viesului.0 
prieš mane' vis tasai veidas ir paskutinieji mano laiško ž - 
džiaiii.
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"...Nesijuok! Tu nesupranti manęs ir nesupra
si, nes per maža esi suprasti tiems tikslams, kurių 
mes siekiame, - nė jėgų turi tiek, kad ištesėtum 
iki galo.Nesupranti ir niekad nesuprasi, kokir* tur
tai slepiasi žmogaus sielos gelmėse, nežinai ir 
niekad nežinosi, kokie paslaptingi lobiai priklau
so mūsų Tautai, nejauti ir niekuomet nejausi, ką 

't: " jaučia tasai, kuris jausti gali. Niekuomet Tu ne -
pažinsi idėjos ir dieviško jos grožio...

< Bet kam visa tai rašau? Vistiek atsakysi tik 
ironišku šypsniu - kaip tuomet, kai prašiau iš Ta
vęs išsižadėti kai kurių gyvenimo niekniekiu mūsų 
mažos Tėviškės labui. Tad geriau trumpaitkbka klau
simas, toks ir atsakymas.Reikalauji, kad pasidary
čiau "realesnis", kad mesčiau šalin savo užsimoji
mus, kad užmkščiau savo siekiamus tikslus /kuriu 
anot Tavęs tik "vaikiškos fantazijos"/ ir savu 
dėmesį nukreipčiau vien į Tave, Kitaip -sakai-Tu 
negalinti. Duodi man rinktis: Tave ar idėją,Kito 
kelio, sakai, nėra. -Todėl žinok: pasirinkau,Šis 
laiškas - paskutinis atsisveikinimas nuo Tavo bu
vusio drauge. Pasistengsiu daugiau su Tavimi nesi
matyti. Tai bus naudingiau abiem. Aš finu toliau 

' savo keliu, o Tu - Tau norėčiau pakartoti didžio
jo tikrai Tau nežinomo Kromvelio žodžius: Gyvenk 
ir siek savo menkutės laimės, nes didžiam žygiui 
Tu per menka.

Sudiev!
Tavo brvvęu ' saugau J'

Taip, Laima. Kai skaitysi šluos žodžius, manęs jau 
nebebus čionai, tame tyliame, ramiame Bavarijos miestelyj e,kur 
prabėgo tiek valandų - malonių ir skaudžių - kur tiek sapnuo
ta, tiek džiaugtasi gyvenimu ir kovota su j' smūgiais.Ryt’veš 
mane traukinys į naujus tolius, ten, kur už girių ir kalnų 
leidžiasi saulė vakarais..-. Ryt ! 0 šiandien kaip gyvos žiū
ri iš fotografijos Tavo akys... Dar valandėlė, ir fotografija 
bus sudraskyta į gabalėlius. Dar valandėlė, ir iš jos liks 
krūvelė pelenų. Bet dabar ji žiūri į mane, ir matau Tavo va
saros vėjelio sūkury su gėle plaukuose, t- kią - kaip anuomet.

Nevien tai. Iš mane supančiiį praeities ūkų kyla ir 
ryškėja taip pat kiti bruožai, kitos taip brangios st. vyles 
tų, kurių,taip skaudžiai netekau. Vieni iš jų šypsosi, kiti- 
-liūdni. Ir visi moja man ir šaukia: -Ar atsimeni?... Ar ne
užmiršai?

Ne, neužmiršau dar. Prisimenu dar gerai, prisimenu 
gal geriau, kaip bet kuomet. Atrodo, lyg visa būtų buvę tik 
vakar...

0 buvo tai prieš tris metus Kaune.
Šaltą žiemos popietę ėjome trise. Bronius,Aldona 

ir aš* Jis - pakėlęs galvą, jaunyste ir pasiryžimu spindin - 
Čiomis akimis. Jinai - beviltiškai žiūrėdama prieš save, su 
neapsakomo skausmo išraiška savo per anksti palaido gyvenimo 
išvagotame, nuvargintame jauname veide. Aš - susimąstęs ir 
tylus. Po mūsų kojomis girgždėjo sniegas.-

...Mums su Bronium išeinant iš jos kambario,Aldo
na sėdėjo prie lango, lydėdama mus tokiu žvilgsniu, kurio-vi-
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są gyvenimą neužmiršiu. Vargšas jaunas sutvėrimas! Per jos vei
dą ritosi ašaros.

-Ačiū jums, Berniukai!- tyliu balsu tarė ji pasku
tinius žodžius, pertraukiamus verksmo.-Ačiū! Bet jau per vėlu... 
Nesakykit nieko, Berniukai, ir nebevadinkit manęs Sese - nesu 
to vardo nusipelniusi. Nesakykit: žinau, ką- pasakytumėte, ži
nau, ko norite... Bet jau per vėlu,per vėlu... Užeikit rytoj, 
Berniukai, kaip buvot žadėję.Lauksiu... 0 dabar - sudiev.

Žengdami į gatvę dar išgirdome:
-Dieve mano, kodėl nesutikau jūsų anksčiau!., 
Rytojaus dieną Aldonos neberadome. Bronius laikė 

i ankaj e mažą laiškutį:
"Išvažiuoju. Neturiu jėgų atsisveikinti. Neminė

ki! blogai ir neužmirškit vienintelio mano prašymo : 
dirbkit, kad nebūtų žmonių,- panašių į mane."

Vargšė klasės draugė! Blcgi įpročiai kaip juoda 
ranka nutraukė ją žemyn, ir veltui buvo beviltiškas pagelbės 
šauksmas. Vieną ziiigsnį' padarius, reikėjo žengti ir antrą; gi 
linksmas gyvenimas greit parodė savo nagus.Nežinojome to. Kai 
skyrėmės su atestatais rankose, ji buvo pilna gyvybės ir idea
lizmo, Po poros metų, atsitiktinai susitikę gatvėje, vos vos 
begalėjome pažinti... Deja, susitikome par vėlai. Nevilties 
kamuojama ji padarė paskutinį žingsnį. Beskaitydami laiškelį, 
sužinojome, kad ji išvažiavo su svetimu žmogum svetimon šalin.

Iš ten jai nebuvo lemta grįžti: jinai ilsisi vie
no didelio to šalies miesto griuvėsiuose.

Nuo anos dienos pasiryžau visas savo jėgas auko
ti Tėvynei - tam, kad nebūtų daugiau tokių, kaip nelaimingoji 
mūsų draugė,Kad padėčiau klaidžiojantiems blogais keliais,pa* 
rodydamas jiems skaistesnę gyvenimo vagą.

Mūsų buvo daug. Kaip šiandie matau juos visus - 
- mūsų būrelį, mūsų vos vos pradėtą darbą. Su šypsena žygia
vome gyvenimo vieškeliu...

Dabar jau metai, kaip klaidžioju svetimose padan
gėse.

Keista: pats dabar nesuprantu, kaip galėjau lik- ■ 
ti kurčias gimtosios žemės balsui, užmiršti prie kryžiaus pri
kaltą,- kraujais pasruvusią Lietuvą ir paskęsti sapnuose.

0 tačiau taip buvo! Sapnavau, žiūrėjau į kitas 
mėlynas akis ir tikėjausi ten rasti pavasarį.Sapnavau... Kol 
pakilo vėjas ir išblaškė mano sapnus. Jie sprogo, kaip sprogs
ta muilo burbulai.Jie išnyko, kaip nyksta puikios pasakiškos 
or? pilys.

Nes sapnuoti skirta ne man.
Kai maniau radęs laimę Tavyje, kai buvai man 

brangiausia ir gražiausia pasaulyje, išgirdau staiga tylius 
balsus, šaukiančius mane vardu:-Kur tu? Gal jau užgeso šventa 
ugnis tavo krūtinėje? Gal jau išsižadėjai sayd ideali} ir už
miršai, kad tebegaruoja karštas karžygių kraujas, išlietas už 
tave?...

Ausyse skambėjo mano draugi} balsai; su jais mai
šėsi skausmo šauksmas: -Per vėlu!.. Per vėlu! - Ir kilo many
je pragaras. 0 šauksmas aidėjo kaskart garsiau: ar taip 
tu vykdai savo pareigą?!..

Mano pareiga? Dėl Dievo meilės, užteks!
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T,al ma, Tu man mirus, ir niekad Tave vardo neisiąs - 
siu. Linksminkis: kai suklupsi, ateisiu ištiesti pagalbos ran
ką. Bet būsi tada man tik viena iš tūkstančio brolii^ ir sese
rų Kristuje, kuriems pageltos reikia. Nes mano ištikimas jau
nesnysis draugas - mergaitė su giliom, nekaltai žiūrinei'mis x 
akimi s - mirė. Ta, kuri dabar jos vardą nešioja, man nepažįs
tama ir svetima.

Tūi dvasios Ubagas, elgeta, gaudanti gyvenime smagu
mėlius, elgeta, nežinanti jokių aukštenniiį tikslų, gyvenanti 
tik šia diena.

-Ilsėkis ramybėje, Laimute, mano brangus drauge ! 
Miegok ramiai, miegok: per žiaurus ir per skaudus buvo Tau 
šis pasaulis, per sunki gyvenimo našta,, per tyra Tavo siela 
mūsų tarpo. Per sunkūs buvo likimo smūgiai - todėl ilsėkis ra
mybėje. Gal ten, kur žiba milijonai žvaigždelių giliame nak - 
ties danguje, mes susitiksime vėl ...

Spalių 11, pirmadienis.
"Trokštu draugi arčiau wjuvrtikėti galiu: 
Jis kaip audrą nujaus mano sielos skausmus, 
Paslapties neišduos savo veidu tamsiu

t Ir per amžius paliks, kaip ir aš,neramus."
/ /Maironis/

Miškai, vien miškai aplink. Po mano kojomis 
šnabžda pageltę lapai. Einu be tikslo tolyn per tą mirusią 
rudens karaliją. Netoli matosi ežeras. Vėjelio varinėjamos 
bangos plauna pakrančio smėlį,ir linguoja pageltę mirštą aje
rai, Bet visa tai vyksta tyliai, be triukšmo, be garso. Ir 
širdyje liūdna, rudeniška. Tas pavasaris taip toli, nepasiek 
kiamai toli. Jis niekad, niekad neateis. Niekada, nes taip 
gailiai suklykė žuvėdra, praskridusi vandens paviršiumi, nie
kuomet, nes taip liūdnai stovi medžiai, lapams pamažu besisu
pant ore ir klojant vis storesniį kilimą ant žemės, niekad, 
nes mes patys taip apleisti, vieniši ir benamiai, o mūsiį mažo
joje pavergtoje Tėvynėje stūgauja žiaurūs ir negailestingi vė
jai... Geriau būtų liktis čia, vienišam klajūnui vienišo eže
ro pakrantėje ir klausytis krintančių rudens lapiį melodijos, 
bangų vienodo šlamėjimo ir liūdnos šiaurės vėjo dainos.------

Dabartinį sielos stovį apibūdinčiau dviem žodžiais 
•ir ilgesys. Bet ne teks, apie kurį suko Paul Verlaine:

"Les sanglots longs
Dės violons

De 1*autcrane 
Blessent dans mon coeur 
D’uno loagttcnr 

Monotone."
Ruduo ir Tėvynės netekimas - tai dar neviskas.Man 

neduoda ramybės mintis apie ateitį.Juk ji mūsų rankose!Ar iš
laikysią:? Ar suprantame tą baisią atsakomybę, kuri raus sle - 
gia?

Lankiausi daugelyje vietų; su daugeliu kalbėjausi, 
bendravau, dirbau.Visur pilna gyvačių, biaurus skorpionai iš 
kiekvieno kampo kaišioja savo galvas. Nes kuo gražesnė idėja, 
tuo labiau galima ją suteršti ir išnaudoti. Taip ir daro vi - 
sokie krankliai - juodvarniai. Jie gyvena su "saiku", geria 
^r paleistuvauja irgi su saiku, vagia dvasinius ir medžiagi -
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nius mūsų Tautos turtus taip pat su saiku, Tai viso pikto eti
niai legalizuota j ai ir bacilos. Jie tikrai iškranks Tėvynei 
laidotuvių giesmę, jei nebus k.am užkišti jiį purvintu snapų*

Kova su jais sunki.Ji, tiesa, jau dina, "bet dar ne
sėkmingai, nes dar per maža turime jėgų. Ir tos pačios subur
tos i visokias organizacijas, sąjungas- partijas, sambūrius 
bei simtus panašių dalykų*- Čia ir yra klausimo esmė:k'l ' 
taip dirbsime, tol neramiai vartysis karžygių kaulai mil
žinkapiuose, tol kils į beribes erdves tylus gimtos!'s žemės 
skundas, tol bus mūsų ausys jos balsui kurčios... Tol,kol mes 
nesuprasime, kad reikia mesti šalin gyvenimo niekniekius, tol 
kol nepajusime, kad esame broliai ir seseris, kuriuos jurgio 
tas pats šventas sentėvių kraujas - viena seimą, viena širdis.

Dievuliau mano ! Kada ateis tasai palaimintas lai
kas? Kada nukris žvynai nuo akių? Kada suskambės galingas 
šauksmas:"Vyr^i, pajudinkim žemę!"

Teisingai dar Lietuvoje šaukė vienas balsas tyruc—
-"Jiems reikia naujųjų vadų, naujųjtį pranašų. Daug 

rėksnių skelbiasi tokiais esą, bet ar iš tiesų pakanka jų.
Turi ęimti tikrasai, galingasai, kurs turi saka

le sparnus, akis ir jėgą.
Jis turi gimti, nes tautoje yra slapta jėga ir 

šviesa, yra, ners dar suvystyti, dar neišskėsti, bet galingi 
sparnai..."

Ar bus laiko jiems vystytis? Gal sakalas bus užmuš
tas dar tuomet, kai nebus jisai dar pakankamai stiprus eiti 
su audromis lenktynių?

' ...Nuo ežero kyla vėjas. Mažos bangelės auga, die 
lėja, puošiasi baltomis putų skiauterėmis, šniokščia. B§t na 
švelniai, o griausmingai, grūmojančiai. Giria ima gausti, ir 
girdžiu iš visų pusių atsakymą į savo klausimus.

-Noislaikysit, palūsit,- kvatojasi palui ausį vėjas.- 
-Be savo žemės jūs išsiblaškysit, kaip rudens lapai, mano nu
plėšyti nuo medžio ir svaidomi. į visas puses...

-Nesulauksit pavasario, no,- atneša viesulas balsą ’• 
iš juodos ežero gelmės$-Ateis žiema, užklos viską storu snie
go patalų, sukaustys viską lediniais pančiais,..Numinsite!- 
-šniokščia^bangos.-Žūsite! Išnyks jūsų svajonės po ledu...

-Žūsite,- rūsčiai ošia milžiniški ąžuolai ežero pa
krantėj o. -Žūsite! Ne jums sulaukti pavasario;.. Per silpn s 
jūsų šaknys, per silpnos... Neišlaikys jos žiemos speigo,vne
pakels aplink siaučiančios audros... Per menkos šaknys...Žū
site! ...

-No, vėjau.’-Girdžiu atsakyma savo krūtinėj:*- netie
są sakai! Mes dar gyvi, dar neužgeso mumyse šventa ugnis,kuri 
vuiė tėvų tėvus per kraują, skausmą ir ašaras. Ne tokių .spei
gų esamo matę, ne tokias audras esame pakėlę.T versime! 
Mes dar turimo drąsos neboti siaučiančių viesulų ir olti 
cmtra torrentcm - prieš srovę,,.

-Bet kaip? Bot kaip? -klykia pro šalį skrisdama žu
vėdra,- ar ilgam užteks jums tų jėgų? Juk viskas pasaulyje 
turi galą! Išsibaigs jūsų jėgos, išsibaigs...

-Išties! Iš kur mes jų imsimo? -užpuola vėl juodos 
mintys.-Tėvynėj e buvome stiprūs.Anot VflPūtvio"kas glaudėsi 
prie žemės, kas klausėsi girios aidų, tam nurimdavo širdies 
sopuliai, vaidindavos! aušros sapnai, kildavo kažkokia gera 
viltis." Kiekvienas kampelis skambėjo Tėvynės meile.Taip,kaip
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sakė Pietaris seno vaidilos lūpomis s." Girių glūdumose, upių 
skarduose, ant senų kapų mūsų protėvių glūdi užkeikti dainų 
balsai..." Tie balsai mums nedavė ramybės.Jų skambesio ska
tinami ėjome, dirbome, kūrėme*

Dabar viso to nebėra. Liko tik tai, ką per var
gą ir ugnį išnešėm savo širdyje. Ar užteks to? Juk tiek daug 
svetimos dainos aidų ton širdin dabar skverbiasi... Ar ne - 
mirs jinai savo Tautai ir ar nepradės pati svetimais aidas 
skambėti? Ką turime daryti, kad to išvengtume? Esame tokie 
silpni, baisia neapykanta save dar daugiau silpniname... Ku
riuo keliu eidami iskentėsime šaltą žiemą?

Juk turime ją iškentėti, turime. Tai šventa 
mūsų pareiga. Bet kaip ?

-Bet kaip? Bet kaip?...-tyčiojasi šiaurys ir dai
nuoja toliau savo dainą, kurioje skamba pašaipa ir juoda ne
viltis — — k '
Gruodis, Kalėdų antra diena.

"Tai, kas muxs pirmiausia veikia kilnaus žmogaus 
veide, yra jo liūdesys. Iš viso nėra linksmo kil
numo. Jo esmė - išganymo nujautimas ir artima drau
gystė su mirtimi. Moteriškame Veide jis reiškiasi 
motiniškumu, vyriškame - nurodo į dvasinį vidaus 
gyvenimą. Jo pirmas ir paskutinis ženklas yra pa
siaukojimas." /Waldemar Bonsels/

Iš dangaus krinta tylios baltos snaigės. Mėgstu 
tas dangaus viešnias. Jos primena man vaikystę ir Kalėdas na
mie. Švenčių varpai, rogių skambalėliai, auksinės skujos ir 
eglės šaka su degančiomis žvakutėmis...

Mano sieloje ramu po audros. Ramu, nes išėjau nu
galėtoju po didelės, didelės kovos. Ramu, nes radau taip 11 - 
gai ieškotąjį kelią, kuriuo eiti iki šiol vis dar trūkdavo pa
siryžimo bei jėgų.

Tai, kas nedavė man' ramybės, buvo daugiau negu 
paprastas ilgesys rudenį.

Margas pasaulis ir įvairūs jame žmonės; tačiau 
visiems yra kažkas bendro. Visi yra "žemės sūtemų pilki ke - 
leivial" ir siekla"to kažko" gero, gražaus, šviesaus.Skambant 
vakaro varpams visų širdyse lygiai jaučiamas "tas kažkas" 
bendro. Visi jaučia tai, tik kiekvienas savaip išreiškia,- 0 
tai ne kas kita, kaip Dievybės ilgesys,

Kokia laimė man, kad pagaliau tai supratau. Supra
tau, kad mano blaškymasis ir ieškojimai buvo nukreipti į Vieš
patį. Supratau tai ir galiu su šv.‘Augustinu pasakyti:"Vieš - 
patfe, tu buvai manyje! Bet aš buvau lauke ir ieškojau tavęs 
ten,.." Kol galų gale priėjau savo ieškojimų galą.

Buvo laikas, kai maniau, jog ir man skirtas trupi
nėlis džiaugsmo šiame pasaulyje. . *

Tu, Viešpatie,^nenorėjai. Tesie šventas Tavo var - 
ias ir teesie Tavo valia! Žmogaus didybė: kas gi ją sudaro? - 
-Išsižadėjimas savo menko asmeniško "aš" aukštesniam tikslui.

Tebūnie taip. Priimk, Dieve, šią menkutę mano au
ką. Tu, kuris savo švento kraujo nepasigailėjai išlieti užmuš.

-Aš nebėgu nuo gyvenimo, kaip kai kurie sako. Au-' 
kojų tai, ką turiu brangiausio, kad po kelių meti} išeičiau į 
tą gyvenimą su Kriptaus vėliava, kovos daina ir dvigubomis j ė-
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mmis. Tik taip galėsiu padaryti, ko laukia iš marięs draugai. 
Tik taip galėsiu tęsti pradėtą darią, nes kunigystė suteiks 
man stiprybės ir jėgų išgerti taurę iki dugno.

Lietuva... Taip, šis žodis man šventas. Vargšę maža 
Lietuva! Aš ir toliau tau dirbsiu - tik dar didesnėmis ♦ 
mis, kurias duos man Kristus. Nes musų ‘būreliui, draugams 
sų kovai dėl Tautos reikia aukštesn'io pa grin- 
d o. Mes norime matyti lietuvių tautą stiprią ir laimingą te-, 
kančios saulės spinduliuose ir patys prisidėti visomis savo 
jėgomis, kad toji diena greičiau ateitų. 0 ateis ji tik per 
Kristų.

0 pavasario žydinčio Kristau! Tu. esi kelias,tiesia 
ir gyvenimas. Duck man, savo tarnui, jėgų iškentėti iki gąl«. 
Tu matai mano menkumą ir ydas, žinai, koks silpnas aš be Ta. « 
vęs. Sustiprink mane, kad galėčiau visas jėgas skirti darbui* 
Ne man, Viešpatie, ne man, bet Tavo naudai ir garbei!

Recordare Jesu pie, 
Quod sum causa tuae viae: 
Ne me perdas ilia die...

Tu - pasaulio šviesa, Tu - amžinoji tiesa. Pasigai
lėk ir padėk man - dulkei. Atversdamas naują savo gyvenime 
puslapį, su ašaromis meldžiu:

"Palaimink, Viešpatie, kelionę,.
Kurioj pro ašarų miglas 
Palydžiu praeitį malonią 
Ir laimės tolimos salas."

Jėzau, į Tavo rankas atiduodu savo sielą. Aš - Tavo. 
Dc*ryk su manimi ką nori.

Už lango snaigės vis krinta ir krinta. Jos jau pri
dengė visą žemę, laukus , raiškus ir pievas. Jos dengia šiuo 
metu ir samanotų pirkelių stogus mano Tėvynėje;..

Ryt išvažiuoju į Kunigų Seminariją.

Gegužės 2 d♦-Seminarijoje.
"Tu sukūre i. Senę pltoą. Auikiųv' ..1 . ?• 
Pilną kryžkelių kr ’ šunkelių klaidžių. 
Ir paklydęs girioje girdžiu:

-Neraudok, keleivi, neprapulsi - 
Vėl kely žydės tau mano gėlės, 
Su tavim einu aš kaip šešėlis." 

/Brazdžionis/
Ir vėl žydi obelys. Ir vėl juokiasi pavasaris. Bet 

šį kartą su juo dainuoju ir aš.
Pirma man atrodė kunige kelias labai baisus.Dabar 

ne. S- ' . ..
Kiekvienas Žmogus turi savo širdies gelmėse laimėt 

ir gėric užuomazgą. Kiekvienas turi savo dieviškąjį ir gyvu - . 
liškąjį "aš". Gyvenimas - tai kova tarp tų dviejų pradų.Žmo
gaus didybė - savo žemų geidulių nugalėjimas ir pajungimas 
aukštesniam tikslui. Buk valdovas viso to pasaulio, kuris yra 
tavo sieloje! '
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Maniau, kad nelemta man bus džiaugtis gyvenimu. Da
bar to jausme neliko nė pėdsakų.

Juo toliau, juo labiau aiškėja man mano dabartinio 
kelio didybė ir dieviškas grožis.

Myliu, mylėjau ir mylėsiu. Tik ta meilė šimtą kartų 
gražesnė. Aš gėriuosi raudonais saulėlydžiais, ramiais gegu
žės vakarais, graudžiomis dainomis ir auksinėmis žvaigždutė
mis... Ir dirbsiu tara, kad tokios žvaigždelės žibėtų visų 
širdyse. Gyvensiu tam, kad ištiesčiau vargstantiems pagal - 
bos ranką, kad išgirsčiau "kenčiančiiį širdžių dejas, kur 
atbalsiais tyliais nuo žemės kyla..."

Kuo toliau,' tuo labiau juntu, kokia nepaprasta lai
mė galėti aukoti ką nors brangaus kitų laimei. Toji auka da
rėsi lengva ir ducda dieviškų jėgų.

Manyje - amžinasis pavasaris. Manyje - pirmoji mei
lė. Ir ji neužges tol, kol klaidžiosiu šio pasaulio plotuose. 
Deus Caritas ost - Dievas yra meilė! Ar ga
li būti kas didesnio, kaip Nukryžiuotasis?

Stebiuosi ir pats savęs nepažystu. Kur išlakstė ma
ne sapnai? -Nė vieno iš jų man nebegaila. Kokie jie menku
čiai ir beprasmiai! Vien minties apie didįjį tikslą užteko 
jų subyrėjimui... ‘ -

Žinau, kad mano kelias nebus rožėmis klotas, Žinau, 
kad t.cks kentėti, teks susilaukti skausmo.Bet nebijau jo:jis 
sustiprins mane,ir tapsiu plieninis. Neveltui jau senovėje . 
buvo sakoma:” Kol sielvarto, kol skausmo nepažino, tol no - 
pilna žmogaus širdis." Gi Išganytojas šaukia:"Pasaulyje jūs 
patirsite priespaudos; bet pasitikėkite, aš nugalėjau pasau- 
Iį"/Jon.l6,53/.-Argi galima dar dejuoti, girdint šluos Nuo
stabius žodžius?!

Kristau! Ačiū Sau už visus bandymus, kuriuos man 
siuntei ir. dar teiksiesi siųsti. Ačiū, kad atvedei mane čia, 
Tavo tarnybon, Tavo globon. Neapleisk manęs ir toliau!

viešpatie! Aš nevertas, kad įeitum po mano stogu, 
bet tark tiktai Žodį, ir pasveiks mano siela!
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-Šiandien jūs išeinate į gyvenimą. Jūs pamenate,kaip 
į šią mokyklą atėjote jaunučiai, dar visai to gyvenimo ne

pažindami, o dabar turite tai, ko iš kiekvieno išsilavinusio 
jaunuolio reikalaujama. Jūs galite drąsiai žengti toliau ir ieš
koti, siekti savo tolimesnio tikslo, kuris būtų jums ir tėvynei 
naudingas.Jūs išeinate į gyvenimą pilni entuziazmo, pasiryžimo, 
tačiau nesate jam pakankamai paruošti. Jus lenks prie savęs 
kiekvienas, kaip lanksto vėjas jaunus medelius, ir norės jūsų 
siekimus, jūsų idealus sugriauti. Bet aš jums patariu: būkite 
atsargūs, mokėkite tinkamai suprasti padėtį, tinkamai įvertin
kite ją ir savo užsibrėžto tikslo niekuomet neišsižadėkit,- lin
kėjo gimnazijos direktorius jauniesiems abiturientams.

-Jus išeinat į gyvenimą} Jūs išeinat į gyvenimą,-kar
to jo kiekvienas mokytojas, pridėdamas- vis naujus linkėjimus.

-Jūs išeinat į gyvenimą!-Skambėjo tiek Vinco,tiek ki
tų abiturientų ausyse.

Aštuonėri metai... Daug pergyventa, daug išmokta,ar
timai susigyventa su draugais ir mokytojais. Daug įvairių valan
dų būta - ir šviesių ir tamsių, tačiau viskas prabėgo, ir liko 
tik.prisiminimai.Rankose atestatas - toks brangus, toks didelis 
turtas ir kartu toks mažas, menkas popieriaus lapas, lyginant 
su aštuonerių metų vargu, rūpesčiais ir pačiu jaunuolišku gyve
nimu, kurio niekas niekad nebesugrąžins;

Anuomet įkyrėjusios amžinos pamokos, visą laiką ne
patenkinti mokytojai, išvadavimą nešąs skambutis dabar jau už
miršta. Visa tai taip brangu, miela, kad, rodos, norėtum likti 
Visą laiką baltuose gimnazijos mūruose;

Tos mintys kankino visus abiturientus, kurie po il
gos programos skirstėsi į namus.

Jie vaikščiojo pulkeliais parko alėjomis, besidalin
dami įspūdžiais.Jų veidus puošė šypsena ir džiaugsmas.Su jais 
kartu džiaugėsi ir saulė, kuri savo vakarėjančiais spinduliai^ 
auksino jaunus, nesenai pasodintų liepaičų lapus.

" -Laimingo gyvenimo, laimingo gyvenimo!Sėkmėssėk- 
mės!-Linkėjo vieni'kitiems, sukdami vartų link.-Nepamirškite 
laiškų parašyti!.,. Duokit adresų!...Susitiksim!-Šaukė vieni 
kitiems, slinkiam! į gatvę.

Vincas ilgai kalbėjosi su gimnazijos kapelionu.Ant 
miesto jau leidosi vakaro sūtemos, kai kapelionas,.tvirtai pa
spaudęs Vincui ranką,greitais žingsniais atsitolino ir dingo 
gatvės pasisukime.

...Jau senai nuaidėjo paskutiniai draugų balsai, o Vin
cas tebesėdėjo ant suolelio gimnazijos parke. • .

-Kokie jie šiandien gražūs,- galvojo Vincas,žiūrė
damas į tamsoje beskęstančius gimnazijos rūmų siluetus.-Kai 
pirmą kartą juos pamačiau, jie atrodė niūrūs, dideli, kad jo
kiu būdu negalvojau ilgiau čia pasilikti. 0 dabar kas? Taip, 
dabar jau daugelis mano draugų giriasi tėvams savo laime ir 
planuoja tolimesnius savo mokslo kelius. 0, kaip nudžiugs ma-
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no motina, pamačiusi nudirbto darbo pasėkas. Iš džiaugsmo dre
bės atestatas jos pūslėtose rankose. 0 senyvos lūpos pratars:

- Viešpatie, duok jam ištvermės išlaikyti savo pa
šaukimą.

Kas toliau, vienas Dievas težino...
Daug, daug Iždinių vaizdų pralėkė Vinco galvoje, kol, 

tarytum pabudęs iš miego, atsistojo ir neskubėdamas pasuko 
vartų pusėn. Dar kartą atsigręžė į gimnaziją.Jam mojo atsisvei- 
kinlamds savo šakomis senos liepos ir alėjos gale pasodintos 
jaunos liepaitės.

-Taip, greit čia jau bus viskas svetima.Nebeateisiu 
čionai kaip pilnateisis gyventojas, nebebus jau mano geriausių 
draugų. Viskas svetima; ir aš -jiems •nvotiEAs* Jei užsuksiu, tai 
tik kaip svečias, kaip pakeleivis poilsio,- galvojo eidamas Vin
cas.

-Vincai, Vincai! Palauk,-sušuko kažkas iš užpakalio. 
Atsisuko Vincas ir pamatė ateinant Antaną su Maryte. 
-Na, kur judu taip vėlai?- kreipėsi.

-Mes tai mes : dviese. Bet ko tu vienas trankaisi po 
parką? Bene įkvėpimo ieškai? Dar tau neįkyrėjo šie rūmai ir jų 
nuobodus gyvenimas?-Kaip žirniais pylė Antanas.

-Ne. Antanai, dar nenusibodo.Oi, norėčiau čia dar pa
gyventi. Labai gaila viską palikti, nes žinau, kad čia jau nic~ 
kuomet nebegrįšiu tokiu, koks buvau,- susimąstęs atsakė Vincas.

-Tikrai, ir man čia taip ramu! Aš visą vasarą sutik - 
čiau čia gyventi! Tokios jaunos liepaitės, jauni lapai,tarytum 
mums jos ir skirtos,-atsiduso Marytė. .

-Taip, taip, su tuo ir aš sutinku. Tai teisybė.Nelai
kykite manęs tokiu, kuriam niekas nepatinka,- teisinasi Antanas.

Jie ėjo tylėdami, tai vėl ką nors kalbėdami nesąmonin
gai. Atrodė, norėjo Išmintingai ką nors pasakyti, bet nesisekė. 
Daug ką kalbėjo šiandien širdys, bot trūko žodžitį.

Stabtelėjo ties Marytės namais.
-Tenka skirtis, - -ištiesė ranką Marytė.-Jau laikas, 

vėlu. Sudie, Vincai.Laimingai tau! Siek savo užsibrėžto tikslo.
» Sulauks iš tavęs tėvynė darbuotojo, nes darbštus buvai...

-Ačiū, ačiū... Tau irgi kuo daugiausia laimės,-dėkojo 
spausdamas ranką Vincas.

-0 su tavimi,Antanai,- mirktelėjo g‘-r^aitė,- manau, 
greit vėl pasimatysim. Nėra kas tau ir linkėti.E, palinkėsiu ki
tą kartą,- nutęsė ir greit u?7. įgo laipteliais į viršų.

Vincas su Antanu pasuko į skersgatvį, į kitą ir paga
liau patys nepajuto, kaip besikalbėdami atsidūrė už miesto,neto
li ■upėci’’

. -Esi laimingas, Vincai: tolimesnis ±r?o likimas jau 
numatytas.Važiuosi į seminariją, mokysies, sieksi tikslo ir,jį 
pasiekęs, būsi mylimas ne tik tėvų bet ir visuomenės,Galėsi daug 
tėvynei padaryti, 0 aš ? Aš, baigęs gimnaziją, tolimesnio apsi
sprendimo dar neturiu. Tėvai labai nerėtų, kad važiuočiau kur 
nors mokytis. Lėšų pakankamai: kol kas tėvas, būdamas prie val
džios,uždirba.Bet man šiek tiek nusibodo mokytis. Visą laiką 
prie knygų ir prie knygų, nė pasaulio žmogus nepamatysi.Galvo
ju, porą metų pagyvensiursau laisvai pas tėvus, gal kur gausiu , 
kokią tarnybą, padirbėsiu, kad ne taip nuobodu būtų... 0 toliau 
vėl kur į universitetą, ir viskas,- baigė Antanas.
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-Žinai, drangų?.!, kiekvienas turi savo išskaičiavimus.
Aš turiu no kokias sąlygas, bet pasiryžau stoti ten,ten ir sto
siu. Man gyvenimas nėra perdaug palankus.Nėra tėvai taip turtin
gi, kad galėčiau skrajoti irdžiaugtis gyvenimo prabanga.Turiu 
įirbti, bet taip, kad iš to būtų naudos ne tik man bet ,j.r kitiems. 
Žinoma, kiekvieno atskiras pašaukimas, kitos svajcnės.Tščiau... 
Antanai, gražu būtų, kad taip mudu abu kartu... Juk pameni, abu 
kaip pradėjom gimnaziją, taip ir baigėm.Visą laiką vienam suole 
sėdėjom, vieno rūpesčiai buvo abiejų rūpesčiai.Sugyvenom...

-Taip, Vincai; bet aš jaučiu, kad tas ne visai man prie 
širdies.Supranti, ten reikia daugiau užmiršti šį gyvenimą, dau
giau atsiduoti ateinančiam, dvasiniam. Tuo tarpu kai aš noriu 
kaip tik šį gyvenimą pažinti, laisvai pagyventi, pažinti gyve
nimo gerąsias ir blogąsias puses.0 tada - gal ir stosiu.. ,PT.na- 
t^sim, Vincai!

-Jei jau tu apie tai galvoji, Antanai, abejoju, ar be
grįši pas mane. Jeigu tavo galvoje pinasi gerosios ir blogosios 
pasaulio pusės, visuomet pakryps! ten, kur iš viršaus gražu, o 
apačioje baisios prarajos slypi.

-Ne, aš dar bandysiu. Eisiu pirma ten, kur daugiau vi - 
suomehiškumo, kur daugiau galima nudirbti idealistinio darbo 
dėl tėvynės, o čia aš jo nematau.

-Bus, Antanai, bus ir ten toks pat darbas. Tik reikia 
pasiryžimo ir noro.Jei jo nėra, tai ir geriausiojėįrietoje bl :g.-.i, - 
-įrodinėjo Vincas.

Nuo upės pradėjo kilti balto rūko kamuoliai, ir dvelkiąs 
šaltas oras privertė jaunuolius pasukti atgal. Kurį laiką ėjo 
tylėdami,paskendę kiekvienas^savo mintyse.Sustojo, priėję sutemo
se skęstantį pakelės kryžių.Čia jų keliai skyrėsi.

-Dar susitiksim, Antanai.Gal tuomet kitaip galvcsim... 
Tik nepamiršk manęs! Teki buvome draugai ...

-Vincai, tu gal ir geresnį pasirinkai kelią, bet tu ir
gi manęs neužmiršk. Nelaikyk manęs tuo, kurs išeina į gyvenimą 
visai be tikslo.

-To nebus, Antanai. Kiekvienas turi savo kelią, kiekvie
nas savaip dirba tiek sau.^tiek tėvynei. Nevertink manęs pirmiau 
negu kas padaryta, aš - taip pat. Prmbėgm. dor.-: įvrirlų dienų pro 
mūsų akis, daug gražaus laiko, ir kala nors susitikę galėsime 
spręsti, kas ką gero esamo padarę, ką nuveikę. Dabar jau laikas 
skirtis.x ' j

-Eisime, Vincai...
-Tad sudiev! Laimingai tau gyventi! Manau, susitiksime 

^reit, negi į žemę lendame,- pajuokavo Vincas.
-Aš tikiuosi...
Atsisveikino abu. Vienas pasuko į vieną pusę, kitas - 

į kitą, ir jų siluetai greitai dingo naktyje.
Paupyje tyliai kurkė varlės. Pievose suriko kažkieno 

pažadinta pempė, toli teli sulojo šuva ir nutilo. Miegnnčina 
ląukus gaubė tyli šilta'vamr.ro s naktis.

Keitėsi pavasariai į vasaras, rudenys į žiemas...Jauno
ji Lietuva,vėl sukaustyta vergijos pančiais, nešė sunkų prie
spaudos jungą* Suprato lietuvis, kas yra laisvė, todėl jau nuo 
pirmos svetimųjų atėjimo dienos pradėjo priešintis savo oku-

37

vamr.ro


- 31 -

pantams.Kovoj o ne vienas žmogus, bet visa tauta.Tai buvo ty
li kova, bet ilga ir žiauri.

Afctzą kartą pradėjus karo viesulams siausti Lietuv's 
laukais,ne vienas buvo nublokštas svetimon šalin, toli nuo sa
vo tėvų žemės... 

• » •
Rugsėjo mėnesio karštą popietę Bavarijos kalnų pašlai

tėmis skubėjo traukinys.Pro vieną langą žiurėjo Išblyškęs Vin
co veidas.Sėdėdamas vagone, jis Lt&bč'o pro šalį slenkančius 
vaizdus, tai vėl dirstelėdavo į naujai įlipusius keleivius. 
Vienas veidas atrodė jam kažkur matytas. Ilgai žiūrėjo jis į 
nepažįstamąjį, kuris jam kažką priminė.Bet ką?Vinsas skubiai 
rausėsi savo prisiminimuose,

-Lietuva... Tėviškė... Linksmas mokyklos klegesys... 
Dieve mano, nejaugi tai Antanas?!-Bot ne... Negali būti! Kad 
jis buvo plonesnis, skaidrių, linksmų veido bruožiu vaikinas... 
Bet čia ? Ne, negali būti...

Neiškentė ir priėjo. Norėjo kalbinti vokiškai, bet, 
p-unątęs ant kelių gulintį lietuvišką laikraštį, paklausė lietu
viškai: AJ_ 3 .-Atrodo, lietuvis...

-Taip,-atsakė nepažįstamasis.-Prašau, prašau, ponas, 
pri» manęs atsisėsti. Paplepėsime. Vienam labai nuobodu.

-Atleiskite, aš tik norėjau paklausti, ar kartais 
jūs ne Antanas Samulis? -jau įsitikinęs baigė Vincas.

Taip netikėtai užkalbintasis išplėtė akis.Nustebo. 
-Antanai, bene manęs nepažįsti, tavo Vinco?
-Vincas! Na, kad tave galas... Nė nebepažinau. Iš kur 

tu dabar? Kaip pasikeitęs, sublogęs! Tur būt vėl kur po semina
rijas ar vienuolynus trankaisi...

Paspaudė vienas kitam rankas ir apsikabino.
-A, ilga istorija...Verčiau sakyk, kur tu gyveni,kas 

yra iš pažįstamų, iš mokslo draugų... Kaip čia atsiradai?
-Gyvenu netoli, tik trecia stotis,-pradėjo Antanas.- 

Išlipsime, paviešėsi kiek pas mane, nes, žinai, seni draugei... 
Tiek laiko nesimatę... Oi, būtinai, Vincai! Žinai, turiu įsi - 
taisęs privatų kambarį mieste. Maistą gaunu iš UNRRA-os, dar 
pavažinėju kur nors ką nuveždamas, tai gyvenu puikiai.Žinai, 
linksma: gretimam name kas vakarą šokiai su nugėrimu būna, 
ateina,žinai, ir vokietaičių... 0, Vincai, puiku! Galėsi pas 
mane ir ilgiau pagyventi. Paskum aplankysime it tave. Ten,kur 
tu gyveni, ar galima gauti nugert? A, Vincai? Ale nesvarbu,aš 
pats nusivešiu...

Vincas tylėdamas klausėsi nenutrūkstančios Antano 
žodžių srovės, kol neiškentęs įterpė:

-Tai, vadinasi, gerai gyveni. Bet sakyk, kur buvai 
dingęs? Tiek metų prabėgo, ir niekur nesusitikom,0 čia patį 
pirmąjį...

-Mat, Lietuvoje irgi neblogai gyvenau. Turėjau tar
nybą, paskiau vokiečių laikais vėl dirbau įstaigoj...Buvo gera 
ir Lietuvoje. Nugėrimo gana. Pasitaikydavo, kad visą sąvaitę 
neišsipagirloji. Žinai, užeinant vokiečiams į Lietuvą, buvau 
susikrovęs ir turto nemažai, norėjau vesti, klausiau Marytės,, 
bet dėl to turto nėjo: kažkt jai ten priplepėjo ant manęs.Pa
galvojau, jei tau negeras mano turtas, pasiieškok geresnį,aš 
taip pat geresnę rasiu! Taip aš ją ir palikau. Atvažiavęs'čio
nai dar turėjau kelioliką tūkstantėlių.Neblogai gyvenau.Tu-
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rėjau ir čia šiokią tokią tarnybukę.Vienu žodžiu, ir dabar 
neblogai einasi, kad tik, neduok Dieve, blogiau kas nors ne
išeitų.

-0 niekur Lietuvoj nebestudijavai?
-0 kam man bereikėjo studijuoti, kad aš ir taip pui

kiai gyvenau! Geriau, kaip kitas, universitetus baigęs...
Vincas dar norėjo kažko klausti, bet užsikirto.Anta

nas gi pašoko irtompė už rankovės draugą.
-Čia, Vincai, lipam pas mane, jau atvažiavom.
Vinoas nenoromis atsistojo.Svetimas, pasikeitęs atro

dė jam Antanas, svetima jo kalba.Norėjo tik nuo jo bėgti, 
bėgti ku:; toliau nu? šito žmogaus, kuris kadaise jam buvo 
taip artimas. Bet ’ūso tik ir pasekė Antaną, kuris/lai- 
kydnmas rankose odinį čemodaniuką,jau stovėjo perone ir ne
kantriai žiūrėjo į vagono duris, belaukdamas Vinco.

Abu ėjo greitu žingsniu. Vinoas neramiai dairėsi ap
link, o Antanas visą laiką be- pertraukos pasakojo apie- savo 
nusisekusį gyvenimą, apie Marytę, kurią jis pametė, apie va
karuškas. Vincui jis vis atšiauresnis ir tolimesnis darėsi.- 

Kambarėlis buvo tikrai gražus, prabangiškas.Antanas 
aprodė pbvo patalpas ir kažkur išėjo. Dar kartą permetęs aki
mis kambarį, Vincas pagalvojo:

-Koks gyvenimas... Žmogus turi laimę... Visuomet ir 
visur jis prilįs... Bet aš tokio gyvenimo negeidžiu, oi nei 
Aš geriau eičiau atgal ten, kur buvau, bet į jo vietą nesės- 
člau.

Pro duris įėjo vidutinio amžiaus vokietaitė ir tylėda
ma apkrovė stalą įvairiais užkandžiais, indais taurelėmis. 
Tarpduryje susitikusi Antaną, jam kažką pasakė,’ kuris padi- 
k jęs jai šyptelėjo ir įėjo vidun.Išsiėmė iš kišenės bonką 
su drumzlinu skystimu ir jau ruošėsi ją atidaryti, bet Vin
cas jį sulaikė:

-Ne, Antanai, novark, aš jos negersiu.
-Kodėl?...
-Nes iš viso negeriu. 0 be to, esu dar silpnas.Koncen

tracijos stovykla daug man atėmė sveikatos.Negaliu,Antanai.
-Tu buvai koncentracijos stovykloje?! Viešpatie, sto

vykloje! Ir už ką? Ar ilgai ?.-
-Visko pasitaiko, Antanai.Tenka ir tokiose sąlygose 

atsidurti.Vargau Lietuvoje dėl kitų, vargau ir čia.Nebijau. 
Kol kas Dievas neapleido. Atrodo, taip skirta,

-Tai kad tu, Vincai, jau negalėjai kaip nors prisitai
kyti prie visų... Kam to reikėjo,-buvo bepradedąs Antanas.Ta
čiau, pamatęs į save atkreiptas Vinco akis, kurios pro jį 
žiūrėjo kažkur į tolį, nutilo, susimaišė ir sumišęs, lyg tei
sindamasis, nedrąsiai pridūrė:- Reikia mokėti gyventi, prisi
taikyti, ir daugiau nieko... Tada būsi sotus, pilna kišenė, 
ir viskas, vises idėjos kaip reikiant. Žinoma, jei neprisi
taikysi, tai vargu iš šaltosios ar išlys!,- nubaigė...

-Maža te, Antanai. Atmink, kad gyveni ne šiai dienai. 
Atmink, kad kada nors reikės vėl grįžti į tėvynę, reikės du- 
ti kiekvienam savo darbo apyskaitą tiems, kurie paaukojo ar 
aukoja už tėvynę savo gyvybes. Ką tu jiems atsakysi,Antanai? 
Manai, jie susižavės tavo pilnomis markių kišenėmis? Tavo 
audringų naktų linksmu gyvenimu?! Brolau, ne to tėvynė rei
kalauja. J’s! Is.LAvės o .k:,.-.. Laisvė.!' Tai * VJr.ekvlcnas 
tū”l birbti xr atiduoti tai, ką privalo. Aš netikėjau, kad. iš
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tavęs toks išeis... Drauge, juk pameni jaunystės dienas! Pame
ni gimnaziją, ką kalbėdavom,.. Pameni tu sava pasiryžimą dirb
ti tėvynei? Atrodą viskas išgaravo tau iš galvos labai greit. 
Antanai, kur ta* s q4 .kxaai. kurių kadaisfe troškai? Kur jie?

Trumpa rudens diena ėjo galop.Antanas to nematė.Ne
matė jis, kaip Vincas atsikėlęs uždegė lempą, negirdėjo,kai 
į i angą ėmė barbenti lietaus lašai.Kaip ilga nenutrūkstanti 
grandinė slinko jam pio akis vaizdai, sukelti Vinco pasakoji
me. Matė jis klieriką Vincą Lietuvoje, pačiame kovos įkaršty
je.Vežiojo jis per atostogas provincijos jaunimui įvairios ne
legalias spaudos, platino, kalbėjo, ragino, kėlė tautiečių ko
vos dvasią ir viltis,No tik ragino, ne tik vežiojo, bet ir 
pats rašė, organizavo.Klierike Vinco ir šimtų į jį panašių 
pastangomis buvo išlaikytas Lietuvai jaunimas, šviesesnių lai
kų viltis.

Bėgo laikas.Vieną tylų vakarą, grįždamas į seminari
ją su mažu ryšulėliu rankose Vincas buvo sulaikytas žmonių,ku
rie dėvėjo svetimas uniformas ir kaltojo svetima kalba.Tą vaka
rą jis dingo taip, kaip buvo dingę daugelis panašių darbinin
kų. Ir veltui laukė - nesulaukė pasiryžimo pilnas provincijos 
jaunimas, nesulaukė to, kuris savo gyvu žodžiu ir darbu guodė 
juos sunkiose valandose.,.

-Gal kurkitur pradėjo lankytis, gal labiau prie moks
lo prisirišo, gal egzaminai,, ar kas,- galvojo ne vienas,bet nie
kam neatėjo mintis, kad numylėtas svečias, dirbdamas dėj. jų ge
rovės, paaukojo savo laisvę ir ateitį------

Vienas po kito mainėsi karžygiško Vinco gyvenimą ir 
kovos momentai.Matė visą tai Antanas taip aiškiai, taip aiškiai.

...Tolimame Vokietijos miestelyje, didelėje vielomis 
aptvertoje koncentracijas stovykloje užėję pirmieji amerikiečių 
daliniai tarp -’augelio iškankintų kalinių rado išvargusį ir ba
do nukamuotą Vincą.

-Pagaliau išsigelbėjome,-tęsė Vincas savo ilgą pasa
ką,- sulaukėme laisvės, kurios nebesitikėjome pamatyti.Atsime
nu, ilgai stovėjau prie vartų ir žiūrėjau tai į užpakaly palie
kančią baisią stovyklą, tai į plentą, kuris driekėsi prieš akis 
ir nyko tolumoj e.Taip, kaip anuomet ties gimnazijos durimis. 

^Tuomet sunku buvo persiskirti su ta, kuri man praskynė kelius 
į gyvenimą, dabar - su šia, kuri man parodė, kas yra gyvenimo 
žiaurumas, kaip brangi laisvė, ir kaip menkai vertinamas žmo
gus...

-Apsigyvenau vienoje svetimtaučių stovykloje, kur šiek 
tiek atgavau savo padoresnę išvaizdą.Dabar jaučiuosi tiek su - 
stiprėjąs, kad galiu tęsti t *liąu savo studijas. Man liko tik 
vieni metai. Po to - kunigystės šventimai ir plačios, neapma - 
tomos darbo dirvos...-----

Kaip iš miego prižadino susimąsčiusį Antaną Vinco bal-
-Gera būti pas tave, drauguži, bet aš keliausiu toliau. 

Labai daug visokių reikalų turiu.
Ilgai jo neleido Antanas, tačiau nesulaikė. Vincas ap

sivilko savo apsiaustą, pasiėmė ryšulėlį, atsisveikino ir išėjo 
į tamsą, kurios glūdumoje girdėjosi švilpaująs traukinys.

Antanas nebeatsiminė, kaip grįžo į kambarį, atsisėdo 
už stalo, užsirūkė cigaretę ir galvoj-, galvojo.Jis nebeatsi
minė, kaip iškrito cigaretė iš pirštų, kaip nusviro galva ant 
stalo... Antanas nebežinojo, ar tai sapnas, ar tikrovė.
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Toll toll, xy'’ų pusėje Švietė rausva au5ro> pašvais* tė.Jos Šviesoje ryškėjo Gedimino pilies kontūrai.žiūroje Ant nas 1 tą reginį, ir naujų vaizdų "banga užplūdo Anta>nas, kaip liepsnojo tėviškės sodybos, kurių gaisrais kruvinai raudonavo dangus, matė, kaip verkė motinos, išlydėjuslos savo vaikus į kovos lauką, matė, kaip dejavo ir kartojo Lietuvos 
varde paskutinėje mirties agonijoje karys...

Ir vėl keitėsi vaizdai.
Mirgančias gaisrų liepsnas pakeitė gfilingaa laisvės • 

varpų gaudesys;
Pabuskit Iš miego, pabuskit linksmai !
įTau nykstatšiauriosios vergijos skausmai. 
Žiūrėkit, švytruoja aušra tolumoj, 
Ir laisvė plazdena sparnais aukštumoj I 
Kelkite, kelkite, kurie dar nepabudote ir nematote aa* vo tautos vargų! Eikite ten,kur kraujas liejasi ir jaunes Šir

dys iki paskutinio akimirksnio plaka Lietuvai, kur pasiryJimas 
aukojasi už jūsų padarytas klaidas!

Kelkite! Kelkite!...
Antanas apsidairė aplink. Pro langą į kambarį sklido 

ryto šviesa. Dar tebešvietė iš vakar vakaro neužgesinta lempa, 
dar tebetovėjo ant stalo neatkimšta degtinės bonka.

Pirmieji saulės spinduliai matė Antaną skubiai aplei- 
džiantį mažą Bavarijos miestelį su beviltišku šauksmu lūpose: 

-Viešpatie! Viešpatie...
Po kelių dienų, kai giliame danguje mirgėjo sidabri

nės žvaigždžių akutės, Antanas grįžo visai kitokiu veidu. Jo 
akyse dabar švietė viltis, o tos pačios lūpos dabar kartojo: 

-Gal dar ne per vėlu... Qal dar...

Parėjęs savo kambarin, Antanas sėdosi už Stale ir di
deliame balto popieriaus lape tvirta ranka išvedė pirmuosius 
žodžius:

AN HOCHWURDIGEN HERRN REKTOR

UNIVERSE? IN .....

Po pusryčių Antanas kažkur pranyko. Šį kartą visiš - 
kai. Ilgą laiką po to ateidavo dar jo bendrai, tačiau kamba*- 
rys būdavo užrakintas.

0 kur jis išvažiavo, niekas nežinojo.

/
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A. Stedgvila3

T^Tarč tea čr- t-n @ s

Marija, Mbtina geroji 
Tėvynės mūsų Lietuvos 
Taikoj ir laisvėj ją globojai 

; Globok ir vėtrose kovos,

B.Brazdžionis.

Neveltui visi meldžiasi į Mariją, nes ji yra iški
lusi aukščiau visos tvarinį j 03, aukščiau angelų chorų. Ji nu.' 
amžių pramatyta Dievo planuose j kaip gražiausioji Dievo mintis* 
Ji nekalta, be jokios nuodėmės. Tai gražiausias tvarinįjos žie
das. Todėl verta ji buvo tapti Dievo Motina.Tik jos nekaltas 
kūnas galėjo nešioti patį Dievą, prieš kurį lenkiasi dangus ir 
žemė. Taip Marija tampa tarpininkė tarp žmonijos ir Dievo: ji 
sutaiko nupuolusią žmoniją su dangumi.Jos vienintelis žodis 
"flat" atidaro paklydusiems žmonėms amžinojo gyvenimo vartus. 
Dievas tarė:"Fiat" ir pasidarė gražus, nuostabus pasaulis, Ma
rija tarė:’’flat" ir pakvietė Dievą į žemę. Ji tapo Kristaus So
tina. Dar daugiau: ji dvasiniu dūdų per Kristų pagimdė mus 
antgamtiniam gyvenimui, kaip kadaise Ieva - žemiškajam* Todėl 
teisėtai galime vadintis Marijos vaikais.

Mes žinome, kaip labai myli žemiškosios motinus sa
vo vaikus; jei reikia, ir gyvybę paaukoja už juos. Tad kaip gi 
trrl mylėti mus tos Motinos širdis, kuri apėmė savyje visų di
džiausią meilę.Kartu su Kristumi ji iškentėjo dvasioje visas 
kančias po kryžiumi, ji kenčia ir šiandien, matydama žmonijos 
atšalimą. Jos meilė yra tokia didelė šios žemės vaikams, jog 
ji pati ateina ir apsireiškia, prašydama, kad žmonės liautųsi 
Dievą įžeidinėję. Savo galingu užtarymu ji nusuka nuo žmonijos 
Dievo rūstybės rykštę, per jos rankas teka į žemę Dievo maloni, 
jai patikėtas mūsų likimas.Nes juk ji viena geriausiai gali su
prasti savo vaikų reikalus ir vargus.

Kas suskaitys, kiek malonių yra patyrusi žmonija 
per Marijos užtarymą amžių bėgyje J Kas tik meldėsi į Mariją, 
yra visuomet išklausomas. Neveltui šv.Bonaventūra sako:"Negir
dėta nuo amžių, kad kas kreipęsis į Mariją būtų neišklausytas!" 

Jeigu Marija yra viso pasaulio Motina,tai ypatingu 
būdu ji yra krikščionių Motina. Juk kiekvienas krikščionis ka
talikas, Mistinio Kristaus kūno narys, yra tuo pačiu Marijos 
sūnus ir duktė. Marija nenuilstamai rūpinasi tuo Cistiniu Kris
taus kūnu: jį globoja, auklėja, gina nuo priešų.Todėl labai vy
kusiai Marija vadinama Krikščionių Pagelba.Ji globoja krikščio
nybę nuo jos užgimime valandos iki mūsų dienų.Ji buvo kartu su 
apaštalais, kartu meldėsi prieš Sekmines.Kai apaštalai gavo šv. 
Dvasią ir išėjo į pasaulį skelbti Evangelijos, Marija nebegalė
jo fiziniai jų paremti. Tačiau savo maldose visada jiems padėda-
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vo.Net tuomet, kai,degdama ilgesiu pamatyti savo dieviškąjį Sū
nų, "buvo paimta į dangų, nepamiršo jinai jaunos Bažnyčios dar
bininkų. Jau vienas prisiminimas, kad Marija, kuri, kartu su jais 
buvo, dabar yra pas Dievą, siuntė apaštalams naujos jėgos ir 
stiprybės visuose sunkumuose. Kad Marija ir dabar gausiai laimi
na Bažnyčios darbininkų -kunigų ir visų dvasiškių - darbą, aki
vaizdžiai liudija mums šventųjų kunigų•gyvenimai. Prisiminkime 
tiktai šv.Jcną Bosko, Arso Kleboną, šv,Vincentą a Paulo ir dau
gelį kitų! Matysime, kaip nuostabiai Marija juos globojo ir jiems 
padėjo. Neveltui kreipiamės į Mariją, kaip į Apaštalų Karalienę. 
Šiandien toji mintis yra išsiplatinusi visam pasaulyje. Kiekvie
nas pirmas mėnesio šeštadienis yra pašvęstas prašant Marijos 
siųsti į žemę gerų kunigų , gerų apaštalų.Marija trokšta, kad jo
sios Sūnus-Kristus viešpatautų visų širdyse. Todėl ji nori gerų 
Dievo karalystės darbininkų,Ir ji laimina ir siunčia gausiai ma
lonių toms motinoms, kurios aukoja savo vaikučius tam kilniam 
darbui.Daug motinų, kurios nuo gimime dienos paaukojo savo vaike
lius Marijai, susilaukė šventų kunigų.Tai yra motinoms gražus pa
vyzdys, kad, norint turėti ' . sūnų kunigu, reikalinga jau
nuo pat pradžios, ^nkoti jį per Matiją Dievui, aukojant kartu ir 
sav< visus vargus, maldas ir rūpesčius.

Ne vien motinoms.Kiekvienas jaunuolis, norįs būti ge
ru kunigu ar geru pasauliečiu apaštalu, privalo paaukoti savo gy
venimą Marijai.Jis turi išeiti Marijos mokyklą.Ir kas gali geriau 
suprasti jauną sielą, kaip toji dangiškoji ir nesuteptoji Moti
nai Todėl su visišku pasitikėjimu gali atsiduoti jaunuolis į Ma
ri j- s-motiniškąją globą.Ji geriausiai išauklės ir subrandins gy
venimo kovoms.—

• • •
Dvidešimtasis amžius pilnas kovų ir nerimo. Nespėjo 

tautos atsigauti po vieno baisaus karo, kaip kilo dar balsesnis. 
Ir štai, sunaikinti miestai, visur vien griuvėsiai, visur badas, 
ligos siaučia. Ir tai dar ne viskas...

Bet nemanykime, kad Dievas būtų visai apleidęs žmoni
ją jos sužvėrėjimui.Nemanykime, kad dangiškoji Motina pritrūko 
kantrybės perspėti pasaulį ir nustojo rūpintis.Juk Marija - Tai
kos Karalienė. Ji yra Taikos Karalienė ir dvidešimtame amžiuje. 
Jai nėra svetimi šių laikų vargai ir nelaimės, ji girdi mūsų ai
manavimus. besibaigiant anam didžiajam karui jinai pasirodė Fa- 
timoje trims paprastiems vaikučiams ir pažadėjo pasauliui taiką, 
jei žmonės ims tikrai nuoširdžiai melstis, atgailauti ir taisy
ti savo gyvenimą. Priešingu atveju Marija perspėjo nauja karo 
rykšte, kas dabar ir išsipildė. Jei šiandie to nesuprasime ir 
neišpildysime Marijos pageidavimo, susilauksime tokių dalykų , 
kurie bus dar žiauresni, negu pirmieji; jie gali baigtis pasau
lio katastrofa. , _,, v__ . . .olo karo vidury Sv.^Tėvas Pijus XII paaukojo visą 
pasaulį Svenč.Marijos Širdžiai.Šventasis Tėvas išpildė tuo būdu 
Marijos prašymą.Išpildykime ir mes. Jokia diplomatija, jokia po
litika, jokios gudrybės negali išgelbėti šiandieninės žmonijos. 
Vienintelis kelias yra grįžti atgal prie Die v. per Mariją.Mari
ja yra Nusidėjėlių Gynėja.Ji neatmetė nė vieno nusidėjėlio, ■ 
priešingai, ji nori, kad jie sugrįžtų. Ji padeda jiems,yi-’t pa
sinio šus i juos priimti ir sutaikyti su Dievu.

Gal manome, kad esame nekalti, kad nekaltai kenčiame. 
Gal kaltiname bedievius, netikėlius ir klaidžlatikius, kurių pil
na visame pasaulyje.Taip, jie yra kalti, bet daug mažiau už mus.
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Nes daug daug liūdniau yra, kai ir tie gerieji Dievo vaikai,ku
rie visą laiką "buvo Dieve globojami, nusigręžia nuo Dievo.Juk 
daug giliau yra užgaunamas tėvas, kai jo neklauso gerieji vai
kai, kuriuos jis taip labai myli.

Tokia Dievo numylėta buvo mūsų tauta.Jei dabar esamev 
išblaškyti po platųjį pasaulį, tai kenčiame vertai už savo klai
das, Ir taip pat jei šiandien nemirštame badu, bet esame viskuo 
aprūpinti iš gerosios Dievo rankos ir drįstame dar reikšti ne
pasitenkinimus, tai esame menkesni už tuos izraelitus, kurie 
buvo tyruose manna maitinami.

Mes žinome iš senosios šv.Istorijos, kaip išrinktoji 
Dievo globojamoji Izraelio tauta ne kartą skaudžiai buvo nuplak
ta ištrėmimu, kadangi nenorėjo pripažinti Dievo savo vadu. Ir 
tiek išbūdavo toji tauta ištrėmime, kol vėl grįždavo prie savo 
Dievo.Nemanykime kitaip į savo žemę grįžti ir mes. Neverti bū
tume žengti į brolių krauju nuplautą tėviškę purvinomis kejo-

Mūsų tauta yra bejėgė ginklu atgauti laisvę. Jai reika
lingas Marijos užtarymas ir Dievo pagalba.Nes kas su Dievu ei
na, tam niekas nepastoja kelio. Išrinkime Mariją savo tautos 

Karaliene. Ji turi vėl viešpatauti mūsų šalyj e.Tik tuomet vėl 
ątsigaus suspausta lietuvio krūtinė, ti£ tuomet suskambės lais
vės varpai, tik tuomet galės grįžti tremtiniai broliai iš toli
mų kraštų į laisvą žemę.

Ir vėl ateis pavasaris. Ir vėl atbus gamta iš gilaus 
žiemos miego. Visa žemė pasipuoš žalumynais ir žiedais, leng
vutis vėjelis gaivins išvargusią krūtinę.Tai puikusis gegužės 
mėnuo.Su kokiu džiaugsmu jį pašysime Marijos garbei! 
gražiai atrodys pirmosios gėlės ant Marijos altoriaus! kaip 
nuostabiai susilies žmonių giesmės Marijos garbei su paukščių 
daina. Jos skris tėvynės laukais iš kaimo į kaimą, jos okambės 
visur, kur tik žibės Marijos altoriai, paskendę daugybėje žie- ■ 
dų ir žvakelių.

Šis palaimintas laikas ateis, nes Lietuva įtuo amžių 
būvi Marijos žemė.Nes didžiausią pavojaus valandą Marija vi - 
sucmet ateidavo mums į pagelbą. Kas nežino ir negarbina Mari
jos Vilniaus Aušros Vartuose, Šiluvoje? Marija ir Lietuva yra 
taip tampriai susijusios, jog be Marijos negalima nė Lietuvos 
įsivainduoti. Marijos vardas yra įaugęs lietuvio širdin.Ir 
lietuvis žino: Marija niekuomet jo neužmirš.

Kaip paskutinieji žodžiai tebūna mums Pijaus XII gra - 
žus paskatinimas:

"Šaukitės Dievo Motinos, o ji juras atsakys: Štai, aš 
esu. Palaiminta tauta, kurios Viešpats yra Dievas ir kurios 
Karalienė yra Dievo Motina.Ji užtars ją, ir Dievas laimins sa
vo tautą ramybėje."

0 . A. M . D . G .
et .

B. M. V. f-3.
7 •
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fr. Joga

Gražus 1944 metų pavasaris išvilioja iš juodo 
mokyklos suolo visus moksleivius. Kartu su jais pasklido po 
tėviškės laukus juodais, ilgais rūbais apsirengę klierikai. 
Praėjo neilgas laiko tarpas, ir jie visi darbavosi, nes kle
benai "iš pasigailėjimo", kad jaunieji levitai nenuobodžiau
tų, pavedė katekizuoti vaikus.

Deja, šis ramus darbas neilgai tęsėsi.Rytuose 
vis garsiau ir garsiau ėmė griausti patrankos. Prabėgo gal. 
pusė mėnesio, ir sunkūs plieno tankai jau ritosi rytinės Lie
tuvos laukais. Paskui tankus sekė raudnnasis^režimas, kurį 
visi gerai pažinojo^iš netolimos praeities. Žmonės traukėsi 
tolyn į vakarus, į Žemaitiją. Pasitraukusių tarpe nemaža bu
vo ir klierikų.

Apglėbęs pusę mūsų mažos tėvynės, devyngalvis 
smakas sustojo, norėdamas atsikvėpti. Pasitraukusieji susira
do sau kokią nors pastogę ir ten apsigyveno, nes kiekvienas 
troško kiek galint ilgiau pasilikti toje žemėje, kurią gynė 
tėvų tėvai, kur piliakalniuose ilsėjosi milžinai, kur skam - 
bėjo graudžios daines ramiais,tyliais vakarais...

Praeina vasara, artėja ruduo, bet raudonasis 
voras vis nejuda; atrodo, kad jis pailsęs lauks žiemos ar 
net pavasario. Moksleiviai, papratę kiekvieną rudenį vykti į 
mokslo įstaigas, ir šiais metais dairosi, klausinėja, ar ne- 
prasidėsiąs mokslas. Taip, gimnazijų direktoriai imasi sava* 
rankiškai tvarkyti mokyklų darbą, ir netrukus jau vienur ki
tur susirenka jaunų žmonių būreliai. Klierikai, matydami 
moksleivius dirbant, irgi ima nerimauti. Bet jokių žinių.Tik 
besibaigiant rugsėjui, perbėga per Žemaitiją nekantriai lauk
ta žinia, kad Telšiuose seminarija veikia ir priima visų di- 
jecezijų auklėtinius. Sužinoję šią naujieną, visokiom prie - 
menėm skuba jaunieji idealistai į Telšius, vienas kitą pra - 
lenkdami.

Sv, Pranciškaus Asyžiečio šventės išvakarės. 
Susirinkę klierikai eina sveikinti Jo Excdlencijos Pranciš - 
kaus. Iš kitų dijecezijų atvykusių vardu Excolenciją sveiki
na dijakonas Petras, Jis kalbėdamas pabrėžia, jog Excelencd- 
jes Pranciškaus asmenybė esanti visiems pažįstama iš pirmoje 
bolševikmečio laikų, ir kad toji pati asmenybė dabar davusi 
visiems vilties ir pasitikėjimo vėl susirinkti Telšiuose. Po 
Exeelenci^os sveikinimo sveikinamas prokuratorius, kuris ir
gi Pranciškaus vardą nešioja. Atsakydamas į sveikinimus pa
brėžė, kad esanti sunki maisto padėtis, ir todėl būsią ne 
pro šalį pasekti šv. Pranciškaus asketiką.
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‘ Saulėtas šv.Pranciškaus šventės rytas* Didingoje

rokoko katedroje seminarijos Rektorius atitiko iškilmingas 
pamaldas. Po to, dalyvaujant trims Exoelencijoms, profeso - 
riams ir auklėtiniams, įvyksta iškilmingas atidaromasis ak
tas. Seminarijos rektorius savo kaliojo primena, kad ši die
na esanti ypatinga diena, nes prieš kelioliką metų šios šven
tės proga "buvo atidaryta Telšių Kunigų Seminarija.

Sekančią dieną prasideda paskaitos.
Tai buvo pirmutinė ir paskutinė paskaitų diena... 

Karo šūvių muzika užgrojo kruviną mirties maršą, gaisrų pa - 
švaistės ėmė artėti. Visi ruošėsi apleisti miestą, nes buvo 
bijomasi lėktuvų puolimo. Klierikai, būdami visiškai atkirs
ti nuo savo gimtųjų sodybų, pasiliko seminarijoje iki pasku
tinės minutės.Nežinia., ką daryti. Štai, greit, užgrius raudo
noji banga, ir bus baigtos studijos visam laikui. Iš šitos 
padėties buvo tik viena išeitis- tai paskutiniu metu gautas 
pranešimas, jog kažkur Vokietijoj būsią galima tęsti studijas. 
Taip besvarstant, kurią galimybę pasirinkti, spalių septinto
sios ankstų rytą nuskamba budinčiojo pranešimas, kad išaušus 
gali būti puolami Telšiai;' frontas - tik už keletos kilometrų. 
Tai buvo paskutinis momentas apsisprendimui.Ir didelė jaunik
lių dalis, vedama kilnios Kristaus idėjos, pasirinko antrąjį 
kelią, kuris buvo lygiai neaiškus, kaip ir pirmasis.Patekė- 
jusi rudens saulutė stebėjosi jaunuoliais, kurie,apsikrovę 
kuprinėmis.pėsti traukė vakarų link. Nematomos rankos vedami, 
jie keliavo pirmyn į nežinią.

Tų pačių metų spalių vienuoliktosios miglotą 
rytą akmenuotomis seno Bavarijos miestelio gatvėmis keliavo 
išvargusių jaunuolių būrelis.Keleiviai kalbėjosi bavarams iki 
tol negirdėta kalba. Sustabdę vieną kitą praeivį, laužyta vo
kiečių kalba klausė, kur esanti kunigų seminarija. Senas bava
ras, metęs nustebusį žvilgsnį, mosteldavo ranka ir sunkiai su
prantamu tarmišku akcentu atsakydavo:

-Ein bischen links, dann rechts und gerads aus!
Po neilgo ieškojimo jaunuoliai stovėjo prieš di

džiulio pastato sunkias ąžuolines duris, virš kurių buvo už - 
rašyta:" Seminarium Episccpale S.Willlbaldi". Nedrąsiai paspau
dė durų skambutį ir laukė, kas bus toliau-. Netrukus atsidarė 
durys, ir jie išvydo maloniai besišypsantį vienuolės veidą.Su
žinojusi reikalą, ši tuoj ilgais baroko stiliaus koridoriais 
nuvedė visus į valgomąją salę.Gavę nusiplauti dulkėtas rankas, 
buvo pavaišinti šiltu pienu ir baltom bulkutėm, kas atvykėlius 
gerokai nustebino.Dar tebevalgant prisistatė du lietuviai klie
rikai. Vienas aukštas, juodaplaukis, vilkėje sutana; kitas že
mesnio ūgio, apsirengęs civiliai. Pasisveikinus ir trumpai pa
sikalbėjus, pirmasis pareiškė, jog tuoj pat esą reikalinga 
prisistatyti Regensui ir Subregensui: čia esanti tokia jau 
tvarka, kad kiekvienas naujai atvykęs pirma prisistato ir tik 
vėliau susitvarko. Taigi, klausydami patarimo, nė nenusiprausę, 
visi nužygiavė pas Regensą. Trečiam aukšto, pasibeldus į vic - 
nas duris, pasigirdo aiškus"herein!", ir visi greit atsidūrė 
prieš griežtų veido bruožų, bet maloniai besišypsantį senuką. 
Visus pasveikinęs ir truputį paklausinėjęs, pasiuntė pas Sub- 
regensą. Sis, jaunas kunigas, sutiko vj sus su šypsena ir po 
trumpo pasikalbėjimo, davęs užpildyti bent po "desėtką" blan-

46



46 -

kų, atleido.
Po šių pirmųjų sekė naujai atvykstantiej i.Visi 

%uve dulkėti, išvargę, ir net kai kurie su fronto ženklais - 
mėlynėmis ar žaizdomis.Gausiai užplūdę atvykėliai seminari
jos vadovybei sudarė nemaža rūpesčių - jautėsi patalpų trūku
mas, kadangi didelė namų dalis buvo užimta karo ligoninės rei
kalams.

Keliolikos dienų bėgyje susirinko apie aštuonias
dešimt klierikų. Visi atvykusieji buvo šiltai priimti vietos 
valdžiis įstaigų, seminarijos vadovybės, bet ypač maloniai 
vietos Vyskupo Jo Ekcclencijos Dr.Miohacl’io Rao),xl’ 16.Vysku
pas per sv.Marijos Širdžiai seminarijos paaukojimo šventę 
/1944.X.15/ kalbėdamas pradedantiems naujus mokslo metus,krei
pėsi lotyniškai į lietuvius, sakydamas:

-Jūs esate Marijos žemės vaikai. Bavarija - irgi 
Marijos žemė, tad pasitikėkit, kad Marija jūsų neapleis. Mes 
gi iš savo pusės padėsim jums visu kuo.

Spalių mėnesio dvyliktą dieną prasidėjo paskai- 
t>s. Atvykusieji tuoj ryžosi pradėti studijuoti.Daugelį ta - 
čiau baugino Subregenso pareiškimas, kad studijuoti galėsią 
tik baigią filosofiją arta teologiją, o kiti, ypač pradedan
tieji, negalėsią, nes arbeitsamto noras esąs, kad naujnft at
vykusieji vyktų į Ntlmberg’o fabrikus atlikti darbo tarnybą. 
Bet dėl šito liepė nenusiminti ir žadėjo dėti pastangų, kad, 
esant reikalui, atliekant darbo prievolę, visi gautų darbo 
Eiohst^tt’e ir galėtų gyventi seminarijoj.Po įvairių sunkumų 
buvo gautas laikinis leidimas visiems studijuoti. Sunkiau bu
vo tiems, kurie nebuvo baigę gimnazijos kurso, nes čia priėmė 
tik gimnaziją baigusius. Negalintieji studijuoti, Sūbregensui 
tarpininkaujant, buvo paskirstyti darbui pas apylinkės ūki - 
nlnkus. Maždaug apie lapkričio pradžią EichstStt’o apylinkėj 
gyvenančių lietuvių skaįčius siekė 50 žmonių. Seminarijoj 
esančiųjų - beveik 90.~Salia vokiškosios vadovybės lietuviai 
turėjo savo Rektorių. Šioms pareigoms eiti lietuvių Vyskupų 
buvo paskirtas Kun.Prof.Vld.Tulaba, Atvykusiųjų lietuvių klie
rikų tarpe buvo vienas dijakonas, du subdijakonai,ir visi ki
ti - su žemesniais šventimais arba visai be šventimų.

Nors visi buvo sukrėsti paskutiniu laiku įvykusiu 
pergyvenimų, tyčiau ryžtingai stojo į darbą, norėdami žings
nis po žingsnio artėti į tikslą. Laikas bėgo. Artėjo Kalėdos. 
Lietuviai, ypač dirbantieji kaimuose, ilgėjosi lietuviškai 
skelbiamo Dievo žodžio, lietuviško "Pulkim ant kelių". Tai 
jausdamas, Kun.Prof.Tulaba ėmė rūpintis leidimu lietuviškoms 
pamaldoms. Pirmiausia buvo gautas leidimas sekmadieniais semi
narijos koplyčioje laikyti klierikams lietuviškas pamaldas.To
se pamaldose te -klierikų dalyvaudavo ir dalis apylinkėje gyve
nančių lietuvių.Kūčių dieną Angelų Sargų bažnyčioje/Schutzen- 
gėlkirche/ buvo pirmą kartą atlaikytos viešos lietuviškos pa
maldos.

Vakare seminarijos valgykloje su pasilikusiais vo
kiečių allumnais - bendros Kūčios. Lietuvišku papročiu visų 
lėkštėse buvo po pusę, ploi'konės, kas vokiečius nustebino; tas 
jų nustebimas dar padidėjo, kai buvo imta plotkelė visų lauž
ti ir sveikintis. Po vakarienės atlikta atitinkama programa, 
kurioje atsispindėjo gilus liūdesys: vokiečiai gedėjo, netekę 
savo mckslo draugų, lietuviai - artimųjų, tėvynės.Bebaigiant
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gesti Kalėdų eglutės šviesoms, Kūčiose dalyvavęs vietas Vysku
pas visus apdalino dovanėlėmis — knygomis.

Trečiąją Kalėdų dieną buvo seminarijos Regenso Pre
lato Dr. Johannes Ev.Stiegler’io vardinės ir kartu - šešias
dešimtoji gimimo diena. Ta proga lietuviai surengė akademiją, 
kurios metu buvo paskaityti linkėjimai, padeklamuota, paskam
binta muzikos dalykėlis ir choro sudainuota keletas lietuviš
kų dainų.Kaip dovana buvo įteiktas didelis pieštas Regenso 
prtretas. Akademija praėjo su pasisekimu.

Trijų Karalių šventė visiems Eichst&tt’o lietuviams 
atnešė džiaugsmo. Tylioje seminarijos koplytėlėje dijakonas 
Petras paskutinį kartą tarė:"Adsum” ir sekančią dieną ten pat 
pirmą kartą kalbėjo:"Introibo ad altare Dei".Visų akyse bliz
gėjo ašaros, kai primicijantąs aukojo baltąją Ostiją už tėvy
nės ateitį ir ten likusius. Šio pirmojo ištremtyje pašvęsti 
kunigo priraicija praėjo visai tyliai ir beveikęnepastebėtai, 
nes gal po dešimties mėnesių lietuviški laikraščiai, rašydami 
apie Eichstatt’o Seminarijoj pašvęstus kunigus, visai užmiršo 
paminėti kunigą Petrą.

Praėjo dar kiek laiko, ir priartėjo Vasario Šešiolik
toji. Šios šventės minėjimui pasitenkinama pamaldomis ir Kuna 
Prcf.Tulabos paskaita:"Dievo Apvaizdos Ranka mūsų tautos isto
rijoje."

Po didžiojo Dresden’o bombardavimo /1945»II.15-16/ 
pradėjo plaukti pabaltiečių bangos į pifctų Vokietiją. Neneša 
atvyko ir į Eichstfttt’ą.Vietos įstaigos, būdamos trumparegės, 
.pamačiusias šį antplūdį, ėmė kaltinti klierikus, kad šie kvie
čią lietuvius vykti į Eiehst&tt’ą. Ryšium su tuo buvo gauta 
keletas aštrių įspėjimų.Tuo nepasitenkindamas arbeitsamtas pa- 
n r? lietuviais klierikais visai nusikratyti. Nedrįsdamas vi
sų iš karto liesti, £mė siuntinėti paskirus pakvietimus vykti 
į darbą.Šie pakvietimai buvo ne kas kita, kaip bandymas visus 
palengva išsiųsti į Nttrnberg’ą.Gavusieji pakvietimus "suserga" 
ir negali nuvykti į arbeitsamtą. Šis pavojua'tuoj pranešamas 
Regensburg’e gyvenantiems lietuvių Vyskupams. Šie, pamatę pa
dėties rimtumą, greit kreipėsi į Berlyn--ą, ir iš ten buvo gau
tas žodinis leidimas studijoms. Toks ryžtingas lietuvių žygis 
nemažai nustebino vokiečius, kurie buvo pratę visad ' ' * vyk
dyti įsakymus, neieškodami jų aplenkimo. Nenorint erzinti mies
te partiečius, darbo dienomis esąs pasivaikščiojimas tapo ap
ribotas seminarijos sodelyje ir tik toje dalyje, kuri nepriei
na prie seminarijos patalpose esančios karo ligoninės langų.

Tokioje įtemptoje atmosferoje -šv.Kazimiero,Lietuvos 
globėjo šventė. Ta proga suorganizuojamos iškilmingos lietu - 
viškos pamaldos, kurias celebravo vietos seminarijos Regensas. 
Būdinga čia pažymėti, kad prieš pat prasidedant pamaldoms bu
vo paskelbtas oro pavojus, kuris pamaldas gerokai suvėlino.Po 
keletos dienų gauta žinia, kad kaip tik tuo metu buvo puola
mas Ingolstadt’as; keletas bombų krito į lietuvių apgyventą 
barakų plotą, bet laimingu būdu nė viena nesprogo.

Žingsnis po žingsnio artėja pavasaris. Su ju~ ėmė 
judėti frontai ir dažnėti oro pavojai. Jau nebeužtekdavo vien 
tik dieną eiti į slėptuvę: dažnai ir naktį pasigirsdavo Sub- 
regenso balsas:

-Alarm, aufstehen! Geli...
Jei kuriam būdavo sunku keltis,tam padėdavo Subre -
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g^nsas,ištraukdamas iš lovos už kojos...

Atėjo pirmosios Velykos ištremtyje.Jos buvo 
liūdnos.Ant stalo matėsi kiekvienoje lėkštėje lietuvių vie** 
nuolių suskinta mažytė gėlių puokštelė ir pora kiaušinių.

Po Velykų dėl bombardavimų nutrūko susirašinėt 
j imas laiškais, tuo pačiu daugiau nebepasiekė ir lietuviškas 
spausdintas žodis. Tasai žodis buvo Berlin*e leidžiamas e 
laikraštis "Lietuviai".

Dažnėjant bombardavimams, buvo įsakyta . oro 
pavojaus motu eiti į kalnus ir po aliarmo vėl grįžti.Kada 
aliarmai pradėjo tęstis nuo ryto iki vakaro, buvo leista vi
siems būti kalnuose nuo pusryčių iki vakarienės. Tačiau ir 
kalnuose menkas malonumas, nes ore buvo pilna amerikiečių nai 
kintuvų, kalnuose ir miškuose - SS -ininkų, kurie su neapy
kanta žiūrėjo į klierikus, ir kiekvienu metu, nasuvaldydami 
savo žvėriškų jausmų, galėjo ne vieną pasiųsti pas Abraomą.

Sv.Jurgio, antrojo Lietuvos globėjo, šventės va
kare, saulutei tyliai besileidžiant, pasigirdo ilgas sirenos 
kaukimas.Jis reiškė priešo aliarmą, bet ne vieno širdy skam
bėjo džiaugsmo aliarmft. Visų lietuvių akyse blykstelėjo lieps
nelė: dabar ateina lemiamas momentas - gyventi ar^mirti.Bu - 
vo pasklidę garnių, kad norint EichstStt’ą - kaip Šv.Sosto 
.Nuncijaus rezidenciją - paskelbti laisvu miestu, iš partie- 
čių pusės buvo pareikšta, jog Eichstatt’as yra Ingolstadt*o 
tvirtovės pirmoji gynimosi vieta, ir todėl reikia jį ginti. 
Nepraėjus nė pusvalandžio nu/) "Feindalarm" paskelbimo, su di
džiausiu trenksmu išlėkė į orą dalis tiltų ir lieptų, kurie 
buvo pastatyti per 5-4 metriį pločio ir iki kelių gylio Alt- 
mūhlę. Išaušus sekančios dienos rytui, SS -ininkai 
stengėsi parodyti savo paskutinįjį "narsumą".Prieš scminarl- 
j ;s duris,miesto aikšteiėj e,buvo pakarti du jauni kariai,ku
rie n'.rėjo pasislėpę palikti. Visi seminarijop elėtUvėj esan
čioji drebėjo, bijodami, kad ir jų panašus likimas neištikti^, 
nes ’SS -ininkai buvo išsirsiškę, jog reikią šį juodvarnių 
lizdą išsvilinti. Vakare, saulei nusileidus, pasigirdo šau
dymas, ir pirmieji amerikiečių sviediniai ėmė kristi į Wil- 
lihaldo pilį, kurioje buvo padarytos SS’-ininkų kareivinės. 
Prieš išauštant buvo išsprogdinti paskutinieji tiltai,palie
kant vieną lieptą, kuris užbaigė savo gyvenimo dienas, ameri-

Šv.Morkaus šventės rytą, apie devintą valandą,vi- 
lerbėgo žinia, kad rotušės bokšte plėvesūoja balta 

tuo nenorėjo tikėti, ir tik tuomet buvo

kiočiams įeinant į miestą.
r* **

sų lūpomis perbėgo žinia 
vėliava. Daugelis tuo n< 
visų įsitikinta, kai Sūbregensas atėjęs pranešė, jog tikrai 
pats baltas vėliavas matęs. Priešpiet visos gatvės jau buvo 
užpildytos amerikiečių kariais. Visų lietuvių akyse spindėjo 
džiaugsmas, bet jie laikėsi ramiai, nes ir mažiausias šypsnys 
vokiečiams atrodė kaip pajuoka iš jiį tautos nelaimės.Jie la
bai skaudžiai pergyveno pirmąsias okupacijos valandas.

Sekančią dieną prisipildė visi keliai įvairiiį tau
tybių išlaisvintų belaisvių.Jie visi ėjo į miestą ir čia ėmė 
šeimininkauti. Jie norėjo atsilyginti savo ponams už vergiš
ką gyvenimą, bet tas truko neilgai, nes laisvės svaigulys su
naikint pyktį. Visų lūpose skambėjo žodžiai: laisvė, grįžimas 
į t ėvi škę.
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Pirmasis gegužės mėnesio sekmadienis: lietuviams 
Motinos Dienos šventė, eichstSttiečioms - šv.Uulburgos šventėj 
Šios šventės proga pirmą kartą pc nacinio režimo klierikai vėl 
išdrįsta išeiti į gatvę su sutanomis ir kamšomis. Procesija iš 
katedros į šv. Walburgos ‘bažnyčią. Nedidelis klierikų "būrelis 
žengia gatvėmis.Visi liūdnais žvilgsniais žvelgia į vakarų be
laisvius, kurie vienas kitą pralenkdami skuba prie balta žvaigž
de paženklintų auto mašinų. Juos tuoj visus veš į vakarus, į 
tėviškes,kurios buvo netektos^p"ūeš keletą metų. Tuo metu ne 
vienam iš lietuvių klierikų nusirito graudi ašara ir išsilie
jo gilus atodūsis:

-0, Dieve, kada mes su džiaugsmo daina grįšime į 
nuteriotą, bet dar brangesnę ir mielesnę tėviškę?

Kiek apsitvarkius padėčiai, gegužės mėn.lQ-13 d. 
įvyksta klierikams, kartu ir visiems lietuviams, gyvenantiems 
Eichstfttt •’e, rekolekcijos. Tai buvo pirmosios rekolekcijos po 
išblaškymo svetimam krašte. Visi jas pradėjo su susikaupimu, 
bet, deja, neilgai teko tuo džiaugtis,nes antrą rekolekcijų 
dieną pasklido žinia, jeg iš netoliese nuo Ei.chst5.tt’o esan - 
čio kaimo norima lietuviai prievarta grąžinti į tėvynę. Visų 
vėliais perbėgo tamsus šešėlis su klausimu: argi mes būsime 
atiduoti mirčiai? Tačiau tos pačios dienos vakare nuskriejo 
kita žinia - Kun.Prof.Tulabai padarius atitinkamų žygių,pa - 
aiškėjo, jog čia nėra amerikiečiiįį sakymas, bet komunistinio 
gaivalo darbas.

Nors amerikiečiams atėjus maisto gavimas ant 
kortelių nenutrūko, bet normos buvo tekios mažos, jog jiį pa
kako gyvybei palaikyti, bet ne protiniam darbui. Susidarius 
kritiškai maisto padėčiai, buvo kreiptasi į vietos komendan
tą, bet gautas neigiamas atsakymas. Vėliau buvo pasiektas In
golstadt ’e gyvenąs pulkininkas. Šis atvyko, apžiūrėjo klieri
kus ir, visokeriopą pagalbą pažadėjęs, išvyko. Igvyko ir už
miršo .. .

Negavus leidimo studijoms pradėti, egzaminai bu
vo ruošiami privačiai. Ir kad klierikai noriau studijuotų,lie
tuviško j i vadovybė paskelbė konkursą: kas daugiau egzaminiį iš
laikys, bus kandidatas studijoms į Romą.

Negerėjant maistui, dalis klierikų išvyko į sto
vyklas. Likusieji seminarijoje nenusiminė dėl esamiį sunkumų 
ir žvelgė su optimizmu ateitin. Priartėjus birželio 15-22 die
noms, kurios paskutiniais metais lietuvių tautai yra atnešu - 
sios daug skausmo, buvo surengta uždara akademija,/1945.6.15/. 
Akademijos programa - atitinkanti tų dienų nuotaikas.

Po akademijos vėl staigmena - tai amerikiečių 
įsakymas visiškai iškraustyti seminariją ir persikelti į gre
ta esančias mokyklos patalpas. įsakymas palieka įsakymu, bu - 
vo nueita pažiūrėti patalpų. Ten buvęs skudurų surinkimo punk
tas, tai visur pilna šiukšlių. Nieko nelaukiant, bendrom j ė** 
gom imta valyti patalpos. Po keletas valandų darbo namai bu
vo šiek tiek aptvarkyti, ir sekančią dieną turėjo prasidėti 
seminarijos turto perkraustymas. Prieš akisstevėjo milžiniš
kas darbas, nes seminarija, stovinti kelis šimtmečius, turi 
tikrai nemaža turto. Tačiau Aukščiausiojo dėka šv.Trejybės 
sekmadienį įsakymas buvo atšauktas ir tuo pačiu atpuolė visas 
darbas.

Po neramumų atėjo ramios gyvenimo dienos su sa- 
v. "Arbeit am Pult". Liepos mėnesio pradžioje prasidėjo eks-
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kursijos į už 12 km esantį mišką kankorėžiams rinkti.Darbas 
nesunkus - vienas malonumas, bet kellenė tai visus baidydavo, 
nes rytą, suvalgius ploną riekutę duonos, nedaug tebūdavo ka- 
lo~ijų. Bet ir čia atsirasdavo išeitis: iš miško grįžtant 
dažniausia būdavo einama rikiuotėje su daina, nes tokiu būdu 
einant mažiau jaučiamas nuovargis.Tiesa, jėgos paskui visiš
kai išsisegdavo.

Liepos 29 d. Angelų Sargų bažnyčioje /Schutzen- 
gelkirche/ prieš altorių gulasi keturi lietuviai dijakonai. 
Tai buvo antroji nepaprasto džiaugsmo diena. Rugpiūčio 5 d., 
dalyvaujant gausiam lietuvių skaičiui, naujieji kunigai kar
tu žengia prie altorių atnašauti Pirmąją Auką.Tą pačią dieną 
buvo surengta akademija. Tai buvo džiaugsmo ir skausmo akade
mija.Per primioijantų veidus ritosi ašaros... Sunku yra švęs’** 
ti tą didelio džiaugsme šventę, kurioje nedalyvauja nei tė - 
vai nei artimieji. Jie gal šiandien nė negalvoja, kad jx| sū
nus ar brolis stovi prie altoriaus. Po keletos dienų. vietos 
stovyklos lietuvių surengtas primicijantiį garbei balius,ku
riame dalyvavo latvių Vyskupas, vietos seminarijos Regensas 
ir kiti svečiai.

Kun.Prof.Tulaba vis mažiau ir mažiau beturėjo 
laiko rūpintis klierikų reikalais, nes visuomenės rūpesčiai 
vis daugiau slėgė jo pečius. Reikėjo organizuoti lietuvišką 
gimnaziją, inspektuoti kitų lietuvių kolonijų gyvenimą ir 
taip begalės darbų.

Vasaros metu, nuo pat amerikiečių atėjimo, iš se
minarijos vadovybės pusės buvo uždrausta klierikams išvykti 
iš Eichstatt’o.Jei kuriam pavykdavo išimties būdu išvažiuoti 
ir pasižvalgyti po apylinkes, tai tokį grįžusį apstodavo drau
gai ir klausinėdavo apie visas smulkmenas. Ir iš tiesų: tada 
viskas buvo įdomu, nes jokių ryšių su tolimesne aplinka nebu
vo. Tik vėliau, atsiradus vienam kitam laikraščiui, nors gar
ma pavėluotai, buvo galima susidaryti vaizdą, kaip lietuviai 
kitur gyvena, kokia jų padėtis. Pagaliau apie rugsėjo vidurį 
buvo gautas bendras leidimas išvažiuoti pasižvalgyti.Tuoj 
klierikai pasklido po visą Bavariją, ieškodami savo pažįsta” 
mų.Kelionė buvo sunki, nes traukiniai važinėjo ne visais rue- 
žais ir tai daugiausia tik prekiniai.Todėl ir buvo keliauja
ma įvairiausiomis susisiekimo priemonėmis - pradedant anglių 
vagonais, baigiant nuosavom kojom.

Spalių pradžioje vėl susirinko į seminariją apie 
šešiasdešimt lietuvių ir apie šimtą vokiečiiį klierikų. Susi
kaupime praleido rekolekcijas ir ėmėsi studijų.Tačiau dalis 
nesiskubino prie darbo, nes jautėsi esą kandidatai į Romą ir 
todėl laukė tos laimingos išvykimo dienos. Prieš tai jau bu
vo į Romą išvykę būrelis kunigų su Kun.Prof.Tulaba priešaky 
ir marijonų klierikai.

Lapkričio pradžioj atvko Kun.Prof.Tulabos vieton 
Kun.Prof.Dr.Pranas Manelis. Naujasis Rektorius nuvyko į Re - 
gensburg’ą ir iš ten parvežė žinią, jog į Romą galį vykti 
23 klierikai. Šią žinią veik visi sutiko su džiaugsmu. Iš 
paskirtų kandidatų keturi atsisakė vykti, tai jiį vieton vie
nas buvo pakeistas. Tokiu būdu išvyko dvidešimt asmenų.

Likę dirbo toliau. Atėjus Kalėdoms, visi išsi
sklaidė po stovyklas, norėdami paatostogauti ir pamatyti Vo
kietiją. Grįžę sužinojo, kad "močiutė" UNRRA apsiėmė globo
ti klierikus, duodama jiems Raudonojo Kryžiaus pakietėlius
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ir rūbus. Visų nuotaika buvo gera ir su pilna energija užbai
gi žiemos semestrą.Tuo tarpu iš Romos gaunami laiškai nebuvo 
perdaug optimistiški, nes visi skundėsi neįprastu klimatu ir 
maistu. Tačiau tai jų nebaido, ir jie, semdamiesi iš Kryžiaus 
jėgos, žengia per egzaminų kliūtis prie tikslo. Jų darbo vai
sius - Didįjį Šeštadienį pašventinti du subdijakonai.

Eiehstatt’o Šventojo Willibald’o Vardo Filesofijos- 
-Teologijos Aukštojoje Mokykloje pirmasis lietuvis buvo ima
trikuliuotas 1942 matais Vėlinių dieną.Iki 1946 metų birželio 
mėnesio pirmos dienos nuo pirmojo lietuvio įmatrikuliavime . 
yra iš viso kaip klierikai ir studentai įmatrikuliųoti 125 
asmenys, jų tarpe viend mergaitė. Dabar EichstAtt’o Filoso
fijos - Teologijos Aukštojoje Mokykloje studijuoja 45 studen
tai , jų tarpe 54 klierikai.

1946 metų bėgyje tikimasi, kad iš EichstAtt’o Kuni
gų Seminarijos vėl aštuoni žmonės išeis į gyvenimu. Taip pat 
turimomis žiniomis, iš Romoje studijuo jančiiį dar siais metais 
penki tars savo pirmąjį "Introibo".Jie visi, tarę savo pir - 
muosius "Introibo ad altare", išeis į piktžolėmis želiančius 
darbo barus.

Šiandieną nyksta kryžiai ne tik tėvynės pakelėse, 
ne tik tėvų sodybose, bet ir brolių ir sesių širdyse... Ta - 
čiau mūsų visų Motina Marija neturi nuliūsti, nes su ryžtinga 
dvasia žengiančios jaunųjų darbininkų gretos statys vietoj 
vieno sugriauto kryžiaus dešimt naujų ir, sulaukę laisvo tė
viškės ryto, grįš visi su atgimusia dvasia, kad atstatytų 
tai, ką dabar sugriaus pavergėjai.

Ir taip padėk mums, Dieve!
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